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I семестр

ВАРІАНТ 1

Аудіювання

Дата

Задирака
Вибери і познач () правильну відповідь.
1. Хто прилаштував на балконі годівничку?
			

Сашко.			

Іванко.

2. Кого названо розбишакою?
			

Снігура.			

Рудого горобця.

3. Хто підкрався із сусіднього балкона?
			

Голуб.			

Кіт.

4. Кого автор називає задиракою?
			

Горобця.		

Кота.
Бали (рівень навчальних
досягнень)

_________________
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ВАРІАНТ 1

Дата
Їжакова райдуга
Вибери і познач () правильну відповідь.
1. Хто вийшов з лісу?
			

Заєць.			

Їжак.

2. Що ніс їжак?
			

Яблуко. 		

Райдугу.

3. Хто вибіг з нори?
			

Мишка.			

Лисиця.

4. Хто дивувався з їжакової райдуги?
			

Діти.			

Звірі.
_________________
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I семестр

ВАРІАНТ 1

Діалогічне мовлення
Дата
Ситуація 1
Уяви, що ти прийшов до бібліотеки.
 Як

ти привітаєшся?

 Які

в тебе виникнуть запитання?

 Яка

розмова може відбутися з бібліотекарем?

Опорні слова: добридень, записатися,
подобаються, люблю читати, цікаві оповідання,
будь ласка, дякую, до побачення.
5

_________________

I семестр

ВАРІАНТ 1

Дата
Ситуація 2
Уяви, що до тебе зателефонував однокласник, який був відсутній
у школі через хворобу.
 Які

у нього виникнуть запитання?

 Що

ти йому запропонуєш?

 Яка

розмова відбудеться між вами?

Опорні слова: добридень, будь ласка, розкажи, поясни,
до побачення.
_________________
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I семестр

ВАРІАНТ 1

Дата
Ситуація 3
Уяви, що на прогулянці в парку ти зустрів друга.
 Як

ти привітаєшся?

 Про

що запитаєш?

 Що

запропонуєш другові?

 Яка

між вами відбудеться розмова?

Опорні слова: привіт, ходімо, з радістю, будь ласка, неодмінно.
_________________
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ВАРІАНТ 1

Дата

Ситуація 4
Ти вирішив дізнатися, який фільм демонструватиметься сьогодні
в кінотеатрі, і придбати квиток на сеанс.
 Як

ти про це дізнаєшся?

 Про

що запитаєш?

Опорні слова: скажіть, будь ласка, відбудеться, придбати, попрошу, неодмінно, будемо раді.
_________________
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