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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
— поміркуй;

— напиши;

— познач, підкресли,
обведи;

— розкажи,
прочитай;
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— з’єднай;

— досліди’.

людина і природа

1. Розглянь малюнки. Як назвати те, що на них
зображено, одним словом? Поясни, чому.

2. Яким чином ти можеш отримати знання
про природу? Познач () відповідні ма
люнки. Поясни свій вибір.
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3. Розфарбуй зображення об’єктів, які на
лежать до природи. Назви’ об’єкти, які
не належать до природи. Поясни, чому.
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навколишній світ
які об’єкти природні,
а які — створили люди

1. Що «зайве» у кожному ряду? Обведи від
повідні малюнки. Поясни свій вибір.

2. Дослідницький практикум.
Що із чого зроблено? З’єднай за зразком.
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Що Таке природа

1. Зафарбуй кружечки: зображення тіл не
живої природи познач червоним кольо
ром, а живої природи — зеленим. Пояс
ни свій вибір.
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Що належить до неживої природИ

1. Яке із зображених тіл «зайве»? Обведи
його. Поясни свій вибір.

2. Обведи зображені тіла неживої природи.
Обґрунтуй свій вибір.
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