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Перевір себе
1. Родина Іринки вирішила здійснити сходження на гору Пікуй. Обчисли вираз, і дізнаєшся, яка її висота в метрах.

(2 1 6 5 8 : 7 — 3 0 0 2 ) + 7 8 9 6 : 6 =

2. Іринчин брат Давид довідався, що неподалік є водоспад Шипіт, який родина вирішила відвідати по дорозі на гору. Мама
розповіла дітям легенду про нього.

Був собі музикант на ім’я Шипіт, який
знав безліч казок, переказів та легенд.
Він мандрував від міста до міста, від
села до села, співав свої пісні, розповідав історії, і скрізь його радо приймали
та залюбки слухали.
Минули роки, і от настала пора йому покидати цей світ. Повернувся
він у рідний край і почув шум водоспаду. І старий мандрівник сів біля
нього і почав переповідати йому всі історії, які знав. Довго він сидів,
схилившись до води... А вранці люди побачили, що Шипіт зник. Відтоді кажуть, що той, хто добре слухає, може, постоявши біля водоспаду,
почути всі оповідки, легенди й пісні, які знав цей чудовий музикант.
Бо хто вміє слухати — почує.
Познач істинні твердження.
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Водоспад назвали на честь мандрівного музиканта.
Блукаючи світом, Шипіт збирав лікарські рослини.
Мандрівник знав багато казок, переказів, легенд.
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3. Давид сказав Ірині: “Кожна людина повинна знати своє минуле”. Чи погоджуєшся ти з думкою хлопчика? Чому? Напиши свої міркування.

4. Іринчин батько наполягав, що вони обов’язково мають
завітати у село Біласовицю, в якому збереглися давні
традиції бойків. Тут готують дивовижний сир із непов
торним смаком — солодку бринзу.
А які традиції збереглися у твоєму місті/селі чи родині?
Напиши про них.

5. Мешканка села, з якою познайомилися туристи, запропонувала їм поїсти
крумплі. Чим вона пригостила родину? Що тобі відомо про цей коренеплід?
Напиши.

6. Мандрівники вже збиралися додому, коли Давид зауважив, що господиня
часто чхає й очі в неї сльозяться. Які поради міг би дати їй хлопчик? Запиши.

7. Зроби штамп із картоплі за інструкцією та задекоруй відбитками одяг (з дозволу рідних).
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