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ТИЖДЕНЬ ТРИНАДЦЯТИЙ 

Зважаємо на адресата

Öüîãî òèæíÿ òè äіçíàєøñÿ:

  Для чого на дитячих книжках указувати вік читача?
  Як написати рецепт страви?
  Чи легко знайти приховане повідомлення?
  Чому важливо враховувати, хто саме читатиме твоє повідомлення? 
  Що таке прислівник?

Творімо
Добери слова, які асоціюються зі словом зима, і створи асоціативну 
карту. Використай кольорові олівці або фломастери. Усі іменники за-

писуй блакитним кольором, прикметники – темно-синім, дієслова – ко-
ричневим, решту слів – сірим.

Слів якої частини мови в тебе трапилося найбільше? Чому? Чи тра-
пилися серед записаних слів числівники?

Чи є серед записаних слів спільнокореневі? З’ясуй будову цих слів.
Розпитай однокласників та однокласниць про їхні асоціації. Чи є 

спільні? Поміркуй, чому асоціації у різних людей можуть відрізнятися.
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Досліджуймо
Розглянь малюнки художниці Людмили Постних.

Визнач, читачам якого віку може бути адресована книжка з такими 
ілюстраціями.

 3–7 ðîêіâ     8–11 ðîêіâ    11–14 ðîêіâ

Для чого на дитячих книжках указують вік читача? Запиши 2–3 аргу-
менти на захист своєї думки.

2.
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Дискутуймо
Прочитай уривок із казки Оксани Іваненко. Чи цікаво читати твір, 
у якому головний персонаж за віком молодший за читача?

ÁÓÐÓËÜÊÀ 
(óðèâîê)

Âðàíöі ñíіã çàáëèùàâ òàê, íіáè çèìà æìåíÿìè ïîíàñèïàëà áëèñ-
êіòîê, і âîíè âñі ñÿÿëè і ïðîìіíèëèñÿ.

À â ñàäêó, íà òîìó ðîçі áóäèíêó, äå ïî÷èíàëàñÿ ðèíâà, ç’ÿâèëàñÿ 
áóðóëüêà. Âîíà ïåðåëèâàëàñÿ íà ñîíöі âñіìà êîëüîðàìè ðàéäóãè. 
Âîíà áóëà äóæå ãàðíà.

– Âè, íàïåâíå, ç äîðîãîöіííîãî êàìіííÿ? – ñïèòàâ її ç ïîøàíîþ 
ìàëåíüêèé ñíіãóð÷èê.

«À ìîæå, âîíà ñîëîäêà, ÿê öóêåðêà», – ïîäóìàâ îäèí õëîï÷èê. 
Àäæå óñіì ìàëèì äіòÿì áóðóëüêè çäàþòüñÿ ñîëîäêèìè, і їõ õî-
÷åòüñÿ ïîñìîêòàòè.

Âіí ñõîïèâ ïàëè÷êó і ïî÷àâ êèäàòè íåþ â áóðóëüêó. Õëîï÷èê 
óæå óÿâëÿâ ñîáі, ÿê öå âіí ïîêàæå âñіì äіòÿì, ùî â íüîãî є òàêà 
ãàðíà áóðóëüêà.

Îé, ÿê çëÿêàëèñÿ âñі â ñàäêó, êîëè ïîáà÷èëè, ùî ðîáèòü õëîï-
÷èê. І äåðåâà, і ïòàøêè, à íàéäóæ÷å – ñòàðà ðèíâà. Ïî-ïåðøå, âîíà 
áîÿëàñÿ, ùî õëîï÷èê ìîæå ïîìèëêîâî âëó÷èòè â íåї, ïî-äðóãå, öÿ 
ñòàðà ðèíâà íå õîòіëà ïîçáàâëÿòèñÿ ñâîєї ïðèêðàñè, ÿêîþ âîíà 
äóæå ïèøàëàñÿ. Ðàïòîì – áàõ! Õëîï÷èê òàêè âëó÷èâ ó áóðóëüêó, 
і âîíà âðàç çëàìàëàñÿ і âïàëà.

– Ìîÿ áóðóëüêà! Ìîÿ áóðóëüêà! – ðàäіâ õëîï÷èê, ïіäõîïèâøè її 
ðóêàìè. Âіí íàâіòü ðóêàâèöі ñêèíóâ, áî éîìó çðîáèëîñÿ ãàðÿ÷å, 
êîëè âіí êèäàâ ïàëèöþ, і ðóêè ó íüîãî áóëè çîâñіì òåïëі.

Õëîï÷èê òіëüêè ïіäíіñ áóðóëüêó äî ðîòà і õîòіâ її ïîñìîêòàòè, 
ÿê ïîáà÷èâ, ùî íà íüîãî äèâëÿòüñÿ ñâіòëі áëàêèòíі î÷èöі, і ïî÷óâ, 
ùî áóðóëüêà äî íüîãî çàãîâîðèëà:

– Íі, íі, íі, õëîï÷èêó, íå òðåáà! ß ðîçêàæó òîáі áàãàòî 
öіêàâîãî.

Õëîï÷èê äóæå çäèâóâàâñÿ, àëå, çâè÷àéíî, éîìó çàõîòіëîñÿ ïî-
ñëóõàòè її.

– Òè, ìàáóòü, ÷àðіâíà áóðóëüêà? – ñïèòàâ âіí.
– Òàê, òàê, – ñóìíî ñêàçàëà áóðóëüêà. – ß çà÷àðîâàíà, ÿ çàìî-

ðîæåíà, ÿ çàâîðîæåíà, і ÿ äóæå äÿêóþ, ùî òè âðÿòóâàâ ìåíå... І ÿ 
ïðîøó: íå ãóáè ìåíå, ÿ äóæå ëþáëþ ñòðèáàòè, ÿê òè, ñêðіçü áіãàòè 
і íіêîëè íå ñèäіòè íà ìіñöі!
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– Òè ëþáèø ñòðèáàòè? – ùå äóæ÷å çäèâóâàâñÿ õëîï÷èê. – Àëå 
æ òè âèñіëà íà ñòàðіé ðèíâі.

– Òàê, òàê, – ïіäòâåðäèëà áóðóëüêà. – І, íàïåâíå, ÿ ïðîáóëà á 
òàì äî âåñíè, ïîêè ïðèïåêëî á ñîíå÷êî і ÿ ðîçòàíóëà. Àäæå ÿ íå ç 
äîðîãîöіííîãî êàìіííÿ і íå ç ñîëîäêîãî öóêðó. ß ïðîñòî âåñåëà 
êðàïëèíêà âîäè. І çàðàç ðîçêàæó òîáі ïðî ñåáå. Àëå áîþñÿ, êîëè á 
çèìà íå ñõîïèëàñÿ, ùî ìåíå òàì íåìà, і íå ïîìіòèëà, ùî ÿ ç òî-
áîþ, – âîíà òîäі âðàç çàìîðîçèòü íàñ îáîõ.

(Äàëі áóäå.)

Свою думку познач на шкалі й наведи аргументи на її захист.

Чи цікаво читати твір, у якому головний персонаж 
за віком молодший за читача?

Цікаво, тому що можна 
порівнювати з власним 

життям

Зовсім не цікаво, тому 
що все знайоме

Важко
визначитися

Пишімо
Що можна порадити з’їсти головному персонажеві казки замість 
бурульки?

Уяви, що ти хочеш приготувати найсмачніше морозиво у світі. Яким воно 
буде на смак? Який матиме вигляд? Це буде рецепт справжнього мо-
розива чи фантастичного? Придумай і напиши рецепт, ско риставшись 
порадами.

Як написати рецепт страви

1. Напиши, яку страву ти пропонуєш 
приготувати.

2. Якщо знаєш якусь цікавинку про цю 
страву, коротко розкажи про це. 

3. Перелічи складники та вкажи, скільки 
потрібно продуктів.

4. Опиши послідовність дій, умови приго-
тування та час, який потрібен для приготу-
вання страви. 
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Рецепт найсмачнішого морозива

Як перевірити орфограми, які трапилися в тексті?
Презентуй свою роботу однокласникам та однокласницям. 
Чи трапилися у твоєму тексті:

  дієслова   прикметники   вигуки

  іменники   числівники

Слів якої частини мови трапилося найбільше? Чому? А чи є частина 
мови, слів якої не трапилося у твоєму тексті?

Творімо
Об’єднайтеся в групи для гри «Обережно: бурульки». Придумайте 
ситуа цію, коли бурульки можуть становити небезпеку. Помір куйте, 

як мусить поводитися людина, яка помітила небезпеку для інших. Скла-
діть діалог. Розіграйте ситуацію перед класом.

Пишімо
Уяви, що ти береш участь у конкурсі на кращий відеоролик із соціаль-
ною рекламою про небезпеку бурульок. Напиши сценарій з 1–2 мізан-

сценами, 2–3 дійовими особами, декількома репліками та ремарками 
щодо поведінки дійових осіб. 

5.
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Для дітей якого віку буде корисною твоя реклама?

Читаймо
Прочитай продовження казки Оксани Іваненко з олівцем у руках, під-
креслюючи ті речення, де йдеться про зміни в житті краплини. 
Òîæ ñëóõàé. ß áóëà âæå âåñåëîþ êðàïëèíîþ âîäè. ß ïëèâëà â 

Äíіïðі ç ìіëüéîíàìè ìîїõ ñåñòðè÷îê äî ×îðíîãî ìîðÿ. Öå áóëè íàé-
êðàùі õâèëèíè ìîãî æèòòÿ. Óñі çâàëè ìåíå íåâãàìîâíîþ, àëå òî âі-
òåð íå äàâàâ ìåíі àíі õâèëèíêè ñïîêîþ. ×îãî âіí õîòіâ âіä ìåíå? ß 
íå çíàþ. Êîëè ìè âëèëèñÿ â ×îðíå ìîðå, âіí çäіéìàâ ñòðàøíі õâèëі, 
âèùі çà öåé áóäèíîê, ïåðåâåðòàâ ÷îâíè і êèäàâ ïàðî ïëàâè, ÿê òðі-
ñî÷êè. Òà ÿ, ìàëåíüêà êðàïëèíêà, òіêàëà çàâæäè âіä íüîãî. ßêîñü 
ñïåðåñåðäÿ â òèõèé ëіòíіé äåíü, êîëè ÿ öüîãî çîâñіì  íå ñïîäіâàëàñÿ, 
âіí âèïëåñíóâ ìåíå íà áåðåã, íà ãàðÿ÷å êàìіí íÿ. ß îáåðíóëàñÿ ïà-
ðîþ і ïîëèíóëà â íåáî. Âèñîêî íàä çåìëåþ  ÿ ëіòàëà â áіëіé õìàðі, і, 
êîëè ðàïòîâî çíîâó íàëіòàâ âіòåð, ÿ øâèäêî ïàäàëà íà çåìëþ äîùåì 
і íàïóâàëà її. ß íå áîÿëàñÿ ïîòðàïèòè ïіä çåìëþ. Àäæå é òàì ÿ ðó-
õàëàñÿ, æèëà і çíîâó âèðèíàëà íà ñâіò âåñå ëèì äæåðåëîì. 

ßêîñü áіëÿ íàøîãî äæåðåëüöÿ çóïèíèëèñÿ òðîє áіéöіâ. Âîíè 
áóëè ñòîìëåíі, ñіðі âіä äîðîæíüîãî ïèëó, àëå äóæå âåñåëі. Ç їõíіõ 
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ðîçìîâ ÿ çðîçóìіëà, ùî âîíè ïіñëÿ âіéíè ïîâåðòàþòüñÿ âæå 
äîäîìó.

– Óìèéòåñÿ ðіäíîþ âîäè÷êîþ! – ñêàçàâ îäèí ç íèõ і çà÷åðïíóâ 
ïîâíі æìåíі äæåðåëüíîї âîäè. І ÿ ïîòðàïèëà íà Éîãî çàñìàãëі, íà-

ð ä ä ä ð ó

òðóäæåíі äîëîíі і âìèëà éîìó ëèöå. ß áóëà äóæå ùàñëèâà ç òîãî. 
Êîëè âіí ñòðóñèâ êðàïëі ç ðóê íà òðàâó, ÿ âñòèãëà ïîáà÷èòè: ëèöå 
éîãî áóëî âæå çîâñіì íå ñіðå, à ìîëîäå, êðàñèâå, і î÷і ñÿÿëè. ßê öå 
ïðèєìíî, êîëè ÷åðåç òåáå ñÿþòü і ðàäіþòü! Íі, ÿ òàêè ÷àñòî áóëà 
ùàñëèâîþ! Àëå ÿ âñå ïîñïіøàëà äàëі. ß ëþáèëà âñå íîâå і çîâñіì 
íå çëÿêàëàñÿ, êîëè ðàçîì іç ñâîїìè ñåñòðàìè ç îäíîãî äæåðåëà ïî-
òðàïèëà â äîâãі і òåìíі òðóáè. Òàì óæå áіãëî áàãàòî âîäè.

– Íі÷îãî ñòðàøíîãî, íі÷îãî ñòðàøíîãî! – êàçàëè ñòàðøі. – Âè 
ùå íå ðîáèëè òàêîї ìàíäðіâêè? Öå çâè÷àéíèé âîäîâіä, і ñêîðî ìè 
âèëëєìîñÿ íà áіëèé ñâіò.

