Працуем па новых падручніках 39

Практыкаванні са слоўнікавымі словамі
IІ клас*
Акварыум
1. Расшыфруйце слоўнікавае слова і запішыце
яго.
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2. Якая літара «збегла» са слова? Злучыце яе з
месцам пропуску ў слове.
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* Малюнкі да слоўнікавых слоў змешчаны на каляровай укладцы.
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3. Гульня «Лесвіца». «Спусціцеся» па лесвіцы і
дапішыце патрэбныя словы. Зафарбуйце радок, у
які ўпісана слоўнікавае слова.
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Дапоўніце гэтымі словамі верш:
__________ыя рыбкі
У ____________е Міла
Рыбак кожны дзень карміла.
Ды ў ____________е рыбкі
падрасталі штось не шыбка.
(Анатоль Зэкаў [1, c. 56])
Шыбка — тут: хутка.
Якое захапленне ёсць у Мілы?
4. Дапоўніце верш слоўнікавым словам. Каго
нагадвае сомік?
Сомік
У ____________е сомік
носам тыцкаецца ў шыбку
так пацешна, нібы гномік.
Палюбуйцеся на рыбку!
(Данута Бічэль-Загнетава [2, c. 20])
Шыбка — тут: шкло, з якога зроблены акварыум.
5. Прачытайце верш. Дапішыце ў слоўнікавае
слова прапушчаную літару.
У аквары..ме гупі
Падабаецца быць групай.
Між раслінаў, як нідзе,
Ім так хораша ў вадзе.
(Міхась Пазнякоў [3, c. 225])
Гупі — акварыумная рыба.
Разгледзьце малюнак. Апішыце, як выглядае
гупі.

Дзверы
1. Разблытайце «павуціну» і запішыце слоўніка
вае слова.
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Запішыце словы, якія «схаваліся» ў слоўнікавым
слове.
2. Прачытайце верш. Дапоўніце яго слоўнікавым
словам.
Два браты
Гучна — «ба-бах!» —
___________ адкрытыя.
Жаласна — «дзінь!» —
шклянка разбітая.
Зноўку бягуць —
з гіканнем, тупатам.

Падаюць, коцяцца.
Ой! — з грукатам.
(Таццяна Мушынская [4, c. 28])
Выберыце словы, якімі можна апісаць братоў:
Веселуны, ціхоні, непаседы, балаўнікі, сваволь
нікі, разумнікі.
3. Прачытайце загадку. Дапішыце прапушчанае
слоўнікавае слова.
Дом на рэйках падкаціў,
___________ шчыра адчыніў.
Той, хто едзе, паспяшай,
Не затрымлівай _________________.
(Міхась Пазнякоў [3, c. 225])
Запішыце слова-адгадку.
4. Дапоўніце скорагаворку слоўнікавым словам.
Навучыцеся правільна яе вымаўляць.
__________ састарэлі: рыпелі і скрыпелі.
(Анатоль Клышка [5, c. 13])
5. Прачытайце загадку.
Стаяць навідавоку.
Цераз парог — ні кроку.
(Анатоль Клышка [6, c. 41])
Запішыце слова-адгадку.

Дождж
1. Разгадайце рэбус. Запішыце слова, якое ў
вас атрымалася.
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2. Дапоўніце сказы патрэбнымі словамі:
Вялікі ________ — гэта лівень.
Маленькі дождж — гэта __________.
3. Прачытайце верш. Дапоўніце яго слоўнікавым
словам.
___________ да раніцы ішоў,
раніцай —
стаміўся:
пэўна, спачываць пайшоў,
бо за ноч —
стаміўся.
(Мікола Чарняўскі [7, c. 7])
4. Прачытайце і адгадайце загадку. Запішыце
слова-адгадку.
Ён раптам зашумеў:
— Шу-шу.
Забарабаніў па страсе.
Калі прыйшоў, пачулі ўсе.
Калі пайшоў, ніхто не чуў. __________
(Уладзімір Мацвеенка [8, c. 60])
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5. Прачытайце верш. Дапоўніце яго слоўнікавым
словам.
Па-над полем беглі хмары,
Гром у бубен гучна ўдарыў.
І пусціўся басанож
Танцаваць блакітны ____________.
(Міхась Пазнякоў [3, c. 177])
У слоўнікавым слове падкрэсліце літару, якая
абазначае галосны гук.
6. Прачытайце скорагаворку. Устаўце ў слоўніка
вае слова прапушчаныя літары.
Зранку цэлы дзень
Дож__ па вуліцы ідзе.
Дож__ руплівы, палівай! —
Слаўны вырасце ўраджай.
(Міхась Пазнякоў [3, c. 183])
Навучыцеся правільна вымаўляць скорагаворку.

Рукзак
1. Разгадайце рэбус. Запішыце слова, якое ў
вас атрымалася.
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2. Якая літара «збегла» са слова? Злучыце яе з
месцам пропуску ў слове.
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3. Гульня «Лесвіца». «Спусціцеся» па лесвіцы і
дапішыце патрэбныя словы.
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Дапоўніце сказ слоўнікавым словам:
Жэня склала кнігі, сшыткі і пенал у ___________ .
4. Дапоўніце сказ слоўнікавым словам.
Маленькі __________ — гэта рукзачок.
Запішыце сказ пад дыктоўку настаўніка.
5. Прачытайце загадку.
Ці малы я, ці вялікі —
Ды заўсёды ўсё ж мяне
Людзі носяць
На спіне.
(Міхась Пазнякоў [9, c. 135])
Запішыце слова-адгадку.
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