
НОВА УКРАЇНСЬКА 
ШКОЛА 

Зошит-посібник
УКРАЇНСЬКА МОВА

ЧАСТИНА  6

Учням, учителям, батькам
 4 пілотного класу НУШ!

• Частина 2 – жовтень 
• Частина 3 – листопад 
• Частина 4 – грудень
• Частина 5 – січень

   Частина 6 – лютий
• Частина 7 – березень
• Частина 8 – квітень
• Частина 9 – травень

Видавництво «Генеза» продовжує підтримку пілотування НУШ. Тож усім учасникам освітнього процесу, які 
беруть участь в експерименті і цього року вже вчетверте апробуватимуть Держстандарт Нової української 
школи, ми надаємо можливість скористатися нашими якісними виданнями.

Зошит-посібник з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ для 4 класу. 
Інтегрований мовно-літературний курс 
(авт. Ірина Старагіна, Аліна Ткаченко, Людмила Гуменюк, 
Оксана Волошенюк, Ольга Романюк, Андрій Панченков)
Створено відповідно до затвердженої модельної навчальної програми 4 класу та на-
вчальних планів. Матеріал зорганізовано за тижнями (навчальними модулями). Така 
структура сприяє мобільності в реалізації навчальної програми. Кожна з 9-ти частин 
зошита-посібника містить навчальні матеріали до 4 тижнів. Кожен робочий місяць має 
свою тему, яку узгоджено з інтегрованим курсом «Я досліджую світ». Чотири рази 
на рік у робочому зошиті передбачено вкладку з тестовими завданнями, яку можна 
завантажити за QR-кодом.
Частина 1 (вересень) в електронному форматі безкоштовно доступна на 
сайті: https://geneza.ua/product/927

Зошит-посібник з МАТЕМАТИКИ для 4 класу. 
Інтегровані теми (авт. Олександр Істер)
Успішне впровадження авторського підходу до вивчення математики, 
втіленого у навчальних посібниках для 3 класу, дало підґрунтя для 
продовження успіху в 4 класі. Зошит-посібник упорядковано за на-
вчальними розділами й темами з урахуванням модельної програми ін-
тегрованого курсу «Я досліджую світ» для 4 класу. Кожна з 4-х частин 
зошита-посібника містить навчальні матеріали до 2-х місяців (частина 
4 – до 3-х місяців). 
Частина 1 (вересень-жовтень) в електронному форматі безкоштовно до-
ступна на сайті https://geneza.ua/product/926
   • топад-грудень– листо2 – лЧастина 2

 
  

 ень-лютий-березень січе3 – сіЧастина 3
• нь-травеньтен4 – квітеЧастина 4 

Майбутнє за нами!Майбутнє за нами!
ТОВ «Торговий Дім – «Всесвіт»
тел.: (044) 379-10-54
(050) 336-99-97
www.tdvsesvit.соm.ua
e-mail: sales@tdvsesvit.com.ua

ТОВ «ВВ «Видавництво «Генеза»
Інтернет-магазин:

www.geneza.ua
e-mail: genezaua@gmail.c mzaua@gmail.com
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ТИЖДЕНЬ ДВАДЦЯТИЙ

Вирушаємо в невідоме

Öüîãî òèæíÿ òè äіçíàєøñÿ:

  Які джерела інформації є надійними?
  Як за особливостями мовлення впізнати філософа?
  Чи варто дорослим спілкуватися з дітьми на філософські теми?
  Звідки походять назви сузір’їв? 
  Чи завжди однаково пов’язані слова в сполученнях слів?  

Пишімо
Запиши назви творів Туве Янссон про мумі-тролів, з’єднавши їхні час-
тини. Як лексичні та граматичні значення слів допомогли тобі в цьому? 

Êîìåòà  …×àðіâí(è,å)êà
Êàï(è,å)ëþõ  …ïð(è,å)ëіòàє
Íàïð(è,å)êіíöі  …â(è,å)ëèêà ïîâіíü
Ìàëåíüêі òðîëі і  …ëіòî
Í(è,å)âèä (è,å)ìå  …ë(è,å)ñòîïàäà
Í(è,å)á(è,å)çïå÷íå  …äèòÿòêî

Слова, пов’язані лексично та граматично, утворюють сполучення. Такі 
сполучення слів ми називаємо синтаксичними одиницями.

Які з джерел інформації є надійними для перевірки відповідей?

 каталог книжок у шкільній бібліотеці;  вікіпедія;  перелік назв, 
складений однокласником чи однокласницею; перелік назв у книжці, 
присвяченій творчості письменниці; книжкова серія творів письменниці. 
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Читаймо 
Прочитай уривок із повісті фінської письменниці Туве Янссон «Комета 
прилітає», щоб дізнатися, як персонажі Чмих і Мумі-троль ставляться 

до невідомого.
Òoão æ ðàíêó, êîëè Òàòî Ìóìі-òðîëÿ çàâåðøèâ 

ñïîðóäæåííÿ ìіñòêà ÷åðåç ðі÷êó, êðèõіòíå çâіðÿòêî 
×ìèõ çðîáèëî âіäêðèòòÿ. ×ìèõ çíàéøîâ öіëêîì 
íîâó íåçíàíó ñòåæèíó. Âîíà â’þíêî âïîâçàëà äî 
ëіñó ó éîãî íàéòåìíіøó ãóùàâèíó. ×ìèõ ñòîÿâ і 
äîâãî äèâèâñÿ їé óñëіä.

«Òðåáà ðîçïîâіñòè ïðî öå Ìóìі-òðîëåâі, – ïîäó-
ìàâ âіí. – Ðàçîì ðîçâіäàєìî íîâèé øëÿõ, áî íà âëàñ-
íèé ñòðàõ і ðèçèê ÿ öüîãî ðîáèòè íå áóäó».

Âіí ñêëàâ äâі ãіëî÷êè íàâõðåñò, ùîá çàëèøèòè ìіòêó, і ùîäóõó 
ïîãíàâ äîäîìó. Äîëèíà, â ÿêіé âîíè ìåøêàëè, áóëà äóæå ãàðíîþ. 
Її íàñåëÿëè ùàñëèâі ìàëåíüêі іñòîòè òà âåëèêі çåëåíі äåðåâà. Ëå-

ä ä ó Ä , , ó äó ð

âàäàìè ïðîòіêàëà Ðі÷êà, ðîáèëà çàêðóò íàâêîëî áëàêèòíîãî áóäè-
íî÷êà Ìóìі-òðîëіâ і áіãëà ñîáі äàëі, â іíøі äîëèíè, äå òàêîæ ìåø-
êàëè ìàëåíüêі іñòîòè, äèâóþ÷èñü, çâіäêіëÿ öå âîíà áåðåòüñÿ.

«Äèâíà ðі÷ – äîðîãè òà ðі÷êè, – ìіðêóâàâ ñîáі ×ìèõ. – Äèâèøñÿ 
їì óñëіä – і âіäðàçó ñòðàøåííî êîðòèòü îïèíèòèñÿ äåіíäå, ïіòè çà 
íèìè, àáè ïîáà÷èòè, äå âîíè çàêіí÷óþòüñÿ…»

Ìóìі-òðîëü ñàìå ïðèëàøòîâóâàâ ãîéäàíêó, êîëè ×ìèõ ïîâåð-
íóâñÿ äîäîìó.

– Ïðèâіò! – ãóêíóâ ×ìèõ. – ß çíàéøîâ öіëêîì íåçíàíó ñòå-
æèíó. Âîíà âèäàєòüñÿ íåáåçïå÷íîþ.

– Íàñêіëüêè íåáåçïå÷íîþ? – ïîöіêàâèâñÿ Ìóìі-òðîëü.
– ß á ñêàçàâ, æàõëèâî íåáåçïå÷íîþ, – ïîâàæíî âіäêàçàâ ×ìèõ.
– Ùî æ, áåðåìî çі ñîáîþ êàíàïêè, – âèðіøèâ 

Ìóìі-òðîëü. – І ìîðñ.
Âіí ïіäіéøîâ äî âіêíà êóõíі: 

– Ïîñëóõàé, ìàìî. Ìè ñüîãîäíі íå îáіäàòèìåìî 
âäîìà.

– Îí ÿê! ×óäîâî.
Âîíà ñïàêóâàëà ïåðåêóñêó äî êîøèêà, ùî ñòîÿâ

áіëÿ êóõîííîãî ñòîëó. Ïîòіì çà÷åðïíóëà ç îäíієї áëÿ-
øàíêè æìåíüêó êàðàìåëüîê, à ç іíøîї äіñòàëà äâà 
ÿáëóêà, ùå äîêëàëà â êîøèê ÷îòèðè ìàëåíüêі ó÷î-
ðàøíі êîâáàñêè òà ïëÿøêó äîìàøíüîãî ìîðñó, ÿêèé 
çàâæäè ñòîÿâ íàãîòîâі íà ïîëèöі íàä ïëèòîþ.
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– Ñóïåð! – çðàäіâ Ìóìі-òðîëü. – Áóâàé, ìàìî. Íå çíàþ, êîëè 
ïîâåðíåìîñÿ.

– Áóâàéòå! – âіäïîâіëà ìàìà.
Ìóìі-òðîëü òà ×ìèõ ïðîìèíóëè ñàä, ïîïðîñòóâàëè óãîðó ëåâà-

äàìè, äå çàêіí÷óâàëàñÿ Äîëèíà і ïî÷èíàëîñÿ óçëіññÿ òåìíîãî ïðà-
ëіñó, â ÿêîìó âîíè ùå íіêîëè íå áóâàëè. Òàì ïîñòàâèëè êîøèêà 
íà çåìëþ é îçèðíóëèñÿ íà Äîëèíó. Õàòèíêà Ìóìі-òðîëіâ âèäàâà-
ëàñÿ çâіäñè öÿòî÷êîþ, à ðі÷êà – âóçüêîþ çåëåíîþ ñòðі÷êîþ. Ãîé-
äàíêè çîâñіì íå áóëî âèäíî.

– Òàê äàëåêî âіä ìàìè òè ùå íіêîëè íå âіäõîäèâ, – çàóâàæèâ 
×ìèõ. – Ëèøå ÿ òóò áóâàâ, äî òîãî æ çîâñіì ñàì. Çàðàç ïîáà÷èø 
ìіé íîâèé øëÿõ, ÿ éîãî âіäíàéøîâ!

Âіí ïîíèøïîðèâ äîâêîëà, ïîíþøêóâàâ ïîâіòðÿ, ïî÷ìèõàâ íî-
ñîì, çàäåðøè äîãîðè ìîðäî÷êó, âèçíà÷èâ òî÷êó ñîíöåñòîÿííÿ, ïî-
ðîççèðàâñÿ íà âñі áîêè, àæ âðåøòі ñêðèêíóâ:

– Îñü! Çíàéøîâ! Òî ÿê? Ùî ñêàæåø? Áà÷èø, ÿêà íåáåçïå÷íà 
äîðî ãà! Òè éäè ïîïåðåäó!

Ìóìі-òðîëü äóæå ñòîðîæêî óâіéøîâ äî çåëåíîї ãóùàâèíè. Íà-
âêîëî íіìóâàëà òèøà.

– Äèâèñÿ íà âñі áîêè, ÷è íå ÷èãàє äåñü íåáåçïåêà, – ïðîøåïîòіâ 
×ìèõ.

– ß íå ìîæó îäíî÷àñíî ðîççèðàòèñÿ íà âñі áîêè, – çàïðîòåñòó-
âàâ Ìóìі-òðîëü. – Òè ïèëüíóé ççàäó – ìåíі âàæêî áóäå ùå é òèë 
ïðèêðèâàòè.

– Î, íі-íі, òіëüêè íå ççàäó, – çëÿêàíî çàæåáîíіâ ×ìèõ. – Âîðîã 
ïîçàäó íàáàãàòî ñòðàøíіøèé, íіæ òîé, ùî âèõîäèòü íàçóñòðі÷. Öå 
âæå òè áåðè íà ñâîþ âіäïîâіäàëüíіñòü!

– Òî éäè òè ïîïåðåäó!
– ß é ïîïåðåäó éòè íå õî÷ó! – óïèðàâñÿ ×ìèõ. – Ìîæå, ïіäåìî 

ïëі÷-î-ïëі÷?
Îòàê, ñòóïàþ÷è óäâîõ, çàõîäèëè âîíè âñå äàëі é äàëі ó õàùі. 

Ëіñ ñòàâàâ ÷èìðàç çåëåíіøèì і òåìíіøèì, ñòåæêà â’þíèëàñÿ òî 
âãîðó, òî âíèç, ñòàâàëà âñå âóæ÷îþ, àæ äîêè çîâñіì çíèêëà – ëèøå 
ìîõ òà ïàïîðîòü.

– Ñòåæêà ìóñèòü êóäèñü âåñòè, – ìîâèâ Ìóìі-òðîëü. – Ùîñü òóò 
íå òàê. Âîíà íå ìîæå îòàê ïðîñòî ñîáі óðâàòèñÿ. 

(Äàëі áóäå.)
Ïåðåêëàä óêðàїíñüêîþ Íàòàëі Іâàíè÷óê 

  За бажанням можеш послухати першу частину аудіокни-
ги Туве Янссон «Комета прилітає» за QR-кодом.
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Дискутуймо

Як крихітне звірятко Чмих поводиться в ситуації невідомого? 
Як Мумі-троль ставиться до невідомого? 
Про кого з персонажів можна сказати «полюбляє пригоди, мандрівки», 

а про кого – «боягузливий, в’їдливий»?

Пишімо
Чи доводилося тобі коли-небудь натрапляти на щось незнане та неві-
доме? Які в тебе були відчуття? Чи знадобилася тобі чиясь допомога? 

Яка саме? Напиши стислу розповідь про таку пригоду.

Досліджуймо
А. Підкресли в прочитаному уривку речення, у якому слово річка є:
1 – загальною назвою;
2 – власною назвою.
Над словом річка постав відповідну цифру. 
Б. Підкресли в прочитаному уривку речення, у якому слово долина є:
1 – загальною назвою;
2 – власною назвою.
Над словом долина постав відповідну цифру. 

3 

4 

5.
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Чому мумі-тролі не придумали інших власних назв для своєї річки та 
долини? Запиши назви, які ти можеш їм запро понувати.

Пишімо
Заповни таблицю, дібравши з прочитаного уривка по п’ять слів до кож-
ного стовпчика.

çà ñëîâíèêîì
Ïåðåâіðÿþ 

çà ïðàâèëîì
Ïåðåâіðÿþ çà ñèëüíîþ 

ïîçèöієþ çâóêà

Обговори з другом чи подругою правильність виконання завдання.

