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Card № 1

Прочитай текст, замінюючи малюнки словами. Впиши їх.

I am Carol. This is my  . I like to 

go to   very much. My 

 is new. The  s 

are big and bright.
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Card № 2

Прочитай текст, замінюючи малюнки словами. Впиши їх.

I am Ted. I go to   every day. I like 

my new  . I usually put my  

s,  s,  s and 

 s into it.
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Card № 3

Прочитай. Заміни малюнки словами і впиши їх. Розфарбуй.

Jill has got a  . It is pink and yellow.

Clive has got a  . It is black and white.

Dave has got a  . It is long and grey.

Kate has got a  . It is red and blue.
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Card № 4

Прочитай. Утвори та запиши нові слова.
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Card № 5

Прочитай і з’єднай.
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Прочитай і з’єднай.

1.  Hello, I’m Steve. I’m eight. I’ve 
got a big dog. It’s black and 
white and it’s called Dot. 

2.  Hi, I’m Jack. I’m ten. This is my 
favourite computer game. It’s 
called ‘‘Brainbox’’.
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Card № 6

Прочитай. Речення, які відповідають змісту оповідання, познач 
«+», а які не відповідають — «–».

It is Jane’s birthday today. In the morning mum and dad give 
Jane a doll’s house and a dinner set. The girl thanks her parents. 
In the afternoon her aunt comes and Jane gets a new dress. The 
girl is happy.
1. Jane gets two presents in the morning.  

2. Jane gets a doll as a present.    

3. Jane’s cousin gives her a dress.   
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Card № 7

Прочитай. Дай відповіді на запитання.
Mona likes to run. She runs around the lake. She runs along the 

path. She runs up the hill. She runs past tall trees. She runs with 
her kite. She runs with her ball. She runs up the stairs. Mona is 
tired. She runs to bed and has a good sleep.
1. What does Mona like to do? 

2. Why is Mona tired? 

3. Where does Mona sleep? 
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