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1. Розпізнай за описом. Хто це?
а) Масивний звір на коротких ногах. Голова велика з волохатими
настовбурченими вухами, маленькими чорними очима, чорним
рилом, білими іклами. Тіло з боків сплюснуте, вкрите густою бурою щетиною.

б) Цей звір розміром з невеликого собаку. У нього короткі лапи,
видовжена морда, куций хвіст. Хутро грубе, сіруватого кольору.
Ноги і живіт чорні. Голова біла, з боків дві чорні смуги.

в) Великих птах з білим оперенням. Кінчики крил чорні. Довгий
дзьоб і довгі ноги червоного кольору.

г) Сам сіренький, має гострі колючки. У нього маленькі лапки,
гостра мордочка.

2. Прочитай тексти. Який з них можна прочитати в довіднику,
який — в художній книзі?
а) Стоїть, як вартовий, високий соняшник. Міцне стебло і великі
темно-зелені листки надають йому особливого вигляду. Яскравожовті квітки з золотими пелюстками схожі на сонце.
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б) Соняшник — однорічна рослина. Стебло високе, струнке,
міцне. Листки великі, овально-серцеподібні. Суцвіття має жовті
пелюстки.

3. Прочитай і порівняй тексти. Який з них можна вмістити
до підручника з природознавства, а який — до художньої
книги?
а) Червона, солодка, духмяна, росте низько, до землі близько.

б) Суниця — трав’яниста рослина. Цвіте білими квіточками і
дає їстівні ягоди червоного кольору.

4. Прочитай тексти. Який з описів можна зустріти в художній книзі?
а) Ой хвалися березонька:
— Та на мені кора білесенька,
та на мені гілля та високе.
Народна пісня

б) Листяне дерево з білою корою і дрібненькими листочками.
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5. Склади художній і науковий опис сніжинки.
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6. Прочитай текст. Яке речення в ньому не відповідає змісту? Як би ти удосконалив опис?
Тюльпан
Коли мама принесла тюльпан, він був закритий, ніби чекав
чогось. І раптом на квітку впав промінь сонця. Тюльпан почав
розкривати свої пелюстки і запломенів, як факел. У тюльпана
пряме стебло з м’ясистими листками.

7. Прочитай текст. Добери до нього заголовок.

Моя Мурка — велика витівниця. Вона вся чорна. Тільки вушка
і ніс білі, як сніг. Та ще на передній лівій лапці ніби біла шкарпетка одягнена. Шерсть у Мурки гладенька і блищить на сонці.
8. За малюнком і поданим планом опиши тварину.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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План
Як називається зображена тварина?
Свійська чи дика вона?
Які на вигляд тіло, голова, ноги, хвіст?
Який колір шерсті чи шкіри?
Де вона живе?
Яку користь приносить ця тварина людині?

а) Котик Пушок.

б) Мій вірний Дружок.
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