
Комплекс розвивальних вправ для уроків української мови і читання. 
Одним із найрозповсюдженіших видів отримання інформації є читання. Саме через нього 

реалізується широкий спектр освітніх і виховних впливів на дитячу особистість. 
Найважливіший елемент процесу читання — розуміння прочитаного. Процес розуміння тексту є 

складною аналітико-синтетичною діяльністю, в ході якої розкриваються істотні зв'язки та відношення 
між смисловими елементами та текстом у цілому; виділяються основні елементи матеріалу, групуються і 
об'єднуються у єдине ціле через основну думку повідомлення; висуваються припущення щодо подаль-
шого розвитку змісту тексту. 

Розуміння тексту - двосторонній процес, що визначається, з одного боку, об'єктивними 
особливостями тексту — структурою, складністю, обсягом тощо, а з другого — індивідуальними 
особливостями читача — його знаннями, особливостями процесів мислення, пам'яті, уваги, ступенем 
сформованості умінь смислового сприймання повідомлення. 

Для підвищення ефективності читацької діяльності учнів, що закінчують початкову школу, 
пропонуємо підготовлений нами комплекс розвивальних вправ, який за умов систематичного 
використання на уроках дасть можливість суттєво актуалізувати практичні, перцептивні, мнемічні, 
мисленнєві ресурси дітей, допоможе сформувати універсальні уміння і навички, необхідні для 
усвідомленого читання, позитивно вплине на пізнавальну діяльність, що, у свою чергу, суттєво 
підвищить ефективність читання в цілому. 

Запропоновані вправи доцільно проводити на початку уроків читання, української мови у вигляді 
розумової гімнастики протягом 5—10 хвилин. Доречно добирати мовленнєвий матеріал, зміст якого 
відповідає темі уроку. 

Комплекс вправ розрахований на місячний термін щоденних занять як варіативної частини 
уроків. 

І тиждень 
1. Виконайте дії і прочитайте утворений результат.  

Книга - га - и + я + зь = ... (Князь) 
Яр + оса — а + лавка — ка = ... (Ярослав)  
Мед - ед + уд + риба - ба + й = ... (Мудрий) 

2. Прочитайте текст, роз'єднуючи слова. Заголовком до нього є слова, які ви утворили в першому завданні. 
ЯрославМудрийнаслідувавбатькаВолодимираВеликогоістаравсязробитиКиївськуРусьсильноюдержавою...
НавколоКиєвакнязьпоставивновімуриіславніЗолотіворота.УКиєвіпобудувавновукняжупалатуінайбільшуце
рквуСвятої'Софії.БіляКиєваченцізаснувалиПечерськиймонастир.Замудрекняжіння,якепризвелодорозквіту
КиївськоїРусі,народпрозвавЯрослава-Мудрим. 

3. Доберіть до кожного слова відповідне тлумачення. 
Вали       Ті, кого вигнано, вислано з певної території 
Посланці      Високі земляні насипи для захисту від ворога  
Вигнанці     Представники чужої держави 

4. Поміняйте частини прислів'їв так, щоб вони набули змісту. 
У книзі шукай не букви, а дзеркало життя.  
Книжка — коли її читають. 
Книжка — не пряник, а думки.  
Книжка корисна, дітей до себе манить. 

5. Прочитайте слова, вставляючи пропущені букви.  
П_П_Р (папір) 
П_П_РУС (папірус)  
П_РГ_М_НТ (пергамент) 

6. Введіть у текст слова, прочитані в попередньому завданні. 
У Стародавньому Єгипті книги виготовляли з ... (папірусу) — річкового очерету. З часом люди 

навчилися робити книжки з ... (пергаменту) — телячої шкіри. Близько 2 тисяч років тому люди 
винайшли значно дешевший матеріал, яким користуються і зараз — ... (папір). 

7. Складіть прислів'я. 
Щоб пізнати людину, треба        добрі діла. 
Не одяг прикрашає людину, а     не страшно нічого. 
Хто не чинить лихого, тому        з нею пуд солі з'їсти. 

8. Виберіть із кількох визначень те, яке відповідає поняттю "людина": 
1) особа, пов'язана з ким-небудь дружбою, довір'ям, відданістю; 
2) особа, яка займається господарством, веде його; 
3) суспільна істота, яка має свідомість, володіє мовою, виробляє і використовує знаряддя праці. 



