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ІНСТРУКЦІЯ

Пропонуємо перевірити, чи легко тобі буде виконати запропоновані 
завдання . Усі вони пов’язані з текстом, який ти маєш уважно прочитати. 

У деяких завданнях необхідно буде записати окремі слова, у деяких – 
дати розгорнуту письмову відповідь у відведених для цього рядках. 

Після того як ти виконаєш певне завдання, обведи слово ТАК чи НІ, що 
буде твоєю відповіддю на питання: «Чи легко було виконувати це 
завдання?». 

Чи легко було виконувати це завдання?

Так          Ні

Деякі завдання тобі здаватимуться легкими, деякі – дещо складні-
шими. Спробуй виконати кожне з них. 

Налаштуйся на позитивний результат. Ти впораєшся із завданнями, 
вір у себе!

Зичимо успіхів!
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1. Уяви, що в казковому лісі працює пташине радіо. Придумай назву 
однієї з можливих радіопередач на такому радіо. Напиши короткий анонс 
одного з випусків (3–4 речення) цієї програми. 

Чи легко було виконувати це завдання?

Так          Ні

2. Як гадаєш, чи може помилятися диктор на радіо? Запиши свою 
думку та наведи 2–3 аргументи на її захист.

Чи легко було виконувати це завдання?

Так          Ні
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Прочитай текст і виконай завдання 3–9.

ÏÀÍ ÍІÕÒÎ

Áóëè äâà õëîï÷èêè: ßí÷èê (Ìàðêіÿí÷èê) і Àð÷èê (Íàçàð÷èê). 
Àð÷èê – ìåíøåíüêèé, àëå ãîëîâíіøèé ó íàøіé êàçöі. І îñü ÷îìó. 
Âіí ìàâ ðóêàâè÷êó. Òà âñі ìàþòü ðóêàâè÷êè! І ßí÷èê ìàє. Àëå íå 
âñі ãóáëÿòü. Àð÷èê çàãóáèâ. Îò ùî ç òîãî âèéøëî. Òîáòî íå âè-
éøëî, à óâіéøëî. Ó ðóêàâè÷êó.

Ñïî÷àòêó òðàïèëîñÿ òàê, ÿê ó êàçöі ïðî ðóêàâè÷êó.
Ñîðîêà Ðîêà, ùî âåëà ïåðåäà÷ó íà ïòàøèíîìó ðàäіî, 

îãîëîñèëà:
– Óâàãà! Óâàãà! Ãîâîðèòü ïòàøèíå ðàäіî. Ó ñàäó, ïіä ÿáëóíåþ, 

ëåæèòü ùå òåïëà ðóêàâè÷êà. Õòî õî÷å ïîãðіòèñÿ, õàé ïîñïіøàє! 
Ó ðóêàâè÷öі ìåøêàє íіõòî. Ïîâòîðþþ: ó ðóêàâè÷öі ìåøêàє íіõòî.

Ñîðîêà Ðîêà ïîâèííà áóëà ñêàçàòè, ùî â ðóêàâè÷öі íå ìåøêàє 
íіõòî. Àëå âîíà ïîìèëèëàñÿ, õî÷ äèêòîðè ðàäіî íå ñìіþòü ïîìèëÿ-
òèñÿ. І îò ùî ç òîãî âèéøëî. Òîáòî íå âèéøëî, à óâіéøëî.

Ïðèëåòіëà ïåðøîþ ñèíè÷êà È÷êà:
– Õòî â ðóêàâè÷öі? Õòî?
À çâіäòè:
– Ïàí Íіõòî.
– À ÿ ñèíè÷êà È÷êà. Ïóñòè ïîãðіòèñÿ.
Çàëіçëà âîíà â ðóêàâè÷êó, çіãðіëàñÿ – і ðîçäèâëÿєòüñÿ, äå òîé 

ïàí Íіõòî.
– ß òåáå íå áà÷ó, – êàæå ñèíè÷êà.
– Íå òóò íå âèäíî, – âіäïîâіâ ïàí Íіõòî.
Êîëè ïðèëіòàє ãîðîáåöü Áåöü:
– Õòî â ðóêàâè÷öі æèâå?
– Ïàí Íіõòî і ñèíè÷êà È÷êà.
– Òî ùå áóäó ÿ, ãîðîáåöü Áåöü.
Óëіç ãîðîáåöü. Òіñíåíüêî â ðóêàâè÷öі. Íàïåâíî, ïàí Íіõòî äóæå 

