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ІНСТРУКЦІЯ 

          Пропонуємо перевірити, чи легко тобі буде виконати запропоновані 

завдання. 

          Для виконання завдання потрібно уважно прочитати, що треба зробити. 

А після того, як ти виконаєш завдання, обведи слово ТАК чи НІ, що буде 

твоєю відповіддю на питання: «Чи легко було виконувати це завдання?».  

Зразок: 

 

У деяких завданнях сказано, що відповідь треба вибрати з декількох 

заданих варіантів. У такому разі свій вибір позначай так:  

У деяких завданнях необхідно буде дати письмову відповідь у 

відведених для цього рядках. Деякі завдання тобі здаватимуться легкими, 

деякі – дещо складнішими. Спробуй виконати кожне завдання. 

          Налаштуйся на позитивний результат. Ти впораєшся із завданнями, вір 

у себе! 

Бажаємо успіхів! 
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1. Розглянь повідомлення, якими обмінялися школярі під час перегляду 

мультфільму. Запиши ймовірні репліки діалогу, якби діти розмовляли.  
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2. Розглянь афіші. Чи знайомі тобі ці фільми? Вибери афішу до фільму, який ти 

ще не дивився/дивилася, та зроби припущення, про що може бути цей фільм. 

Запиши 5-6 речень.  

 



 

Казка про зиму 

Зима дуже любила людей. Вона завжди чекала грудня, щоб спуститися на землю у всій 

своїй красі. Одягала красиву білу шубку і починала прикрашати все навколо. Сірі дерева 

огортати білою ковдрою. Насипати на гірки свої блискучі сніжинки, щоб діти на санчатах 

каталися і сміялися. Але ось одного разу холодна пора року образилася на людей.  

Зима намагалась щосили виконувати свою роботу. Вона дуже хотіла заморозити озера, 

тому була морозною. Вона хотіла, щоб дітки на ковзанах раділи та вдосконалювали 

майстерність. Але люди злилися на неї і лаялися через холод. Тоді пора року зрозуміла 

свою помилку і вирішила розморозити все навколо, бути теплою. Але люди знову були 

незадоволені, вони скаржилися на сльоту і бруд.  Зима дуже розлютилася. Заради людей 

вона вирішила з холодної стати теплою, але навіть тут їм не догодила. 

– Раз так, я знову буду холодною! – сказала Зима і вночі перетворила всі калюжі на 

ковзанки. 

Як же багато людей вранці падало через ожеледицю. 

– А ти зла! – засміялася Весна, яка чекала свого приходу в березні. 

– Так їм і треба! Щоб я не робила, хоч би якою була, їм я не подобаюся. Я давно перестала 

хотіти їм сподобатися. 

– Тобі легше, ти красива, тебе всі люблять. 

– А ось і ні! Тобі лише здається! Так само як і ти, я чую так багато поганих слів про 

себе!  То я занадто затягнулася, то я не приходжу. То я занадто холодна, то занадто літня. 

То псую плани своїм дощем, хоча всього лише хочу полити ліс і поля водою, щоб вони 

зеленіли! Але людям не подобається. Тому тепер я не звертаю на їх слова ніякої уваги. 

– А я так не можу! Ось візьму в наступному році і не прийду взагалі. І нехай листопад 

триває для них три місяці. Без снігу і справжньою красивої зими! Без сяйва сніжинок! Без 

кидання сніжків! Без жодного приводу для посмішки! 

– Не вірю, що зможеш не прийти! Адже приходити до людей так цікаво. Проявляти 

себе, не ховатися десь. Хоч люди і лаються, але показуватися їм приємно. Адже все одно 

знайдуться ті, хто буде радіти твоїй красі. 

– Ось поки всі не будуть цінувати мене, я буду сидіти в печері. І все. Передай птахам, 

що можуть не відлітати у теплі краї. 

Так і закінчилася зима. Цілий рік Весна, Літо і Осінь думали й гадали, чи виконає їх 

подруга свою обіцянку? Або ж вона всього лише лякала їх. 

(за Маргаритою Сурженко) 

3. Прочитай текст і виконай завдання 4-8. 



 

 

Зима погодилася з думкою Весни. 

Весна погодилася з думкою Зими. 

Зима залишилася при своїй думці.  

Зима попросила допомоги в Осені.  
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4.  Познач  той рядок, у якому вказано, чим завершився діалог між Зимою 

та Весною. 

 

 

5.  Уяви себе сценаристом/сценаристкою  мультфільму «Казка про зиму». Зроби так, 

щоб Осінь  та Літо втрутилися в діалог Зими та Весни. Придумай такі репліки для 

Осені та Літа, щоб Зима змінила свою думку. 

 

6. Уяви, що мультфільм «Казка про зиму» за твоїм сценарієм вже майже 

завершено. Залишилося написати титри на початку мультфільму. Що має 

бути вказано в цих титрах? Зроби необхідні написи в кадрах.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Зима, земля, прикрашати, дерева, ожеледиця, блискучі, печера.  

За допомогою іншої 

форми слова або 

спільнокореневого слова 

За орфографічним  

словником 

За правилом 

_________________ 

________________ 

_________________ 

 

____________________ 

____________________ 

___________________ 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

Тлумачення слова  Спільнокореневе слово до слова зима 

Пестлива назва зими  

 

Жити де-небудь узимку  

 

Той, що призначений для зими, 

використовується взимку 

 

У зимовий час  

 

 

За допомогою префіксу За допомогою суфіксу 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

7. Знайди в перших двох абзацах тексту спільнокореневі  слова до слів 

морозити, холодити, ковзани, краса  та запиши їх у таблицю в той стовпчик, 

де вказано за допомогою чого утворене кожне з них. 

 

 

8. Прочитай слова, які трапилися в тексті,  та підкресли в них орфограми. 

Запиши   кожне слово в таблицю в той стовпчик,  де вказаний спосіб 

перевірки дозволяє перевірити орфограму.  

 

 

9. Прочитай тлумачення слова та добери до нього і запиши відповідне 

спільнокореневе слово до слова зима. 
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10.  Якщо деякі завдання було важко виконати, то напиши, чого ще тобі слід 

навчитись. 

Якщо тобі легко було виконати всі завдання, то напиши, що тобі допомогло.  

 


