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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

— поміркуй;
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— розкажи прочитай; — з’єднай;

— дослідš.
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ЛЮДИНА І ПРИРОДА

1. Вибери речі, які знадобляться тобі для 
прогулянки за певної погоди.

2. Яким чином ти можеш отримати знання 
про природу? Познач () відповідні ма-
люнки.
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3. Розфарбуй зображення об’єктів, які на-
лежать до природи. Назви’ об’єкти, що 
не належать до природи. Поясни, чому.
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НАВКОЛИШНІЙ СВІТ

ПРИРОДНІ ТА РУКОТВОРНІ ОБ’ЄКТИ

1. Що «зайве» у кожному ряду? Обведи від-
повідні малюнки.

2. Що із чого зроблено? З’єднай за зразком.

БЕНЗИН
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ЖИВА ТА НЕЖИВА ПРИРОДА

1. Зафарбуй кружечки: зображені тіла не-
живої природи познач червоним кольо-
ром, а тіла живої природи — зеленим.
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ТІЛА НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ

2. Познач () слова, що називають тіла 
неживої природи.

вода
граніт

мак

Cонцекрейда
зоря

пісок

граніт пісок глина

1. Де людина використовує зображені тіла 
неживої природи? З’єднай відповідні ма-
люнки.