òîâñòèé.
– Òè òîâñòèé, ïàíå Íіõòî? – çàïèòàâ ãîðîáåöü.
– Íå ÿ íå òîâñòèé, – âіäïîâіâ òîé.
À çíàäâîðó çàïèòóþòü:
– Õòî â ðóêàâè÷öі æèâå?
– Ïàí Íіõòî, ñèíè÷êà È÷êà, ãîðîáåöü Áåöü.
– Ïóñòіòü ùå ìåíå. ß ñíіãóð-áàëàãóð.
Âïóñòèëè. Òіñíîòà ñòðàøåííà – ìàëî ðóêàâè÷êà íå òðіñíå.
– Õòî òóò òàêèé òîâñòèé? – ïèòàє íîâåíüêèé.
– Òà ïàí Íіõòî, – âіäïîâіäàþòü ïòàøêè. 
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À òèì ÷àñîì êèíóâñÿ Àð÷èê øóêàòè ñâîþ ðóêàâè÷êó. Çàñêðåêî-
òàëà Ñîðîêà ïî ðàäіî:

– Óâàãà! Íàáëèæàєòüñÿ õëîï÷èê. Õòî ãðієòüñÿ â ðóêàâè÷öі, íå-
ãàéíî çâіëüíіòü ïðèìіùåííÿ!

Âèïóðõíóâ ñíіãóð-áàëàãóð, áî áóâ íàéáëèæ÷å äî îòâîðó, à çà 
íèì ãîðîáåöü Áåöü, íàñàìêіíåöü ñèíè÷êà È÷êà. І áіëüøå íіõòî íå 
âèëåòіâ. Ñîðîêà Ðîêà çíîâó îãîëîñèëà:

– Óñі ïòàøêè ïîêèíóëè ðóêàâè÷êó. Òàì æèâå íіõòî. Êіíåöü 
ïåðåäà÷і. 

Âîíà ìàëà á ñêàçàòè: òàì íå æèâå íіõòî. Àëå ïîìèëèëàñÿ çíîâó…
(Çà Іãîðåì Êàëèíöåì)

3. Пригадай українську народну казку «Рукавичка». Що спільного та 
відмінного в ній із каз кою «Пан Ніхто»? Заповни діаграму Венна.

  Êàçêà «Ðóêàâè÷êà»     Êàçêà «Ïàí Íіõòî»

Чи легко було виконувати це завдання?

Так          Ні
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4. Напиши, для чого автору, на твою думку, було створювати казку 
«Пан Ніхто», якщо існує схожа народна казка «Рукавичка».

Чи легко було виконувати це завдання?

Так          Ні

5. З’ясуй будову слів рукавичка та синичка.

Чи легко було виконувати це завдання?

Так          Ні

6. Прочитай сполучення слів із тексту та підкресли в них прислівники. 
Поєднай стрілкою кожний прислівник із відповідним значенням.

ñïî÷àòêó òðàïèëîñÿ ìіñöå äії
çíàäâîðó çàïèòóþòü ñïîñіá äії
íåãàéíî çâіëüíіòü îçíàêà îçíàêè
äóæå òîâñòèé ÷àñ äії

Чи легко було виконувати це завдання?

Так          Ні
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7. Визнач у кожному реченні та запиши в дужках відмінок виділеного 
слова.

1) Òà âñі ìàþòü ðóêàâè÷êè (____)! 

2) Ó ñàäó, ïіä ÿáëóíåþ, ëåæèòü ùå òåïëà ðóêàâè÷êà (____). 

3) Ó ðóêàâè÷öі (____) ìåøêàє íіõòî. 

Чи легко було виконувати це завдання?

Так          Ні

8. Якої помилки припустилася сорока Рока у своєму оголошенні? 
Чи траплялася така помилка у твоєму мовленні? Чи траплялася у твоєму 
мовленні помилка, що призвела до викривлення змісту сказаного? Коли 
і як це сталося? Відповіді на питання запиши.

Чи легко було виконувати це завдання?

Так          Ні
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9. Устав пропущені літери. У дужках познач цифрою спосіб перевірки: 
1 – перевірка за словником; 2 – перевірка за правилом; 3 – перевірка за 
сильною позицією звука.

Äâà õëîï÷_êè (_), â_ëà (_) ï_ð_äà÷ó (_), âîíà ïîì_ëèëàñÿ (_), 

ïð_ëіòàє (_) ãîðîáåöü, çàñêð_êîòàëà (_) ñîðîêà.

Чи легко було виконувати це завдання?

Так          Ні

10. Якщо деякі завдання було важко виконати, то напиши, чого ще тобі 
треба навчитися.

Якщо тобі легко було виконати всі завдання, то напиши, що тобі 
допомогло.

Дякуємо!


