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1. Прочитай текст. 

Був гарячий літній день. Ворона захотіла пити. Вона побачила 
в полі глечик. На дні в ньому була вода. Ворона почала кидати 
в глечик камінці. Вода піднялась, і пташка напилася. 

• Дай відповіді на запитання. 
— Про кого розповідається в тексті? 
— Про яку саме ворону? 
— Якою можна назвати ворону? 
• Добери заголовок. (“Ворона”, “Кмітлива ворона”.) 
• За планом перекажи текст усно. 

План 
1. Який був день? 
2. Чого захотіла ворона? 
3. Що побачила пташка? 
4. Що було у глечику? 
5. Що робила ворона? 
6. Чи напилася вона води? 

2. Прочитай текст. 

Восени дбайливий їжак влаштував собі теплу зимівлю. Натягав 
у нору під старим пеньком запашного сухого листя та м’якого 
лісового моху. Добре йому взимку спати у теплому кублі. До 
весняного сонечка проспить звірятко. 

• Дай відповіді на запитання. 
— Про кого розповідається у тексті? 
— Про якого саме їжачка? 
• Добери заголовок. 
• За планом і словником перекажи текст (усно). 

Словник: їжак, він, звірятко; запашна, духмяний, пахучий, влаш-
тував, зробив, вимостив; тепле кубло, місце, куточок. 

План 
1. Що влаштував їжачок восени? 
2. Чого натягнув їжачок у нору? 
3. Чи добре йому спати у теплому кублі? 
4. Доки буде спати звірятко? 
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3. Розглянь малюнок. Прочитай текст. 

Куди поспішає Струмочок? 
Жив собі веселий Струмочок. Взимку він солодко спав. Та 

прийшла весна. Прокинулися дерева, кущі, земля. І тільки 
Струмочок продовжував спати. 

Побачило ледаря Сонечко. Припекло сильніше. Прокинувся 
струмочок, злякався і кинувся навтьоки. А матінка-Річка вже дав-
но його чекала. 

•За запитаннями і словником детально перекажи зміст 
тексту (усно).      

Куди поспішає Струмочок? 

Запитання Словник

Яким був Струмочок? веселим

Що робив Струмочок взимку? спав, дрімав, солодко

Хто завітав на землю? прийшла, прилинула, завітала,
весна

Як змінилася природа? прокинулись, ожили, дерева,
кущі, земля

Що зробило з ледарем
Сонечко?

припекло

Як повівся Струмочок? пробудився, прокинувся, побіг

Хто його чекав? матінка-Річка, давно
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4. Прочитай і перекажи текст (усно). 
Їжачок пропав

В Олега був їжачок. Він жив у кімнаті. Одного разу їжачок 
пропав. Хлопчик усюди шукав його, але не знайшов. Олег почав 
одягати чоботи і раптом вколов ногу. Взявся він витрясати чобіток, 
а з нього викотився колючий клубочок. Ну і будиночок облюбував 
собі їжачок! 

5. Прочитай текст.

Скарбничка білки
В одному зі своїх гнізд білка робить склад. Тут вона запасає 

лісові горішки, шишки. 
Любить білочка ласувати й грибочками. Вона збирає маслюки 

та підберезники, насаджує їх на гілки і сушить. Взимку рудохвос-
та буде стрибати по гілках дерев, підкріплюватися сушеними 
грибами. 

В. Біанкі
•Дай відповіді на запитання.
Про кого говориться в оповіданні? Чим займається білочка 

восени? Куди вона складає горішки? Які гриби любить збирати 
білочка? Де вона їх сушить? Чим ласуватиме рудохвоста взимку? 

•Поділи текст на дві частини.
1. Склад. 
2. Збирання грибів. 

•Напиши стислий переказ (однієї частини). 




