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ЛюБИй ДРужЕ!
Ось і прийшла чарівниця-зима. Накрила  весь світ ши-

рокими білими крильми, огортаючи його казковістю і не-
повторністю. Особливо прекрасний перший сніг, який чо-
мусь завжди випадає вночі і на ранок вражає усіх своєю 
чистотою і свіжістю. Він неначе спеціально створений для 
дитячої радості. Адже тільки взимку можна досхочу поката-
тися на санчатах, лижах, ковзанах... А ще в цю пору прихо-
дять зимові канікули. Ти відпочиватимеш, святкуватимеш, 
але не забувай і того, чого навчився в першому семестрі.  
У цьому тобі допоможе даний зошит. Виконуючи запропоно-
вані завдання, ти повториш вивчений матеріал, перевіриш 
свої знання, а також дізнаєшся багато цікавої інформації.

Приємних тобі канікул
і успіхів у навчанні в наступному семестрі!
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1. Прочитай текст. Дай відповіді на запитання.
ПРИйшЛА зИмА

Підморозило. Тоненька прозора крига 
засклила і швидку річку, й тихе озеро. Це 
прийшла зима. Ходить вона по долинах 
і горах. Тихо ступає у великих валянках. 
Сипле сріблястим снігом.

Скрізь свою чарівну картину творить. 
Вирядила зима сосни і ялини в пухнасті 
снігові шуби. Молоденькі деревця закута-
ла білими м’якими ковдрами. Застелила 
поля срібними скатертинами.

Виглянуло сонечко. Засвітились сніги. 
Сині, червоні, зелені вогники замигтіли на землі, на деревах 
і кущах.

Яка гарна чарівниця-зима!
• Про яку пору року тут ідеться?
• Яка чарівна картина постає у твоїй уяві?
• Чи любиш ти зиму? За що саме?

2. Домалюй фігури.
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31. Прочитай текст. Дай відповіді на запитання.
у БАРЛОзІ

Ранньої зими, щойно випаде сніг, залягають у барлозі 
ведмеді. Старанно і вміло готують вони в лісовій глушині ці 
зимові лігвиська. М’якою запашною хвоєю, корою з моло-
дих ялинок, сухим лісовим мохом вистеляють своє житло. 
Тепло і затишно у ведмежих барлогах.

Тільки-но вдарять морози у лісі, засинають у барлогах 
ведмеді. І що лютіші морози, що дужче розгойдує вітер де-
рева — то міцніше, непробудніше сплять.

Наприкінці зими ведмедиці народжують маленьких слі-
пих ведмежат.

Тепло ведмежатам у занесеному снігом барлозі. Цмока-
ють, ссуть молоко, деруться на спину матері — величезної 
дужої ведмедихи, що влаштувала для них теплий барліг.

Тільки за великої відлиги, коли починає капотіти з дерев 
і падає білими шапками з гілля сніговий покрив, ведмідь 
прокидається. Хоче дізнатися, чи не прийшла, чи не поча-
лася в лісі весна.

Висунеться ведмідь з барлогу, подивиться на зимовий 
ліс — і знову на боковеньку до весни. 

Іван соколов-Микитов

• Коли ведмедиці народжують маленьких ведмежат?
• Коли прокидається ведмідь?

 Цікаво знати!

Часто кажуть, що клишоногий у барлозі ссе лапу, але 
насправді він язиком злизує затверділу частину шкіри, яка 
чешеться.
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32. Прочитай ці дивні слова і ти дізнаєшся, що зробив собі вед-
мідь. Запиши.
міВеддь йшованз обіс умя діп ревомде. амТ габато 

хосуго ятсил і гіокл. міВеддь виборз обсі рілгба і ілг амт.

33. Допоможи ведмедю Мишкові пройти до діжки з медом.
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34. Розв’яжи задачу.
Маса бурого ведмедя — 350 кг, він легший від білого 

ведмедя на 150 кг. Яка маса білого ведмедя?
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66. Розв’яжи задачу.
Для святкового столу приготували 9 бутербродів із шин-

кою, а з сиром — у 3 рази більше. Скільки всього бутербро-
дів приготували для святкового столу?

        

67. Поміркуй!
Вовк і Заєць пішли купувати морозиво. Вовк і каже: 

«Я — великий, тому куплю собі три порції морозива, а ти —  
маленький, то попроси дві порції». Заєць погодився. 
Вовк купив три порції морозива, а Заєць... двічі по порції.  
З’їв Вовк морозиво, глянув на Зайця та як крикне: «Ну, по-
стривай!»

Відповідь. 

68. Розгадай кросворд.
По горизонталі: 

2. Число, яке менше дев’яти. 

5. Назва результату дії віднімання.

7. Одноцифрове число.

8. Колісна або гусенична самохідна 

      машина.

По вертикалі: 

1. Міра виміру рідини.

3. Знак дії віднімання.

4. Десять сантиметрів.

6. Перевірка знань учнів старших кла- 

      сів у кінці навчального року.
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69. Прочитай вірш. А тобі подобається зима? Як ти проводиш 
свої канікули?

ДОВГОжДАНЕ СВЯТО
Зима насипала снігів
і побілила нашу хату.
Для лиж, санчат і ковзанів
настало довгождане свято.
В ці дні село, де я живу,
аж помолодшало від снігу:
хто ліпить бабу снігову,
хто в сніжки грається. Потіха!
Та раптом десь за ворітьми
забелькотів індик сердито:
«А я віддав би дві зими
і навіть три — за тепле літо ...»
Індик белькоче, ну а ми
за зиму дякуємо Богу,
бо рік без щедрої зими —
як віз без колеса одного.

Анатолій Качан

70. Розв’яжи задачу.
У магазин привезли ковзани. Під кінець дня їх залиши-

лось 21 пара, а продали — в 3 рази менше, ніж залишилося. 
Скільки пар ковзанів привезли у магазин?


