Спочатку послухай, а потім прочитай
українську народну казку «Лисичка
і Журавель».

Прочитай правильно

Запросини, припрошує, пригощайся, розійшлися,
приятелько, приятелює, розгнівалася, розсердилася.
Українська народна казка
ЛИСИЧКА І ЖУРАВЕЛЬ
Були собi Лисичка і Журавель. Зустрілися вони
якось у лісі. Та такі стали приятелі!
Кличе Лисичка Журавля до себе в гості:
— Приходь, Журавчику! Приходь, лебедику! Я для
тебе — як для себе.
От приходить Журавель на ласкаві запросини.
А Лисичка наварила кашки з молоком, розмазала
по тарілці та й припрошує:
— Пригощайся, Журавлику! Пригощайся, лебедику!
Журавель до кашки. Стукав, стукав дзьобом по
тарілці — нічого не вхопить.
А Лисичка як узялася до страви — лизь та лизь
гарненько язиком, аж поки сама всю кашу не вилизала. А тоді до Журавля мовить:
— Вибачай, Журавлику, — що мала, тим тебе й
пригощала, а більше немає нічого.
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— То спасибі ж, — мовить Журавель. — Приходь
же, Лисичко, тепер до мене в гості.
— А прийду, Журавлику! Прийду, лебедику!
На тому й розійшлися.
От уже Лисичка йде до Журавля на гостину. А Журавель наварив такої смачної страви! Узяв i м’яса,
і картопельки, і бурячків. Покришив дрібненько,
склав у глечик із вузькою шийкою та й каже:
— Пригощайся, люба приятелько, не соромся!
От Лисичка до глечика — голова не влазить! Вона сюди, вона туди, вона i лапкою — не витягне.
Крутиться Лисичка, скаче, у глечик зазирає, нюхає...
А Журавель не гуляє: усе дзьобом у глечик, усе
у глечик. Помаленьку-помаленьку — та й поїв,
що наварив. А тоді й каже:
— Оце ж, вибачай, Лисуню, що мав, то тим i пригощав. Та вже більше нічого не маю на гостину.
Ох i розгнівалася ж Лисичка! Так розсердилася,
що й подякувати забула. Відтоді Лисичка не приятелює із Журавлями.
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Скільки персонажів у цій казці? Назви їх.
Прочитай, як Лисичка запрошувала Журавля до себе в
гості.
Чим Лисичка пригощала Журавля? Який посуд вона
вибрала для частування гостя? Як ти думаєш, чому?
Як Журавель почувався в гостях у Лисички?
Чи сподобалося Лисичці частування Журавля? Чому?
Знайди в казці зачин, основну частину і кінцівку.
Розглянь малюнок. Який епізод казки на ньому зображено?
Чого вчить ця казка?
Підготуйся і стисло розкажи казку.

Стисло — коротко, без подробиць, про головне.
Я — дослідник

Послухайте пісню, написану за мотивом
української народної казки «Лисичка і
Журавель». Порівняйте казку та пісню.
Чим вони схожі, а чим різняться? Яку
народну мудрість висловлено у пісні?
Я — дослідниця
Правильно прочитай скоромовку. Чітко вимовляй звуки
і слова.

Бабин біб розцвів у дощ —
буде бабі біб у борщ.
Прочитай правильно

Насмішкою, куценька, скаржитись, справедливо.
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