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ГОРИ, ПЕЧЕРИ, РІКИ Й МОРЯ —
УСЕ ЦЕ КРАЇНА РІДНА МОЯ
Добірка завдань з української мови

Аніта МАЙДАНЮК, викладач Центру
інтелектуального розвитку “Ерудит”,
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.

Україна багата не тільки на історичні й архітектурні пам’ятки — вона має
ще й унікальну природу. Це і таємничі печери, і стрімкі скелі, й бурхливі водоспади, й повноводі ріки, й дрімучі ліси, і блакитноокі озера, й навіть справжнісінька пустеля.
Де ще  у світі можна знайти поєднання таких різноманітних об’єктів? Усвідомленню унікальності
української природи сприяють не тільки уроки природознавства, а й виконання мовних завдань,
основою для яких служать тексти відповідного змісту.

Оптимістична печера —
справжнє диво України

ввійшла до складу національного природного парку
“Дністровський каньйон”.
yy Випиши прикметники разом з іменниками,

1. (2-й клас) Прочитай і спиши текст.
Оптимістична печера занесена до Книги рекордів Гіннеса як найдовша у світі гіпсова печера й найдовша печера Євразії. Вона п’ята за довжиною серед печер світу.
yy Постав наголос у словах.
yy Поділи для переносу перше слово тексту.
yy Відтвори ланцюжок звуків у слові довжиною.

2. (3-й клас) Прочитай текст.
Оптимістична — гіпсова печера, геологічна пам’ятка
природи загальнодержавного значення в Україні. Розташована в межах Борщівського району Тернопільської області, на південний захід від села Королівка. У 2010 році

з якими вони пов’язані. Постав запитання від імен
ника до прикметника.
3. (3-й клас) Прочитай речення.
Оптимістична печера нині — привабливий туристичний об’єкт. Подорож цим музеєм природи може тривати
від кількох годин до кількох днів. На довгих маршрутах
для підготовлених туристів тут облаштовано підземні табори, де можна відпочити, випити гарячого чаю, перекусити. Досвідчені спелеологи гарантують безпеку подорожі й допомагають перебороти труднощі пересування.
Тож знайомство з Оптимістичною печерою принесе багато незабутніх вражень і задоволення!
yy Чи є ці речення текстом? Визнач його тип.
yy Добери заголовок і спиши текст.

4. (4-й клас) Прочитай і спиши текст
У межах Оптимістичної печери виділяють 10 районів, кожен з яких вирізняється структурою лабіринтової
сітки, будовою й розмірами ходів і галерей. Дно печери
вкрите глиною або брилами гіпсу. А в найнижчих ділянках лабіринту зустрічаються невеликі підземні озера.
Температура повітря в печері постійна протягом усього
року — 9,5–10,5°С.
yy Визнач число і відмінок іменників.
yy Підкресли службові слова.
yy Добери синонім до слова невеликі й антонім
Оптимістична печера
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до слова низькі.
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ВІДКРИВАЙМО УКРАЇНУ
разом із журналом “ДЖМІЛЬ”
Мотивувати учнів до пізнання природи, історії та культури України допомагає
розвивальний журнал “Джміль”. Кожен випуск — це скарбничка матеріалів з цікавої
дітям теми з обов’язковим українознавчим компонентом.
yy
yy
yy
yy

Розповіді про унікальні місця України, рослинний і тваринний світ.
Інтерактивні міні-лекції про сучасне мистецтво і твори народних майстрів.
Настільні ігри, присвячені історичним пам’яткам України.
Уявні мандрівки до самобутніх куточків нашої Батьківщини, де зародилися
унікальні види розпису: с. Петриківки (2019, № 3); Яворівщини (2018, № 12);
Косівщини (2018, № 10); смт Опішні (2018, № 7-8); с. Самчики (2016, № 2).
За публікаціями журналу можна організувати
такі види діяльності:
yy
yy
yy
yy
yy
yy

спільне чи самостійне читання;
бесіди, обмін враженнями;
створення колажів і стіннівок за змістом прочитаного;
проекти;
індивідуальну роботу з обдарованими учнями;
свята або інші позакласні заходи.

Для організації групової роботи в класі й самостійного
читання вдома запропонуйте батькам учнів
передплатити журнал “Джміль” на весь клас.
Варіанти вигідної передплати обирайте на сайті:
jmil.com.ua/peredplata

Цікавих уроків і захопливого дозвілля!

Тематичні випуски
“Україна — це Європа” (2018, № 7-8)
“Моя Україна” (2015, № 1)
“Славні козаки” (2015, № 4)
Придбати можна в редакції.
Звертайтесь за телефонами:
(044) 486-13-32, (067) 504-50-22
Відправляйте заявки на адресу:
books@dvsvit.com.ua

