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ТИЖДЕНЬ ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТИЙ

З’ясовуємо деталі

Öüîãî òèæíÿ òè äіçíàєøñÿ:

  Чи може словосполучення перетворитися на слово?
  Що таке фактчекінг? 
  Як залежні слова можуть уточнювати головне слово?
  Коли допомагає пантоміма? 
  Що таке акровірш?

Досліджуймо
А. Розглянь марки з ілюстраціями до казок і прочитай прізвища літе-
ратурних персонажів. Укажи стрілкою, у якому з творів можуть діяти 

перелічені персонажі. Запиши, від яких словосполучень утворене кожне 
з прізвищ.

   

Ðіçíî÷åðåâèêîâè÷

Âåðíèäóá
Êîðîòêîøîðòåíêî 

Êðóòèâóñ 
Ñіðîïàëüòîâè÷

Âåðíèãîðà

Визнач, яке слово в кожному словосполученні є головним, а яке – 
залежним. 

1.



4

Б. Утвори з наведених у довідці словосполучень прізвища, які були 
дуже поширені серед козаків. Запиши їх.

Дов і д к а : затулити вітер, не їсти хліба, не пити води, скоро падати, 
гола борода, їсти сире.

Читаймо 
Прочитай уривок із твору шведської письменниці Астрід Ліндґрен 
«Пеппі Довгапанчоха», щоб дізнатися, чим дівчинка Пеппі вразила 

своїх сусідів при першій зустрічі. 

Òîãî ëàãіäíîãî íàäâå÷іð’ÿ, êîëè Ïåïïі âïåðøå ïåðåñòóïèëà ïî-
ðіã âіëëè «Õîâàíêà», Òîììі é Àíіêè íå áóëî âäîìà. Âîíè ïîїõàëè 
íà òèæäåíü äî ñâîєї áàáóñі, à òîìó é ãàäêè íå ìàëè, ùî â ñóñіä-

2 
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íüîìó áóäèíêó õòîñü îñåëèâñÿ. Íàâіòü êîëè âîíè, ïîâåðíóâøèñü 
äîäîìó, ñòîÿëè áіëÿ ñâîєї õâіðòêè é äèâèëèñÿ íà âóëèöþ, òî âñå 
ùå íå çíàëè, ùî òåïåð ó íèõ òàê áëèçüêî ç’ÿâèëàñü òîâàðèøêà і їì 
áóäå ç êèì ãðàòèñÿ. Âîíè ñòîÿëè, ðîçìіðêîâóþ÷è, ÿêèé їì ñüîãîäíі 
âèïàäå äåíü: ÷è ïðèєìíèé, êîëè є ÷èì ðîçâàæèòèñü, ÷è íóäíèé, 
êîëè íіùî íå ñïàäàє íà äóìêó, àæ òóò ðàïòîì âіä÷èíèëàñÿ õâіðòêà 
ç âіëëè «Õîâàíêà» і ç íåї âèéøëà ÷óäíà äіâ÷èíêà. Òîììі é Àíіêà 
çðîäó òàêîї íå áà÷èëè. Öå âèéøëà íà ðàíêîâó ïðîãóëÿíêó Ïåïïі 
Äîâãàïàí÷îõà. 

Î ñ ü ÿêèé âîíà ìàëà âèãëÿä: ìîðêâÿ-
íîãî êîëüîðó âîëîññÿ, çàïëåòåíå â äâі
öóïêі êіñêè, ùî ñòèð÷àëè, ìîâ ïàëè÷êè,
íіñ êàðòîïëèíêîþ, âåñü ïîöÿòêîâàíèé
ëàñòîâèííÿì, âåëèêèé ðîò іç áіëèìè
çäîðîâèìè çóáàìè. À âáðàíà âîíà áóëà 
ïðîñòî-òàêè õèìåðíî. Ïåïïі ñàìà ïî-
øèëà ñîáі ñóêåíêó. Ñóêåíêà ìàëà áóòè
áëàêèòíîþ, òà áëàêèòíîї ìàòåðії íå âèñòà÷èëî, òîìó Ïåïïі â êіëü-
êîõ ìіñöÿõ ïîäîòî÷óâàëà ÷åðâîíі êëàïòі. Íà äîâãі, õóäі íîãè âîíà 
ïîíàòÿãàëà äîâãі ïàí÷îõè – îäíó ðóäó, äðóãó ÷îðíó, à ÷îðíі ÷åðå-
âèêè áóëè ðіâíî âäâі÷і äîâøі çà її ñòóïíі. Öі ÷åðåâèêè òàòî êóïèâ 
äіâ÷èíöі íà âèðіñò ó Ïіâäåííіé Àìåðèöі, і íіÿêèõ іíøèõ ÷åðåâèêіâ 
âîíà íå õîòіëà íîñèòè.

Òà íàéäóæ÷å âðàçèëî Òîììі é Àíіêó òå, ùî íà ïëå÷і â äіâ÷èíêè 
ñèäіëî ìàâïåíÿ. Âîíî áóëî îäÿãíåíå â ñèíі øòàíöі, æîâòó êóð-
òî÷êó é áіëèé ñîëîì’ÿíèé áðèëèê. 

Ïåïïі ðóøèëà âóëèöåþ, îäíієþ íîãîþ ñòóïàþ÷è ïî òðîòóàðó, à 
äðóãîþ – ïî ðèøòàêó. Òîììі é Àíіêà íå çâîäèëè ç íåї î÷åé, ïîêè 
її áóëî âèäíî. Çà ÿêèéñü ÷àñ Ïåïïі ïîâåðíóëàñÿ íàçàä. Òåïåð âîíà 
âæå éøëà çàäêè – ùîá íå òðàòèòè ñèëè, îáåðòàþ÷èñü çàéâèé ðàç. 
Äіéøîâøè äî õâіðòêè Òîììі é Àíіêè, Ïåïïі ñòàëà. Äіòè ìîâ÷êè 
äèâèëèñÿ îäíå íà îäíå. Íàðåøòі Òîììі ñïèòàâ:

– ×îãî òè éäåø çàäêè?
– ×îãî ÿ éäó çàäêè? – ïåðåïèòàëà Ïåïïі. – 

Õіáà ìè æèâåìî íå ó âіëüíіé äåðæàâі? Õіáà íå 
ìîæíà õîäèòè òàê, ÿê êîìó õî÷åòüñÿ? À êðіì 
òîãî, ÿ òîáі ñêàæó, ùî â Єãèïòі âñі ëþäè òàê
õîäÿòü, і íі äëÿ êîãî öå íå äèâèíà.

– À çâіäêè òè çíàєø? – ñïèòàâ Òîììі. – Òè 
æ íå áóëà â Єãèïòі.

– ß íå áóëà â Єãèïòі? Îââà! Çàòÿì ñîáі: ÿ 
áóëà ñêðіçü, îá’їçäèëà öіëèé ñâіò і áà÷èëà ùå é 
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íå òàêі äèâîâèæі! Öіêàâî, ùî á òè ñêàçàâ, êîëè á ÿ ïðîéøëà âóëè-
öåþ íà ðóêàõ, ÿê õîäÿòü óñі â Іíäії!

– Óñå öå òè íàáðåõàëà, – ñêàçàâ Òîììі.
Ïåïïі õâèëèíó ïîäóìàëà.
– Òàê, íàáðåõàëà, – ñóìíî ñêàçàëà âîíà.
– Áðåõàòè íåãàðíî, – ìîâèëà Àíіêà, ùî íàðåøòі çâàæèëàñü ðîç-

òóëèòè ðîòà.
– Òàê, áðåõàòè äóæå íåãàðíî, – ïîãîäèëàñü Ïåïïі ùå ñóìíіøå. – 

Àëå ÿ ÷àñîì çàáóâàþ öå, ðîçóìієø? Òà ÷è ìîæíà âèìàãàòè âіä äі-
â÷èíêè, â ÿêîї ìàìà àíãåë, à òàòî – êîðîëü Ïіâäåííîãî ìîðÿ і ÿêà 
ñàìà öіëå ñâîє æèòòÿ ïëàâàëà ïî ìîðÿõ, ùîá âîíà çàâæäè êàçàëà 
ïðàâäó? Äî òîãî æ, – äîäàëà Ïåïïі, і її âñіÿíå ëàñòîâèííÿì ëè÷êî 
çàñÿÿëî, – ìîæó âàñ çàïåâíèòè, ùî â Êîíãî íåìà æîäíîї ëþäèíè, 
ÿêà á êàçàëà ïðàâäó. Òàì òіëüêè òå é ðîáëÿòü, ùî áðåøóòü. Ïî÷è-
íàþòü î ñüîìіé ðàíêó, і òàê àæ äî çàõîäó ñîíöÿ. Òîæ êîëè ÿ, áóâà, 
íåíàðîêîì çáðåøó, âèáà÷òå ìåíі, áî ÿ íàäòî äîâãî æèëà â Êîíãî. 
Àëå æ ìè îäíàêîâî ìîæåìî áóòè äðóçÿìè, ãà?

– Ïåâíå! – ñêàçàâ Òîììі é ðàïòîì âіä÷óâ, ùî ñüîãîäíі їì íå áóäå 
íóäíî.

– ×îìó á âàì íå ïîñíіäàòè â ìåíå? – çàïèòàëà Ïåïïі.
– Î, à é ñïðàâäі, – çðàäіâ Òîììі, – ÷îìó á íàì íå ïîñíіäàòè â 

òåáå? Õîäіìî!
– Àâæåæ, – ìîâèëà Àíіêà. – Õîäіìî, øâèäåíüêî!
– Àëå ñïåðøó òðåáà âіäðåêîìåíäóâàòè âàñ ïàíîâі Íіëüñîíó, – 

ñêàçàëà Ïåïïі.
Ìàâïà çíÿëà áðèëèêà é ÷åìíî âêëîíèëàñÿ. 

(Äàëі áóäå.) 
Ïåðåêëàä óêðàїíñüêîþ Îëüãè Ñåíþê, 

іëþñòðàöії – Àðñåíà Äæàíіê’ÿíà

Дізнайся, чи є в шкільній бібліотеці книжка Астрід 
Ліндґрен  «Пеппі Довгапанчоха», і за бажанням прочитай 
її. Також на дозвіллі можеш послухати першу частину 
одно йменної аудіокниги за QR-кодом (1) або подивитися 
першу серію мультфільму за QR-кодом (2). 

Досліджуймо
А. Прочитай перші два абзаци уривка й познач, до 
якого типу тексту можна віднести кожний із них. До-

веди свою думку. 

1

2
3.



7

1-é àáçàö 2-é àáçàö

розповідь

опис

міркування

 розповідь

 опис

 міркування

Б. Чи відповідає ілюстрація художника Арсена Джанік’яна опису Пеппі? 
Розглянь кадри з кінофільму та мультсеріалу за книжкою Астрід Лінд-

ґрен. Чи відповідає персонаж опису авторки?

Nord Art, 1969, Øâåöіÿ Pippi Longstocking – Êàíàäà, 1997–1999

В. Чи є в поданому уривку міркування? Запиши, над чим розміркову-
вала Пеппі. 

Зверни увагу! Літературний твір певного жанру може бути розповід-
дю, описом або міркуванням, але частіше він поєднує в собі різні типи 
текстів: і розповідь, і опис, і міркування.
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Пишімо
Устав пропущені літери. У дужках запиши цифрою спосіб перевірки: 
1 – перевірка за словником; 2 – перевірка за правилом; 3 – перевірка 

за сильною позицією звука.
Перевір, чи правильно позначено орфограми.
Зразок: червоні клапті р (1).

Òîãî ëàãіäíîãî íàäâ_÷іð’ÿ ( ), õòîñü îñ_ëèâñÿ ( ), ä_âèëèñÿ ( ) 

íà âóë_öþ ( ), ÷_ðâîíі ( ) êëàïòі, ñ_äіëî  ( ) ìàâï_íÿ ( ), 

âіëüíà ä_ðæàâà ( ), ìè æ_â_ìî ( ), òè çíà_ø ( ).

Обговори з однокласником або однокласницею правильність вико-
нання завдання.

Досліджуймо
Попрацюй фактчекером. Що таке факт, ти вже знаєш, а фактчекінг 
(англ. checking) – це перевірка достовірності фактів. Для цього ти 

можеш  скористатися будь-якими надійними джерелами: інтернет-ресур-
сами, довідковою літературою тощо. 

1. Іì’ÿ Ïåïïі Äîâãàïàí÷îõà ïðèäóìàëà äîíüêà Àñòðіä Ëіíäґðåí, 
êîëè, õâîðіþ÷è, ïîïðîñèëà ìàòіð ðîçêàçàòè іñòîðіþ ïðî äіâ÷èíêó.

ôàêò     íå ôàêò

2. Ãðîøі â Øâåöії íàçèâàþòüñÿ êðîíè.
ôàêò     íå ôàêò

3. Ïåïïі Äîâãàïàí÷îõà çîáðàæåíà íà
øâåäñüêіé áàíêíîòі â 50 êðîí.

ôàêò     íå ôàêò

4. Ïðî ïðèãîäè Ïåïïі íàïèñàëà òà
ñàìà àâòîðêà, ùî ñòâîðèëà і «Êàðëñîíà,
ÿêèé æèâå íà äàõó».

ôàêò     íå ôàêò

5. Ïåïïі ñòàëà ãåðîїíåþ 9 ôіëüìіâ і
àíіìàôіëüìіâ.

ôàêò     íå ôàêò

4 

5 
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6. Ïîâíå іì’ÿ Ïåïïі – Ïіïïіëîòòà Âіêòóàëіÿ Ðóëëüãàðäіíà Êðóñ-
ìіíòà Åôðàїìñäîòòåð Äîâãàïàí÷îõà.