Ïîêè ìè æèëè – áіãëè â âîäîâîäі, ìè âñі äóæå çäðóæèëèñÿ ìіæ 
ñîáîþ і âñå áàëàêàëè, ãîìîíіëè, ðîçïîâіäàëè ïðî ñåáå. Ùî æ íàì 
áóëî ùå ðîáèòè? Ðіçíі áóëè ñåðåä íàñ. Îäíі ðîçïîâіäàëè, ÿê їõ íà-
ëèâàëè â ïàðîâîçè, ïіäіãðіâàëè і ÿê âîíè, îáåðíóâøèñü íà ïàðó, 
ðóõàëè öіëі ïîїçäè. Êðàïëèíêè áóëè äóæå ãîðäі ç öüîãî, і, ÿ äó-
ìàþ, ìàëè íà öå ïðàâî. Іíøі ðîçïîâіäàëè, ùî âæå íå ðàç їõ óçèìêó 
íàëèâàëè â òðóáè, ùîá îïàëþâàòè áóäèíêè. Âîíè êàçàëè:

– Êîëè á íå ìè – ëþäè ïîìåðçëè á.
Ìåíі áóëî äóæå öіêàâî – êóäè æ ÿ òåïåð ïîòðàïëþ? Ñïî÷àòêó 

ìåíå òіøèëî, ùî ÿ áіãëà ç ìîїìè ñåñòðàìè і âіòåð âæå íå ïіäãàíÿâ 
ìåíå é íå äðàæíèâ, ÿê çàâæäè. Àëå øâèäêî íàì óñіì íàáðèäëî â 
òåìíèõ âóçüêèõ òðóáàõ âîäîâîäó, і ìè äóæå çðàäіëè, êîëè ðàïòîì 
ïî÷àëè áіãòè øâèäøå, øâèäøå і ïî÷óëè ÿêіñü çâóêè çîâíі.

– Êðàí âіäêðèâàþòü! – çàêðè÷àëè ìîї ñòàðøі ïîäðóãè. – Êðàí 
âіäêðèâàþòü! Çàðàç íà âîëþ! Äîñèòü öієї òåìðÿâè!

Ïî ïðàâäі, ÿ áіëüøå õîòіëà á ç’єäíàòèñÿ ç ìîєþ ðіäíîþ ìàòіð’þ – 
ðі÷êîþ, ïëèñòè ñèíіì Äíіïðîì, àëå ÿ áóëà ðàäà âæå õî÷ áóäü-ÿêіé 
çìіíі. ß õîòіëà, ùîá ïîòіì і ìåíі áóëî ùî ðîçïîâіäàòè: ÿê ÿ ðóõàëà 
ïîїçäè ÷è ÿêіñü âåëèêі öіêàâі ìàøèíè... Àëå ìîÿ äîëÿ öüîãî ðàçó 
áóëà êóäè ïðîñòіøîþ... Ìåíå íàëèëè... â ÷àéíèê. Òàê, â çâè÷àéíèé 
âåëèêèé ÷àéíèê, і ïîñòàâèëè öåé ÷àéíèê íà åëåêòðè÷íó ïëèòêó.

– Ùî ç íàìè áóäå? Ùî ç íàìè áóäå? Òàê ãàðÿ÷å! Òàê ãàðÿ÷å! – 
ïëàêàëè ìè ç ñåñòðè÷êàìè.

– ×óєø, ÷àéíèê óæå áóëüêàє, – ñêàçàëà ÿêàñü æіíêà. – Çàðàç 
ïèòèìåìî ÷àé.

– Àÿêæå! – ïîäóìàëà ÿ. – Òðåáà òіêàòè!
Òà øâèäåíüêî-øâèäåíüêî ïіäіáðàëàñÿ äî êіí÷èêà ÷àéíèêîâîãî 

íîñà.
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– Êóäè òè, ìàëà? – çàñè÷àâ ÷àéíèê. – І ÷îãî öå ëþäè íå çíіìà-
þòü ìåíå? ß âåñü âèêèïëþ, óñÿ âîäà çáіæèòü!

– Äî ïîáà÷åííÿ, äÿäå÷êó! ß ùå õî÷ó ïîëіòàòè íà âîëі! – ãóêíóëà 
ÿ, ëåãêîþ ïàðîþ çíÿëàñÿ âãîðó і âèëåòіëà ç іíøèìè ïîäðóãàìè 
êðіçü êâàòèðêó.

– À, îñü äå òè! – ïî÷óëà ÿ ðàïòîì. 
Îé ëèøåíüêî, öå çíîâó áóâ âіòåð, і 

ÿêèé ñåðäèòèé, õîëîäíèé! Âіí òåïåð 
ñëóæèâ ó áіëîї Çèìè, à Çèìà, ÿ âæå 
÷óëà, çàâæäè õîòіëà çàìîðîçèòè óñþ 
âîäó íà ñâіòі – âñі ñòðóìêè, ðі÷êè, 
îçåðà, ñòàâêè. Íàâіòü íà Äíіïðî âîíà 
îäÿãëà ìіöíó êðèãó, і ÿ íå äóìàëà á, 
ùî öå éîìó ïîäîáàëîñü. ×è áàãàòî їé 
áóëî ðîáîòè çі ìíîþ! Âîíà òіëüêè 
ñëîâî ìîâèëà – ïіäõîïèâ ìåíå âіòåð, і 
âæå áіëîþ ñíіæèíêîþ ÿ óïàëà íà 
ñòàðó ðèíâó.

– Òè çàâæäè ãîðíóëàñÿ äî êâіòіâ, 
ëþáèëà ãðàòèñÿ ç ñîíÿ÷íèì ïðîìіí-

íÿì, – ãëóçóâàâ âіòåð, – à òåïåð áóäåø çàâæäè ïðèêðàøàòè ðèíâó, 
і ÿ âіÿòèìó êîëî òåáå, ñêіëüêè çàõî÷ó.

Íàâіòü ñîíÿ÷íèé ïðîìіíü íі÷îãî íå ìіã çðîáèòè, áî âіòåð íå ïіä-
ïóñêàâ éîãî áëèçüêî äî ìåíå. ß ëèøå ïëàêàëà, äèâëÿ÷èñü íà íüîãî, 
і ñëüîçèíêè ìîї çàìåðçàëè íà ìåíі.

ß çðîáèëàñÿ õîëîäíîþ êðèæàíîþ áóðóëüêîþ і ïðèìåðçëà äî öієї 
ñòàðîї ðèíâè.

Îòàê і çàâîðîæèëà ìåíå ëþòà Çèìà... Íі, ÿ íіêîëè íå äóìàëà, 
ùî ìîæå áóòè òàê õîëîäíî íà ñâіòі.

Óñі êàçàëè, ùî ÿ äóæå ãàðíà, і ÿëèíêè íàâіòü ñåðäèëèñÿ íà 
ñòàðó ðèíâó, ùî ÿ ïðèêðàøàþ її, à íå їõ. Àëå íàâіùî áóëà ìåíі ìîÿ 
êðàñà, êîëè ÿ ëèøàëàñÿ õîëîäíîþ íåðóõîìîþ êðèæèíêîþ? ßê ÿ 
çàçäðèëà ñíіæèíêàì, ùî ëіòàëè â ïîâіòðі! І ÿ íå ìîãëà, íå ìîãëà 
÷åêàòè äî âåñíè! Öå ùå òàê äîâãî!

Áóðóëüêà çàìîâêëà, і ðàïòîì õëîï÷èê âіä÷óâ, ùî âîíà òàíå ó 
íüîãî â ðóêàõ.

– Òðîøå÷êè òåïëà â æèòòі, і ÿ çíîâó îæèâàþ, – äîëèíóâ äî 
íüîãî òèõèé øåïіò. – ß çíîâó áіæó äàëі, äàëі... Äÿêóþ òîáі çà òåïëî 
òâîїõ ìàëåíüêèõ ïóñòîòëèâèõ ðó÷åíÿò. Çãàäóé ìåíå, êîëè ïëàâàòè-
ìåø ó ðі÷öі, êîëè áà÷èòèìåø ðîñó, çîëîòèé äîùèê і áіëó õìàðêó.
І âæå íå áóëî íі÷îãî â ðóêàõ ó õëîï÷èêà. Òà âіí çîâñіì íå 

øêîäóâàâ.

Õóäîæíèöÿ
Ëþäìèëà Ïîñòíèõ



11

Досліджуймо
Заповни таблицю.

Ñåðåäîâèùà ïåðå-
áóâàííÿ êðàïëèíè

Íàñòðіé, åìîöії, ÿêі âіä÷óâàє êðàïëèíà

Äíіïðî

×îðíå ìîðå

áåðåã

íåáî

ïіä çåìëåþ

äæåðåëüöå

äîëîíі áіéöÿ

âîäîâіä

÷àéíèê

ðèíâà

ðóêè õëîï÷èêà

У яких ситуаціях ти співчував бурульці?

Дискутуймо
Обговори з однокласниками й однокласницями, чи є в казці приховане 
повідомлення від авторки. Свою думку познач на шкалі й наведи аргу-

менти на її захист.

Чи є в казці приховане повідомлення? 

Ні, у казці все очевидно, 
це казка про природні 

явища

Так, є прихований зміст, 
це казка про цінність 

руху, змін для того, щоб 
тривало життя

Важко
визначитися

 8  

 9  
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Пишімо
Устав пропущені літери. У дужках запиши цифрою спосіб перевірки: 
1 – за словником; 2 – за правилом; 3 – за сильною позицією звука. 

Пере вір записані орфограми за текстом казки.
Зразо к : сніг заблищав (3).
Ïîêè ïð_ï_êëî (___) á ñîí_÷êî (___), íàéêðàùі õâ_ëèíè (___), 

âèïë_ñíóâ (___) ì_íå (___) íà áåð_ã (___), ñ_ðäèòèé (__) âіò_ð 
(___), ñ_ñòðè÷îê (___) íàä ç_ìëåþ (___), â_ñåëèì (___) äæ_ð_ëîì 
(___), â_ëèêèé (___) ÷àéí_ê (___), ÷_êàòè (___) äî â_ñíè (___), íà 
_ë_êòðè÷íó (___) ïëèòêó, ë__êîþ (___) ïàðîþ çíÿëàñÿ âãîðó.

Обговори з другом чи подругою правильність виконання завдання.

Досліджуймо
Що зміниться в казці, якщо про події оповідатиме вітер? Про що вітер 
не може розповісти? Запиши план розповіді від імені вітру.

План

Пишімо

пізнавального журналу. Придумай заголовок. Чим твоє повідомлення 
відрізняється від опису цього явища в казці «Бурулька»?

1 

1 

1
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Досліджуймо
А. Прочитай з олівцем у руках два тексти. Підкресли ті слова, сполу-
чення слів або речення, якими вони відрізняються. Зроби висновок 

про роль прикметників у тексті. З якою метою авторка використовує по-
рівняння та слова в переносному значенні?

Òåêñò 1

ß áóëà êðàïëèíîþ âîäè. ß ïëèâëà â Äíіïðі ç ìіëüéîíàìè ìîїõ ñå-
ñòðè÷îê äî ×îðíîãî ìîðÿ. Öå áóëè íàéêðàùі õâèëèíè ìîãî æèòòÿ. 
Àëå âіòåð íå äàâàâ ìåíі ñïîêîþ. ×îãî âіí õîòіâ âіä ìåíå? ß íå çíàþ. 
Êîëè ìè âëèëèñÿ â ×îðíå ìîðå, âіí çäіéìàâ õâèëі, ÷îâíè і êèäàâ ïà-
ðîïëàâè. Òà ÿ òіêàëà âіä íüîãî. ßêîñü â ëіòíіé äåíü, – âіí âèïëåñíóâ 
ìåíå íà áåðåã, íà êàìіííÿ. ß îáåðíóëàñÿ ïàðîþ і ïîëèíóëà â íåáî. 
Âèñîêî íàä çåìëåþ ÿ ëіòàëà â õìàðі, і, êîëè çíîâó íàëіòàâ âіòåð, ÿ 
ïàäàëà íà çåìëþ äîùåì і íàïóâàëà її. ß íå áîÿëàñÿ ïîòðàïèòè ïіä 
çåìëþ. Àäæå é òàì ÿ æèëà і çíîâó âèðèíàëà íà ñâіò äæåðåëîì.

Òåêñò 2

ß áóëà âæå âåñåëîþ êðàïëèíîþ âîäè. ß ïëèâëà â Äíіïðі ç ìіëüéî-
íàìè ìîїõ ñåñòðè÷îê äî ×îðíîãî ìîðÿ. Öå áóëè íàéêðàùі õâèëèíè 
ìîãî æèòòÿ. Óñі çâàëè ìåíå íåâãàìîâíîþ, àëå òî âіòåð íå äàâàâ ìåíі 
àíі õâèëèíêè ñïîêîþ. ×îãî âіí õîòіâ âіä ìåíå? ß íå çíàþ. Êîëè ìè 
âëèëèñÿ â ×îðíå ìîðå, âіí çäіéìàâ ñòðàøíі õâèëі, âèùі çà öåé áóäè-
íîê, ïåðåâåðòàâ ÷îâíè і êèäàâ ïàðîïëàâè, ÿê òðіñî÷êè. Òà ÿ, ìà-
ëåíüêà êðàïëèíêà, òіêàëà çàâæäè âіä íüîãî. ßêîñü ñïåðåñåðäÿ â òè-
õèé ëіòíіé äåíü, êîëè ÿ öüîãî çîâñіì íå ñïîäіâàëàñÿ, âіí âèïëåñíóâ 
ìåíå íà áåðåã, íà ãàðÿ÷å êàìіííÿ. ß îáåðíóëàñÿ ïàðîþ і ïîëèíóëà â 
íåáî. Âèñîêî íàä çåìëåþ ÿ ëіòàëà â áіëіé õìàðі, і, êîëè ðàïòîâî çíîâó 
íàëіòàâ âіòåð, ÿ øâèäêî ïàäàëà íà çåìëþ äîùåì і íàïóâàëà її. ß íå 
áîÿëàñÿ ïîòðàïèòè ïіä çåìëþ. Àäæå é òàì ÿ ðóõàëàñÿ, æèëà і çíîâó 
âèðèíàëà íà ñâіò âåñåëèì äæåðåëîì.

Б. У казці є таке речення:
Âèñîêî íàä çåìëåþ ÿ ëіòàëà â áіëіé õìàðі, і, êîëè ðàïòîâî çíîâó 

íàëіòàâ âіòåð, ÿ øâèäêî ïàäàëà íà çåìëþ äîùåì і íàïóâàëà її.

В іншому творі читаємо:
І ñàìå â öåé ÷àñ íà ґàíêó çàãóïàëè ÷èїñü øâèäêі êðîêè, ïîòіì 

øàëåíî çàäçâîíèâ äçâîíèê (Ìèõàéëî Ñòåëüìàõ).

