
Українська мова 

Текст диктанту для 2 класу 
Грип - небезпечна хвороба. 

Вірус грипу поширюється під час розмови, кашлю чи чхання. Щоб не захворіти, дотримуйтеся окремих правил. 

Насамперед обмежте спілкування із хворими на грип. Частіше мийте руки та провітрюйте кімнату. У разі захворювання викличте 

лікаря додому. Виконуйте всі його поради. 

(41 слово) 

Примітка: продиктувати тире та коми. 

 

Текст диктанту для 3 класу 
Грип – небезпечна хвороба. 

Вірус грипу поширюється під час розмови, кашлю чи чхання. Тому хворий повинен залишатися вдома до повного 

одужання. Щоб не захворіти, дотримуйтеся профілактичних заходів та правил особистої гігієни. Обмежте спілкування із 

хворими на грип. Коли кашляєте чи чхаєте, прикривайте ніс і рот хустинкою. Частіше мийте руки та провітрюйте кімнату. У 

разі захворювання обов'язково викличте лікаря додому. Виконуйте всі його поради. 

(62 слова) 

Примітка: продиктувати тире та коми. 

 

Текст диктанту для 4 класу 
Грип - небезпечна хвороба. 

У хворого з'являється жар, лихоманка, кашель, головний біль, нежить. Вірус грипу поширюється під час розмови, 

кашлю чи чхання. Щоб не захворіти, дотримуйтеся профілактичних заходів та правил особистої гігієни. Вранці змащуйте слизову 

носа жиром, маззю чи олією. Після школи прополощіть ніс та горло теплою солоною водою. Вживайте цибулю, часник. Пийте чай з 

лимоном, шипшиною чи чорною смородиною. Обмежте спілкування із хворими на грип. Частіше мийте руки та провітрюйте 

кімнату. Обов'язково викличте лікаря додому. Виконуйте всі його поради для швидкого одужання. 

(82 слова)  

 

Текст диктанту для 5 класу 
Учора до нашого класу не прийшло п'ять учнів. Учитель сказав, що вони захворіли на грип. Це захворювання легко 

передається від хворої людини оточуючим. Під час розмови, кашлю, чхання з рота хворого на відстань 2-3 метри вилітають 

маленькі крапельки слини, у яких знаходяться" віруси грипу. Щоб вони не потрапили до вашого організму, перед виходом у місця 

скупчення людей змащуйте носа жирними мазями. Користуйтесь лише своєю носовою хустинкою. Коли кашляєте або чхаєте, 

прикривайте нею носа і рота. 

Промоклі одяг і взуття знімайте з себе якнайшвидше. 

Якщо погано себе почуваєте, скажіть про це вчителю. 

Пам'ятайте, що тільки лікар зможе правильно поставити діагноз та призначити відповідне лікування. 

103 слова 

 

Текст диктанту для 6 класу 
Грип - заразна і розповсюджена хвороба. Щороку через це захворювання дітей не відвідує школу. ., Віруси грипу 

знаходяться на слизових оболонках носа, рота і горла хворого. Під час розмови, кашлю, чхання на відстань 2-3 метри вилітають 

маленькі крапельки слини і слизу, у яких містяться віруси грипу. Люди, які вдихають разом із повітрям ті краплі, можуть теж 

захворіти. 

Заразитися грипом можна під час користування предметами гігієни хворого: рушником, носовою хустинкою тощо. Інколи 

грип викликає значні ускладнення. 

При перших симптомах застуди: нежиті, кашлі, лихоманці, головному болі негайно звертайтесь за допомогою до лікаря і 

виконуйте всі його поради. Тільки лікар зможе правильно поставити діагноз та призначити відповідне лікування. Оберігайте себе 

та оточуючих від грипу! 

109 слів 

 

Текст диктанту для 7 класу 

Грип - заразна і розповсюджена хвороба. Віруси грипу знаходяться на слизових оболонках носа, рота і горла хворого. Коли він 

розмовляє, кашляє, чхає з його рота на відстань 2-3 метри вилітають маленькі крапельки слини і слизу, у яких містяться віруси грипу. 

Люди, які вдихають разом із повітрям ті краплі, можуть теж захворіти. Найчастіше хворіють ті, хто спілкується з хворими. Грипом 

можна також заразитися, користуючись носовою хустинкою, рушником, склянкою, ложкою хворого. Спостерігалися випадки, 

коли протягом декількох тижнів на грип могли захворіти тисячі людей. Грип - одна з головних причин відсутності дітей у школі. 

Щоб попередити розповсюдження грипу, необхідно уникати місць скупчення людей, масових заходів, контакту з хворими. 

Змащуйте слизову носа жирними мазями, користуйтесь марлевими масками. При перших симптомах захворювання негайно 

викликайте лікаря додому і виконуйте всі його призначення. 

Оберігайте себе та оточуючих від грипу! 

 