ôàêò     íå ôàêò

7. Øâåäñüêîþ ìîâîþ іì’ÿ äіâ÷èíêè çâó÷èòü ÿê Ïіïïі. Àëå â ïå-
ðåêëàäі óêðàїíñüêîþ – Ïåïïі, ôðàíöóçüêîþ – Ôіôі, ñëîâåíñüêîþ – 
Ïіêà, à іñëàíäñüêîþ – Ëіíà. 

ôàêò     íå ôàêò

Обговори з однокласниками та однокласницями, якими джерелами 
інфор мації скористалися вони, щоб здійснити фактчекінг.

Творімо 
Ти вже знаєш, що Пеппі Довгапанчоха мала повне ім’я: Піппілотта Вік-
туалія Рулльгардіна Крусмінта Ефраїмсдоттер Довгапанчоха. Створи 

чудернацьке ім’я.
Дій за інструкцією:

1. Íàïèøè іì’ÿ âіäîìîãî áëîãåðà ÷è 
àêòîðà.

2. Äàëі äîïèøè іì’ÿ ñâîãî óëþáëåíîãî 
ëіòåðàòóðíîãî ïåðñîíàæà. 

3. Ïîòіì äîäàé êëè÷êó äîìàøíüîãî 
óëþáëåíöÿ.

4. Çíàéäè íà êàðòі öіêàâó íàçâó ìіñöå-
âîñòі é çàïèøè її.

5. Äîïîâíè çàïèñ îäíèì іç ïîäàíèõ 
ïðèêìåòíèêіâ: ïóõêåíüêèé, êóöèé, îïå-
öüêóâàòèé, áëàãåíüêèé, êâіò÷àñòèé, 
ñòðîêàòèé, êàðòàòèé, äіðÿâèé, ñìóãàñ-
òèé.

6. Çàïèøè ïðåäìåò ãàðäåðîáà, ÿêèé 
ïåðøèì ñïàäå òîáі íà äóìêó, і çàâåðøè 
íèì іì’ÿ.

Обговори з однокласниками й однокласницями імена, які створили 
вони. Намалюй портрет свого персонажа.

 6  
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Пишімо

персонажем, якби він або вона прокинулися в незнайомій місцині. 
Напи ши розповідь про те, як твій персонаж вибиратиметься з халепи. 
Скористайся короткими питаннями-підказками. 

Хто? Де? Коли? Що? Чому? Як?

Зроби аудіозапис свого тексту і прослухай його. Чи захотілося тобі 
щось змінити? За потреби відредагуй.

Досліджуймо
А. Визнач головне та залежне слово в кожному словосполученні. 

Âå÷іðíÿ ïðîãóëÿíêà – ðàíêîâà ïðîãóëÿíêà
іòè çàäêè – іòè âïåðåä

ïîøèòè øîðòè – ïîøèòè ñóêåíêó

Чому до того самого головного слова можна дібрати різні залежні 
слова? У кожній парі підкресліть те словосполучення, яке трапилося в 
прочитаному уривку з твору Астрід Ліндґрен «Пеппі Довгапанчоха». 

Словосполучення – це уточнена назва предмета, дії або ознаки. 

Б. Утвори словосполучення, уточнюючи назви словами з прочитаного 
уривка у відповідній формі. Не забувай про прийменники, які поєднують 
іменники з іншими частинами мови. Стеж за тим, щоб у кожному рядку 
було записано одне словосполучення, а не кілька. 

íàäâå÷іð’ÿ (ÿêîãî?) 

ïîїõàëè (íà ñêіëüêè?) 

ó áóäèíêó (ÿêîìó?)

ñòîÿëè (äå?) 

äèâèëèñÿ (íà ùî?) 

ç’ÿâèëàñü (äå?) 

âіä÷èíèëàñÿ (ÿê?)

7 

8.
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íіñ (ÿêèé?) 

íå âèñòà÷èëî (÷îãî?)

ïîíàòÿãóâàëà (ùî?) 

÷åðåâèêè (ÿêі?) 

Визнач у кожному словосполученні головне та залежне слово.  Як за-
лежні слова можуть уточнювати головне слово?

Дискутуймо
Створи власний опис зовнішності Пеппі, замінюючи в тексті Астрід 
Ліндґрен деякі прикметники. 
Îñü ÿêèé âîíà ìàëà âèãëÿä:  êîëüîðó âî-

ëîññÿ, çàïëåòåíå â äâі öóïêі êіñêè, ùî ñòèð÷àëè, ìîâ ïàëè÷êè, íіñ 
êàðòîïëèíêîþ, âåñü ïîöÿòêîâàíèé ëàñòîâèííÿì, âåëèêèé ðîò іç 
áіëèìè çäîðîâèìè çóáàìè. À âáðàíà âîíà áóëà ïðîñòî-òàêè õè-
ìåðíî. Ïåïïі ñàìà ïîøèëà ñîáі ñóêåíêó. Ñóêåíêà ìàëà áóòè 

, òà  ìàòåðії íå âèñòà÷èëî, 

òîìó Ïåïïі â êіëüêîõ ìіñöÿõ ïîäîòî÷óâàëà 
êëàïòі. Íà äîâãі, õóäі íîãè âîíà ïîíàòÿãàëà äîâãі ïàí÷îõè – îäíó 

, äðóãó , à 
÷åðåâèêè áóëè ðіâíî âäâі÷і äîâøі çà її ñòóïíі. Öі ÷åðåâèêè òàòî 
êóïèâ äіâ÷èíöі íà âèðіñò ó Ïіâäåííіé Àìåðèöі, і íіÿêèõ іíøèõ 
÷åðåâèêіâ âîíà íå õîòіëà íîñèòè.

Чи погоджуєшся ти з тим,  що в самої Астрід Ліндґрен було руде во-
лосся та улюблене синє плаття? Обговори з однокласниками та одно-
класницями, що могло вплинути на те, що письменниця обрала певні ко-
льори для волосся та одягу дівчинки. Познач свою думку на шкалі й 
обґрунтуй.

Чи мала Астрід Ліндґрен руде волосся 
й улюблене синє плаття? 

Ні ТакВажко визначитися

 9  
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Читаймо 
Прочитай наступний уривок із твору Астрід Ліндґрен «Пеппі Довга-
панчоха» і дізнайся, як Пеппі готувала млинці. 

Äіòè ïîìèíóëè õâіðòêó, ùî ëåäâå òðèìàëàñÿ 
íà çàâіñàõ, і ðóøèëè ñòåæå÷êîþ, ïîñèïàíîþ 
æîðñòâîþ òà îáñàäæåíîþ ñòàðèìè, çàìøіëèìè
äåðåâàìè, – ìàáóòü, ïî íèõ äîáðå áóëî ëàçèòè, – 
äî âіëëè «Õîâàíêà» é ïіäíÿëèñÿ íà âåðàíäó. 
Òàì ñòîÿâ êіíü і їâ îâåñ іç ñóïîâîї ìèñêè.

– Îòàêîї! ×îãî öå êіíü ñòîїòü íà âåðàíäі? – 
çäèâóâàâñÿ Òîììі. Âіí äîñі çíàâ, ùî êîíі ñòî-
ÿòü ó ñòàéíі.

– Òà áà÷èø, – çàêëîïîòàíî ñêàçàëà Ïåïïі, – 
â êóõíі âіí òіëüêè çàâàæàâ, à â âіòàëüíі éîìó 
íå ïîäîáàєòüñÿ.

Òîììі é Àíіêà ïîïëåñêàëè êîíÿ ïî ñïèíі é 
çàéøëè äî áóäèíêó. Òàì áóëà і êóõíÿ, і âіòàëüíÿ, і ñïàëüíÿ. Àëå, 
âèäíî, Ïåïïі öüîãî òèæíÿ çàáóëà, ùî â ï’ÿòíèöþ òðåáà ïðèáðàòè 
äіì. Òîììі é Àíіêà ñòîðîæêî îçèðàëèñÿ íàâêîëî: ìîæå, äåñü ó 
êóòêó ñèäèòü êîðîëü Ïіâäåííîãî ìîðÿ? Áî âîíè ùå çðîäó íå áà-
÷èëè êîðîëÿ Ïіâäåííîãî ìîðÿ. Ïðîòå íіäå íå âèäíî áóëî íі áàòüêà, 
íі ìàòåðі Ïåïïі. І Àíіêà íåñìіëèâî çàïèòàëà:

– Òè òóò æèâåø çîâñіì ñàìà?
– Çâіñíî, íі! – ñêàçàëà Ïåïïі. – Ïàí Íіëüñîí і êіíü òàêîæ æè-

âóòü çі ìíîþ.
– À òâîї òàòî é ìàìà õіáà íå æèâóòü òóò?
– Íі, áіëüøå íіõòî íå æèâå, – ðàäіñíî ñêàçàëà Ïåïïі.
– À õòî æ òîáі êàæå, êîëè ââå÷åðі éòè ñïàòè і âñå іíøå? – çà-

ïèòàëà Àíіêà.
– ß ñàìà, – âіäïîâіëà Ïåïïі. – Ñïåðøó êàæó ëàãіäíî, à êîëè íå 

ïîñëóõàþ, êàæó ùå ðàç ñóâîðіøå, à âæå ÿê і òîäі íå õî÷ó ñëóõà-
òèñü, òî äàþ ñîáі ëÿïàñà, ðîçóìієòå?

Òîììі é Àíіêà íå äóæå її çðîçóìіëè, àëå ïîäóìàëè, ùî öå, ìà-
áóòü, äîáðèé ñïîñіá. Òèì ÷àñîì âîíè çàéøëè äî êóõíі, і Ïåïïі 
ñêàçàëà:

– Íàêîëîòèì òіñòà-іñòà, ñïå÷åìî ìëèíöÿ-ëèíöÿ íà ñíіäàíîê-
äàíîê-àíîê.

Òîäі âçÿëà òðîє ÿєöü і ïіäêèíóëà їõ âèñîêî âãîðó. Îäíå âïàëî їé 
íà ãîëîâó, ðîçáèëîñÿ òàê, ùî æîâòêîì çàëèëî î÷і. Àëå ðåøòó äâîє 
âîíà òàêè ñïіéìàëà â êàñòðóëþ, äå âîíè é ïîòîâêëèñÿ.

1 
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– ß íå ðàç ÷óëà, ùî æîâòîê êîðèñíèé äëÿ âîëîññÿ, – ìîâèëà 
Ïåïïі, âèòèðàþ÷èñü. – Îñü ïîáà÷èòå, ÿê ó ìåíå ïî÷íå ðîñòè âî-
ëîññÿ, àæ òðіùàòèìå. Ùîá âè çíàëè, â Áðàçèëії íіõòî íå âèéäå íà 
âóëèöþ, ïîêè íå íàìàñòèòü æîâòêîì âîëîññÿ. Çàòå òàì íåìàє ëè-
ñèõ. Ïðàâäà, áóâ êîëèñü îäèí äіä, ùî їâ ÿéöÿ çàìіñòü ìàñòèòè 
íèìè ãîëîâó. І âіí òàêè ñïðàâäі ïîëèñіâ. Êîëè âіí âèõîäèâ íà âó-
ëèöþ, òàì ç÷èíÿâñÿ òàêèé ïåðåïîëîõ, ùî äîâîäèëîñü âèêëèêàòè 
ïîëіöіþ.

Ðîçïîâіäàþ÷è ïðî öå, Ïåïïі ñïðèòíî âèáðàëà ïàëüöÿìè øêàðà-
ëóïó ç êàñòðóëі. Òîäі âçÿëà ùіòêó, ùî âèñіëà íà ñòіíі, é çàõîäè-
ëàñÿ êîëîòèòè òіñòî òàê çàâçÿòî, ùî àæ áðèçêè ðîçëіòàëèñÿ íà-
âêðóãè. Âðåøòі âîíà âèëèëà òå, ùî ëèøèëîñÿ, íà ñêîâîðîäó. Êîëè 
ìëèíåöü ïіäïіêñÿ ç îäíîãî áîêó, Ïåïïі ïіäêèíóëà éîãî äî ñòåëі, 
âіí ïåðåâåðíóâñÿ â ïîâіòðі é çíîâ óïàâ ó ñêîâîðîäó. À ÿê ìëèíåöü 
çîâñіì ñïіêñÿ, Ïåïïі êèíóëà éîãî ÷åðåç óñþ êóõíþ ïðîñòî â òà-
ðіëêó, ùî ñòîÿëà íà ñòîëі.

– Їæòå! – ãóêíóëà âîíà. – Øâèäøå їæòå, ïîêè ìëèíåöü 
ó, ù,

ãàðÿ÷èé!
Òîììі é Àíіêà âçÿëèñÿ äî ìëèíöÿ. Âіí їì äóæå ñìàêóâàâ. 
Ïіñëÿ ñíіäàíêó Ïåïïі çàïðîñèëà їõ äî âіòàëüíі. Òàì íå áóëî íі-

ÿêèõ ìåáëіâ, êðіì âåëè÷åçíîãî êîìîäà ç áåçëі÷÷þ øóõëÿä. Ïåïïі 
ïîâіä÷èíÿëà øóõëÿäè é ïî÷àëà ïîêàçóâàòè Òîììі é Àíіöі ñâîї 
ñêàðáè. Òàì áóëè ÿє÷êà ðіäêіñíèõ ïòàõіâ, 
íåçâè÷àéíі ìóøëі é êàìіíöі, ãàðíі ðіçüáëåíі 
êîðîáî÷êè, ÷óäîâі ñðіáíі ëþñòåðêà, ðàçêè 
ïåðëèí і áàãàòî іíøèõ ðå÷åé, ùî їõ Ïåïïі ç 
áàòüêîì íàêóïóâàëè, ïîêè їçäèëè ïî ñâіòі... 
Ïåïïі äàëà ñâîїì íîâèì äðóçÿì ïîäàðóíêè 
íà çãàäêó. Òîììі îäåðæàâ êèíäæàë ç 
ðóêіâ’ÿì, îçäîáëåíèì ïåðëàìóòðîì, à Àíіêà – 
ðіçüáëåíó êîðîáî÷êó. Â êîðîáî÷öі áóâ ïåð-
ñòåíü іç çåëåíèì êàìіíöåì.

