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ПЛАН.  ІНСТРУКЦІЯ

18

АЛГОРИТМИ  І  ВИКОНАВЦІ 

1) Пригадую ознаки живого та записую у схему.
2) Посадять квасолю у два різні горщики. Коли про-

росте, сховають на тиждень один горщик у шафу.
3) Збирати листочки з дерев та створити гербарій.
4) Будуть робити гніздо для лелек.

Вправа 1. Спонукальні речення.
Утворіть спонукальні речення з розповідних. 

Підкресліть слова, які ви змінили.

Вправа 2. Надування кульки.
Складіть кожен свою інструкцію з 5 кро-
ків надування повітряної кульки. По-
рівняйте в парах створені інструкції. Чи 
мають вони відмінності? Поясніть, чому.

Вправа 3. Чорногуз заплутався.
Впорядкуйте речення так, щоб створити інструкцію 
до гри «Чорногуз». Обговоріть впорядковані речення в 
парах.

Хтось один стає «чорногузом», а всі інші — «жабки». 
Чорногуз шукає жабок осторонь, а коли наближається, 
жабки присідаюсь — «ховаються». Хто не встиг присісти і 
чорногуз впіймав його, той стає чорногузом.
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Вправа 4. План.
Прочитай вірш. Підкресли слова-дії, які планував ви-
конувати Вітя. 

НОВЕ  ЖИТТЯ
Вчора Вітя так промовив: 
— З мене — досить, 
          от вам слово:
я почну життя нове!..

Присідайте, коли наближається чорногуз. 

Розбіжіться по полю.

Стань чорногузом, якщо тебе впіймали.

1 Оберіть чорногуза.

Чорногузе, впіймай жабку.
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Аркуш взяв та олівець, 
сів і пише по порядку:
«В сім встаю,
 роблю зарядку,
чищу зуби, мию шию.
Неодмінно вуха мию. 
Потім — кухня. 
 Там сніданок
всім готую сам, без мами.
Посуд мию.
Підмітаю  
і до школи поспішаю…»

Ще у плані пунктів 
  двадцять
та не варто зупиняться...
Чому? — питаєте.
Все просто, бо знову мама 
миє посуд, підмітає та готує
А Вітько?
Він і не чує.
Він — у ліжку. Досі спить.
Зате над ліжком 
  план висить...

                 Анатолій Костецький 

Вправа 5. Як зліпити їжачка?
Створи малюнковий план виготовлення їжачка. Виріж 
з додатків (с. 67) та наклей у правильній послідовності.
Допиши речення у текстовому плані.

1 Зліпи кульку, витягни майбут-
ній носик.
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Запиши нові слова. Користуйся схемою «Словничок» 
на с. 110 підручника:

_____________________________________________

_____________________________________________

2

______________________________

______________________________

______________________________

3 Зроби дві маленькі кульки з 
чорного пластиліну і приліпи, 
щоб закінчити очі.

4 Прикріпи насінини-голочки до 
тулуба їжачка.
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1 Я можу навести приклади планів, якими 
користуюсь я та мої друзі.

2 Я розумію, що діючи за планом, слід вико-
нувати всі його кроки по черзі.

3 Я розумію, що спонукальне речення спону-
кає до дії.

4 Я можу відрізнити спонукальне речення від 
розповідного та питального.

5 Я можу навести приклади спонукальних 
речень.

Оціни свої знання та вміння. Так Ні