Читаймо 
Прочитай другий уривок з повісті Туве Янссон «Комета прилітає», щоб 
дізнатися, хто з персонажів книжки називає себе філософом. 
Âіòåð íà÷å ç ïðèïîíè çіðâàâñÿ.
– Îé ëèøåíüêî! – ñêðèêíóâ Ìóìі-òàòî. – Õòî 

òóò?
Ïіä ïîðîãîì ñèäіëî ùîñü ìîêðå, íåùàñíå, ç âó-

ñàìè і ÷îðíèìè áëèñêó÷èìè î÷èìà.
– ß Îíäàòð, – âіäêàçàëî íåùàñíå ñòâîðіííÿ 

îñëàá ëèì ãîëîñîì. – Áåçïðèòóëüíèé Îíäàòð. Ïîëî-
âèíà ìîãî áóäèíêó çàâàëèëàñÿ, êîëè âè áóäóâàëè 
ìіñò ÷åðåç ðі÷êó. Öå, çâіñíî, íå áіäà. Ðåøòó çìèëî 
äîùåì. Àëå é öå çîâñіì íå âàðòå óâàãè. Äëÿ ôіëîñîôà áàéäóæå, 
æèòè ÷è âìåðòè, îäíàê ÿ çàñòóäèâñÿ і çîâñіì íå ïåâåí, ùî çі ìíîþ 
áóäå äàëі…

 6  

 7  



8

– Ìåíі ñòðàøåííî ïðèêðî, – âèáà÷èâñÿ Òàòî Ìóìі-òðîëÿ. – ß é 
íå çíàâ, ùî âè ìåøêàєòå ïіä ìîñòîì. Çàõîäüòå, áóäü ëàñêà. Ìîÿ 
äðóæèíà çíàéäå, äå âàì ïîñòåëèòè.

– ß íå âèçíàþ ëіæîê, öå çîâñіì çàéâå óìåáëþâàííÿ, – ñêàçàâ 
Îíäàòð ñóìíî. – Ìîє ïîìåøêàííÿ áóëî çâè÷àéíîþ íîðîþ, àëå ìåíі 
òàì ïîäîáàëîñÿ. Çðåøòîþ, ôіëîñîôîâі áàéäóæå, çàòèøíî éîìó ÷è 
íі, ó êîæíîìó ðàçі – òî áóëà ãàðíà íîðà. 

Îíäàòð îáòðóñèâñÿ âіä âîäè é ïðèñëóõàâñÿ.
– À ùî öå çà áóäèíî÷îê? – ïîöіêàâèâñÿ âіí.
– Çâè÷àéíà õàòèíêà ìóìі-òðîëіâ, – âіäïîâіâ 

Òàòî. – ß ñàì її çáóäóâàâ. ßê âè äèâèòåñÿ íà êå-
ëèøîê ÿáëó÷íîãî âèíà – ÿê ëіêè âіä çàñòóäè?

– Ãàäàþ, öå çàéâå, – ìîâèâ Îíäàòð. – Àëå, ìîæå, é âàøà 
ïðàâäà…

Ìóìі-òàòî ïðîñëèçíóâ íà êóõíþ, íàâïîìàöêè âіä÷èíèâ øàôêó, 
ïðîñòÿãíóâ ëàïó çà ïëÿøêîþ ÿáëó÷íîãî âèíà, ùî ñòîÿëà íà ãî-
ðіøíіé ïîëèöі, ïîòÿãíóâñÿ ùå òðіøêè і ùå, àæ âðåøòі íåîáà÷íî 
ñêèíóâ íà ïіäëîãó ìèñêó, ÿêà íàðîáèëà ñòðàøåííîãî ãóðêîòó.

Ïðîêèíóâñÿ óâåñü äіì, óñі ãàëàñóâàëè і õðÿñêàëè äâåðèìà, äî 
êóõíі ïðèáіãëà Ìóìі-ìàìà çі ñâі÷êîþ â ëàïі.

– Ç òîáîþ âñå ãàðàçä? – çàïèòàëà âîíà. – ß âæå áóëî ïîäóìàëà, 
ùî äî íàñ ó õàòó çàëіç ðîçáіéíèê.

– Ìåíі çàêîðòіëî ÿáëó÷íîãî âèíà, – âèïðàâäîâóâàâñÿ Òàòî. – 
À ÿêèéñü îñåë ïîñòàâèâ öþ áіñîâó ìèñêó íà ñàì êðàé ïîëèöі.

Òàòî âèäðÿïàâñÿ íà ñòіëüöÿ, äîñÿãíóâ ïëÿøêó é òðè êåëèõè.
– Äëÿ êîãî òðåòіé? – çäèâóâàëàñÿ Ìàìà.
– Äëÿ Îíäàòðà, – âіäïîâіâ Òàòî. – Éîãî õàòèíà çàâàëèëàñÿ, і 

Ä ð ä ó

âіí ïðèéøîâ äî íàñ ìåøêàòè.
Âîíè çàñâіòèëè íà ґàíêó ãàñîâó ëàìïó і ñіëè ñìàêóâàòè âè-

íîì. Ìóìі-òðîëåâі òà ×ìèõîâі òåæ äîçâîëèëè çîñòàòèñÿ, õî÷à 
íàäâîðі âæå äàâíî áóëà ïіçíÿ íі÷. Îäíàê їì äî êåëèõіâ íàëèëè 
ìîëîêà.

Äîù íåâòîìíî âèòàíöüîâóâàâ ïî äàõó, âіòåð çàâèâàâ ùå äóæ÷å, 
ó äèìàðі ñòóãîíіëî, à äâåðöÿòà êàõëÿíîї ïå÷і çëÿêàíî áðÿçêàëè.

Îíäàòð ïðèòóëèâñÿ íîñîì äî øèáêè, âäèâëÿþ÷èñü ó òåìðÿâó çà 
âіêíîì ґàíêó.

– ßêèéñü íåïðèðîäíèé öåé äîù, – ìîâèâ âіí.
– Õіáà äîù ìîæå áóòè íåïðèðîäíèé? – çäèâóâàâñÿ Òàòî. – Ìîæå, 

ùå êåëèøîê?
– Õіáà òðіøêè, – ïîãîäèâñÿ Îíäàòð. – Äÿêóþ, äÿêóþ. Ìåíі âæå 

ëіïøå. Êіíåöü ñâіòó íå íàäòî ìåíå é òóðáóє, àëå ÷îìóñü íå õîòіëîñü 
áè ãèíóòè ç ðîçëàäíàíèì øëóíêîì.
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– Î íі, çâіñíî, ìàєòå ðàöіþ, – ïіäòðèìàëà éîãî Ìàìà. – Ñïîäі-
âàþñÿ, öåé äîù íå ïðèíåñå ïîâåíі.

Îíäàòð õìèêíóâ.
– Âè íå ðîçóìієòå, ïðî ùî ÿ êàæó, øàíîâíà ïàíі, – ìîâèâ âіí. – 

Õіáà îñòàííіì ÷àñîì âè íі÷îãî äèâíîãî íå âіä÷óâàëè â ïîâіòðі? І íå 
ìàëè æîäíèõ ïåðåä÷óòòіâ? Íå ñâåðáèòü âàì іíêîëè â ïîòèëèöі?

– Íі-і, – çäèâóâàëàñÿ Ìóìі-ìàìà.
– Ùîñü íåáåçïå÷íå? – ïðîøåïîòіâ ×ìèõ, âèòðіùàþ÷èñü íà 

Îíäàòðà.
– Õòîçíà, – ïðîáóðìîòіâ Îíäàòð. – Âñåñâіò òàêèé âåëèêèé, à 

Çåìëÿ òàêà íåéìîâіðíî êðèõіòíà і ìіçåðíà.
– ß ãàäàþ, íàì óñіì ÷àñ óæå ñïàòè! – ñïîõîïèëàñÿ Ìàìà. – Íå 

ãîäèòüñÿ ïîñåðåä íî÷і ðîçïîâіäàòè ñòðàøíі іñòîðії.
Çà ÿêóñü ìèòü ñâіòëî âñþäè ïîãàñëî, áóäèíîê çàñíóâ. Àëå âіòåð 

òà çëèâà øàëåíіëè äî ðàíêó.
(Äàëі áóäå.)

Ïåðåêëàä óêðàїíñüêîþ Íàòàëі Іâàíè÷óê

Досліджуймо
А. Прочитай лексичні значення слова філософ та поміркуй, у якому
значенні Ондатр використовує це слово, коли говорить про себе.

Філософ – 1)  фахівець із філософії; мислитель, що розробляє пи-
тання світогляду;

2)  перен., розм. людина, схильна до абстрактних мірку-
вань, роздумів.

Б. Підкресли в репліках Ондатра сполучник але. Чому Ондатр так часто 
його вживає? Як можна схарактеризувати особливості мовлення філо-
софа Ондатра? 

Пишімо
Що має на увазі Ондатр, коли говорить, що дощ якийсь неприродний? 
Чи може дощ бути неприродним? Запиши, як ти розумієш його слова. 

8.

 9  
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Читаймо 
Прочитай ще один уривок із повісті Туве Янссон «Комета прилітає» 
з олівцем у руці й підкресли окремі слова, сполучення слів або речен-

ня, у яких ідеться про те, як сприймають персонажі Ондатрові балачки 
про наближення небезпеки.

Íàñòóïíîãî äíÿ áóëî õìàðíî. Ìóìі-òðîëü ïðîêèíóâñÿ і âèéøîâ 
ó ìîêðèé òèõèé ñàä.

Áóðÿ ïіøëà ñîáі äàëі, äîù óùóõ. Àëå äîâêіëëÿ áóëî íå 
âïіçíàòè.

Ìóìі-òðîëü äîâãî ñòîÿâ, îãëÿäàâñÿ і ïðèíþõóâàâñÿ, äîêè âðåø òі 
çáàãíóâ, ùî ñàìå éîãî íåïîêîїëî. Óñå íàâêîëî ïîñіðіëî! Íå ëèøå 
íåáî òà ðі÷êà, àëå é äåðåâà, çåìëÿ, õàòèíà! Óñåíüêå ñòàëî ñіðèì, 
íà÷å æèòòÿ âèñîòàëîñÿ ç íàâêîëèøíüîãî ñâіòó, – æàõ!

– ßêå æàõіòòÿ! – ïðîìîâèâ ñòèõà Ìóìі-òðîëü. – ßêå æàõіòòÿ!
Îíäàòð âèéøîâ іç áóäèíî÷êà і ïî÷àëàïàâ äî Òàòîâîãî ãàìàêà. 

Ãàìàê òàêîæ ïîñіðіâ. Îíäàòð óìîñòèâñÿ â íüîìó, ïîçèðàþ÷è íà 
ñіðі ÿáëóíüêè.

– Ïîãëÿíü! –  ãóêíóâ Ìóìі-òðîëü. – Ùî òðàïèëîñÿ? ×îìó âñå 
ñòàëî ñіðèì?

– Íå çàâàæàé! – âіäáóðêíóâ Îíäàòð. – Áàâñÿ! Áàâñÿ, äîêè 
ìîæíà! Ìè íå ìîæåìî çìіíèòè ñòàí ðå÷åé, òîìó òðåáà äèâèòèñÿ íà 
öå ïî-ôіëîñîôñüêîìó!

– ßêèõ ðå÷åé?! – ñêðèêíóâ Ìóìі-òðîëü.
– Çàãèáåëі Çåìëі, ÿñíà ðі÷, – ñïîêіéíî ïîÿñíèâ Îíäàòð.
Ìóìі-òðîëü êèíóâñÿ íà êóõíþ, äå Ìàìà ñàìå çàâàðþâàëà ðàí-

êîâó êàâó.
– Ìàìî! – çàêðè÷àâ âіí. – Óñå íàäâîðі ïîñіðіëî, à Îíäàòð êàæå, 

ùî Çåìëÿ çàãèíå! Âèéäè íàäâіð, ïîãëÿíü ñàìà!
Ìàìà ïîñòàâèëà êàâíèê íà âîãîíü і âèéøëà ç ñèíî÷êîì ó ñàä.
– Îé, ÿê ñіðî! – ìîâèëà Ìàìà. – Çâіäêè âçÿëàñÿ öÿ æàõëèâà 

ïèëþêà?
Âîíà ïðîâåëà ëàïîþ ïî ëèñòî÷êó, ëàïà òåæ ñòàëà ñіðîþ і ëåäü 

ëèïêîþ.
– Âіí êàçàâ, ùî äîù íåïðèðîäíèé! – íå âãàâàâ Ìóìі-òðîëü. – 

Âіí êàçàâ, ùî â ïîâіòðі ïàõíå ÷èìîñü íåçâè÷íèì, ùî â íüîãî ÷óõà-
єòüñÿ ïîòèëèöÿ і ùî Çåìëÿ íàäòî ìàëà…

1 
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– Îíäàòð áóâ òðîõè ñõâèëüîâàíèé, – ïîÿñíþâàëà Ìàìà. – Òàê 
çàâæäè áóâàє ç òèìè, õòî âòðàòèâ äàõ íàä ãîëîâîþ і ìàє ðîçëàä 
øëóíêó. Ïіñëÿ êàâè ÿ ñïðîáóþ ïîñòèðàòè çãðóáøà ïèë. Çàñïî-
êîéñÿ і íå ëÿêàé íàäàðåìíî ×ìèõà.

Ìóìі-ìàìà ïîâåðíóëàñÿ äî áóäèíêó, äî Ìóìі-òàòà.
– Òè áà÷èâ, ùî âіäáóâàєòüñÿ íàäâîðі? – çàïèòàëà âîíà.
– Çâè÷àéíî, – Òàòî âèÿâèâ íåàáèÿêå çàöіêàâëåííÿ. – ß âіä÷óâ 

çàïàõ, ïàõíå ôîñôîðîì! Äóæå íåçâè÷àéíèé і öіêàâèé ôåíîìåí!
– Îäíàê éîãî áîÿòüñÿ äіòè, – çàóâàæèëà Ìàìà. – À Îíäàòð ëÿ-

êàє їõ іùå äóæ÷å. Ìîæå, ïîïðîñè éîãî ðîçìîâëÿòè ïðî ïðèєìíіøі 
ðå÷і, à ùå ëіïøå – ïîìîâ÷àòè?

– Ñïðîáóþ, – ïîîáіöÿâ Ìóìі-òàòî. – Òіëüêè áîþñÿ, ùî âіí íàäòî 
äîâãî æèâ ñàìіòíèêîì і çâèê ãîâîðèòè âãîëîñ ïðî âñå, ùî äóìàє.

Òàòî ìàâ ðàöіþ.
Çà ðàíêîâîþ êàâîþ Îíäàòð âèáóäóâàâ íà ґàíêîâîìó ñòîëі öіëèé 

Âñåñâіò.
– Îñü Ñîíöå, – ðîçòëóìà÷óâàâ âіí, ïîêàçóþ÷è íà öóêåðíè÷êó. – 

Ñóõàðèêè – öå çіðêè. Îñü öÿ îêðóøèíà – Çåìëÿ. Áà÷èòå, ÿêà êðè-
õіòíà! À Âñåñâіò òàêèé âåëåòåíñüêèé, ùî íå ìàє êіíöÿ é êðàþ. 
І ÷îðíèé ÿê íі÷. Óãîðі, â òåìðÿâі, íèïàþòü íåáåñíі ÷óäîâèñüêà: 
Ñêîðïіîí, Âåäìåäèöÿ, Îâåí…

– Äîñèòü, äîñèòü, – óðâàâ éîãî Òàòî.
Àëå Îíäàòð íåçâîðóøíî âіâ äàëі:
– Іíøà Ñîíÿ÷íà ñèñòåìà âæå íå ïîìіñòèòüñÿ íà âàøîìó ñòîëі. 

Âîíà ãåí äàëåêî ïîçà éîãî ìåæàìè, – і ç òèìè ñëîâàìè âіí ïîæáó-
ðèâ êàíàïêîþ â ñàä.

