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Вступ
Різноманітність пРиРоди.  

пізнання пРиРоди людиною

1.  Зафарбуй кружечки біля зображень об’єктів неживої природи синім олів-
цем, а біля об’єктів живої природи — зеленим.

2.  Познач (), що потрібно для життя живим орга нізмам.

 вода   повітря

 музика  сонячне світло і тепло
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3. Що «зайве»? Познач. 

 задача    спостереження

 експеримент   вимірювання

4.  Прилади, за допомогою яких людина здійснює вимірювання, познач синім 
олівцем, а прилади, за допомогою яких спостерігає за об’єктами приро-
ди, — зеленим. 
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пРистосування квіткових Рослин  
до Різних умов життя

1. З’єднай стрілками правильні твердження.

Посухостійкі  
рослини 

Вологолюбні  
рослини 

Світлолюбні  
рослини 

Тіньовитривалі  
рослини 

ростуть у місцях, де мало вологи,  мають 
дуже довге коріння, листки у вигляді ко-
лючок або м’ясисті, містять багато води

люблять рости у затінених місцях, мають 
великі темно-зелені листки

ростуть у добре зволожених місцях,  
мають дрібні коротенькі корінці,  
соковите стебло, великі листки 

зростають лише в добре  
освітлених місцях
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2. До якої групи належать зображені рослини? З’єднай стрілками.

Посухостійкі  
рослини 

Вологолюбні  
рослини 

Світлолюбні  
рослини 

Тіньовитривалі  
рослини 
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здоРовий спосіб життя

1. Підкресли показники здоров’я.

 Гарний настрій, сила, врода, гнучкість, швидкість, чистота, 

довжина волосся, головний біль, маса тіла, рожева шкіра, міц-

ний сон, гарний апетит, колір очей.

2. Що шкодить здоров’ю?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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3. Який твій рецепт здорового способу життя?

 добре працювати й активно відпочивати

 займатися улюбленою справою

 правильно харчуватися

 щодня робити ранкову зарядку

 стежити за чистотою свого тіла

 не палити

 не вживати алкогольних напоїв

 доброзичливо ставитися до інших людей
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