– Òåïåð іäіòü óæå äîäîìó, – ñêàçàëà 
Ïåïïі. – Ùîá çàâòðà ìîãëè çíîâ ïðèéòè. Áî ÿê âè íå ïіäåòå çâіäñè, 
òî íå çìîæåòå ïðèéòè ñþäè. À øêîäà, ÿêáè âè íå ïðèéøëè.

Òîììі é Àíіêà ïîãîäèëèñÿ ç íåþ і ðóøèëè äîäîìó. Âîíè ïðî-
ìèíóëè êîíÿ, ùî ç’їâ óæå âåñü ñâіé îâåñ, і âèéøëè íà âóëèöþ 
êðіçü õâіðòêó âіëëè «Õîâàíêà». 

Ïàí Íіëüñîí ìàõàâ їì óñëіä áðèëèêîì.
(Äàëі áóäå.)

Ïåðåêëàä óêðàїíñüêîþ Îëüãè Ñåíþê, 
іëþñòðàöії – Àðñåíà Äæàíіê’ÿíà
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Дискутуймо
  Чи були в житті Пеппі якісь правила? Якщо були, то які саме? 
Чому кінь жив у будинку Пеппі на веранді?

Чи погоджуєшся ти з тим, що Пеппі досконало куховарила?

Творімо
Уяви, що ти актор або акторка театру мімів. Підготуйся до виконання 
ролі Пеппі в сцені на кухні, коли вона пече млинці. Випиши з уривка 

всі дії Пеппі під час приготування млинців. Запам’ятай ці дії, щоб показати 
їх за допомогою пантоміми. Попроси свого друга або подругу стати на час 
репетиції «дзеркалом» і повторювати за тобою всі жести, міміку. Обго-
воріть разом, чи треба щось змінити в твоїй пантомімі. Розіграй сцену 
перед глядачами.

Пишімо
Перечитай частину, у якій описано подарунки для Томмі й Аніки. По-
працюй зі словником. Поєднай слова з малюнками. Запиши тлума-

чення слів.

ðóêіâ’ÿ
ëþñòåðêî
ðіçüáëåíà 
ìóøëÿ
ðàçîê
ïåðëàìóòð
ïåðëèíà

Досліджуймо
А. Який прийом віршування використала Пеппі у своєму мовленні, 
коли вона зі своїми гостями зайшла до кухні? З якою метою віршувала 

Пеппі? Чи відомі тобі які-небудь ігри з віршами? 
Б. Прочитай два відомі акровірші Леоніда Глібова. Спробуй  здогада-

тися, що таке акровірш. Свою гіпотезу перевір на с. 48, де наведено ви-
значення цього літературного терміна.

1 

1

1 

14.
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ÕÒÎ ÁÀÁÀ? 

Ñèäèòü õèòðà áàáà àæ íà âåðñі ãðàáà. 
– Îé íå çëіçó ç ãðàáà! – äóðèòü äіòîê áàáà.
– Âëîâіòü ìåíі òóþ êóðî÷êó ðÿáóþ,
À ÿ ïîäàðóþ ãðóøêó çîëîòóþ.

ÙÎ ÇÀ ÏÒÈÖß?

Ìіæ ëþäüìè, ÿê ïòàøêà, â’єòüñÿ, 
Ó ëþäåé і їñòü, і ï’є; 
Õîäèòü ñòàðåöü, ïðîñèòü, ãíåòüñÿ,
À ó íåї âñþäè є.

У яких сфе рах життя можуть використовуватися акровірші? 

Творімо
Створи акровірш з іменем свого улюбленого літературного персо-
нажа. Тобі все вдасться! Пеппі, відверто кажучи, не зовсім вдався 

вірш, та попри все він став відомим.

Як написати акровірш

1.  Запиши ім’я на рядках так, щоб літери розташувалися вертикально 
й ім’я можна було прочитати згори вниз.

2.  Придумай і запиши в кожному рядку слова, що починаються з 
визна чених тобою літер. 

3.  З кожним словом придумай речення. Подбай про змістовий зв’язок 
між реченнями.

4.  Пошукай такі слова в кінці речень, щоб вийшла рима. Використай 
синоніми.

Пригадаймо

 1  

ППррииггааддааййммоо
1. Як можна словосполучення перетворити на слово? 
2. Як здійснити фактчекінг?
3. Для чого до головного слова добирати залежне?
4. У яких випадках може знадобитися пантоміма? 
5. У який спосіб побудований акровірш?
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ТИЖДЕНЬ ДВАДЦЯТЬ П’ЯТИЙ

Розшукуємо скарби

Öüîãî òèæíÿ òè äіçíàєøñÿ: 

  Чи є різниця між словами шукач, пошуковець та пошуковик?кк
  Чим діафільм відрізняється від ілюстрованої книжки?
  Скільки власних назв може мати предмет?
  Що таке конфлікт? 
  Чи пам’ятають дорослі прочитані в дитинстві книжки?

Досліджуймо
А. Розгадай ребус.

Якщо відгадка правильна, ти можеш прочитати слово, яким скорочено 
називають будь-яку онлайнову пошукову систему.

Чи можна знайти пояснення цього слова в тлумачному словнику? 
Чому?

З’ясуй будову цього слова.
У чому різниця між пошуковиком та шукачем?
Б. Напиши, що означають фразеологізми:

Øóêàòè ãîëêó â ñêèðòі ñіíà – 

1.
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Øóêàòè âіòðà â ïîëі –

Øóêàòè â÷îðàøíüîãî äíÿ – 

Øóêàòè ñåáå –

Øóêàòè ïðèãîä – 

Øóêàòè êіñòêó â ìîëîöі – 

Читаймо
Прочитай уривок із твору шведської письменниці Астрід Ліндґрен 
«Пеппі Довгапанчоха», щоб дізнатися, чому Пеппі не має ані хвилини 

вільної.
– ßê ãàðíî,  ùî âè çàãëÿíóëè äî ìåíå, – ìîâèëà Ïåïïі é îáòðó-

ñèëà ôàðòóõ, âіä ÿêîãî çíîâ çíÿëàñÿ áіëà õìàðà. Áî æ ïåðåä òèì 
âîíà ëåæàëà íà ïіäëîçі é êà÷àëà òіñòî àæ ãàé øóìіâ. Òîììі é 
Àíіêà íàâіòü çàêàøëÿëèñÿ âіä áîðîøíà.

– Ùî ò è ðîáèø? – çàïèòàâ Òîììі.
– Ùî ÿ ðîáëþ? Êîëè ñêàæó, ùî òðóøó ñàæó, òàêèé õèòðóí, ÿê 

òè, îäíàêîâî ìåíі íå ïîâіðèòü. Ñàì áà÷èø: ïå÷ó òіñòå÷êà. Àëå ñêîðî 
âæå êіí÷àþ. À âè òèì ÷àñîì ïîñèäüòå íà ÿùèêó ç äðîâàìè.

Ïåïïі âìіëà øâèäêî ïðàöþâàòè, ùî є, òå є! Òîììі é Àíіêà ñè-
äіëè íà ÿùèêó ç äðîâàìè é äèâè-
ëèñÿ, ÿê âîíà ñïðèòíî ðіæå òіñòî,
ÿê êèäàє òіñòå÷êà íà äåêà, à äåêà –
â ïі÷. Їì ìàéæå çäàâàëîñÿ, ùî âîíè

ä ä , ää

ñèäÿòü ó êіíî.
– Óñå, – íàðåøòі ñêàçàëà Ïåïïі,

êèíóâøè â ïі÷ îñòàííє äåêî, і çà-
õðÿñíóëà äâåðöÿòà.

– Ùî òåïåð ðîáèòèìåìî? – çàïè-
òàâ Òîììі.

 2  
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– Ùî âè ðîáèòèìåòå, íå çíàþ, – âіäïîâіëà Ïåïïі, – àëå ÿ íå 
ìîæó ëåäàðþâàòè. ß ïîøóêîâåöü, à âñі ïîøóêîâöі íå ìàþòü àíі 
õâèëèíè âіëüíîї.

– Õòî òè? – ïåðåïèòàëà Àíіêà.
– Ïîøóêîâåöü.
– À ùî öå îçíà÷àє? – ñïèòàâ Òîììі.
– Ïîøóêîâåöü – öå òîé, õòî äàє âñüîìó ëàä і âèøóêóє ðå÷і, ÿêі 

ëåæàòü íå òàì, äå ñëіä, – âіäïîâіëà Ïåïïі, çìіòàþ÷è íà êóïêó 
áîðîø íî, ùî ðîçñèïàëîñÿ ïî ïіäëîçі. – Íà ñâіòі ñ êðіçü âàëÿєòüñÿ 
ïîâíî ðå÷åé, і òðåáà æ їõ êîìóñü âèøóêóâàòè. Îò ïîøóêîâåöü і âè-
øóêóє їõ.

– ßêèõ ðå÷åé? – çàïèòàëà Àíіêà.
– Î, ÿêèõ çàâãîäíî, – âіäïîâіëà Ïåïïі. – Ãðóäîê çîëîòà, ñòðàó-

ñîâèõ ïåð, çäîõëèõ ïàöþêіâ, ãàéîê òîùî.
Òîììі é Àíіêà âèðіøèëè, ùî öå öіêàâà ðîáîòà, é òàêîæ çà-

õîòіëè ñòàòè ïîøóêîâöÿìè, õî÷ Òîììі ïðèçíàâñÿ, ùî âіí êðàùå 
õîòіâ áè çíàéòè ãðóäêó çîëîòà, à íå ÿêóñü ãàéêó.

– Ïîáà÷èìî, ùî íàì òðàïèòüñÿ, – ìîâèëà Ïåïïі. – Çàâæäè 
ìîæíà ùîñü çíàéòè. Àëå ïîñïіøàéìî, ùîá іíøі ïîøóêîâöі íå âè-
çáèðàëè âñіõ çîëîòèõ ãðóäîê.

(Äàëі áóäå.)
Ïåðåêëàä óêðàїíñüêîþ Îëüãè Ñåíþê, іëþñòðàöії – Àðñåíà Äæàíіê’ÿíà

Досліджуймо
Чи є така професія – пошуковець? У чому різниця між пошуковцем 
і шукачем?
ßê íàçèâàєòüñÿ ïðîôåñіÿ ëþäèíè, ÿêà øóêàє ñòàðîäàâíі ñêàðáè 

é ïðîâîäèòü ðîçêîïêè? 
ßê íàçèâàєòüñÿ ëþäèíà, ÿêà øóêàє òîãî, õòî çäіéñíèâ çëî÷èí? 

ßê çâåòüñÿ ëþäèíà, ÿêà øóêàє äîêàçè íà çàõèñò іíøîї ëþäèíè? 

Дискутуймо
Які з-поміж названих Пеппі речей для тебе теж були би скарбами?
Як ти розумієш слова Пеппі «Завжди можна щось знайти»?

Що ти робиш зі знахідками? 

3 

4 
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Пишімо
Уяви ситуацію спілкування, у якій було б доречним використати один 
із фразеологізмів, запропонованих у завданні 1. Напиши про це ко-

ротку розповідь, дотримуючись правил оформлення діалогу на письмі. 

Обговори з однокласником або однокласницею, чи доречно у ваших 
роботах вжито обрані фразеологізми. 

Досліджуймо
Уяви себе пошуковцем мовних явищ. Підкресли в прочитаному уривку 
з твору Астрід Ліндґрен:

 один фразеологізм;
 синонім до слова швидко;
 назву кондитерського виробу;
 слово зі значенням «чорна порошкова маса, що утворюється внаслі-

док неповного згоряння пального й осідає у печах, димо-
ходах і т. ін.»;

 антонім до слова працювати;
 чотири форми того самого дієслова;
 три займенники.

Обміняйтеся зошитами з однокласником або однокласницею і вико-
найте взаємоперевірку. Чи всі відповіді збіглися? 

 5  

 6  
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Пишімо

щену літеру. 

Ë_æàëà íà ïіäëîçі, òè ðîá_ø, ñ_äÿòü ó êіíî, ÿù_ê ç äðîâàìè, 

ñàì áà÷_ø, çàõðÿñíóëà äâ_ðöÿòà, ï_÷ó òіñò_ _÷êà, íå ìîæó ë_ _äàðþ-

âàòè, àíі õâ_ëèíè âіëüíîї.

Обговори з однокласником або однокласницею правильність вико-
нання завдання.

Досліджуймо
Розглянь зображення. Що є спільним, а що – відмінним? 

1 2 3

4 5 6

Добери до кожного зображення відповідне визначення:

ілюстрація (художник Арсен Джанік’ян)

марка

кадр з фільму

кадр з анімафільму

кадр з діафільму

комікс 

7 

8 
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Напиши обґрунтування свого вибору. 

Діафільм іі – послідовність зображень, віддрукованих на перфорованій 
плівці й тематично пов’язаних один з одним. Зазвичай кадри забезпе-
чені текстом і становлять ілюстровану розповідь. Плівки можна пере-
глядати за допомогою спеціального приладу – фільмоскопу. У минулі 
часи, коли ще не придумали DVD-плеєрів та інтернету, а мультфільми 
лише зрідка показували по телевізору, саме діафільми були однією з 
найулюбленіших дитячих розваг. 

