ук раї н с ька мов а
f f Сп ис ува ння і ди ктанти
I. Тексти для списування і диктантів
без завдань з мовної теми
І се ме стр

Перший сніг
Прокинулась (М/м)ар(ь/’)янка рано і здивувалас_. (У/у)се в дворі вкрилося білою пухнастою ковдрою.
Вийшла (М/м)ар(ь/’)янка подивитись на перший сніг. (Я/я)кий він чистий і м(ь/’)який!
А в повітрі ще й досі літают_ легкі сніжинки.
(34 слова)
ff
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Галка
На подвір(ь/’)ї з(ь/’)являється незна(ь/й)ома
людина. Відразу прилітає галка. Вона каркає.
Во(ь/й)овничо кружляє над головою. З дому виходить господар. Птах залишає незна(ь/й)омого. Петро привчив галку вартувати подвір(ь/’)я.
Вона вірно служит_ господареві. (31 слово)

1

Батьківщина
Для кожного з нас (Б/б)атьківщина нерозривно пов(ь/’)язана з образами її природи.
Луки і річки, (П/п)шеничні поля, (П/п)лодові
сади, (Б/б)ерег моря, (Г/г)устий ліс і невеликий
га(й/ь)ок — усі ці зна(й/ь)омі з дитинства картини зливаються в єдиний образ (Б/б)атьківщини. (37 слів)

украї нсь ка мов а

Ре́мез
Ре́мез — мален_ка пташка. На голові та шиї
у н(й/ь)ого біле пір(ь/’)ячко. Від дз(й/ь)оба
й навколо ока йде смужка чорного кол(й/ь)ору.
Гніздо (Р/р)е́меза схоже на майстерно сплетений
гаманец_ з отвором збоку. Висит_ воно на тонен_кій гілочці верби над самісін_кою водою.
(40 слів)

2

I I с ем естр
***
Пухнастий сніг падає на землю. Скріз_ біло,
(Ч/ч)исто. (П/п)ісля уроків учні пішли кататись
на санчатах, на ковзанах. (Ч/ч)ути сміх, галас
дітей. А (Т/т)етянка не хоче кататись. (В/в)она
спостерігає за деревами. Ос_ злетіла пташка.
(П/п)осипався сніг на голову, (П/п)альтечко…
Весело (Т/т)етянці. (40 слів)
С пи сування і дик танти    
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Хомка
Купила бабуся своїм онукам (Т/т)оліку і (С/с)ашку хом_яка. Діти назвали (й/ь)ого (Х/х)омкою.
Взялися хлоп_ята годувати (Х/х)омку. Гриз він
сухарі, морквину, бурячок. З_їв усе і кудис_
зник. Одного разу (Т/т)олік хотів взути гумові чоботи. Дивиться, а там чималий запас їжі.
Це (Х/х)омка заміст_ нірки чобіток застосував.
(46 слів)
За Андрієм Бондарчуком

ff
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Перший л(й/ь)одок
Учора ввечері на ставку хлюпотіли хвилі.
А с(й/ь)огодні мороз. Ставок узявся першим
л(й/ь)одком. Тонен_кий, прозорий л(й/ь)одок. А під ним плаває мален_кий (К/к)арасик. Пливе (К/к)арасик, хоче глянути на берег,
а л(й/ь)одок не пускає. Не розуміє (К/к)арасик:
«Що ж це таке?». (41 слово)
Василь Сухомлинський

3

І семестр

варіант

І

Прізвище, ім’я:

II. Тексти для списування і диктантів
із завданнями з мовної теми за змістом тексту
1 Спиши текст.

украї нсь ка мов а

З(е/и)мовий ранок
Уранці вийшло ясне сонечко (на)погідне
небо. Вітер ущух. Чистий свіжий сніг сріблом
сяяв (під)блакитним небом. Уся з(е/и)мля забіліла. (22 слова)

2 Визнач кількість букв і звуків у слові сяяв.

4

С пи суванняf іf диктантиf f 
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3 Запиши слова першого речення в алфавітному порядку.

4 Поділи слова останнього речення для переносу.
5 Постав наголос у словах третього речення.

украї нсь ка мов а

6 Склади й запиши текст про зимові розваги
(4–5 речень).

ff
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