13.
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Слова швидко та швидкі називають ту саму ознаку: щоссь робиться з 
великою швидкістю. 

Чи до однієї частини мови належать ці слова? У яку таблицю ти запи-лицю ти запи-
шеш перше слово, а в яку – друге? 

Âіäìіíîê

ÐіäÐіä

×èñëî×èñëî

Âіäìіíîê

Ðіä

×èñëî

Доповни таблицю словами з довідки.
Дов і д к а : цікава (мандрівка), цікаво (мандрувати), давній (похід), 

давно (ходили), відверта (розмова), відверто (розмовляли). 

Слова, які означають ознаку дії і не змінюються, належать до само-
стійної частини мови, яку називаємо прислівником.

Творімо

природних явищ: веселка, роса, іній, туман. Обери одне з них і на-
пиши казку, схожу за змістом до казки Оксани Іваненко «Бурулька». 

Скористайся довідниками або енциклопедіями, щоб більше дізнатися 
про природне явище, яке описуватимеш у творі.

Придумай ілюстрації до своєї казки. Створи мінікнижечку та презентуй 
її однокласникам. 

Пригадаймо

1

ППррииггааддааййммоо
1. Чи важливо вказувати вік читача на дитячих книжках? Поясни чому.
2. Яким має бути рецепт, щоб страва вдалася?
3. Що таке приховане повідомлення? Як його знайти?
4. Як можна врахувати адресата, пишучи повідомлення? 
5. Яку частину мови називаємо прислівником?
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ТИЖДЕНЬ ЧОТИРНАДЦЯТИЙ

Поповнюємо словниковий запас

Öüîãî òèæíÿ òè äіçíàєøñÿ:

  Що таке анонс?
  Як писати на онлайновій дошці?
  Чому текст ділиться на абзаци?
  Про що можна взяти інтерв’ю?
  Від чого залежить власний словниковий запас? 

Досліджуймо
Обери 3 фільми або мультфільми, які, на твою думку, підходять для 
сімейного перегляду в період новорічних свят. Заповни таблицю.

1 2 3

Öå ôіëüì ÷è 
ìóëüòôіëüì?

ßêà éîãî
íàçâà?

Ïðî ùî
â íüîìó 
éäåòüñÿ?

×îìó âіí
ïіäõîäèòü 
äëÿ ñіìåéíîãî
ïåðåãëÿäó?

Обговоріть з однокласниками та однокласницями ваші таблиці та ство-
ріть діаграму найцікавіших фільмів або мультфільмів для пере гляду всією 
родиною. 

 1  
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Читаймо
Прочитай два варіанти анонсу мультфільму «Льодовиковий період: 
Гігант ське Різдво». Який із варіантів тобі сподобався більше? Чому? 

Анонс – попереднє оголошення про виставу, фільм, лекцію тощо, які 
невдовзі мають відбутися. 

Ïåðñîíàæі ìóëüòôіëüìó «Ëüîäîâèêîâèé ïåðіîä: 
Ãіãàíòñüêå Ðіçäâî» ãîòóþòüñÿ âåñåëî âіäçíà÷èòè 
óëþáëåíå ñâÿòî é çóñòðіòè Ñàíòó ç ïîâíèì ìіøêîì 
ïîäàðóíêіâ. Åëëі é Ìàíôðåä ðîçïîâіäàþòü ñâîїé 
äîíüöі Ïåðñèê ïðî ðіçäâÿíèé êàìіíü, ùî ñòîїòü 
áіëÿ їõíüîãî æèòëà, çàâäÿêè ÿêîìó Ñàíòà àæ íіÿê 
íå îìèíå їõíþ äîìіâêó. Îäíàê ÷åðåç íåïîñèäþ÷îãî 
Ñіäà é õóëіãàíіâ Êðåøà é Åääі î÷іêóâàííÿ ðàäіñ-
íîãî ñâÿòà ìîæå çâåñòèñÿ íàíіâåöü: ëіíèâåöü ðóé-
íóє ÷àðіâíèé êàìіíü, ÿêèé òàê ëþáèòü ðіçäâÿíèé 

äіäóñü, і äіçíàєòüñÿ âіä Ìàíôðåäà, ùî òåïåð ïîòðàïèâ äî «÷îðíîãî 
ñïèñêó» Ñàíòè. Çàëèøèòèñÿ áåç ïîäàðóíêіâ – ÿêå ðîç÷àðóâàííÿ 
äëÿ Ñіäà! Ùîá âèïðàâèòè ñòàíîâèùå, âіí ó êîìïàíії çàñìó÷åíîї 
Ïåðñèê é îïîñóìіâ-áåøêåòíèêіâ âèðóøàє íà Ïіâíі÷íèé ïîëþñ – 
âèáà÷àòèñÿ ïåðåä Ñàíòîþ. Äðóçі çíàõîäÿòü ðåçèäåíöіþ áîðîäàòîãî 
÷àðіâíèêà, ïðîòå, áàæàþ÷è çðîáèòè âñå ÿêíàéêðàùå, âîíè, ÿê çà-
âæäè, îòðèìóþòü íåâòіøíèé ðåçóëüòàò. ×åðåç їõíі «ñòàðàííÿ» äіòè 
âñüîãî ñâіòó ìîæóòü íå çóñòðіòè Ðіçäâî, і ðîçãíіâàíèé Ñàíòà, ñâÿò-
êîâі ïðèãîòóâàííÿ ÿêîãî áóëè çìàðíîâàíі, çàíîñèòü äî «÷îðíîãî 
ñïèñêó» âñþ âåñåëó êîìïàíіþ, êîòðà ïåðåòâîðèëà íà ðóїíè éîãî 
ïіâíі÷íó ðåçèäåíöіþ.

Êîëè Ñіä âèïàäêîâî ðóéíóє ðіçäâÿíèé êàìіíü, 
Ìåííі ãîâîðèòü éîìó, ùî Ñіä ïîòðàïèâ äî «÷îðíîãî 
ñïèñêó» Ñàíòè і ùî ëіíèâöåâі äîâåäåòüñÿ ëåòіòè íà 
Ïіâíі÷íèé ïîëþñ ïðîñèòè âèáà÷åííÿ ó ðіçäâÿíîãî 
÷àðіâíèêà. Ó ðåçèäåíöії Ñàíòè Ñіä õîòіâ óñå çðîáèòè 
ÿêíàéêðàùå, àëå òіëüêè ïîãіðøèâ ñèòóàöіþ. Òåïåð 
ñïðàâà çà Ìåííі é êîìïàíієþ – ëèøå âîíè, 
îá’єäíàâøèñü, çáåðåæóòü Ðіçäâî äëÿ âñüîãî ñâіòó!

  Дізнайся, чи є в шкільній чи міській відеотеці мультфільм «Льодови-
ковий період: Гігантське Різдво», та переглянь його або подивися фільм 
у мережі Інтернет. 

2 
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Досліджуймо
В анонсі трапилися сполучення слів зі спорідненими словами весело
відзначити та весела компанія.

Слова весело та весела називають ту саму ознаку: щось робиться 
безтурботно, з радісним настроєм.

Доведи, що перше слово – це прислівник, а друге – прикметник. 
Упиши пропущені запитання, використовуючи довідку.
1. – Ñіä çðóéíóâàâ ðіçäâÿíèé êàìіíü! 

?

Âèïàäêîâî!

2. – Ñіä çàæóðèâñÿ!

?

Äóæå!

3. – Ñіäó òðåáà ëåòіòè íà Ïіâíі÷íèé ïîëþñ! 

?

Çàðàç!

4. – Ñіä áà÷èâ Ñàíòó! 

?

Íåïîäàëіê! 

Дов і д к а : Де? Коли? Як? Наскільки? 
Надпиши над виділеними прислівниками, що вони називають: місце 

дії, її час дії,її міру дії, її спосіб дії. Що допомогло тобі визначитися? її

Творімо
Візьми участь в акції «Сімейний перегляд: радимо подивитися». 
Об’єднайся в групу з тими однокласниками чи однокласницями, з ким 

збігся твій вибір фільму або мультфільму для сімейного перегляду. 
Спільно напишіть анонс цього фільму або мультфільму. Розмістіть його 
на онлайновій дошці (стіні). 

 3  

 4  
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Обговоріть анонси фільмів і мультфільмів інших груп. Визначте 2 по-
зитивні риси кожного з них. Чи завжди анонс передбачає переказ 
сюжету?

Онлайнова дошка – це ресурс для створення, спільного редагування та 
зберігання інформації. Існують сайти, наприклад Падлет (англ. Padlet),
з такими дошками, на які можна прикріплювати фото, файли, посилання 
на сторінки інтернету, нотатки. На цій дошці працюють спільно. Той, хто 
створив її, надсилає повідомлення іншим учасникам проєкту, уводить 
їхні електронні адреси й надає їм право писати на дошці.

Дискутуймо
Яка традиція та реліквія були в сім’ї мамонта Манфреда в мульт-
фільмі «Льодовиковий період: Гігантське Різдво»? А в сім’ї шабле-

зубого тигра Дієго? 

Традиція – досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки тощо, які 
склалися історично й передаються з покоління в покоління.
Реліквія іі – річ, яку шанують і зберігають як пам’ять про минуле.

Обговори з однокласниками й однокласницями, чому традиції та ре-
ліквії є такими важливими. Свою думку познач на шкалі й аргументуй її.

Чому традиції та реліквії такі важливі?

Традиції та реліквії 
єднають

Власна думкаТрадиції та реліквії 
захищають від лиха

5 
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Читаймо
Поміркуй, художньою чи науково-популярною є книжка з назвою «Мі-
сяцелік», яку написав Василь Скуратівський. Познач свою відповідь.

 Художня книжка

 Науково-популярна книжка

 Недостатньо інформації, щоб визначитися

Прочитай анотацію до цієї книжки і скажи, чи підтвердилося твоє 
припущення. 

×è çíàєòå âè, ÿê і êîëè âîðîæèëè äіâ÷àòà, ÿêîþ áóëà ïîñâÿòà â 
ïàðó áîöòâî, ÿê çàêëèêàëè âåñíó íàøі ïðàùóðè, êîëè çàãîòîâëÿëè 
ëіêàðñüêі ðîñëèíè, ç ÿêèìè ñèìâîëàìè çóñòðі÷àëè Íîâèé ðіê? Ïðî 
öі òà іíøі îáðÿäè і çâè÷àї, ùî âæå ñòàëè ðåëіêòàìè*, âè äіçíàє-
òåñÿ, ïðî÷èòàâøè êíèãó Âàñèëÿ Ñêóðàòіâñüêîãî «Ìіñÿöåëіê». Âîíà 
є ëîãі÷íèì ïðîäîâæåííÿì óæå âіäîìèõ òâîðіâ «Áåðåãèíÿ» òà 
«Ïîñâіò », ùî íàáóëè øèðîêîї ïîïóëÿðíîñòі ñåðåä ÷èòà÷іâ. Àâòîð 
çіáðàâ áàãàòþùèé ìàòåðіàë ïðî ïîõîäæåííÿ íàçâ óêðà їíñüêèõ 
ìіñÿ öіâ і ïîâ’ÿçàíі ç íèìè ÷èñëåííі ïðèñëіâ’ÿ òà ïðèêàçêè, çðàçêè 
çàâáà ÷åíü ïîãîäè, íàðîäíі é ðåëіãіéíі ñâÿòà, à òàêîæ ðîçâіäêè ïðî 
íàé öіêàâіøі îáðÿäè. Âèäàííÿ ñòàíå â ïðèãîäі âñіì, õòî íå áàéäó-
æèé äî ñâîєї íàöіîíàëüíîї êóëüòóðè.

* Ðåëѕêòѕѕ  – ïðåäìåò àáî ÿâèùå, ùî çáåðåãëèñü ÿê çàëèøîê äàâíіõ åïîõ.

Анотація – коротка довідка про зміст книги, статті тощо.

Досліджуймо
В анотації є два речення з тим самим прислівником. 
1) Про ці та інші обряди і звичаї, що вже стали реліктами, ви дізнає-

теся, прочитавши книгу Василя Скуратівського «Місяцелік».
2) Вона є логічним продовженням уже відомих творів «Берегиня» та

«Посвіт», що набули широкої популярності серед читачів.
Поміркуй, чим можна пояснити те, що в тому самому слові відбува-

ється чергування звуків [у] та [в]. 
З якими словами пов’язаний цей прислівник у реченнях? Доведи, що 

прислівник може означати не тільки ознаку дії, а й ознаку ознаки. 

 6  
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Читаймо
Прочитай уривок із книги «Місяцелік» з олівцем у руках. Підкресли ра-
ніше не відому тобі інформацію про традиції, пов’язані з 19 грудня.
Ìèêîëè (19 ãðóäíÿ). Ñâÿòî Ìèêîëàÿ âіäçíà÷àëè îñîáëèâî âðî-

÷èñòî. Ââàæàëîñÿ, ùî âіí çàõèñíèê óñіõ áіäíèõ і çíåäîëåíèõ. Òà 
íàéáіëüøå éîãî ïîøàíîâóâàëè äіòè, äëÿ ÿêèõ âіí áóâ ïî÷åñíèì 
îõîðîíöåì. Íàâіòü іñíóє ëåãåíäà ïðî òå, ùî Ìèêîëàé ðÿòóâàâ äіòåé  
ñåðåä ìîðÿ.

