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1. Прочитай два записи, порівняй. Подумай, який із них
    можна назвати текстом. Спиши його. 

Яскраве сонце. 
Теплий вечір. 
Трава. Джерело. 
Пернаті друзі.

Світить яскраве сонце.
Повіває теплий вітерець.
Навколо зеленіє трава.
Неподалік б’є джерело. 
Пернаті друзі оглядають дерева.

 

 
2. Зі слів кожного рядка склади речення. Запиши текст. 

Хитра лисиця
На, лежить, хитра, снігу, лисиця; 
над, кружляють, нею, ворони; 
лисиця, ноги, очі, витягнула, заплющила; 
одна, клюнула, лисицю, в хвіст, ворона; 
тут, спіймала, ворону, і, побігла, в, лисиця, ліс. 
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3. Доповни текст відповідними словами. 

Вовк 

Влітку вовк завжди                           . Та коли приходить  

                                  зима, звірі ховаються, — ні’чого їсти вовкові.

Взимку він бродить                                         і                                         . 

Слова для довідки: голодний, ситий, холодна, злий. 
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4. Прочитай текст. Про що він? Запиши одним реченням. 
    Добери заголовок.

Після спекотного літа в садах хазяйнує осінь. Вона потай 
перемальовує листя на деревах в жовті, червоні, руді барви. 
Обважнілий від плодів стоїть сад. 

5. Розглянь малюнок. Прочитай текст. Про що говориться 
    в тексті? Яка його головна думка? Добери заголовок. 

Кроків за кілька від сухої коси визирає з води вербовий кущик. 
Невеличкий такий, а на ньому — котики. Пухнастенькі, жовтаво-
зеленаві. Ніби табунець гусеняток примостився спочити на тон-
ких галузках. І такі вони лагідні й безпомічні! 

Євген Шморгун 

Заголовки. Вербові котики. Вербовий кущик. Котики. 
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6. Прочитай текст. Про що він? Запиши одним реченням. 

Прийшла зима. Випало багато снігу. Діти надумали зробити 
гірку. Вони дружно взялися до роботи. Гірка вийшла на славу. 

7. Склади і запиши оповідання “На дачі”. Використай
    слова з довідки. 

В нас є . Там ми  

капусту, огірки, помідори,  , .  

На дачі посаджені  та . 

На них ростуть  . Цього року буде гарний урожай 

 та .

Слова для довідки: дача, посадили, фруктів, овочів, дерева, 
кущі, плоди. 




