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ПЕРЕДМОВА

Даний посібник містить цікаві та доступні тексти, мета яких — 

доповнити й розширити навчальний матеріал з природознавства 

для 2-го класу. До кожного тексту запропоновано питання, що 

допоможуть з’ясувати, наскільки дитина зрозуміла прочитане.

ПЕРЕДМОВА

Даний посібник містить цікаві та доступні тексти, мета яких — 

доповнити й розширити навчальний матеріал з природознавства 

для 2-го класу. До кожного тексту запропоновано питання, що 

допоможуть з’ясувати, наскільки дитина зрозуміла прочитане.



ÏÐÎ ÒÅÁÅ ÑÀÌÎÃÎ

Óêðà¿íñüêà çåìëÿ º áàòüê³âùèíîþ äëÿ ëþäåé ð³ç-
íèõ íàö³îíàëüíîñòåé. Çäàâíà âîíè îðàëè çåìëþ, ðîç-
âîäèëè õóäîáó, çàéìàëèñÿ ðåìåñëîì, òîðãóâàëè, à òî
é øóêàëè â Óêðà¿í³ ïîðÿòóíêó. Â³êàìè òóò æèëè â³ðìå-
íè, ºâðå¿, ðîñ³ÿíè, ïîëÿêè, òàòàðè. Âîíè âíîñèëè

îñîáëèâèé êîëîðèò ó æèòòÿ óêðà¿íñüêèõ
ì³ñò ³ ñ³ë. Íàö³îíàëüí³ îñîáëèâîñò³ äîáðå
ïîì³òí³ â àðõ³òåêòóð³, ïîáóò³, òðàäèö³éí³é
¿æ³, íàö³îíàëüíîìó îäÿç³. Óñ³ íàðîäè
ð³çí³, òîìó îäèí äëÿ îäíîãî é ö³êàâ³.
Òðåáà ïëåêàòè é çáåð³ãàòè íàðîäíó
êóëüòóðó — äæåðåëî íàøîãî áóòòÿ.
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   ÏÐÈÐÎÄÀ ÍÀÂÊÎËÎ ÍÀÑ

Ïåðøèé ïàì’ÿòíèê ñîáàö³ áóëî ñïîðóäæåíî ó Äàâ-
í³é Ãðåö³¿. Çà ëåãåíäîþ, ñîáàêà Ñîòåð âðÿòóâàâ â³ä

âîðîã³â ì³ñòî Êîðèíô. ßêî¿ñü íî÷³,
êîëè ãàðí³çîí ì³öíî ñïàâ, ïðèïëèâ
âîðîæèé ôëîò. Ñîáàêà ï³äíÿâ òðèâîãó.
Ñîëäàòè ïðîêèíóëèñÿ ³ ðîçãðîìèëè
íàïàäíèê³â. Çà ñâ³é ïîäâèã Ñîòåð
îòðèìàâ ñð³áíèé îøèéíèê ç íàïèñîì
«Ñîòåð — çàõèñíèê ³ ðÿò³âíèê Êîðèí-
ôà». Íà éîãî ÷åñòü ñïîðóäèëè ìàðìó-
ðîâèé ïàì’ÿòíèê.
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Â³äì³òü ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü.

Â ÿê³é êðà¿í³ ñïîðóäèëè ïåðøèé ïàì’ÿòíèê ñîáàö³?

Ó Ðèì³          Â ªãèïò³         Ó Ãðåö³¿

ßêå ì³ñòî âðÿòóâàâ ñîáàêà?

Àô³íè          Êîðèíô           Ñïàðòó

ßê çâàëè ðÿò³âíèêà Êîðèíôà?

Äðóæîê         Áðîâêî             Ñîòåð
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   ÓÇÀÃÀËÜÍÅÍÍß

Âèáåðè ïðàâèëüí³ òâåðäæåííÿ.
Ëþäèíà — ÷àñòèíà æèâî¿ ïðèðîäè.

Êîæíà ëþäèíà íåïîâòîðíà.

Ìàëåíüêà ïàðòà ñïðèÿº ïðàâèëüí³é ïîñòàâ³.

Òîâàðèøåâ³, ÿêèé â³äïîâ³äàº, ïîòð³áíî ï³äêàçóâàòè.

Ï³ä ÷àñ ïèñüìà ñë³ä íèçüêî íàõèëÿòèñÿ.

Âåñü â³ëüíèé ÷àñ òðåáà ëåæàòè íà äèâàí³.

Ïåðåä ¿äîþ ñë³ä ïîìèòè ðóêè.

Ñîíöå, Ì³ñÿöü, Çåìëÿ — êîñì³÷í³ ò³ëà.
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Ñîíöå, Ì³ñÿöü, Çåìëÿ òà ðîñëèíè íàëåæàòü äî

íåæèâî¿ ïðèðîäè.

Áàìáóê âèñîêèé, îòæå, öå — äåðåâî.

Êàïóñòà  ïîïåëèöÿ  ñîíå÷êî ñêëàäàþòü

ëàíöþæîê æèâëåííÿ.

Â ïîëóäåíü ò³íü â³ä ïðåäìåò³â íàéäîâøà.

Ãåðá, Ïðàïîð, Ã³ìí — ñèìâîëè íåçàëåæíîñò³

äåðæàâè.

Êè¿â — ñòîëèöÿ Óêðà¿íè.

Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè — ãîëîâíèé çàêîí äåðæàâè.
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