– À Ñîíÿ÷íèõ ñèñòåì áàãàòî? – ïîöіêàâèëàñÿ Ìàìà, îáà÷íî âіä-
ñòàâëÿþ÷è íàáіê òàðіëü ç ðåøòîþ êàíàïîê.

– І íå çëі÷èòè! – ç ïîõìóðèì çàäîâîëåííÿì âіäïîâіâ Îíäàòð. – 
Ç òîãî, ùî ÿ ðîçïîâіâ, ìîæíà çáàãíóòè, ÿê ìàëî âàæèòü äëÿ Âñå-
ñâіòó, çàãèíå Çåìëÿ ÷è íі.

Ìóìі-ìàìà çіòõíóëà.
– ß íå õî÷ó ãèíóòè! – çàëåìåíòóâàâ ×ìèõ. – ß ùîéíî çíàéøîâ 

ïå÷åðó! Ó ìåíå íåìàє ÷àñó ãèíóòè!
Ìóìі-òàòî íàõèëèâñÿ äî Îíäàòðà.
– Ùî á âè ñêàçàëè íà òå, àáè ïîëåæàòè â ãàìàêó é ïîìіðêóâàòè 

íà ôіëîñîôñüêі òåìè? Íåïîãàíà äóìêà, ïðàâäà?
– Âè òàê êàæåòå, àáè ëèø ìåíå ïîçáóòèñÿ, – ìîâèâ Îíäàòð.
Âіí çäìóõíóâ çі ñòîëó îêðóøèíó-Çåìëþ.
Ìóìі-òðîëü çîéêíóâ.

(Äàëі áóäå.)
Ïåðåêëàä óêðàїíñüêîþ Íàòàëі Іâàíè÷óê
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Досліджуймо
На основі власних спостережень заповни таблицю. 

Як персонажі повісті «Комета прилітає»
сприймають розмови Ондатра про наближення небезпеки?

Ïåðñîíàæ Äóìêè, åìîöії, äії

Дискутуймо
Обговори в класі, чи варто дорослим спілкуватися  з дітьми на теми 

життя і смерті, невизначеності майбутнього (такі теми називаємо філо-
софськими). Свою думку познач на шкалі й аргументуй її.

Чи варто дорослим спілкуватися з дітьми 
на філософські теми?

Ні ТакВажко визначитися

1 

1
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Пишімо
Запиши відомості про Всесвіт, подані в прочитаному уривку повісті. 

Як упевнитися, що отримана інформація достовірна?

Досліджуймо
Ондатр у розмові про Всесвіт згадує небесні чудовиська: Скорпіон, 
Ведмедиця, Овен… Ти, мабуть, здогадуєшся, що йдеться про сузір’я, 

які  можуть мати різні назви. Існують легенди про створення
сузір’їв. Послухай легенду «Про Зоряний Віз» за QR-кодом.
Про яке зі згаданих Ондатром сузір’їв ідеться в цій легенді?
Які джерела допоможуть тобі перевірити своє припущення?
Стисло перекажи легенду. 

Пишімо
Які космічні назви тобі відомі? Де можна знайти потрібну інформацію?

Ïëàíåòè: 

Ñóçіð’ÿ: 

Çîðі: 

Êîìåòè: 

 1  

 1 

 1  
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Досліджуймо
Прочитай речення.
Çà ðàíêîâîþ êàâîþ Îíäàòð âèáóäóâàâ íà ґàíêîâîìó ñòîëі öі-

ëèé Âñåñâіò.

Досліди, чи однаковий зв’язок між словами в таких синтаксичних 
одиницях: 

1) Îíäàòð âèáóäóâàâ;
2) âèáóäóâàâ íà ñòîëі.

  Зміни рід і число дієслова вибудував у першій синтаксичній одиниці. 
Яке слово не дозволяє цього зробити?

  Зміни відмінок слова Ондатр у першій синтаксичній одиниці. Яке 
слово не дозволяє цього зробити? 

  Укажи стрілками залежність форм одного слова від іншого в першій 
синтаксичній одиниці.

  Зміни рід і число дієслова вибудував у другій синтаксичній одиниці. 
Удалося?

  Зміни відмінок слова на столі у другій синтаксичній одиниці. Яке слово 
не дозволяє цього зробити? 

  Укажи стрілками залежність форм одного слова від іншого в другій 
синтаксичній одиниці.

Граматичний зв’язок між словами, форми яких залежать одна від одної,
називається взаємним зв’язком. 
Граматичний зв’язок між словами, коли форма одного слова залежить
від іншого, називається підрядним зв’язком.

Пишімо
Погрупуй синтаксичні одиниці. Спочатку запиши синтаксичні одиниці 
з підрядним зв’язком, потім – із взаємним.
Ãóêíóâ Ìóìі-òðîëü, ãóêíóëè Ìóìі-òðîëÿ; ïîöіêàâèëàñÿ Ìóìі-

ìàìà, ïîöіêàâèëèñÿ â Ìóìі-ìàìè; ïîÿñíèâ Îíäàòð, ïîÿñíèëè Îí-
äàòðó; ïîîáіöÿâ Ìóìі-òàòî, ïîîáіöÿëè Ìóìі-òàòîâі. 

1

1 
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Творімо
Уяви, що в тебе є можливість поспілкуватися зі знавцем Всесвіту Он-
датром. Які питання ти хочеш з’ясувати? Запиши ці питання.

Об’єднайтеся в групу, щоб пограти в гру «Розмова з Ондатром». Роз-
поділіть ролі, придумайте та запишіть репліки.

Зробіть відеозапис і розмістіть його на онлайновій дошці. Перегляньте 
роботи інших груп, визначте по дві-три позитивні риси кожної гри та на-
пишіть на стіні для кожної групи відгуки на побачене. 

Пригадаймо

 1 

ППррииггааддааййммоо
1. Як зрозуміти, чи є надійним джерело інформації?
2. Які особливості мовлення має філософ?
3. Чи хотів би ти поспілкуватися з дорослими на філософські теми?
4. Як виникають назви сузір’їв? 
5. Які зв’язки між словами існують у синтаксичних одиницях?
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ТИЖДЕНЬ ДВАДЦЯТЬ ПЕРШИЙ

Долаєм о труднощі разом

Öüîãî òèæíÿ òè äіçíàєøñÿ: 

  Чи легко щось пояснювати іншим?
  Чи доречні наукові терміни в художній літературі?
  Як написати відгук на виставу?
  Як створюєтся правдоподібність подій у творі? 
  Скільки синтаксичних одиниць може бути в реченні?

Досліджуймо
Ти вже знаєш, що існують легенди про виникнення сузір’їв і походження 
їхніх назв. Усі зорі на небі, які ми бачимо неозброєним оком, належать 

до однієї зоряної системи, або галактики. Видиму частину нашої Галак-
тики давні греки назвали Молочний Шлях. Подивися за 
QR-кодом анімаційний фільм із серії «Книга-мандрівка. 
Україна» і дізнайся, чому українці нази вають сріблясто-ту-
манну смугу на зоряному небі Чумацьким Шляхом.

На основі інформації з анімафільму підготуй повідом-
лення на тему «Звідки походить назва Чумацький Шлях».

Пишімо
Запиши три-чотири будь-які факти про чумаків, які згадано в перегля-
нутому анімафільмі. Орфограми перевіряй у зручний для тебе спосіб.

1.

2. 

3.

4. 

1 

2 
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Дискутуймо
Оповідач в анімафільмі використовує сучас ні слова, запозичені з ін-
ших мов. Запиши до іншомовних слів українські відповідники. 

Ñóïåðìàðêåò

Ôóäêîðò

Áіçíåñìåí

Обговори з однокласниками й однокласницями, чи могли чумаки в 
давнину послуговуватися іншомовними словами. Що називали ті слова і 
з яких мов могли бути запозичені? 

Досліджуймо
Уяви, що ти навчаєш першокласників і першокласниць малювати 
коме ту. Розглянь етапи створення малюнка комети і підготуй усне 

вислов лювання зі своїми порадами. Зроби аудіозапис.

Чи легко тобі було пояснити, як намалювати комету? Чому?
Яких речень у мовленні ти використав більше: розповідних, питальних 

чи спонукальних? Чому?

Читаймо
Прочитай уривок із повісті Туве Янссон «Комета прилітає» і дізнай-
ся про відвідування Чмихом і Мумі-тролем обсерваторії (спеціально 

обладнаної будівлі для спостереження за космосом).
Ó áåçäîííіé ÷îðíîòі íåáà áëèìàëè, íåìîâ æèâі, âåëè÷åçíі çîðі. 

Òàêі çàâáіëüøêè, ÿê ðîçïîâіäàâ Îíäàòð. Ãåí äàëåêî ñåðåä íèõ ùîñü 
ñÿÿëî, ñõîæå íà íåäîáðå ÷åðâîíå îêî.

– Êîìåòà! – ñêðèêíóâ ×ìèõ. – Îòå ÷åðâîíå îêî і є êîìåòîþ. 
Âîíà ëåòèòü ñþäè!

 3  

 4  

 5  
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– Çâіñíî, ëåòèòü ñþäè! – ïіäòâåðäèâ ïðîôåñîð. – Îò ùî öіêàâî! 
Ç êîæíèì äíåì її âèäíî âñå ëіïøå. Êîìåòà ñòàє ÷èìðàç áіëüøîþ, 
÷åðâîíіøîþ òà ïðåêðàñíіøîþ!

– Òà âîíà æ íå ðóõàєòüñÿ! – íåäîâіðëèâî ìîâèâ ×ìèõ. – І õâîñòà 
íå âèäíî!

– Õâіñò òÿãíåòüñÿ ïîçàäó, – ïîÿñíèâ ïðîôåñîð. – Êîìåòà ïðî-
ñòóє íàì íàçóñòðі÷, òîìó çäàєòüñÿ, íіáè âîíà íåïîðóøíà.  Ãàðíà, 
ïðàâäà æ?

– Òà-à… – çàâàãàâñÿ ×ìèõ. – ×åðâîíèé êîëіð, çâіñíî, ïðèєì-
íèé… À êîëè âîíà äîëåòèòü äî Çåìëі? –  ×ìèõ, çàíіìіëèé âіä 
ñòðàõó, âäèâëÿâñÿ ó ìàëåíüêó ÷åðâîíó öÿòêó ÷åðåç îêóëÿð òåëå-
ñêîïà.

– Çà ìîїìè ïіäðàõóíêàìè, êîìåòà äîñÿãíå íàøîї ïëàíåòè óâå-
÷åðі ñüîìîãî ñåðïíÿ î 20:42. Ìîæëèâî, íà ÷îòèðè ñåêóíäè ðà-
íіøå, – îõî÷å ðîçïîâіäàâ ïðîôåñîð.

– І ùî òîäі òðàïèòüñÿ? – ïîïîëîòíіâ ×ìèõ.
– Ùî òðàïèòüñÿ? – ïðîôåñîð àæ ðîçãóáèâñÿ. – Ïðî öå ÿ ùå íå 

âñòèã ïîäóìàòè… Àëå íåîäìіííî äóæå ñêðóïóëüîçíî çàïèøó âåñü 
ïåðåáіã ïîäії.

×ìèõ ðóøèâ óíèç ñõîäàìè, êîëіíà éîìó ïіäãèíàëèñÿ. Íà ïіâäî-
ðîçі âіí ðàïòîì çóïèíèâñÿ і çàïèòàâ:

– Ùî íèíі çà äåíü?
– Òðåòє ñåðïíÿ, – âіäïîâіâ ïðîôåñîð. – 7:53 ðіâíî.
– Ãàäàþ, íàì âàðòî ïîêâàïèòèñÿ äîäîìó, – ìîâèâ ×ìèõ. – Áó-

âàéòå!
×ìèõ ïîâåðíóâñÿ äî ãóðòó –  çäàâàëîñÿ, íà÷å âіí íà ãîëîâó 

ïіäðіñ.
– Âіí ÷îðíèé, – ïîâіäîìèâ ìàëèé. – ×îðíèé-÷îðåííèé.
– Õòî? – íå çðîçóìіâ Ìóìі-òðîëü.
– Âñåñâіò, ÿñíà ðі÷. À êîìåòà ÷åðâîíà, ç õâîñòîì ïîçàäó. Çà íà-

øèìè ç ïðîôåñîðîì ïіäðàõóíêàìè, âîíà ÄÎÑßÃÍÅ Çåìëі ñüîìîãî 
ñåðïíÿ, óâå÷åðі, î 20:42. Ìîæëèâî, íà ÷îòèðè ñåêóíäè ðàíіøå…

– Íåãàéíî äîäîìó! – âèðіøèâ Ìóìі-òðîëü. – Ïðî ùî òàêå íàä-
çâè÷àéíî âàæëèâå ó íåäіëþ êàçàëà Ìàìà?

– Ïóäèíã, – ïõèêíóâ çíåâàæëèâî ×ìèõ. – Äèòÿ÷і âèòðåáåíüêè! 
Ïðèíàéìíі äëÿ òîãî, õòî äèâèâñÿ íà çîðÿíå íåáî â îêóëÿð ñïðàâæ-
íüîãî òåëåñêîïà!

– Õàé òàì ÿê, âàðòî ïîêâàïèòèñÿ, – ïðîáóðìîòіâ Ìóìі-òðîëü 
і êóëåþ âèëåòіâ ç îáñåðâàòîðії.

(Äàëі áóäå.)
Ïåðåêëàä óêðàїíñüêîþ Íàòàëі Іâàíè÷óê 
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Дискутуймо
Які риси дослідника виявляє професор у розмові зі Чмихом?
Чому Чмих вагається погодитися зі словами про те, що комета гарна?
Що означають слова авторки про Чмиха: «...здавалося, наче він на

голову підріс»?

Досліджуймо
Прочитай два речення.
1. ×ìèõ, çàíіìіëèé âіä ñòðàõó, âäèâëÿâñÿ ó ìàëåíüêó ÷åðâîíó 

öÿòêó ÷åðåç îêóëÿð òåëåñêîïà (Òóâå ßíññîí).
2. Î÷і éîìó âæå íå ñëóæèëè, і íàâіòü îêóëÿðè íå ïîìàãàëè

(Ìèõàéëî Êîöþáèíñüêèé).

Чи можна стверджувати, що в обох реченнях використано те саме 
слово в різних формах? За потреби звернися до тлумачного словника. 

Яке із цих слів є науковим терміном? Які ще наукові терміни трапилися 
в прочитаному уривку? Для чого їх використано в казковій повісті? 

Пишімо
Запиши синтаксичні одиниці, які можна утворити з поданих пар слів. 
За потреби використай прийменники. Визнач тип зв’язку в кожній син-

таксичній одиниці та познач його за допомогою стрілок. 
Áëèìàòè, çîðі; ðîçïîâіäàòè, Îíäàòð; ×ìèõ, âäèâëÿòèñÿ; ðóøèòè, 

ñõîäè; êàçàòè, ìàìà; äèâèòèñÿ, íåáî; âèëåòіòè, îáñåðâàòîðіÿ. 

Як перевірити орфограми, що трапилися у твоєму записі?

Творімо
Знайди в тексті слова авторки щодо реплік професора та Чмиха. Що 
тобі стало відомо про емоції, поведінку та особливості мовлення 

(швидко, повільно, голосно, тихо тощо) цих персонажів під час їхнього 
спостереження за кометою в телескоп? Заповни таблицю.

