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що вивчає природознавство

1. Розглянь малюнки. Як назвати їх одним 
словом?

2. Яким чином ти можеш отримати знання 
про природу? Познач ().
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Світ, у якому ти живеш

що таке навколишній світ

1. Розфарбуй об’єкти, які належать до при-
роди. Назви об’єкти, які не належать до 
природи.
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дикі та свійські тварини

1. Відгадай загадки і запиши відгадки.

 Має вуса, пишний хвіст
   і негарну звичку:
   спершу добре він поїсть,
   потім вмиє личко.

 Гавкає, кусає,
   в дім не пускає.

2. Зеленим кольором обведи диких тва-
рин, а синім — свійських.

3. Закресли «зайве».
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хто такі комахи

1. Познач відповідними цифрами частини 
тіла зображеної комахи.

2. Закресли «зайве».

3. Скільки ніг у комах? 

Впиши відповідну цифру.  

1. голова

2. вусики

3. груди

4. крила

5. ноги

6. черевце
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чи розуміють тварини одне одного

1. Які звуки подають зображені тварини?

2. Напиши, за допомогою чого спілкують-
ся зображені тварини.

Ку-ку!

Гав-гав!

Му-у-у!

Няв!

Ку-ку-рі-ку!

Ме-е-е!

Слова для довідки: звуків, поз, запахів.
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чим снідає їжачок

2. Чим живиться їжачок? Познач ().

комахи риби

звіріптахи

1. Розмалюй їжачка. Вкажи (), до якої 
групи тварин він належить.
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