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ЗАНЯТТЯ 25 

Томас дивиться крізь вікно на нічне небо.
Небо дуже темне.

Вогники малюють у небі дивні фігури.
Вогники наближаються. “Це літаюча тарілка!” – думає

наляканий Томас.
Літаючими тарілками пересуваються космічні

прибульці. Томас знає це напевно.
Томас боїться прибульців.

Раптом дивна фігура починає наближатися.
Два блискучих ока дивляться на Томаса.

– Рятуйте! Це інопланетянин!
Він прийшов по мене! – із жахом кричить Томас.
– Хух! – зітхає Томас, заспокоївшись. – Це всього

лише сусідський кіт.
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Вогники наближаються до Томаса.

Хух! Це всього лише сусідський кіт! 

Він бачить у небі дивні вогники.

Томас вважає, що це інопланетяни.

Томас дивиться крізь вікно на нічне небо.

1•  Розташуй фрази по порядку. Впиши цифри від 1 до 5.
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літаюча

вогники
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нічне
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2•  Обведи наголошені голосні у кожному слові.

дивиться

блискучий

вікно

   не    То    кі   пла   но   нин   не    і    бо    шка   тя   мас

3•  Запиши слова за допомогою складів. о чі
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зірки        жарти       інопланетяни         фантазія         тарілці         очі

5•  Доповни текст відсутніми словами.

Томас любить дивитися на  зірки . Але його

                                        іноді грає з ним недобрі                                                     

.                           . Нещодавно Томас вирішив, 

що                                       прилетіли на літаючій

                                та хотіли його забрати.   

Але насправді він побачив усього лише        

                      маленького кота!

4•  Обведи невідповідне слово у кожному реченні.

Томас дивиться крізь 
вікно на нічне сонце.

Олівці малюють у небі 
дивні фігури.

Літаючими тарілками 
пересуваються ельфи.

Томас любить 
прибульців.

Три блискучих ока 
дивляться на Томаса.

Це сусідський собака! 

ЗАняття 25
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Подивись на малюнки та знайди 7 відмінностей.

час грати!
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Вогники наближаються до Томаса.

Хух! Це всього лише сусідський кіт! 

Він бачить у небі дивні вогники.

Томас вважає, що це інопланетяни.

Томас дивиться крізь вікно на нічне небо.

1•  Розташуй фрази по порядку. Впиши цифри від 1 до 5.
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2•  Обведи наголошені голосні у кожному слові.

очі

літаюча

вогники

небо

Томас

нічне

дивиться

блискучий

вікно

   не    То    кі   пла   но   нин   не    і    бо    шка   тя   мас

3•  Запиши слова за допомогою складів. о чі

 То      мас

   і        но        пла        не       тя         нин

 кі       шка  не      бо
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Томас любить дивитися на  зірки . Але його фантазія іноді 

грає з ним недобрі жарти. Нещодавно Томас вирішив, 

що інопланетяни прилетіли на літаючій тарілці та хотіли 

його забрати. Але насправді він побачив усього лише очі 

маленького кота!
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час грати!

4•  Обведи невідповідне слово у кожному реченні.
Томас дивиться крізь вікно 
на нічне сонце.

Олівці малюють у небі дивні 
фігури.

Літаючими тарілками 
пересуваються ельфи.

Томас любить прибульців.

Три блискучих ока дивляться 
на Томаса.

Це сусідський собака! 

зірки        жарти       інопланетяни         фантазія         тарілці         очі

5•  Доповни текст відсутніми словами.


