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Тема 3. Територія

Тиждень 9

Твоя Україна
1. Розглянь та прочитай сторінку буклета для туристів, які подорожують нашою країною.

Ласкаво просимо до України!
Одна з найбільших країн Європи
відкриє вам свої принади!

Завітайте до столиці України —
міста Києва.

2. Чому для туристичного буклета обрали саме таку
інформацію про нашу державу? Чим ще можна зацікавити гостей?
3. Розгляньте карту України. Прочитайте назви міст,
гір, річок. Згадайте, де ви бували, та розкажіть
одне одному.
Пам’ятай! Назви географічних об’єктів
пишуться з великої літери.
Київ, Україна, Чорне море, Карпати, Дніпро.
4. Зробіть рекламний плакат про Україну. З допомогою дорослих роздрукуйте світлини визначних
місць, наклейте їх на ватман та влучно підпишіть.

Українські Карпати славляться
своїми гірськолижними
й туристичними трасами.

Якщо вам до душі відпочинок
біля води, відвідайте пляжі
Азовського та Чорного морів.

5. Зверни увагу, як правильно говорити українською.
До Одеси!

Друже, куди їдеш?
Скуштуйте традиційні страви
української кухні: борщ,
вареники, галушки, пампушки.
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В Одесу!

Де ти
зараз?

В Умані.
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6. Читаючи вірш, уяви, ніби ти гуляєш улюбленими місцями рідного краю.

Тема 3. Територія

10. Знайди у вірші географічні назви. З якої літери
вони написані?
11. У які моменти ти відчуваєш особливий зв'язок
з рідною країною?

З тобою
Послухай, як струмок дзвенить,
Як гомонить ліщина.
З тобою всюди, кожну мить
Говорить Україна.
Послухай, як трава росте,
Напоєна дощами,
І як веде розмову степ
З тобою колосками.

12. Що б ти хотів/хотіла сказати Україні?
13. Що виникає у вашій уяві, коли чуєте або промовляєте слово “Україна”? Розгляньте мапу думок
про Україну. Які слова ви додали б?
борщ
вишиванка

Послухай, як вода шумить —
Дніпро до моря лине, —
З тобою всюди, кожну мить
Говорить Україна.

Тризуб

Карпати
Які рядочки тебе вразили? Прочитай їх уголос
із відповідною інтонацією.

8. Чи прислуха́вся/прислуха́лася ти колись до звуків
природи? Розкажи про це.
9. Чому дзюрчання струмка, шелест трав, шум Дніпра викликають у поета відчуття, ніби з ним “говорить Україна”? Про що може бути ця розмова?
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Тарас Шевченко

Україна

рушник

Петро Осадчук

7.

ліси

гопак
рідна земля

гори
українська мова
Президент

Прапор

14. Поміркуйте, як ви можете виразити свою любов
і повагу до рідної землі. Які добрі справи вам до
снаги? Можна почати з найменшого — прибрати
подвір’я свого будинку чи школи, посадити квіти,
всміхнутися сусідці, допомогти другові.
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15. Збери зі слів у лабіринті три українські прислів’я
та запиши їх у зошит.
Прислів’я — короткий народний вислів,
що містить певний висновок.

там будь,

а свій кут

55Допомагати, читав, зрадію, подорожуємо.
миліше.
допомагають.

Де був,

не гудь.

За морем
АЯ

55Украї´на, море, Артур, щастя, прислів’я, м’яч,
допомога.
55Рідна, милий, нове́, украї´нські, щасли́ва.

й стіни

тепліше,

19. Проілюструй прислів’я, яке тобі до вподоби, і запропонуй однокласникам відгадати його за твоїм
малюнком.
20. Прочитай слова. Поміркуй, чому їх так згрупували.

та вдома

Удома

Тема 3. Територія

Слова, які називають предмети і відповідають на запитання хто? що?, називаються
іменники.

16. В одному з прислів’їв ужито давнє слово. Що воно
може означати?