 6  

 7  

 8  

 9  
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Ðåïëіêà Åìîöії,
ïî÷óòòÿ

Ïîâåäіíêà, îñîáëè-
âîñòі ìîâëåííÿ

– Êîìåòà! Îòå ÷åðâîíå îêî і є êî-
ìåòîþ. Âîíà ëåòèòü ñþäè!

– Çâіñíî, ëåòèòü ñþäè! Îò ùî öі-
êàâî! Ç êîæíèì äíåì її âèä íî 
âñå ëіïøå. Êîìåòà ñòàє ÷èìðàç 
áіëüøîþ, ÷åðâîíіøîþ òà ïðåêðàñ-
íіøîþ!

– Òà âîíà æ íå ðóõàєòüñÿ! І õâîñòà 
íå âèäíî!

– Õâіñò òÿãíåòüñÿ ïîçàäó. Êîìåòà 
ïðîñòóє íàì íàçóñò ðі÷, òîìó çäà-
єòüñÿ, íіáè âîíà íåïîðóøíà. 
Ãàðíà, ïðàâäà æ?

– Òà-à… ×åðâîíèé êîëіð, çâіñíî, 
ïðèєìíèé… À êîëè âîíà äîëå-
òèòü äî Çåìëі?

– Çà ìîїìè ïіäðàõóíêàìè, êîìå òà 
äîñÿãíå íàøîї ïëàíåòè óâå÷åðі 
ñüîìîãî ñåðïíÿ î 20:42. Ìîæëè-
âî, íà ÷îòèðè ñåêóíäè ðàíіøå.

– І ùî òîäі òðàïèòüñÿ?

– Ùî òðàïèòüñÿ? Ïðî öå ÿ ùå íå 
âñòèã ïîäóìàòè… Àëå íå îäìіííî 
äóæå ñêðóïóëüîçíî çàïèøó âåñü 
ïåðåáіã ïîäії.

Розіграй з однокласниками й однокласницями цю ситуацію спілку-
вання, а потім на основі гри заповни порожні комірки в таблиці. 

Пишімо
Напиши відгук на найцікавішу, на твою думку, гру виконавця ролі Чмиха 
або професора. Скористайся наведеними порадами. 

1 
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Як написати відгук на виставу

1. Опиши власний настрій під час перегляду. 
2. Пиши чесно, але не ображаючи інших. 
3. Не переказуй сюжет п’єси, згадай лише назву, персонажів. 
4.  Опиши гру акторів: володіння голосом і мовою тіла (міміка,

жести, постава, рухи).
5.  Розкажи про режисерські знахідки порівняно з іншими виста-

вами, якщо вдалося такі дивитися. 

Як перевірити орфограми, що трапилися у твоєму записі?

Досліджуймо
Подивися за QR-кодом уривок з фінського анімаційного
фільму за повістю Туве Янссон «Комета прилітає».
Познач, у чому полягають художні особливості перегля-

нутого анімафільму.

 кольорове зображення

 виразне мовлення персонажів  музичний супровід

 зрозумілість поведінки персонажів  об’ємна анімація

 мальована анімація  чорно-біле зображення

 1  
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Читаймо
Прочитай наступний уривок повісті Туве Янссон «Комета прилітає» 
і подумай, у чому полягає правдоподібність описаних подій. 
Ìóìі-òðîëü ïðîêèíóâñÿ é ñïåðøó íå ìіã çðîçóìіòè, äå âіí. Ó ïå-

÷åðі ïàíóâàâ ïðèñìåðê, ïàõëî ðîçõëþïàíèì ãàñîì. Íàðàç éîìó âñå 
ïðèãàäàëîñÿ, âіí ñіâ ó ïîñòåëі. Ðåøòà ùå ñïàëè. Ìóìі-òðîëü íàâïî-
ìàöêè äіñòàâñÿ äî âõîäó, îáåðåæíî âіäõèëèâ çàñëîíó і âèçèðíóâ 
íàäâіð. ×åðâіíü çíèêëà, íåáî áóëî çîâñіì áåçáàðâíèì, à íàâêîëî – 
áåçãîìіííÿ. Ìóìі-òðîëü âèëіç іç ïå÷åðè, ñіâ íà ñêåëі, âçÿâ ó ëàïêè 
îäèí іç ìåòåîðèòіâ, ÿêèìè æáóðëÿëàñÿ êîìåòà, ïî÷àâ éîãî ðîçãëÿ-
äàòè ç óñіõ áîêіâ. Óëàìîê áóâ ÷îðíèé, ç ãîñòðèìè áîêàìè і äóæå 
âàæêèé. Ìóìі-òðîëü ãëÿíóâ íà íåîçîðèé ïіùàíèé áåðåã і áåçâîäíå 
ìîðå âíèçó – âñå áåçáàðâíå òà íіìîòíå.

Ìóìі-òðîëü ñïîäіâàâñÿ ïîáà÷èòè æàõëèâó áåçäîííó äіðó â çåìëі, 
ÿêіñü íàñëіäêè ñòðàøíîї êàòàñòðîôè, à çàðàç íàâіòü íå çíàâ, ùî é 
äóìàòè, òîæ áóëî éîìó òðîõè ëÿ÷íî.

– Ïðèâіò! – ãóêíóâ  Íþõìóìðèê*. Âіí òåæ  âèëіç іç ïå÷åðè і, 
ñіâøè ïîðó÷ ç Ìóìі-òðîëåì, çàïàëèâ ñâîþ ëþëüêó.

– Ïðèâіò, ïðèâіò! – âіäãóêíóâñÿ Ìóìі-òðîëü. – Íåâæå ñàìå òà-
êèé âèãëÿä ïîâèííà ìàòè Çåìëÿ ïіñëÿ êіíöÿ ñâіòó? Ïóñòêà і íі÷îãî 
áіëüøå?

– Êіíöÿ ñâіòó íå áóëî, – ìîâèâ Íþõìóìðèê. – ß ãàäàþ, ùî êî-
ìåòà òіëüêè çà÷åïèëà íàñ õâîñòîì, à ïîòіì ïîëåòіëà ñîáі äàëі ó 
ïðîñòîðè Âñåñâіòó.

– Õî÷åø ñêàçàòè, ùî âñå çîñòàëîñÿ íà ñâîїõ ìіñöÿõ? – óñå ùå íå 
âіðèâ Ìóìі-òðîëü.

Íþõìóìðèê òèöüíóâ ëþëüêîþ ó áіê ãîðèçîíòó.
– Áà÷èø? Ìîðå…
Óäàëèíі, íà ñàìîìó íåáîêðàї ùîñü çáëèñíóëî, і òå ùîñü âîðóøè-

ëîñÿ, íåìîâ æèâå.
– Áà÷èø? – äîïèòóâàâñÿ Íþõìóìðèê. – Ìîðå ïîâåðòàєòüñÿ!
Âîíè ñèäіëè ìîâ÷êè, à íåáî òèì ÷àñîì íàáèðàëî ÿñêðàâіøîї áàðâè, 

çіéøëî âðàíіøíє ñîíå÷êî, ñâіæå, íåìîâ óìèòå, ÿê çàâæäè. Ðàïòîì 
ïðèêîòèëàñÿ õâèëÿ, і ìîðå óâіéøëî â ñâîї áåðåãè. Ùî âèùå ïіäíіìà-
ëîñÿ ñîíöå, òî ñèíіøèì ñòàâàëî ìîðå. Õâèëі çàïîâíèëè âñі ãëèáèíè 
і çàïàäèíè, çàñïîêîїëèñÿ, âëÿãëèñÿ, ñòàëè àêâàìàðèíîâèìè.

Âñÿ ñòðèáó÷à, ïîâçó÷à і ïëàâó÷à æèâíіñòü, ÿêà çóìіëà âöіëіòè 
ó íàïіââèñîõëîìó íàìóëі, âåñåëî õëþïàëàñÿ ó ïðîçîðіé âîäі. Âîäî-
ðîñòі âèïðîñòàëèñÿ íà äíі é ïîòÿãíóëèñÿ äî ñîíöÿ. Íàä ìîðåì 
ïðîëåòіëà ëàñòіâêà, ïîâіäîìëÿþ÷è, ùî çíîâó íàñòàâ íîâèé ðàíîê!

1
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– Ìîðå ïîâåðíóëîñÿ! – çðàäіâ Òàòî Ìóìі-òðîëÿ.
Óñі ïîïðîêèäàëèñÿ і ñõâèëüîâàíî âèçèðàëè ç ïå÷åðè. Ëèøå  Ãå-

ìóëÿ** ç óñüîãî òîâàðèñòâà íå çäèâóâàëî, ùî Çåìëÿ âñå ùå іñíóє. 
Âіí çіéøîâ óíèç, äî ïëÿæó, ç àëüáîìîì ïіä ïàõâîþ, ùîá îñòàòî÷íî 
âïîðÿäêóâàòè ñâîї ìàðêè, à çàäëÿ áіëüøîї ïåâíîñòі, ùî їõ íå ðîçâіє 
âіòðîì, ïðèòèñíóâ ñòîðіíêè ìåòåîðèòàìè.

Ðåøòà ïîñіäàëè ðÿäî÷êîì íà ñêåëі, çàäåðøè íîñèêè äî ñîíöÿ.
– ßê íàçèâàєòüñÿ òâîє êîøåíÿ? – çàïèòàëà Õðîïñÿ***.
– Öå òàєìíèöÿ, – âіäïîâіâ ×ìèõ.
Êîøåíÿ ñêðóòèëîñÿ êàëà÷èêîì ó íüîãî íà êîëіíàõ, ìðóæèëîñÿ 

íà ñîíöå і ìóðêîòіëî.
– Ùî æ, – ìîâèëà Ìàìà, – ÿ ïðîïîíóþ ç’їñòè òîðò óäîìà, íà 

ґàíêó. Çáèðàéòåñÿ, ìè ïîâåðòàєìîñü! ßê ãàäàєòå, ëіñ, ñàä і áóäèíî-
÷îê ñòîÿòü íà ìіñöі?

– ß âïåâíåíèé ó öüîìó! – ñêàçàâ Ìóìі-òðîëü. – Õîäіìî é ñàìі 
ïîäèâèìîñÿ!

  * Íþõìóìðèê – òîé, õòî íàâåñíі áóäèòü Ìóìі-äіì, ïðîâîäèòü
ó íüîìó ëіòî, à âîñåíè іäå â äàëåêі êðàї. Ðîìàíòèê і ïîåò.

 ** Ãåìóëü – õîäèòü ó ñóêíі, ÿêà äіñòàëàñÿ éîìó âіä òіòêè. Âіí 
äîâîëі çàíóäíèé, ëþáèòü êîìàíäóâàòè і íіêîëè íå âèçíàє ñâîєї 
íåïðàâîòè.

 *** Õðîïñÿ – êîêåòëèâà ìîäíèöÿ. Ìàє øîâêîâèñòèé ÷óá÷èê і 
çîëîòèé áðàñëåòèê íà íіæöі. Ìîæå áóòè äóæå ñåðéîçíîþ.

Ïåðåêëàä óêðàїíñüêîþ Íàòàëі Іâàíè÷óê 

Дискутуймо
Обговори з однокласниками й однокласницями, якого кольору можуть 
бути емоції. Зафарбуй відповідним кольором комірки.

òðèâîãà çëіñòü ïîâàãà

ñóì äîâіðà çàäîâîëåííÿ çàçäðіñòü

óïåâíåíіñòü ñòðàõ íіæíіñòü ðîçãóáëåíіñòü

æàëü ïîäÿêà îáðàçà ëþáîâ

Що письменниця хоче підказати читачеві про емоції Мумі-троля, зобра-
жуючи зміну кольорів у навколишньому пейзажі в останньому уривку? 
Чому те, що море повернулося, викликає таку радість у персонажів? 

 1  
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Досліджуймо
Знайди в прочитаному уривку речення, у яких трапилися ці слова, і по-
ясни їхнє лексичне значення. Користайся тлумачним словником.
Ïðèñìåðê, ÷åðâіíü, áåçãîìіííÿ, ìåòåîðèò, àêâàìàðèíîâèé, 

íàìóë.

Пишімо
Заповни таблицю синтаксичними одиницями. 
Ïàíóâàâ ïðèñìåðê, ïàõëî ðîçõëþïàíèì ãàñîì, äіñòàâñÿ äî 

âõîäó, âèëіç іç ïå÷åðè, çàïèòàëà Õðîïñÿ, âïîðÿäêóâàòè ìàðêè.

Âçàєìíèé çâ’ÿçîê Ïіäðÿäíèé çâ’ÿçîê

Синтаксична одиниця, побудована за допомогою взаємного зв’язку,
називається граматичною основою речення.
Синтаксична одиниця, побудована за допомогою підрядного зв’язку,
називається словосполученням.

Обговори з однокласником або однокласницею свій варіант запов-
нення таблиці.

Досліджуймо
Запиши, перевіряючи орфограми. 
1. Ìîðå ïîâåðòà_(ö:)ÿ!
2. Ðàïòîì ïð_êîòèëàñÿ õâèëÿ.
3. Çіéøëî âðàíіøíє ñîí_÷êî.
4. Íàä ìîðåì ïðîë_òіëà ëàñòіâêà.

1

1 

1
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Доведи, що виділені слова є граматичною основою. Визнач, чи пов’язані 
інші слова в реченні з граматичною основою. Познач зв’язок стрілками. 

Із яких синтаксичних одиниць побудоване кожне речення? Як гадаєш, 
скільки синтаксичних одиниць може бути в реченні?

Речення будується з однієї або кількох синтаксичних одиниць, серед 
яких є граматична основа. 

Творімо

скільки епізодів буде у твоєму коміксі. Запиши план. 

План

Розмісти свій комікс на онлайновій дошці. Розглянь розміщені на стіні 
інші комікси, визнач по дві позитивні риси кожного з них і напиши відгук на 
той комікс, який тебе найбільше зацікавив.

Пригадаймо  

 1  

ППррииггааддааййммоо  
1. Як побудувати своє пояснення, щоб тебе зрозуміли інші?
2. Для чого потрібні терміни в художній літературі?
3. У який спосіб краще побудувати відгук на виставу?
4. Як зрозуміти, що події твору є правдоподібними? 
5. Зі скількох синтаксичних одиниць може складатися речення?
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ТИЖДЕНЬ ДВАДЦЯТЬ ДРУГИЙ

Цінуємо свою інакшість

Öüîãî òèæíÿ òè äіçíàєøñÿ: 

  У які групи можна об’єднати літературні твори?
  Чи може читач додати у твір свого персонажа?
  Чи може бути цікавим щось не цілком достовірне?
  Чим різняться вітання і побажання? 
  Як написати есе?

Пишімо
Розглянь ілюстрацію Христини Лукащук до твору Галини Вдовиченко 
«Сова, яка хотіла стати Жайворонком». Якщо ти розгадаєш секрет, на 

якому будується назва твору, то зможеш самостійно придумати багато 
інших цікавих назв для нових історій.

Ñëîí, ÿêèé  .

×åðåïàõà, ÿêà  .

Âóæ, ÿêèé  .

Êóðêà, ÿêà .

 .

 .

