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Під пізнавальними текстами ми розуміємо сукупність навчальних, наукових, науково-популярних та інформаційних текстів — від параграфа в підручнику до
інструкції щодо користування пилососом. Учні зможуть
такі тексти:
— розуміти;
— аналізувати;
— порівнювати;
— видозмінювати;
— генерувати (створювати тексти відповідно до мети
і завдань).
Тексти укладені таким чином, що дають змогу організувати як індивідуальну роботу, роботу в групах, так
і фронтально з усім класом. При цьому форми можуть
бути найрізноманітніші. Наприклад, учень читає текст
мовчки, а потім переказує його, інші діти, не читаючи текст, намагаються відповісти на питання до нього.
Якщо їм це не вдається, оповідач доповнює або змінює
свою розповідь.
Важливо знайти і процитувати слова, які містять потрібну інформацію для відповіді на питання.
Інший варіант: учень запам’ятовує питання, а потім
читає текст і дає відповіді на них.
Ми звернулися до різних учителів, і кожний із них
запропонував різні варіанти роботи з нашим посібником, які допомагають досягнути потрібної мети.
Наші тексти дають змогу відстежувати причинно-наслідкові зв’язки на різних текстах і готувати дитину до
розуміння механізмів, які існують в екології, економіці,
праві, історії, техніці, і завдяки цьому закласти основу
для подальшого розвитку у різних напрямках.
З текстами можуть працювати як досвідчені педагоги, так і батьки, які зацікавлені у зростанні свідомості і
креативності дитини.
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1.		

Різьблені коні

Один майстер, який виготовляв іграшки, вирішив прикрасити
ворота у рідне село двома різьбленими конями.
— А ти зумієш зробити великих коней?
— А що там уміти? — здивувався майстер. — Це ж ті самі
іграшки, тільки великі.
— Е, не кажи. Це вже скульптура. Піди в селище
скульпторів і порадься.
Прийшов майстер до скульпторів і сказав:
— Я багато разів робив іграшкових коней, а тепер
хочу зробити скульптури. Чи є якась хитромудрість у
цій справі?
— А де будуть стояти твої коні: в приміщенні чи на
вулиці? — запитали скульптори.
— А яка різниця? Коні — усюди коні, — здивувався
майстер.
— Е, ні. Якщо вони будуть стояти у приміщенні, їх
можна вирізати з дерева, а якщо на вулиці, то краще —
з каменю. Дерево від дощу швидко псується. Ти робив
коли-небудь фігурки з каменю?
— Там також є якась премудрість?
— Звичайно. Ось, візьми цей камінь і спробуй обробити його.
Майже рік майстер приборкував камінь. Проте тепер на воротах стоять красиві коні, якими пишається
усе село.
1) Яких коней не умів робити майстер?
2) Що порадили йому скульптори?
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1.

Легкий і міцний

В одній країні жив інженер, який дуже любив природу і подорожі. А ще більше — поніжитись у м’якому
ліжку. Та в похід його ж не
візьмеш, важко.
І вирішив інженер побудувати пересувне ліжко. А
до нього й дах, а дах має
на чомусь триматися. Отож,
потрібно було будувати цілий пересувний будинок.
Узявся інженер за олівець, довго креслив, виміряв,
приміряв... Він спроектував невеликий будиночок, що
стояв на чотирьох колесах. Його можна причепити до
автомобіля і їхати куди завгодно, а втомишся — відпочивай із комфортом.
І ось настав час будівництва. Будиночок вийшов гарний, міцний. Але був один недолік. Надто важким він
вийшов. Не всякий автомобіль потягне такий вантаж.
Сталося так, що нашому героєві довелося піти працювати на авіазавод. Там він проектував великі вантажні літаки, які навіть із потужним двигуном мають
бути легкі. А для цього в літакобудуванні використовують легкий і міцний метал — алюміній.
Якось, перебираючи старі папери, інженер натрапив
на запорошену папку із кресленнями свого будиночка
на колесах і відразу вигукнув:
— Я знаю, як це зробити!
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І взявся до роботи. Він будував за старими кресленнями, нічого в них не змінюючи. Але тепер — з алюмінію. А це дало легкість і міцність його винаходу.
1) Чому інженер вирішив побудувати будиночок на колесах?
2) Що спільного між літаком і будиночком на колесах?

2.

байка езопа

Чиж висів на вікні у клітці і співав посеред ночі. На
його голос прилетів кажан
і запитав, чому це вдень
він мовчить, а вночі співає.
Відповів чиж, що має на те
причину: співав він колись
удень і потрапив у клітку,
після цього став мудрішим.
А кажан і промовив: «Раніше треба було бути таким
обережним, коли тебе ще не зловили, а не тепер, коли
все це марно».
1) В англійців є така приказка: «Навіщо зачиняти ворота, якщо
коня вже вкрали». Що спільного між цією приказкою і байкою
Езопа?
2) Яких ще співучих птахів ти знаєш?
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