Досліджуймо
Утвори словосполучення, уточнюючи назви словами з прочитаного 
уривка у відповідній формі. Не забувай про прийменники, які поєд-

нують іменники з іншими частинами мови. Стеж за тим, щоб у кожному 
рядку було записано одне словосполучення, а не кілька.

обтрусила (що?) 
посидьте (де?)
працювали (як?) 
вишукує (що?) 
пер (яких?) 
з’явилась (де?) 
стати (ким?) 

 9  
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Читаймо
Прочитай наступний уривок із твору Астрід Ліндґрен «Пеппі Довга-
панчоха» і дізнайся більше про справи пошуковців.
І òðîє ïîøóêîâöіâ ïîäàëèñÿ ó äîðîãó. Âîíè âèðіøèëè ñïåðøó 

ïîøóêàòè íàâêîëî áóäèíêіâ, áî Ïåïïі ñêàçàëà, ùî íàéêðàùі ðå÷і 
çàâæäè òðàïëÿþòüñÿ ïîáëèçó ëþäñüêîãî æèòëà, õî÷ і ñåðåä ëіñó 
÷àñîì ìîæíà çíàéòè ãàє÷êó.

– Áóâàє і òàêå, – äîäàëà âîíà. – ß çãàäàëà, ÿê êîëèñü øóêàëà 
ðå÷і ó äæóíãëÿõ Áîðíåî. І ñåðåä íåòðіâ,  äå íå ñòóïàëà ëþäñüêà 
íîãà, ÿ çíàєòå ùî çíàéøëà? Ñïðàâæíіñіíüêó äåðåâ’ÿíó íîãó, çîâñіì 
íîâó. ß її ïîòіì âіääàëà îäíîìó äіäîâі, ùî íå ìàâ íîãè, і âіí ñêà-
çàâ, ùî òàêîї і çà ãðîøі íå êóïèø.

Òîììі é Àíіêà ïîãëÿäàëè íà Ïåïïі, ùîá íàâ÷èòèñÿ, ÿê ìàє ïî-
âîäèòèñÿ ñïðàâæíіé ïîøóêîâåöü. À Ïåïïі áіãàëà âіä îäíîãî êðàþ 
âóëèöі äî äðóãîãî, çàñëîíÿëà äîëîíåþ î÷і âіä ñîíöÿ і ïðèäèâëÿ-
ëàñÿ äî âñüîãî. ×àñîì âîíà  ñòàâàëà íàâêîëіøêè, ïðîñóâàëà ðóêó 
ìіæ øòàõåòàìè é ðîç÷àðîâàíî êàçàëà:

– Äèâíî! Ìåíі çäàëîñü ÿêðàç, íà÷å ÿ ïîáà÷èëà ãðóäêó çîëîòà.
– À òðåáà íåîäìіííî áðàòè âñå, ùî çíàéäåø? – çàïèòàëà Àíіêà.
– Òàê, óñå, ùî ëåæèòü íà çåìëі, – âіäïîâіëà Ïåïïі.
Íåïîäàëіê âіä íèõ, ïðîñòî íà òðàâі ïåðåä ñâîєþ âіëëîþ, ñïàâ 

ñòàðèé ÷îëîâіê.
– Áà÷èòå, âіí ëåæèòü íà çåìëі, – çðàäіëà Ïåïïі. – І ìè éîãî çíà-

éøëè. Àíó áåðіìî! 
Òîììі é Àíіêà çîâñіì ïåðåëÿêàëèñÿ.
– Íі, íі, Ïåïïі, íå ìîæíà éîãî áðàòè! – ñêàçàâ Òîììі. – Òà é ùî 

ìè ç íèì çðîáèìî?
– Ùî çðîáèìî? Áàãàòî ùî ìîæíà çðîáèòè. Íàïðèêëàä, òðèìàòè 

â êëіòöі çàìіñòü êðîëèêà é ãîäóâàòè êóëüáàáîþ. Òà ÿê âè íå õî-
÷åòå, òî ïðî ìåíå. Õî÷ øêîäà áóäå, êîëè éîãî ñïîïàäå ÿêèéñü іí-
øèé ïîøóêîâåöü.

Âîíè ïіøëè äàëі. Ðàïòîì Ïåïïі êðèêíóëà íà âåñü ãîëîñ:
– Íó, òàêîї çíàõіäêè â ìåíå ùå íіêîëè íå áóëî! – і âîíà âèòÿãëà 

ç òðàâè іðæàâó áëÿøàíêó. – Îöå çäîáè÷! Äèâîâèæíà çäîáè÷! Áëÿ-
øàíêè íå ÷àñòî òðàïëÿþòüñÿ.

Òîììі íåäîâіðëèâî ñïèòàâ:
– À íàâіùî íàì âîíà?
– Òà íà âñå! – âіäïîâіëà Ïåïïі. – Ïî-ïåðøå, â íåї ìîæíà êëàñòè 

òіñòå÷êà, і òîäі âîíà áóäå ÷óäîâîþ Áëÿøàíêîþ-ç-Òіñòå÷êàìè. Ïî-
äðóãå, ìîæíà íå êëàñòè òіñòå÷îê, і òîäі âîíà áóäå Áëÿøàíêîþ-áåç-
Òіñòå÷îê. Öå, çâè÷àéíî, òðîõè ãіðøå, àëå ìîæíà é òàê.

1 
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Ïåïïі îãëÿíóëà áëÿøàíêó. Âîíà áóëà ñïðàâäі 
äóæå іðæàâà і ç äіðêîþ â äíі. 

– Ìàáóòü, öå áóäå Áëÿøàíêà-áåç-Òіñòå÷îê, – 
çàäóìëèâî ìîâèëà Ïåïïі. – Àëå її ìîæíà íà-
òÿãòè íà ãîëîâó і ãðàòèñÿ â òåìíó íі÷.

Ïåïïі íàòÿãëà áëÿøàíêó íà ãîëîâó é ïî÷àëà 
ìàíäðóâàòè â íіé ïî êâàðòàëó, ìîâ ïîæåæíà 
âåæà ç çàëіçíèì âåðõîì, àæ ïîêè ïåðå÷åïèëàñÿ
÷åðåç äðîòèíó і â ïàëà äîëіëèöü íà äîðîãó. Áëÿ-
øàíêà çàòîðîõòіëà, âäàðèâøèñü îá çåìëþ.

– Îñü áà÷èòå, – ìîâèëà Ïåïïі, ñòÿãàþ÷è áëÿ-
øàíêó. – ßêáè íå âîíà, ÿ âïàëà á îáëè÷÷ÿì íà 
çåìëþ і äóæå çàáèëàñÿ á.

– Òàê, àëå ÿêáè òè íå íàòÿãëà íà ãîëîâó áëÿøàíêè, òî íå ïåðå-
÷åïèëàñÿ á ÷åðåç äðîòèíó, і... – ïî÷àëà Àíіêà.

Òà íå âñòèãëà âîíà äîêàçàòè, ÿê Ïåïïі çíîâ ðàäіñíî ñêðèêíóëà 
é ïåðåìîæíî ïіäíÿëà іç çåìëі øïóëüêó áåç íèòîê.

– Ìàáóòü, ó ìåíå ñüîãîäíі ùàñëèâèé äåíü, – ìîâèëà âîíà. – Çíà-
éòè òàêó ÷óäåñíó øïóëå÷êó! Êðіçü íåї ìîæíà âèäèìàòè áóëüêè ç 
ìèëà, à ùå ìîæíà íîñèòè її íà øíóðî÷êó çàìіñòü íàìèñòà! ß çàðàç 
ïіäó äîäîìó é íåãàéíî íàäіíó її.

(Äàëі áóäå.)
Ïåðåêëàä óêðàїíñüêîþ Îëüãè Ñåíþê, іëþñòðàöії – Àðñåíà Äæàíіê’ÿíà

Дискутуймо
Чому Пеппі раділа, коли знаходила старі непотрібні речі?
Як ти розумієш слова Пеппі «де не ступала людська нога»?

Яке вміння допомогло їй бачити в цих речах щось корисне? 
Бляшанка-з-Тістечками та Бляшанка-без-Тістечок – це різні бляшанки? 
Скільки власних назв може мати бляшанка?
Як людина може використати вміння перетворювати непотріб на корисні 
речі?

Досліджуймо
Знайди в прочитаному уривку речення, у яких трапилися ці слова та 
словосполучення, та поясни їхнє лексичне значення. 
Ñòàâàòè íàâêîëіøêè, íåòðі, øòàõåòè, âïàñòè äîëіëèöü, 

øïóëüêà.

У разі труднощів звертайся до тлумачного словника. 

 1  

 1 
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Пишімо
Напиши розповідь про те, як ти або хтось із твоєї родини перетворив 
старі непотрібні речі на нові й корисні. 

Обміняйтеся з однокласником або однокласницею текстами, обгово-
ріть, що вдалося, а що варто поліпшити. За потреби відредагуй власний 
текст.

Читаймо
Прочитай наступний уривок із твору Астрід Ліндґрен «Пеппі Довга-
панчоха» і дізнайся, у який спосіб Пеппі залагоджувала конфлікти. 

Конфліктіі – зіткнення протилежних інтересів, думок, поглядів; гостра 
суперечка.

Òієї ìèòі áіëÿ îäíієї âіëëè âіä÷èíèëàñÿ õâіðòêà і ç íåї âèáіã 
õëîï÷èê. Âіí, âèäíî, áóâ íàëÿêàíèé, і íå äèâíî, áî çà íèì ñëіäîì 
ãíàëèñÿ ï’ÿòåðî õëîïöіâ. Âîíè âіäðàçó äîãíàëè ìàëîãî, ïðèòèñ-
íóëè äî øòàõåò і ãóðòîì ïî÷àëè øòîâõàòè é áèòè éîãî. Õëîï÷èê 
çàïëàêàâ і çâіâ ðóêè, ùîá çàòóëèòè îáëè÷÷ÿ.

1 
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– Äàéìî éîìó, õëîïöі! – ãóêàâ íàéáіëüøèé іç íàïàñíèêіâ. – 
Ùîá і íîñà íå ïîòèêàâ íà íàøó âóëèöþ!

– Î, öå âîíè òàê ìîëîòÿòü Âіëëє, – ìîâèëà Àíіêà. – Îò ïîãàíöі!
– Öå òîé êàïîñíèé Áåíãò. Âіí çàâæäè á’єòüñÿ, – ñêàçàâ Òîììі. – 

І ÿêі áîÿãóçè, ï’ÿòåðî ïðîòè îäíîãî!
Ïåïïі ïіäіéøëà äî Áåíãòà, òêíóëà éîãî ïàëüöåì ó ñïèíó é 

çàïèòàëà:
– Ñòðèâàéòå-íî, âè õî÷åòå çðîáèòè ç ìàëîãî Âіëëє êîòëåòó, ùî 

íàêèíóëèñÿ íà íüîãî âñі ï’ÿòåðî?
Áåíãò îáåðíóâñÿ é ïîáà÷èâ äіâ÷èíêó, ÿêîї äîñі íіêîëè òóò íå 

çóñòðі÷àâ. Çóõâàëó íåçíàéîìó äіâ÷èíêó, ùî çâàæèëàñÿ ñòàòè éîìó 
íà çàâàäі. Ñïåðøó âіí òіëüêè âðàæåíî âèòðіùèâñÿ íà íåї, ïîòіì 
çíåâàæëèâî ñêðèâèâñÿ.

– Õëîïöі, ÷óєòå, õëîïöі! – ãóêíóâ âіí. – Îáëèøòå Âіëëє é ãëÿíüòå 
íà öå îïóäàëî. Òàêîãî ùå ñâіò íå áà÷èâ!

Âіí ëÿñíóâ ñåáå ïî êîëіíàõ і çàðåãîòàâ. Õëîïöі îòî÷èëè Ïåïïі, 
âñі, êðіì Âіëëє, ùî âèòåð ñëüîçè é íåñìіëèâî ñòàâ áіëÿ Òîììі.

– Âè êîëèñü áà÷èëè òàêі êîñè? Ñïðàâæíіñіíüêà ïîæåæà! À òàêі 
÷åðåâèêè? – íå âãàâàâ Áåíãò. – Ìîæå, ïîçè÷èø ìåíі îäíîãî? ß õî-
òіâ áè òðîõè ïîïëàâàòè, à íå ìàþ ÷îâíà!

Âіí ñõîïèâ Ïåïïі çà êîñó, àëå âіäðàçó âіäñìèêíóâ ðóêó é 
âèãóêíóâ:

– Îé, ÿ ïîïіê ñîáі ïàëüöі!
Óñі ï’ÿòåðî õëîïöіâ çàãóêàëè, ïіäñòðèáóþ÷è íàâêîëî Ïåïïі:
– ×åðâîíà Øàïî÷êà! ×åðâîíà Øàïî÷êà! 
À Ïåïïі ñòîÿëà ïîñåðåä êîëà і ïðèÿçíî âñìіõàëàñÿ. Áåíãò ñïîäі-

âàâñÿ, ùî âîíà ðîçñåðäèòüñÿ, àáî ïî÷íå ïëàêàòè, àáî ïðèíàéìíі çëÿ-
êàєòüñÿ. Ïîáà÷èâøè, ùî ñëîâà íå áåðóòü Ïåïïі, âіí øòîâõíóâ її.

– Áà÷ó, òè íå äóæå ââі÷ëèâèé ç äіâ÷à-
òàìè, – ìîâèëà Ïåïïі.

