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                                                       ЦІННОСТІ

ПРИГОДА ПЕРША  «Мрія»
За оповіданням Олени Лободи 

Які бувають цінності?

1. Продовж речення (за змістом твору Олени Лободи 
«Мрія»). 

У Захара була мрія — 

.

2. До поданого слова добери та запиши спільнокореневі. 
Познач у них корінь.

Мрія — 

3. Чи вистачить цих грошей на кожну покупку?

1) 2)

50 грн

10 грн

20 грн

20 грн

40 грн

4. Обведи зображення рослин, з яких виготовля-
ють олію. Поясни свій вибір.
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5. Досліди, як із насіння соняшника отримати олію. Уста-
нови послідовність.

  Покласти насінини соняшника між аркушами 
паперу.

  Отримали жирну пляму, отже насіння соняш-
ника містить олію.

 Очистити насіння від лузи.
  Роздавити насіння за допомогою звичайної 
ручки.

6. Продовж речення. 

Із насіння соняшника виробляють — 

Що об’єднує родину?

1. Поміркуй! Для чого людині потрібна сім’я?

2. Доповни речення.

 Група близьких родичів, які живуть разом, — це 

. Моя сім’я складається 

із  осіб.

 У мене є такі родичі:  

.
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 Історія моєї сім’ї в кількох поколіннях — це наш  

.

3. Напиши, чим традиційно займається твоя сім’я:

у свята — 

у неділю — 

вечорами — 

4. Продовж речення.

Наша традиційна гра — 

Наша улюблена страва — 

Найкращий для нас вид відпочинку — 

5. Батька Андрія і Оксани звати Михайло Іванович, 
а маму — Марія Василівна. Як будуть називати Андрія 
і Оксану, коли вони виростуть?

А Андрій Михайлович і Оксана Михайлівна

Б Андрій Іванович і Оксана Іванівна

В Андрій Васильович і Оксана Василівна

5. Досліди, які предмети тонуть у воді, а які — ні. Резуль-
тати досліджень запиши в таблицю.

Предмет Тоне у воді Не тоне у воді

Скрепка

Корок

Листок паперу




