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ПЕРЕДМОВА

Мета посібника — навчити дітей отримувати інформацію і зна-

ння з тексту. 
Самостійний аналіз прочитаного — невід’ємна частина сучасного 

навчання. А наш посібник спонукає дитину до читання. Завдання 
допомагають учням краще зрозуміти зміст, виокремлювати най-

важливіше, узагальнювати інформацію одного тексту, а також 

пов’язувати його з прочитаним раніше.

Робота із заголовками, усні та письмові перекази вчать дитину 
висловлювати свої думки.

Така інтелектуальна робота важка для учнів, тому наші тексти 

короткі і, водночас, цікаві. На кожному уроці потрібно працювати 

з кількома текстами. Треба докласти немало зусиль, щоб усе зрозу-
міти і виконати усі завдання. Лише така робота дає змогу вийти на 

той рівень, якого вимагає Державний стандарт початкової школи.

Узагальнюючи, хочемо зазначити, що наш посібник допоможе:

— підготувати дитину до майбутніх навчальних навантажень;
— сформувати навички сприйняття, аналізу і генерування ін-

формації;
— розвинути зв’язне мовлення та логічне мислення.
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Усім відомо, що в Африці дуже спекотно. Але на вер-

шинах гір холодно, навіть якщо вони розташовані у теплих 
країнах. Тож в Африці теж є високі гори, на яких цілий рік 
лежить сніг. 

На своєму шляху річка руйнує гірські 
породи, а пісок несе з собою. Там, де 

вона впадає в озеро чи море, утворюється 
дельта, яка з часом збільшується. Проті-
каючи крізь дельту, річка розбивається на 

багато русел. Найвідоміші дельти рік — це 

Ніл і Міссісіпі. 

1) З чого утворюється дельта річки?

 З піску.   З граніту.   З мармуру.

2) Що робить річка з гірськими породами?

 Руйнує.   Формує.

Як ти думаєш, в який бік тече вода: з моря в річку, чи 

з річки в море?

Де холодніше?

 Біля підніжжя гори.

 На вершині гори.
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КРИЖАНА ГОРА

У перекладі з німецької слово «айс-

берг» означає «крижана гора». Це справ-
ді гора, завбільшки як велике місто. Над 

водою височіє менша частина айсберга. 
Більша частина розташована під водою. 

Народжується ця крижана гора там, де 

льодовик сповзає у море. Поступово айсберг тане. Для 
того, щоб він повністю розтанув, треба кілька років. 

БУДИНКИ В СКЕЛЯХ

У спекотних країнах є посе-

лення, розміщені в скелях. Зви-

чайно, важко побудувати таке 

помешкання, але в ньому збері-
гається дорогоцінна прохолода. 

Адже позбутися спеки в оселі 
набагато важче, ніж холоду. 

Чому мешканці спекотних країн влаштовують помеш-

кання в скелях?

 Там тепліше.

 Там прохолодніше.

 Там безпечніше.

 Придумай запитання до тексту і запиши.

1) З якої мови прийшло до нас слово «айсберг»?

 З німецької.   З англійської.
2) Яка частина айсберга височіє над водою?

 Більша.    Менша.

3) Як ти вважаєш, що більше за розміром: айсберг чи 

корабель?

 Айсберг.    Корабель.
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Сучасні плазуни — це пере-

важно невеликі тварини. Але 

бувають винятки. Серед них — 

анаконда. Це американська змія. 
Довжина її тіла сягає десяти ме-

трів. Такі гіганти зустрічаються  
у джунглях Амазонки. 

1) Чи існують десятиметрові змії?
 Так.    Ні.

2) Де живуть анаконди?

 У джунглях.  У горах.   У пустелі.

3) Які тварини є родичами змії?
 Кролики.   Вовки.    Ящірки.

ЧОМУ КРОКОДИЛ ПЛАЧЕ

Про лицеміра кажуть, що він 

проливає «крокодилові сльози».  

І справді, за допомогою сліз кроко-

дил виводить з організму зайву сіль. 
Крокодил може плакати навіть тоді, 
коли нападає на жертву. І зовсім не 

тому, що жаліє її.

Чому крокодил плаче?

 Йому сумно.

 Він когось жаліє.

 В організмі накопичилася зайва сіль.

Придумай запитання до тексту і запиши.
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Якось у невеликому містечку в Англії 
пішов дощ з рожевих жабенят. Мешканці 
були здивовані і налякані. А все просто. 

Смерч піднімає у повітря не лише порох і 
вологу. Інколи разом з водою піднімають-
ся і тварини, які у ній живуть. Цей смерч 
«випив» болото в Африці і переніс його на 

тисячі кілометрів на північ. Разом з водою 

здійснили подорож і жабенята.

1) Що впало з хмар на жителів містечка в Англії?
 Миші.     Каміння.     Жаби.     Риби.

2) Звідки прийшов смерч?

 З Америки.  З Африки.   З України.

ЯК ВІДЛЯКАТИ КРОКОДИЛА

Колись в Амазонці затонув пароплав з цінним вантажем. 

Приїхали водолази, але пірнати відмовилися. Адже у воді 
плавали крокодили. Один матрос прив’язав величезний 

залізний прут і бив ним по воді. Чи поцілив він хоч раз у 
крокодилів — невідомо, але відлякав усіх.

Як відлякати крокодила?

 Заспівати.

 Вдарити залізним прутом по воді.
 Їх неможливо відлякати.

Чим схожі оповідання, прочитані на цьому уроці?