Âîíà ïіäíÿëà éîãî âãîðó ñâîїìè äóæèìè 
ðóêàìè, ïîíåñëà äî áåðåçè, ùî ðîñëà íåïî-
äàëіê, і ïåðåâіñèëà ÷åðåç ãіëëÿêó. Ïîòіì 
óçÿëà äðóãîãî õëîïöÿ é ïåðåâіñèëà ÷åðåç 
іíøó ãіëëÿêó, òðåòüîãî ïîñàäèëà íà ñòîâï 
õâіðòêè, ÷åòâåðòîãî ïåðåêèíóëà ÷åðåç îãî-
ðîæó, і âіí ãåïíóâ íà ãðÿäêó ç êâіòêàìè, à 
îñòàííüîãî ðîçáèøàêó âìîñòèëà â ìàëåñåíü-
êèé іãðàøêîâèé âіçî÷îê, ùî ñòîÿâ íà âó-
ëèöі. Ïåïïі, Òîììі, Àíіêà òà Âіëëє ìîâ÷êè 
äèâèëèñÿ íà õëîïöіâ, ùî àæ ïîíіìіëè ç ïî-
äèâó. Âðåøòі Ïåïïі ñêàçàëà:
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– Âè áîÿãóçè. Íàïàäàєòå ï’ÿòåðî íà îäíîãî! Öå ïіäëіñòü. Òà ùå 
é øòîâõàєòå áåççàõèñíó äіâ÷èíêó. Ãàíüáà! Õîäіìî äîäîìó, – ïîêëè-
êàëà âîíà Òîììі é Àíіêó. Ïîòіì çâåðíóëàñü äî Âіëëє:

– ×àñîì âîíè ùå êîëè òåáå çà÷åïëÿòü, ñêàæè ìåíі. 
À Áåíãòîâі, ùî é äîñі ñèäіâ íà äåðåâі é áîÿâñÿ âîðóõíóòèñü, 

ìîâèëà:
– Êîëè òè õî÷åø ùå ùîñü ñêàçàòè ïðî ìîї êîñè é ìîї ÷åðåâèêè, 

òî êðàùå êàæè òåïåð, ïîêè ÿ íå ïіøëà äîäîìó.
Àëå Áåíãò íå ìàâ áіëüøå ÷îãî êàçàòè íі ïðî ÷åðåâèêè Ïåïïі, íі 

ïðî її êîñè. Òîìó Ïåïïі âçÿëà â îäíó ðóêó çíàéäåíó áëÿøàíêó, à â 
äðóãó øïóëüêó âіä íèòîê і ïіøëà äîäîìó ðàçîì іç Òîììі é Àíіêîþ.

Âæå â ñàäêó áіëÿ ñâîãî áóäèíêó Ïåïïі ñêàçàëà:
– Òàê ìåíі ïðèêðî, ùî ÿ çíàéøëà äâі ãàðíі ðå÷і, à âè âåðíóëèñü 

áåç íі÷îãî. Âàì òðåáà ùå òðîõè ïîøóêàòè. Òîììі, ÷îìó á òîáі íå 
çàçèðíóòè â äóïëî îí òîãî ñòàðîãî äåðåâà? Äëÿ ïîøóêîâöіâ íåìà 
êðàùèõ ìіñöü çà òàêі äåðåâà.

Òîììі âіäïîâіâ, ùî îäíàêîâî íі âіí, íі Àíіêà íі÷îãî íå çíà-
éäóòü, àëå, ùîá íå ïåðå÷èòè Ïåïïі, çàñóíóâ ðóêó â äóïëî äåðåâà.

– Îé! – âðàæåíî âèãóêíóâ âіí, âèòÿãàþ÷è ðóêó. Âіí òðèìàâ ó 
æìåíі ãàðíèé-ïðåãàðíèé çàïèñíèê ó øêіðÿíіé ïàëіòóðöі. Â øêі-
ðÿíó ïåòåëüêó áóâ çàñóíóòèé ìàëåíüêèé ñðіáíèé îëіâ÷èê.

– Äèâíî, – ìîâèâ Òîììі.
– À áà÷èø! – ñêàçàëà Ïåïïі. – Íåìà êðàùîãî, ÿê áóòè ïîøóêîâ-

öåì. ß íå ðîçóìіþ, ÷îãî òàê ìàëî ëþäåé âèáèðàþòü ñîáі öþ ðîáîòó. 
Ñòîëÿðіâ, øåâöіâ, ñàæîòðóñіâ òîùî є ñêіëüêè çàâãîäíî, à îò ïîøó-
êîâöåì ìàëî õòî õî÷å áóòè. 

Ïîòіì Ïåïïі îáåðíóëàñÿ äî Àíіêè:
– À ÷îìó á òîáі íå ïîøóêàòè îí ïіä òèì òðóõëÿâèì ïåíüêîì? 

Ïіä ïåíüêàìè çàâæäè ùîñü çíàõîäÿòü.
Àíіêà çàñóíóëà ðóêó ïіä ïåíüîê і âіäðàçó âèòÿãëà çâіäòè êîðà-

ëîâå íàìèñòî. Âîíè ç Òîììі äîáðó õâèëèíó ñòîÿëè, ïîðîççÿâëÿâøè 
ðîòè, òàêі áóëè âðàæåíі. І âèðіøèëè, ùî âіäòåïåð ùîäíÿ áóäóòü 
ïîøóêîâöÿìè.

Ïåðåêëàä óêðàїíñüêîþ Îëüãè Ñåíþê, іëþñòðàöії – Àðñåíà Äæàíіê’ÿíà

Дискутуймо
Як ти оцінюєш учинок Пеппі, коли вона кинулася захищати хлопчика?
Як би вчинив або вчинила ти в такій ситуації? 

Чи завжди варто самому вирішувати конфлікти?
Коли варто обов’язково і негайно залучати дорослих?
Чого в жодному разі не треба робити під час конфлікту?

1 
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Творімо
Об’єднайтеся в групи для створення відеоролика із соціальною рек-
ламою про протидію булінгу. Придумайте ситуацію, коли хтось потре-

бує захисту. Поміркуйте, як поводиться людина, яка є жертвою булінгу. 
Складіть діалог. Чи буде у вашому ролику оповідач? Якщо так, то при-
думайте для нього текст. Чи ви будете використовувати у своєму ролику 
плакати або титри? Проведіть репетицію перед однокласниками. Дізна-
йтеся враження глядачів. Зробіть відеозапис рекламного ролика та роз-
містіть його на онлайновій дошці для спільного перегляду. 

Досліджуймо
А. Знайди в прочитаному уривку речення, у яких трапилися ці слова 
та словосполучення, та поясни їхнє лексичне значення. 
Çóõâàëèé, ñòàòè íà çàâàäі, çðîáèòè êîòëåòó, îïóäàëî, áëÿøàíêà, 

òðóõëÿâèé, ñàæîòðóñ, êîðàëîâèé.

У разі труднощів звертайся до тлумачного словника. 
Б. Ти вже знаєш багато нового про рудоволосу добро-

душну бешкетницю Пеппі. Розгадай кросворд за QR-кодом.
Якщо відповіді на деякі питання викликають труднощі, 

звернись по допо могу до однокласників та однокласниць.

Пишімо
Шведська акторка  Інґер Нільссон у 1969 році зіграла роль Пеппі Дов-
гапанчохи. Зараз акторці вже понад 60 років, і вона, звичайно, змі-

нилася. Порівняй дві фотографії актриси й напиши, що залишилося 
незмін ним і дозволяє впізнати в теперішній пані Інґер колишню десяти-
річну Пеппі. 

 1 

17.

 1 
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Досліджуймо
Визнач та запиши над кожним іменником відмінок. 
Ëÿñíóâ ïî êîëіíàõ, ñòîÿâ íà âóëèöі, îòî÷èëè Ïåïïі, ãëÿíüòå íà 

îïóäàëî, âіäñìèêíóâ ðóêó, òêíóëà ïàëüöåì, ïîêëèêàëà Òîììі. 

Пишімо
Розпитай своїх батьків, бабусь і дідусів про те, чи читали вони в дитин-
стві книжку про Пеппі Довгапанчоху. Якщо читали, то з’ясуй, у якому 

віці, де саме і які залишилися враження. Можливо, дорослі малими диви-
лися мультфільм, діафільм або фільм за цим твором.
Напиши відповідне повідомлення для презентації в класі. 
За результатами обговорення спільно створіть діаграму про те, скільки 
людей читали книжку, скільки дивилися мультфільм, скільки – діафільм, 
а скільки – фільм.

Пригадаймо

1 

2 2

Прригадаймо
1. У чому полягає різниця між словами пошуковик, пошуковець та 

шукач? 
2. Що спільного й відмінного між діафільмом та ілюстрованою 

книжкою? 
3. Чи може предмет мати кілька власних назв? 
4. Як краще вирішувати конфлікт: самостійно чи з допомогою до-

рослих? 
5. Що дорослі пам’ятають про прочитані в дитинстві книжки?
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ТИЖДЕНЬ ДВАДЦЯТЬ ШОСТИЙ

Послуговуємося Мережею

Öüîãî òèæíÿ òè äіçíàєøñÿ:

  Чому інтернет чекає на дисциплінованих людей? 
  Що таке гіперпосилання?
  Які відмінки є прямими, а які – непрямими? 
  Чи кожен може написати статтю для електронної енциклопедії «Вікі-
педія»?

  Чи існують правила пошуку інформації?

Пишімо
Розглянь хмару слів. Як ці  слова пов’язані з пошуком інформації? 
Запиши спочатку слова, які будуть доречними, якщо говорити про 

друко ване видання, а потім – якщо йтиметься про електронне видання. 
Доповни списки 1–2 словами за цією тематикою.

Äðóêîâàíі âèäàííÿ:

Åëåêòðîííі âèäàííÿ:

Що допомагає тобі швидше знайти потрібну інформацію в друкованих 
виданнях? А в інтернеті?

 1  
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Досліджуймо
Опитай однокласників та однокласниць, якими джерелами інформації 
вони послуговуються. Доповни таблицю своїми варіантами джерел.

Äæåðåëà Õòî ç îäíîêëàñíèêіâ êîðèñòóєòüñÿ

Ñëîâíèêè

Åíöèêëîïåäії

Ïіäðó÷íèêè

Æóðíàëè

Âіêіïåäіÿ

Ðîçïîâіäі äîðîñëèõ

Звідки найчастіше беруть інформацію друзі й подруги? Чи всі перелі-
чені джерела є надійними? Чому, на твою думку, деякі з них популярніші 
за інші? 

Читаймо
Прочитай уривок із твору  Тетяни Щербаченко (Стус) «Як не заблукати 
в Павутині» і поміркуй, це художній текст чи науково-популярний. 

ÇÍÀÉÄÈ ÒÅ, ÙÎ ØÓÊÀЄØ

Іíôîðìàöії â Ìåðåæі íàä-íàä-íàäçâè÷àéíî áàãàòî, і íàâìàííÿ 
ïîòðàïèòè íà íåîáõіäíèé ñàéò ìàéæå íåìîæëèâî. Òè ìîæåø øó-
êàòè â Ìåðåæі íå ëèøå ïîòðіáíі äëÿ íàâ÷àííÿ òåêñòè, ÿê-îò ìàëî-
âіäîìèé òâіð óëþáëåíîãî ïèñüìåííèêà, à íàâіòü ñâіòëèíó àâòîðà òà 
éîãî äåòàëüíó áіîãðàôіþ. Òàêîæ ìîæåø ñêà÷àòè âіäåîóðîêè ÷è 
ïåðå êëàñòè çíàéäåíó іíôîðìàöіþ áàãàòüìà ìîâàìè ñâіòó.

Òà ïåðåäóñіì òè ìàєø ÷іòêî ðîçóìіòè, ùî õî÷åø çíàéòè. Іíàêøå 
áëóêàííÿ Ìåðåæåþ ïåðåòâîðèòüñÿ íà íåìèëîñåðäíå ìàðíóâàííÿ 
÷àñó. Îäèí ñàéò ïîñèëàє íà іíøèé, âîäíî÷àñ âèãóëüêóє íåîáîâ’ÿç-
êîâà, àëå ñòðàøåííî öіêàâà іíôîðìàöіÿ, ÿêó õî÷åòüñÿ âіäêðèòè â 
íîâîìó âіêíі, ùîá ïîòіì ïåðåäèâèòèñÿ âñі ïîñèëàííÿ. Ïîòіì òè 

2 

3 
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íàòðàïëÿєø íà ùå îäíó ñòàòòþ, ÿêà êîëè-íåáóäü ìîæå çíàäîáè-
òèñÿ, à äàëі çàêëèêàëêà âåäå òåáå äî íàïðî÷óä æâàâîãî îáìіíó 
ïëіòêàìè ïðî òâîãî óëþáëåíîãî àêòîðà... À ùå æ òðåáà äîêèíóòè 
ñâîї ï’ÿòü êîïіéîê äî áàëà÷êè â ñîöіàëüíіé ìåðåæі... І ïîãëÿíóòè 
íà ôîòîãðàôії íîâåíüêîї ç ïàðàëåëüíîãî êëàñó... І...
І îò ìèíàє áàãàòî-áàãàòî-áàãàòî õâèëèí: áåç óñÿêîї êîðèñòі 

ñïîæè òî òðàôіê, çãàéíîâàíî ÷àñ. À ãîëîâíå – ÷åðåç íåïåðåðâíå 
ÏÅÐÅ ËІÒÀÍÍß Ç ÑÀÉÒÓ ÍÀ ÑÀÉÒ* çîâñіì çàáóëîñÿ: ïîòðіáíî æ 

ð ô , ð ð ð

áóëî çíàéòè іíôîðìàöіþ äëÿ øêіëüíîãî ðåôåðàòó!
Çàïàì’ÿòàé âàæëèâå ïðàâèëî: àáè ç êîðèñòþ ïîñëóãîâóâàòèñÿ 

Ìåðåæåþ, ñëіä áóòè äèñöèïëіíîâàíîþ ëþäèíîþ. Íàâ÷èñÿ êîíòðî-
ëþâàòè é øàíóâàòè âëàñíèé ÷àñ. Âèçíà÷ñÿ ç ïðіîðèòåòàìè: ÿêà 
іíôîðìàöіÿ âàæëèâà, à áåç ÿêîї ìîæíà îáіéòèñÿ.
Іñíóþòü ðіçíі ñïåöіàëіçîâàíі ñàéòè, ÿêі ïîëåãøóþòü îðієíòó-

âàííÿ â áåçêðàéîìó іíôîðìàöіéíîìó ìîðі-îêåàíі. Ñâîþ äîïîìîãó 
ïðîïîíóþòü âåëèêі é ìàëі êàòàëîãè òà ïîøóêîâі ñèñòåìè.

