Мови і літератури

ЛЕГЕНДИ І МІФИ ВКРАЇНСЬКІ — ЧУДОВІ!
ІЗ НИМИ ОХОЧЕ ВИВЧАЄМО МОВУ
Завдання з української мови
на основі текстів міфів і легенд

Алла МІХАЙ, учитель початкових класів,
СШ № 17, м. Київ

Продовжуємо публікувати започатковану в наших попередніх числах
(див.: “УПШ”, 2015, № 2, № 7; 2017, № 3, № 6) серію інтегрованих завдань, що

не лише допомагають закріпити знання з української мови, а й сприяють загальному розвитку дітей, розширюють їхній кругозір, формують світогляд. Зокрема, в цьому випуску пропонуємо вашій
увазі завдання для учнів 2–4-го класів, побудовані на основі текстів українських міфів та легенд.
2-й клас

yy Випиши слова, у яких одна буква позначає два

звуки.

1. Спиши текст.
Перун
Наказав Сокіл Перунові випрати небо. Перун узяв живої води і бризнув угору. Так утворилися дощові хмари.
Вдарив Перун стрілою в хмару. Зблиснула блискавка.
Загримів грім над полями. Полився життєдайний дощ
на землю.
yy Поясни значення слова життєдайний.
yy Побудуй схеми 4, 5, 6 і 7-го речень. В останньому

3. Спиши текст, вставляючи пропущені букви.
Земля
Сказав Сокіл Білобогу пірнути на дно оз..ра і набрати
піску. Пірнув Білобог, схопив піску в обидві жмені. Потім
випірнув він з води і пішов світ піском засівати. Де він
сипав, утворилася з..мля з мальовничими долинами і
з..леними полями.
yy До слів з пропущеними буквами добери перевірні.

реченні встанови зв’язок між словами.
yy Знайди слово, у якому буква ю позна-

чає 2 звуки.
yy Побудуй звукову модель слова до-

щові.
2. Спиши текст.
Світове дерево
Колись не було ні неба, ні землі, а лише
синє море. Посеред моря стояло велике дерево із золотою корою. Сиділи на ньому дивовижні птахи. Серед гілля роїлися бджоли.
У корінні дерева жили всілякі звірі.
yy В усіх реченнях, окрім першого, під-

кресли головні члени.
yy Знайди слово, у якому звуків менше,

ніж букв.
yy Знайди у тексті спільнокореневе

слово до слова морський.
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Вчасно подбайте про передплату на ІІ півріччя!
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Передплатіть журнали “УПШ” і “Джміль” у комплекті,
не виходячи з дому,
за найнижчими цінами!

Увага!
Передплата
з липня
триває
до 14 червня

1 Заходьте на сайт upsh.com.ua
2 Оформлюйте передплату
3 Щомісяця гарантовано отримуйте
ваші фахові журнали

Заощадьте до 10 %,
передплативши журнали
до кінця року

