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тематична 
робота вступ№1

  Вибери і познач ( ) правильну відповідь. 

 1. До явищ природи належить...                                                                              

  їжак             
  
гриб     

грім

                                                                                         

 2. Причиною зміни дня і ночі є рух...                                                                                     

   
Землі навколо Сонця;

    
Землі навколо своєї осі;

    
Місяця навколо Землі.

                                                                                        

 3. Рік триває...                                                                                                    

   
один місяць; 

    
дванадцять місяців;

                 
дванадцять годин.

 4. Впиши пропущене слово.

Північ, південь, захід, схід — основні сторони                             .
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Áàëè _____________________________

 5. Поміркуй і допиши твердження. 
  Якщо тінь від гномона коротка, то Сонце стоїть над гори- 

 зонтом

 6. Запиши назву моделі Землі.
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Äàòà

тематична 
робота вступ№1

  Вибери і познач ( ) правильну відповідь. 

 1. До явищ природи належить...                                                                                     

  місяць   граніт     листопад

                                                                                         

 2. Причиною зміни пір року є рух...                                                                                     

   
Землі навколо Сонця;

    
Землі навколо своєї осі;

    
Місяця навколо Землі.

                                                                                        

 3. Доба триває...                                                                                                    

   
24 години;

    
24 місяці;

     
24 роки.

 4. Впиши пропущене слово.

Уявна межа між земною поверхнею і небом — це                       .
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Äîäàòêîâ³ çàâäàííÿ

Áàëè _____________________________

 5. Поміркуй і допиши твердження. 
  Якщо тінь від гномона коротка, то Сонце стоїть над гори- 

 зонтом

 6. Запиши, яку форму має планета Земля.



1ÂÀÐ²ÀÍÒ

14

Áàëè _____________________________

 4. Розподіли зображені рослини по групах і з’єднай стрілками.

 

 

 5. За допомогою стрілок побудуй ланцюг живлення у лісі.

 6. Запиши назви двох тварин, занесених до Червоної книги
  України.

Дерева

Кущі 

Трав’янисті  
рослини



1ÂÀÐ²ÀÍÒ

15

Äîäàòêîâ³ çàâäàííÿ

Çì³ñò

Вступ ............................................................................................ 2

Природа восени ........................................................................... 4

Природа взимку ........................................................................... 7

Природа навесні ........................................................................ 10

Природа влітку ........................................................................... 13



1ÂÀÐ²ÀÍÒ

Зміст зошита відповідає новій навчальній програмі з предмета 
«природознавство» для 2 класу та підручнику «природознавство.  
2 клас» (авт. т.Г. Гільберг, т.в.Сак). пропонуються п’ять тематичних 
робіт у двох варіантах по 6 завдань, які дають змогу визначити рівень 
навчальних досягнень учнів з певної теми.

Кожен варіант є окремим блоком сторінок. посібник можна роз-
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