9. Переставте рядки так, щоб відновилася частина вірша М.Рильського. 
Хай веселять тебе любов і праця, (1)  
гірке від тебе відганяє зло, (3)  
хай дружби непогасної крило (2)  
спокійно я подумаю: Людина! (5)  
і хай у час останній свій про сина (4) 

10. Складіть синонімічні пари. 
Мати слушність    Відбити напад 
Затамувати подих    Бути правим 
Дати відсіч     Робити даремно 
Марна справа    Завмерти 

11. Виберіть одне слово, яким правильно закінчити почате речення. 
У чобітка є ... (шнурок, пряжка, підошва, ремінці, ґудзик). 
Вода завжди ... (прозора, холодна, рідка, біла, добра).  
У дерева завжди є... (листя, квіти, плоди, коріння, тінь). 

12. Прочитайте зашифровані слова. 
КІ 100 ЧКА, ПО 100 ВИЙ, 100 ВП, 40 А, ВІ З НА, ПІ 2 Л, ТІ 100. 

13. Знайдіть зайве слово серед поданих: 
а) писати, рубати, шити, читати, кувати; 
б) велосипед, мотоцикл, потяг, трамвай, автобус; 
в) вузький, кубоподібний, широкий, високий, короткий. 

14. Об'єднайте подані слова одним загальним.  
Поезія, музика, кіно, живопис — ... (мистецтво).  
Залізо, мідь, алюміній, срібло - ... (метали).  
Лондон, Москва, Берлін, Токіо - ... (столиці країн). 

15. Виберіть з прислів'їв подібні за змістом.  
Кожна пташка своїм носиком живе.  
М'яко стеле, та твердо спати.  
Лежачого хліба ніде немає. 
Як дбаєш, так і маєш. 
Друзі пізнаються в біді. 
З ким поведешся, від того й наберешся. 

II тиждень 
1. Доберіть слова, протилежні за значенням. 
Мир (війна), шум (тиша), ранок (вечір), холод (спека), хоробрість (боягузтво), ворог (товариш), 

хвороба (здоров'я), кволість (сила), чистота (бруд), ввічливість (грубість), втрата (знахідка), праця (безді-
яльність). 

2. У наведених словах букви переставлені місцями (анаграми). Напишіть правильно ці слова. 
1) упке, 2) анкжик, 3) вчтіак, 4) мрандани, 5) цзаинляіз. 
(Купе, книжка, втікач, мандарин, залізниця). 

3. Знайдіть 2 слова з дужок, які є найсуттєвішими для слова перед дужками. 
1) Ділення (клас, дільник, ділене, олівець, папір). 
2) Озеро (берег, риба, вода, рибалка, жабуриння). 
3) Город (паркан, земля, рослини, собака, лопата). 
4) Читання (очі, окуляри, книжка, друкування, картинка). 
5) Гра (шахи, теніс, гравці, штраф, правила). 

4. Доберіть потрібне слово за зразком (аналогії).  
Задача — розв'язок, бажання — ... (сильне, заборона, задоволення, покарання). 
Сторінки — книга, гілки - ... (читання, листя, літери, дерево). 
Початок - кінець, перший - ... (другий, середина, починати, останній). 

5. З других складів кожного слова "збудуйте" нове слово. 
1. Соловей, каток.    Лоток. 
2. Злагода, молоток, лава.   Голова. 
3. Прикордонник, бузина, міна.    Корзина. 
4. Поворот, корона, канава.         Ворона. 

6. Закінчіть речення. 
1) Якщо злетіти високо, як птах, то... 
2) Якщо пройде сильний дощ, то... 



3) Дівчинка стояла сама біля вікна, хоча... 
7. Дайте відповіді на запитання. 

1. Чим схожі молоток і сокира? 
2. Чим відрізняються цвях і гвинт? 

8. Одним реченням висловіть головну думку тексту. 
Велику роль в очищенні повітря відіграють рослини. Чарівна квітка соняшник найкраще очищає 

повітря від забруднення. Доведено, що там, де вздовж дороги простяглося поле соняшників, повітря 
залишається чистим. І ще кажуть, що соняшник — символ сонця, а отже — життя. 

