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1. Прочитай. Визнач тип кожного тексту.
Щедрий дятел
Підлетів до молодого клена дятел. Продовбав кору і ласує
кленовим соком. Бач який! Знає, що кленовий сік не гірший від
березового.
Де не візьмись — два горобці. Вовтузяться біля клена, по
черзі п’ють сік, задоволено цвірінькають — дякують дятлові, що
пригостив.
Це текст —

Строкатий дятел
Дятел — птах помітний. Верхня частина тіла в нього чорна,
нижня — рудувато-біла. На крилах і хвості — білі смужки, на
потилиці — червона “шапочка”.
Це текст —

Лісовий лікар
Дятла часто називають лісовим лікарем.
З допомогою міцного дзьоба він легко дістає з-під кори комах
та їх личинок, які псують деревину.
Визбирає дятел короїдів — і дерево “одужує”.
Це текст —

2. Спиши тексти, ставлячи в кінці кожного речення відповідний розділовий знак.
а) Мене звуть Сергійко я ходжу в школу і добре вчуся кожного
дня воджу сестричку в дитячий садок я зробив і подарував їй
дзиґу вона була дуже рада.
3

Восени
Це було восени хлопці пішли в ліс який чудовий ліс в осінні
дні скільки птахів на дереві чого це вони докупи злетілися птахи
зібрались летіти у вирій.

4

Був тихий осінній ранок високо в небі летів ключ перелітних
птахів вони тихо курликали і від цього в степу було сумно.

Вранці Сергійко вийшов з хати він йшов до школи дорогою
хлопчик зустрів Петрика вони разом зайшли в клас там вже було
багато учнів.
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Багато пташок залишається у нас зимувати чи знаєте ви,
як називаються ці пташки як ви допомагаєте їм узимку за цю
допомогу вони віддячать вам навесні.

Прийшла осінь все нижче ходить над землею сонце тварини
і рослини готуються зустріти зиму на полях збирають кукурудзу,
картоплю, буряки.
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