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Вступ
Що таке явиЩа природи

1. Познач () явища природи.
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2. Запиши, для якої пори року характерні зображені явища.
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як рослини пристосувались до Зими
1. З’єднай стрілками, як рослини пристосувались до зими.

дерева і кущі         засохли, зимують у ґрунті
           під снігом

однорічні рослини        потовстішала кора на 
           стеблі

трав’янисті бага-        надземна частина від-
торічні рослини       мерла, у ґрунті під снігом
           зимує підземна частина

2. Познач () правильні твердження.

 листяні дерева і кущі взимку стоять без листя

 ялини і сосни взимку зеленіють

 взимку усі дерева і кущі зеленіють
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 рослини взимку перебувають у стані спокою

 на деревах і кущах взимку дозрівають плоди з насінням

 на хвойних деревах дозрівають шишки з насінням

3. Упізнай дерева взимку. Познач їх на’зви цифрами.

1. Ялина 2. Дуб    3. Береза
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2. Намалюй знак «Не руйнуй пташині гнізда».

золотомушка 
жовточуба

жук-олень

дельфін білобочка

видра річкова
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Що ти Знаєш про рослини — символи україни.
1. Розмалюй рослини — символи України.


