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Варіант 1

Мовні знання та вміння
Дата

1. Слово. Будова слова
1. ßê íàçèâàþòüñÿ ñëîâà, áëèçüê³ çà çíà÷åííÿì?

Ñèíîí³ìè; 			
				

àíòîí³ìè;

áàãàòîçíà÷í³ ñëîâà.

2. Äî ïîäàíого ñëоâа äîáåðè àíòîí³ìè.

Äðóã — ...
òîâàðèø;		

äðóæáà;

3. Äîïîâíè ðå÷åííÿ.

Êîð³íü ñëîâà — öå ...
îñíîâà ñëîâà;
ñï³ëüíà ÷àñòèíà ñïîð³äíåíèõ ñë³â;
çì³ííà ÷àñòèíà ñëîâà.
4. Познач рядок, в усіх словах якого є префікси.

Безпомилковий, загін, розуміти.
Розмова, безкоштовний, загадка.
Безсоння, завтрашній, роздуми.
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5. Ï³äêðåñëè «çàéâå» ñëîâî.

Ñîâåíÿ, ñîâîê, ñîâèíèé, ñîâà.
6. Âèçíà÷ ó ñëîâàõ çàê³í÷åííÿ òà âèä³ëè êîð³íü.

Ìàëþíîê, ìàëüîâíè÷èé, ðîçìàëüîâàíèé, ìàëÿð,
çìàëüîâàíå.
7. За допомогою суфіксів утвори спільнокореневі слова від
поданих.

Пшениця —
Заєць —

8. Äîáåðè ³ çàïèøè äâà ñëîâà äо даної ñõåìи.

Робота над помилками
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Складання діалогу
Дата

Ó á³áë³îòåö³


Óÿâè, ùî òîá³ òðåáà âçÿòè в á³áë³îòåö³ êíèæêó. ßêà ðîçìîâà
ìîæå â³äáóòèñÿ ì³æ òîáîþ й á³áë³îòåêàðåì?

Ïëàí ä³àëîãó
1.
2.
3.
4.
5.

Ïðèâ³òàííÿ.
Ìåòà ïðèõîäó äî á³áë³îòåêè.
Âèá³ð ö³êàâî¿ êíèæêè.
Ïîäÿêà çà êíèæêó.
Ïðîùàííÿ.
Теми для діалогів

1. У бібліотеці.
2. У крамниці.
3. Розмова з мамою по телефону.
4. Провідування хворого.
5. Знайомство.
6. Хмаринка і квіточка.
7. Чарівник і дитина.
8. На тренуванні (заняття в секції, гуртку).
9. Краплина і листочок.
10. Гумка й олівець.
11. Пензлик і фарби.
12. Екскурсія містом.
13. Мій вихідний.
14. Зустріч із Дідом Морозом.
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Дата

Áàáóñÿ òà âíó÷êà
 Ðîçãëÿíü

ìàëþíîê ³ ñïðîáóé ïðèäóìàòè ðîçìîâó ì³æ áàáóñåþ
òà âíó÷êîþ.

Разом із сусідом по парті рîç³ãðàéòå ä³àëîã ïåðåä êëàñîì.
Îïîðí³ ñëîâà: ïðиøèé, áóäü ëàñêà, ґóäçèê, êðèâî âèõîäèòü,
òåðïëÿ÷îþ, ñïðîáóé, ñïàñèá³.
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