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Дарагi вучань!

З дапаможнiкам па чытанні ты працягнеш цiкавае 
падарожжа да роднай мовы. 

Невялікія ўступныя тэксты дапамогуць табе зразу-
мець назвы тэм. Змест твораў паспрыяе разуменню 
мовы роднай прыроды, пазнаеш хараство сямейных і 
сяброўскіх зносін, разнастайныя цуды і таямніцы жыц-
ця, адкрыеш сваё чулае сэрца міласэрнасці.

Пазнавальныя творы чытанкі дапамогуць не толькі 
правiльна i бегла чытаць, але разумець сэнс і галоўную 
думку твора. Пытаннi i заданнi паспрыяюць развіццю 
актыўнай слухацкай пазіцыі, маўлення, памяці і мыс-
лення.

Поспехаў табе!

Умоўныя абазначэнні:
  — размінка     — слоўнік 
   — заданні         — пытанні  
 — развіццё мовы
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 З апорай на выдзеленыя словы складзiце апiсанне верасня.  
 Каго ён вам нагадвае? Чаму?

Мікола Мятліцкі [4, с. 41, 2012]

отдельное жилище1, приданое2.

Глыбела неба, зоркі халаднелі.
Ступала восень зорнай паласой.
Апошні мёд насілі пчолы ў келлі1
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ЧАЛАВЕК I ПРЫРОДА

Прырода — неад’емная частка нашай Радзiмы. 
Ахоўваць прыроду, берагчы яе, ашчадна адносiцца — 
гэта значыць берагчы сваю Радзiму. Чалавек i пры-
рода — непадзельнае цэлае [1].

 Выдзеленыя літары вымаўляйце грамчэй за iншыя.
  ЛеТняй раніЦай, бывае, 

  ПлаЧуць тРавы луГавыя.
  Хто з вас, ДЗеці, аДгаДае,
  Як завуЦЦа слёЗкі тыя?

Анатоль Зэкаў [2, с. 15, № 6, 2010]

Асенняе лісце схавала літару галоснага гука. Здагадайцеся, 
якую. Устаўце яе.      = 

Восень
Паляцела л та           Коціцца кудысьці
З птушкамі на поўдз нь.          Ён, асірацелы.
Hi травы, ні кв так,          Голы сад зням лы
Пуста ў агародзе.           Да сябе н   кліча,
Вец р гоніць лісцік,          Неба пацямн ла
Скурчаны, счарн лы.          I цяпла н  зыча.

Н. Галіноўская [3]
1. Якая пара года апісваецца ў вершы? Як вы аб гэтым зда-
гадаліся?
2. Якім настроем прасякнуты верш: сумным, вясёлым, звычайным?
3. Як апісана пустэча ў садзе? Падкрэсліце гэтыя словы.
4. Чаму лісцік асірацеў? Чым раней да сябе клікаў сад? 
5. Чаму пацямнела неба? З кім паляцела лета на поўдзень? 
З якой мэтай?
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На санцагрэве з буйных верасоў.
За жураўліным клінам павуцінка
Плыла трывожна з восеньскай вярсты.
...Яшчэ сініцам весела адцінькаць
У голлейку пажоўклыя лісты.
А там дажджы рабінай апякуцца,
I выпадзе халодная раса...
He, не мае красёнцы гэта ткуцца,
He мой — халоднай восені пасаг2.

I не мае то вусны загарчылі
Салодкім мёдам позніх верасоў...
I сняцца сны ўспамінамі чужымі.
Ступала восень зорнай паласой.

А. Канапелька [3]

Растлумачце значэнне слоў i словазлучэнняў верша.

Зорная паласа – ________________________________,
санцагрэў – ________________________________________,
весела адцiнькаць – _______________________________,
трывожна плыла – ________________________________,
рабiнай апякуцца – ________________________________,
красёнцы ткуцца – ________________________________,
вусны загарчылi – _________________________________,
ступала восень – __________________________________,
сны з успамiнамi чужымi – _________________________.

1. У якую пару года адбываецца дзеянне? Як вы даведалiся?
2. Чаму пчолы будуць несцi апошнi мёд у келлi? З якiх раслiн 
ён будзе? Як ён называецца? Чаму вусны будуць гарчыць?
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