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Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах  
комісією з педагогіки та методики початкового навчання  

Науково-методичної ради з питань освіти  
Міністерства освіти і науки України



Степанюк А.В.
С 79   Природознавство. Картки для самостійної роботи учнів : 1 клас / А.В. Степанюк, 

Т.В. Гладюк, Н.О. Будна. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. — 80 с.
ISBN 978-966-10-3896-6
У посібнику запропоновано 62 картки, зміст яких відповідає новій навчальній 

програмі МОН України та Державному стандартові початкової загальної освіти.
Їх використання допоможе вчителеві організувати самостійну роботу учнів 

з метою засвоєння навчального матеріалу, урізноманітнити роботу на уроці та 
формувати інтерес до вивчення природознавства.

Для учнів та вчителів перших класів.
УДК 502(075.2)

ББК 20я71

УДК  502(075.2)
ББК  20я71
        С 79

Охороняється законом про авторське право. Жодна частина цього видання не може бути  
відтворена в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

— розфарбуй, обведи, познач; — з’єднай; — напиши.

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та методики  
початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
(протокол №2 від 24.01.2013 р.)



В с т у п

№1. Для чого ми вивчаємо прироДознавство
Домалюй малюнки. Від чого залежать зміни у природі?



4

Р о з д і л  I .  сВіт, у якому ти жиВеш

№2. Що треба знати про прироДу
Знайди «зайве». Обведи. Поясни свій вибір.
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№32. Дикі та свійські тварини
Зеленим кольором зафарбуй кружечки біля зображених 
диких тварин, а червоним — біля свійських. Поясни свій 
вибір.
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№33. комахи
Хто на малюнку «зайвий»? Познач (). Поясни, чому.
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№62. гори україни
З’єднай назви рослин і тварин з їх зображенням. Назви’ 
інші відомі тобі рослини і тварини гір України. Які з них зане-
сені до Червоної книги?

кипарис

шипшина

муфлон

вусач 
альпійський



79

модрина

білотка 
альпійська

глухар 
карпатський

лелека 
чорний
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