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І розділ. Цікава книга природи
Перший подих осені. За Алевтиною Волковою
Осінні танці. Катерина Перелісна
1. Продовж речення.

Перший місяць осені —
2. Які ознаки осені називаються в оповіданні? Познач.

вечірня і нічна прохолода
спекотні сонячні дні
сонце не таке гаряче, як улітку
набігають хмаринки
жовтіє листя
збільшується день
3. Випиши назви квітів, які згадуються в тексті.

4. Листочки яких дерев вміли танцювати до ладу у творі
«Осінні танці» Катерини Перелісної?

5. На якому інструменті грав вітер?

а) На цимбалах.

б) На сопілці.

в) На скрипці.

6. Добери слова, що римуються.

Ду-ду-ду —

, угорі —

.
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7. Які почуття викликає вірш «Осінні танці»?

Вже брами літа замикає осінь. Ліна Костенко
Шипшина важко віддає плоди... Ліна Костенко
Чи ми з природою єдині… Ганна Черінь
1. Вислів «брами літа замикає осінь» вжито…

а) у прямому значенні;
б) в переносному значенні.
2. Який птах перед відльотом поклонився лугам і садам?

3. Який настрій передала поетеса у вірші?

4. З якими словами звертається шипшина до людини?

5. Добери слова, що римуються.

Плоди —

, просила —

.

6. Яка головна думка вірша «Чи ми з природою єдині...»
Ганни Черінь?
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VІ розділ. Світ дитинства
у поезії і прозі
Поетичні твори
Як дитиною, бувало… Леся Українка
Мамо, іде вже зима… Леся Українка
1. Впиши пропущені слова. Про яку рису характеру поетеси йдеться?

«Що, болить?» — мене

,

але я не

—

я була малою

—

щоб не плакать, я

.

2. Добери слова, протилежні за значенням.

впасти —
мала —

тихо —
плакати —

3. Твір «Мамо, іде вже зима…» — це…

а) вірш-діалог;		
б) вірш-загадка;
			в) вірш-безконечник.
4. Добери слова, що римуються.

пташина —
одна —

синку —
дбати —
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Згадую: так я в дитинстві любив… Олександр Олесь
Серед краси. Олександр Олесь
1. Поясни, як ти розумієш такі вислови з твору «Згадую:
так я в дитинстві любив…».

Послухати шелести нив —
Говорив струмок —
Поле шуміло —
Серце ж моє розуміло —
Дивною казкою був мені світ —
Світ же, як сон, і лишився —
2. Добери слова, близькі за значенням.

Дивний,
Поле,
3. Продовж речення словами з вірша «Серед краси».

Хлопчик побачив:

;

почув:

.

4. Вислови «сонечко вставало, грало», «ховався туман», «цвітуть хмарками небеса» вжито…

а) в прямому значенні; б) в переносному значенні.
5. Який настрій передано у вірші? Чому?
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Легенда —
народне оповідання про якісь події чи
			
життя людей з елементами казково			сті, фантастики.
Лічилка —
віршик з лічбою, за допомогою якої
			
діти перед грою визначають ролі
			окремих гравців.
Опис —		
змалювання письменником у худож			
ньому творі місця подій, картин при			
роди (пейзажів), зовнішнього вигляду
			людей (портретів) тощо.
Оповідання — невеликий художний твір про одну чи
			
кілька подій у житті персонажа, що
			
відіграють важливу роль у його долі.
Перекази — подібні до історико-героїчних легенд
			
усні оповідання про видатні події ми			нулого.
Пестливі —
слова, за допомогою яких виявляємо
слова		
ласку, любов і ніжність у ставленні до
			когось.
П’єса —		
загальна назва драматичного твору
			
будь-якого жанру, призначеного для
			вистави на сцені.
Портрет —
у літературному творі це зображення
			
зовнішності людини — обличчя, по			
статі, одягу та взуття, манери трима			тися, жестів.
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Приказка — влучний вислів. Часто це укорочене
			прислів’я.
Прислів’я — влучний вислів, у якому виражена пов			
чальна думка чи оцінка якогось явища.
Притча —		
коротке повчальне оповідання із чітко
			висловленою мораллю.
Синоніми — слова близькі за значенням.
Скоромовка — жартівливий вислів, спеціально підіб			
раний із важких для швидкої вимови
			слів.
Типи творів — опис, розповідь, міркування.
Тема —		
це те, що зображено у творі, про що
			він написаний.
Фраза —		
закінчене висловлення.
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