Ó êàòàëîãàõ ñïèñêè ñàéòіâ óïîðÿäêîâàíі çà òåìàìè. Íàïðèêëàä, 
є âåëèêà êàòåãîðіÿ «Íàâ÷àííÿ», ó íіé ìåíøà – «Íàâ÷àëüíі ìàòå-
ðіàëè», ó íіé ùå ìåíøà – «Óðîêè і òåñòè îíëàéí», à âæå â íіé – 
ñïèñîê âіäïîâіäíèõ ñòîðіíîê. Ïåðåëіê, ùîïðàâäà, íå îáîâ’ÿçêîâî 
âіäîáðàæàє ïîâíó êàðòèíó ðåñóðñіâ çà äàíîþ òåìîþ, àäæå âëàñ-
íèêè ñàéòіâ íå çàâæäè ðåєñòðóþòüñÿ â êàòàëîçі ÷è äîäàþòü ïîñè-
ëàííÿ íà ñâіé ðåñóðñ. 

Íåàáèÿê ñòàíóòü ó ïðèãîäі é ïîøóêîâі ñèñòåìè. Їõ äîâîëі áà-
ð óð

ãàòî – є âëàñíå óêðàїíñüêі, є ñâіòîâі, ÿêèìè êîðèñòóþòüñÿ â ðіçíèõ 
êðàїíàõ, êîæåí ñâîєþ ìîâîþ. Ìàéæå â óñіõ áðàóçåðàõ âáóäîâàíî 
ïîøóêîâå âіêîíöå (âãîðі ïðàâîðó÷), à â äåÿêèõ ìîæíà ââîäèòè ïî-
øóêîâèé çàïèò ïðîñòî â àäðåñíèé ðÿäîê.

Ìîæåø ñêîðèñòàòèñÿ, íàïðèêëàä, òàêèìè ïîøóêîâèìè ñèñòå-
ìàìè: meta.ua, google.com.ua. Ïî÷íè ç óâåäåííÿ ÿêîїñü іç àäðåñ â 
àäðåñíèé ðÿäîê. Êîëè âіäêðèєòüñÿ ñòîðіíêà ïîøóêó і òè ïîáà÷èø 
ñïåöіàëüíå âіêîíöå, íàïèøè â íüîìó ôîðìóëþâàííÿ ñâîãî çàïèòó. 
Äðóêóé ñëîâà áåç ïîìèëîê, іíàêøå ìîæåø íі÷îãî íå çíàéòè. Óòіì, 
äåÿêі ïîøóêîâèêè òàêі ðîçóìíі, ùî ðîçïіçíàþòü ïîìèëêè â ñëî-
âàõ і ïðîïîíóþòü ïðàâèëüíі âàðіàíòè. 
* Перелітання з сайту на сайт ще називають «серфінгуванням». 

(Äàëі áóäå.)

  Дізнайся, чи є в бібліотеці книжка Тетяни Щербаченко 
(Стус) «Як не заблукати в Павутині», і за бажанням про-
читай її. Також можеш завантажити цю книгу з інтернету 
за QR-кодом.
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Досліджуймо
А. Знайди в прочитаному уривку речення, у яких трапилися ці слова 
та словосполучення, і поясни їхнє лексичне значення. 
Ìåðåæà, ñàéò, іíôîðìàöіÿ, âіêíî, ñîöіàëüíà ìåðåæà, òðàôіê, 

ðåñóðñ, ïîøóêîâå âіêîíöå, çàïèò, àäðåñíèé ðÿäîê.

У разі труднощів звертайся до тлумачного словника. 
Б. Для чого авторка використовує в тексті різні за кольором і розміром 
шрифти? 

Дискутуймо
Чи завжди тобі вдається відразу знайти в інтернеті потрібну інфор-
мацію? 

Чи траплялися з тобою ситуації, схожі на ті, які описує авторка? 
Як ти розумієш слова письменниці, що під час користування Мережею 
«слід бути дисциплінованою людиною»? 

Пишімо
Запиши наведені в тексті поради щодо пошуку інформації. 
Як перевірити орфограми, які трапилися у твоєму записі?

Читаймо
Прочитай наступний уривок із твору Тетяни Щербаченко (Стус) «Як 
не заблукати в Павутині» і дізнайся, як можна знайти в інтернеті інфор-

мацію про себе.

  ßÊ ÏÐÀÖÞЄ ÏÎØÓÊÎÂÈÊ

 Ùî òî÷íіøå òè  ñôîðìóëþєø ïîøóêîâèé çàïèò, òî ìåíøå âè-
ïàäêîâèõ ïîñèëàíü çàïðîïîíóє ïîøóêîâèê.

Êîëè äîáèðàþòü ñëîâà (ôðàçó), ïèòàííÿ, ÿêèì öіêàâëÿòüñÿ, ïå-
ðåâàæíî âèêîðèñòîâóþòü îñíîâíèé ëåêñè÷íèé çàïàñ.

Íàïðèêëàä, ÿêùî õî÷åø êóïèòè â ìåðåæåâіé êðàìíèöі 
åëåêòðîíі êè íàéíîâіøó ìîäåëü êëàâіàòóðè, êðàùå íå âæèâàé 
ÑËÅÍÃÎÂÅ ÑËІÂÖÅ* «êëàâà». Ïðîòå ÿêùî õî÷åø íàòðàïèòè íà 
îáãîâîðåííÿ ìîäåëåé ñóïåð÷óòëèâèõ ñóïåðñó÷àñíèõ êëàâіàòóð íà 
ÿêîìóñü ôîðóìі, äëÿ ïîøóêîâîãî çàïèòó çãîäèòüñÿ ñàìå «êëàâà».

4.

5 

6 
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Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ ìàëîâæèâàíі ÷è äіàëåêòíі ñëîâà äëÿ ôîðìó-
ëþâàííÿ ïîøóêîâîãî çàïèòó íåàáèÿê ñòàíóòü ó ïðèãîäі. Äîñëі-
äæóєø іñòîðіþ âèíàéäåííÿ çàñîáіâ ïåðåñóâàííÿ ñíіãîì? Ñèíîíіì 
äî «ñàí÷àò» – ñëîâî «ґðèíäæîëè» – äîïîìîæå òîáі çíàéòè áіëüøå 
öіêàâèíîê.

Òå ñàìå ñòîñóєòüñÿ ñëîâîôîðì. Äåÿêі ïîøóêîâèêè ÂÌІÞÒÜ
ÑÀÌÎ ÑÒІÉÍÎ (òàê çâàíèé «ìîðôîëîãі÷íèé ïîøóê») çàëó÷àòè â 
ïîøóê ñëîâà â íåïðÿìèõ âіäìіíêàõ, â îäíèíі òà ìíîæèíі, ðіçíîãî 
ðîäó òîùî. Òà êðàùå íå ïîêëàäàòèñÿ íà öå é âïèñóâàòè ñëîâà â ïî-
÷àòêîâіé ôîðìі. 

Äîïèñóâà÷і íà ñàéò òàêîæ íàìàãàþòüñÿ ïåðåäáà÷èòè, ÿêèìè 
ñëîâàìè ÷èòà÷і ôîðìóëþâàòèìóòü òåìàòè÷íі çàïèòè, òîìó îáî-
â’ÿçêîâî ââîäÿòü їõ ó òåêñòè é çàãîëîâêè. Öі ñëîâà íàçèâà-
þòüñÿ «êëþ÷îâèìè». Є öіëà ñèñòåìà ïðàâèë ç ÎÏÒÈÌІÇÀÖІЇ** 

ó Ö

ñàéòó.
Äî ðå÷і, çàãàëîì ñòîðіíîê ðåçóëüòàòіâ ïîøóêó ìîæå áóòè êіëü-

êàäåñÿò, і òè âòîìèøñÿ їõ óñі ïåðåãëÿäàòè. Êîðèñòóâà÷і ïåðåâàæíî 
îáìåæóþòüñÿ ïåðøèìè. Îäíàê іíîäі íà íåçíà÷íèõ, ìàëî âіäâіäóâà-
íèõ ñàéòàõ, ïîñèëàííÿ íà ÿêі ïîøóêîâèê äàâ ëåäü íå íàñàìêіíåöü, 
ìîæíà çíàéòè «åêñêëþçèâíі» äàíі.

Íàïðèêëàä, òâîє ïðіçâèùå Øåâ÷åíêî, і òè õî÷åø óïåâíèòèñÿ, 
ùî â Ìåðåæі ëåãêî çíàéòè ðåïîðòàæ ïðî ðàéîííі çìàãàííÿ, îïó-
áëіêîâàíèé íà øêіëüíîìó ñàéòі... Çðîçóìіëî, ùî íà çàïèò «Øåâ-
÷åíêî ïåðåìîãà» ïîøóêîâèê çàïðîïîíóє êіëüêà äåñÿòêіâ ñòîðіíîê 
іç ïîíàä ÷îòèðìà ñîòíÿìè ïîñèëàíü, і òâîÿ ïåðåìîãà áóäå çàñâіä-
÷åíà ó õâîñòèêó – ïіñëÿ âñіõ ïåðåìîã ó íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíèõ 
çìàãàííÿõ òà ôóòáîëі. І òî ëèøå ÿêùî ñàéò òâîєї øêîëè ïðîіíäåê-
ñîâàíèé ïîøóêîâèêàìè. 

ßê æå ñåáå çíàéòè? Òè âæå çíàєø: ïîòðіáíî óòî÷íèòè çàïèò. 
«Øêîëà №1 çìàãàííÿ ç øàõіâ Øåâ÷åíêî». Àæ òðè ðåçóëüòàòè? 
Âіòàєìî! 

×è ñëіä іùå áіëüøå óòî÷íþâàòè çàïèò? ×èòàé ïðî öå äàëі.
(Äàëі áóäå.)

  * Ñëåíã (âіä àíãë. «slang») – îñîáëèâі ñëîâà àáî íîâі çíà÷åííÿ 
âæå іñíóþ÷èõ ñëіâ, ÿêі âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ íåôîðìàëüíîãî, 
äðóæíüîãî ñïіëêóâàííÿ âñåðåäèíі ïåâíèõ ãðóï (ïðîôåñіéíèõ, 
ãðîìàäñüêèõ, âіêîâèõ òîùî). 
 ** Îïòèìіçàöіÿ, àáîSEO (âіä àíãë. «seach engine optimization») – 
ïîøóêîâå âäîñêîíàëåííÿ.
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Досліджуймо
Чи використовуєш ти сленг або діалектизми у своєму мовленні? 

Діалектизми – це слова, що вживаються на певній території країни. 

Доповни стовпчики прикладами з власного мовлення або мовлення 
своїх рідних і знайомих.

Ìîëîäіæíèé ñëåíã Çàãàëüíîâæèâàíå ñëîâî

êëàâà êëàâіàòóðà

Äіàëåêòíå ñëîâî Çàãàëüíîâæèâàíå ñëîâî

ґðèíäæîëè ñàí÷àòà

Читаймо
Прочитай уривок вірша Оксани Мох за QR-кодом. 
Випиши незрозумілі тобі слова.

Досліджуймо
А. Порівняй виписані з вірша Оксани Мох слова з тими, які записали 
однокласники й однокласниці. Спробуйте допомогти одне одному 

в тлумаченні незнайомих слів. Поміркуй, чому одні й ті самі предмети 
та поняття мають різні назви в різних місцевостях. 

8 

9 

10.
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Зверни увагу на виділення в тексті. Натиснувши на них, ти перейдеш на 
сторінку в інтернеті, де дізнаєшся лексичне значення виділених слів.

Гіперпосила́нняаа , або просто посила́ння аа – активний (виділений кольо-
ром) текст, зображення чи кнопка на вебсторінці, натиснення на які 
(активізація гіперпосилання) зумовлює перехід на іншу сторінку або 
іншу частину поточної сторінки. 

Б. Заміни виділені слова синонімами із загальновживаної лексики й 
прочитай вірш. Чи став він тепер зрозумілим? Який вірш тобі було ціка-
віше читати? Поясни чому.

В. Досліди, чи у твоїй місцевості використовуються діалектизми на по-
значення предметів і явищ, описаних у вірші.

Пишімо
Запиши словосполучення, використовуючи іменник у формі називного 
відмінка в однині. 
у мережевій крамниці –
випадкових посилань – 
суперсучасних клавіатур –
для пошукового запиту – 
у непрямих відмінках –

Серед відмінків розрізняють прямі та непрямі. Прямі відмінки – це на-
зивний і кличний. Решта відмінків – непрямі.
Для чого потрібні прямі відмінки? Називний – для утворення граматич-
ної основи речення. Кличний – для звертання до людини. Усі частини 
мови, що змінюються за відмінками, у словнику завжди записані у 
формі називного відмінка. 
А для чого потрібні непрямі відмінки? Для утворення словоспо-
лучень. 

