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Продовж речення.

Державною мовою приймають закони, видають … , … , 
… . Її використовують на радіо та … .

— Про історію ручки, письма та книжок ти можеш 
дізнатися, прочитавши енциклопедії для дітей.

Що було, коли не було сучасних ?

 Що нового й цікавого ти дізнався (дізналася), досліджую
чи історію книжки, письма та ручки?

 Розглянь схему. На ній зображено, де використовують україн
ську мову в державі. Розкажи.

Українська 
мова

 Обговоріть разом зміст схеми. Де ще використовують держав
ну мову? Розкажіть.

— Вітаю тебе! Я — Медіагід. Гід англійською мо
вою означає «екскурсовод». Медіа — це те, що збе
рігає для нас інформацію. Я буду ознайомлювати 
тебе з найцікавішою інформацією! Підкажу, де її зна
йти, як її дослідити та як з нею працювати.

Що було, коли не було сучасних   ?

У давні часи люди малювали на стінах печер і скелях, вирізьб
лювали на камені та кістках тварин «картини» зі свого життя. Ці 
пам’ятки дійшли до наших часів.

Першим письмом було малюнкове (1), потім — вузли-
кове (2). До цього часу існує звичай зав’язувати вузлики на 
пам’ять. Пізніше з’явилося піктографічне письмо — послідов
но подані малюнки. Їх замінили єгипетські ієрогліфи-симво-
ли (3), а ще пізніше — сучасна українська графіка. 
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Дуже давно для письма використовували каміння та вугіл
ля (1). Потім — дерев’яні, кістяні та металеві палички (2, 3). 
Згодом їх замінили гусячим пером (4), яким користувалися 
1200 років! Тепер можна писати без ручки! Розкажи як. 

Що було, коли не було ?
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Пізніше вони почали писати на глині (1). У грецькому міс
ті Пергама навчилися робити книжки з тонкої козячої або те
лячої шкіри. Такий папір назвали пергаментом (2). В Африці 
писали на сухих стеблах рослини — папірусу (3). Справжній 
папір люди навчилися робити дві тисячі років тому. 
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Мої навчальні досягнення

1. Прочитай прізвища авторів та авторок книжок. 

 Розклади книжки на полиці, розташувавши їх в абетковому по
рядку прізвищ письменників. Продовж речення.

Книжки на полиці мають бути в такій послідовності: … .
2. Прочитай висловлення про книжки, які написані на плакатах.

 Випиши слова, у яких є: 
— подовжені м’які приголосні звуки, поділивши їх на 

склади для переносу;
— буква, яка позначає два приголосні звуки;
— дві букви, які позначають один приголосний дзвін

кий звук;
— апостроф, поділивши слово на склади для переносу;
— ьо, поділивши слово на склади для переносу.
3. Розкодуй слова.

 Запиши ті, у яких усі приголосні глухі.

  Лексичне значення слова  

31. Прочитай текст.

Сонечко, квітка, казка, пісня, хліб, сіль, вода… І з кож
ним словом світ ширшає, розкриває свої обрії… І ми пі
знаємо його за допомогою слова (І. Цюпа).

 За допомогою чого ми пізнаємо світ?

Обрій
1. Лінія зіткнення неба із землею чи вод

ною поверхнею; горизонт, небокрай. 
2. Простір, який постає перед очима на 

відкритій місцевості; видноколо.

 Скільки значень має слово обрій?
 Склади й запиши речення зі словом обрій. 

32. Прочитайте текст. 

Словник — видання, у якому в алфавітному чи тематич
ному порядку розміщені слова з поясненням. Він допомо
же правильно написати слово й зрозуміти його значення. 

 Розгляньте словники. Як вони називаються?

Кожне слово щось означає: називає предмет, 
ознаку, дію, тобто має лексичне значення. Зна
чення слів пояснено в тлумачному словнику. У нашій 
мові є слова, що мають одне або декілька значень.
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Слово.  
Значення Слова


