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I семестр ВАРІАНТ

ДІАЛОГ

Дата 

1. Ó øêîë³

Òâ³é äðóã (òâîÿ ïîäðóãà) áóâ (áóëà) ó÷àñíèêîì ãðè “ÊÂÊ” ó øêîë³. 
Ðîçïèòàé éîãî (¿¿) ïðî âðàæåííÿ â³ä ó÷àñò³ â ãð³.

2. Äî òåàòðó 

Òè õî÷åø çàïðîñèòè äðóãà (ïîäðóãó) äî ëÿëüêîâîãî òåàòðó íà 
ïåðåãëÿä âèñòàâè “Ê³ò ó ÷îáîòÿõ”. ßêà ì³æ âàìè â³äáóäåòüñÿ 
ðîçìîâà? 

3. Ìî¿ êàí³êóëè 

Ðîçêàæè äðóãîâ³ (ïîäðóç³) ïðî ñâî¿ âðàæåííÿ â³ä êàí³êóë. 
Ðîçïèòàé éîãî (¿¿) ïðî â³äïî÷èíîê óë³òêó. 

4. Ðîçìîâà ïî òåëåôîíó 

Óÿâè ñîá³, ùî òè ïðîïóñòèâ (ïðîïóñòèëà) çàíÿòòÿ â øêîë³ 
ç ïîâàæíèõ ïðè÷èí (÷åðåç õâîðîáó). Òè õî÷åø ä³çíàòèñÿ 
â îäíîêëàñíèê³â, ùî âîíè âèâ÷àëè çà ÷àñ òâîº¿ â³äñóòíîñò³. ßêà 
ðîçìîâà â³äáóäåòüñÿ ì³æ âàìè? 

5. Ó ìàãàçèí³ ³ãðàøîê 

Óÿâè ñîá³, ùî òè ïðèéøîâ (ïðèéøëà) äî ìàãàçèíó ³ãðàøîê âè-
áðàòè ïîäàðóíîê äëÿ ñåñòðè÷êè (áðàòèêà) íà äåíü íàðîäæåííÿ. 
ßêà ðîçìîâà â³äáóäåòüñÿ ì³æ òîáîþ ³ ïðîäàâöåì? 
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Дата 

ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ
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Ðîбîòà íàд ïîìèëêàìè
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МОВНІ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ

Дата 

1. ²ìåííèê. Ïðèêìåòíèê 

 Âèáåðè ³ ïîçíà÷ () ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü.

1. Зà ÷èì çì³íþþòüñÿ ³ìåííèêè?

 Зà ÷èñëàìè ³ â³äì³íêàìè;

 çà ðîäàìè, ÷èñëàìè ³ â³äì³íêàìè;

 çà ÷èñëàìè òà ðîäàìè.

2. Ó ÿêîìó ðÿäêó çàïèñàí³ ò³ëüêè ïðèêìåòíèêè?

 Сð³áíèé, çîëîòî, äîâãå.

 Âèçíà÷íèé, ñð³áí³, ð³çíîáàðâ’ÿ.

 Зîëîòèé, áåçìåæíèé, êîëüîðîâ³.

3. ßê³ çàê³í÷åííÿ ìàþòü äàí³ ³ìåííèêè ó ôîðì³ îðóäíîãî â³äì³íêà 
îäíèíè?

Êðèíèöÿ, òèøà, ÿáëóíÿ.

 -îþ;

 -ºþ;

 -åþ.
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4. Ó ÿêîìó ñëîâîñïîëó÷åíí³ ïðèêìåòíèê óæèòî â ïåðåíîñíîìó 

çíà÷åíí³?

 Зîëîòèé ãîäèííèê;

 çîëîò³ ñåðåæêè;

 çîëîòå êîëîññÿ.

5. Ïðîâ³äì³íÿé ñëîâîñïîëó÷åííÿ ð³äíà çåìëÿ. Ïîçíà÷ çàê³í÷åííÿ. 

Í. 

Ð. 

Ä. 

З. 

Î. 

Ì. 

Êë. 

6. Зàïèøè ³ìåííèêè ó ôîðì³ ì³ñöåâîãî â³äì³íêà îäíèíè.

Êâ³òêà, äðóã, âóõî.

7. Ïðî÷èòàé òåêñò. Äîáåðè äî âèä³ëåíèõ ³ìåííèê³â ïðèêìåòíèêè 
çà çì³ñòîì. Âèä³ëè ¿õ çàê³í÷åííÿ.

Ñêð³çü ëåæèòü  ñí³ã. Âñÿ âóëèöÿ  

ó  çаìåтаõ.  
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áåð³çêè â öüîìó  öаðñтâ³ ñòîÿòü, 

íà÷å  ñаä. Ïîðÿä çåëåí³þòü 

 ÿëèíè, íà÷å ïðèáðàëèñÿ äî 

 ñâÿта. 

8. Ïðîäîâæ ðîçïîâ³äü. Äîáåðè ³ çàïèøè çàãîëîâîê. Ï³äêðåñëè 
ïðèêìåòíèêè. 

Îäíîãî äîùîâîãî äíÿ ìè ãð³ëèñÿ á³ëÿ ãðóáêè. Íà 
ï³äâ³êîííÿ ñ³ëà ñèíè÷êà. Õîëîäí³ êðàïëèíè áèëè ïî òåïë³é 
ñïèíö³. Ïîðèâ÷àñòèé â³òåð çàäèðàâ ìîêðå ï³ð’ÿ÷êî. Ïòàøêà 
ñèä³ëà ³ áîÿçêî çèðêàëà íà íàñ ÷îðíèìè î÷åíÿòàìè ...

Çà Êîñòÿíòèíîì Íàð³íñüêèì


