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ÓÐÎÊ 1.

ÌÎÂÀ ² ÌÎÂËÅÍÍß

1. Ïðî÷èòàé ïðèñëiâ’ÿ. ßê òè ¿õ ðîçóìiºø?
Ñëîâî äî ñëîâà — ñêëàäåòüñÿ ìîâà.
Ïòàøêó ïiçíàþòü ïî ïið’þ, à ëþäèíó — ïî ìîâi.
Âiä òåïëîãî ñëîâà é ëiä ðîçìåðçàº.
2. Ãðà “Õòî íàçâå íàéáiëüøå “òåïëèõ” ñëiâ".
3. Ðîçãëÿíü ìàëþíêè. Ñêëàäè i çàïèøè ðå÷åííÿ,
âèêîðèñòîâóþ÷è ñëîâà:
áóäü ëàñêà, äÿêóþ, âèáà÷òå, ïðîáà÷òå, äîáðèé äåíü,
äîáðîãî ðàíêó, äîçâîëüòå, äàðóéòå, ïðîøó.
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4. Ïðî÷èòàé âiðø. ßê òè éîãî ðîçóìiºø?
ÇÀÏÀÌ’ßÒÀËÀ

Íàó÷èëà äîíþ ìàòè
“Äî ïîáà÷åííÿ” êàçàòè.
I äiâ÷à îòi ñëîâà
íi íà ìèòü íå çàáóâà.
Ñòóïèòü ç äâîðó íà ïîðiã:
— Äî ïîáà÷åííÿ! —
äî âñiõ...
Âàëåíòèí Êèðèëåíêî

5. Ðîçãëÿíü ìàëþíêè. Ðîçêàæè, ùî òðàïèëîñÿ iç
çàé÷åíÿòàìè òà âåäìåæàòêîì.
Ïðî÷èòàé ðîçìîâó ìiæ çâiðÿòàìè i äîïèøè ¿¿, âèêîðèñòîâóþ÷è ñëîâà ââi÷ëèâîñòi.
—
—
—
—

Äîáðèé äåíü, çàé÷åíÿòà!
Îé, ùî òè íàðîáèâ?
ß íå ïîáà÷èâ êîøèêà, âèáà÷òå.
ßê æå òåïåð áóòè?
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ÓÐÎÊ 10.

Â×ÈÌÎÑß ÌÀËÞÂÀÒÈ ÑËÎÂÀÌÈ
(ÎÏÈÑ ²ÃÐÀØÊÈ)

1. Âiäãàäàé çàãàäêè. Â³äãàäêè çàïèøè.

Ãóäå, à íå ë³òàê,
êðóòèòüñÿ, à íå êîëåñî.

Ïàëè÷êà ç ä³ðî÷êàìè
³ ïðîâîðí³ ïàëüö³ —
ëþáî ¿¿ ñëóõàòü
â ë³ñ³ íà ãàëÿâö³.
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2. Ïðî÷èòàé â³ðø. Ï³äêðåñëè ñëîâà, ùî âêàçóþòü íà
òå, ÿêà ³ãðàøêà íàéêðàùà.
Íå âãàäàòü òîá³
í³çàùî,
êîòðà ³ãðàøêà
íàéêðàùà!
Äîáðå,
â³äïîâ³äü ÿ äàì:
òà, ÿêó çðîáèâ òè ñàì!
Àíàòîë³é Êîñòåöüêèé

