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На як� питання в�дпов�дають д�єслова?

Слова-назви д�й предмет�в називаються…? 1.
2.

3. Як� часи має д�єслово?
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ФЕНЕК
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Художниця
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Д�ти
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Сонечко
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Бер�зка (_______) схиляється
П�вень (_______) засп�вав

Будильник (_______) задзвенить
Мороз (_______) розмальовує

 Сонечко (_______) встало 
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Гарний н�с  
 
 
 

Н�с подарунки
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Став укрився
 
 
 

Став на ковзани
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Шию сп�дничку
 
 
 

Зав‘язав шию
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ДІЄСЛОВА,
ПРОТИЛЕЖНІ  ЗА

ЗНАЧЕННЯМ
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Стояти —… 

См�ятися —… 

Сумувати —… 
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Згода д�м будує, а незгода ..... 
Ласт�вка день починає, а соловей .... 
См�ливий там знайде, де боягуз ..... 

Йому в одне вухо влiтає, а з другого — ......
 

Дов�дка: завершує, руйнує, вил�тає, загубить.
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ДИВНА ДРУЖБА
Сумна сова дружить з веселим жайворонком. Уранц� вона
ще спить, а жайворонок уже прокинувся. Т�льки надвеч�р
в�н прил�тає до сови. Сова мовчить — п�р'ячко чистить. А

жайворонок говорить i говорить! Розказує вс� новини. Його
день зак�нчувався — у неï нiч тiльки розпочиналася. Сова

в�дл�тає на полювання. 
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ЖАЙВОРОНОК

СОВА
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ДІЄСЛОВА,
БЛИЗЬКІ ЗА
ЗНАЧЕННЯМ
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Прочитай текст, уставляючи д�єслова з довiдки
 

… зимов� кан�кули! Ми ... в�дпочити в горах Карпатах. Карпати ...
нас своєю красою. Тут ми ... царство сн�гу та морозу. Л�с
безтурботно... пiд сн�жною ковдрою. Саме тут можна... про

найдивовижн�ш� реч�! 
 

Дов�дка: наближалися, близилися; вирiшили, надумали;
зачарували, полонили; побачили, углед�ли; вiдпочивав,

спочивав; мрiяти, фантазувати.
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ОКІНАВА
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КОРОЛІВСТВОКОРОЛІВСТВОКОРОЛІВСТВО
РЮКЮРЮКЮРЮКЮ

В середньовіччя на Окінаві
існувало королівство
Рюкю, що було підкорене
японцями 1879 року. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D0%BA%D1%8E%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1879
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Замок Шюр� був
монаршою
резиденц�єю в часи
�снування
Рюкюської
держави. 
Замок був
найкрасив�шою �
найпомпезн�шою
буд�влею усього
Рюкю. 
В�д часу побудови
в�н дек�лька раз�в
згорав �
в�дбудовувався.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D0%BA%D1%8E%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A0%D1%8E%D0%BA%D1%8E
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Рюкюсц� — кор�нний етнос
остров�в Рюкю (префектура
Ок�нава). Рюкюсц� є найб�льшою
нац�ональною меншиною в
Япон�ї; 1,3 млн чолов�к
проживають у префектур�
Ок�нава, 300 000 — в �нших
районах Япон�ї.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A0%D1%8E%D0%BA%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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Ханагаса, кольоровий
капелюх, який носять
ж�нки п�д час виконання
традиц�йного
корол�вства Рюкю

Йоцудаке
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ШИСА
Shisa (ок�нав. Siisaa)  –
традиц�йний тал�сман
префектури Ок�нава,
сум�ш лева та собаки
придумана Богами.
Ок�навц� розм�щують
ф�гурки Шиса на дахах
своїх будинк�в або на
воротах при вход� в
будинок.
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В кв�тн� — липн� 1945 року
п�д час Битви за Ок�наву
було захоплено
американськими
в�йськами. На остров�
було створено
американську в�йськову
базу, що була ключовим
стратег�чним об'єктом та
контролювала вс�
п�дходи до Япон�ї. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1945
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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