9. Використовуючи три задані слова, складіть якомога більше речень і запишіть їх: 
1) автомобіль, мокрий, пастух; 
2) дзвін, драбина, спати; 
3) лампочка, дерево, високий. 

10. Розшифруйте поняття його конкретними складовими. 
Транспортні засоби: ... (потяг, автомобіль, автобус, літак, ... ). 
Природні явища: ... (дощ, сніг, ожеледиця, відлига, блискавка, ... ). 

11. Дайте визначення поняттям. 
Холодильник — ... (електроприлад для збереження продуктів та речовин при зниженій температурі). 
Бібліотека - ... (установа, де зберігаються та видаються книжки). 
Байдужість — ...(настрій людини, за якого ніщо не викликає в неї зацікавленостей). 

12. Скажіть одним словом. 
Вид невисокого взуття, переважно на шнурках або ґудзиках. (Черевики). 
Будівля великої станції на шляхах сполучення. (Вокзал). 
Професія, яка вимагає знань педагогіки, психології, методики викладання предмета, вміння спілкуватися з 
дітьми. (Вчитель). 

13. Вставте в прислів'я пропущені слова.  
Де ... - там і сила. (Розум). 
... бджола ... меду наносить. (Розумна, доброго).  
... пастухові вовк не ... . (Розумному, страшний). 

14. Доберіть до слів синонім та антонім.  
Подібність, ... — ... . (схожість - відмінність).  
Брудний, ... — ... . (неохайний — чистий).  
Відштовхувати, ... - ... . (віддаляти - наближати). 

15. Знайдіть "зайве" слово. 
Радість, четвер, телефон, зустріч. 
Чесний, справедливий, доброта, порядний. 

III тиждень 
1. Доберіть до дієслів відповідні іменники.  

Шумлять - ... (діти, дерева, ліси, ... ).  
Біжать — ... (малята, хмари, спортсмени, ...).  
Милуюся - ... (природою, картиною, пейзажем, ...). 

2. Прочитайте уривок з вірша Н. Забіли "У дитячому театрі", роз'єднавши слова. 
Затихнувгомін. Взалізгаслосвітло,  

Івраз, заполонившивсічуття,  
Розсунуласьзавіса...  

Ірозквітложиття — мовказка,  
Йказка — мовжиття. 

3. Прочитайте деформований текст. 
саП'є — ец трів, знапринийче дял аральтетної та-висви. У тексіт с'єп є осипи міцьс, де бувавідтьсяє 

ідя, поенняясн тораав — маркире. 
(П'єса — це твір, призначений для театральної вистави. У тексті п'єс є описи місць, де 

відбувається дія, пояснення автора — ремарки). 
4. З'єднайте слова, щоб утворишся логічні зв'язки. 

Шурхотить     вітер 
Шумить     трава 
Свистить     листя 
Гуркотить     сніг 
Рипить     птах 
Тріщить     дощ 



Співає      мороз 
Шелестить     грім 

5. Доберіть слова-рими. 
Іде весна — і все радіє,   Які для весни є слова? 
Вона сердечко наше ... (гріє)      Вона красива і ... 

(жива), 
І пташечка весну стрічає,   Тендітна й ніжна, як 

купава, 
Веселу пісеньку ... (співає).     Весела, лагідна, ... 

(ласкава). 
6. Складіть слова з морфем. 

ти, и, по, сигнал — ... (посигналити),  
ий, тривож, н — ... (тривожний),  
а, хвилин, очк — ... (хвилиночка). 

7. "Зберіть" зі складів слова. 
ше/ня/ки       ре/че/ки/ви     ду/по/ре/пе  
кишеня             черевики            попереду 

8. Утворіть словосполучення за допомогою головного слова шляхом підбору залежних слів. 
Пиріг (який?) ... (пухкий, смачний, солодкий, ...).  
Держава (яка?)... (міцна, самостійна, незалежна,...). 

9. Утворіть словосполучення за допомогою залежного слова шляхом підбору головного. 
Безмежний, неосяжний, глибокий - ... (океан).  
Червона, солодка, смачна — ... (черешня). 

