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УКРАЇНА — МІЙ КРАЙ, МОЯ БАТЬКІВЩИНА

1. Які ознаки держави? Запиши.

Слова для довідки: кордон, армія, територія, насе-
лення, суверенітет, конституція, гроші, мова, еко-
номіка, державні символи.

2. Розгадай кросворд.

1.  У якій державі ти жи-
веш?

2.  Україна є суверенна  
і  ... держава.

3.  Український парла-
мент  — Верховна ... .

4.  Основним законом на-
шої держави є ... .

5.  Процес обрання наро-
дом парламенту і пре-
зидента — це ... .

6.  Яке місто є столицею 
України?

7.  Главою нашої держави є ... .
8.  Єдиним джерелом влади є ... .
9. Виконання законів забезпечує Кабінет ... .

7.

1.

2.
9.

3.

8.
4.

5.

6.
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ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ УКРАЇНИ

1. З’єднай стрілками частини правильних тверджень.

Державний Прапор 
України —

 
жовтий тризуб на 
синьому щиті.

Державний Герб 
України —

 

урочиста пісня на 
музику М. Вер-
бицького і слова 
П. Чубинського.

Державний Гімн 
України —

 

стяг із двох рів-
новеликих гори-
зонтальних смуг 
синього і жовтого 
кольорів.

2. Продовж речення.

День Державного Прапора в Україні відзначають 

ПРАВИЛА ЖИТТЯ В СУСПІЛЬСТВІ

1. Доповни речення.

Права й обов’язки громадян України записані  

в .

2. Вибери і познач () усі правильні відповіді.

Основними громадянськими правами людини 
є право на … .

  вшанування державних символів;

  життя та його захист;
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  освіту та працю;

  захист Вітчизни, її незалежності;

  охорону здоров’я та медичну допомогу;

   повагу людської гідності;

  рівність усіх людей перед законом.

ЖИТТЯ ЛЮДИНИ — НАЙВИЩА ЦІННІСТЬ

1. Поміркуй, чому людина повинна дорожити своїм жит-

тям. Запиши міркування коротко.

2. Розглянь малюнки. Вибери і познач () ситуації, які не 
загрожують життю і здоров’ю дітей.
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БЕЗПЕКА В ЛЮДНИХ МІСЦЯХ

1. Хто із зображених дітей знає, як поводитися з незна-
йомцями? Зафарбуй кружечок біля відповідного ма-
люнка зеленим кольором.

2. Укажи стрілочками, до кого можна звертатися по допо-
могу, якщо ти раптом опинишся в незнайомому місці 
(заблукаєш, загубишся чи відстанеш від класу).
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Я ТА ІНШІ

1. Познач () риси характеру, які ти хочеш виховати в собі.

 доброзичливість    рішучість

 нерішучість     відповідальність

 сміливість     байдужість

 чесність     працьовитість

 зневага     ввічливість

 боягузтво     ледачкуватість

2. Що треба робити, щоб стати хорошою людиною?  
Познач ().

 Наслідувати поведінку усіх своїх друзів.

 Виконувати правила поведінки в школі, вдома, 
у громадських місцях.

 Прислухатися до порад друзів.

 Враховувати поради батьків і вчителів, викону-
вати їхні вимоги.

 Постійно аналізувати свої вчинки.

 Не завдавати шкоди іншим людям.

ЗОВНІШНІСТЬ ЛЮДИНИ. АКУРАТНІСТЬ

1. Познач знаком «+» правила гігієни, яких ти дотри-
муєшся.

 Щодня умиваюся.

 Чищу зуби двічі на день.

 Доглядаю за волоссям.

 Доглядаю за нігтями.

 Змінюю шкарпетки та білизну.
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