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ÏÐÎ ÒÅÁÅ ÑÀÌÎÃÎ
1

Ëþäèíà  ÷àñòèíà æèâî¿ ïðèðîäè

Â-². Ïðî÷èòàé. Çàêðåñëè çàéâ³ ñëîâà, ùîá
òâåðäæåííÿ ñòàëî ïðàâèëüíèì.
Ì³æ ëþäèíîþ ³ òâàðèíîþ áàãàòî ñï³ëüíîãî. ² ëþäèíà,
³ òâàðèíà íå ìîæóòü æèòè áåç ïîâ³òðÿ, âîäè, êíèã, ¿æ³,
òåïëà, ëþáîâ³.

Â-²². Ïðî÷èòàé. Çàêðåñëè çàéâ³ ñëîâà, ùîá
òâåðäæåííÿ ñòàëî ïðàâèëüíèì.
Ëþäèíà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä òâàðèíè òèì, ùî âì³º
äóìàòè, äèõàòè, ðîçìîâëÿòè, ïðàöþâàòè, äîáóâàòè ¿æó,
íàðîäæóâàòè ìàëÿò, ï³çíàâàòè íàâêîëèøí³é ñâ³ò.
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2

Ãðàìîòíèé  âèäþùèé ³ íà âñå òÿìóùèé

Â-². Îáâåäè ïðåäìåòè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ çàíÿòü
ó øêîë³.

Â-²². Ðîçãëÿíü ìàëþíêè. ßê³ ïðåäìåòè
çíàäîáëÿòüñÿ òîá³ íà óðîö³ ìàòåìàòèêè,
òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ, ô³çêóëüòóðè? Âêàæè
ñòð³ëêàìè.

Ìàòåìàòèêà

Òðóäîâå
íàâ÷àííÿ

Ô³çêóëüòóðà
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19 Ðîñëèíè. Äåðåâà, êóù³, òðàâè
Â-². Ç äîïîìîãîþ ñòð³ëîê âêàæè íà ìàëþíêó
îðãàíè ðîñëèíè.
Êâ³òêà

Ïë³ä ç íàñ³ííÿì
Ñòåáëî

Êîð³íü

Ëèñòîê
Â-²². Ðîçãëÿíü ìàëþíêè. Îáâåäè äåðåâà ÷åðâîíèì
êîëüîðîì, êóù³  ñèí³ì, òðàâÿíèñò³ ðîñëèíè 
çåëåíèì.
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20 Ðîñëèíè êóëüòóðí³ òà äèêîðîñë³
Â-². Ï³äêðåñëè íàçâè êóëüòóðíèõ ðîñëèí.
Òðîÿíäà, îñîêà, ïøåíèöÿ, êàïóñòà, âèøíÿ, îã³ðîê,
êâàñîëÿ, ñîñíà, êîíâàë³ÿ, áóðÿê, ñîíÿøíèê,
ë³ùèíà.
Â-²². Íàñ³ííÿ ðîñëèíè äîçð³âàº ó...
êîðåí³;
ëèñòêàõ;
ïëîäàõ.
21 Òâàðèíè
Â-². Ï³äêðåñëè íàçâè êîìàõ.
Ëåëåêà, æàáà, áäæîëà, áàáêà, êàæàí, õðóù, êà÷êà,
ìóðàøêà, âóæ, ÿù³ðêà, áîáåð, äæì³ëü.
Â-²². Ï³äêðåñëè íàçâè ïòàõ³â.
Îñà, êð³ò, ñîéêà, ³âîëãà, âîâê, ïîïåëèöÿ, õîâðàõ,
ÿñòðóá, ñîâà, ëåá³äü, òðèòîí, ñîëîâåé.
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41 Òåìàòè÷íå îïèòóâàííÿ
Â-². 1. Ùî îçíà÷àþòü êîëüîðè Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà
Óêðà¿íè?
Ñèí³é 
Æîâòèé 
2. Çàïèøè òðè ïð³çâèùà ñëàâåòíèõ óêðà¿íö³â.

3. Çàïèøè íàçâè òðüîõ âåëèêèõ ì³ñò Óêðà¿íè.

4. ßê³ ç öèõ ³ñòîðè÷íèõ ïàìÿòîê ðîçòàøîâàí³
â Êèºâ³?
Ñîô³éñüêèé ñîáîð.
Çàìîê Ëþáàðòà.
Ìèõàéë³âñüêèé Çîëîòîâåðõèé ñîáîð.
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Â-²². 1. Ó ÿêèõ âèïàäêàõ ëóíàº Äåðæàâíèé Ã³ìí
Óêðà¿íè?

2. Çàïèøè òðè ïð³çâèùà ñëàâåòíèõ óêðà¿íö³â.

3. ßê³ ãîðè º â Óêðà¿í³?

4. ßê³ ç öèõ ³ñòîðè÷íèõ ïàìÿòîê ðîçòàøîâàí³
â Êèºâ³?
Ïå÷åðñüêà ëàâðà.
Ïî÷à¿âñüêà ëàâðà.
Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç.
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