10. Згрупуйте прислів'я. 
З ким поведешся, від того й наберешся.  
Добрий баранчик, та по-вовчому виє.  
Гарно колише, та сон не бере. 
Яку дружбу заведеш, таке й життя поведеш.  
М'яко стеле, та твердо спати.  

11. Вставте в слова пропущені літери. 
Кн..г.., р..з..ьь, зт..нн.., н....л.., м..сл..нн.. . 

За якою ознакою одне слово з цього ряду відрізняється від інших? 
12. Зберіть з поданих груп літер слова. 

регйо   цазьє    ивнад 
герой   заєць    диван 

13. Знайдіть спільну ознаку. 
Ведмідь, заєць, верблюд, олень (ссавці).  
Бензин, бетон, пиріг, театр (двоскладові іменники з ненаголошеним другим складом). 

14. Знайдіть слово, яке "перевернулося".  
Атлас — салат, автор — товар, репет — тепер.  

15. Складіть за змістом словосполучення. 
предмет    чудовий 
учитель    цікавий 
диктант    привітний 
портрет    загадковий 

IV тиждень 
1. Повторіть речення, замінюючи в ньому кожного разу одне слово. 

Високо у небі в'ються жайворонки.  
(Швидко в небі в'ються жайворонки.  
Високо у хмарах в'ються жайворонки.  
Високо у небі співають жайворонки.  
Високо в небі в'ються птахи). 

2. Назвіть одним словом. 
Приміщення для ведмедів у зоопарку - ... (ведмежатник). 
Художник, що малює портрети - ... (портретист).  
Місце старту космічної ракети — ... (ракетодром).  
Спеціаліст, що досліджує океан — ... (океанолог). 

3. Розмістіть поняття в порядку зростання їх обсягу.  



Знання, талант, вміння. 
Мати, жінка, дочка.  
Чоловік, людина, хлопчик. 

4. Випишіть спочатку форми слова, а потім спільнокореневі слова. 
Бетон, у бетоні, забетонувати, бетонний, бетоном, бетоняр, бетону. 
(Бетон, у бетоні, бетоном, бетону). 

5. Для кожного ряду слів знайдіть 2 слова, які за змістом ближчі до першого. 
Бібліотека - читачі, лекція, стільці, книги.  
Трамвай — колія, місто, вулиця, вагон, пасажири. 

6. Виділіть одне словосполучення. 
Жовтий абрикос, солодкий апельсин, смачні сливи. 
Іде в автомобілі, мчить на велосипеді, згоден з учителем, читає в класі. 
Зелена каструля, червона айстра, ГУСТИЙ очерет, дружна бригада. 

7. Знайдіть у ланцюжку слова. 
Четвересень, температурадіолень, ліворучернеткаструлясен. 

8. Знайдіть слова в слові. 
Метро, медаль, виразно, ведмідь, гвинтівка, портрет. 

9. Виберіть назви істот. Знайдіть конкретні й загальні поняття. 
Трактор, лікар, комбайнер, радіослухач, будівля, олень, натхнення, метелик, ясен, рівень. 

10. Вставте в текст потрібні слова. 
У ... і села йде весна весела. Красуються у вишневих садках українські ... . Вкриваються зеленим ки-

лимом ... . Затишною, мальовничою стає наша ... . 
11. Відновіть рядочки з вірша С. Маршака "Свято лісу". 

парту і зошит, 4 
книжку, лінійку,6 
крила, щоб в небо 2 
Що ми саджаєм, саджаючи ліс? 1 
газету, журнал. 7 
літак нас поніс; 3 
і ручку, й пенал, 5 

12. Складіть слова. 
ми   ре 
доб   ле 
теп   сиве 
лас   ле 
пес   каве 
кра   не 
ніж   тливе 

13. Яке з визначень дає пояснення слову "консультант"? 
1) Спеціаліст з вищою освітою. 
2) Висококваліфікований фахівець у певній галузі. 
3) Спеціаліст, що дає поради з питань своєї спеціальності. 

14. Складіть прислів'я. 
Не, візьмешся, роботу, за, робота, не, сама, зробиться. 
(Не візьмешся за роботу, сама робота не зробиться). 
 


