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Текст: Планети 

Запитання до тексту  

Про що йдеться в тексті: 

1. Скільки планет у Сонячній системі? 

2. Яка планета найближче 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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Текст 2: Короткий прозовий текст Бента Галлера 

 
КОРОТКИЙ ПРОЗОВИЙ ТЕКСТ 

 
 

БЕНТ ГАЛЛЕР 
 

 

 

 

Подумайте про... 

Що характеризує 

КОРОТКИЙ 

прозовий текст? 

 

Хенрік не був його справжнім батьком. Хенрік був батьком Саймона. Саймон 

був найкращим другом Антона. Вони завжди були разом. 

Антон воліє бути вдома у Саймона, ніж y себе вдома. 

Антон завжди грав в ту саму гру, таємну гру, про яку навіть Саймон не знав. 

Антон уявляв що 

Саймон був його старшим братом, а Хенрік — батьком. Хенрік завжди був 

хорошою людиною, він був таким, яким був. 

Він ходив і возився зі своєю машиною, або сидів, читав газету і випивав 

десять чашок кави. Антон заспокоювався, як тільки підходив до Саймона. 

Якби тільки там не було Саймонової матері. 

Вона завжди була такою мовчазною. Вона ніби вимагала бути на самоті і 

тому ніколи не чула, коли хтось вітався. 

Вона ніколи йому не посміхалася. Як це робив Xенрік. Коли він хотів підійти 

до Саймона, мати сказала: 

-Ви повинні сьогодні піти і відвідати Каспера. Він забув. 

-Я не хочу, сказав він. - Ну, треба, - сказала мати , - 

ти теж не був у нього минулого тижня. – Не хочу, – сказав Антон. 

- Але ти мусиш, сказала мати, ти це знаєш, інакше Каспер буде страшенно 

розчарований. Мамі не треба було йти з ним. Вони сиділи в тій жахливій 

жовтій кімнаті. Навіть вікон не було. - Ну, друже, і що? – сказав Каспер. 

На одній з його рук було татуювання. Як пляма крові, яку неможливо змити . 

 

 

 

 

 

Bent Haller: Besøget. Fra Grænsebørn, udgivet af Høst & Søn 2008. Gengivet fra Tid til Læseforståelse D. 

Alinea 2012. Med særlig tilladelse fra forfatteren. 
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Запитання до тексту 
Про що йдеться в тексті: 

1.  Що Антон цінує в Генріку? 

2. З якого речення в тексті видно, що Антон воліє залишитися наодинці з 
Саймоном і його батьком? 

Подумайте над текстом: 

3.  Хто такий Каспер? 

4.  Чому мама наполягає, щоб Антон відвідав Каспера? 

5.  Чому, на Вашу думку, Антон не хоче відвідувати Каспера? 
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Текст 3: сон 
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Запитання до тексту 
Про що йдеться в тексті: 

1. Скільки етапів у циклі сну? 

2. Як ви спите під час сновидінь? 

Подумайте над текстом: 

3. Чому легше прокинутися після сновидінь? Опишіть своїми словами. 

4. Якщо Ви спали надто мало одну-дві ночі... 
a. вам потрібно спати вдвічі більше наступної ночі, щоб 

наздогнати 
b. організм може компенсувати це, спавши глибше наступної ночі 
c. чи потрібно наступної ночі лягати спати додатковий час, щоб 

компенсувати втрачений сон 
5. Що це робить для вас і вашого настрою, якщо ви не висипаєтеся? 
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