Творімо

мою щодо протидії фейкам (неправдивій інформації). Чому важливо
перевіряти правдивість інформації? До чого може призвести поширення 

 1  

 1 
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помилкових чи брехливих відомостей? Оберіть одну із запропонованих 
ситуацій і розіграйте діалог про її можливі наслідки. 

1) Ïî ðàäіî ïîâіäîìèëè íåïðàâäèâó íîâèíó.
2) Îäíîêëàñíèê ïîøèðèâ íåïåðåâіðåíó іíôîðìàöіþ ïðî êîíêóðñ 

äëÿ øêîëÿðіâ-áëîãåðіâ.
3) Îðãàíіçàòîðè øêіëüíîãî ñâÿòà â îãîëîøåííі âêàçàëè íåïðà-

âèëüíó äàòó ïðîâåäåííÿ âèñòàâè.

Досліджуймо
Попрацюй фактчекером. Укажи джерело, яке допомогло тобі пере-
вірити інформацію (довідник, енциклопедія, інтернет, розповідь одно-

класника або дорослих тощо).
1. Êîàëà ìîæå ñïàòè âіñіìíàäöÿòü ãîäèí íà äîáó.

ôàêò     íå ôàêò

Äæåðåëî: 

2. Îäèí іç êðàòåðіâ ïëàíåòè Âåíåðà íàçâàíî íà ÷åñòü Òàðàñà 
Øåâ÷åíêà.

ôàêò     íå ôàêò

Äæåðåëî:

3. Áàéêà – öå îìîíіì.
ôàêò     íå ôàêò

Äæåðåëî:

4. Íà êîæíîãî æèòåëÿ íàøîї ïëàíåòè ïðèïàäàє ïî 30 åëåìåíòіâ 
êîíñòðóêòîðà LEGO.

ôàêò     íå ôàêò

Äæåðåëî:

5. Íàéáіëüøå ñëіâ â óêðàїíñüêіé ìîâі ïî÷èíàєòüñÿ ç ëіòåðè «Í», 
à íàéìåíø óæèâàíîþ є áóêâà «Ö».

ôàêò     íå ôàêò

Äæåðåëî:

1 
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6. Ùîäíÿ ëþäèíà êëіïàє áëèçüêî 15 òèñÿ÷ ðàçіâ.
ôàêò     íå ôàêò

Äæåðåëî:

Обговори з однокласниками та однокласницями, якими джерелами ін-
формації скористалися вони, щоб здійснити фактчекінг.

Читаймо
Прочитай наступний уривок із твору Тетяни Щербаченко (Стус) «Як не 
заблукати в Павутині» і дізнайся, чому матеріали, розміщені у вікіпедії, 

потрібно перевіряти.

ÄÎÂІÐßÉ, ÀËÅ ÏÅÐÅÂІÐßÉ

ÂІÊІÏÅÄІß – öå âåëèêà ìåðåæåâà åíöèêëîïåäіÿ «ïðî âñå-âñå-
âñå» áàãàòüìà ìîâàìè. Ïîáóäîâàíà âîíà òàê, ùî êîæåí ìîæå íà-
ïèñàòè äî íåї ñòàòòі àáî çìіíèòè òі, ùî âæå є. Àëå ñàìå ÷åðåç öå íå 
âàðòî öіëêîâèòî äîâіðÿòè Âіêі (òàê її ñêîðî÷åíî íàçèâàþòü).

ßêùî òè ââàæàєø ñåáå äîñâіä÷åíîþ â ïåâíèõ ïèòàííÿõ ëþäè-
íîþ é ãàäàєø, ùî òâîї çíàííÿ ìîæóòü áóòè êîðèñíèìè, ìîæåø 
òåæ äîëó÷èòèñÿ äî òîâàðèñòâà åíöèêëîïåäії. Îäíàê ñïåðøó óâàæíî 
ïðî÷èòàé ïðàâèëà äîäàâàííÿ ÷è ðåäàãóâàííÿ òåêñòіâ. Óòіì, ÷è-
òàííÿ ïðàâèë òà іíñòðóêöіé íå çàâàäèòü íіêîëè é íіäå.

Óâàæíî ñòàâñÿ é äî îíëàéíîâèõ ñëîâíèêіâ і ïåðåêëàäà÷іâ. Âîíè 
øâèäêі é äîñèòü çðó÷íі, ÿêùî òðåáà íåãàéíî äіçíàòèñÿ çíà÷åííÿ 
ÿêîãîñü ñëîâà àáî ôðàçè, ùîñü óòî÷íèòè. Òà äîâіðÿòè îíëàéí-ïåðå-
êëàäà÷åâі ðîáèòè øêіëüíå çàâäàííÿ ç àíãëіéñüêîї, ìàáóòü, íå 
âàðòî.

Ó іíòåðíåòі çàãàëîì є áàãàòî äîâіäíèêіâ і ñëîâíèêіâ, ÿêі, áåç-
ñóìíіâíî, ñòàíóòü êîðèñíèìè іíñòðóìåíòàìè ïіä ÷àñ íàâ÷àííÿ. Öå 
âèäàííÿ âèçíàíèõ àâòîðіâ, âіäñêàíîâàíі é ðîçìіùåíі ó Ìåðåæі.

(Äàëі áóäå.)

Пишімо
Уяви, що тобі потрібно створити статтю для онлайнової енциклопедії. 
Обери явище, опиши його, доповни цікавими фактами. Склади список 

джерел, із яких можна дізнатися більше про описане явище. Визнач слова, 
які, на твою думку, слід забезпечити гіперпосиланнями. Зроби на папері 
модель вебсторінки з посиланнями. Презентуй свою роботу в класі.

 1 
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Читаймо
Прочитай наступний уривок із твору Тетяни Щербаченко (Стус) «Як не 
заблукати в Павутині» і дізнайся, що робити, коли в бібліотеці немає 

потрібної тобі книжки.

ÌÅÐÅÆÅÂІ ÁІÁËІÎÒÅÊÈ É ÊÍÈÆÊÈ

ßêùî â áіáëіîòåöі íåìàє ïîòðіáíîї òîáі êíèæêè, à êóïóâàòè її â 
êíèãàðíі äîðîãî, öіé áіäі çàðàäÿòü âіðòóàëüíі áіáëіîòåêè. Â íèõ òè 
ìîæåø çíàéòè áàãàòî õóäîæíüîї, íàâ÷àëüíîї òà íàóêîâî-ïîïóëÿð-
íîї ëіòåðàòóðè.

×èòàòè ìîæíà ç ìîíіòîðà (àëå íå äîâîäü ñâîї î÷і äî òîãî, ùî ïå-
ðåä íèìè ïî÷íóòü áіãàòè ÷îðíі ìóðàøêè!), ìîæíà ùîñü ðîçäðóêó-
âàòè àáî ñêîðèñòàòèñÿ äåäàëі áіëüø ïîïóëÿðíîþ åëåêòðîííîþ 
êíèæêîþ. Êîëè íàâ÷àòèìåøñÿ â óíіâåðñèòåòі, îíëàéíîâі êàòàëîãè 
ãîëîâíèõ áіáëіîòåê ìіñòà äîïîìîæóòü òîáі çàîùàäèòè ÷àñ. Òè çìî-
æåø íå âèõîäÿ÷è ç äîìó ïîáà÷èòè, ÷è є ïîòðіáíà êíèãà â áіá ëіîòåöі. 
Àëå ìàé íà óâàçі, ùî іíîäі ñòàðі âèäàííÿ íå çàíîñÿòü äî òàêîї áàçè 
äàíèõ, òîæ íå âàðòî ïîâíіñòþ ïîêëàäàòèñÿ íà öþ іíôîðìàöіþ.

Êîëè çàíóðèøñÿ ó ñâіò ìåðåæåâèõ áіáëіîòåê, ç’ÿâèòüñÿ ñïîêóñà 
ïîëåãøèòè ñîáі íàâ÷àííÿ. Äåñÿòêè ñàéòіâ ïðîïîíóâàòèìóòü çàâàí-
òàæèòè ãîòîâі ðåôåðàòè, òåìàòè÷íі òâîðè ÷è âèêîíàíі äîìàøíі 
çàâäàííÿ. Óòіì, òè, ìàáóòü, ðîçóìієø, ùî òàê ìîæíà âñêî÷èòè â 
íåàáèÿêó õàëåïó. Ïî-ïåðøå, íіõòî íå ãàðàíòóє, ùî âñå â çàïðîïî-
íîâàíîìó ìàòåðіàëі ïðàâèëüíå. Ïî-äðóãå, òè ìîæåø ïðèéòè íà 
óðîê і âèÿâèòè, ùî âåñü êëàñ «ïîçè÷èâ» ó Ìåðåæі îäèí і òîé ñà-
ìèé ðåôåðàò, à â÷èòåëüêà çíàє éîãî íàïàì’ÿòü, áî ïîïåðåäíі êëàñè 
òåæ éîãî ñêà÷óâàëè.

Òîæ ÿêùî âæå êîðèñòóâàòèñÿ çàãàëüíîäîñòóïíîþ іíôîðìàöієþ, 
êðàùå îáèðàòè ïåðøîäæåðåëà: êíèæêè, íà îñíîâі ÿêèõ ìîæíà é 
ðåôåðàò íàïèñàòè, і çíàéòè ïðàâèëüíі âіäïîâіäі íà òåñòîâі çà-
âäàííÿ. Їõ âèêëàäàþòü ó Ìåðåæó â ðіçíèõ ôîðìàòàõ. 
ð ô ð , ð ä ä

(Äàëі áóäå.)

Досліджуймо
Визнач відмінок іменника в поданих синтаксичних одиницях. Які з них 
є словосполученнями, а які – граматичною основою речення?
×èòàòè ç ìîíіòîðà, íàâ÷àòèìåøñÿ â óíіâåðñèòåòі, çàðàäÿòü áіá-

ëіîòåêè, äîïîìîæóòü êàòàëîãè, ïîêëàäàòèñÿ íà іíôîðìàöіþ, çíà-
éòè âіäïîâіäі, óñêî÷èòè â õàëåïó, ó÷èòåëüêà çíàє. 

1
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Читаймо
Прочитай з олівцем у руці поради Тетяни Щербаченко (Стус) щодо того, 
як ефективно шукати інформацію в інтернеті. Познач номери тих по-

рад, які тобі вже були відомі раніше. 

Аби не марнувати часу, дослухайся до таких порад:

1.  Уточнюй запит, якщо шукаєш щось визначене. Наприклад, якщо 
ти введеш у Google просто «вишиванка», отримаєш понад 800 ти-
сяч результатів. Там будуть і крамниці, де можна придбати такий 
товар, і фотографії, і викрійки, схеми для вишивання чоловічих, 
жіночих, дитячих сорочок. Якщо ж додати «вишиванка візерунки», 
кількість результатів суттєво зменшиться, а на перших двох сто-
рінках тобі запропонують зображення чи описи вишивки й де-
тальні візерунки.

2.  Якщо потрібно знайти точну цитату, візьми її в лапки, наприклад: 
«Любіть Україну, як сонце любіть».

3.  Коли треба вибрати лише одне зі значень слів, то використовуй 
«+». Наприклад, на запит «стільники + бджоли» Google видасть 
результати стосовно бджолярства. А на запит «стільники + теле-
фони» – усе те, що стосується мобільного (стільникового) зв’язку.

4.  Щоб виключити одне зі значень, постав перед ним «–». Запит 
«стільники – телефони» дасть посилання на ігри, тротуарну 
плитку, ті ж бджоли – загалом на все, що причетне до стільників, 
але не стосується телефонів.

5.  Використовуй розширений пошук, де можна вказати бажану мову 
сторінки, країну, обрати формат файлу. Наприклад, знайти книжку 
лише в форматі PDF або пісню тільки у форматі МР3.

6.  Користайся різними пошуковиками. Деякі з них обмежені зонами 
свого регіону, тож недосяжні для інших країн. Певну роль відігра-
ють і рейтинги сайтів, які можуть різнитися на різних пошуковиках. 
Відтак на одному пошуковому ресурсі сайт може стояти у перших 
рядках результатів, а на іншому – далеко у хвості.

7. Шукай кількома мовами!
Іноді буває й таке, що знайти потрібну інформацію ніяк не вда-
ється. Цьому можна зарадити. Постав запитання мережевій спіль-
ноті на тематичних форумах або, приміром, у сервісі «запитання 
й відповіді» популярних пошуковиків.

 1 
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Отже, пошук опановано!
Ти навіть точно знаєш, що на якісь сайти обов’язково заххочеш повер-

нутися. У браузері є можливість внести посилання у «Вибране». Упоряд-ане». Упоряд-
куй свої теки у «Вибраному», дай їм назви відповідно до тем: «уроки іс-
торії», «усе про левів», «рецепти», «сучасна проза», «мережеві книгарні» 
тощо.

Тепер тобі частенько траплятимуться відомості, які хотілося б погли-
бити. Можеш сміливо давати завдання пошуковикам!

Досліджуймо
Як гадаєш, читачам якого віку адресовані поради Тетяни Щербаченко 
(Стус)? Спробуй пояснити свою думку. 

3–7 років

8–11 років

12–14 років

Запиши 2–3 аргументи на захист власної думки.

Пишімо
Напиши есе про вплив на наше життя великої кількості друкованої та 
електронної довідкової літератури. Чи може це обтяжувати нас?