Слова, які називають ознаки предметів і відповідають на запитання який? яка? яке? які?, називаються
прикметники.

17. Чи траплялися тобі ситуації, коли доречно було б
згадати одне з цих прислів’їв? Які ще народні вислови ти знаєш? Пошукай в інтернеті чи розпитай
рідних.

Слова, які називають дію і відповідають на запитання
що робити? що зробити?, а також що робив? що зроблю?
що робимо? тощо, називаються дієслова.

18. Здогадайся, до яких відомих прислів’їв підійдуть
ці ілюстрації.

21. Запишіть у два стовпчики якомога більше іменників, які відповідають на запитання хто? і що?
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Тиждень 10

Твій рідний край
1.

Прочитай уривок з повісті “Третій сніг” Івана
Андрусяка.
Назва для лісу

Трапилося це в одній дивній і гарній країні, яка не
мала назви. Її мешканці, а також люди із сусідніх країн, іменованих селами, називали її просто лісом.
Проте їжакові Петрові це не подобалося. Бо де ж
таке чувано, щоб ціла країна — нехай не надто велика
й не особливо славетна — звалася просто собі лісом,
та й усе…
“Ні, так не годиться”, —
думав їжак Петро і кожного ранку вигадував рідній країні нову назву. Коли
сон уже майже минав, але
очі ще дуже не хотілося
розплющувати, він лежав
у солодкій дрімоті й вигадував, вигадував, вигадував… Були вже в нього і Дібро́вія, і Бере́зина, і Гра́бія,
і Кали́нці, й Клено́вія, і Ліщи́нник, і Ли́пія, і чомусь навіть Горобиноста́н, — та кожна з цих назв переставала подобатися їжакові Петру відразу ж після сніданку,
коли він виходив на свою неодмінну ранкову прогулянку і завважував, що дерев і кущів у лісі багато,
й жоден з них ніби не кращий за інші, тож несправедливо було б називати країну на честь саме цього дерева чи куща, бо інші можуть образитися.
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2. Запропонуйте їжакові інші назви для його лісу.
З якої літери ви їх писатимете? Занотуйте свої ідеї
в зошит.
3. Прочитай пари слів і прислухайся, які приголосні
звучать протяжно. Як вони позначені на письмі?
Ліщинник — віник. Вінниця — криниця.
Поділля — неділя.
4. Що ти знаєш про походження назви твого населеного пункту? Як можна знайти цю інформацію?
5. Розгляньте карту України і запишіть у таблицю
назви міст, про походження яких ви здогадалися.

6. Підготуйте відеорозповідь про своє місто або село.
Якщо є змога, з допомогою вчителя завантажте її
на сайт школи та ознайомтеся з роботами учнів інших класів.
Скласти розповідь допоможе план-схема.

Назва міста,
її історія

Розташування
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Тиждень 10

7.

Прочитай початок української народної
легенди про Карпатські гори.
Легенда про Карпати