Òðàäèöіéíî â Óêðàїíі, îñîáëèâî â çàõіäíèõ îáëàñòÿõ, äî öüîãî 
äíÿ ãîòóâàëè îáðÿäîäії, ïîâ’ÿçàíі çі ñâÿòèì Ìèêîëàєì. Óâå÷åðі 
õòîñü íàéïîâàæíіøèé ç ðîäèíè, ïåðåâàæíî äіäóñü, ïåðåâäÿãàâñÿ 
íà âóëèöі â «äîáðîãî Ìèêîëàÿ», çàõîäèâ äî îñåëі ç ïîäàðóíêàìè, 
ÿêі áàòüêè, çíàþ÷è ïðî äèòÿ÷і çàáàãàíêè, ãîòóâàëè çàçäàëåãіäü. 
Âðó÷àþ÷è êîæíîìó îêðåìî ãîñòèíåöü, ñâÿòèé Ìèêîëàé çãàäóâàâ 
óñå òå äîáðå, ùî çðîáèâ äіòëàõ ïðîòÿãîì ðîêó, і ñîðîìèâ çà íå÷åìíі 
â÷èíêè. Âіäòàê äіòè ñâÿòî âіðèëè â іñíóâàííÿ öüîãî äîáðîãî çàõèñ-
íèêà é íàìàãàëèñÿ íå ãíіâèòè «äіäà Ìèêîëàÿ, ÿêèé çíàє ïðî âñå». 
Öå áóâ âåëüìè äіéîâèé âèõîâíèé ìîìåíò.

Êðіì òîãî, ó øêîëàõ âëàøòîâóâàëè öіêàâі âèñòàâè, äå ãîëîâíîþ 
äіéîâîþ îñîáîþ ââàæàâñÿ ñâÿòèé Ìèêîëàé. Ïîðó÷ ç íèì íåîäìіííî 
ñóñіäèâ ìåòêèé ÷îðòèê, ÿêèé íàìàãàâñÿ ïåðåêîíàòè äіäóñÿ â òîìó, 
ùî âðó÷àòè äіòÿì ïîäàðóíêè íå âàðòî, áî âîíè áóëè íåñëóõíÿ-
íèìè. Àëå ïðåàìáóëà* òàêèõ âèñòàâ çàêіí÷óâàëàñÿ òèì, ùî äî-
áðèé Ìèêîëàé öüîãî ðàçó âèáà÷àє. Ï’єñè äëÿ òàêèõ âèñòàâ ïèñàëè 
íàéâіäîìіøі ïèñüìåííèêè, çîêðåìà é Іâàí Ôðàíêî.

Ïіä öþ ïîðó çèìà âæå îñòàòî÷íî ïåðåáèðàє ñâîї ïðàâà. «Ìèêîëàé  
áîðîäîþ òðóñèòü, – ìîâèòü âіäîìå ïðèñëіâ’ÿ, – äîðîãó ñòåëèòü». Äëÿ 
ñåëÿíèíà öå íàéùåäðіøà ïîðà – çіáðàíî çáіææÿ, çðîáëåíі íà çèìó 
âіäïîâіäíі ïðèïàñè, à îòæå, ìîæíà áóëî ðîçðàõóâàòèñÿ ç áîðãàìè. 
Õòî æ íå âñòèãàâ àáî íå ìіã äî öüîãî äíÿ âіääàòè ïîçè÷êè, òî êàçà ëè: 
«Êîëè òè ìåíі íå îääàñè äî Ìèêîëè, òî âæå íå îääàñè íіêîëè».

Çà Âàñèëåì Ñêóðàòіâñüêèì

* Ïðåàìáóëà – âñòóï äî ÷îãî-íåáóäü, ïåðåäìîâà.

Досліджуймо
Знайди в прочитаному уривку речення, у яких трапилися ці слова, та 
поясни їхнє лексичне значення.
Îáðÿäîäії, ìåòêèé, çáіææÿ, ïîçè÷êà.

У разі труднощів звертайся до тлумачного словника. 

8 
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Пишімо

пов’язані з поданими словами, і запиши їх.

Ïîøàíîâóâàëè (ÿê?) , îõîðîíåöü (ÿêèé?)

, ïåðåâäÿãàâñÿ (êîëè?) , 

ãîòóâàëè (êîëè?) , âіðèëè (ÿê?) , 

äіéîâèé (íàñêіëüêè?) , ïèñüìåííèêè (ÿêі?) 

, ïåðåáèðàє (ÿê?) , 

ïîðà (ÿêà?) , íå îääàñè (êîëè?) 

. 

Над прислівниками надпиши, що вони називають: час дії,її міру дії, її
спосіб дії.її

Досліджуймо 
Підкресли в тексті кожне слово Миколай. Чи трапилося воно в усіх 
абзацах? Доведи, що темою тексту є свято Миколая.
У кожного з абзаців є своя тема (мікротема). Скористайся довідкою 

і запиши кожну мікротему у відповідному місці.

Òåìà òåêñòó: Ñâÿòî Ìèêîëàÿ

1-é àáçàö Ìіêðîòåìà:

2-é àáçàö Ìіêðîòåìà:

3-é àáçàö Ìіêðîòåìà:

4-é àáçàö Ìіêðîòåìà:

Дов і д к а : Святкування в родині. Почесний охоронець. Повернення 
боргів. Шкільні вистави. 

 1  

 1  
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Творімо
Підкресли в тексті Василя Скуратівського слово діти, його форми та 
споріднені з ним слова. Чи в усіх абзацах вони трапилися? 
Прочитай четвертий абзац і скажи, з яким із трьох попередніх абзаців 

він пов’язаний найбільше? Що про це свідчить? Знайди споріднені слова 
в першому та четвертому абзацах і підкресли їх. 

Намалюй за допомогою прямокутників або кружечків, цифр 1, 2, 3, 4 та 
стрілок схему зв’язків між абзацами в тексті Василя Скуратівського. У пря-
мокутниках чи кружечках записуй необхідні з підкреслених слів. 

ßÊ ÏÎÁÓÄÎÂÀÍÈÉ ÒÅÊÑÒ?

Досліджуймо
Вибери тему для власного дослідження традицій у родинах своїх 
одноклас ників та однокласниць. Наприклад: «Святкування Різдва», 

«Новорічні традиції», «День святого Миколая», «Свято Рош га-Шана», 
«Ураза-байрам у моїй родині». 

1

1 
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Інтерв’ювання – це усна форма опитування. Інтерв’ю можна про-
вести під час зустрічі, у режимі онлайн або телефоном.

Підготуйся до інтерв’ювання: запиши 4 питання з 2–3 можливими 
відпові дями на кожне з них.

Íàïðèêëàä: Äå òè ñâÿòêóєø Ðіçäâî? 
à) óäîìà
á) â іíøîìó ìіñòі ÷è ñåëі
â) іíêîëè âäîìà, іíêîëè â іíøîìó ìіñöі 

Ïèòàííÿ Ìîæëèâі âіäïîâіäі

Кількість інтерв’ювань не обмежується. Створи діаграму на основі про-
веденого опитування, сфотографуй і розмісти її на онлайновій дошці. 
Розглянь розміщені на стіні діаграми однокласників та однокласниць.
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Читаймо
Прочитай ще один уривок із твору Василя Скуратівського «Місяцелік» 
і з’ясуй, чи всі українські традиції, пов’язані з Новим роком, тобі відомі.

Ñòîÿëà òèõà ìîðîçÿíà íі÷. Íà íåáі ãóñòî ïàñëèñÿ çîðі. Îáіéøîâøè 
îäèí âóëèê, íåíüî ñêðîïèâ éîãî êóòåþ, ïîòіì äðóãèé, òðåòіé , і òàê 
óñþ ïàñіêó. ×åðåç âõіäíó õâіðòêó çàéøîâ äî õëіâöÿ, ùîá ïðè÷àñ-
òèòè é êîðіâêó. Íàðåøòі äіéøëà ÷åðãà і äî ïåðåâåñåë. Їõ âèñòà÷èëî 

, ù ðù

äëÿ êîæíîї äåðåâèíè. Íàì äîáðå âèäêî áóëî, ÿê ðîçïîâà æèñòî ãîð-
äóâàëà ñàäîâèíà ïіäïåðåçàíèìè ïàñêàìè, íà÷å âåñіëüíі ÷èíè. 

– Äëÿ ÷îãî âîíè öå ðîáëÿòü? – ïèòàþñü ó ìàìè. Âîíè ùàñëèâî 
óñìіõàþòüñÿ: – Æèâà ëþäèíà ïðî æèâå é äóìàє. Òàê óæå ïîâå-
ëîñÿ, ñèíî÷êó: íàäõîäèòü íîâèé ðіê, òî ãîñïîäàð õî÷å ïðèäîáðèòè 
éîãî, àáè áóâ ùåäðèì äëÿ ñіìåéñòâà, – êóòåþ îáñèïàþòü áäæіë, 
ùîá ñïðàâíî ïåðåçèìóâàëè é ïî ëіòі ìåäêó íàíîñèëè ó âóëії, à 
êîðіâ êà ëåãåíüêî ðîçòåëèëàñÿ òà íà ðîçïëіä òåëè÷êó ïðèâåëà. 
Ñàäî âèíó æ çàäîáðþþòü, ùîá ïîðàäóâàëà öâіòîì і ïëîäîì. À ãîð-
ùèê, ùî íà ïîêóòі, ìàє óáåçïå÷èòè íà ââåñü ðіê ñòàòêàìè íàøó 
ðîäèíó, àáè â êîìîðі òà â îáîðі áóëè â çàñіêàõ ïîâíі ãîðè!

Óïîðàâøèñü іç ñàäîì, òàòî âåðòàþòü äî õàòè é æâàâî ðîçòè-
ðàþòü çàäóáіëі ðóêè.

– Áåðå ñâîє Íîâèé ðіê, – ïîõèòóþòü ãîëîâîþ. – À êîëè ìîðîç 
íàïåðåäîäíі Âàñèëіâ, òî íà âðîæàé. Âàñèëі æ çàâòðà... 

Ìàìà ïіäõîäÿòü äî ìåíå, íіæíî ãîëóáëÿòü ìîї ùîêè. 
– Ç Íîâèì ðîêîì, ñèíî÷êó, ç íîâèì ùàñòÿì! Áóäü íàì âåñåëèé 

òà ùàñëèâèé! – і äîâãî-äîâãî äèâëÿòüñÿ óâ ìîї î÷і. – À òåïåð âèëàçü  
íà ïі÷, і íåõàé òîáі íàñíèòüñÿ ãàðíèé íîâîðі÷íèé ñîí. Òèì ÷àñîì 
Äіä Ìîðîç ïðèíåñå òîáі â òîðáі ñìà÷íі ëàñóíöі é çàëèøèòü íà 
ïîêóòі. 

...Ëåæó íà ïå÷і é íіÿê íå ìîæó çàñíóòè. Õî÷ і çíàþ, ùî Äіäà 
Ìîðîçà â ïðèðîäі íå іñíóє, àëå âіðþ â íüîãî. І òðåáà æ áóëî ëþäÿì 
ïîïðèäóìóâàòè òàêі ïîåòè÷íі ëåãåíäè. ×è, ñêàæіìî, îáðÿä ç êóòåþ . 
Íó ùî âіä òîãî çìіíèòüñÿ, ÿêùî íà ïîêóòі ñòîÿòèìå ãîðùèê – íі 
õëіáà íå ïðèáàâèòüñÿ, íі áäæіëêè, ÿêùî áóäå ìîêðå ëіòî, çàéâîãî 
ìåäêó íå ïðèíåñóòü, і êîðіâêà íå ïîðàäóє òåëè÷êîþ, áî òîðіê õî÷ і 
çàâáà÷óâàëè, à òàêè áè÷å÷îê ç’ÿâèâñÿ? Àëå æ çãàäàëàñÿ ìàìèíà 
íàêëè÷ êà: æèâà ëþäèíà ïðî æèâå é äóìàє. Ìîæå, é ñïðàâäі â òîìó 
є ÿêàñü ìàãі÷íà ñèëà, êîòðîї ìè ùå íå ðîçïіçíàëè? Ç öèìè ìèñ-
ëÿìè ñîëîäêî çàñèíàþ. Óâèæàєòüñÿ, íà÷å ëå÷ó ÿ íà êðèëàõ ïîíàä  
ñåëîì, – áіëåñåíüêі õàòêè êóïàþòüñÿ â ìіñÿ÷íîìó ñÿєâі, êó÷å ðÿâі 
ñàäî÷êè ïіäïåðåçàíі æèòíіìè ïåðåâåñëàìè, äіâ÷àòà, âèéøîâ øè íà 

1
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ïîäâіð’ÿ, æáóðëÿþòü íà äîðîãó ñòàðі øêàðáàíè. І âіä òîãî òàê âå-
ñåëî íà äóøі, ïðàçíèêîâî, íà÷å ÿ â ÿêîìóñü êàçêîâîìó öàðñòâі. 

Досліджуймо
А. Зверни увагу на сполучення слів дивляться ув мої очі на початку
передостаннього абзацу. Чи знайоме тобі слово ув? Яким словом його 

можна замінити? Скористайся власними спостереженнями, які були зро-
блені під час виконання вправи 7.

Б. Чи можеш ти пояснити лексичне значення виділених у тексті слів? 
Уважно перечитай речення, у яких вони трапилися. Запиши відповідне 
слово поруч з кожним лексичним значенням. Чи використовуєш ти ці 
слова у своєму мовленні? Від чого залежить власний словниковий 
запас? 

Ïðîÿâëÿòè íіæíіñòü, ëàñêó; ïåñòèòè.

Äæãóò іç ñêðó÷åíîї ñîëîìè äëÿ 
ïåðåâ’ÿçóâàííÿ ñíîïіâ.

Âіäãîðîäæåíå ìіñöå â êîìîðі, çåðíîñõî-
âèùі і ò. іí. äëÿ çñèïàííÿ çåðíà àáî âåëè-
êèé і âèñîêèé, çâè÷àéíî íåðóõîìèé ÿùèê 
ç ëÿäîþ äëÿ çñèïàííÿ çåðíà, áîðîøíà.

Ïîñòàâàòè â óÿâі, óÿâëÿòèñÿ.

Âіäãîðîäæåíà ÷àñòèíà ïîäâіð’ÿ ç ïðèìі-
ùåííÿìè äëÿ õóäîáè.

Áàòüêî.

Äóìêà.

Òå, ÷èì ïіäïåðіçóþòü îäÿã ïî òàëії (ðå-
ìіíü, øíóð і ò. іí.).

Ñòàðå, ñòîïòàíå, ðâàíå âçóòòÿ (÷îáîòè, ÷å-
ðåâèêè і ò. іí.).

