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ДОБРИЙ ДЕТЕКТИВ ВМІЄ: СПОСТЕРІГАТИ  І НОТУВАТИ                                        
 

ЗАНЯТТЯ: Подивися на фотографії людей і запиши прикмети – напр. високий, низький, бльондин, очі, 

окуляри, одяг, що робить.  

Фотографія  ВИГЛЯД (напр. 
тонкий, чорнявий) 

ОДЯГ (напр.  синя 
сорочка, червоні 
черевики) 

ЗАЙНЯТТЯ (напр. 
читає книжку, 
грає у футбол) 

ІНШЕ 

ч. 1     

ч. 2     

ч. 3     

ч. 4     
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Напиши два речення про кожну особу 

напр. Футболіст є тонкий і чорнявий. Він одягає синю сорочку, чорні шорти і червоні черевики. 

 

1. ___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

3. ___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

4. ___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 
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ДОБРИЙ ДЕТЕКТИВ ВМІЄ : СТАВИТИ ПИТАННЯ І РОБИТИ ІНТЕРВ’Ю  
 
Ваша сусідка, пані Чорненька, вчора прийшла додому з роботи і знайшла, 

що передні двері були розбиті і були великі чорні сліди по цілій хаті.     

      Вона роздивилася і побачила, що хтось взяв два 

комп’ютери, велику червону лямпу і всю котячу їжу.  

Сусідка задзвонила на поліцію. Поліціянт, який приїхав мав багато питань. 

Що він питався?  

 Коли Ви прийшли додому? 

 Чи Ви бачили когось на вулиці? 

 Хто був у хаті коли Ви прийшли додому? 

 Чи Ви подивилися в усі кімнати? 

 Скільки комп’ютерів було в хаті? 

 Чи було щось важне на Вашому комп’ютері? 

 Скільки котів ви маєте? 

 Як виглядає Ваш чоловік? 

Парами, відіграйте ролі поліціянта і пані Чорненької.  

Придумайте ще 5 питань поліціянта.  

Подумайте: Поліціянт уживав ‘Ви’. Коли ми уживаємо ‘Ти’, а коли ‘Ви’ коли 

робимо інтерв’ю? 

Зроби інтерв’ю з кимсь на ‘Ти’ про щось, що сталося в їхньому житті. 

 

НОВІ СЛОВА: Свідок, інтерв’ю 
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ДОБРИЙ ДЕТЕКТИВ ВМІЄ : АНАЛІЗУВАТИ  
 
ЩО У НАПЛЕЧНИКУ? ЩО МИ ЗНАЄМО ПРО ВЛАСНИКА? 

Наплечник ч. 1 Наплечник ч. 3 

 Книжка: Біологія 2  Три книжки-детективи 
 Комп’ютер   Ноти на тромбон 

 Зошит з геометрії  Теплі рукавиці і шапка 
 Мале дзеркало  Уніформа орхестри 

 Лак на нігті   

  
Аналіза:  Аналіза: 

  
  

  
  

  

Наплечник ч. 2 Наплечник ч. 4 
 Книжка: Goosebumps (англ.)  Список гравців та позицій  

 Книжка: Гаррі Поттер (укр.)  свисток 
   Футбольний м’яч 

   Сорочина, на якій написано 
‘Пантери’ 

   Список гравців та позицій  

  
Аналіза: Аналіза: 

  
  

  
  

  

 

НОВІ СЛОВА: Наплечник, власник, аналіза  
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ДОБРИЙ ДЕТЕКТИВ ВМІЄ : ПЛЯНУВАТИ  
 

Ти їдеш в гори на прогулянку з двома друзями. 

1. Про що треба подумати? На котрі з цих питань треба відповіді для 

плянування прогульки? Зазначи так або ні. 

В котрій годині буде темно?   так / ні 

Чи є бензина в авті?    так / ні  

Що грає в кіно того дня?    так / ні 

Чи маю добрі черевики?   так / ні 

Чи маю молоток в авті?   так / ні 

Чому мама мене не любить?   так / ні 

Про що інше ще треба подумати? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Зроби плян – Що коли треба зробити перед прогулянкою? 

Два дні перед прогулянкою треба: 

 Зателефонувати до Марусі і Катрусі і домовитися про прогульку. 

 Перевірити чи нема перестороги про лявіни.  

 Скласти плян на день прогульки. 

Вечір перед прогулькою треба: 

 Приготовити собі обід. 

 Приготовити одяг і виряд. 
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Що ще треба зробити перед прогулянкою? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. День прогульки - розклад дня 

Тобі треба бути вдома на 6:30, бо твоя хресна мама приходить на вечерю. 

Ти береш своє авто і підбираєш Катрусю і Марусю у хаті Марусі. До 

Марусиної хати пів години їзди від твоєї хати. Сама прогулянка триває 7 

годин. Їзда в гори бере 1.5 годин. Сонце заходить о 5-ій.  

Зроби плян дня – впиши в котрій годині треба що зробити. 

_____ __  Встати 

_____ __ Виїхати з хати 

_____ __ Підібрати Марусю і Катрусю, виїхати в гори 

_____ __ Приїхати на місце прогульки 

_____ __ Прогулька 

_____ __ Кінець прогульки, виїзд додому 

_____ __ Приїзд до хати Марусі. 

_____ __  Приїзд додому 

 

 

 