АЯ

Колись на нашій землі була величезна рівнина, кінця-краю якій не було. Зеленіла вона шовковими травами, вічнозеленими смере́ками і со́снами, могутніми
буками та явора́ми, текли тут потічки, багаті на рибу.
Володарем долини був велетень на ймення Силун.
Коли він ішов, здригалася земля. Мав він силу-силенну всякої худоби й птиці. Жив цей ґа́зда в розкішному
палаці з білого мармуру, з високими шпилями.
Уночі Силун спав у золотій колисці, вистеленій дорогими килимами. А вдень сидів у срібному
кріслі. У долині наймити землю
обробляли, хліб вирощували, худобу доглядали, птицю годували.
Але жили не в палаці, а в дерев’яних зру́бах та земля́нках. І не сміли покидати маєток Силуна, щоб
знайти іншу роботу.
Був поміж наймитів хлопець на ймення Карпо́. Як
і всі, косив траву, орав землю, сіяв пшеницю та ячмінь,
збирав хліб. Не тільки за себе працював, а й іншим допомагав. Тяжко йому було дивитися, як Силун усе забирає, а народ голодує.
Якось вирішив Карпо повернутися до тих країв,
звідки прийшов. Був певний, що за добру працю пан
йому заплатить і він повернеться до матері не з порожніми руками. Тож звернувся до Силуна:
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— Світлий пане, служив я вам довго й чесно, а тепер
маю намір повернутися додому, тож хочу попросити
платню за службу.
8. Як гадаєш, що відповів Силун Карпові? Чому ти так
вважаєш?
9. Вибери два варіанти або запропонуй свій, як можна ввічливо попросити те, що тобі потрібно.
— Я хочу цю книжку.
— Дайте, будь ласка, мені ще соку.
— Чи можна взяти цей олівець?
— Мені потрібна ця деталь “Леґо”, дай сюди.
10. Об’єднай слова в пари, запиши їх у зошит і зроби
висновок, як змінюються іменники. Чи до кожного
слова є пара, чому?
буки
слуги
пшениця
слуга
палац
велетні
велетень
бук
штани
худоба
Карпати
палаци
Іменники можуть змінюватися за числами:
один – багато.
Одна гора. Три гори.
11. Подивіться мультфільм із серії
“Моя країна — Україна”
за посиланням
svitdovkola.org/um2/media9
та поділіться враженнями.
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12. Прочитай закінчення легенди про Карпати.
— Лише я можу казати тобі, куди йти! — розлютився
пан. — Нікуди ти не підеш!
— Я піду, пане, — наполягав Карпо. — А моя робота
чогось коштує.
Це вже була нечувана зухвалість, якої пан вибачити не міг:
— Туди, під землю тебе відпущу! — лютував велетень, підступаючись до парубка. Але
той не відступив.
— За мою роботу, пане, доведеться платити, — повторив Карпо, ніби й не чув панської погрози. Ця відповідь ще більше розлютила Силуна. Він скипів так,
що аж з рота вогонь сапнув. Схопив він Карпа, підняв
і вдарив ним об землю так, що аж яма зробилася.
Але той звівся на ноги й відчув у собі непереможну силу — яку, мабуть, землиця йому подарувала за те,
що робив на ній. Схопив Карпо Силуна, вдарив ним об
землю, потім ще і ще раз так, що земля розкололася.
І опинився Силун у підземній печері. Марно він намагався вибратися звідти — земля закрилася.
Тоді вдався Силун до своєї сили. Вдарив у земну кору — вона вигнулася, вдарив знову — вигнулася
ще більше, а відкритися не хоче. Від його ударів гора
за горою робилися, і що дужче кидав собою Силунвелетень, то вищі гори піднімалися навколо.
Уранці, як прокинулися наймити і побачили, що
сталося, дуже здивувалися. Навколо — гори, а там, де
був палац, усе провалилося в прірву.
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Вирішили люди в цьому краї залишитися. А гори
на честь Карпа назвали Карпати.
13. Які риси проявив Карпо? Чому, за легендою, на його
честь назвали гори?
Легенда — народна оповідь про казкову, фантастичну подію, пов’язану з певною місцевістю
чи героєм.
14. Поміркуй, чим легенда відрізняється від казки,
притчі, оповідання.
15. Розпитай у батьків або інших дорослих, чи знають
вони легенди, пов’язані з твоїм рідним краєм. Запиши власні назви, які ти почув/почула в цих легендах.
16. Придумайте власну казкову версію того, як дістали назви Карпатські гори або Чорне море. Розкажіть свої легенди іншим групам.
17. Знайди в інтернеті чи в енциклопедії наукову інформацію про те, як утворюються
гори.
18. Збери з літер слова — географічні назви. У яких
з них приголосні звучать протяжно?
а
т
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Наш театр
Сьогодні акторами театру стануть самотні
шкарпетки! Починайте перетворення.

