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Пам’ятка  
для списування тексту

1. Прочитай текст.

2. З’ясуй значення невідомих слів.

3. Зверни увагу на розділові знаки.

4. Ще раз вдумливо прочитай текст.

5. Спиши охайно і каліграфічно весь текст.
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кольори тижня

Кожному дню тижня відповідає свій колір. Для 
неділі характерний золотий, жовтогарячий. Понеділок 
має срібно-зеленавий, світло-фіолетовий. Вівторку 
відповідає малиновий колір, а середі — синій. Для 
четверга характерний темно-червоний, багряний ко-
льори, а для п’ятниці — світло-жовтий. Суботі властиві 
зелений, темно-фіолетовий кольори. (44 слова)

За Г. Лозко
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Áіля нашої хати ростуть мальви. Мама розповідала, 
що ще бабуня її бабусі посіяла їх.

Високі мальви гордо визирають з-за тину. А кольори 
їхніх квіток — мов зітканий різнобарвний килим: червоні, 
блідо-рожеві, жовтуваті, білі.

Люди, які йдуть мимохідь, завжди усміхаються, 
дивлячись на наші квіти, їх похмурі обличчя роз-
погоджуються.

Милі мальви, як я вас люблю! (54 слова)

В. Григоренко