Â óêðàїíñüêіé õàòі – êóòîê, ðîçìіùåíèé 
ïî äіàãîíàëі âіä ïå÷і, òà ìіñöå áіëÿ íüîãî.

Ñâÿòêîâî.

У разі труднощів звертайся до тлумачного словника. 

15.
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Дискутуймо
Перечитай останній абзац тексту. Знайди в тексті факти, які реально и, які реально
трапилися в родині оповідача. А що, на його думку, є вигадками? З 

якими сумнівами засинає хлопчик? Обговори свої висновки з одноклас-
ником або однокласницею.

Творімо 
Разом з однокласниками й однокласни-
цями обговоріть, яким може бути сюжет 

вашої п’єси для шкільної вистави, де го-
ловною дійо вою особою є святий Миколай. 
Пам’ятайте: за традицією, серед персо-
нажів має бути і меткий чортик, який нама-
гається переконати дідуся в тому, що діти 
не заслуговують на подарунки, бо були 
нечем ними. Але доб рий Миколай усім ви-
бачає. Придумайте для своєї п’єси назву й 
дійових осіб. Це буде комедія чи драма? 
Скільки дій плануєте в п’єсі? Напишіть 
анонс своєї вистави.

Комедія – п’єса з веселим, смішним сюжетом.
Драма – п’єса серйозного, але не героїчного змісту (на відміну від тра-
гедії й комедії).

Пригадаймо

1

1 

ППррииггааддааййммоо
1. Для чого створюють анонс? 
2. Що таке онлайнова дошка?
3. З якою метою в тексті роблять абзаци? 
4. На яку тему можна взяти інтерв’ю?
5. Як формується наш словниковий запас?
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ТИЖДЕНЬ П’ЯТНАДЦЯТИЙ

Зосереджуємося на описі

Öüîãî òèæíÿ òè äіçíàєøñÿ:

  Чи може ребус бути подарунком?
  Для чого в художніх текстах трапляються описи?
  Як можуть бути пов’язані сюжети різних творів?  
  Де можуть зустрітися персонажі різних творів? 
  Що таке займенник?

Творімо 
Опиши омріяний тобою подарунок, використавши 3–4 прикметники. 
Запиши слова на малюнку подарункової коробки. Запропонуй одно-

класникам та однокласницям відгадати, що може бути в коробці.
Поміркуй, що тобі хотілося б подарувати найкращій подрузі чи най-

кращому другові. Зашифруй назву подарунка у вигляді ребуса. Чи може 
ребус бути подарунком?

Читаймо
Прочитай уривок з казки Ернста Теодора Амадея Гофмана «Лускунчик 
і Мишачий король» з олівцем у руках і підкресли окремі слова, сполу-

 1  

 2  
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чення слів або речення, у яких ідеться про ставлення персонажів до 
подарунків.

Íàïåðåäîäíі Íîâîãî ðîêó äіòÿì ðàäíèêà ìåäèöèíè Øòàëüáàóìà 
âіä ðàíêó é äî ñàìîãî âå÷îðà íå äîçâîëÿëè çàõîäèòè äî âіòàëüíі, à 
îñîáëèâî äî ñóñіäíüîї ç íåþ çàëè. Ôðіö і Ìàðі ñèäіëè ó êóòî÷êó â 
ìàëåíüêіé çàäíіé êіìíàòöі, àæ ïîêè ïî÷àëî ñìåðêàòè. Ôðіö ïî-
øåïêè, ìîâ âåëèêó òàєìíèöþ, ðîçïîâіâ ìåíøіé âіä ñåáå ñåñòðі – 
їé áóëî òіëüêè ñіì ðîêіâ, – ùî âіí ùå çðàíêó ÷óâ, ÿê ó çàìêíåíіé 
âіòàëüíі é çàëі ùîñü øóðõîòіëî, òîâêëîñÿ é òèõî ñòóêàëî. À êðіì 
òîãî, íåäàâíî â ñіíÿõ ìàéíóâ íåâèñîêèé ÷îëîâіê ç âåëèêîþ ñêðèíü-
êîþ ïіä ïàõâîþ; Ôðіö äîáðå íå ðîçäèâèâñÿ íà íüîãî, àëå áóâ ïåâåí, 
ùî òî íå õòî іíøèé, ÿê їõíіé õðåùåíèé áàòüêî  Äðîñåëüìàєð. Ìàðі 
ç ðàäîùіâ çàïëåñêàëà â äîëîíі é âèãóêíóëà:

– Îõ, àáè çíàòè, ùî äëÿ íàñ öüîãî ðàçó çìàéñòðóâàâ õðåùåíèé!
Ñòàðøèé ðàäíèê ñóäó Äðîñåëüìàєð áóâ äóæå íåïîêàçíèé ÷îëî-

âіê: íèçåíüêèé, õóäèé, îáëè÷÷ÿ ãåòü çìîðùåíå, çàìіñòü ïðàâîãî 
îêà – âåëèêèé ÷îðíèé ïëàñòèð, íà ãîëîâі àíі âîëîñèíè, ÷åðåç ùî 
âіí íîñèâ äóæå ãàðíó áіëó ïåðóêó – âîíà áóëà ñêëÿíà é íàïðî÷óä 
ìàéñòåðíî çðîáëåíà. Õðåùåíèé íà âñå áóâ âåëèêèé ìàéñòåð, íàâіòü 
ðîçóìіâñÿ íà ãîäèííèêàõ і âìіâ ñàì їõ ðîáèòè. 

…Õðåùåíèé çàâæäè ïðèíîñèâ ó êèøåíі ùîñü öіêàâå äëÿ äіòåé: 
òî äåðåâ’ÿíîãî ÷îëîâі÷êà, ùî âìіâ êóìåäíî âîäèòè î÷èìà і âêëîíÿ-
òèñÿ, òî ñêðèíüêó, ç ÿêîї âèïóðõóâàëà ïòàøêà, òî ùå ùîñü. Íó, à 
íà Íîâèé ðіê âіí ùîðàçó ìàéñòðóâàâ ÿêóñü îñîáëèâó, ãàðíó іãðàøêó. 
Íà òі іãðàøêè âіí âèòðà÷àâ áàãàòî ÷àñó é ïðàöі, òîìó áàòüêè, êîëè 
ìèíàëî ñâÿòî, äóæå áåðåãëè їõ.

Îòæå, Ìàðі é âèãóêíóëà:
– Îõ, àáè çíàòè, ùî äëÿ íàñ öüîãî ðàçó çìàéñòðóâàâ õðåùåíèé!
Ôðіö ñêàçàâ, ùî òî áóäå ôîðòåöÿ, ó ÿêіé ìàðøèðóâàòèìóòü і 

ìóøòðóâàòèìóòüñÿ ÷óäîâі ñîëäàòè, à òîäі íàäіéäóòü іíøі ñîëäàòè 
é íàïàäóòü íà ôîðòåöþ, àëå òі, ùî âñåðåäèíі, õîðîáðî âäàðÿòü іç 
ãàðìàò, àæ ãóê ïіäå íàâêðóãè.

– Íі, íі! – ïåðåáèëà áðàòà Ìàðі. – Õðåùåíèé ðîçïîâіäàâ ìåíі 
ïðî ãàðíåíüêèé ñàäîê іç âåëèêèì îçåðîì, äå ïëàâàþòü áіëі ëåáåäі 
іç çîëîòèìè ñòðі÷êàìè íà øèї і ñïіâàþòü ÷àðіâíèõ ïіñåíü. À ç ñàäêà 
âèõîäèòü äіâ÷èíêà, ïіäñòóïàє äî îçåðà, êëè÷å ëåáåäіâ і ãîäóє їõ ñî-
ëîäêèìè ìàðöèïàíàìè...

– Ëåáåäі íå їäÿòü ìàðöèïàíіâ! – íå äóæå ââі÷ëèâî ïåðåáèâ її 
Ôðіö. – І õðåùåíèé íå çðîáèòü öіëîãî îçåðà. Òà é ÿêà íàì êîðèñòü 
âіä éîãî іãðàøîê? Àäæå їõ ó íàñ âіäðàçó çàáèðàþòü. Íі, ìåíі áіëüøå 
ïîäîáàþòüñÿ òàòîâі é ìàìèíі ïîäàðóíêè – їõ ìîæíà òðèìàòè â 
ñåáå і ðîáèòè ç íèìè ùî õî÷åø.
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І äіòè çíîâ ïî÷àëè ãàäàòè âãîëîñ, ùî âîíè öüîãî ðàçó îòðèìà-
þòü íà Íîâèé ðіê. Ìàðі ñêàçàëà, ùî ìàìçåëü Òðóòîíüêà, її âåëèêà 
ëÿëüêà, äóæå çìіíèëàñÿ, ñòàëà òàêà íåçãðàáíà, ðàç ïî ðàç ïàäàє íà 
ïіäëîãó, і âіä òîãî â íåї âñå îáëè÷÷ÿ ïîòîâ÷åíå, à âæå ïðî її âáðàí-
íÿ÷êî ãîäі é çãàäóâàòè – äå òàì âîíî áóäå ÷èñòå! Õî÷ ñâàðè, õî÷ íå 
ñâàðè її, íі÷îãî íå ïîìàãàє. І ìàìà òàê çíà÷óùå âñìіõíóëàñÿ, êîëè 
Ìàðі ñïîäîáàëàñÿ íîâà ïàðàñîëüêà ó її ïîäðóæêè Ãðåòõåí. À Ôðіö 
êàçàâ, ùî â éîãî ñòàéíі áðàêóє ãàðíîãî ãíіäîãî êîíÿ, і âçàãàëі â 
éîãî âіéñüêó áðàêóє êàâàëåðії, і òàòîâі öå âіäîìî.

ßê áà÷èìî, äіòè çíàëè, ùî òàòî é ìàìà êóïèëè їì óñі òі ÷óäîâі 
ïîäàðóíêè, ÿêі âîíè çàìîâèëè, àëå çíàëè é іíøå: ùî їõ ïðèíåñå 
Äіä Ìîðîç, äîáðèé, ùåäðèé Äіä Ìîðîç. ßê ãàðíî, ùî є íîâîðі÷íå 
ñâÿòî! І Ôðіö ç Ìàðі, ÿêі é äàëі ïîøåïêè äіëèëèñÿ ñâîїìè ñïîäі-
âàíêàìè, ïðèãàäàëè ñëîâà ñâîєї ñòàðøîї ñåñòðè Ëóїçè: âîíà êàçàëà 
їì, ùî Äіä Ìîðîç êðàùå çà íèõ ñàìèõ çíàє âñі їõíі áàæàííÿ, à 
òîìó õàé ñèäÿòü òèõåíüêî é ÷åêàþòü, ùî їì ïîäàðóþòü.

Ìàðі çàäóìàíî ïðèíèøêëà, à Ôðіö óñå ìóðìîòіâ:
– ßê áè ìåíі õîòіëîñÿ ãíіäîãî êîíÿ é ãóñàðіâ!
Òèì ÷àñîì çîâñіì ñìåðêëî. Äіòè ñèäіëè, ïðèòóëèâøèñü îäíå äî 

îäíîãî, é íå çâàæóâàëèñü áіëüøå âèìîâèòè æîäíîãî ñëîâà. Їì íіáè 
ð Ä ä , ð ó ä ä

â÷óâàëàñÿ ÿêàñü äàëåêà ÷óäîâà ìóçèêà. Ðàïòîì íà ñòіíó âïàâ ïó-
÷îê ïðîìåíіâ, «äçåíü-äçåëåíü» – ñðіáíèì ãîëîñîì çàñïіâàâ äçâіíî-
÷îê, äâåðі ðîç÷èíèëèñü, і ç âіòàëüíі ëèíóâ öіëèé ïîòіê ñâіòëà.

– Îõ! – òіëüêè é âèìîâèëè äіòè, çàâìåðøè íà ïîðîçі.
À ç âіòàëüíі äî íèõ âèéøëè òàòî é ìàìà, âçÿëè їõ çà ðóêè і 

ñêàçàëè:
– Çàõîäüòå, ëþáі äіòêè, çàõîäüòå é ïîãëÿíüòå, ÿêі ïîäàðóíêè 

ïðèíіñ âàì Äіä Ìîðîç!
(Äàëі áóäå.)

Ïåðåêëàä óêðàїíñüêîþ Єâãåíà Ïîïîâè÷à

  Дізнайся, чи є в шкільній бібліотеці казка Гофмана «Лускунчик і Миша-
чий король», і за бажанням прочитай її. Можеш прослухати одноймен-
ну аудіокнигу в двох частинах за QR-кодами.
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Пишімо
На основі спостережень під час читання уривка заповни таблицю.

Як персонажі казки «Лускунчик і Мишачий король» 
ставляться до подарунків?

Ïåðñîíàæ Ñòàâëåííÿ

Ôðіö

Ìàðі

Ëóїçà

Õðåùåíèé áàòüêî 
Äðîñåëüìàєð

Òàòî é ìàìà

Досліджуймо
Знайди в тексті репліки з вигуком «Ох!». Які емоції відчувають персо-
нажі, коли так вигукують? Порівняй ці емоції з емоцією батька з народ-

ної казки «Ох!». У чому відмінність? Запиши свою думку. 

3 

4 
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Дискутуймо
Знайди в тексті та прочитай опис зовнішності хрещеного батька Дро-
сельмаєра. Обговори з однокласниками та однокласницями, чому 

автор  не приховує від читачів того, що чолов’яга був дуже непоказний. 
Свою думку познач на шкалі й аргументуй її.

Чому автор не став приховувати від читачів 
непоказну зовнішність персонажа? 

Автор хоче 
налякати 
читачів

Власна 
думка

Автор стверджує, що
непоказна зовнішність 
може поєднуватися 
з добрим серцем 

Автору 
цікаві люди 
з різною

зовнішністю

Читаймо
Прочитай ще один уривок із казки  «Лускунчик і Мишачий король», 
щоб дізнатися, чим подарунок хрещеного батька Дросельмаєра від-

різнявся від інших подарунків. 

