
Слова, протилежні за
значенням 
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З'єднайте парами слова

веселий

повільний

високий

швидкий

низький

сумниий
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Багато говорити
На чорній землі
Земля все дає

і все забирає.
та мало слухати.
білий хліб родить
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Лягти -                                    Далеко -

Реальний -                            Пам'ятати -

Білий -                                   Говорити -

Плакати -                              Стояти -
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Слова, близькі за
значенням 
(синоніми)
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Слова, які звучать по-різному, але
близькі за значенням. 

Турботлива матуся-дбайлива матуся.
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До слів у 2 колонці підбери із довідки слова
говірлива дівчинка-

чесний товариш-
щире слово-

запашний хліб-

...дівчинка

...товариш
...слово
...хліб

Довідка: порядний, пахучий, 
відверте, балакуча
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Умаленькоїгорличкитуркотливегорлечко
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Увічливий, привітний,
чемний, люб'язний, ґречний 
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Золоті у нього
руки:

Робить зачіски й
перуки,

Підстриже і
пофарбує,

Гарний настрій
подарує

Він закони добре
знає,

Помилку відраз
впізнає,

Будь-який
важливий лист

Враз напише вам…

Він дізнається для
нас

Про Китай і про
Канзас,

Про найдовший в
світі міст

Розповість нам…
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Хто людей з біди рятує
І хвороби всі лікує -

Призначає процедури
І таблетки, і мікстури?
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ПЕРЕРВА
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Розвиток зв’язного
мовлення. Професії

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5272&m=db


Фізкультхвилинка «Професійні вміння» ( імітаційні рухи, відповідні до
змісту)

Кожна праця — це уміння,
Вміння справжні, професійні:

Так працює в нас жонглер,
Так веде авто шофер,
Так фарбує дім маляр,
Так ось грає сопілкар,

Так працює в нас двірник,
Так — завзятий танцівник,

Так саджає садівник,
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Кухар так кришити звик.
Лікар так лікує всіх,

Клоун викликає сміх.
Стюардеса всіх вітає,

Футболіст м՚яча ганяє,
Режисер кіно знімає.

Так пливе спортсмен-плавець...
 

Кожний — справжній фахівець.
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Казка про хлопчика Абихто

Казна-коли, казна-де жив хлопчик Абихто.
Прокидався будь-коли, вмивався абияк,

знехотя, аби ніхто не сварив, снідав і йшов
куди-небудь, гуляв аби з ким, аж доки не
обридало. Повертався додому, думаючи:

«Будь що будь, будь як-небудь...».
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Якось хлопчика запитали: «Ким ти хочеш бути?»
Він неохоче відповів: «А мені все одно. Ким-

небудь».
Так і виріс хлопчик Абихто. Виріс, та так ніким і не

став. І прозвали його — Ніхто.
 

- Яким був цей хлопчик?
- Чому його прозвали Ніхто?

- Яку пораду ви дали б хлопчикові?
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Відгадай професію
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