ЗВЕРТАННЯ В УСНОМУ І ПИСЕМНОМУ МОВЛЕННІ

1. Розглянь малюнки. Пiдпиши, на якому з них зображена ситуацiя усного
мовлення, а на якому — писемного.

2. Запиши скорочено, яким темпом мовлення ти будеш користуватися
у кожній ситуацiї (Шв., Зв., П.).
• Відповідаєш на уроці
• Диктуєш текст
• Говориш скоромовку
• Виступаєш по радiо
• Коментуєш футбольну гру
3. Прочитай тексти. Підкресли синім кольором слова, які прочитаєш
з підвищеною силою голосу, а зеленим кольором — лагідно, спокійно.
ХТО ДУЖЧИЙ

Якось Сонце i Вiтер засперечалися, хто з них дужчий.
— Сонцю, я дужчий. Бачиш отого старого? Я швидше за тебе скину
з нього пальто.
Сонце сховалося за хмари, а Вiтер повiяв. Вiтер дмухав з усiєї
сили, а чоловiк щiльнiше загортався у своє пальто. Врештi Вiтер ущух
i здався. А Сонце вийшло з-за хмари i ласкаво всмiхнулося. Старий
витер спiтнiле чоло i зняв пальто.
— Нi, Вiтре, тепло i ласка дужчi за лють i силу.
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ВЕСЕЛИНКА

— Грицю, не грайся з цим хлопчиком. Вiн нечемний i невихований.
— Тодi, мамо, нехай вiн грається зi мною, я ж чемний i вихований.
4. Склади і запиши невелику розмову мiж учнем i вчителем (батьком
i сином, бабусею i внуком), використавши одну із поданих моделей зі
звертанням (З).
1 ) — З,

.

2) —

,З .

3) —

,З,

5. Перевір написане і виправ помилки.
6. Проаналізуй та виконай роботу над помилками.
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ТИ І ТВІЙ СПІВРОЗМОВНИК.
СКЛАДАННЯ ТЕКСТУ ЗА МАЛЮНКОМ І ПЛАНОМ

1. Прочитай вiрш.
			

ДОБРІ СЛОВА

— Доброго ранку! — мовлю за звичаєм.
— Доброго ранку! — кожному зичу я.
— Доброго дня вам! — людям бажаю.
«Вечором добрим» стрічних вітаю.
І посміхаються у відповідь люди,
добрі слова ж бо для кожного любі.
Б. Бірюков

Підкресли у вірші слова ввічливості.
Якi добрi слова ти говориш людям? Запиши 2–3 слова.
Якi слова слiд казати, коли ти хочеш щось попросити? Запиши два
слова.
2. Прочитай розмову хлопчикiв — Олега i Тараса. Чи зрозумiв ти, про що
вони розмовляли? Доповни розмову словами Тараса.
— Добрий день, Тарасе! Як добре, що я тебе зустрiв.
—
— Звiдки ти йдеш?
—
— Яку книжку ти взяв?
—
— Покажи, будь ласка.
—
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— Яка гарна обкладинка!
—
— Коли прочитаєш, даси менi?
—
— Домовились. До побачення.
—
3. Розглянь малюнок і запиши короткі відповіді на запитання, записані
у таблиці.

ЗАПИТАННЯ
1. Коли встали хлопцi?
2. Куди вони зібралися?
3. Що взяли з собою рибалки?
4. Хто їх проводжає?
5. Чого вiн їм бажає?
6. Що i як вiдповiли хлопчики
на побажання дiдуся?

ВІДПОВІДІ
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4. Склади і запиши текст за планом i малюнком, використавши слова
привiтання i прощання.
(Доброго ранку; доброго вам улову; будьте здоровi; дякуємо; до побачення.)

5. Перевір написане і виправ помилки.
6. Проаналізуй та виконай роботу над помилками.
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