
Переказ 

(Записати переказ стисло (100 слів) 

КОШЕНЯ 

     Були брат і сестра — Вася і Катя; у них була кішка. Весною кішка пропала. 

Діти шукали її всюди, але не могли знайти. Якось вони гралися біля комори і 

почули — над головою хтось нявка тоненьким голосом. Вася заліз драбиною під 

стріху комори, а Катя стояла внизу і все запитувала: «Знайшов? Знайшов?» 

Але Вася не відповідав їй. Нарешті Вася закричав: «Знайшов! Наша кішка... і 

в неї кошенята; які гарнесенькі, іди сюди швидше!» 

Катя побігла додому, добула молока і принесла кішці. Кошенят було п’ятеро. 

Коли вони виросли трішки й почали вилазити з кутка, у якому вивелися, діти 

вибрали собі одне кошеня, сіре з білими лапками, і понесли додому. Мати 

пороздавала решту кошенят, а це лишила дітям. Вони годували його, бавилися з 

ним і клали з собою спати. 

     Одного разу діти пішли гратись на дорогу і взяли з собою кошеня. 

Вітер ворушив солому на дорозі, кошеня бавилося з соломою, і діти 

тішилися з нього. Потім вони знайшли щавель біля дороги і пішли рвати. 

Раптом вони почули, що хтось кричить: «Назад! Назад!»,— і побачили, що 

мчить верхи мисливець, а поперед нього дві собаки — побачили кошеня і 

хочуть схопити його. А кошеня, замість того, щоб бігти, присіло до землі, 

згорбило спинку і дивиться на собак. Катя злякалась і побігла геть. Вася щодуху 

кинувся до кошеняти і водночас із собаками підбіг до нього, впав животом на 

беззахисне кошеня і закрив від собак. 

Мисливець  відігнав собак. А Вася приніс додому кошеня і вже не брав його 

з собою в поле. І довго не міг вирішити, як ставитися до вчинку Каті. Адже 

страшно буває всім.      

                                                                                      

 

 



                                 Пам’ятка для учнів «Як писати переказ»  

 

1. Не відволікайтеся під час прослуховування тексту; слухайте уважно, 

максимально зосередившись на читанні вчителя. 

 

2. Під час першого прослуховування тексту намагайтеся уявити почуте в 

образах, а також час і місце, про які йдеться. 

 

            3. Після першого прослуховування тексту намагайтеся згадати, з яких за 

змістом частин він складається (частини співвідносні з абзацами) і в якій 

послідовності розгортаються події чи йде виклад думок. Протягом відведених 5 

хвилин між двома читаннями тексту можна занотувати в чернетці слова, 

словосполучення, прості речення, дати, умовні позначення (по суті, це має бути 

план переказу). 

 

            4. Під час повторного читання не намагайтеся записати абсолютно все 

чи майже все почуте в чернетку, краще занотовуйте ключові слова, 

словосполучення чи невеликі речення, дати й власні назви. Радимо при цьому 

в чернетці пропускати між записами по одномудва рядки для того, щоб потім 

уписати у вільні місця відтворене з пам’яті. 

 

5. Написавши переказ у чернетці, уважно прочитайте й відредагуйте його 

(перевірте текст на предмет тавтології, багатства словника, поділу на абзаци, 

милозвучності, правописного оформлення тощо). 

 

6.   Уважно перепишіть редагований текст начисто.  

 

7.   Перевірте чистовий варіант переказу. 

 

 

                                                           Успіхів! 

 

 

 

 


