Правила перенесення слів
із рядка в рядок
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Прочитай правила. Спиши слова, поділяючи їх рисками для переносу.

1. Слова із рядка на рядок переносять складами:
ба-буся, бабу-ся.
Не можна залишати на рядку і переносити одну
букву, навіть якщо вона позначає склад: уче-ниця, моя.

Коник, яблуня
2. Слова зі збігом кількох приголосних переносять
довільно: се-стра, сес-тра, сест-ра.

Верстат
3. Букви, що позначають подовжені приголосні,
переносять довільно: коло-сся, колос-ся.

Волосся, життя
4. Апостроф і знак м’якшення залишають на попередньому рядку: обов’-язок, бур’-ян, галь-ка.

Лялька, об’ява
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5. Букву й (якщо вона не входить до буквосполучення йо) залишають на попередньому рядку:
чай-ка, ліній-ка.

Марійка
6. Не можна розривати буквосполучення дж, дз,
якщо вони позначають звуки [дж], [дж’], [дз], [дз’]:
ґу-дзик, їж-джу.

Подзвонив
7. Не можна розривати буквосполучення йо, ьо:
ра-йон, мальо-ваний.

Кольоровий
Бульйон
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Запиши подані слова, поділивши їх, де це можливо, для переносу. Підкресли слова космонавт,
вересень та запам’ятай їх правопис.

Їдальня, жолудь, полонина, явір, Оля, радість, гайок, урок, сиджу, майка, насіння,
ялина, чайник, космонавт, подзвонити, борщ,
вересень, календар, м’яч, дощ, кишеня, овес.
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Перевір, чи правильно поділені слова для переносу. Знайди помилки й запиши ці слова правильно.

Ал-ьбом, посад-жу, передз-він, колоска-ми,
явір, до-щик, Ки-їв, не-ді-ля, ход-жу, насі-ння,
май-ор, раді-о.
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4* Спиши текст, дотримуючись правил переносу.

Україна — одна з найбільших країн
Європи. Українці — основне населення держави, один із найбільших народів Європи.

Букви і, я, ю, є, ь
для позначення м’яких приголосних
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Прочитай правило. У прикладах підкресли букви,
що позначають м’які приголосні.

М’якість приголосних позначається буквами
і, я, ю, є, ь.
Букви і, я, ю, є позначають м’якість попереднього приголосного і звуки [і], [а], [у], [е]:
сіно, галявина, малюнок, синє.
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ь вживається:
у кінці слова
для позначення
м’якості кінцевого приголосного:
кінь,
кінець.
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у середині слова
для позначення
м’якості приголосного перед
наступним приголосним:
ненька,
ательє,
бульйон.

для позначення
м’якості приголосного перед
[о]:
льон,
польоти.

Прочитай текст. Підкресли букви, що позначають
м’які приголосні звуки. Спиши два останні речення.
Перевір написане.

Багато в Україні великих і красивих міст.
Кожне з них має свою давню назву. Деякі
міста називалися на честь їхніх засновників,
народних героїв. Львів заснував князь Данило
Галицький. І назвав його ім’ям свого сина —
Лева (З книги «Сходинки»).
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