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1. Склади і запиши два запрошення від свого імені на 
    родинне свято: одне — своєму ровесникові, друге —
    дорослій близькій людині. Спочатку обдумай зміст
    запрошення, використовуй ввічливу форму звертання. 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2. Напиши два привітання з нагоди Різдвяних або інших 
    свят. Одне — найближчому другові, друге — близькій 
    дорослій людині. 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

3. Уяви собі, що в тебе пропав улюблений папуга. Треба 
    написати оголошення. Як ти це зробиш? Напиши. 

Оголошення
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Прочитай і подумай, який це текст, хто його складає 
    і навіщо. 

Десять цибулин і одну головку часнику дрібно порізати й 
варити в одному літрі непастеризованого молока, поки не стануть 
м’якими. Додати одну столову ложку меду. Вживати по одній 
столовій ложці щогодини протягом усього дня. І кашлю — як не 
було! 

Це текст — 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

5. Склади інструкцію до однієї з тем — відомої гри;
    приготування страви; для грибника; для любителя 
    покупатися; для ковзанярів і т. ін. Запиши її. 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

5. Склади і запиши текст поради для однокласників про
    те, як готуватися до контрольної роботи з української
    мови (математики). 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

6. Розглянь обкладинки журналів і газет. Хто такий 
    журналіст? За зразком шкільної газети “Совенятко” 
    з учнівськими замітками склади свою замітку на тему 
    “Як ми допомагаємо пташкам”. 
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Совенятко 

Ми шпаківні
          будували ... 
Як розпускалися
          садки,
до нас весною
          завітали 
веселі наші співаки. 

Грицько Бойко

Це цікаво 
• Птахи з нашої 
країни летять зиму-
вати до Африки. 
• Шпак годує своїх 
пташенят 250 разів 
на день, а ластівка — 
300 разів.

За минулий місяць 
учні нашого класу 
змайстрували дві 
нові шпаківні і 
відремонтували чо-
тири старі. 
                                                                     

Смерека Тарас, 
учень 4-А кл.

Словник: весна, приліт пташок, майстрували, хлопчики, 
шпаківні, веселі пташки, пернаті друзі. 

Як ми допомагаємо пташкам
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________