Як зробити ляльки зі шкарпеток
Надягни шкарпетку на руку “стопою” догори.
Заклади наповнювач (вату, синтепон чи тканину) на
зовнішній бік долоні.
Намалюй (наший, наліпи) очі, носик, вушка.
До “п’яти” шкарпетки прикріпи хвостик. Можна також прорізати дірочки для лапок — пальців.

Об’єднайтеся в групи з трьох осіб, домовтеся, хто
читатиме слова автора, а хто буде акторами, та ін
сценуйте один із віршів.
Хто мудріший
— Хто хитріший — кіт чи миша? —
Запитав у миші кіт.
Миша каже:
— Я хитріша, бо сховаюся як слід.
— Хто мудріший? — кіт питає,
Звівши очі догори.
— Я, — мала́ відповідає, —
Бо не вилізу з нори.
Петро Сорока

Хитра мишка
Мама сварить доню мишку:
— Ти навіщо псуєш книжку?
— Я з малюнка, — мовить та, —
Хочу вигризти кота.
Леонід Куліш-Зіньків

Поміркуйте, як мають рухатися актори під час вистави. Спробуйте різні варіанти та оберіть найцікавіший.
Знайдіть у класній бібліотеці вірші, які ви зможете
інсценувати за допомогою створених ляльок.
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Тиждень 11

Мандри
1.

Прочитай уривок з казки “Петсон, Фіндус
і намет” шведського письменника Свена
Нурдквіста (переклад Галини Кирпи).
Початок довгої мандрівки

— Пропоную вирушити в довгу
мандрівку довкола озера і половити рибу, — мовив дідуньо Петсон, —
а коли сідатиме сонце, вмостимося
собі край озера, розкладемо вогнище
й смажитимемо на ґра́тці окунців.
— Гар-разд. Тоді гайда, — скрикнув кіт Фіндус.
— Не гарячкуй. Спершу мені треба все наготувати, цебто — намет, спальний мішок, рюкзак, казанок
на каву. І свій винахід, який треба випробувати.
Чимало часу пішло на те, аби обміркувати й знайти
все необхідне для мандрів. Кіт терпляче чекав. Зрештою вони вирушили в дорогу: кіт — попереду, а дідуньо — за ним. Минаючи курей, Фіндус закричав:
— Бувайте здорові, кури! Ми йдемо з дому ставити
намет, мандрувати горами, ловити в озері рибу, а вам
з нами — зась!
— Чого це нам із вами зась? Петсоне! Ми теж хочемо
ставити намет на озері! — закудкудакали кури й кинулися слідом.
— Ні, так не годиться, — заперечив Петсон. — Для вас
то дуже далека дорога. Ви просто заблукаєте в лісі,
а потім прийде лис і всіх вас з’їсть. Лишайтеся тут!
Петсон припустився бігти, проте кури не відставали.

76

Бабуся Андерсон, яка саме полола грядку буряків,
побачивши Петсона і курей, закричала:
— Не бійся курей, Петсоне! Не такі вони й страшні,
як здається!
Дідуньо зупинився. Це вже ні в які ворота не лізло!
Кури мають повернутися додому.
2. Що ти дізнався/дізналася про Петсона та Фіндуса
з цього уривка? Чи можеш розповісти про їхні характери, звички, стосунки?
3. Як ти розумієш вислів: “ні в які ворота не лізе”? Чи
доводилося тобі чути його раніше?
4. Уяви себе на місці дідуся та кота. Як би ти вчинив/вчинила, якби кури схотіли вирушити з тобою
в мандрівку?
5. Сплануйте спільний похід до озера чи парку. Поміркуйте, що варто взяти із собою. Розгляньте мапу
думок про це. Що б ти додав/додала? Порадьтеся
з дорослими, як втілити цю ідею в життя.
сонцезахисні
окуляри

мапа
напій

перекус

Речі для походу
велосипед
фотокамера
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Тиждень 11

6.

