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Зошит моїх досягнень. Українська мова. 3 клас

ДОДАТКИ
ДИКТАНТИ

Текст 1
Восени ліс заграв чудовими барвами. Стоїть він замріяно у багряному й золотому вбранні. Осінь щедро сипле під ноги різноманітні листочки. А як горять восени вогнища горобини! Лісові мешканці завзято готуються до суворої зими. У небі все частіше можна побачити перелітних птахів.
(41 слово)
Примітка. Пояснити правопис виділеного слова.

Текст 2
Восени великі синиці з’являються поблизу житла. Це дуже рухливі і спритні птахи. Вони нишпорять по всіх тріщинках кори, шукають комах і їхні личинки. У пошуках їжі зграйки синиць перелітають із місця на місце. 
Синиці приносять величезну користь паркам і садам. 
(40 слів)
Примітка. Пояснити правопис виділеного слова.

Текст 3
Найкраще подвір’я в нашої бабусі. Там ростуть вишні, цвіте бузок, шумлять явори. Одного разу бабуся посадила під вікном кущ калини. 
Тепер щовесни у вікно хатини заглядає калина білими китицями. Соловейко в’є на ній гніздо, весело і радісно тьохкає. Восени на калині червоніють великі грона смачних і корисних ягід. 
(48 слів)
Примітка. Продиктувати коми в реченнях і виділене слово. 

Текст 4
Усі добре знають ластівку. Легко впізнають її люди серед багатьох інших пташок. Гніздечко вона в’є під стріхою, під дахом. 
Навесні ластівки прилетять до нас із теплих країв. Посідають вони дружно рядочками на дротах і весело защебечуть. Напевно, радіють, що повернулися додому. Але найбільша радість для них попереду — наближається тепле літечко. 
(50 слів)
Примітка. Продиктувати написання виділених слів, уживання ком і тире в реченнях. 


ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ
Текст 1
Ялинка
З усіх дерев я найбільше люблю ялину. Своєю красою вона радує дітей і дорослих. Зимою всі дерева дрімають без листя. Тільки ялинка зеленіє і вабить око. У ялинових лісах будують лікарні. Люди тут дихають чистим повітрям.
А ще краще виглядає ялинка на Нови́й рік. Уся вона прикрашена різними іграшками і світиться вогнями. Діти навкруг ялинки співають новорічні пісні і танцюють. 
(61 слово)


Текст 2
Розумна ворона
Одного спекотного дня ворона шукала, щоб напитися. Ніде не було ні краплиночки води. Нарешті вона побачила колодязь. Він був накритий кришкою. Біля колодязя хтось забув глечик із водою. Але посудина була дуже високою. Тому дзьоб до води не діставав.
Аж ось птаха побачила неподалік купку дрібних камінчиків. Вона почала хапати їх дзьобом і по одному кидати у глечик. Вода  стала підніматися. Через деякий час ворона втамувала спрагу. 
(69 слів)


Текст 3
Кіт і горобeць
Залетів одного разу горобець у ячмінь і зернятка собі клює. Аж тут кіт з’явився. Притаївся, схопив горобця і потягнув собі на сніданок. А горобець почав йому докоряти, що такий вихований кіт вирішив поснідати, але ще не вмивався. 
Соромно стало котові. Він поклав горобця на землю і почав вмиватися лапкою. А горобець довго не чекав. Спурхнув і полетів. 
Розгнівався кіт і з того часу вмивається тільки після сніданку. (3 казки). 
(70 слів)




Текст 4
Совеня
Неподалік від будинку лісника в дуплі берези було гніздо сови. Якось під деревом Мар’янка і Дмитрик знайшли совеня з пошкодженим крильцем. Воно жалібно пищало, бо не могли злетіти.
Діти забрали пташеня додому. Вони перев’язали совеняті крильце, посадили його в клітку, у якій вимостили м’якеньке кубельце.
Дмитрик виніс клітку на ґанок. Кожного вечора біли ґанку з’являлася сова і перегукувалася зі своїм малям. Совеня відповідало їй протяжним писком.
Незабаром крильце у пташеняти загоїлось. Діти віднесли совеня до берези і випустили на волю. 
(81 слово)

