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- закінчи речення
- дай відповідь
- з’єднай стрілочками
-
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Піддубцева С.Д., Тороп К.С., Трикоз С.В. Я досліджую світ: робочий зошит для 4-го
класу спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями
інтелектуального розвитку. Дніпро: ПП Кулик В. В., 2022. 74 с.

2

ВСТУП
Робочій зошит «Я досліджую світ» укладено відповідно до Типової
освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів середньої освіти для
учнів 4 класу з порушенням інтелектуального розвитку (наказ МОН № 467 від
01.04.2020 р.).
Завдання запропоновані в зошиті сприятимуть формуванню та розвитку у
молодших школярів пізнавального досвіду, спонукатимуть до досліджень,
пізнання себе та інших.
Матеріал у робочому зошиті передбачає формування у учнів з порушенням
інтелектуального розвитку життєвої компетентності, шляхом формування таких
навичок та умінь як:
- усвідомлення можливостей власного тіла;
- дотримання правил гігієни, корисного харчування;
- дотримання безпечної поведінки вдома, у школі, на вулиці, у громадських
місцях тощо;
- дотримання встановлених правил поведінки у родині, колективі,
суспільстві;
- розрізняти позитивні та негативні риси характеру людини;
- виявляти готовність наслідувати моральні якості та позитивні риси
характеру у повсякденному житті;
- підбирати власний одяг у відповідності до погоди;
- дотримання елементарних правил поведінки у природі;
- використання знань про особливості будови та життєдіяльності живих
організмів у повсякденному житті.
Виконуючи запропоновані завдання учні зможуть закріплювати знання з
таких питань: як берегти та зміцнювати своє здоров’я; що корисно для здоров’я,
а що шкідливо; як правильно доглядати за різними частинами свого тіла; чому
важливо більше рухатися; як піклуватися про членів своєї родини; як уникнути
небезпечних ситуацій у житті; що таке жива та нежива природа.
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Для цього запропоновані різні завдання, серед яких слід виокремити:
- письмові тематичні інтегровані завдання, що орієнтовані на закріплення та
поглиблення

знань

з

мовно-літературної,

математичної,

природничої,

інформативної, соціальної та здоров'язбережувальної, громадської й історичної
освітніх галузей, спонукання маленьких дослідників до образотворчої діяльності;
- задачі, що передбачають пошук відповідей на проблемні запитання;
- завдання для обговорення, розмірковування та узагальнення власного
досвіду.
Виконання завдань з робочого зошиту надають змогу розгорнути захопливу
діяльність з учнями, показати їм сфери практичного застосування набутих знань,
розвинути критичне мислення, винахідливість та творчі здібності.
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1. Людина.
Дай відповідь.
1. Придумай ім’я дівчинці _______________________
2. Придумай ім’я хлопчику _______________________
3. Назви та напиши своє ім’я _____________________
4. Твій день народження __________________________
5. Що тримає у руці хлопчик? ______________________
6. Куди йдуть діти? ________________________________
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2. Частини тіла
Закінчи речення.
1. У людини є ______________, які розміщені зовні і _______________
організму.
2. Органи, що ти можеш побачити ________________________________
3. Внутрішні органи – це ________________________________________
Слова для довідки: органи, всередині, очі, вуха, ніс, руки, ноги, серце,
легені, шлунок.
Покажи на малюнку частини тіла та з’єднай їх