Дізнайся, чи вдалося вирушити в мандри
персонажам казки “Петсон, Фіндус і намет”
Свена Нурдквіста.
Хитра ідея

АЯ

Петсон почимчикував до курника́, і кури невпевнено подріботіли слідом.
— Ходіть сюди, курочки-чубарочки, ціп, ціп! Уже час
спатоньки.
— Він гадає, що ми дурні, як ступи. Та ж зараз полудень! Якщо ти, Петсоне, надумав ставити на озері
намет, то й ми підемо з тобою. Якщо ти лишишся тут,
то й ми нікуди не рипатимемося.
Вимога була чітка, тож з нею треба було рахуватися.
Не можна щось вирішити, зне́хтувавши думкою десятьох курей.
— Ну що ж, Фіндусе, доведеться мандрувати іншим
разом, — сказав Петсон. Фіндус відчув розчарування.
Він бігав подвір’ям і лаяв курей. Та коли Петсон сказав,
що можна було б напнути намет і в саду, то всі страшенно зраділи. Кіт допомагав, а кури спостерігали,
й невдовзі намет уже стояв.
Петсон розклав спальний мішок і Фіндус у нього
заліз. Здається, він був задоволений.
— Ми теж хочемо тут спати вночі, —
заявили кури.
— Ні, вам не можна! — зарепетував
Фіндус.
— Та нема чого заводитися, — відповів дідуньо. — Ходімо, Фіндусе, надвір, допоможеш мені дещо зробити.
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Коли вони відійшли на таку відстань, щоб кури їх
не почули, Петсон зашепотів:
— Не сперечайся з ними. Вони скоро виб’ються із
сил. А ми тим часом підемо ловити рибу. Хочу випробувати свій винахід.
7.

До яких хитрощів удався Петсон, щоб помандрувати без курей?

8. Згадайте, як називаються слова, що називають
ознаки предметів. Доберіть слова для опису курей
та дідуся й запишіть їх у зошит.

Слова-підказки: вперті, вигадливий, кмітливий,
винахідливий, нахабні, настирливі.
9. Доберіть прикметники, які характеризують кота
Фіндуса, й запишіть їх у зошит.
10. Як можна комусь відмовити, не образивши його?
Вибери два варіанти або запропонуй свій.
— Вибач, будь ласка, я планую зробити це
сам/сама.
— І чого ти до мене весь час лізеш!
— Дякую за пропозицію, але мені
зараз не потрібна допомога.
— Ти мені вже набрид/набридла.
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11. Прочитай ще один уривок з казки “Петсон,
Фіндус і намет” Свена Нурдквіста.
Дідусів винахід

АЯ

Петсон винайшов лук для ловіння риби. Спустившись до озера, він заходився пояснювати Фіндусові, як той працює. Гачок та поплавець причеплено до
стріли. Стріла кріпиться до волосі́ні. Решту волосіні
намотано на котушку, прикріплену до лука. Так Петсон міг запустити стрілу з гачком на велику глибину,
набагато більшу, ніж, якщо рибалити вудкою. Спрацювало просто чудово!
Петсон знов прицілився в густі очерети. Він був певен, що там
водяться великі щуки. Довгенько
нічого не відбувалося, хіба що
Фіндус тягав окунців одного за
одним, стоячи на камені й тримаючи вудку так, як зазвичай
роблять люди.
Аж ось Петсон настромив на
гачок окунця й вистрілив. Тільки-но стріла зникла під
водою, почувся плюскіт. Страшенний плюскіт якоїсь
велетенської риби.
— Глянь, Фіндусе, — заверещав Петсон. — Оце так
щука!
Вона була велика, мов тюлень, і весь час смикалася.
Петсон щосили тримав лук, та потім волосінь тріснула й разом зі щукою шубо´вснула в озеро.
Дідуньо і кіт мовчки вдивлялися в кола на воді, поки
плесо знов не стало гладеньким.
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— Овва, — прошепотів Петсон. — Я зроду не бачив
такої великої риби.
— Тепер ходімо додому, — сказав Фіндус і побрів берегом угору.
Дорогою він допитувався, які великі та небезпечні можуть бути щуки. Потім Петсон розклав багаття
і зварив над вогнем кави, вони посмажили на жару
окунців та й ну уявляти собі, ніби сидять у горах. Петсон сперся спиною об яблуню й глибоко зітхнув:
— Охо-хо! Немає нічого кращого за смаженого окунця й чашки кави після довгих мандрів.
12. Яке враження справив на тебе винахід Петсона?
Спробуй намалювати його.
13. Які емоції викликала в тебе пригода з велетенською щукою?
14. Згадайте свої пригоди під час мандрівок та розкажіть про них одне одному.
15. Випиши з тексту в зошит три пари слів — іменник
з прикметником. Потім добери до кожного прикметника інший іменник та запиши нові пари. Чи
є серед них слова з м’якими приголосними? Як ти
позначив/позначила м’якість?
16. Знайдіть у класній чи шкільній бібліотеці книжки
про мандрівки, прочитайте їх, а потім перекажіть
одне одному.
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Тиждень 12

