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Картка №1
1. Прочитай. Пронумеруй подані речення так,
щоб утворився текст.

Жук став вірним другом хлоп’ят.
У нього була перебита нога.
Великого чорного собаку звали Жук.
Хлопчики разом доглядали його.
Ніжка у собаки зрослася.
Миколка та Іванко підібрали Жука на
вулиці.
2. Продовж речення.

•

Те, про що повідомляється, розповіда-

ється в тексті — це його
•
•

.

До тексту можна дібрати
.
Кожен текст створюється з певною
.

Картка №2
1. Прочитай текст. Визнач його тему і мету.
Добери заголовок.

Яке щастя, яке добро, що є хліб на світі! Спочатку він у землі, потім у борошні
й нарешті ми його бачимо на столі. Хліб,
народжений працею, зарум’янений, пахучий, вірний наш годувальник…
Споконвіку хліб називали святим. Ще
з давніх-давен люди складали на честь
хліба радісні й бентежні пісні, де з любов’ю говорилося про святість хліба, про
його велич.
Дідусі й бабусі, батьки й матері, співайте цих пісень дітям. Малюйте колоски на
полотні, кладіть їх в узори. Прославляйте
хліб та людей, які його вирощують.
За М. Польовим

Тема тексту:
Мета тексту:
2. Випиши з тексту речення, що виражає його
головну думку.
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Картка №3
1. Прочитай. Пронумеруй абзаци так, щоб
утворився текст.

Дві сестри — старша та молодша. Старша — сильна і висока, молодша — тендітна
й ласкава. Старша оберігає молодшу від
сильних бур і вітрів, а молодша ласкаво
дякує їй.
Ось як треба жити на землі, й тоді
в усьому світі буде мир і щастя.
На невеликій галявинці стоять два дерева: сосна і береза. Нічого немає в них
особливого. Але коли поглянути на них
очима людини, яка любить і розуміє природу, то обов’язково побачиш: вони —
наче дві сестри.
2. Прочитай. Допиши кінцівку тексту.

Це трапилося влітку. Діти збирали у лісі
ягоди. Раптом вони побачили маленьке
зайченя. Воно принишкло і злякано дивилося на дітей. Діти взяли звірятко, принесли додому і нагодували морквою та капустою. Через деякий час зайченя…
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Картка №4
1. Прочитай текст. Визнач його мету. Добери
і запиши заголовок.

Зайчик — дика тварина. У нього гарне пухнасте хутро. Влітку зайчик сіренький, а взимку — біленький. У нього довгі й сильні задні лапи. Він прудко бігає
і стрибає. Хвіст у зайця куций, вуха довгі,
а очі розкосі. Їсть траву, капусту, моркву.
Живе куцохвостий в лісі, на полі.
Ця тварина дуже полохлива. Лякається і тікає від будь-якого шелесту.
Мета тексту:
2. Випиши з тексту слова, які допомагають
пов’язувати між собою речення.

3. Випиши з тексту виділені слова і добери до
них синоніми.
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