ЧИТАЄМО Й РОЗПОВІДАЄМО ПРО ПРИГОДИ
Й ЗАХОПЛЕННЯ
Вже брами літа замикає осінь... Ліна Костенко
1. Вислів «брами літа замикає осінь» ужито ...

а) в прямому значенні;
б) в переносному значенні.
2. Який птах перед відльотом «поклонився» лугам і садам? Як
його ще можна назвати? Запиши синоніми.

3. Який настрій передала поетеса у вірші?

Як читають книжки? Олександра Савченко
Читач Максимко. Марія Манеру
1. Доповни речення.

Задачу з математики треба читати
, казку —
, вірш —

,
.

2. Як Максимко вирішив допомогти заклопотаним перехожим?
(За твором Марії Манеру «Читач Максимко».)
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Диктант. Василь Марсюк
1. Випиши слова-рими з вірша Василя Марсюка «Диктант» .

2. Продовж порівняння.

Та заважає бант, так

.

ПРАГНЕМО ЗРОЗУМІТИ СВОЇХ ПРЕДКІВ
Як ще не було початку світа... Українська обрядова пісня
1. Познач правильний варіант продовження речення.
Поставити світ вирішили ...

а) три голубочки;				
б) три соколи;
в) три лебеді.
2. До поданих слів запиши слова-ознаки.
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море —

камінь —

явір —

місяць —

пісок —

зоря —

землиця —

звізди —

Створення світу. Єгипетський міф
1. Продовж речення.

Міф, у перекладі з грецької, — «

»

У міфах різних народів розповідається про
2. До поданого слова добери і запиши синоніми.

Дивовижна,
3. До поданих слів добери і запиши антоніми.

безмежний —

холодний —

прадавній —

зігріти —

4. З’єднай стрілками подані слова та їхні пояснення.

Папірус —

 водяна трав’яниста рослина,
					 схожа на латаття.
Хаос —		

 тропічна багаторічна трав’я					
ниста рослина, з якої виготов					 ляли матеріал для письма.
Лотос —

 цілковите безладдя, тут —
					 безмежний світовий простір, що
					
являє собою суміш усіх стихій.
5. Познач правильний варіант продовження речення.
Творцем світу єгиптяни вважали …

а) батька богів Нуна;			
б) бога-Сонце;
			
в) птаха «великого Гоготуна».
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Дедал і Ікар. Міф Стародавньої Греції
1. Продовж речення словами з тексту.

Афіняни засудили Дедала до вигнання, бо вважали, що він

2. До поданих слів добери і запиши антоніми.

щедрий —

високо —

журно —

далекий —

3. З’єднай імена дійових осіб та їхні характеристики.

Дедал — 
 цар острова Крит, чоловік розумний
				 і владний.
Талос — 
 син Дедала, неслухняний і завзятий
				 хлопець.
Мінос — 
 великий митець, різьбяр і будівничий,
				 нащадок царського роду.
Ікар —

 небіж та учень Дедала, тямущий
				 і здібний хлопець.
4. Поясни значення поданих слів.

Зненацька —
Засторога —
Відчайдушно —
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5. Продовж міркування.

Утіленням одвічної мрії людства про крила став

6. Склади та запиши план тексту «Дедал і Ікар».

Міфи про створення світу та людей. Ольга Бондарук
1. Продовж речення.

Різні слов’янські народи уявляли, що ще до початку світу,
коли не було ні неба, ні землі, а саме’ лише синє море, то
А ще давнішим є уявлення праслов’ян про
Найдавніші міфи твердять, що людей
За іншими легендами, тіло
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