Прочитай уважно. Знайди два слова у слові.

Г Р И Б О Ч К И
Прочитай правильно

Кришталеве, люстерце, заглядають, приміряють.

Пауза — це зупинка в мовленні.
Читаючи твори, дотримуйся пауз: | — мала
пауза; || — велика пауза.

Тамара Коломієць
НА ГАЛЯВІ
На галяві озерце —
|
кришталеве люстерце. ||
Туди гриби заглядають, |
капелюхи приміряють. ||
Приміряли, | милувались,
раптом шурх — і поховались.
Сироїжки —
| під листочки,
опеньочки —
| під пеньочки.
А опецьок-боровик
забарився та у крик: |
— Сосоночки-красуні, |
ялиночки манюні, |
куди хочте сховайте, |
тільки в кошик не дайте! ||
Опецьок — товстий, незграбний.
Забаритися — не встигнути, загаятися.
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Що робили гриби? Покажи, як вони це робили. Який у них
був настрій?
Як ти думаєш, чому гриби почали ховатися? Як змінився
їхній настрій?
Розкажи, куди гриби ховалися. Хто не встиг заховатися?
У кого він просив допомоги?
Визнач настрій твору. Прочитай вірш, дотримуючись пауз.

Аркадій Музичук
ГОРОБЦІ
— Ага, | а я у вирій полечу! —
|
хвалилося сусідам ластів’ятко. ||
Малий горобчик, | як про це почув, —
|
відразу полетів до татка. ||
— А ми у вирій летимо чи ні? ||
І як же наша хатка під карнизом? ||
І я ще не навчивсь співать пісні, |
та й ще літаю тільки низом… ||
— У вирій не літають горобці. ||
У рідних гніздах зимувати будем. ||
Бо ми узимку — головні співці, |
а без пісень пташиних сумно людям. ||

Вирій — південні, теплі краї, куди відлітають на зиму
перелітні птахи.
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Про кого цей вірш? Чи сподобався він тобі?
Що означає вислів «літаю тільки низом»?
Підготуйся до читання вголос. Поміркуй, із якою
інтонацією читатимеш слова ластів’ятка? А горобчика?
А тата-горобця?
Розглянь малюнок на сторінці 39. Чи впізнаєш ти
ластів’ятка і малого горобчика?
Як можна продовжити назву вірша?
Упізнай кожну літеру і прочитай слова.

СКРЕКОЧЕ
С
КРЕКОЧЕ

КУРЛИЧЕ
КУРЛИЧЕ

ЦВІРІНЬКАЄ
ЦВІРІНЬКАЄ

Прочитай правильно

Відгукнеться, озветься, старенький, подалася,
примарилося.
Уважно читай, шукай у тексті відповідь на запитання.

За Юрієм Старостенком
ХТО Ж ВИНЕН?
Зачин

Основна
частина
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От і настала рання осіння пора…
Ходить Мишко лісом і кличе:
— Зозулько-о-о!..
Послухає трохи і знов товстим голосом:
— Зозулько-о-о!..
Раніше, було, й відгукнеться Зозуленька: «Ку-ку»… А тепер чому не озивається?
Тільки старенький Єнот хлюп-хлюп у воді:
корінці на сніданок миє.
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— Яка тобі Зозулька? — питається він
Мишка. — Вона ще на тому тижні у вирій
подалася.
— Я ж щойно чув її голос!
— Це тобі, Мишку, мабуть, примарилося,
хи-хи-хи…
Не стерпів Мишко того «хи-хи» та й штовхнув Єнота лапою. Той бульк у воду, сидить
під берегом і, плачучи, тихенько говорить:
— Хіба ж я винен, що нема Зозулі, га-а-а?..
— А хто ж, хто винен? — трясе лапами
Мишко, от-от заплаче з превеликого свого
жалю…
Може, ви, діти, знаєте, хто винен?

Основна
частина

Кінцівка

Про кого ця казка? Де відбувалися події?
Кого шукав Мишко? Кого він зустрів? Що робив Єнот?
Чому Мишко штовхнув Єнота лапою? У якій частині тексту
про це розповідається?
Прочитай кінцівку казки. Пошукай відповідь на запитання.
У якій частині тексту про це йдеться?
Перегляньте відео. Чи впізнали ви птахів, які
відлітають у вирій?
А ти знаєш?
Першими, тільки-но ві
війне
ійне о
осіння прохолода, летять
у вирій зозулі, солов’ї та ластівки. Вони повернуться
в рідні краї, аж коли стане зовсім тепло і буде чим
харчуватися.
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