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I семестр Варіант

мовні ЗнаннЯ Та вміннЯ

Дата 

1. Слово. Будова слова

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

 Ñèíîí³ìè;     àíòîí³ìè; 

     áàãàòîçíà÷í³ ñëîâà. 

2. Äî ïîäàíîãî ñëîâà äîáåðè àíòîí³ìè. 

Äðóã — ...

 òîâàðèø;   äðóæáà;        âîðîã.

3. Äîïîâíè ðå÷åííÿ.

Êîð³íü ñëîâà — öå ...

 îñíîâà ñëîâà;

 ñï³ëüíà ÷àñòèíà ñïîð³äíåíèõ ñë³â;

 çì³ííà ÷àñòèíà ñëîâà.

4. Пîçíà÷ ðÿäîê, â óñ³õ ñëîâàõ ÿêîãî є ïðåф³êñè.

 Бåçïîìèëêîâèй, çàã³í, ðîçóì³òè.

 Рîçìîâà, áåçêîøòîâíèй, çàãàäêà.

 Бåçñîííÿ, çàâòðàøí³й, ðîçäóìè.
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5. П³äêðåñëè «çàйâå» ñëîâî. 

Ñîâåíÿ, ñîâîê, ñîâèíèé, ñîâà. 

6. Âèçíà÷ ó ñëîâàõ çàê³í÷åííÿ òà âèä³ëè êîð³íü. 

Ìàëþíîê, ìàëüîâíè÷èé, ðîçìàëüîâàíèé, ìàëÿð, 
çìàëüîâàíå.

7. Зà äîïîìîãîþ ñóф³êñ³â óòâîðè ñï³ëüíîêîðåíåâ³ ñëîâà â³ä 
ïîäàíèõ.

Пøåíèцÿ — 

Зàєцü — 

8. Äîáåðè ³ çàïèøè äâà ñëîâà äî äàíîї ñõåìè.

Робота над помилками
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склаДаннЯ ДіалогУ

Дата 

Ó б³бл³отåö³

 Óÿâè, ùî òîá³ òðåáà âçÿòè â á³áë³îòåц³ êíèæêó. ßêà ðîçìîâà 
ìîæå â³äáóòèñÿ ì³æ òîáîþ й á³áë³îòåêàðåì? 

Ïëàí ä³àëîãó
1. Пðèâ³òàííÿ. 
2. Ìåòà ïðèõîäó äî á³áë³îòåêè. 
3. Âèá³ð ц³êàâîї êíèæêè. 
4. Пîäÿêà çà êíèæêó. 
5. Пðîùàííÿ. 

Тåми для д³алог³в

1. Ó á³áë³îòåц³.
2. Ó êðàìíèц³.
3. Рîçìîâà ç ìàìîþ ïî òåëåфîíó.
4. Пðîâ³äóâàííÿ õâîðîãî. 
5. Зíàйîìñòâî.
6. Хìàðèíêà ³ êâ³òî÷êà. 
7. Чàð³âíèê ³ äèòèíà. 
8. Нà òðåíóâàíí³ (çàíÿòòÿ â ñåêц³ї, ãóðòêó). 
9. Кðàïëèíà ³ ëèñòî÷îê. 
10. Гóìêà й îë³âåцü. 
11. Пåíçëèê ³ фàðáè. 
12. Еêñêóðñ³ÿ ì³ñòîì. 
13. Ì³й âèõ³äíèй. 
14. Зóñòð³÷ ³ç Ä³äîì Ìîðîçîì.
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Дата 

Бабуся та вну÷ка

 Рîçãëÿíü ìàëþíîê ³ ñïðîáóй ïðèäóìàòè ðîçìîâó ì³æ áàáóñåþ 
òà âíó÷êîþ. 

 Рàçîì ³ç ñóñ³äîì ïî ïàðò³ ðîç³ãðàйòå ä³àëîã ïåðåä êëàñîì. 

 Îïîðí³ ñëîâà: ïðèøèй, áóäü ëàñêà, ґóäçèê, êðèâî âèõîäèòü, 
òåðïëÿ÷îþ, ñïðîáóй, ñïàñèá³. 