На безмежних просторах Всесвіту
1. Розглянь сторінку з енциклопедії, в якій розповідається про нашу планету.
Наш дім — планета Земля
Земля — унікальна планета Сонячної системи.
Вона має все необхідне для життя.

3. Прочитай слова та запиши їх у зошит парами.
день літо закінчує холодна
починає ніч близько зима

вгорі далеко
внизу тепла

Слова з протилежним значенням називаються
антоніми.
Взимку день короткий, а ніч — довга.
4. Пошукайте у віршиках пари антонімів та випишіть
їх у зошит.

Навколо планети
обертається
супутник —
Місяць.
Землі потрібен цілий рік —
365 діб, щоб облетіти
навколо Сонця.

***
Повна валіза пишається.
В мандри далекі збирається.
Та не заздрить їй порожня —
Вдома відпочити можна.
***
Люблять кіт і тато Ані
На м’якому спать дивані.
На стільчику твердому
Незручно ж бо нікому.
***
Сміливий пірат
Не боїться гранат,
А пірата-боягуза
Налякає і медуза.

Земля обертається
навколо своєї осі
за 24 години.
Більша частина земної
поверхні вкрита водою.

Ганна Остапенко

2. Що ще ти знаєш про нашу планету?
Оформ записи у вигляді інфографіки.
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5. Знайди у віршиках слова, в яких букви “Є” і “Я" позначають два звуки.
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6. Прочитай вірш та поміркуй, чи хотів би/
хотіла б ти бути космонавтом.
Кого беруть у космонавти
Скажу вам, космонавтом
Не кожен зможе бути:
Їм Землю ледве видно
І геть-геть-геть не чути.

7.

Тема 3. Територія

Яким ти вважаєш цей вірш — серйозним чи жартівливим? Поясни, чому.

8. Чи доводилося тобі відчувати щось подібне, коли
“трохи сумно і хочеться додому”? Коли і де? Як вдалося розрадити себе?
9. Знайди у вірші українські
відповідники до слів.
Жарений, скука, ругати.

У космосі чужому,
У космосі німому
Буває трохи сумно
І хочеться додому.

Обережно:
суржик!

10. Обговоріть і запишіть у таблицю переваги та недоліки життя космонавтів. Презентуйте свої роботи
іншим групам.

І хочеться на землю
Ступити й навіть сісти,
І хочеться до мами,
І смачно попоїсти.
Бо там немає каші
І смажених опеньків,
З харчів там тільки паста
У тюбиках маленьких.

