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Ïåðåäìîâà
Ó ñó÷àñí³é ïåäàãîã³ö³ ³ñíóº ïîíÿòòÿ „ôóíêö³îíàëüíà ãðàìîòí³ñòü”, ùî ïîºäíóº âì³ííÿ ÷èòàòè ç óì³ííÿì ðîçóì³òè çì³ñò ïðî÷èòàíîãî òåêñòó íåçàëåæíî â³ä éîãî ñòèëþ.
Ïðîïîíîâàíèé ïîñ³áíèê — ñïåö³àëüíî ðîçðîáëåíèé òðåíàæåð ç ôóíêö³îíàëüíî¿ ãðàìîòíîñò³. Òåêñòè òðåíàæåðà ì³ñòÿòü
íàóêîâî–ïîïóëÿðíó ³íôîðìàö³þ ïðî òâàðèí, ðîñëèíè, â³äêðèòòÿ
òà âèíàõîäè, ùî, áåç ñóìí³âó, áóäå ö³êàâîþ íå ëèøå ä³òÿì, à é
¿õí³ì áàòüêàì. Äî êîæíîãî òåêñòó ïîäàíî çàïèòàííÿ, ÿê³ äîïîìîæóòü
ç’ÿñóâàòè, íàñê³ëüêè äèòèíà çðîçóì³ëà çì³ñò ïðî÷èòàíîãî.
Ïîñ³áíèê ñïðèÿòèìå âäîñêîíàëåííþ íàâè÷îê ÷èòàííÿ,
ðîçøèðèòü êðóãîç³ð, ñòàíå ñâîºð³äíèì ñòàðòîâèì ìàéäàí÷èêîì
äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü ó ìàéáóòíüîìó.
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Áåäåíêî. Øâèäê³ òà ö³êàâ³ ñòîð³íêè. 1 êëàñ

Áàãàòî õòî ââàæàº, ùî êèòè —
öå ðèáè. Íàñïðàâä³ ìàëåíüê³ ðèáêè
ç’ÿâëÿþòüñÿ ç ³êðèíîê, à ìàëåíüêèõ
êèòåíÿò ìàìè-êèòèõè íàðîäæóþòü
³ âèãîäîâóþòü ìîëîêîì. Ìîëîêî
êèò³â òàêå ïîæèâíå, ùî êèòåíÿ
ùîäíÿ âàæ÷àº íà ñò³ëüêè, ñê³ëüêè
âàæèòü äîðîñëà ëþäèíà.

1

Ê³ëüê³ñòü ñë³â:_36_. ×àñ ÷èòàííÿ: __ õâ __ ñ.
Øâèäê³ñòü ÷èòàííÿ: _____ ñë³â íà õâèëèíó.
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Ïîçíà÷ ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü.
×è ìîæíà íàçâàòè êèòà ðèáîþ?
Òàê
Í³
×èì ìàìà-êèòèõà ãîäóº ñâîº äèòèí÷à?
Ìîëîêîì
Ðèáîþ
Êàøåþ

Õòî, íà òâîþ äóìêó, âàæ÷èé: êèòåíÿ, ÿêîìó âèïîâíèâñÿ ð³ê, ÷è ëþäèíà?
Êèòåíÿ
Ëþäèíà
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Ìè çâèêëè, ùî ïî ãðèáè õîäÿòü
âë³òêó ÷è âîñåíè. Òà áóâàº, ùî ¿õ
çáèðàþòü ³ âçèìêó. Ç’ÿâëÿþòüñÿ
âîíè, êîëè ó ë³ñ³ òåïë³øàº ï³ñëÿ
ïåðøèõ ìîðîç³â. Òàê³ ãðèáè —
íàéáëèæ÷³ ðîäè÷³
îïåíüê³â.
Ðîñòóòü âîíè íà ïåíüêàõ ÷è á³ëÿ
ïîâàëåíèõ äåðåâ. Íàçèâàþòü ¿õ
çèìîâèìè ãðèáàìè.
2

Ê³ëüê³ñòü ñë³â:_42_. ×àñ ÷èòàííÿ: __ õâ __ ñ.
Øâèäê³ñòü ÷èòàííÿ: _____ ñë³â íà õâèëèíó.
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îïåíüê³â.
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ïîâàëåíèõ äåðåâ. Íàçèâàþòü ¿õ
çèìîâèìè ãðèáàìè.
2

Ê³ëüê³ñòü ñë³â:_42_. ×àñ ÷èòàííÿ: __ õâ __ ñ.
Øâèäê³ñòü ÷èòàííÿ: _____ ñë³â íà õâèëèíó.

Áåäåíêî. Øâèäê³ òà ö³êàâ³ ñòîð³íêè. 1 êëàñ

Ïîçíà÷ ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü.
×è º ãðèáè, ÿê³ ðîñòóòü âçèìêó?
Òàê
Í³
Äå ðîñòóòü çèìîâ³ ãðèáè?
Íà ïåíüêàõ
Íà äàõàõ

Íà äîðîç³
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ãðèá³â?
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