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НепоВторНість КожНої люДиНи

1. продовж речення.

Неповторність людини — це 

Внутрішній світ — 

2. До даного слова добери і запиши синоніми.

Унікальний, 

3. поміркуй і запиши, у чому проявляється твоя унікальність.

4. Намалюй кота, який відповідатиме наступному опису: ру-
дий, пухнастий, зеленоокий, біловусий.

 обміняйся зошитом зі своїм сусідом по парті. Чи однакові 
у вас коти? Чому?
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життя люДиНи — НайБільша ціННість

1. продовж речення.

Життя — це 

Людське життя — 

2. До поданого слова добери і запиши прикметники, що влучно 
описують, яким має бути життя.

Життя — 

3. З’єднай частини прислів’їв. поясни, як ти розумієш їх зміст.

У житті — все інше наживеш.

Було б здоров’я — як на довгій ниві.

4. поміркуй і запиши, в чому, на твою думку, полягає сенс жит-
тя людини.

Сенс життя полягає у тому, щоб 
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люДсьКе «я»

1. продовж речення.

Людське «я» — це 

2. До поданих слів добери і запиши слова, що називають про-
тилежні риси характеру.

злість — 

щирість — 

ввічливість — 

чесність — 

акуратність — 

відповідальність — 

працелюбність — 

наполегливість — 

щедрість — 

стриманість — 

3. які з рис, перелічених у завданні 2, притаманні тобі? Запиши.
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4. Запиши відповіді на запитання.

Хто я? 

Який я? 

Я можу 

Я люблю 

Я прагну 

Що мені подобається в собі? 

Що хотілося б змінити? 

5. яким ти уявляєш людське «я»? Зобрази.
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ВелиКі ВЧеНі. ВелиКі ВіДКриття

1. продовж речення.

Винахідливість — це 

Креативність — це 

2. Добери синоніми до даного слова.

Винахідливий, 

3. З’єднай стрілками прізвища вчених з назвами їх винаходів.

Герон Александрійський перший автомобіль

Ніколя-Жозеф Кюньо перші автоматичні двері

4. Намалюй тварину, яку тобі хотілося б одомашнити. як вона 
полегшила б життя людям?


