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Тема 1

Народні дитячі пісні та малі жанри

Варіант 1
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1. Короткі влучні вислови повчального характеру — це …
а) лічилки;
б) прислів’я;
в) загадки.
2. Твір «Іди, іди, дощику» — це …
а) казка;
б) скоромовка;
в) пісня-закличка.
3. З’єднай уривки текстів з їх назвами.
Цап меле, цап меле,

 «Ходить гарбуз
коза засипає... 			
по городу».
Обізвалась жовта диня,
гарбузова господиня...

 «Влітку день годує рік».



— Когутику, когуточку!

Дай куряткам по ціпочку...

 «Два півники».

4. Продовж скоромовку.
Ліз карасик через

та у воду —
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Тема 1

Народні дитячі пісні та малі жанри

Варіант 2
Дата

1. Лічилка — це …
а) невеликий поетичний твір, у якому слова в кінці рядків римуються;
б) стислий опис предметів або явищ, за якими їх треба впізнати, відгадати;
в) вірш з лічбою, за допомогою якої діти перед грою визначають ролі.
2. Де бував зайчик з пісеньки «Зайчику, зайчику»?
а) На току.
б) У млині.
в) У лісі.
3. З’єднай початок і кінець прислів’їв.
Посієш вчасно — 		

		  а на ділі пусто.

З добрими дружись,

		  а лихих стережись.

На язиці густо, 		

		  вродить рясно.

4. Добери слова, протилежні за значенням.
Новий —

Сказати —
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Літературне Читання
Тема 2

Авторські вірші та малі жанри для дітей

Варіант 2
Дата

1. Автором вірша «Наталчина пригода» є …
а) Леонід Глібов;
б) Степан Жупанин;
в) Грицько Бойко.
2. Твори Наталі Забіли «Ладки, ладоньки, ладусі…», «Ой чук-чуки,
чуки — на!» — це …
а) лічилки;
б) скоромовки;
в) забавлянки.
3. З’єднай уривки текстів з їх назвами.
Ой дощику, дощику, 		
лий, поливай...



 «Подзьобав і пострибав».

Ой, невесело Наталці:
рукавички загубила...



 «Дощ іде».

Барабольки подзьобав,
по бруківці пострибав...



 «Наталчина пригода».

4. Що означає слово баштан?
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Основи здоров’я

Учні на перерві розв’язують кросворд в новому журналі.
Друзі купаються і пірнають у незнайомих місцях.
2. По тротуару необхідно рухатися, дотримуючись…
а) лівого боку;
б) правого боку;
в) будь-якого боку, якщо ти на роликах.
3. Познач порядок дій, якщо порізався.
Заклею рану бактерицидним пластирем.
Накладу пов’язку і зупиню кровотечу.
Оброблю поріз перекисом водню та йодом.
4. Встав пропущені слова.
Причинами пожеж є

дітей з вогнем,

користування:

електроприладами,

свічки, багаття.
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Основи здоров’я
Психічна і духовна
складові здоров’я

Тема 4
Варіант 1
Дата

Підкресли правильні відповіді.
1. Алкоголь, тютюн, наркотики…
а) завдають великої шкоди здоров’ю людини;
б) роблять дитину дорослішою;
в) покращують настрій.
2. До корисних для здоров’я захоплень належать…
а) заняття у спортивній секції;
б) довготривалі комп’ютерні ігри;
в) тривалий перегляд телевізійних програм.
3. Склади і запиши з поданих слів прислів’я.
Дерево, друзів, без, людина, без, гілля, що.

4. Підкресли дії, які ти можеш виконати, зустрівши інваліда.
Притримати двері; тицьнути пальцем; піднести речі; допомогти увійти в транспорт; глузувати і дражнити; спілкуватись, не
звертаючи уваги на його вади.
44
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