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спілкуватися з друзями; важко знаходити те, що тобі по-
трібно, болять очі, коли читаєш).

5.	 Установіть відповідність між частинами прислів’в.

6.	 Вивчіть напам’ять вірш «Про вміння читати».

Прочитайте виразно вірш, розставляючи логічні наголоси.

Тиждень	книжки!

«Тиждень книжки!» — зазвучало 
Серед міста, як сигнал.
За годину місто стало
Як один читальний зал.
Всі читають урочисто — 
І безвусі, й вусачі.
Скільки мешканців у місті,
Стільки в місті й читачів.
У тролейбусах читають,
Щось мугикають під ніс.
Сторінки перегортають

Добре того вчити,
Здобудеш освіту —
Не соромно не знати,
Наука для людини —

як сонце для життя.
побачиш більше світу.
соромно — не вчитися.
хто хоче все знати.
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Під ритмічний стук коліс.
Лиш з малими читачами
В хаті клопіт вечорами: 
Від книжок, хоч треба спати,
Їх ніяк не відірвати!
За той тиждень розмаїті
Полюбились так книжки,
Що кладуть донині діти
На ніч їх під подушки.

                                         О. Сенатович
 
1.	 Яка подія трапилася в місті? Доведіть, що тиждень книжки 

проходив у місті.
2. Чим стало місто? Де читали діти й дорослі?
3. Яке продовження мав тиждень книжки?
4. Чи могло бути так насправді, як описано у вірші?
5.	 Чому, на ваш погляд, поетеса описала тиждень книжки?
6. Знайдіть у вірші римовані слова.

7. Чи не захотілося вам улаштувати таке свято, присвячене чи-
танню?

•	 Пригадайте, де зберігаються книжки. Чи давно ви відвідували 
бібліотеки? Яку останню книжку ви прочитали? Про що вона?

Прочитайте текст.

Дім,	де	живуть	книжки

Напевно, ви любите книжки, але купити всі цікаві книж-
ки неможливо. Проте є місця, де книжки можна брати 
просто так, а прочитавши, повертати назад і брати нові. 
Ці місця — бібліотеки. 

Бібліотеки виникли давно, 8 тисяч років тому, у Месопо-
тамії. Тоді ще й книжок, таких як нині, не було. Були глиняні 
дощечки, на яких писали паличками. Та в ті часи, як і тепер, 
жили люди, які хотіли багато знати, от і полюбили читати. 

Нині яких тільки бібліотек немає у світі! Усього їх майже 
570 тисяч. Деякі з них розташовані в незвичайних бу-
дівлях. 
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 Александрійська бібліоте-
ка в Єгипті. Вона розміщена 
в басейні й подібна до сонця, 
яке з’являється над землею.

Бібліотека американського 
міста Канзас-сіті (США) по-
дібна до велетенської кни ж-
кової полиці.

Бібліотека-медуза — у Че-
хії. Вона змінює свій колір за-
лежно від часу доби.

А це — найбільша дитяча 
бібліотека України. У ній май-
же пів мільйона книжок. На-
ціональна бібліотека Украї-
ни для дітей знаходиться в 
Києві (З  журналу «Малятко»). 

1.	 Що нового й цікавого ви дізналися про бібліотеки?
2. Чи маєте ви вдома власну бібліотеку? 

3.	 Складіть і запишіть зв’язну розповідь про бібліотеку, якою ви 
користуєтеся чи відвідували.
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   Розгадайте кросворд і прочитайте слово у виділених клітинках. 

 Назвіть твори, у яких розповідається про школу, однокласни-
ків (однокласниць) та їхні пригоди.

  Напишіть есе, яке є відповіддю на запитання: «Для чого ти 
ходиш до школи?»

 Поєднайте фрагменти творів з їхніми назвами.

Наступного дня вранці Кося Вухань 
і Колько Колючка взяли портфелі, 
букети лісових квітів і почеберяли 
на Велику галявину.

«Тиждень книжки» 
(О. Сенатович)

Умів читати носоріг —
та в книжці сторінки
перегортати рогом міг
він тільки навпаки.

«Дивовижні приго-
ди в лісовій школі» 
(В. Нестайко)

У тролейбусах читають,
Щось мугикають під ніс.
Сторінки перегортають
Під ритмічний стук коліс.

«Про вміння чита-
ти»
(І. Андрусяк)

 Висловте свою думку. Продовжте речення.

Найбільше мені сподобався твір ... .
Мене зацікавило ... .
Мені не сподобалося ... .
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