1.
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Порівняння за якими ознаками допомогло тобі придумати назви тво-
рів? А які назви придумали твої однокласники й однокласниці?

Із чим невідомим для себе зіткнуться ці персонажі, якщо здійсниться 
їхнє бажання? 

Ñîâà íå çíàє, ÿê 

 .

Ñëîí íå çíàє, ÿê 

 .

×åðåïàõà íå çíàє, ÿê 

 .

Âóæ íå çíàє, ÿê 

 .

Êóðêà íå çíàє, ÿê

 .

 .

 .

Читаймо
Прочитай початок твору Галини Вдовиченко і скажи, які ти маєш очіку-
вання щодо його жанру: це оповідання чи повість. 

Усі літературні твори можна умовно об’єднати в групи за певною
структурою та спільними ознаками зображення дійсності. Такі 
групи називаємо жанрами. Наприклад, є такі жанри: казка, байка, ле-
генда, оповідання, повість та інші.

Óñå íàéöіêàâіøå â ëіñі âіäáóâàëîñÿ çðàíêó і âäåíü. Ñîâі çàëèøà-
ëîñÿ âіðèòè öüîìó, áî çâіäêè їé áóëî çíàòè? Âðàíöі âîíà ùå ñïàëà 
ó ñâîєìó äóïëі é íі÷îãî íå ÷óëà, íå áà÷èëà. І âäåíü âîíà ùå ñïàëà. 
Ïðîêèäàëàñÿ íàäâå÷іð, êîëè äî її ñòàðîãî äóáà íà óçëіññі ïðèëіòàâ 
Æàéâîðîíîê.

 2  
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Ñîâà ïіð’ÿ÷êî ÷èñòèòü, çàðÿäêó ðîáèòü, à Æàéâîðîíîê їé ðîçïî-
âіäàє, ÿêèé ÷óäîâèé äåíü äîáіãàє êіíöÿ. Ïîòîìó âіí ëåòèòü äî ñåáå 
â ãíіçäå÷êî, ó ãóñòó òðàâó, áî ÷àñ éîìó ëÿãàòè ñïàòè.

À ó Ñîâè âñå òіëüêè ïî÷èíàєòüñÿ. Áî Æàéâîðîíîê, ÿê âіäîìî, 
ðàííÿ ïòàøêà, à Ñîâà – íі÷íà. Êîëè îäèí áàäüîðèé òà àêòèâíèé, 
äðóãà ñïèòü. І íàâïàêè.

Äèâíà ìіæ íèìè äðóæáà, íåçðîçóìіëà äëÿ áàãàòüîõ ïòàõіâ. Õè-
æà÷êà Ñîâà ìîãëà çàïðîñòî âïîëþâàòè ìàëîãî ïòàøêà: õàï – êîâòü – 
і íåìà! Àëå íà äðóçіâ íå ïîëþþòü. Òîìó Æàéâîðîíîê íå áîÿâñÿ 
Ñîâè, і âîíà íå âèÿâëÿëà äî íüîãî àíі íàéìåíøîї àãðåñії. Óâàæíî 
äîñëóõàëàñÿ äî ðîçïîâіäåé ìàëîãî ïòàøêà, ïîêëіïóþ÷è êðóãëè-
ìè î÷èìà. Íå ìàëà ùî éîìó ðîçïîâіñòè öіêàâîãî ïðî íі÷. Çàëè-
øàëîñÿ òіëüêè ñëóõàòè ïðî ðàíîê òà äåíü – і ìîâ÷êè çіòõàòè.

Æàéâîðîíîê ïðîêèäàâñÿ âäîñâіòà. Ç ïåðøèìè ïðîìåíÿìè ñîíöÿ 
çëіòàâ ó íåáî, âèñîêî-âèñîêî. Òàê âèñîêî, ùî ãîäі áóëî ðîçäèâè-
òèñÿ. Çâîäèâ ïіñíþ ïðî ðàíêîâå äçâіíêå ïîâіòðÿ òà ëіòíіé ïîëó-
äåíü, ïðî âіëüíèé ïòàøèíèé ëіò òà áåçìåæíèé ïðîñòіð ïàñîâèù і 
ëóê, ïðî õðóñòêå íàñіííÿ, ñîëîäêі òðàâè òà ñìà÷íі êîìàøèíі 
õìàðêè… Äàëåêî ÷óòè éîãî áàäüîðі òðåëі, ñõîæі íà ìóçèêó ôëåéòè. 
Æèòòÿ ïðåêðàñíå, ñïіâàâ Æàéâîðîíîê, à ðàíîê – íàéêðàùà ïîðà 
äíÿ. 

Ñîâà ÷óäîâî áà÷èëà ëèøå â òåìðÿâі. Âíî÷і âîíà ãîäèíàìè íåðó-
õîìî ñèäіëà â çàñіäöі, ëèø ÷àñ âіä ÷àñó îáåðòàþ÷è ãîëîâó íà âñі 
áîêè. À òîäі – ã-ãóõ! – çðèâàëàñÿ ç âèñîêîї ãіëêè, ðîçãîðíóâøè 
êðèëà. Її òіíü íå÷óòíî ïðîïëèâàëà íà òëі ïîâíîãî ìіñÿöÿ. Âîíà íå 

ä ó ð , ð ð ó

ñïіâàëà íіêîëè. Õіáà ìîãëà ÷àñîì ñêðèêíóòè, ïîïåðåäæàþ÷è іí-
øèõ ñîâ òà ïóãà÷іâ: öå ìîÿ òåðèòîðіÿ! ×óæèì ñþäè çàñü! Øóãàëà 
ïîïіä çîðÿìè, ðîçäèâëÿþ÷èñü çãîðè íà çäîáè÷, êèäàëàñÿ äîíèçó, 
âèäèâèâøèñü ïîæèâó àáî ëèø çà÷óâøè ðóõ ó òðàâі. À òîäі çäіéìà-
ëàñÿ âãîðó іç âïîëüîâàíîþ çíàõіäêîþ ó äçüîáі. 

Óäîñâіòà âòîìëåíà Ñîâà ïîñïіøàëà äî ðîçëîãîãî äóáà, ìîñòèëàñÿ 
ñïàòè. І ñàìå â öåé ÷àñ ó áàäüîðîãî Æàéâîðîíêà ïî÷èíàâñÿ íîâèé 
äåíü. Íі÷îãî ñïіëüíîãî â öèõ äâîõ ïòàõіâ íå áóëî! Îêðіì êіëüêîõ 
õâèëèí ñïіëêóâàííÿ íàäâå÷іð, êîëè Æàéâîðîíîê ïîâåðòàâñÿ äî 
ñâîãî ãíіçäå÷êà é äîðîãîþ çàëіòàâ äî Ñîâè – ïîòåðåâåíèòè ïåðåä 
ñíîì. Éîãî äåíü äîáіãàâ êіíöÿ, ó íåї ïî÷èíàâñÿ. Æàéâîðîíîê ùå 

ä ä ð ä ð ð ä

âñòèãàâ ïîäіëèòèñÿ іç Ñîâîþ ñâîїìè îïîâіäêàìè ïðî òå, ÿê íèíі 
áóëî ãàðíî â ïîëі é ó ëóçі, ÿê ëàãіäíî ñâіòèëî ñîíå÷êî, ÿê ðàäіñíî 
ñïіâàëè ïòàøêè...

Íі÷íà ïòàõà âèòðіùàëàñÿ íà äåííó ñâîїìè êðóãëèìè î÷èñüêàìè, 
êðóòèëà ãîëîâîþ. Îòàêîї! Íåâæå é ñïðàâäі їé ïîìіæ óñüîãî ïòàñòâà 
äіñòàëèñÿ íàéãіðøі ãîäèíè äîáè? Âîíà íі÷îãî ç òîãî, ÷èì òàê òі-
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øèâñÿ Æàéâîðîíîê, íå ÷óëà é íå áà÷èëà. Її ÷àñ – òåìðÿâà, çіðêè é 
òèøà. Íåìà ÷èì ïîõâàëèòèñÿ.

(Äàëі áóäå.)

Дискутуймо
Чи права була Сова, коли вважала, що їй нема що розповісти цікавого 
про ніч і що все найцікавіше в лісі відбувалося зранку і вдень? 
Про що може йтися в наступній частині твору?

Досліджуймо
Випиши з тексту уривка всі спільнокореневі слова до слова птах. 
Слова записуй у формі називного відмінка в однині.

Познач, яке історичне чергування звуків трапилося в корені цих слів: 
[   ] // [   ].

До яких частин мови належать записані слова? 
Пташка і пташок – це форми того самого слова чи це різні слова? 

Чому авторка використала їх у тексті? 

Пишімо
За словами Галини Вдовиченко, історія про Сову і Жайворонка почала 
складатися сама собою. «Одного разу я почула від товаришки таке: 

Як би я хотіла бути «жайворонком»! Бо кажеш людині: «Доброго ранку!» 
А тобі у відповідь: «Та вже добрий день!..» Тоді й відчула, що вже скла-
даю нову історію. Сама я, до речі, рання пташка. Тож співчуваю тим, хто 
не бачить, як встає сонце», – розповідає авторка. 
Чи відомо тобі, за якою ознакою людей називають жайворонками або 
сова ми? Запиши, до якої групи ти можеш віднести себе.

 3  

 4  

 5  
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Читаймо
Прочитай наступний уривок, щоб дізнатися, як Сова вирішила змінити 
свій режим дня і що з того вийшло.
І îò Ñîâà âèðіøèëà: äîñèòü! Äîñèòü áóòè íі÷íîþ ïòàõîþ! Ïî÷ó-

õàëà ñîáі ÷åðåâöå ëàïêîþ – і âèãîëîñèëà íåâåëè÷êó ïðîìîâó:
– Âіäòåïåð ñòàíó ðàííüîþ ïòàøêîþ! Ïðîêèäàòèìóñü íà ñâі-

òàíêó! Áà÷èòèìó ëіñ ó ñîíÿ÷íîìó ñâіòëі, à íå â ìіñÿ÷íîìó ñÿéâі! 
Ìåòåëèêіâ íàä êîíþøèíîþ õî÷ó óçäðіòè é ïòàøîê ó áëàêèòíîìó 
íåáі. Íàáðèäëî ìåíі áóòè Ñîâîþ! Õî÷ó áóòè Æàéâîðîíêîì!
І ïîñòàíîâèëà ñîáі Ñîâà øâèäåíüêî âïîðàòèñÿ ç óñіìà ñâîїìè 

ñïðàâàìè é ëÿãòè ñïàòè ïîñåðåä íî÷і. Äëÿ ÷îãî? À ùîá ïðîêèíó-
òèñÿ ðàçîì іç ñîíöåì, îäíî÷àñíî ç Æàéâîðîíêîì, – і íі÷îãî öіêà-
âîãî íå ïðîïóñòèòè.

Öіëó íі÷ êðóòèëàñÿ âîíà ó ñâîєìó êóáåëüöі, і ïîäóøêà áóëà їé 
ÿêàñü íåçðó÷íà, і êîâäðà ñïîâçàëà. Ñîí íå éøîâ. Ðîçãëÿäàëà çíі÷åâ’ÿ 
ñòіíêè äóïëà, ïîìі÷àþ÷è ìіñöÿ, äå ãîäèëîñÿ á їõ ïîðåìîíòóâàòè, 
çàòóëèòè ìîõîì ùіëèíêè-øïàðèíêè, ïàâóòèííÿ ïîçìіòàòè… Êіëüêà 
ðàçіâ âèõèëÿëàñÿ, ùîá íå ïðîïóñòèòè ïåðøèé ïðîìіíü ñîíöÿ. 
Ëèøå ïіä ðàíîê çàñíóëà.

Ïіäõîïèëàñÿ – à ëіñ íàâêîëî ãåòü íà ñåáå íå ñõîæèé! ×óäàñіÿ òà 
é ãîäі. Íіêîëè éîãî òàêèì äèâíèì íå áà÷èëà.

– Óõ-ãó-ãó! 
Ñîâà îáòðóñèëàñÿ, ñêèäàþ÷è çàëèøêè ñíó.
Òóò і ñîíöå çіéøëî.
Íåâèñïàíà Ñîâà ñèäіëà íà ãіëöі, â÷åïèâøèñÿ â íåї äîâãèìè êðè-

âèìè ïàçóðàìè. Íàâіòü ïîõèòóâàëàñÿ âіä çîñåðåäæåííÿ, áî æ íà-
ìàãàëàñÿ íі÷îãî âàæëèâîãî íå ïðîïóñòèòè. Ïîâіêàìè áëèì-áëèì – 
à òі âñå îäíî ñòóëÿþòüñÿ. Íå çâèêëè î÷і äî ñâіòëà. Âñòàâèëà ñîáі 
Ñîâà ìіæ ïîâіêàìè ïàòè÷êè – ñèäèòü, òåðïèòü. ×åêàє íà íåçàáóòíі 
âðàæåííÿ. Ñîíöå їé î÷і ðіæå, ïòàøèíèé ãàëàñ íà âóõà òèñíå. ×îãî 
âîíè òàê êðè÷àòü-âåðåùàòü? Äëÿ ÷îãî òàê áàãàòî ñâіòëà?

Ïòàõè íà âñі ãîëîñè âèñïіâóþòü, öіâіêàþòü, ùåáå÷óòü, òüîõêà-
þòü òà êóâіêàþòü. Ïîçàêëàäàëî Ñîâі âóõà âіä ïòàøèíîãî áàçàðó, 
îãëóõëà âîíà âіä íàäìіðó çâóêіâ, îñëіïëà âіä ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ. 
Çàáàãàòî їé âðàæåíü ÿê äëÿ ïî÷àòêó, îé çàáàãàòî…

Êëàöíóëà Ñîâà äçüîáîì, âèéíÿëà ïàòè÷êè ç î÷åé – і íàçàä, 
äî ñâîãî çàòèøíîãî äóïëà. Íå âèñïàëàñÿ âîíà, îñü ó ÷îìó ðі÷! Ïðî-
ñïàòè äåíü, ïðîñïàòè íі÷, à òîäі ëèø íà ðàíîê ïðîêèíóòèñÿ – ñàìå 
òàê âàðòî çðîáèòè. Ëèøå òîäі âîíà çìîæå âіä÷óòè ñåáå Æàéâî-
ðîíêîì, ëèøå òîäі ïåðåêîíàєòüñÿ, ÷èì æèòòÿ ðàííіõ ïòàøîê òàêå 
îñîáëèâî ïðèâàáëèâå.

6 
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Íàêðóòèëà Ñîâà áóäèëüíèê. Ïîâіêè ñàìі ñîáîþ ñòóëèëèñÿ. 
Ñîâà ïîçіõíóëà, ïіäñóíóëà ïîäóøêó ïіä ãîëîâó… Ñïàòè… Çìîðèâ 
її ñîí!

Ïðîêèíóëàñÿ âäîñâіòà – і äîáè íå ìèíóëî. Ãîëî-î-îäíà… Ñîíöå 
âñå âèùå é âèùå, і Æàéâîðîíîê ó íåáі – çãîðè âæå ëëєòüñÿ éîãî 
ðàíêîâà ïіñíÿ. Ñïðàâäі ãàðíà.

