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УРОК 1  
Добір слів — ознак предметів за малюнком 

1. Прочитай уривок з вірша. Які слова допомогли 
тобі уявити осінь? Підкресли. 

   Нарядилась осінь 
   в дороге намисто, 
   золоте волосся
   розплела над містом. 
   Кольорові фарби
   вийняла з кишені
   і малює осінь
   жовтим по зеленім. 
          Марія Хоросницька 

2. Розглянь малюнок. Які дерева зображено? Якими 
барвами їх прикрашає осінь? Розфарбуй. 
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3. Добери до поданих слів слова-ознаки. 

Береза — жовта,  

Клен — багряний,  

Дуб — брунатний,  

Горобина —  

Ялинка —  

Слова для довідки: золотий, коричневий, червоний,  
бурштиновий, смарагдовий, жовтогарячий, бурий, рудий, зеле-
наво-жовтий, темно-зелений, пурпуровий. 

4. Прочитай текст. Впиши пропущені слова. 

ЗОЛОТА ОСІНЬ 

Завітала до лісу красуня осінь. Дерева одягла у 

різнобарвне вбрання.  полум’ям 

палають клени.  стали берізки. 

Дуби зодягнули  шати. Горобина 

пишається  сукнею. Лиш ялинка 

залишилася  . 
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УРОК 2  
Добір назв до серії малюнків  

1. Прочитай і відгадай загадку. Відгадку запиши. 

 Хоч тваринка ця мала,

 хвіст у неї, як мітла, 

 вуха гострі, наче стрілки.

 Це руда пухнаста … 

2. Розкажи про білочку за запитаннями. 

— Де живе білочка? 
— Якого кольору у неї шерсть? 
— Який у білочки хвіст? 
— Які оченята? Вушка?
— Що вона їсть? 

3. Прочитай вірш. Що робить білочка восени? 

  Білка в лісі стриб та стриб 
  і знайшла великий гриб.
  А додому принесла — 
  гриб не влазить до дупла. 
  Довелося білочці 
  гриб сушить на гілочці.  
                 Анатолій Качан
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4. Розглянь малюнки і підпиши їх. 
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