Пригадаймо

1 

2 2

ППррииггааддааййммоо
1. Чому треба бути дисциплінованими в інтернеті?
2. Навіщо потрібне гіперпосилання? 
3. Для чого ми ставимо слова в прямі та непрямі відмінки?
4. Чи легко написати статтю для вікіпедії?
5. Які є правила пошуку інформації?
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ТИЖДЕНЬ ДВАДЦЯТЬ СЬОМИЙ

Практикуємо хімію 

Öüîãî òèæíÿ òè äіçíàєøñÿ:

  Чи можна за художніми творами навчитися куховарити? 
  Як написати оголошення?
  Як науково-популярна література допомагає опанувати куховарство? 
  Що таке підмет і присудок?
  Чи можна ті самі відомості викласти і в науково-популярному тексті, і в 
художньому?

Досліджуймо
А. Пригадай або перечитай, як Пеппі Довгапанчоха готувала млинці 
для своїх друзів. Напиши, з чого готують тісто для млинців. Чи про всі 

інгредієнти згадала авторка? Чому? На що розраховує письменниця?  

Ðåöåïò òіñòà äëÿ ìëèíöіâ Ïðî ÿêі іíãðåäієíòè
òіñòà çãàäàíî â ïîâіñòі

Реце́пт – вказівка про склад і спосіб виготовлення суміші, страви тощо. 

Б. Розглянь обкладинки книжок. Хто із зображених персонажів був чу-
довим кухарем? Чи можна навчитися кухо варити за художнім твором?

1.
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Читаймо
Прочитай два тексти і з’ясуй, чи можна їх назвати рецептами. 

1) Þøêà ðèáíà
Іíãðåäієíòè: ðèáà äðіáíà äëÿ áóëüéîíó – 210 ã, ñóäàê
(ôіëå áåç øêіðè і êіñòîê) – 125 ã àáî ùóêà, òðіñêà, ìèí-
òàé, êîðîï – 185 ã, êàðòîïëÿ – 300 ã, öèáóëÿ ðіï÷àñòà –
50 ã, òîìàòíå ïþðå – 40 ã, ïåòðóøêà (êîðіíü) – 5 ã, ìàñëî
âåðøêîâå, ñàëî øïèê – ïî 15 ã, ÷àñíèê – 4 ã, áóëüéîí –
700 ã, ïåðåöü çàïàøíèé ãî ðîøêîì, ëàâðîâèé ëèñò, ïåò-
ðóøêà, êðіï (çåëåíü) – ïî 10 ã, ñіëü çà ñìàêîì.

2) Äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ñòðàâè íà ÷îòèðè ïåðñîíè ïîòðіáíî: 600 ã 
ì’ÿñíîãî ôàðøó, 4–5 öèáóëèí, 100 ã áåêîíó, 50 ã òîìàòíîї ïàñòè, 
400 ã ñïàãåòі, ñіëü, ñîëîäêèé і ãîñòðèé ïåðåöü. Òîíêî íàðіçàíèé áåêîí  
ïіäñìàæòå íà ñêîâîðîäі, äîäàéòå äðіáíî ïîðіçàíó öèáóëþ і îáñìàæòå 
її äî çîëîòàâîãî êîëüîðó. Ïîòіì äîäàéòå ì’ÿñíèé ôàðø і ïðîäîâæóéòå 
ñìàæèòè, ïîìіøóþ÷è. Êîëè ì’ÿñî áóäå ãîòîâå, äîäàéòå òîìàòíó 
ïàñòó. Çà íåîáõіäíîñòі äîëèéòå âîäó, ùîá âèéøëà êàøîïîäіáíà ìàñà. 
Çâàðіòü ñïàãåòі і çìіøàéòå ç îòðèìàíîþ ì’ÿñíîþ çàïðàâêîþ.

Пишімо
Запиши рецепт страви, яку ти вмієш готувати. 
Обміняйтеся з однокласником або однокласницею рецептами та спро-

буйте уявно «приготувати» описані страви. Чи вдалося зробити це без 
додаткових запитань? За потреби відредагуйте рецепти.

Досліджуймо 
Познач, у чому полягають художні особливості кожної з листівок. 

   

2 

3 

4 
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багатоколірне зображення

малюнок

фотографія

шрифт

образність

чорно-біле зображення

 багатоколірне зображення

 малюнок

 фотографія

 шрифт

 образність

 чорно-біле зображення

Яка з цих листівок тобі більше до вподоби? Чому?

Пишімо
Напиши есе на тему «Допомагає чи заважає реклама правильно хар-
чуватися?». Познач, чи є у тексті:

 міркування

 цікаві порівняння та яскраві визначення 

 неочікувані запитання

Досліджуймо
А. Погрупуй прикметники з однаковими суфіксами. Від слів якої час-
тини мови утворено подані прикметники? Доведи, що кожний із них є 

багатозначним словом. 
Ìàëèíîâèé, øîêîëàäíèé, âèøíåâèé, àáðèêîñîâèé, ñïàðæåâèé, 

ìîðêâÿíèé, êàøòàíîâèé, êóêóðóäçÿíèé, áàêëàæàíîâèé, ëèìîí-
íèé, áóçêîâèé, ãіð÷è÷íèé, îëèâêîâèé, ïîìàðàí÷åâèé, ãðóøåâèé, 
ïåðñèêîâèé, áàðâіíêîâèé, ñëèâîâèé, øàôðàíîâèé, ïøåíè÷íèé. 

Б. Які історичні чергування голосних і приголосних звуків відбулися в 
коренях слів? 

Чим можна пояснити дві букви нн у слові лимонний?
Зроби припущення: коли прикметники утворюються за допомогою су-

фікса -ов-, а коли – -ев-?

 5  

6.
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Дискутуймо 
Розглянь листівку, створену 
1899 року французьким худож-

ником Жаном Марком Коте, на якій 
митець спробував уявити, як кухо-
варитимуть через сто років. Чому 
на столах і полицях немає звичних 
продуктів хар чування? Чи справди-
лися його передбачення?

Досліджуймо 
Переглянь відео за QR-кодом. Яку роль у ньому віді-
грають титри? 
Переглянь відео стільки разів, скільки потрібно для по-

шуку відповідей на запитання.

1. Çà äîïîìîãîþ ÷îãî âèðîùóþòü êëіòèíè øòó÷íîãî ì’ÿñà? 

2. ßêі іíãðåäієíòè äîäàþòü òåõíîëîãè äî øòó÷íîãî ì’ÿñà äëÿ ïî-

ëіïøåííÿ ñìàêó?
3.  Ñêіëüêè òîíí ì’ÿñà âèêîðèñòàëè ó ñâіòі âïðîäîâæ 2015 ðîêó?

4. Ñêіëüêè òîíí ì’ÿñà ëþäè éìîâіðíî âèêîðèñòàþòü ó 2050 ðîöі? 

5. ßêå íà âèãëÿä ëàáîðàòîðíå ì’ÿñî, ùî ïîòðàïèëî äî ìàãàçèíó?

6. ßêі òðè ïåðåâàãè øòó÷íîãî ì’ÿñà? 

Записані відповіді – це факти чи судження?

Пишімо
1. Які питання для дискусії з однокласниками та однокласницями ти 
пропонуєш після перегляду відео про штучну їжу? 

7 

8 

9 
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2. Обери одне питання, напиши оголошення про проведення дискусії 
та розмісти його на онлайновій дошці. Обговори з учасниками, на чому 
кожен із них акцентуватиме увагу. 

Як написати оголошення про подію

1. Повідом у заголовку, що це оголошення.
2. Напиши ЯКА ПОДІЯ? КОЛИ? ДЕ? відбуватиметься.
3. Розкажи, кого запрошено.
4. Повідом, хто написав оголошення.

Читаймо 
 Прочитай твір Юлії Смаль «Хімія і їжа», послуговуючись
«Хресто матією для читання в 3, 4 класах» («Видавництво

Старого Лева», 2016; с. 179–181), і доведи, що науково-по-
пулярна література допомагає опанувати кухарство. 

Досліджуймо
Прочитай анотацію до книжки «100 фактів про їжу» та напиши 5 спосо-
бів використання інформації, поданої в цій книжці. 
«100 ôàêòіâ ïðî їæó» – äèòÿ÷à åíöèêëîïåäіÿ ïðî їæó, òåõíîëî-

ãії її âèðîáíèöòâà, à òàêîæ íåî÷іêóâàíі âіäêðèòòÿ. Óñåðåäèíі íå 
ëèøå öіêàâі ôàêòè ïðî іñòîðіþ ñòðàâ ÷è äèâíі ñìàêîâі âïîäîáàííÿ 
іñòîðè÷íèõ îñîáèñòîñòåé, à é áàçîâà іíôîðìàöіÿ ïðî ïîæèâíі ðå÷î-
âèíè, âіòàìіíè, îñîáëèâîñòі òèõ ÷è іíøèõ ïðîäóêòіâ. Іç êíèæêè 
÷èòà÷і çìîæóòü äіçíàòèñÿ ïðî êîðèñíó òà øêіäëèâó їæó, à òàêîæ 
ïðî òå, ÿê їæà çìіíþє ñâіò. Âèäàííÿ ðîçïîâіäàє, ÷îìó çðîáèòè æåëå 
ç êіâі íåìîæëèâî, ñêіëüêè ìіëüÿðäіâ ÷àøîê íàïîїâ ùîäíÿ âèïèâà-
þòü ëþäè àáî ÿêі ïðÿíîùі äîðîæ÷і çà ñðіáëî é çîëîòî.

 1  

 1  
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Пишімо
Розглянь сторінку з книжки «100 фактів про їжу». Запиши за інформа-
цією, уміщеною на цій сторінці, 6–8 запитань і запропонуй одноклас-

нику або однокласниці знайти на них відповіді. 

Творімо
Хто з твоїх однокласників чи однокласниць так полюбляє куховарити, 
що міг би відкривати кулінарні секрети у своєму фуд-блозі? Які інші 

хо́бі (захоплення) є у твоїх друзів і подруг? Підготуй 3–4 запитання для 
інтерв’ю, щоб дізнатися, звідки він або вона бере потрібну інформацію. 
Зроби аудіозапис інтерв’ю і розмісти його на онлайновій дошці. 

1

1 
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Читаймо 
Прочитай початок твору Юлії Смаль «Кольорова хімія. Та-
ємниці хіміка-криміналіста» («Хрестоматія для читання 

в 3, 4 класах», с. 181) з олівцем у руках. Підкресли ті слова 
або речення, які доводять, що цей науково-популярний текст 
адресований школярам, а не дорослим читачам.

Досліджуймо
А. Виконай завдання щодо визначення підмета і присудка в реченні: 
а) доведи, що виділені слова є граматичною основою речення. Це різні 

речення (тобто виражені різні думки) чи форми того самого речення (тобто 
відбулася зміна граматичного значення)? 

Ó÷åíü ìàëþє êîëî. Ó÷åíü ìàëþâàâ êîëî. Ó÷åíü ìàëþâàòèìå êîëî. 

Речення виражає закінчену думку і вказує на час дії – теперішній, ми-
нулий чи майбутній. 

б) яке з двох слів граматичної основи речення повідомляє про зв’язок 
із часом? Підкресли це слово двома рисками. 

Від якого слова залежать граматичні значення підкресленого слова? 
Які саме граматичні значення? Підкресли це слово однією рискою.

Слово в граматичній основі речення, яке вказує на зв’язок із часом, 
називається присудком. Слово, поєднане взаємним зв’язком із при-
судком, називається підметом. Присудок і підмет складають грама-
тичну основу речення.

Б. Знайди у реченнях підмет і присудок, відповідно підкресли їх.
Ëþäè ñòâîðèëè ÷îðíèëà. Âîíè âàðèëè ÷îðíèëà ç ðіçíèõ ïëîäіâ. 

Ëþäè ïèñàëè ãëèíîþ.

Порівняй послідовність своєї роботи з поданою.

Як визначити граматичну основу речення?
1. Змінити форму речення (час).
2.  Знайти слово, яке при цьому змінюється. Це присудок.
3. Знайти слово, поєднане з присудком взаємним зв’язком. Це підмет.

 1 
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Читаймо 
Прочитай уривок твору Юлії Смаль «Кольорова хімія. Та-
ємниці хіміка-криміналіста» («Хрестоматія для читання 

в 3, 4 класах», с. 182–183) і підготуй повідомлення про те, 
з чого виготовляють прості та кольорові олівці.

Досліджуймо
Знайди в реченнях підмет і присудок і відповідно підкресли. Визнач 
відмінок іменників та займенників. Зроби висновок, у якому відмінку 

вживається іменник або займенник, якщо він є підметом у реченні.
Íà ðіçíèõ ïîâåðõíÿõ ðå÷îâèíà ëèøàëà ÷îðíèé ñëіä. Ñëіä ëåãêî 

ñòèðàâñÿ. Õіìіêè äîñëіäèëè ìіíåðàë. Âîíè âèâ÷èëè éîãî çäàòíіñòü 

äî ìàëþâàííÿ.

Читаймо 
Дочитай твір Юлії Смаль «Кольорова хімія. Таємниці 
хіміка -криміналіста» («Хрестоматія для читання в 3,

4 класах», с. 183–185), щоб дізнатися, як хімія допомагає
детекти вам. Поміркуй, чи могла авторка ті самі відомості ви-
класти в художньому тексті. Що для цього їй знадобилося б?

Пригадаймо

Акровірш іі – поетичний твір, у якому перші літери кожного рядка, 
прочиту вані згори вниз, утворюють слово або речення, найчастіше – 
ім’я того, кому присвячено акровірш.
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1 

1

ППррииггааддааййммоо
1. Чи можна знайти рецепти страв у художньому творі? 
2. Яка інформація має бути в оголошенні?
3. Як можна навчитися куховарити, користуючись науково-популяр-

ною літературою?
4. Як у реченні знайти підмет і присудок?
5. Чи можуть художній і науково-популярний тексти  містити ті самі 

відомості?