Àæ çà ÿêóñü õâèëþ Ìàðі ãëèáîêî âіäіòõíóëà é ñêàçàëà:
– Îõ, ÿê ãàðíî!.. ßê ãàðíî!
À Ôðіö íі÷îãî íå ñêàçàâ, ëèøå êіëüêà ðàçіâ ïіäñêî÷èâ óãîðó, à 

ñêàêàòè âіí áóâ âåëèêèé ìàéñòåð.
Âèäíî, äіòè öіëèé ðіê áóëè äóæå ÷åìíі é ñëóõíÿíі, áî íіêîëè 

ùå Äіä Ìîðîç íå ïðèíîñèâ їì ñòіëüêè ïðå÷óäîâèõ ïîäàðóíêіâ, ÿê 
öüîãî ðàçó. Âåëèêà ÿëèíêà ïîñåðåä âіòàëüíі áóëà ðÿñíî îáâіøàíà 
çîëîòèìè é ñðіáíèìè ÿáëóêàìè, і íà êîæíіé ãіëëÿ÷öі, íà÷å 
ïóï’ÿíêè é êâіòêè, âàáèëè îêî îáöóêðîâàíі ìèãäàëåâі ãîðіõè, áàð-
âèñòі öóêåðêè òà іíøі ëàñîùі. Ïðîòå, ìàáóòü, íàéáіëüøîї êðàñè 
ÿëèíöі äîäàâàëè ñîòíі ìàëåíüêèõ ñâі÷îê, ùî, ìîâ çіðî÷êè, ïîáëèñ-
êóâàëè â її òåìíîìó âіòòі. ßëèíêà ïðîìåíіëà íèìè і ïðèâіòíî çà-
ïðîøóâàëà äіòåé íàòіøèòèñÿ її êâіòêàìè òà ïëîäàìè. À íàâêîëî 
íåї ÷îãî òіëüêè íå áóëî! І âñå ÿñêðіëî, ìіíèëîñÿ ðіçíèìè êîëüî-
ðàìè, âñå áóëî òàêå ãàðíå, ùî ãîäі é îïèñàòè.

Ìàðі ïîáà÷èëà ëÿëüêè, ìàëåíüêå çãðàáíå êóõîííå íà÷èííÿ, àëå 
íàéäóæ÷å її âòіøèëà øîâêîâà ñóêåíêà, îáøèòà ÿñêðàâèìè ñòðі÷-
êàìè. Âîíà âèñіëà íà âіøàëöі ÿêðàç ïåðåä î÷èìà â Ìàðі, òàê ùî її 

 5  

 6  
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ìîæíà áóëî îãëÿíóòè ç óñіõ áîêіâ. І Ìàðі é îãëÿäàëà її ç óñіõ áîêіâ 
òà ðàç ïî ðàç âèãóêóâàëà:

– Îõ, ÿêà ãàðíà, îõ, ÿêà ìèëà ñóêåíêà! І ìåíі äîçâîëÿòü її íà-
äÿãòè, íàïåâíå äîçâîëÿòü! 

Ôðіö òèì ÷àñîì óæå òðè àáî é ÷îòèðè ðàçè êëóñîì і â÷âàë 
îá’їõàâ íàâêîëî ÿëèíêè íà íîâîìó ãíіäîìó êîíі, ÿêîãî âіí ñïðàâäі 
ïîáà÷èâ íà ïðèâ’ÿçі áіëÿ ñòîëó ç ïîäàðóíêàìè.

Òðîõè çàñïîêîїâøèñü, Ôðіö і Ìàðі õîòіëè âæå ñіñòè é ïåðåãëÿ-
íóòè ïîäàðîâàíі їì êíèæêè – òі êíèæêè ëåæàëè ðîçãîðíóòі, і 
îáîє çðàçó ïîáà÷èëè, ùî áàðâèñòі êâіòêè, çàõîïëåíі ãðîþ äіòè і 
âñÿêîãî âіêó ëþäè â íèõ òàê ïðèðîäíî íàìàëüîâàíі, íà÷å âîíè 
æèâі é ñïðàâäі ðîçìîâëÿþòü, – îòæå, Ôðіö і Ìàðі ÿêðàç õîòіëè 
âçÿòèñÿ äî òèõ ÷óäîâèõ êíèæîê, êîëè çíîâ ïðîëóíàâ äçâîíèê. 
Âîíè çäîãàäàëèñÿ, ùî òåïåð їì ïîêàæå ñâîї ïîäàðóíêè õðåùåíèé, 
і êèíóëèñü äî ñòîëó ïіä âіêíîì.

Äîñі òîé ñòіë áóâ çàïíóòèé çàâіñîþ, à òåïåð її øâèäêî âіäñó-
íóëè. Îõ, ùî äіòè ïîáà÷èëè!

Íà çåëåíіé, óñіÿíіé áàðâèñòèìè êâіòêàìè ãàëÿâèíі ñòîÿâ ïðå-
ãàðíèé çàìîê іç áåçëі÷÷þ äçåðêàëüíèõ âіêîí і ïîçîëî÷åíèõ âåæîê. 
Çàäçâåíіëè äçâіíî÷êè, äâåðі é âіêíà ïîâіä÷èíÿëèñÿ, і ñòàëî âèäíî, 
ÿê ó çàëàõ ãóëÿþòü ìàëåíüêі ÷îëîâіêè é æіíêè â êàïåëþõàõ іç 
ïåðàìè і â ñóêíÿõ ç äîâãèìè øëåéôàìè. Ó íàéáіëüøіé çàëі, ùî 
áóëà íåíà÷å îõîïëåíà ïîëóì’ÿì – òàê áàãàòî ñâі÷å÷îê ñâіòèëîñÿ 
òàì ó ñðіáíèõ ñâі÷íèêàõ, – ïіä ìóçèêó äçâîíіâ òàíöþâàëè äіòè â 
êîðîòåíüêèõ êóðòî÷êàõ і ïіäæà÷êàõ. Ó âіêíî ðàç ïî ðàç âèãëÿäàâ 
äîáðîäіé ó ÿñíî-çåëåíîìó ïëàùі, ïðèâіòíî ìàõàâ ðóêîþ і çíîâ õî-
âàâñÿ, і íàâіòü ñàì õðåùåíèé Äðîñåëüìàєð, òіëüêè íå íàáàãàòî 
áіëüøèé çà òàòіâ âåëèêèé ïàëåöü, êîëè-íå-êîëè ç’ÿâëÿâñÿ âíèçó 
êîëî áðàìè і çíîâ çàõîäèâ äî çàìêó. 

(Äàëі áóäå.)
Ïåðåêëàä óêðàїíñüêîþ Єâãåíà Ïîïîâè÷à

Досліджуймо
Знайди в тексті та виокрем олівцем опис: 1) ялинки; 2) подарованих 
книжок; 3) подарунка хрещеного. 
Уяви, що ці описи в тексті замінено такими реченнями:
1. Ïîñåðåä âіòàëüíі áóëà âåëèêà ÿëèíêà. 
2. Òі êíèæêè áóëè êðàñèâі.
3.  Íà ñòîëі ïіä âіêíîì ñòîÿâ ìàêåò çàìêó ç ôіãóðêàìè ëþäåé, 

ÿêі ðóõàëèñÿ.

7 
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Що має змінитися для читача? 
Напиши,  для чого в художніх текстах використовують описи.

Пишімо
Знайди в тексті уривка прикметники та прислівники, пов’язані з пода-
ними словами, і запиши їх.

Âіäіòõíóëà (ÿê?) , ïіäñêî÷èâ (ÿê?)

, ìàéñòåð (ÿêèé?) , 

÷åìíі (íàñêіëüêè?) , ïîäàðóíêè (ÿêі?)

, îáâіøàíà (ÿê?) , âіòòÿ (ÿêå?) 

, çàïðîøóâàëà (ÿê?) , ñóêåíêà 

(ÿêà?) , íàìàëüîâàíі (ÿê?) .

Над прислівниками надпиши присл., а над прикметниками – прикм. 
Чи погоджуєшся ти з тим, що в словах пр_чудові, пр_вітно, пр_родно

є та сама орфограма? Доведи свою думку. 

Дискутуймо 
Прочитай анонс до художнього фільму «Лускунчик і чотири 
королівства». 
Ó íàéâàæ÷і ÷àñè ëèøå Ðіçäâî ïðèíîñèòü ùàñòÿ â êîæåí äіì. 

Àëå þíà Êëàðà íå õî÷å íі÷îìó ðàäіòè. Àæ îñü її õðåùåíèé áàòüêî 
Äðîñåëüìàєð çðîáèâ їé íåçâè÷àéíèé ïîäàðóíîê, ÿêèé äîçâîëèâ 
äіâ ÷èíöі ïîòðàïèòè â ïàðàëåëüíèé ñâіò, ñòâîðåíèé її çàãèáëîþ 
ìàòіð’þ. Ó öüîìó êîðîëіâñòâі є êіëüêà îáëàñòåé: Êðàїíà Ñíіãіâ, 

 8  

 9  



34

Êðàїíà Êâіòіâ, Êðàїíà Ñîëîäîùіâ. Ïðîáóâøè 
òðîõè òàì, äіâ÷èíà çóñòðі÷àє ñîëäàòà Ôіëіïà òà 
ðîçóìіє, ùî âîíà ïðèíöåñà, à ìàòè її – êîðî-
ëåâà. À ùå Êëàðà äіçíàëàñÿ, ùî âñі öі çåìëі 
ïåðåáóâàþòü ó íåáåçïåöі, àäæå їõ õî÷å çàõî-
ïèòè Іìáèðíà Ìàòè ðàçîì çі ñâîєþ ìèøà÷îþ 
àðìієþ. Êëàðà ìóñèòü äіñòàòèñÿ ×åòâåðòîї Êðà-
їíè òà äàòè áіé âîðîãîâі. Öåé ñâіò ïîòðåáóє 
ãàðìîíії.

Обговори з однокласниками й однокласницями, 
яку інформацію про сюжет фільму надав анонс. 
Свою думку познач на шкалі й аргументуй її.

Яку інформацію про сюжет фільму
«Лускунчик і чотири королівства» надав анонс? 

Фільм з тим 
самим сюжетом,
що й відома казка

Сюжет фільму 
частково пов’язаний 
з відомою казкою

Сюжет фільму 
є продовженням 
відомої казки 

Читаймо
Прочитай ще один уривок із казки «Лускунчик і Мишачий король» з олів-
цем у руках, підкреслюючи ті слова, сполучення слів або речення, 

у яких ідеться про переживання й емоції Марі, викликані Лускунчиком. 

À íàñïðàâäі Ìàðі òîìó íå õîòіëà éòè âіä ÿëèíêè, ùî ïîáà÷èëà 
òàì òå, ÷îãî ðàíіøå íå ïîìі÷àëà. Êîëè Ôðіö çàáðàâ ñâîїõ ãóñàðіâ, 
íà âèäíîòі îïèíèâñÿ ïðåöіêàâèé ìàëåíüêèé ÷îëîâі÷îê, ùî ñòîÿâ 
òèõî é ñêðîìíî. ×îëîâі÷îê íå âäàâñÿ àíі çðîñòîì, àíі ïîñòàâîþ, – 
òðîõè çàäîâãèé êðåìåçíèé òóëóá íå äóæå ïàñóâàâ äî êîðîòêèõ, 
òîíåíüêèõ íіæîê, і ãîëîâà òåæ áóëà çàâåëèêà. Îäíå ñëîâî, ÷îëî-
âі÷îê áóâ íå âåëüìè âðîäëèâèé, çàòå íàäîëóæóâàâ íà âáðàííі: 
çðàçó áóëî âèäíî, ùî âіí îñâі÷åíèé і ìàє äîáðèé ñìàê. Âіí áóâ 
îäÿãíåíèé ó ãàðíèé, áóçêîâîãî êîëüîðó äîëîìàí* іç áіëèìè ïîçó-
ìåíòàìè** é ґóäçèêàìè і â ãóñàðñüêі ðåéòóçè. ×îáіòêè òàê ùіëüíî 
îáëÿãàëè éîãî òåíäіòíі íіæêè, íà÷å áóëè íàìàëüîâàíі íà íèõ. 
Ñìіøíî áóëî òіëüêè, ùî âіí íà òàêèé îøàòíèé êîñòþì íàêèíóâ 
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òіñíèé äåðåâ’ÿíèé ïëàù, à íà ãîëîâó íàòÿã íåçóãàðíó øàïî÷êó. 
«Àëå æ õðåùåíèé îí òåæ íîñèòü òàêèé ïëàù, ùî ñòðàøíî ãëÿ-
íóòè, é íå êðàùó øàïêó, – ïîäóìàëà Ìàðі, – à ñàì ÿêèé ìèëèé!» 
Ìàëåíüêèé ÷åïóðóí ñïîäîáàâñÿ їé ç ïåðøîãî ïîãëÿäó. Òà àæ òåïåð, 
äîáðå ïðèãëÿíóâøèñü äî íüîãî, âîíà ïîìіòèëà, ùî â íüîãî ùå é íà 
äèâî äîáðîäóøíå îáëè÷÷ÿ. ßñíî-çåëåíі, âèòðіøêóâàòі î÷і àæ ñâіòè-
ëèñÿ ëàñêîþ і ïðèâіòíіñòþ. Äóæå ëè÷èëà ÷îëîâі÷êîâі é áіëà ãàðíî 
ïðè÷åñàíà âàòÿíà áîðîäà – çàâäÿêè їé ùå äóæ÷å âïàäàëà â îêî 
ìèëà óñìіøêà, ùî öâіëà íà éîãî ÷åðâîíèõ óñòàõ.

– Îõ, – âèãóêíóëà íàðåøòі Ìàðі, – îõ, ëþáèé òàòó, à ÷èé òîé 
÷îëîâі÷îê, ùî ñòîїòü òàì ïіä ÿëèíêîþ?

– Òîé ÷îëîâі÷îê, ëþáà äîíþ, äîáðå ïîïðàöþє äëÿ âñіõ âàñ, – ìî-
âèâ áàòüêî, – âіí áóäå ñïðàâíî ëóñêàòè âàì íàéòâåðäіøі ãîðіõè.

