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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

— поміркуй;

— познач, підкресли,
     обведи;

— напиши;

— прочитай;

— з’єднай;

— досліди’.
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Для чого ми вивчаємо прироДознавство

1. Вибери речі, які знадобляться тобі для 
прогулянки за певної погоди.

2. Яким чином ти можеш отримати знання 
про природу? Познач ().
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Світ, у якому ти живеш

Що треба знати про прироДу

1. Розфарбуй об’єкти, які належать до 
природи.
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хто такі комахи

1. Познач відповідними цифрами частини 
тіла зображеної комахи.

2. Закресли «зайве».

3. Скільки ніг у комах? 

Впиши відповідну цифру.  

1. голова

2. вусики

3. груди

4. крила

5. ноги

6. черевце
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як живуть лісові мурахи

1. Знайди, де художник «заховав» мураху.

2. Хто мурахам друг — обведи зеленим ко
льором, а хто ворог — червоним.
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чи розуміють тварини оДне оДного

1. Які звуки подають зображені тварини?

2. Напиши, за допомогою чого спілкують
ся зображені тварини.

Слова для довідки: звуків, поз, запахів.

Куку!

Гавгав!

Мууу!

Няв!

Кукуріку!

Меее!
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чим сніДає їжачок

1. Розмалюй їжачка. Вкажи (), до якої 
групи тварин він належить.

2. Чим живиться їжачок? Познач ().

комахи риби

звіріптахи
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