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Ïåðåäìîâà

Ó ñó÷àñí³é ïåäàãîã³ö³ ³ñíóº ïîíÿòòÿ ôóíêö³îíàëüíà ãðàìîòí³ñòü, ùî ïîºäíóº âì³ííÿ ÷èòàòè ç óì³ííÿì ðîçóì³òè çì³ñò ïðî÷èòàíîãî òåêñòó íåçàëåæíî â³ä éîãî ñòèëþ.
Ïðîïîíîâàíèé ïîñ³áíèê  ñïåö³àëüíî ðîçðîáëåíèé òðåíàæåð ç ôóíêö³îíàëüíî¿ ãðàìîòíîñò³. Òåêñòè òðåíàæåðà ì³ñòÿòü
íàóêîâîïîïóëÿðíó ³íôîðìàö³þ ïðî òâàðèí, ðîñëèíè, â³äêðèòòÿ
òà âèíàõîäè, ùî, áåç ñóìí³âó, áóäå ö³êàâîþ íå ëèøå ä³òÿì, à é
¿õí³ì áàòüêàì. Äî êîæíîãî òåêñòó ïîäàíî çàïèòàííÿ, ÿê³ äîïîìîæóòü
çÿñóâàòè, íàñê³ëüêè äèòèíà çðîçóì³ëà çì³ñò ïðî÷èòàíîãî.
Ïîñ³áíèê ñïðèÿòèìå âäîñêîíàëåííþ íàâè÷îê ÷èòàííÿ,
ðîçøèðèòü êðóãîç³ð, ñòàíå ñâîºð³äíèì ñòàðòîâèì ìàéäàí÷èêîì
äëÿ ðîçâÿçàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü ó ìàéáóòíüîìó.
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Óñ³ íàðîäè çäàâíà ñâÿòêóâàëè Íîâèé ð³ê, ïðîòå íå çàâæäè 1 ñ³÷íÿ.
Ó Äàâíüîìó ªãèïò³, çîêðåìà, Íîâèé ð³ê
â³äçíà÷àëè, êîëè ðîçëèâàëàñÿ ð³÷êà Í³ë.
Òðàïëÿëîñÿ öå íà ïî÷àòêó ë³òà. Ó Äàâí³é
Ãðåö³¿ öå ñâÿòî ïðèïàäàëî íà íàéäîâøèé äåíü ðîêó  22 ÷åðâíÿ. Â ïåð³îä Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ éîãî çóñòð³÷àëè íà ïî÷àòêó âåñíè  1 áåðåçíÿ.
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ðèìñüêèé ³ìïåðàòîð Þë³é Öåçàð. Ðàçîì ³ç ðèìñüêîþ
êóëüòóðîþ öå ñâÿòî ïîøèðèëîñÿ íà ³íø³ êðà¿íè.
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Êîëè ùå íå áóëî í³ ïîøòè, í³ òåëåãðàôó, à ïðî ìîá³ëüí³ òåëåôîíè ãîä³ é
êàçàòè, òåðì³íîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïåðåäàâàëè âåðøíèêè. Âîíè ì÷àëè â³ä îäí³º¿
ñòàíö³¿ äî ³íøî¿, çì³íþþ÷è ñòîìëåíèõ
êîíåé. Òàêà ïîøòà ³ñíóâàëà ó áàãàòüîõ
êðà¿íàõ. Íàçèâàëàñÿ âîíà åñòàôåòîþ. Ñüîãîäí³ öå
ñëîâî çàëèøèëîñÿ ëèøå ó ñïîðò³. Åñòàôåòîþ íàçèâàþòü êîìàíäí³ çìàãàííÿ, ó÷àñíèêè ÿêèõ ïåðåäàþòü
íà âèçíà÷åíèõ åòàïàõ îäèí îäíîìó ïàëè÷êó, àæ äîêè
îñòàíí³é íå äîíåñå ¿¿ äî ô³í³øó.
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Ïîçíà÷ ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü.
Ùî â äàâíèíó íàçèâàëè åñòàôåòîþ?
Çìàãàííÿ ç á³ãó
Ê³íí³ çìàãàííÿ
Ïîøòó
Ùî òàêå ô³í³ø?
Ìåòà á³ãóíà

Óìîâíèé çíàê

Åñòàôåòà  öå çìàãàííÿ...
Îäèíî÷í³
Êîìàíäí³
Ê³ëüê³ñòü ñë³â:_66_. ×àñ ÷èòàííÿ: __ õâ __ ñ.
Øâèäê³ñòü ÷èòàííÿ: _____ ñë³â íà õâèëèíó.
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Äåÿê³ òâàðèíè, ùîá ïîïî¿ñòè,
ïðîÿâëÿþòü íåàáèÿêó âèíàõ³äëèâ³ñòü. Ó íèõ º äîñèòü íåçâè÷í³
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