Áàòüêî îáåðåæíî âçÿâ ÷îëîâі÷êà ç-ïіä ÿëèíêè, ïіäíÿâ óãîðó 
éîãî äåðåâ’ÿíèé ïëàù – і òè áà, ÷îëîâі÷îê çðàçó øèðîêî ðîççÿâèâ 
ðîòà і áëèñíóâ äâîìà ðÿäêàìè ãîñòðèõ çóáіâ. Áàòüêî çâåëіâ Ìàðі 
ïîêëàñòè éîìó â ðîò ãîðіõà, і ÷îëîâі÷îê – ëóñü! – ðîçëóùèâ éîãî, 
íà ñòіë óïàëà øêàðàëóïêà, à íà äîëîíі â äіâ÷èíêè îïèíèëîñÿ ñî-
ëîäêå çåðíÿòêî.

Áàòüêî ñêàçàâ:
– ß áà÷ó, Ìàðі, ùî òîáі Ëóñêóí÷èê ñïîäîáàâñÿ íàéäóæ÷å, òîìó 

òè áóäåø äîãëÿäàòè é áåðåãòè éîãî.
Ìàðі àæ ñêðèêíóëà ç ðàäîùіâ. Âîíà ìèòòþ âçÿëà Ëóñêóí÷èêà 

íà ðóêè é çàõîäèëàñÿ ëóñêàòè ãîðіõè – àëå âèáèðàëà íàéìåíøі, 
ùîá éîìó íå äîâîäèëîñü òàê øèðîêî ðîççÿâëÿòè ðîòà, áî, ïðàâäó 
ñêàçàòè, öå éîìó íå äóæå ëè÷èëî.

Äî Ìàðі ïіäіéøëà Ëóїçà é çàæàäàëà, ùîá Ëóñêóí÷èê і їé íà-
ëóñêàâ ãîðіõіâ, ùî âіí і çðîáèâ.

Òèì ÷àñîì Ôðіöîâі íàáðèäëî ìóøòðóâàòè ñâîїõ ãóñàðіâ òà їç-
äèòè âåðõè íà ãíіäîìó. Âіí òàêîæ çàõîòіâ ãîðіõіâ, і Ëóñêóí÷èê ïî-
÷àâ ïåðåõîäèòè ç ðóê â ðóêè, áåçïåðåñòàíêó òî ðîççÿâëÿþ÷è, òî 
ñòóëÿþ÷è ðîòà. Ôðіö âèáè ðàâ íàéáіëüøі é íàéòâåðäіøі ãîðіõè, 
àæ ðàïòîì – ëóñü! – ó Ëóñêóí÷èêà âèïàëè òðè çóáè, à âñÿ íèæíÿ 
ùåëåïà âіäâèñëà.

– Îõ, ñåðäåøíèé ìіé Ëóñêóí÷èêó! – çîéêíóëà Ìàðі é çàáðàëà 
éîãî âіä Ôðіöà.

Ìàðі ïîçíàõîäèëà çóáè, ùî âèïàëè â Ëóñêóí÷èêà, ïіäâ’ÿçàëà 
éîìó ùåëåïó ãàðíåíüêîþ áіëîþ ñòðі÷êîþ, ÿêó âіä÷åïèëà âіä ñâîєї 
ñóêåíêè, і çàêóòàëà éîãî â íîñîâè÷îê. Áіäîëàõà, âèäíî, áóâ äóæå 
íàëÿêàíèé, áî àæ çáëіä. Òàê Ìàðі òðèìàëà éîãî íà ðóêàõ, çàêî-
ëèñóþ÷è, ÿê ìàëó äèòèíó, і âîäíî÷àñ ðîçãëÿäàëà ÷óäîâі ìàëþíêè 
â êíèæöі. Âîíà áóëà ñåðäèòà íà õðåùåíîãî çà òå, ùî âіí öіëèé 
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âå÷іð ñìіÿâñÿ ç íåї і âñå ïèòàâ, íàâіùî âîíà ïàíüêàєòüñÿ ç òàêèì 
áðèäêèì ìàëèì íåâäàõîþ.

Ïåðåêëàä óêðàїíñüêîþ Єâãåíà Ïîïîâè÷à

* Äîëîìàí – óãîðñüêèé íàðîäíèé îäÿã, à òàêîæ âіéñüêîâèé ìóí-
äèð, ïðèêðàøåíèé òàñüìîþ.

** Ïîçóìåíò – ñðіáëÿñòà òàñüìà äëÿ îçäîáëåííÿ îäÿãó.

Пишімо
На основі спостережень під час читання уривка заповни таблицю.

Переживання та емоції Марі

Ñèòóàöіÿ Ïåðåæèâàííÿ òà åìîöії Ìàðі

Ìàðі ðîçãëÿäàє 
ïðåöіêàâîãî
÷îëîâі÷êà

Ìàðі áåðå 
Ëóñêóí÷èêà íà
ðóêè é ïî÷èíàє
ëóñêàòè ãîðіõè

Ìàðі çàáèðàє 
Ëóñêóí÷èêà
âіä Ôðіöà

Ìàðі êîëèñàє 
Ëóñêóí÷èêà

Досліджуймо
Поміркуй, що є спільного й відмінного між Лускунчиком і хрещеним 
батьком Дросельмаєром. На великому аркуші паперу намалюй і запо-

вни діаграму Венна за вже відомим тобі зразком.
Обговори свій варіант заповнення діаграми Венна з другом або 

подругою.

Творімо
У якому ще творі персонажем є дерев’яний чоловічок?

1 

1

13.



37

Попрацюйте в парах. Поміркуйте, за яких обставин Піноккіо та Лускун-
чик могли б познайомитися. Придумайте репліки, складіть і розіграйте 
діалог знайомства.

Досліджуймо
Уяви, що на основі казки учні написали п’єсу. Прочитай репліки батька 
й Марі, які ведуть розмову про Лускунчика, і знайди слова, що не нази-

вають, а вказують на дійових осіб або предмет, ознаку, кількість. Запиши 
ці слова у відповідні стовпчики таблиці.

Áàòüêî.  ß áà÷ó, Ìàðі, ùî òè áóäåø äîãëÿäàòè é áåðåãòè Ëóñ-
êóí÷èêà.

Ìàðі. Òàê, òàòó, âіí äóæå äîáðèé.
Áàòüêî.  Öå ïîäàðóíîê íå ëèøå òâіé, àëå é Ëóїçè òà Ôðіöà. Âîíè 

ìàþòü òàêå ñàìå ïðàâî êîðèñòóâàòèñÿ éîãî ïîñëóãàìè.
Ìàðі. À ñêіëüêè ãîðіõіâ ìîæíà äàâàòè ëóñêàòè îäíî÷àñíî?
Áàòüêî.  Êіëüêà, ÿêùî ìàëåíüêі. À ÿêùî âåëèêі, òî êðàùå îäèí, 

áî Ëóñêóí÷èê ìîæå âòðàòèòè ñâîї çóáè.  

Îçíàêà Êіëüêіñòü 

Займенник – це самостійна частина мови, яка вказує на предмет, 
ознаку, кількість, але не називає їх. Займенники вживаємо замість 
іменників, прикметників, числівників. 

 1 
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Пишімо
Устав пропущені літери. У дужках запиши цифрою спосіб перевірки: сіб перевірки:
1 – перевірка за словником; 2 – перевірка за правилом; 3 – перевірка 

за сильною позицією звука.
Перевір за текстом казки, чи правильно позначено орфограми. 
Зразо к : кремезний тулуб (1).
Ïð_öіêàâèé (___) ÷îëîâі÷îê, ä_ð_â’ÿíèé (___) ïëàù, 

õð_ùåíèé (___) áàòüêî, ïð_÷åñàíà (__) áîðîäà, ÷_ðâîíі (__) óñòà.

Досліджуймо
А. Поміркуй, чому займенники я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони на-
зиваємо особовими. Заповни таблицю. 

Особові займенники

Îäíèíà Ìíîæèíà

1 îñîáà

2 îñîáà

3 îñîáà

Б. У репліках персонажів казки підкресли особові займенники (я – 
мене, ти – тебе, ми – нас тощо).

1) – ß áà÷ó, Ìàðі, ùî òîáі Ëóñêóí÷èê ñïîäîáàâñÿ íàéäóæ÷å. 
2) – Òîé ÷îëîâі÷îê, ëþáà äîíþ, äîáðå ïîïðàöþє äëÿ âñіõ âàñ.
3) – Îõ, ÿêà ãàðíà ñóêåíêà! І ìåíі äîçâîëÿòü її íàäÿãòè!
4) – Õðåùåíèé íå çðîáèòü öіëîãî îçåðà. Òà é ÿêà íàì êîðèñòü 

âіä éîãî іãðàøîê? Àäæå їõ ó íàñ âіäðàçó çàáèðàþòü. 

Пригадаймо

1 

16.

ППррииггааддааййммоо
1. Чи можна подарувати ребус?
2. Для чого потрібен опис у художньому тексті?
3. Чи може існувати зв’язок між сюжетами різних творів?
4. Чи можлива зустріч персонажів різних творів?
5. З якою метою ми використовуємо займенники?
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ТИЖДЕНЬ ШІСТНАДЦЯТИЙ

Підбиваємо підсумки

Öüîãî òèæíÿ òè äіçíàєøñÿ:

  Чи завжди зробити щось реальне так само легко, 
як на словах?

  Які частини мови належать до службових? 
  Які особливості дитячих детективів?
  Чи є в мові двійники? 
  Які своєрідні риси має художнє мовлення?

Пишімо
Прочитай уривок із народної казки «Мудра дівчина» та напиши, як ти 
розумієш спосіб дії, позначений у виділених словах. Чи траплялося 

тобі коли-небудь діяти так? 

…Ïàí äóìàâ, äóìàâ òà é êàæå:
– Ïіäè òà ñêàæè ñâîїé äî÷öі: íåõàé âîíà ïðèéäå äî ìåíå â ãîñòі, 

òà òàê, ùîá íі éøëà, íі їõàëà; íі áîñà, íі âçóòà; íі ç ãîñòèíöåì, 
íі áåç ãîñòèíöÿ. À ÿê âîíà öüîãî íå çðîáèòü, òî áóäå ëèõî.
Іäå çíîâ áàòüêî ïëà÷ó÷è äîäîìó. Ïðèéøîâ òà é êàæå äî÷öі:
– Íó ùî, äî÷êî, áóäåìî ðîáèòè? Ïàí çàãàäàâ òàê і òàê. 
І ðîçêàçàâ їé óñå. Ìàðóñÿ êàæå:
– Íå æóðіòüñÿ, òàòó, óñå áóäå ãàðàçä… 

  Дізнайся, чи є в шкільній бібліотеці народна казка 
«Мудра дівчина», і за бажанням прочитай її. Можеш 
прослу хати аудіокнигу за QR-кодом. 

 1  
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Творімо
Спробуй за серією ілюстрацій і римованими словами скласти вірш про 
босо-взутого сніговика.

Босо-взутий сніговик

ñíіãîâèê

çâèê:

óçóâàâ

÷èì÷èêóâàâ.

÷îìó?

éîìó!

âçóâàє,

çàëèøàє.

õóëà-õóï,

ñóï,

ìàãàçèí,

îäèí.

Іëþñòðàöії Àëіíè Òêà÷åíêî

Читаймо
Прочитай вірш Олесі Мамчич «Босо-взутий сніговик», послу-
говуючись «Хрестоматією сучасної української дитячої літе-

ратури для читання в 3, 4 класах» (Видавництво «Старого 
Лева», 2017 р, с. 136–137). Чи схожий він за змістом на твій?

Чи можна за однаковими римованими словами скласти різні 
за змістом вірші? 

Пишімо
Знайди у вірші й випиши синоніми до слів:

ìіøîê – ; âèéøîâ – ;

ìàãàçèí – ; ãàðíî – .

Якби авторка використала у вірші подані вище слова, чи мав би твір 
віршовану форму? 

2 

3 

4 



41

Запиши власні міркування на тему «Чому важливо вміти добирати 
синоніми?».

Досліджуймо
З’ясуй, яку роль у реченнях відіграє виділене слово. 
Проведи експеримент: прибери з речення слово до. Чи зруйнувалося

речення? Для чого потрібне слово до в реченні?
Ïîçàõîäèâ äî êðàìíèöü,
íàêóïèâ ñîáі äðіáíèöü...

Продовж експериментувати: прибери з другого речення слово а. 
Чи зруйнувалося речення? Для чого потрібне слово а?

ß äî ìіñòà éøîâ ó ïðàâіì,
à íàçàä ó ëіâіì éäó!

А тепер прибери з третього речення слово не. Чи зруйнувалося ре-
чення? Як змінився його зміст? 

Òðîõè áîñèõ,
òðîõè âçóòèõ
â ìіñòі ñëàâíіì íå áóâà.

В українській мові виділяють три службові частини мови: приймен-
ник, сполучник, частку.
Прийменники разом із формами відмінка означають зв’язок іменни-
ків, числівників і займенників з іншими словами. Наприклад: захо-
дити до крамниць, прийти з гостинцем. 
Сполучники з’єднують незалежні одне від одного слова. Напри-
клад: піди та скажи, фільми або мультфільми, складно, але цікаво. 
Частки надають нового змісту цілому висловлюванню. Наприклад: 
Я прочитав книгу. – Я не прочитав книгу. – Я би прочитав книгу. 

5.
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Пишімо

мови.

×àñòèíè
ìîâè

Ñàìîñòіéíі

Іìåííèê

Ïðèêìåòíèê

×èñëіâíèê

Çàéìåííèê

Äієñëîâî

Ïðèñëіâíèê

Ñëóæáîâі

Ïðèéìåííèê

Ñïîëó÷íèê

×àñòêà

Âèãóê

Дискутуймо 
А. Прочитай анонс двох книжок.