Там іграшок немає
І музика не грає,
Хоча ніхто не сварить,
Але й не пригортає.
Ну як не занудьгуєш?
Ну як тут не заплачеш?
Тим більше, що не чує
Ніхто тебе й не бачить.
Тому-то в космонавти,
Для боротьби з нудьгою
Беруть лише веселих —
Таких, як ми з тобою!
Сашко Дерманський
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Літери бавляться!
Щоб розв’язати ці ребуси, пригадай назви нот.
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11. Прочитай новину, опубліковану на одному
з сайтів.
БУЛО ПОМІЧЕНО КОРАБЕЛЬ ІНОПЛАНЕТЯН

АЯ

У мережі з’явилося фото
невідомого об’єкта. Це сталося
вночі. Тож розгледіти деталі було
неможливо. Очевидець виклав
відео в YouTube, а користувачі
соціальних
мереж
оголосили
про вторгнення інопланетян.

АЯ

17. Як варто реагувати, коли хтось не погоджується з твоєю думкою? Вибери два
варіанти або запропонуй свій.
— Ти можеш мати іншу думку з цього питання,
але стався з повагою до моєї.

13. Переглянь пізнавальне відео
“Чи варто нам шукати життя
ще десь у Всесвіті?”:
svitdovkola.org/um2/media10

55У 1977 році були запущені літальні апарати, які
містять інформацію про нашу планету.

55Будь-яке позаземне життя не може бути складнішим за мікроби.

55Інопланетяни,

яких ми невдовзі зустрінемо,
безперечно будуть доброзичливими.

55Астрономи припинили шукати планети, на яких
може існувати життя.
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15. Об’єднайтеся в дві групи. Одна група доводитиме,
що життя існує не лише на планеті Земля, а інша —
що це неможливо. Підготуйте аргуме́нти на користь
своєї позиції та запитання для команди з протилежним баченням. Проведіть ди́спут. Хай кожна
команда представить свої аргументи та відповість
на запитання.
16. Чи вдалося учасникам диспуту ставитися до протилежних поглядів з повагою? Чи виникали суперечки? Чому?

12. Як гадаєш, чи варто вірити цьому повідомленню?
Чому? Як відрізнити правдиву інформацію від
фе́йків? Як перевірити достовірність інформації?

14. Тепер спробуй відрізнити істинні твердження від
хибних.

Тема 3. Територія

— Те, що ти кажеш, — суцільні дурниці. Жодна
розумна людина не повірить у це.

АЯ

— Я вважаю інакше! Різні люди можуть порізному ставитися до цього. Мені неприємно,
коли ти га́ниш те, що мені подобається.
18. Запиши якомога більше слів космічної тематики
до свого зошита. Звертай увагу на правопис.
Літери бавляться!
Щоб прочитати ребус, назви число та літери.

40А

3зуб

пі2л

7’Я

Придумай свої ребуси з цифрами та запиши їх.
Чи зможуть однокласники відгадати їх?
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Моя книжка
Додай у свою книжку сторінку про рідний край.
Де я живу
Намалюй своє подвір’я або
вулицю, центральну площу населеного пункту або парк, ліс
чи набережну, де любиш гуляти. Замість малюнків можна
приклеїти фото.

Прочитай усі ідеї. Невдалі можеш закреслити, а цікаві пронумеруй по порядку.
Напиши текст.
Перевір, чи всі слова
написано правильно,
чи не пропущено якусь
літеру. Згадай, з якої
літери пишуться власні
назви.

Подумай, про що хочеш написати. Склади план, щоб
не забути нічого важливого. Наприклад, такий.
План твору
1. Моє місто чи село.
2. Історія його назви.
3. Визначні пам’ятки.
4. Мої улюблені місця.
5. Мої корисні справи
для міста/села.
Візьми великий аркуш паперу.
Налаштуйся на роботу — прибери все зайве, вимкни
телевізор, склади іграшки.
Подумай, що писатимеш.
Усе, що спадає на думку, записуй на аркуші протягом 10 хвилин.
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Прочитайте нові сторінки в класі. Можна також передати одне одному готові роботи, а потім підійти
до того автора, якому хочеться щось сказати.

89

