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Тексти та завдання для 4 - 6 класу 

 
Розуміння прочитаного 
Текст 1: Дурний день 

Розповідь 
 
 

Дурний день 
 
 
 
 
 

Подивись на 

малюнки. Як ти 

гадаєш? 

 

Чи були у вас дні, 

коли все йшло не 

так? 

 

 

Деякі дні дурні. Майя знала, що цей 

день буде дурним і що в цьому 

винна її мати. 

Спочатку вони проспали, тому Майя не 

встигла поснідати. 

Мати майже завжди спала довго , коли батько був у від’їзді. Майя 

вважала, що її мати має бути трохи відповідальнішою. 

Майя прибула саме тоді, коли продзвенів дзвоник. 

Сумки всіх інших брязкали, коли вони виходили 

з гардеробy. Всі пам'ятали свої баночки . На Норі була 

нова куртка, сьогодні у неї день народження. Майя 

почула, як вона прошепотіла двом іншим дівчатам, що в 

її коробці для обіду є тістечко, і що вони повинні його 

скуштувати. Але тільки вони двоє, більше ніхто. 

 

Усю дорогу до школи Майя бігла підтюпцем. 

Поки бігла, вона згадала, що забула принести дві 

порожні банки від варення. Сьогодні кожен 

повинен мати їх з собою, щоб зробити з них 

ліхтарики. 

Типова мама, що вона не згадала виставити 

банки. Це мав бути справді поганий день. 

Вона також не мала з собою упакованого 

обіду, і вона вже була страшенно голодна. 

«Постав банки на полицю і дістань зошит з 

математики», — було написано на дошці . Книга 

з математики! Майя забула про це. Вона поклала 

її 

на кухонному столі, щоб мама могла 

побачити домашнє завдання. 

Типова мати, яка не кладе книгу 

назад. 

 
Типова мати, яка зробила весь день 

нещасним і поганим для Майї. 

 
Слова для розмови: ночувати, типовий, гардероб, відповідальний 

 

Tid til Minilæseforståelse 2. Lena Bülow-Olsen, Susanne Kjær Harms, Vibeke Skaarup og Hanne Solem. 2014 Alinea. 

Tegning: Stine Rosenberg Schmidt. 
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Запитання до тексту 
Про що йдеться в тексті: 

1.  Що Майя забула принести до школи? 

2.  Чому Майя поклала підручник з математики на кухонний стіл? 

Подумайте над текстом: 

3.  Як Ви думаєте, про що думала Майя, коли бігла? 

4.  Чому Майя не принесла запакований ланч? 

5.  Напишіть про той випадок, коли у вас був поганий день у школі. 
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Текст 2: Ворон і Лисиця 

 
 
 

БАЙКА 

 

 
Подумайте про... 

Що таке лестощі? Чому ти 

лестиш комусь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ворон сидів на дереві зі шматком сиру у дзьобі. 

Потім прийшла лисиця. Побачила лисиця сир у 

воронячому дзьобі й одразу зголодніла. 

 
«Що це за чудовий птах там нагорі? Ти 

найкрасивіший і наймудріший з усіх птахів», — 

сказала лисиця. «Якби ваш голос був таким же 

прекрасним, як ваша зовнішність, вас би напевно 

вибрали царем птахів». 

 

Ворон, який хотів стати пташиним царем, розкрив 

дзьоба, щоб показати лисиці, що вiн вміє співати. 

Звісно, вiн впустив сир, і лисиця стрибнула вперед, 

схопила його та з’їла. 

 
— Ти маєш багато хороших якостей, друже, — 

сказала лисиця. — Просто не маєш розуму. 
 

 

 

 

 

 
 

Tid til Læseforståelse B. Lena Bülow-Olsen, Susanne Kjær Harms, Vibeke Skaarup, Görel Hydèn, Magdalena Schubert og 

Cecilia Svidèn. Alinea 2009. Tegning: Emil Holtoug. 
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Запитання до тексту 
Про що йдеться в тексті : 

1.  Яка частина тексту відповідає малюнку? 

2.  Наведіть приклад лестощів із тексту. 

Подумайте над текстом: 

3.  Чому лисиця хоче, щоб ворон заспівав? 

4. Лисиця називає воронa «друже». Вoнa робить це, щоб бути 
a. приємною 
b. іронічною 
c. злою 

5. В історії є мораль – вона нас чогось вчить. Яка мораль найкраще підходить 
a. Красти це нормально 
b. Не слухайте лестощів 
c. Лисиці люблять сир 
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Текст 3: Планети 

 
 

Tid til Læseforståelse B. Lena Bülow-Olsen, Susanne Kjær Harms, Vibeke Skaarup, Görel Hydèn, 

Magdalena Schubert og Cecilia Svidèn. Alinea 2009. 
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Запитання до тексту 
Про що йдеться в тексті: 

1. Скільки планет у Сонячній системі? 

2. Яка планета ближче до Сонця? 

3. Які планети називають газовими? Чому? 

Подумайте над текстом: 

4. Запишіть речення, яке відповідає таблиці: 
a. Найдовше обертається навколо Сонця Марс 
b. Юпітерy потрібно більше часу, ніж Землi, щоб зробити один оберт 

навколо Сонця 
c. Сатурну і Венері потрібно стільки ж часу, щоб зробити один оберт 

навколо Сонця 
5. Чому цікаво знати щось про планети? Обґрунтуйте свою відповідь. 
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