Òà Ñîâі íå äî ñëóõàííÿ, âîíà âå÷åðÿòè õî÷å. ×è òî ÿê éîãî? 
Òüõó! Ñíіäàòè – îñü ùî âîíà õî÷å. Óñå ïåðåïëóòàëîñÿ ó її ãîëîâі. 
Їñòè, îäíå ñëîâî! Àëå ÿêå ìîæå áóòè ïîëþâàííÿ ïðè òàêîìó ÿñêðà-

ó ä ù ð ó ó

âîìó ñâіòëі? Íі÷îãî æ íå âèäíî! Íà÷åïèëà Ñîâà ÷îðíі îêóëÿðè. ßê 
òі íåùàñíі äåííі ïòàøêè âèäèâëÿþòüñÿ õðîáà÷êіâ òà êîìàøîê ó 
òàêèõ íåñòåðïíèõ óìîâàõ? Ñîâі ÿê íі÷íîìó õèæàêîâі äëÿ âäàëîãî 
ïîëþâàííÿ ïîòðіáíà òåìðÿâà: âîíà ëèøå â ïіòüìі äîáðå áà÷èòü. Áî 
òàêà її íàòóðà. Ñîâèíà. À ñåðåä áіëîãî äíÿ âîíà íå ãîäíà íàâіòü 
ìóõè âïіéìàòè!

Ñïóðõíóëà Ñîâà ç ãіëêè. Íàìàãàєòüñÿ â ïîëüîòі ùîñü óíèçó ïî-
áà÷èòè. À ç òðàâè õòîñü ãóêàє: äèâіòüñÿ, äèâіòüñÿ! Ñîâà! Ñîâà 
ëåòèòü!

ßêі âîíè âñі ãîðëàòі! ßêі íåñòåðïíі! ×îãî òàê âåðåùàòè? Ñíîâè-
ãàþòü òóäè-ñþäè, òóäè-ñþäè, ìèãîòÿòü êðèëàìè òà õâîñòèêàìè, 
ïóðõàþòü, ñòðèáàþòü, ãàëàñóþòü… ßê ìîæíà æèòè â òàêîìó 
òàðàðàìі?!

– Êâèê-êâèê, – ïîäàëà ãîëîñ Ñîâà, – êâèê-êâèê!
І ãîëîñ ó íåї ÷îìóñü òàêèé æàëіáíèé-æàëіáíèé…
Àæ îñü і Æàéâîðîíîê. Ëîïîòèòü êðèëüöÿìè ïîáіëÿ íåї, 

çàîõî÷óє:
– Ìîëîäåöü, Ñîâî! Ìîëîäåöü, ðàííÿ ïòàøêî! ×óäîâî 

âèãëÿäàєø!
Ñіëè â òðàâó, ó ïòàøèíó їäàëüíþ. Æàéâîðîíîê Ñîâó ïðèãîùàє: 

îñü òîáі íàñіííÿ, îñü òðàâè÷êà ñîëîäêà, ñâіæі êîìàðі áîëîòÿíі – 
їæ, Ñîâî! Òà íå ñìàêóє їé Æàéâîðîíêîâà ãîñòèíà. Âñå їé íå òàê, 
óñå ïîãàíå. Ëåäâå äî÷åêàëàñÿ âîíà âå÷îðà. Òіëüêè òîäі é çіòõíóëà 
ïîëåãøåíî.

(Äàëі áóäå.)

Дискутуймо
Чи справдилися очікування Сови під час її першої спроби стати ден-
ною пташкою? До яких хитрощів вдавалася Сова, щоб не заснути?

Як готувалася Сова до своєї другої спроби? Що завадило їй добре підго-
туватися? Чому і друга спроба була невдалою?
Про що йтиметься в наступній частині твору?

 7  
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Досліджуймо
А. Знайди в прочитаному уривку речення, у яких трапилися ці слова, 
і поясни їхнє лексичне значення. Користайся тлумачним словником.
Óçäðіòè, ïîñòàíîâèòè, çíі÷åâ’ÿ, íàäìіð, âäîñâіòà, òàðàðàì, 

ñíîâèãàòè.

Б. Заповни таблицю синтаксичними одиницями, з яких утворені ці 
речення.

Íàêðóòèëà Ñîâà áóäèëüíèê.
Íà÷åïèëà Ñîâà ÷îðíі îêóëÿðè.

Ñïóðõíóëà Ñîâà ç ãіëêè.

Ãðàìàòè÷íà îñíîâà ðå÷åííÿ Ñëîâîñïîëó÷åííÿ

Пишімо
Доповни прочитаний уривок ще одним персонажем – будь-якою тва-
риною, яка спостерігала за подіями. Як вона реагувала на поведінку 

Сови? Розкажи про денні пригоди Сови від імені нового персонажа.

8.

9 
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Прочитай свій текст однокласникам, за потреби відредагуй його.
Як перевірити орфограми, що трапилися у твоєму записі? 

Читаймо
Прочитай третій уривок, щоб дізнатися, чи змінилася думка Сови про 
те, що вночі немає нічого цікавого.
Âíî÷і, äîáðÿ÷å ïîïîїâøè, âñіëàñÿ Ñîâà íà âèñîêó ãіëêó é çàäè-

âèëàñÿ íà çîðі. ßê äîáðå âíî÷і! ßêà êðàñà íàâêîëî! ×îìó âîíà ðà-
íіøå íå ïîìі÷àëà öüîãî? Òàê ëåãêî äèõàєòüñÿ â òåìðÿâі òà ïðîõî-
ëîäі, òàêà òèøà íàâêðóãè! Ñîâà ïî÷óâàëàñÿ ùàñëèâîþ, ÿê íіêîëè. 
Çàñèäіëàñÿ ìàëî íå äî ñõîäó ñîíöÿ.

Àæ ðàïòîì Æàéâîðîíîê. Áàäüîðèé, åíåðãіéíèé, ñïîâíåíèé ïëà-
íіâ. Îòî âæå ðàííÿ ïòàøêà! 

– Çíàëà á òè, Ñîâî, ÿêèé ñüîãîäíі áóäå íàäçâè÷àéíèé äåíü! 
Çàðàç  ïîáà÷èø! Òî ùî, çëіòàéìî? Âïåðåä і âãîðó!

Ñîâà íå âîðóõíóëàñÿ, ëèøå ëіíèâî ïîòÿãëàñÿ êðèëàìè:
– Åõå-õå… Õòî êóäè, à ÿ â ëþëþ… ßê æå öå äîáðå – ëÿãàòè 

ñïàòè, êîëè õî÷åòüñÿ, і ïðîêèäàòèñÿ, êîëè òâіé ÷àñ. Òîáòî ïî-
ñîâèíîìó – íàäâå÷іð. Äëÿ ÷îãî ìåíі áóòè æàéâîðîíêîì, ÿêùî ÿ 
íàðîäèëàñÿ ñîâîþ? 

– ßê? Òè çíîâó õî÷åø áóòè íі÷íîþ ïòàøêîþ? – íå ïîâіðèâ Æàé-
âîðîíîê. – Òè æ êàçàëà, ùî âíî÷і íàâêîëî íі÷îãî öіêàâîãî.

Ñîâà íà òå ëèø êðèëîì ìàõíóëà. 
– Çâіäêè òîáі ïðî öå çíàòè? Íі÷ – öå ìіé ÷àñ, і âіí ïðåêðàñíèé 

íàñïðàâäі. Òè òіëüêè óÿâè… ßñêðàâі áàðâè çíèêàþòü, ïîâіòðÿ ðî-
áèòüñÿ ïðîõîëîäíèì, çâóêè ñòèøóþòüñÿ. Íà òåìíå íåáî âèñèïàþòü 
çîðі. Ìîâ÷àííÿ òà ñïîêіé ïàíóþòü óñþäè… ßê áàãàòî òè ïðîïóñ-
êàєø, ðàííÿ ïòàøêî, áî íå çíàєø, ÿê ÷óäîâî íà ñâіòі âíî÷і!

Æàéâîðîíîê ïî÷óõàâ ñâîãî ÷óá÷èêà: äèâèñÿ… Ìîæå, é òàê. І 
òóò éîìó ñÿéíóëà äóìêà:

– Ñëóõàé, Ñîâî! Òåïåð ìîÿ ÷åðãà. Ñïðîáóþ і ÿ õî÷ ðàç ïîáóòè 
íі÷íîþ ïòàøêîþ. ×åêàé íà ìåíå ââå÷åðі, êîëè ïðîêèíåøñÿ. Ïîêà-
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æåø ìåíі, ùî òî çà íі÷ òàêà і ÿêі òàì çîðі òà ìіñÿöü. Ìîæå, ìåíі 
é ñïîäîáàєòüñÿ.
І îò ñèäÿòü íà ãіëöі äâîє â ìіñÿ÷íîìó ñÿéâі – áàäüîðà Ñîâà òà 

ñîííèé Æàéâîðîíîê. Âîíà éîãî ïіä ñâîє êðèëî âçÿëà, áî éîìó, áà÷, 
õîëîäíî é ñïàòè õî÷åòüñÿ, ùå é ëÿ÷íî.

– Òà ùî òóò ëÿ÷íîãî? – íå ðîçóìіє Ñîâà.
À Æàéâîðîíîê äî íåї òóëèòüñÿ, òðåìòèòü. Çà êîæíèì êóùèêîì 

éîìó ñòðàøíþ÷èé ñòðàõ ââèæàєòüñÿ.
– Ìîæå, ïіñíþ çàñïіâàєø іç âèñîòè, ÿê òіëüêè òè âìієø? Çâіäòè, 

äå çîðі, ãà?
– Íі, – îäêàçóє Æàéâîðîíîê. – Íå ìàþ áàæàííÿ, òà é ãîëîñ 

ñïèòü. ×îãî ñïіâàòè?.. Õіáà ïîøåïêè, ó òåáå ïіä áîêîì…
І ñèïèòü ùîñü íåâèðàçíå ïî-ãóñÿ÷îìó, íà÷å âіí óæå é íå 

Æàéâîðîíîê.
Öå âñå âіä ãîëîäó, çäîãàäóєòüñÿ Ñîâà. Òðåáà ìàëþêà ïîãîäóâàòè.
– ×åêàé íà ìåíå òóò, – êàæå. – Çàðàç ÿ òåáå ÷èìîñü ñìà÷íåíü-

êèì ïðèãîùó.
– Òè êóäè, Ñîâî? Íå çàëèøàé ìåíå ñàìîãî!
– Êóäè-êóäè… Íà ïîëþâàííÿ.
– Âіçüìè ìåíå іç ñîáîþ!
Ñõîâàâñÿ Æàéâîðîíîê ó ïіð’ÿ â Ñîâè íà ãðóäÿõ, â÷åïèâñÿ ëàï-

êàìè – ëåòèòü, ÿê ïàñàæèð, íà÷å ñâîїõ êðèë íå ìàє. Òåïëî é áåç-
ïå÷íî. Ëèø î÷і òà äçüîáèê ñòèð÷àòü íàçîâíі. І áà÷èòü âіí íàâêîëî 
çîâñіì іíøó êàðòèíó. Âñþäè òåìíî, õî÷ â îêî ñòðåëü. Ëèø ìіñÿöü 
òîíåíüêèé, ÿê òðàâèíêà, і çîðі íàñіíèíàìè.

Àæ ðàïòîì Ñîâà ÿê çіðâåòüñÿ äîíèçó. Êàìåíåì! Ñâèñò ó âóõàõ. 
Æàéâîðîíîê î÷і çàïëþùèâ. À òîäі çèðê – à áіëÿ íüîãî â ñîâ’ÿ÷èõ 
êіãòÿõ ùîñü á’єòüñÿ: ÷è òî æàáà áîëîòÿíà, ÷è òî ìèøà ïîëüîâà. 
Æàéâîðîíîê ÿê іç ïåðåëÿêó ñêðèêíå – і âèïàâ іç ïіð’ÿ òîâàðèøêè, 
à Ñîâà âіä íåñïîäіâàíêè âèïóñòèëà ñâîþ çäîáè÷.

×êóðíóâ Æàéâîðîíîê êóäè î÷і. Íåñêîðî çóïèíèâñÿ, çàâèñ íàä 
çåìëåþ â òåìåíі. Êðèëüöÿìè òðіïî÷å â õîëîäíîìó ïîâіòðі. Êóäè æ 
òî ëåòіòè? Äå ãíіçäå÷êî? Íà ÿêîìó ëóçі?

À îñü і Ñîâà.
– Òðèìàéñÿ ìåíå! – êîìàíäóє. – Ðіâíÿííÿ íà ìіé õâіñò!
Âіäïðîâàäèëà Æàéâîðîíêà, íà÷å òåëÿòêî íà ìîòóçî÷êó, ïðÿìі-

ñіíüêî äîäîìó. Àëå äîðîãîþ âіí ùå äîáðÿ÷å ñòðàõó íàòåðïіâñÿ.
Îïàì’ÿòàâñÿ ç ïåðøèì ïðîìåíåì ñîíöÿ. Ñèäіâ, î÷ìàíіëèé, áіëÿ 

ñâîãî ãíіçäå÷êà, êóíÿâ… Âіòåðåöü ãîéäíóâ òðàâó – íà Æàéâîðîíêà 
ïîñèïàëèñÿ êðèøòàëèêè ðîñè, âіí і îòÿìèâñÿ. Íàðåøòі ðàíîê! 
Æàéâîðîíîê ó òàêó ãîäèíó çàâæäè çäіéìàєòüñÿ â íåáî, íàñòàâ éîãî 
÷àñ.
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Òà ïіñëÿ áóðõëèâîї íî÷і íå çàëèøàëîñÿ éîìó íі÷îãî іíøîãî, ÿê 
âèñïàòèñÿ ÿê ñëіä. Âèñòàâèâ íà ïàòè÷êó òàáëè÷êó «Íå òóðáó-
âàòè», çàíóðèâñÿ â ì’ÿêåíüêèé ìîõ ó ñåáå â õàòöі, çàïàâ ó ãëèáî-
êèé ñîí.

(Äàëі áóäå.)

Дискутуймо
Чому Сова вночі почувалася щасливою?
Як почувався вночі Жайворонок? 

Що означає вислів «голос спить»?
Чим хотіла пригостити Жайворонка подруга?
Чи однаково почувалися птахи не у «свою» пору доби?

Досліджуймо
Чи може бути цікавим щось не цілком достовірне? Як гадаєш, чи прав-
диво у творі описано спосіб життя птахів? Що викликає у тебе сумнів? 

Як переконатися в правдивості або неправдивості інформації?

Творімо
Уяви, що ти готуєшся до кастингу на роль Сови або Жайворонка. Якщо 
ти обираєш роль Сови, то знайди в тексті монолог, у якому Сова роз-

повідає Жайворонку про ніч. Якщо ти обираєш роль Жайворонка, при-
думай монолог про те, що наснилося пташку після нічних пригод. 
Повправляйся перед дзеркалом у жестах, різних інтонаціях, щоб зобра-
зити емоційний стан Сови або Жайворонка. Попроси дорослих зробити 
відеозапис твого монологу та розмісти його на віртуальній стіні в класі. 

Дискутуймо
Як ти гадаєш, чи дружитимуть Сова та Жайворонок після пережитих 
пригод? Що, на твою думку, впливає на дружбу? Зроби позначку на 

шкалі «Різні стилі життя – загроза дружбі?», аргументуй свою позицію.

Різні стилі життя – загроза дружбі?

