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Tâches Ukrainien 5-6

Завдання
1. Прочитай текст вголос.

Скорпіон - представник сімейства павукових
У теплих країнах не варто засовувати пальці в маленькі шпарини в стіні або між камінням. Потрібно
витрушувати взуття, якщо воно довго лежало відкритим та неношеним. Можливо, хтось ховається
всередині. Скорпіони не люблять світло; вони полюбляють ховатися в шпаринах або інших темних
місцях протягом дня. Хоча скорпіони поширені в теплих країнах по всьому світу, однак їх рідко можна
побачити.
Вони заколюють свою жертву до смерті
Скорпіони можуть бути дуже отруйними, хоча більшість видів не є смертельними для людини. Залежно
від виду вони мають довжину від одного до двадцяти сантиметрів. Усі види мають на кінці хвоста
отруйне жало. Коли скорпіон вбиває свою жертву, він ловить її щупальцями, згинає хвіст через спину і
заколює здобич. Наляканий скорпіон швидко повертається на всі сторони, щоб направити жало на
ворога.
Вночі скорпіони полюють на великих павуків та інших шкідників. Вони намацують свій шлях
щупальцями, міцно тримають свою здобич і вбивають її своїм отруйним жалом.
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2. Прочитай текст у завданні 1 і твердження внизу. Познач хрестиком правдиві чи неправдиві
ці твердження.

1. Скорпіони люблять темряву.

Правда ☐
Неправда ☐

2. Всі скорпіони можуть вбити людину.

Правда ☐
Неправда ☐

3. Всі скорпіони однаково великі.

Правда ☐
Неправда ☐

4. Скорпіони ловлять свою здобич щупальцями.

Правда ☐
Неправда ☐
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3. Розкажи, про що йдеться в тексті в завданні 1.
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4. У тексті в завданні 1 пише, що потрібно витрушувати взуття. Чому потрібно це робити?
Усно поясни, чому ти так вважаєш.
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5. Які з наведених перегонів не могли відбутися через вологу погоду? Обведи відповідний
текст.

a)

Перегони пачок від молока спрямовані на пропаганду
здорового способу життя. Єдині вимоги для участі – це
те, щоб транспортний засіб був виготовлений з
порожніх пачок від молока, щоб він приводився в рух
вручну і щоб він перетинав фінішну лінію на воді.

b) Перегони у ваннах проводяться вже 50 років.
Перегони мають довжину 58 км і мають багато правил
безпеки. Усі транспортні засоби повинні мати розмір і
форму старомодної ванни. Двигун не повинен бути
занадто потужним.
c)

Перегони по сухій річці відбуваються у висохлій річці.
Одного разу їх скасували, бо в річці знову була вода.
«Човни» в перегонах не мають дна і учасники їх несуть
учасники.

d) Регата з жерстяних банок від напоїв проводиться
щорічно. Транспортні засоби виготовлені з порожніх
жерстяних банок від газованої води та оснащені
двигунами. Багато з них ламаються під час запуску, що
тільки збільшує загальне захоплення.
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6. Роздивися карту і дай відповіді на запитання.
північ

захід

схід

порт

Велике дерево

південь
ферма
озеро
місто
ліс
аеропорт

село

a) Що знаходиться ближче до порту?
Місто.
☐
☐
Озеро.
☐
Ферма.
b) Що знаходиться найпівнічніше?
Аеропорт.
☐
☐
Ліс.
☐
Ферма.
c) Коли ти йдеш з міста до озера, то в якому
напрямку ти рухаєшся?
На північ.
☐
☐
На захід.
☐
На схід.
d) Уяви собі, що ти мандруєш по цьому острові.
Дотримуйся наступних вказівок:
• Розпочни свої мандрівку у селі.
• Прямуй по дорозі у напрямку порту.
• На другому перехресті поверни ліворуч.
• Іди до кінця вулиці.
• Де ти тепер знаходишся?
На фермі.
☐
В місті.
☐
В
порту.
☐
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7. Прочитай текст вголос.
Бушбол
Ти вже колись чув про бушбол? По суті, це щось середнє між футболом і гольфом.
Мета гри полягає в тому, щоб футбольним м’ячем поцілити у прапорець, встановлений на
природі, задіявши при цьому якомога меншу кількість кидків. Грається принаймні удвох, один
гравець встановлює прапор, а інші намагаються його поцілити.
Рахуються кидки, необхідні для попадання в прапор. Їх не може бути більше дев’яти.
Перший раунд закінчується, як тільки кожен гравець один раз встановлював прапор. Гравці
самі вирішують, скільки раундів вони хочуть зіграти.
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8. Прочитай текст в завданні 7 і постав хрестик біля правильних відповідей.
a) Про що йдеться в тексті?
Текст пояснює відмінності між футболом і гольфом.
☐
☐
Текст пояснює правила гри бушбол.
☐
Текст описує спеціальний прапорець.
☐
Текст пояснює для чого потрібні прапорці.
b) У що потрібно поцілити, коли граєш бушбол?
У гравця, який тримає прапор.
☐
☐
Прапорець, який гравець тримає в руці.
☐
Прапорець, який встромлений в землю.
☐
Поміж двома прапорцями, які встромлені у землю.
c) Що рахується?
Кількість потраплянь у ціль.
☐
☐
Кількість раундів.
☐
Це гравці самі вирішують.
☐
Необхідні кидки для того щоб потрапити в ціль.
d) Про які два види спорту йдеться в бушболі?
Гольф і теніс.
☐
☐
Футбол і гольф.
☐
Гандбол і футбол.
☐
Гольф і гандбол.
e) Коли закінчується раунд? Коли всі гравці один раз…
встановили прапор.
☐
☐
потрапили в ціль.
☐
кинули м’яч.
☐
поцілили в іншого гравця.
f) Що означає „ щось середнє між футболом і гольфом “?
Гру грають посередині поля.
☐
☐
Грається одночасно і футбол і гольф.
☐
Гра трохи схожа на футбол і трохи на гольф.
☐
Одна група грає футбол, а інша в той самий час грає гольф.
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9. Подумай про доброго друга чи добру подругу. Опиши, як виникла ваша дружба, чому тобі
подобається твій друг чи твоя подруга і що означає для тебе дружба.
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