«Остання пригода детектива Носика»
та «Детектив Носик і викрадачі»

Автор: Мар’ян Орлонь
Переклад з польської: Наталка Малетич
Ілюстрації: Єжи Флісак
Видавництво: Видавництво Старого Лева, 2016–2017
Вік: 6–9

6 
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Ïåíñіîíåð Àìâðîñіé Íîñèê ïîòðàïèâ äî êîìïàíії ìàëåíü êèõ 
ñëіä÷èõ çàâäÿêè ñâîєìó ïðіçâèùó é òîâàðèñòâó ïñà Êóáè, êîòðèé 
äàñòü ôîðó íàâіòü çíàìåíèòîìó êîìіñàðîâі Ðåêñó.

Çðåøòîþ, äåòåêòèâè êîëèøíіìè íå áóâàþòü. І íåõàé çëî÷èíè, 
ÿêі їì çàðàç äîâîäèòüñÿ ðîçïëóòóâàòè, äåùî íåñåðéîçíі – òî êðà-
äіæêà ìóçè÷íîї ñêðèíüêè, òî ïñåâäîçàìàõ íà ãîëóáіâ, – çàòå ìå-
òîäè àíàëіòè÷ íîї ðîáîòè ÿêíàéñïðàâæíіñіíüêі. Íåîðäèíàðíå ìèñ-
ëåííÿ äîïîìàãàє ãåðîÿì âèêðèâàòè ïîãàíöіâ çà їõíіìè çâè÷êàìè, 
îðôîãðàôі÷íèìè ïîìèëêàìè é ëіòåðàòóðíèìè âïîäîáàííÿìè.

«Розбишацький детектив»
Авторка: Діана Мельникова
Ілюстрації: Марія Гермашева
Видавництво: Фонтан казок, 2017
Вік: 9–12
Ëåñþ Äèêó òà Ñåðãіÿ «Ñåðà» Âàñèëåâñüêîãî íå íàçâåø òèïîâèì 

äåòåêòèâíèì òàíäåìîì. Ïî-ïåðøå, æîäåí іç íèõ íå є ïðîôåñіéíèì 
äåòåêòèâîì. Çà ïîøóêè âèêðàäåíîãî ìå÷à êíÿçÿ Ñâÿòîñëàâà øêî-
ëÿðі áåðóòüñÿ ÷åðåç âèïàäêîâèé çáіã îáñòàâèí.

Ïî-äðóãå, âàæêî ñêàçàòè, õòî â öіé ïàðі Øåðëîê Ãîëìñ, à õòî – 
Äæîí Âàòñîí. Òàê, Ëåñÿ ãðàє íà ñêðèïöі é ìàє ñîêîëèíå îêî. Âîä-
íî÷àñ Ñåð ÷óäîâî çíàєòüñÿ íà çáðîї, ìàéñòåðíî ïðîâàäèòü äîïèòè é 
ïðàöþє ïіä ïðèêðèòòÿì.

Ïî-òðåòє, àíі Ëåñÿ, àíі Ñåðãіé íå ìîæóòü ïîõèçóâàòèñÿ áåç-
ïîìèëüíіñòþ Êîëîìáî ÷è ñàìîâіääàíіñòþ Äæåéìñà Ãîðäîíà. Ìè 
áà÷èìî çâè÷àéíèõ ñó÷àñíèõ äіòåé, ÿêі áîÿòüñÿ, âàãàþòüñÿ, âæè-
âàþòü ñëåíã і êîíñóëüòóþòüñÿ ç Google. 

Б. Обговори з однокласниками й однокласницями, що є дитячого в 
детективах для дітей. 

Детектив – різновид творів (прозаїчні твори, кінофільми, комікси), 
у яких розкривається певна таємниця, пов’язана зі злочином.

Чи подобаються тобі детективи? Чому для слідчих небезпечно не вміти 
відрізняти факти від вигадок?

Творімо
Обери, з ким із однокласників чи однокласниць ти хочеш попрацювати 
над радіопрограмою «Книжковий меридіан». За інформацією одного 

 8  
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з прочитаних анонсів підготуйте й розіграйте інтерв’ю з автором чи ав-
торкою книжки. Домовтеся, хто буде ведучим, а хто – письменником або 
письменницею.

Пишімо
Уяви, що ти вранці їдеш до школи в шкільному автобусі й на одній із 
зупинок бачиш босо-взутого сніговика. Напиши новорічну детективну 

історію.
Îäíîãî ìîðîçíîãî ðàíêó, íåçàäîâãî äî çèìîâèõ êàíіêóë, ìè 

їõàëè àâòîáóñîì äî øêîëè. Àæ ðàïòîì… 

Обміняйтеся текстами з однокласником чи однокласницею і прочи-
тайте історії одне одного. Обговоріть, що сподобалося в тексті іншого, 
а що бажано змінити. 

Досліджуймо 
Розглянь ілюстрацію до вірша («Хресто-

матія сучасної української дитячої літера-
тури для читання в 3, 4 класах», с. 137). Чи
можна сказати, звідки родом зображений сні-
говик? Чому ти так думаєш?

Тепер розглянь світлину з гуцульськими ко-
лядниками. Чи схожий одяг сніговика з вірша
Олесі Мамчич на одяг чоловіків? Отже, у яких краях мешкає сніговик?

9 
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Читаймо
Прочитай уривок із уже відомого тобі твору «Місяцелік» Василя Ску-
ратівського та поміркуй, що було правдою, а що вигадкою в словах 

гостя. 

Ó âñіõ áóâ ñâÿòêîâèé íàñòðіé, à òîìó é ðîçìîâà ïîïëèâëà íåâè-
ìóøåíî, ç æàðòàìè òà ìóäðèìè äîòåïàìè. Ïðè íàãîäі ãіñòü ïðè-
ãàäàâ, ÿê âіí ëіòîñü çóñòðі÷àâ Íîâèé ðіê íà Ãóöóëüùèíі. Ç éîãî 
öіêàâèõ ñïîãàäіâ ìåíі çàïàì’ÿòàëàñÿ îäíà äåòàëü. Ïåðåä îáðÿäî-
âîþ âå÷åðåþ êîæåí ïàðóáîê, ÿêùî òàêèé áóâ ó ñіì’ї, ìóñèâ ïіòè äî 
ïîòі÷êà, íàáðàòè âîäè і ïðèíåñòè її äî ñâіòëèöі. Ìіæ ëåãіíåì і ãîñ-
ïîäèíåþ âèíèêàâ äіàëîã. Þíàê íàìàãàâñÿ ïåðåêîíàòè, ùî ïðèíіñ 
íå âîäó, à ãóñòó ñìåòàíó é ìàñëî. Ïіñëÿ öüîãî ðîäèíà ïî÷èíàëà 
ãîòóâàòè ç öèõ ïðîäóêòіâ âå÷åðþ äëÿ äèêèõ çâіðÿò. Îñåëþ æ îá-
ñèïàëè êóòåþ òà ìàêîì. Öå äëÿ òîãî, ùîá «âіäüìà íå çàéøëà â 
îáіéñòÿ». Óâàæàëîñÿ, äîêè âîíà âèçáèðàє âñі ìà÷èíè, òî é äîñâіòîê 
íàñòóïèòü. Çà ñïîãàäàìè ìè íåç÷óëèñÿ, ÿê êðіçü âіêíà çàãëÿíóâ 
ïåðøèé íîâîðі÷íèé ðàíîê äî íàøîї õàòè.

– Òåïåð, õðåùåíèêó, ÷åðãà çà òîáîþ, – ñêàçàâ íàïðîùàíîê íàø 
áàæàíèé ãіñòü. – Ïðèõîäü äî íàñ íà îáіä. Ó ìåíå êóòÿ íå ìåíø 
ñìàêîâèòà, áî âàðèëè ìè її ç äðóæèíîþ íå â ïå÷і, à ïіä ìіñÿöåì; 
êîæíà çåðíèíà íà çîëîòèõ çіðêàõ ñìàæèëàñü. Òàêîãî їñòâà òè ùå 
íіêîëè íå êóøòóâàâ. 

Õðåùåíèé, çàіíòðèãóâàâøè ñâîєþ îïîâіäêîþ, ïіøîâ ñîáі. À ÿ, 
çàëèøèâøèñü ñàì íà ñàì, äîâãî äóìàâ: ïîæàðòóâàâ ÷è òàêè ïðàâäó 
ñêàçàâ íàçâàíèé áàòüêî? Àäæå âіí áóâàâ ó ñâіòàõ, áàãàòî áà÷èâ 
âñÿêîї âñÿ÷èíè. Ìîæå, é ñïðàâäі, ó íüîãî öÿ íîâîðі÷íà ñòðàâà îñî-
áëèâà? Îñü, ÿê òіëüêè ïіäáåðåòüñÿ íà ïîëóäåíü, îäðàçó é ïîáіæó â 
ãîñòі.

Досліджуймо
А. Знайди в прочитаному уривку речення, у яких трапилися ці слова, 

та поясни їхнє лексичне значення.
Äîòåï, ëіòîñü, ëåãіíü, ïîòі÷îê, äîñâіòîê, íåç÷óòèñÿ, íàïðî-

ùàíîê.

У разі труднощів звертайся до тлумачного словника. 
Поміркуй, чим можна пояснити відсутність слова в тлумачному слов-

нику. Познач твердження, з яким або якими ти погоджуєшся.

 1  
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 Це слово, яке вигадав письменник. 

 Це  слово, яке застаріло й не вживається в сучасній мові. 

 Це слово, яке вживають у певній місцевості.

 Це слово іншомовного походження. 

Б.  До яких частин мови належать виділені слова? Чи можеш ти пояснити 
різне написання не з дієсловами?

Не з дієсловами зазвичай пишуть окремо: не зайшла, не куштував. 
Це частка зі значенням заперечення. Але є кілька дієслів, які без не 
не вживаються. Наприклад: незчутися, ненавидіти. Не на початку 
слова може бути префіксом або входити до кореня.  

Запиши слова, розкриваючи дужки, у два стовпчики. У перший за-
пиши дієслова з часткою не, а в другий – дієслова, які без не не вжива-
ються. Перевір написання слів другого стовпчика за орфо графічним 
словником.

(Íå)ïàì’ÿòàòè, (íå)âîëèòè, (íå)çàãëÿäàòè, (íå)íàâèäіòè, (íå)ñêà-
çàòè, (íå)õòóâàòè, (íå)äóìàòè, (íå)ç÷óòèñÿ. 

Ïèøó ÍÅ îêðåìî Ïèøó ÍÅ ðàçîì

Пишімо
Що є спільного й відмінного між хрещеним батьком оповідача з твору 
«Місяцелік» і хрещеним батьком Дросельмаєром з казки «Лускун-

чик і Мишачий король»? На великому аркуші паперу намалюй і заповни 
діаграму Венна за вже відомим тобі зразком. Обговори з однокласни-
ком чи однокласницею. У разі потреби користайся орфографічним 
словником. 

1 
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Досліджуймо
Прочитай речення. До яких частин мови належать виділені слова? Над 

словами напиши відповідну скорочену назву: ім., дієсл., прийм.
Як відрізнити прийменник від схожого префікса? 
Ïðè íàãîäі ãіñòü ïðèãàäàâ, ÿê âіí ëіòîñü çóñòðі÷àâ Íîâèé ðіê íà 

Ãóöóëüùèíі.

Запиши слова, розкриваючи дужки, у дві групи. До першої групи за-
пиши слова з прийменниками, до другої – без прийменників.  

(Ïіä)âîäîþ – (ïіä)âîäíèê, (íà)áåðåæíà – (íà)áåðåçі, (ïіä)âіêíîì – 
(ïіä)âіêîííÿ, (ïðè)øêіëüíèé – (ïðè)øêîëі, (áåç)êàðè – (áåç)êàðíèé.

1. 

2. 

Дискутуймо 
У прочитаному уривку з твору «Місяцелік» про хреще-
ного сказано названий батько. Обговоріть у класі, чи 

завжди ці слова є взаємозамінними. Для пошуку аргумен-
тів прослухай українську народ ну казку «Названий батько» 
за QR-кодом.

Свою думку познач на шкалі й аргументуй її.

Чи завжди слова названий батько можна
замінити на слова хрещений батько?

Так НіВажко визначитися

Досліджуймо
Прочитай уривки з казки «Названий батько» з олівцем у руці. Підкресли 

особливі риси художнього мовлення. Спробуй письмово переказати кожен 
із уривків як рапорт (офіційне повідомлення керівництву) з місця подій.

14.

 1  

16.
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1) Çãîäèëèñÿ áðàòè òà é ïіøëè ç òèì äіäîì. Іäóòü òåìíèìè ëі-
ñàìè, øèðîêèìè ïîëÿìè. Іäóòü òà é іäóòü, êîëè áà÷àòü, àæ ñòîїòü 
òàêà õàòêà ÷åïóðíà, áіëåíüêà ó âèøíåâîìó ñàäêó, êâіòêàìè îáñà-
äæåíà. Âèáіãàє ç õàòêè äіâ÷èíà, òàêà ãàðíà, ÿê òà êâіòî÷êà.

2) À òðè áðàòè æèâóòü. Ñòàðøèé áðàò òàê çàáàãàòіâ, ùî âæå 
áóäèíêè ñîáі ïîìóðóâàâ, ÷åðâіíöі ñêëàäàє òà òіëüêè ïðî òå é äó-
ìàє, ÿê áè éîìó òèõ ÷åðâіíöіâ íàéáіëüøå ïîñòÿãàòè. À ùîá óáî-
ãîìó ÷îëîâіêîâі çàïîìîãòè, òî òîãî é íå íàãàäóé – äóæå ñêóïèé 
áóâ. Ïіäñòàðøèé áðàò òåæ çàáàãàòіâ. Ñòàëè çà íüîãî íàéìèòè ðî-
áèòè, à ñàì âіí òіëüêè ëåæèòü, їñòü, ï’є òà ïîðÿäîê äàє. Íàéìåí-
øèé òàê ñîáі æèâå: êîëè ùî äîìà є, òî é ç ëþäüìè ïîäіëèòüñÿ.

ПригадаймоППригаддайймо
1. Чому на словах завжди легше «зробити», ніж на ділі?
2. Для чого потрібні службові частини мови? 
3. Що відрізняє дитячі детективи від детективів для дорослих?
4. Які двійники є в мові?
5. Якими рисами вирізняється художнє мовлення?