Так НіВажко визначитись
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Пишімо
Чи траплялися з тобою випадки, коли ти щось недооцінював або не-
дооцінювала, але пізніше твоя думка змінилася? Напиши про такий 

випадок. 

Досліджуймо
Поміркуй, що є спільного і відмінного між Совою і Жайворонком. На 
великому аркуші паперу намалюй і заповни діаграму Венна за вже 

відо мим тобі зразком.

Читаймо
Прочитай завершення твору Галини Вдовиченко і спростуй або під-
тверди свої очікування щодо його жанру: це оповідання чи повість.
Âіä òîї íî÷і ðàííіé ïòàøîê і íі÷íà ïòàõà äіéøëè ðîçóìіííÿ: 

êðàùå êîæíîìó áóòè ñîáîþ. À ñïіëêóâàòèñÿ, êîëè íà òå íåìàє 
÷àñó, äîñòàòíüî é êîðîòêî. Êіëüêà õâèëèí ðàíî-âðàíöі, êîëè îäèí 
ïðîêèäàâñÿ, à äðóãà ïî÷èíàëà ãîòóâàòèñÿ äî âіäïî÷èíêó. Àáî íàä-
âå÷іð, êîëè îäèí âæå âòîìëåíèé, à äðóãà ùîéíî ðîçïëþùèëà î÷і 
ïіñëÿ ñíó é âіä÷óâàëà ïðèëèâ åíåðãії.

Ïîòåðåâåíèâøè, âîíè îáìіíþâàëèñÿ ïîáàæàííÿìè:
«Äîáðîї òîáі íî÷і, Ñîâî!»
«Äîáðàíі÷, Æàéâîðîíêó!»
І çíà÷èëî öå ãåòü ïðîòèëåæíå, áî êîæåí áàæàâ ñâîє: Ñîâі – áà-

äüîðèõ ãîäèí äî ðàíêó, Æàéâîðîíêó – ñïîêіéíîãî ñíó äî 
ñâіòàíêó.

Àáî ùå òàê êàçàëè: 
«Ãàðíîãî äíÿ òîáі, Æàéâîðîíêó!» 
«Ñïîêіéíîãî äíÿ, Ñîâî!» 

1 

1

1 
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Òîáòî ðàäіñíîãî, àêòèâíîãî äíÿ – Æàéâîðîíêó і ñîëîäêèõ ñíіâ – 
Ñîâі àæ äî ñàìîãî âå÷îðà.

Êîëè íàïåðåä äîìîâèòèñÿ, ùî êîæåí ìàє íà óâàçі, òîäі é ïîðî-
çóìіííÿ íå çàáàðèòüñÿ.

À íàòóðè íå çìіíèø, áî êîæíîìó ñâîє, áëèçüêå òà ðіäíå. 
Ñîâі – ñîâèíå, Æàéâîðîíêó – æàéâîðîíêîâå.

Дискутуймо
Обґрунтуй своє визначення жанру твору «Сова, яка хотіла стати 
Жайворонком». 
Як ти розумієш слова: Сові – совине, Жайворонку – жайворонкове?

Досліджуймо
Чи є різниця між такими фразами, як «Добрий день!» та «Гарного дня!»? 
Коли люди використовують ці фрази? Якими побажаннями обмінюва-

лися персонажі оповідання «Сова, яка хотіла стати Жайворонком» після 
своїх зустрічей?

Як ти вважаєш, першим виникло вітання чи побажання?
Заповни таблицю, скориставшись довідкою. Доповни кожну колонку 

своїми прикладами.

Âіòàííÿ Ïîáàæàííÿ

Довідка:  Добридень! Доброго здоров’я! Добрий день! Здрастуйте! 
Добро го ранку! Здоровенькі були! Добрий вечір! Добраніч! 
Радий  вітати вас! Вдалого дня!

Переглянь за посиланням відео «Добрий день чи до-
брого дня – експрес-урок української мови». Чи правильно
ти використовуєш форми привітання?

Чи не захотілося тобі щось уточнити у таблиці? 

 1 
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Пишімо
Чи хотілося тобі коли-небуть бути схожим на когось іншого? Книжка шого? Книжка
Галини Вдовиченко – про важливість прийняття себе таким, який ти є. 

Може здаватися, ніби десь краще, ніж удома, і життя в когось цікавіше. 
Напиши, скориставшись порадами, есе (або есей) про те, чому цінування 
власних умінь і здібностей робить людину впевненою та відкритою для 
спілкування з не схожими на себе.

Есе – це прозовий твір невеликого обсягу й вільної композиції у формі
роздумів.

Як написати есе

1.  Уяви умовного співрозмовника, який має проти-
лежну думку.

2.  Сміливо висловлюй міркування, як того бажаєш, 
не переймаючись доказами.

3.  Використовуй цікаві порівняння та яскраві визна-
чення.

4.  Став запитання і давай на них відповіді. Не бійся, 
якщо інколи не знаєш, що відповісти.

5.  Перечитай есе очима уявного співрозмовника й 
поміркуй, чи цікавим воно вийшло. Якщо ні, то 
відредагуй.

Пригадаймо  

2 2

ППррииггааддааййммоо  
1. Як твори можуть об’єднуватися в групи?
2. Чи доречно додавати у твір свого персонажа?
3. Чи цікава історія обов’язково має бути достовірною?
4. Чи є різниця між вітанням і побажанням?
5. У який спосіб найкраще написати есе? 
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ТИЖДЕНЬ ДВАДЦЯТЬ ТРЕТІЙ

Літаємо у снах

Öüîãî òèæíÿ òè äіçíàєøñÿ:

  Чи кожен «факт» є справді фактом?
  Коли слово буває головним, а коли залежним? 
  Чи є відмінності між сном і казкою?
  Чи можна керувати снами? 
  Чи завжди розділи тексту повинні мати назви?

Досліджуймо
Накресли в зошиті й заповни таблицю поданого зразка. Заповни І і ІІ 
колонки таблиці. Для І колонки використовуй розповідні речення, для 

ІІ – питальні.

Факти про сон

Õî÷ó äіçíàòèñÿ Äіçíàâñÿ / Äіçíàëàñÿ

Які факти записали твої однокласники й однокласниці?  Чи кожен 
«факт» є справді фактом? Чи трапилися серед записів судження?

Факт – це твердження, правдивість якого доведена.
Судженняуу – це оцінка, думка, яку можна підтвердити або спрос-
тувати.

Переглянь відеоролик «Цікаві факти про сни» за
QR-кодом. 

Чи твердження, наведені у відео, є фактами? Як у цьому 
пересвідчитися?

Заповни третю колонку таблиці. Чи залишилися в тебе
запитання без відповідей? Де брати інформацію, яка ціка-
вить? Як перевірити її на достовірність?

 1  
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Пишімо

формі. Визнач граматичні значення форм поданих прикметників і над-
пиши над кожним із них.

ÏÐÀÂÈËÀ ÃІÃІЄÍÈ ÑÍÓ

Ó êіìíàòі ïîâèííà áóòè  òåìðÿâà.

Æîäíîãî õîëîäíîãî  ñâіòëà íàïåðåäîäíі 
ñíó (ãàäæåòè!). Çà 2 ãîäèíè äî ñíó íàäàâàòè ïåðåâàãó òåïëîìó 

 ñâіòëó.
Íå ïåðåїäàòè íà íі÷.

Âіäìîâèòèñÿ âіä  іãîð ïåðåä ñíîì.

Äëÿ ñíó ïîòðіáíі ìàòðàö  òâåðäîñòі, 

 ïîäóøêà, ïðîâіòðåíå ïðèìіùåííÿ.
Áàæàíî ëÿãàòè ñïàòè â òîé ñàìèé ÷àñ.

Äîáðå, ÿêùî â ñіì’ї є  ðèòóàëè ïåðåä
ñíîì – ïî÷èòàòè, ïîãîâîðèòè, çàñíóòè ç óëþáëåíîþ іãðàøêîþ.

(Çà ìàòåðіàëàìè ñàéòó «Íîâà óêðàїíñüêà øêîëà»)

Довідка:  активний, повний, помірний, синій, певний, невисокий, 
жовтий.

Äіçíàéñÿ, ÿêі ïðèêìåòíèêè äіáðàëè òâîї îäíîêëàñíèêè é îäíî-
êëàñíèöі. 

Дискутуймо
Обговоріть з однокласниками й однокласницями, чи можна довіряти 
сонникам (сонник – книга, у якій тлумачаться сни). Що використовують к

у сонниках: факти чи судження? Прочитай декілька тлумачень із сонника, 
щоб підтвердити свою думку.

Ïîáà÷åíèé ó ñíі ïàâóê ïîïåðåäæàє, ùî âàì ïîòðіáíî óâàæíî 
ñòàâèòèñÿ äî ðîáîòè, áóòè àêòèâíèìè, і òîäі íà âàñ ÷åêàє óñïіõ. 

ßêùî âàì íàñíèâñÿ ïàâóê, ÿêèé ò÷å ñâîþ ïàâóòèíó, – öå âіùóє 
ñïîêіé і ùàñòÿ â äîìі.

2 

3 
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Пишімо
Пригадай сон, який здивував тебе неочікуваними подіями. Стисло пе-
рекажи сюжет цього сну. 

Поцікався в однокласників та однокласниць, що дивовижного насни-
лося їм. 

Дискутуймо
Обговори з однокласниками й однокласницями, у яких ситуаціях спіл-
кування доречно використати наведені фразеологізми. Поєднай стріл-

кою фразеологізм і його тлумачення.

Ñîííå öàðñòâî. Õòîñü äóæå ïèøàєòüñÿ ñâîєþ ñëà-
âîþ, äîñÿãíóòèìè óñïіõàìè.

Ñîí ðÿáîї êîáèëè. Õòîñü óâàæíèé, äáàéëèâèé, ñïî-
ñòåðåæëèâèé і ò. іí.

Ñïèòü і áà÷èòü. Ùîñü äóæå äèâíå, íåçâè÷àéíå, 
òàêå, ÷îãî íå ìîæíà é óÿâèòè.

Ñîí ó ðóêó. Õòî-íåáóäü ïîñòіéíî ïðî ùîñü äó-
ìàє, ìðіє.

Îêî íå ñïèòü. Òèøà, ñïîêіé, áåçìîâíіñòü, êîëè âñі 
ñïëÿòü.

Ëàâðè íå äàþòü ñïàòè. Òå, ùî íàñíèëîñÿ, çáóäåòüñÿ.

І ââі ñíі íå íàñíèòüñÿ. Íіñåíіòíèöÿ, áåçãëóçäÿ, äóðíèöÿ.

 4  
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Досліджуймо
З’ясуй, яке слово називають головним, а яке залежним у словоспо-
лученні.
1. Çàïèøè â òàáëèöі âñі ôîðìè ñëîâà öàðñòâî.

Îäíèíà Ìíîæèíà

Í.

Ð.

Ä.

Çí.

Î.

Ì.

Ê.

2. Çàïèøè â òàáëèöі âñі ôîðìè ñëîâà ñîííèé. 

Âіäìіíîê Îäíèíà Ìíîæèíà

×. ð. Æ. ð. Ñ. ð.

Í.

Ð.

Ä.

Çí.

Î.

Ì.

Ê.

3. Óòâîðè âñі ìîæëèâі ñïîëó÷åííÿ ôîðì ñëîâà öàðñòâî ç âіäïî-
âіäíèìè ôîðìàìè ñëîâà ñîííèé, çàôàðáóâàâøè êîæíå ñëîâîñïîëó-
÷åííÿ îäíàêîâèì êîëüîðîì. 

4. ßêå ç äâîõ ñëіâ âèêîðèñòàëî âñі ñâîї ôîðìè â ñëîâîñïîëó-
÷åííі, à ÿêå – íå âñі? 

6 
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Слово в словосполученні, яке може використати всі свої форми, на-
зивається головним словом, а слово, форма якого залежить від го-
ловного слова, – залежним. 

Х
сонне царство

П оясни, як визначити головне та залежне слова в словосполученні 
повна темрява, сон у руку. Які форми залежних слів не використані в 
кожному зі словосполучень? 

Пишімо
Напиши невелике повідомлення науково-популярного змісту про сон 
для дитячого пізнавального журналу. 

ÏÐÎ ÑÎÍ

Як перевірити орфограми, що трапилися в тексті?
Де можна взяти інформацію, яка цікавить? Як перевірити її на досто-

вірність? 

 7  
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Читаймо
Прочитай уривок із твору Валерія Шевчука «Золотий Стіл» і дізнайся, 
чому одному з персонажів наснився стіл, повний ласощів. 
1.
ßêîñü òàê ñòàëîñÿ, ùî îäèí òàòî çàëèøèâñÿ çі ñâîєþ äîíåþ ñàì: 

ìàìà їõíÿ ïîòðàïèëà â ëіêàðíþ. Âå÷îðàìè âîíè ðàçîì ñóìóâàëè 
çà ìàìîþ, à êîëè ñóìóєø, òî çâіñíî, ùî ïîòðіáíî: ðîçâàæèòèñÿ. 
Ïіçíіøå, êîëè äіâ÷èíêà âòîìëþâàëàñÿ, âîíè îáîє ç òàòîì ïîìі-
÷àëè, ùî âіêíà їõíі íàïðî÷óä ÷îðíі, ùî â õàòі ïîâіòðÿ ñòàє ãóñòå і 
âіä íüîãî ïî÷èíàþòü âàæ÷àòè ïîâіêè. І ùîñü ñîëîäêå-ñîëîäêå âõî-
äèòü ó ãðóäè, àæ õî÷åòüñÿ çâåñòèñÿ íàâøïèíüêè, âèòÿãòè âãîðó 
ðóêè і, ïîçіõàþ÷è, ðîñòè é ðîñòè, ñêіëüêè ìîæíà çà îäèí âå÷іð.

– Ðîçêàæè ìåíі êàçêó, – ïîïðîñèëà ñîííî äіâ÷èíêà ïіñëÿ òîãî, 
ÿê êіëüêà ðàçіâ âîíà îòàê ïîòÿãëàñÿ, – áî ùîñü òîé äÿäüêî Ñîí 
áàðèòüñÿ.

Òàòî ïðèñóíóâ ñòіëüöÿ äî ëіæêà.
– Ðîçêàæó òîáі ïðî ñòîëà, ïîâíîãî ëàñîùіâ, – ñêàçàâ âіí.

