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Головне чудо світу

1. Що ти вважаєш найголовнішим чудом світу? 

    А Б В Г

2. Підпиши назви речей, створених людиною.

   

3. Продовж речення.

Суспільство — це сукупність людей 

.

Моє суспільство складається з 

.

Серед досягнень суспільства можна назвати 

.
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людина — невід’ємна частина  
живої Природи

1. доповни речення.

Людина належить до  природи. Їй влас-

тиві всі ознаки живого:  

.

На відміну від тварин, вона  

.

2. Що із переліченого притаманно лише людині? Підкресли.
Народжується, мислить, дихає, навчається, розмов-

ляє, спілкується, росте, вигодовує своїх дитинчат моло-
ком.

3. Запиши, що природа дає людині.

4. Що може творити людина? Запиши.

5. З’єднай частини прислів’їв. Поясни, як ти їх розумієш.

Де руки й охота,   за велике безділля.

Будеш трудиться —   а лінь марнує. 

Маленька праця краща   там скора робота.

Праця чоловіка годує,   будеш кормиться.
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Я вивчаю Правила культурної Поведінки 

1. розгадай кросворд.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 

1. Швидко мчить, бо поспішає,
пасажирів підбирає.
І хвилинка у хвилинку
їх доставить на зупинку.

2. Вгору ріжки підіймає
і в дорогу вирушає.
Їздить тільки у містах,
в будні дні і по святах.

3. У місті він по рейках ходить,
він народ з роботи возить!
На дорозі не зівай —
їде часто тут …

4. Сани для їзди на собаках, оленях.

5. В містах уночі
сплять тролейбуси й трамваї.
Та як транспорт дуже треба,
ти машину визивай.

6. Пасажирський чи товарний
металевий він і гарний.
Все ховає у вагонах
і стає лиш на перонах.
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7. Через море-океан,
в сильний шторм чи ураган 
впевнено вперед прямує,
а на ньому люд мандрує.

8. У вагоні світло, чисто,
за вагоном — темнота...
Довго їдемо під мостом,
раптом поїзд виліта
з підземелля на Дніпро.
Гарне в Києві ... .

9. В синім небі путь моя,
швидше всіх літаю я.
Маю крила, хоч не птах.
Люди звуть мене ... .

2. Запиши правила поведінки у громадському транспорті.

 

3. намалюй знаки, що ілюстрували б правила поведінки  
в театрі, на концерті.
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Перевір сеБе 

1. Кого називають головним чудом світу?

 Людину;

 лева;

 орла.

2. Людина відрізняється від тварин умінням ... .

 говорити;

 мислити;

 рухатися.

3. Продовж прислів’я.
 Добра людина завжди …

 молода;

 модна;

 красива.

4. Яка з перелічениих якостей характеризує пра-
цьовиту людину?

 Сміливість;

 доброта; 

 старанність.

5. Самостійна людина — та, що … .

 ставить перед собою мету;

 визнає, що нічого не вміє;

 ставить перед собою мету, сама шукає шляхи її 
досягнення.

6. Яка риса характеру допомагає досягти успіху?

 Неуважність;

 наполегливість;

 лінощі.
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7. Що з переліченого не належить до обов’язків  
у родині?

 Доглядати за молодшим братиком;

 гуляти із собакою; 

 пускати мильні бульбашки.

8. Чого не можна робити в театрі?

 Аплодувати; 

 вітати артистів; 

 розмовляти.

9. Що з переліченого є правопорушенням?

 Викрадення;

 читання книжки;

 образа менших.

10. Що називають найголовнішим законом України?

 Кодекс Законів;

 Конституцію України;

 Конвенцію України.

11. Що з переліченого не є символом України?

 Державний Прапор України;

 Державний Гімн України;

 Герб міста.

12. Хто з відомих людей не був українцем?

 Тарас Шевченко;

 Леся Українка;

 Олександр Пушкін. 
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