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ЛЕТЮЧІ КОРАБЛІ
Відгадай загадки. Знайди відгадки на малюнках.
Схожий на бабку, а крилець не має.
Крилець не має, а в небі літає.
Крила має і літає,
Але крильми не махає.
І сріблиться в небесах
Цей залізний диво-птах.
Алла Свашенко
Виконай «математичні» дії і дізнайся, як називається літальний апарат із двигуном і корпусом, наповненим найчастіше гелієм*.
ДИНЯ − НЯ + РИБА − БА + ЖАБА − А + ЛЬ = ?

піднімається
розбризкують

маневрені
хімікати

рятувальники
гелікоптер

Дізнайся цікаве.
 Гелікоптер — це літальний апарат, який піднімається
у повітря вертикально за допомогою двигуна і гвинтів.
Його використовують військові, рятувальники, пожежники. За допомогою гелікоптерів перевозять і пасажирів,
а також розбризкують хімікати над полями та садами під
час боротьби зі шкідниками. Гелікоптери дуже маневрені**
й не вимагають великого майданчика для посадки.
*
**

Ге л ій — газ без кольору й запаху.
Мане в рений — здатний швидко змінювати напрямок руху.
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покататися

мандри

неначе

дядечко

Прочитай вірш, доповнюючи його необхідними словами.
Захотів раз песик Буля
Покататися на … .
Ось наш пес у кошик сів
І у мандри … .
Бачить песик: у хмарках —
Літачок, неначе … .
І веде його пілот —
Добрий дядечко Єнот.
Ірина Сонечко
(Переклад Л. Опанасенко)
Яким казковим героям вдалося здійснити мандрівку
на повітряній кулі? Прочитай у дзеркальному відображенні та запиши. Впиши у клітинки автора цього твору.

ІЗУРД ОГОЙ АТ ОКЙАНЗЕН

Як називається приміщення для стоянки та ремонту
літаків, гелікоптерів? За стрілочками впиши букви
у клітинки і прочитай слово-відповідь.
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КОСМІЧНІ ПОЛЬОТИ
здійнятися

відбувається

винайшли

Дізнайся цікаве.
 Людям завжди кортіло здійнятися ще вище в небо
й дізнатися, що відбувається в далекому космосі. Однак
літак не може перебувати в космосі, адже там немає
повітря. Тому після літаків винайшли нові літальні машини — ракети.
Розплутай слова, пов’язані з космосом, та запиши
їх у клітинках. Що вони означають? Які ще слова
з цієї теми ти знаєш?
КАЗІР

КЕТАРА

ТЕОМЕРИТ

незві даних

МЕКОТА
НАВТМОКОС

помандруємо

міжзоряні

Прочитай вірш, розплутавши виділені слова.
РАКЕТА
До незвіданих анплет
Стрімко мчить кетара,
Поспішає уперед
Повз кизір й котиме.
Помандруємо в ній ми
У міжзоряні світи.
Ольга Нестерова
(Переклад О. Гноінської)
www.e-ranok.com.ua
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космі чний
примі щення

усередині
подорожній

відсі к
техніка

Дізнайся цікаве.
 Космічний корабель — складна техніка. Усередині нього багато
приміщень, які називаються відсіками.
В одному відсіку керують польотом.
В іншому — перевозять вантажі. У третьому — сплять, умиваються, готують їжу.
 У космічному кораблі будь-які предмети не мають
ваги. Навіть слон чи бегемот важив би там не більше
за пір’їнку. У космічному кораблі можна ходити по стінах,
висіти вниз головою і навіть спати на стелі.
Запиши в кружечки кожну третю букву і дізнайся,
як звали першого у світі космонавта.
БГЮДУРУВІЩЧЙМЛГУОАЖЮГИЯАЗЛРЬВІТПН

Відгадай загадку. Перевір себе: віднови запис і прочитай слово-відгадку.
Хто літає попід небесами,
Що відомий він людині кожній?
Названий точнісінько так само,
Як і ваш звичайний подорожній*.
Дмитро Білоус
С
*
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Подоро ж ній — той, хто подорожує, турист.
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ХОЧ НАСПРАВДІ Я НЕ ПТАХ,
ТА ЛІТАЮ… У ДУМКАХ
розрадить
шкодую

досхочу
поспішаю

на жаль
професія

Прочитай вірш і здогадайся, ким хоче стати хлопчик.
Наче птах, у небі синім
Я літав би досхочу.
Та, на жаль, я крил не маю,
Тож до хмарок не злечу…
Так шкодую, ледь не плачу.
Хто розрадить у біді?
Я до мами поспішаю,
Щоб порадила мені.
— Не сумуй,— матуся каже,—
Є професія така.
Якщо хочеш ти літати —
Стань … літака.
Ольга Нестеровa
(Переклад О. Гноінської)
Зафарбуй тільки склади з голосними е, о, і. Склади
з них слово і дізнайся, на чому мріє літати хлопчик.
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