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Ïåðåäìîâà
Çàïðîïîíîâàíі â ïîñіáíèêó çàâäàííÿ äîïîìîæóòü налагодити
оперативний çâ’ÿçîê ìіæ ó÷èòåëåì і ó÷íåì, ñâîº÷àñíî âèÿâèòè
é ëіêâіäóâàòè ïðîãàëèíè â çíàííÿõ, іíòåíñèôіêóâàòè ïіçíàâàëüíó
äіÿëüíіñòü øêîëÿðіâ, çåêîíîìèòè ÷àñ у ході перевірки знань.
Çàëåæíî âіä ñêëàäíîñòі çàâäàíü і ðіâíÿ ïіäãîòîâëåíîñòі ó÷íіâ,
òðèâàëіñòü ðîáîòè ç êàðòêàìè â÷èòåëü визначає на власний розсуд.
Ïàì’ÿòêà äëÿ ó÷íÿ
Àëãîðèòì âèêîðèñòàííÿ êàðòîê
1. Ïðî÷èòàòè çàâäàííÿ.
2. Îçíàéîìèòèñÿ çі çìіñòîì êàðòêè.
3. Çàïèñàòè âіäïîâіäі íà вільніé ÷àñòèíі картêè.
Çðàçîê ðîáîòè ç êàðòêîþ
ІI. Речення
4. Доповни речення.
1.
Мама вишиває (що?)
Андрій співає (як?)
Сонце зайшло (за що?)
До школи поспішають (хто?)
Птахи відлітають (куди?)
Бабуся приготувала смачну (що?)
Ліс восени став (який?)
Мийте руки перед (чим?)

рушник.
гарно.		
за ліс.		
діти.		
у вирій.
борщ.		
зелений.
їдою		

+
+
+
+
+
–
–
+

Ê-ñòü ïðàâèëüíèõ
âіäïîâіäåé
6
Ñóìà áàëіâ
8

I. Мова і мовлення. Текст

4

1. Прочитай. Âèïèøè ñëîâà ââі÷ëèâîñòі.
1.

Âðàíöі-ðàíî, íà ñâіòàííі
ó ðîæåâîìó òóìàíі
ïòàõè ãîëîñ ïîäàþòü.
Ëþäè äîáðі óñòàþòü.
Äîáðèé ðàíîê! Äîáðèé ðàíîê!
Äåðåâöå ðîñîþ âìèëîñü,
ïіä âіêîíöåì çóïèíèëîñü,
â øèáêó ñòóêàº ìåíі:
— Òè ïðîêèíóâñÿ, ÷è íі?
(Г. Âіºðó)

2.

Ëіòî, äî ïîáà÷åííÿ!
Ïîáóâàëè âñþäè ìè,
ñêіëüêè äèâ íåáà÷åíèõ
ñòðіëè ìè íàâêîëî.
Ìè öіº¿ ðàäîñòі çðîäó
íå çàáóäåìî!
Ëіòî, äî ïîáà÷åííÿ!
Çäðàñòóé, ðіäíà øêîëî!
(Â. Áè÷êî)

I. Мова і мовлення. Текст
1. Прочитай. Âèïèøè ñëîâà ââі÷ëèâîñòі.
3.

Ñіþ äèòèíі â ñåðäåíüêî ëàñêó:
ñіéñÿ-ðîäèñÿ, íіæíå «Áóäü ëàñêà»,
âäÿ÷íå «Ñïàñèáі»,
«Âèáà÷» òðåìòëèâå, —
ñëîâî ó ñåðöі, ÿê çåðíÿòêî â íèâі.
(Â. Ãðèíüêî)

4.

«Äîáðîãî ðàíêó!»,
«Ñâіòëî¿ äíèíè!» —
ùåäðî äàðóé òè ëþäÿì, дèòèíî.
Ìîâà áàðâèñòà, ìîâà áàãàòà,
ðіäíà і òåïëà, ÿê áàòüêіâñüêà õàòà.
(Â. Ãðèíüêî)
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I. Мова і мовлення. Текст

2. Прочитай. Äîáåðè і запиши çàãîëîâîê äî òåêñòó.
1.

Кошеня захотіло спіймати
пташку. Воно причаїлося на
гілці біля годівнички. Це помітив горобець. Він сміливо
кинувся на розбишаку. Котик
впав на землю.

2.

Ðÿá÷èê æèâå ó ãóñòîìó âåëèêîìó ëіñі. Òóò âіí çàâæäè
çíàõîäèòü, ÷èì ïіäæèâèòèñÿ.
Взимку — бруньками, сережками ç äåðåâ, â іíøі ïîðè
ðîêó — ÿãîäàìè. Íà äåðåâàõ
ðÿá÷èê спочиває. Чудово літає ìіæ âіòàìè.

I. Мова і мовлення. Текст
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2. Прочитай. Äîáåðè і запиши çàãîëîâîê äî òåêñòó.
3.

Ëèñòîïàä — ñòàðøèé син
Осені. Чомусь він завжди
ïðèõîäèòü äî íàñ ïîõìóðèé
і ñóìíèé. Ìîæå, âіä òîãî, ùî
ðîáèòè éîìó â öþ ïîðó ðîêó
íі÷îãî? Сòàðèé Ëèñòîïàä áåç
ðàäîñòі òà áàäüîðîñòі блукає
ïîëÿìè, ëóêàìè, àæ ïîêè íå
äіéäå äî ëіñó...

4.

Íà âèñîêîìó ñòåáëі — велика квітка із çîëîòèìè пелюстками. Âîíà ñõîæà íà
ñîíöå. Тому й íàçèâàþòü öþ
êâіòêó ñîíÿøíèêîì.
Íà íåáі ç’ÿâèëàñя ранкова зірниця. Затремтіли пелюстки. Òî ñîíÿøíèê чекає
ñõîäó ñîíöÿ. Âіí ïîâåðòàº äî
íüîãî ñâîþ çîëîòèñòó ãîëіâêó,
ïîãëÿäàючи íà червоне вогняне êîëî.

