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ЛЮДИНА — ЧАСТИНА СУСПІЛЬСТВА

1. Продовж речення.

Суспільство — це сукупність людей 

.

Моє суспільство складається з 

.

Серед досягнень суспільства можна назвати 

.

2. Доповни речення.

Людина належить до  природи. Їй влас-

тиві всі ознаки живого:  

.

На відміну від тварин, вона  

.

3. Що може творити людина? Запиши.

4. З’єднай частини прислів’їв. Поясни, як ти їх розумієш.

Де руки й охота,   за велике безділля.

Будеш трудиться —   а лінь марнує. 

Маленька праця краща   там скора робота.

Праця чоловіка годує,   будеш кормиться.
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МОЄ ЗОВНІШНЄ «Я»

1. Намалюй себе (або наклей фотографію) у різні періоди 
свого життя. Доповни речення.

Це я — . 

Я щойно народився (-лася). 

Це відбулося .

Свої перші  кроки зробив (-ла),

коли мені було  років.

Моє перше слово — 

.

Я — першокласник (-ця).

Мені  років.

Я вже вмію 

.
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Так я виглядаю зараз. 

Мені  років.

Я люблю 

.

2. Доповни речення.

Від народження людина  

й . Зовнішні зміни добре видно 

в . Зміни, які в дзеркалі не побачити, — 

це  та . Зовнішні 

та внутрішні зміни, які відбуваються в часі, називаються 

. 

Розвиток — це 

.
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СКЛАДОВІ МОГО ВНУТРІШНЬОГО «Я»

1. Напиши в хмаринках риси характеру, які, на твій по-  
гляд, властиві тобі.

2. Допиши речення.

Людське «Я» проявляється 

.

3. Запиши, ким ти мрієш стати. 

 Запиши, які риси характеру допоможуть тобі здійснити 
свою мрію.

4. Пригадай прислів’я про людські якості. Запиши його.
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5. Прочитай у підручнику оповідання «Бо я — людина» (за 
Василем Сухомлинським) (с. 15-16). Вибери правильні 
відповіді.

1. Битим шляхом йшли …
 дідусь і внук;
 батько і дідусь;
 батько і син.

2. Посеред шляху лежав …
 камінь;
 гаманець;
 дерево.

3. Камінь з шляху прибрав …
 син;
 дідусь;
 батько.

Поясни, чому дідусь вважав себе людиною.


