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Мирон             ВЕСЕЛІ ПРИГОДИ

Для самостійного читання

Лінда Даллер   H   Домінік Пельтьє

ЗАНЯТТЯ 23

Зачарований, Мирон підходить до печери.

Вхід до печери схожий на пащу дракона!

Мирон заходить всередину печери.

Він бачить, як ворушаться тіні.

Мирон сміливо крокує вглиб печери.

Під стелею сплять кажани.

Мирон повільно йде печерою. У ній стає все темніше та темніше.

Світлячки приводять його до підземного озера.

Мирон бачить величезні кістки. Це кістки динозавра!

Мирон іде слідом за великою сороконіжкою. Вона веде його до виходу.

Томас чекає біля входу в печеру. “Можеш заходити! Там неймовірно!” – 

каже Мирон.
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Вхід до печери схожий на пащу дракона!

Під стелею сплять кажани.

Світлячки приводять Мирона до підземного 
озера.

Мирон бачить кістки крокодила.

Велика сороконіжка веде його до виходу.

+

дракон  печера  паща

  великий  хлопчик

  кажан дивитись  

 сміливий сороконіжка

Шшш! Наголошена 
голосна - це 

голосна, на яку 
падає наголос!

ЗАняття 23

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

2•  Обведи наголошені голосні у кожному слові.
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3•  Обведи слова у множині.

4•  Подивися на малюнок і обведи вірні відповіді.
Мирон заглядає: 
a) у вікно 
б)в печеру 
в) в пащу дракона 

Біля озера Мирон бачить: 
a) монстра 
б) вихід 
в) кістки динозавра

Скільки ніжок має 
сороконіжка на малюнку? 
a) сорок 
б) сто 
в) двадцять

У печері під стелею: 
a) кажани 
б) птахи 
в) комахи

На малюнку: 
a) два черепа динозавра 
б) череп з шістьма зубами 
в) череп і десять кісток

Печера знаходиться:                        
a) у темному лісі 
б) в парку розваг 
в) в зоопарку

сві   ра   но   пе   ті   ди  завр   че   тля  чок  ні

озеро  тіні           кістки   

доріжка  печера

хлопчик  динозавр  

світлячки кажани

Множина - це 
коли предметів 

багато

10

« Ton dragon barbu a l’air d’un
dinosaure », remarque Bella.
« Excellente observation !  
Les dinosaures et les dragons 
barbus sont des lézards. »
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ЗАняття 23

о зе ро5•  Запиши слова за допомогою складів.
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час грати!
Заповни таблицю словами.

к
д

т

тінь  паща печера кажан світлячок 
вхід  стеля кістка дракон  сміливість 
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Вхід до печери схожий на пащу дракона!

Під стелею сплять кажани.

Світлячки приводять Мирона до підземного озера.

Мирон бачить кістки крокодила.

Велика сороконіжка веде його до виходу.
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ЗАняття 23

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

озеро  тіні           кістки   

доріжка  печера

хлопчик  динозавр  

світлячки кажани

3•  Обведи слова у множині.

дракон  печера  паща

  великий  хлопчик

  кажан дивитись  

 сміливий сороконіжка

2•  Обведи наголошені голосні у кожному слові.
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5•  Запиши слова за допомогою складів.

ЗАняття 23

4•  Подивися на малюнок і обведи вірні відповіді.
Мирон заглядає: 
a) у вікно 
б)в печеру 
в) в пащу дракона 

Біля озера Мирон бачить: 
a) монстра 
б) вихід 
в) кістки динозавра

Скільки ніжок має 
сороконіжка на малюнку? 
a) сорок 
б) сто 
в) двадцять

У печері під стелею: 
a) кажани 
б) птахи 
в) комахи

На малюнку: 
a) два черепа динозавра 
б) череп з шістьма зубами 
в) череп і десять кісток

Печера знаходиться:                        
a) у темному лісі 
б) в парку розваг 
в) в зоопарку

сві   ра   но   пе   ті   ди  завр   че   тля  чок  ні
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« Ton dragon barbu a l’air d’un
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« Excellente observation !  
Les dinosaures et les dragons 
barbus sont des lézards. »
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  пе         че        ра

  ті               ні

  сві        тля       чок

  ди         но        завр

час грати!
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