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ЗАНЯТТЯ 24

Лінда Даллер
H   

Домінік Пельтьє

Для самостійного читання

Кімі СІМ’Я ТА ДРУЗІ

Кімі гойдає свою маленьку сестричку.

– Вона на тебе дуже схожа! – каже їй мама.

Її шкіра має колір морського піску.

Її очки немов чорні перлинки.

її ручки схожі на морські зірки.

Її волоссячко наче чорні корали.

– Дивися! Вона рухає ручками та ніжками.

Вона вже вміє плавати!

– Послухай! Вона пищить, наче дельфін.

Відгадай, як звати мою сестру?

Її звати Океана. Моя сестричка найгарніша!
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2•  Обведи слова - назви дій.

Кімі гойдає свою сестричку.

Її шкіра має колір моря.

Її очки немов чорні перлинки.

Її ручки схожі на водорості.

Її волоссячко наче чорні корали.

+

Шшш! Слова - дії 
відповідають на питання 
що робити? що робить? 

що зробить? що буде 
робити? що робив? що 

зробив?

ЗАняття 24

гойдати перлина

волосся

гарна

пищить

кричить сестра

1•  Впиши « + », якщо фраза вірна, и  « - », якщо невірна. 

зірка
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3•    Обведи приголосні букви.

вуха  пищить вона

очі  Кімі  

шкіра  зірка  

рука дельфін

Кімі знаходиться: 
a) у вітальні 
б) на кухні 
в) у кімнаті Океани

На піжамі намальовано: 
a) жовтий восьминіг 
б) жовта рибка 
в) жовта зірка

Что робить дельфін? 
a) вистрибує з води 
б) пірнає у воду 
в) плаває у воді

Що робить сестричка? 
a) плаче 
б) сміється 
в) спить

В ванній кімнаті: 
a) малеча та качка 
б) малеча і м’ячик 
в) качка і м’ячик

Що у Океани у волоссі? 
a) рожева резинка 
б) рожевий бантик 
в) рожева шапочка

ЗАняття 24

   се    на    рал   стра   рли   рка   зі    ко    пе

5•  Запиши слова за допомогою складів. де льфін

4•  Подивися на малюнок і обведи вірні відповіді.
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Подивись на малюнки та знайди 7 відмінностей.

час грати!
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Кімі гойдає свою сестричку. 
Її шкіра має колір моря.
Її очки немов чорні перлинки.
Її ручки схожі на водорості.
Її волоссячко наче чорні корали.

1•  Впиши « + », якщо фраза вірна, и  « - », якщо невірна. 

+

+

+

-

-
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3•    Обведи приголосні букви.

вуха  пищить вона

очі  Кімі  

шкіра  зірка  

рука дельфін

2•  Обведи слова - назви дій.

гойдати перлина

волосся

гарна

пищить

кричить сестра

зірка
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4•  Подивися на малюнок і обведи вірні відповіді.

ЗАняття 24

Час грати!

Кімі знаходиться: 
a) у вітальні 
б) на кухні 
в) у кімнаті Океани

На піжамі намальовано: 
a) жовтий восьминіг 
б) жовта рибка 
в) жовта зірка

Что робить дельфін? 
a) вистрибує з води 
б) пірнає у воду 
в) плаває у воді

Що робить сестричка? 
a) плаче 
б) сміється 
в) спить

В ванній кімнаті: 
a) малеча та качка 
б) малеча і м’ячик 
в) качка і м’ячик

Що у Океани у волоссі? 
a) рожева резинка 
б) рожевий бантик 
в) рожева шапочка

5•  Запиши слова за допомогою складів. де льфін

   се    на    рал   стра   рли   ка   зір    ко    пе

  се         стра

  ко          рал

 пе           рли          на

   зі            рка       