3. Ïðî÷èòàé ðîçïîâ³ä³ ïðî óëþáëåíó ³ãðàøêó. Ï³äêðåñëè ñëîâà, ÿê³ äîïîìîãëè óÿâèòè ³ãðàøêó.
à) Ó ìåíå º ³ãðàøêîâèé âåäìåäèê. Ãîëîâà ³ âóõà
ó íüîãî ñâ³òëî-êîðè÷íåâîãî êîëüîðó. ß éîãî äóæå ëþáëþ. Â³í — ÿê æèâèé. Êîëè ÿ ç íèì ãðàþñÿ, òî óÿâëÿþ,
ùî ÿ — âåäìåäèê, ÿêèé ³äå ë³ñîì ³ ñï³âàº ï³ñåíüêó.
á) Íàðåøò³ Àíäð³éêî ìàº ì’ÿ÷. Äî÷åêàâñÿ! ² òàêèé
ãàðíèé! Ïðîñòî íàéêðàùèé ì’ÿ÷ ç óñ³õ, ÿê³ ò³ëüêè º íà
ñâ³ò³. Íîâåíüêèé, æîâòåíüêèé, áëèñêó÷èé. Òàê ³ ïðîñèòüñÿ ó ãðó!
4. Ïðî÷èòàé ³ âèâ÷è ë³÷èëêó.
Íóìî, äðóç³, âñ³ äî ãðè:
ì’ÿ÷ — îäèí, à íàñ — àæ òðè.
Ãðàâ ÿ ñàì,
ïîãðàëèñü âäâîõ,
à òåïåð ïîãðàºì âòðüîõ.
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Òàì ðîñëà ãàðíà
êâiòêà. Âîíà âiäêðèëà ñâîþ ÷àøå÷êó i íàïî¿ëà
¿õ (÷èì?)
Çà Êîñòÿíòèíîì Óøèíñüêèì

4. Ïîä³ëè òåêñò íà ðå÷åííÿ. Ïîñòàâ ó êiíöi êîæíîãî
ðå÷åííÿ ïîòðiáíèé ðîçä³ëîâèé çíàê. Çàïèøè òåêñò. Äîáåðè
çàãîëîâîê.
ßêå ãàðíå ìiñòî Êè¿â ó íüîìó áàãàòî ñàäiâ i ïàðêiâ âóëèöi øèðîêi áóäèíêè âèñîêi ïiä çåìëåþ êàçêîâi
ñòàíöi¿ ìåòðî à âè áóëè â ñòîëèöi Óêðà¿íè
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5. Ïåðåâið íàïèñàíå.
6. Ðîáîòà íàä ïîìèëêàìè.

ÒÅÊÑÒÈ ÄËß ÏÅÐÅÊÀÇ²Â

Êóäè ïîñï³øàº Ñòðóìî÷îê?
Æèâ ñîá³ âåñåëèé Ñòðóìî÷îê. Âçèìêó â³í ñîëîäêî
ñïàâ. Òà ïðèéøëà âåñíà. Ïðîêèíóëèñÿ äåðåâà, êóù³,
çåìëÿ. ² ò³ëüêè Ñòðóìî÷îê ñïàâ.
Ïîáà÷èëî ëåäàðÿ Ñîíå÷êî. Ïðèïåêëî ñèëüí³øå. Ïðîêèíóâñÿ Ñòðóìî÷îê, çëÿêàâñÿ ³ êèíóâñÿ íàâòüîêè.
À ìàò³íêà-Ð³÷êà âæå äàâíî éîãî ÷åêàëà.
×îìó Îëÿ íå ç³ðâàëà êâ³òêè?
Âðàíö³ ïåðøîêëàñíèöÿ Îëÿ éøëà äî øêîëè. Á³ëÿ
äîðîãè âîíà ïîáà÷èëà ðîìàøêó.
Îé, ÿêà êðàñèâà êâ³òêà! Îëÿ âæå ïðîñòÿãíóëà ðóêó,
ùîá ç³ðâàòè êâ³òêó ³ ïîíåñòè ¿¿ äî øêîëè. Òà ðàïòîì
ïîáà÷èëà íà ïåëþñòî÷ö³ êðàïëèíêó ðîñè. À â êðàïëèíö³ ãîðèòü ñîíå÷êî. ² áëàêèòíå íåáî, é çåëåíà íèâà,
é âèñîêà òîïîëÿ — âñå â êðàïëèí³.
Çàäèâèëàñÿ Îëÿ íà êðàïëèíó ðîñè é íå ç³ðâàëà êâ³òêè.
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