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×ÅÐÂÅÍÜ

Äàòà_______________

1. ßêà ïîãîäà ïåðåâàæàëà öüîãî òèæíÿ?

Ñêîðèñòàéñÿ òàêèìè óìîâíèìè ïîçíà÷åííÿìè:
- ñîíÿ÷íî

- õìàðíî

- ïîõìóðî

- äîù

2. Âèáåðè îäèí ïðåäìåò — äåðåâî, êóù ÷è êâ³òêó. Ïðîòÿãîì
ë³òà ñïîñòåð³ãàé çà íèì ³ çàïèñóé çì³íè, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ ç ö³ºþ
ðîñëèíîþ.
Äàòà êâ³òóâàííÿ ________________________________________
3. ßê³ ïðàâèëà ïîâåä³íêè â ïðèðîä³ òè çíàºø?
Õòî ç ä³òåé ïîâîäèòüñÿ ïðàâèëüíî?

4. Ïðîäîâæ ðå÷åííÿ.
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Äàòà_______________
1. Ïðî÷èòàé âèðàçíî â³ðø³.
Ñïðàâæíº äèâî
Ó ïîãîæó ë³òíþ äíèíó
çàé÷èê âèá³ã ³ç õàòèíè
òà é çàâìåð: ï³ä ï³ñíþ ïòàøêè
çàöâ³ëè íàâêðóã ðîìàøêè!
Çàé÷èê âèãóêíóâ ùàñëèâî:
— Òåïëå ë³òî — ñïðàâæíº äèâî!
Ìàð³ÿ Ïîíîìàðåíêî

1-é òèæäåíü
Ùî ïîäàðóº ë³òî?
— Ë³òî, ùî ìåí³ ãîòóºø?
Ùî íà ñïîìèí ïîäàðóºø?
— Ïîäàðóþ, — êàæå ë³òî, —
ñîíÿ÷íå òåïëî ³ êâ³òè,
â íåá³ — ðàéäóãó-äóãó
³ ðîìàøêè íà ëóãó.
Âîëîäèìèð Îðëîâ

2. Äàé â³äïîâ³äü íà çàïèòàííÿ.
ƒ Ïðî ÿêó ïîðó ðîêó ðîçïîâ³äàºòüñÿ ó â³ðøàõ?
Çàïèøè íàçâè ë³òí³õ ì³ñÿö³â.

3. Äå ³ ÿê òè â³äïî÷èâàºø âë³òêó? Íàïèøè.
Ùî ïëàíóºø ðîáèòè?
Ùî ÷åêàºø â³ä ë³òà?
×îãî õî÷åø íàâ÷èòèñÿ? Ïðî ùî ä³çíàòèñÿ? ³ ò.ï.
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×ÅÐÂÅÍÜ

Äàòà_______________

1. Ñïèøè êàë³ãðàô³÷íî.
ÀÎìÍàóÊ³²íÌîíÃã
ìàê
ñ³ê
êàâà
â³íîê
íàóêà
Äìèòðèê ³ Ñåìåíêî íîñèëè â³ä ñòàâêà âîäó.
Ä³òè ïîëèâàëè ìîëîä³ äåðåâà òà êâ³òè.

2. Äðóãå ðå÷åííÿ çîáðàçè ñõåìàòè÷íî.

3. Âï³çíàé ïðåäìåò çà éîãî îçíàêàìè.

Ñ³ðèé, âóõàòèé, áîÿãóçëèâèé —

Âèñîêå, ãîëóáå, ÷èñòå, õìàðíå —
Íîâà, ö³êàâà, á³áë³îòå÷íà —
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Äàòà_______________

1-é òèæäåíü

1. Çàäà÷à.
Íà ãàëÿâèí³ çðàíêó ïî÷åðâîí³ëî 4 ñóíè÷êè,
à â îá³ä — ùå 3 ñóíè÷êè. Ñê³ëüêè âñüîãî ñóíè÷îê
ïî÷åðâîí³ëî çà äåíü?
______
Â³äïîâ³äü.

_______________________________

2. Çàïîâíè «â³êîíöÿ».
10 - 2 - 5 =

9+

= 10

5+3

8

6-3+3=

8-

=2

10 - 2

7

7+2-3=

3+

=6

10 - 8

10

3. Ö³êàâå çàâäàííÿ.
Îëåãîâ³ 4 ðîêè, Àíäð³é — íà 3 ðîêè ìîëîäøèé, à Íàä³éêà õîäèòü
ó ïåðøèé êëàñ.
Õòî ç ä³òåé íàéìîëîäøèé? Íàéñòàðøèé?

4. Íàêðåñëè â³äð³çîê çàâäîâæêè 5 ñì.
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