2.
– Æèâ-áóâ íà ñâіòі õëîï÷èê. Çâàëè éîãî… õòî éîãî é çíàє, ÿê 

éîãî çâàëè.
– Õàé éîãî çâóòü, ÿê і òåáå, – ñêàçàëà äіâ÷èíêà.
– Äîáðå, õàé éîãî òàê і çâóòü. Òàê îò, áóâ öå  òàêèé ñîáі çâè÷àé-

íèé õëîï÷èê. Àëå íå ïî-çâè÷àéíîìó ëþáèâ âіí ïîëàñóâàòè…
Òî áóâ іíøèé ÷àñ, ÿê òåïåð. Òîäі ïðî ëàñîùі äіòè òіëüêè é ìðі-

ÿëè. ßêîñü âіí ëіã ñïàòè é ïîäóìàâ:
«Îò ÿêáè ìåíі ïðèñíèâñÿ Çîëîòèé Ñòіë. Íà íüîìó ïîâíî ëàñî-

ùіâ, і òî òàêèõ, ïðî ÿêі òіëüêè â êíèæêàõ ïèøóòü».
Ëåæèòü âіí, і éîìó çäàєòüñÿ, ùî êðіçü òåìíå âіêíî áåçøóìíî 

âïëèâ äî íüîãî òåìíî-ñèíіé, ìàéæå íåâèäèìèé ïòàõ. Õòîçíà і ÿê, 
àëå îïèíèâñÿ âіí íà ñïèíі â òîãî ïòàõà і ïîëåòіâ. À ïîòіì äåñü і 
ïòàõ ïîäіâñÿ, à âіí óæå é ñàì ñòðèáàє ç ãîðè íà ãîðó. Ñòàíå íà âåð-
õіâöі, à òîäі ÿê ñòðèáíå! Çà ìèòü óæå é íà іíøіé ãîðі îïèíÿєòüñÿ. 
Îòàê âіí і éøîâ, îòîé õëîï÷èê. Ðîçæåíåòüñÿ, ðîçæåíåòüñÿ і ô-þ-
þ-їòü! – ïîëåòіâ! À òîäі çíîâó: ô-þ-þ-їòü! І çíîâó – íà іíøіé ãîðі. 
Ëіòàâ îòàê êіëîìåòðîâèìè êðîêàìè, à ç íåáà äèâèâñÿ íà íüîãî Ìі-
ñÿöü. Êîëî íüîãî ñèäіëà Çіðîíüêà і äèâèëàñÿ é ñîáі.

– Ãåé, Ìіñÿöþ, – ãóêíóâ їì õëîïåöü, – і òè, Çіðîíüêî, ñêàæіòü 
ìåíі, ÷è òóäè ÿ éäó?

– Òóäè, – âñìіõíóëàñÿ Çіðîíüêà, – òіëüêè íå ïîñïіøàé òàê, áî 
ïåðåñêî÷èø ÷åðåç ïîëå.

8 
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– Ïîëå? – ïåðåïèòàâ õëîï÷èê. – ßêå æ öå ïîëå?
– Ïîëå іç Çîëîòèì Ñòîëîì.
І òіëüêè âîíà öå ñêàçàëà, ÿê âіí і ñïðàâäі ïîáà÷èâ Ïîëå. Âîíî 

ñâіòèëîñÿ ïіä ìіñÿ÷íèì ïðîìіííÿì, íà÷å ñðіáíå. Äèâíå ñÿéâî îãîð-
òàëî éîãî, à ÿêðàç ïîñåðåäèíі ñòîÿâ Çîëîòèé Ñòіë. Êîëî íüîãî ñïè-
íèëàñÿ ïðåãàðíà äіâ÷èíêà â áіëîìó ïëàòòÿ÷êó. Âîíà òåæ áóëà 
ñðіáíà і ñâіòèëàñÿ.

«Îöå òàê äèâî, – ïîäóìàâ õëîï÷èê, – îöå òàê êðàñóíÿ!»
– Õòî òè, êðàñóíå? – ñïèòàâ âіí. – ß òåáå íіêîëè íå çóñòðі÷àâ…
– Íó ÿê æå? – çàñìіÿëàñÿ äіâ÷èíêà. – Àíó çèðíè íà íåáî!
 Õëîï÷èê çèðíóâ íà íåáî – і ñïðàâäі: ñâіòèâñÿ Ìіñÿöü, âñìіõàâñÿ 

Ìіñÿöü, à êîëî íüîãî, – ãåé, âè, ïåâíå, çäîãàäàëèñÿ, – êîëî íüîãî 
òàêè íå áóëî Çіðî÷êè.

– Öå òè ñïóñòèëàñÿ äî ìåíå? – çàõîïëåíî ñïèòàâ õëîï÷èê. 
Äіâ÷èíêà çàñìіÿëàñÿ çíîâó. Âîíà ñìіÿëàñÿ òàê, íà÷åáòî  äçâî-

íèëè çîëîòі äçâіíêè.
– ß çàâæäè ïðèõîäæó äî âàñ, äіòåé, êîòðі ëþáëÿòü ëàñîùі é íå 

ìàþòü їõ, – ñêàçàëà âîíà. – Іäè ñþäè. Òіëüêè íå äóæå ïіäñòðèáóé, 
à òî ïåðåëåòèø Ïîëå і íіêîëè íå ïîêóøòóєø ìîїõ ëàñîùіâ.

Àëå õëîï÷èê õîòіâ ïîêóøòóâàòè òèõ ëàñîùіâ. Âіí çàêóñèâ ãóáó, 
ñòèñ êóëà÷êè і, ëåäâå-ëåäâå ïåðåáèðàþ÷è íîãàìè, íàâøïèíüêè ðó-
øèâ äî Çіðî÷êè. Âіí іøîâ, і Ïîëå ñâіòèëîñÿ. Іøîâ – і äіâ÷èíêà 
âñìіõàëàñÿ. І õëîï÷èê áóâ ùàñëèâèé âіä òîãî ñâіòëà і âіä òієї 
óñìіøêè. Ïåðåä íèì ëåæàëî ÷èñòå, çàëèòå ñÿéâîì Ïîëå, à íà íüîìó 
ïîâíèé äèâîâèæíèõ ëàñîùіâ Çîëîòèé Ñòіë.

(Äàëі áóäå.)

Дискутуймо
Як ти розумієш слова дівчинки «Дядько Сон бариться»?
Які фантастичні події та перетворення відбуваються в сні хлопчика? 
Чи є відмінності між сном і казкою?
Який жанр цього твору: казка чи оповідання? 

Досліджуймо
А. З’ясуй, яке слово є головним, а яке залежним у словосполученнях.
Çîëîòèé Ñòіë, çàêóñèâ ãóáó, íàâøïèíüêè ðóøèâ.

Чи вдалося тобі визначити головне та залежне слово в останньому 
словосполученні? Що означає прислівник як частина мови? Яке слово – 
дієслово чи прислівник – може бути головним у словосполученні?
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Б. Добери до кожного з виділених слів якомога більше синонімів. 

навдивовижу

солодощі

лакітітки

нннеперевевершеноевер

витребеньки

лакоминка

неповторно

тягне

пундики
гає час

напрочуд

бариться

ласощі

смаколикисмаколики ізволікає

Творімо
Персонаж твору Валерія Шевчука «Золотий Стіл» був звичайним хлоп-
чиком. Уяви, що він любив по-незвичайному 

(малювати, танцювати, співати тощо). Вибери, що саме по-незвичайному 
любив робити хлопчик, і вигадай його сон.

Придумай ілюстрації та презентуй свою ідею однокласникам і одно-
класницям. Поміркуй, чи можна керувати снами.

Пишімо
Устав пропущені літери. У дужках запиши цифрою спосіб перевірки: 
1 – за словником; 2 – за правилом; 3 – за сильною позицією звука.
Перевір, чи правильно позначено орфограми.
Çðàçîê: ïðèéøëà äî òåáå (2).

Â_÷îðàìè (_ ___) ñóìóâàëè, çâ_÷àéíèé (___) õëîï÷_ê (___), 

ïð_ñíèâñÿ (___) Çîëîòèé Ñòіë, ñòð_áàє (___) ç ãîðè íà ãîðó, 

ïð_ãàðíà (___) äіâ÷_íêà (___), ïð_õîäæó (___) äî âàñ, ä_âîâèæ-

íèõ (___) ëàñîùіâ.

Обговори з однокласником або однокласницею правильність вико-
нання завдання.

1 

1
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Читаймо
Прочитай уривок твору « Золотий Стіл», щоб дізнатися, який сон захо-
тіла побачити дівчинка і хто підслухав її розмову з батьком.
3.
Äіâ÷èíêà ñëóõàëà êàçêó äóæå óâàæíî. Âîíà àæ ðîòà 

ðîçòóëèëà.
– Òàòó, à öåє…– ìîâèëà âîíà. – Íó, ÿ õî÷ó ñêàçàòè, òè ïîïðî-

áóâàâ òèõ ëàñîùіâ?
Òîäі òàòî ðîçñìіÿâñÿ. Äî÷êà íå çîâñіì çðîçóìіëà, ÷îìó âіí ñìі-

єòüñÿ, àëå ïîâіòðÿ â õàòі âæå áóëî òàêå ãóñòå, ùî äèõàòè õîòіëîñÿ 
ðіâíіøå é ïîâіëüíіøå. À îêðіì òîãî, ðîç÷èíèëèñÿ äâåðі. І âîíà 
çíàëà âæå, õòî ââіéøîâ: òî ìàâ îáîâ’ÿçêîâî áóòè äÿäüêî Ñîí. 
À êîëè òàê, òî é âîíà ìîãëà ñïîêіéíåíüêî çàïëþùèòè î÷і і, ÿê òîé 
õëîï÷èê, ùî ïîòіì ñòàâ її òàòîì, ðóøèòè íà Ïîëå. І âîíà çàïëþ-
ùèëàñü, і ïîçіõíóëà, і äîçâîëèëà äÿäüêîâі Ñíó ïіäòèêíóòè ïіä íåї 
êîâäðó, à òîäі âçÿëà é ðóøèëà. Àëå âîíà íå ëåòіëà. Éøëà і ñìîê-
ù , ó , ä ä ä ó ä ó ä

òàëà ïàëüöÿ. Áî äóæå é äóæå äóìàëà. Îòî äèâíå Ïîëå! Îòî äèâíà 
äіâ÷èíêà! Õіáà òàê áóâàє? Â êàçêàõ, ìîæå, é áóâàє, à íàñïðàâäі 
ÿê? Òà é ÿêі òàêі íåáà÷åíі ëàñîùі ìîãëè áóòè íà òîìó Çîëîòîìó 
Ñòîëі? Òîðò? Ïôå, ùî òàêå òîðò? Âîíà, äî ðå÷і, â÷îðà їëà òîðò – 
éîãî ìîæå é òàòî ÷è ìàìà êóïèòè. Àáî öóêåðêè, ïôå! Äëÿ ÷îãî éòè 
òàê äàëåêî çà ÿêèìèñü öóêåðêàìè? Â ìàãàçèíі їõ ñêіëüêè õî÷åø. 
Îò áè, ãì… îò áè… çóñòðіòèñÿ òàì ç âîâêîì. Áð-ð-ð, ÿê ñòðàøíî і 
ÿê õî÷åòüñÿ çóñòðіòèñÿ ç âîâêîì.

Âîíà éøëà, áóëî âæå ïîíî÷і, і Çіðêà ñèäіëà êîëî Ìіñÿöÿ. À äåñü 
ó òåìðÿâі òèõî éøîâ Âîâê, і â íüîãî áóëè íå çóáè, à øîêîëàäêè. 
І äіâ÷èíêà äóæå çàõîòіëà ç íèì çóñòðіòèñÿ…

4.
Àëå ìè çàáіãëè òðîõè íàïåðåä. Áî íіõòî íå çíàє, ùî îòó êàçêó 

ïðî Çîëîòèé Ñòіë Âîâê ïіäñëóõàâ, ñèäÿ÷è ïіä âіêíîì ó äіâ÷èíêè. 
Áóâ âіí òîäі ãîëîäíèé, òîé ÷óäíèé øîêîëàäíèé Âîâê, і áëóêàâ ïî 
âóëèöÿõ ðàçîì іç äÿäüêîì Ñíîì. Äÿäüêî ìàâ áàãàòî ðîáîòè: ñêіëüêè 
âîíî є òèõ äіòåé, і êîæíîìó çàñíóòè òðåáà. Âîâê áóâ éîìó â òîé 
äåíü Êîìïàíüéîíîì. Îò âîíè é ñïèíèëèñÿ ç äÿäüêîì Ñíîì, ùîá ïî-
ñëóõàòè êàçêó. Äÿäüêî Ñîí çàëèøèâ éîãî ñòîðîæèòè, êîëè áóäå 
êіíåöü, à ñàì ìàõíóâ äî ñóñіäñüêèõ äіòåé. Âіí ó òîé âå÷іð òàê øâèäêî 
çàòóëÿâ äіòÿì î÷і, ùî їõíі ìàìè àæ ïî÷óäóâàëèñÿ: íіêîëè òàê õóòêî 
їõíі äіòè íå çàñèíàëè. À áóëà òîìó ïðè÷èíà ïðîñòà: ïîñïіøàâ äÿäüêî 
Ñîí äî íàøîї äіâ÷èíè. Àäæå òà äіâ÷èíêà öіëèé âå÷іð ñóìóâàëà ðà-
çîì іç òàòîì, і òîìó їé òðåáà áóëî âіääàòè óâàãè áіëüøå.
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Âîâê æå ñëóõàâ, ñëóõàâ êàçêó é çàñëóõàâñÿ. Òà îïîâіäü ñõâèëþ-
âàëà éîãî, і âіí àæ óãîðó çèðíóâ: ñâіòèòü Ìіñÿöü, à êîëî íüîãî – 
ãàðíà îøàòíà Çіðî÷êà.

– Ñëóõàé, Çіðî÷êî, – ñïèòàâ âіí, – à òå Ïîëå é ñïðàâäі є?
Àëå Çіðî÷êà íå âіäïîâіäàëà, і Âîâê âèðіøèâ: âіäøóêàє òå Ïîëå 

ñàì, àäæå âñå îäíî òðåáà éîìó öіëó íі÷ áëóêàòè.
Îäíàê äëÿ Âîâêà ëàñîùі çîâñіì íå òå, ùî äëÿ äіòåé, õàé áè é 

áóâ òîé Âîâê øîêîëàäíèé. Îò éîìó é óÿâèëîñÿ, ùî íà ñòîëі òîìó – 
çàéöі é âіâöі, і òàì íåòåðïëÿ÷å ÷åêàþòü éîãî, ùîá âіí їõ… ç’їâ.

Дискутуймо
Чого побажала дівчинка у своєму сні?
Про які риси характеру свідчить бажання дівчинки зустріти в сні вовка? 
Чому Вовк був шоколадним?
Шоколадний Вовк дійсно підслуховував під вікном чи ця подія була 

в сні дівчинки?
Про які ласощі мріяв шоколадний Вовк?
Чому автор поділив текст на розділи, але не дав тим розділам назв?

Творімо
У групі з однокласниками й однокласницями напишіть сценарій зустрічі 
шоколадного Вовка й дівчинки в її сні. Але спочатку домовтеся: буде 

це сценарій комедії чи драми. 
Чи будуть у вас задіяні інші персонажі: дядько Сон, Місяць, Зірочка? 
Розіграйте зустріч дівчинки з шоколадним Вовком за вашим сцена-

рієм. Обговоріть із глядачами емоції, поведінку й особливості мовлення 
(швидко, повільно, голосно, тихо тощо) цих персонажів під час зустрічі.

  Дізнайся, чи є в шкільній бібліотеці оповідання Валерія Шевчука «Золо-
тий Стіл», і за бажанням прочитай його, щоб дізнатися, чи насправді 
відбулася зустріч дівчинки з шоколадним Вовком.

Пригадаймо  

1

1 

ППррииггааддааййммоо  
1. Чим відрізняється факт від судження?
2. Як виявити головне й залежне слово в словосполученні?
3. Які відмінності мають сон і казка?
4. Чи може людина керувати снами?
5. Чи можна не давати назв розділам тексту?