ГОЛОВА
ОчіОчы

ОЧІ

ВУХА
НІС
ШИЯ
ТУЛУБ
РУКИ
НОГИ
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3.Родина. Склад сім'ї.
Дай відповідь.
1. Сім’я – це __________________________________________________
2. Як звати твоїх рідних? _______________________________________
3. Твоя сім'я дружна? __________________________________________
4. Як ти допомагаєш батькам у хатніх справах? Що саме ти
робиш?_______________________________________________________
______________________________________________________________
Слова для довідки: мамо, тато, сестра, брат, прибираю іграшки, мию
посуд, підлогу, підмітаю)
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4. Домашні обов’язки.
Дай відповідь.
1. Чим ти допомагаєш мамі на кухні?_____________________________
2. Які хатні роботи ти вмієш виконувати?_________________________
3. Назви предмети, що потрібні для хатніх робіт ____________________
______________________________________________________________
Закінчи речення.
Хлопчика звати ________________. Він пече _______________.
Дівчинку звати ____________. Вона допомагає ______________
прибирати ______________.
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5. Дозвілля у сім'ї.
Дай відповідь.
1. Як ти любиш відпочивати? (підкресли потрібну відповідь)
грати у футбол, читати, малювати, гратися з конструктором.
2. Яка пора року зображена на малюнку? ______________________
3. Придумай ім’я хлопчику та дівчинці __________________________
4. Вони відпочиває на ______________. Грають у________________
з ___________.
5. Який це відпочинок? (підкресли відповідь)
активний чи пасивний
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7. Допомога батькам та членам родини.
Дай відповідь.
1. Як звати маму? _____________. Як звати тата? __________________.
2. Хто в сім′ї піклується про тебе?________________________________
3. Про кого в сім′ї піклуєшся ти? ________________________________
4. Хто про тебе піклується, коли ти хворієш? ______________________
5. Хто допомагає бабусі пекти печиво? ___________________________
6. Хто вчить хлопчика їздити на велосипеді? ____________________
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8. Природа – частина навколишнього світу.
Дай відповідь.
1.Назви, що належить до живої природи? __________________________
2. Покажи на малюнку, що створено людьми? _____________________
_____________________________________________________________
3. Покажи на малюнку, що належить до природи?
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9. Жива і нежива природа зв’язки між ними.
Дай відповідь.
1. Яка пора року зображена на малюнку? __________________________
2. До живої природи належить __________________________________
3. До неживої природи належить ________________________________
_____________________________________________________________
4. Покажи на малюнку, що належить до живої природи? (познач
кружечком)
5. Покажи на малюнку, що належить до неживої природи? (познач
хрестиком)
Слова для довідок: рослини, тварини, люди, сонце, місяць, земля,
вода, повітря, гори.
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10. Дерева.
Дай відповідь.
1.Дерево – це ________________________________________________
2. Які дерева ти знаєш? _______________________________________
Закінчи речення.
Дерева очищують ______________, дарують людям ____________ і
затишок. Дерево росте з ________________.
Слова для довідки: повітря, красу, насіння.

Назви та з’єднай частини дерева

СТОВБУР

КОРІНЬ

ГІЛКИ

КРОНА

ПЛОДИ
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11. Явища природи.
Дай відповідь.
1. Які явища природи зображені на малюнку?______________________
______________________________________________________________
2. В яку пору року буває дощ?____________________________________
3. В яку пору року буває блискавка? ______________________________
4. В яку пору року йде сніг? _____________________________________
5. В яку пору року буває веселка?_________________________________

Назви та з’єднай явища природи стрілочками

ДОЩ
ГРАД

ВІТЕР

ВЕСЕЛКА

СНІГ
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БЛИСКАВКА

12. Природа восени.
Дай відповіді на запитання.
1. Що змінилося в природі восени? _______________________________
2. Що відбувається з деревами? __________________________________
3. Якого кольору листя? ________________________________________
4. Куди відлітають птахи? ______________________________________
5. Що роблять люди на полі восени? _____________________________
______________________________________________________________________

Слова для довідки: збирають урожай, у теплі краї, жовті, помаранчеві,
червоні, листя опадають, природа готується до зими.
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13. Спостереження за тваринами, відліт птахів.
Дай відповіді на запитання.
1. Які тварини живуть у лісі? ____________________________________
2. Які тварини змінюють свої шубки? _____________________________
3. Які тварини запасають їжу на зиму?_____________________________
4. Які птахи відлітають до теплих країн? __________________________

Хто чим харчується? (з’єднай стрілочками)
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14. Земля – планета Сонячної системи.
Дай відповіді на запитання.
1. Як називається планета, на якій ми живемо? ____________________
2. Яку форму має Земля? _______________________________________
3. Покажи, на який предмет схожа за формою планета Земля.

4. Земля обертається навколо себе і тому змінюються ___________ і
____________.
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15. Рослини восени.
Дай відповідь на запитання.
1. Які фрукти ми збираємо у вересні?______________________________
______________________________________________________________
2. Які овочі люди збирають у жовтні? _____________________________
______________________________________________________________
3. У якому місяці опадають листя з дерев та кущів? _________________
4. Що роблять люди на полі та огороді восени? _____________________
______________________________________________________________

З’єднай назви з картинками

ПОМІДОР

ГРУША

ВИНОГРАД

ЯБЛУКО

КАПУСТА

ПЕРЕЦЬ
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16. Зернові та овочеві культури.
Дай відповідь на запитання.
1. Де ростуть зернові культури? _________________________________
2. Які зернові культури ти бачиш на малюнку? _____________________
______________________________________________________________
3. Де ростуть овочеві культури? __________________________________
4. Які овочеві культури ти бачиш на малюнку? _____________________
______________________________________________________________

Що потрібно для приготування борщу (з’єднай стрілочками)
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17. Плодові та ягідні культури.
Дай відповіді на запитання.
1. Де ростуть плодові культури?________________________________
2. Де ростуть ягідні культури? _________________________________
3. Чим вони корисні? _________________________________________

Назви рослин та з’єднай стрілочками

Яблуко

Вишня

Груша

Малина

Полуниця

Аґрус
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18. Значення води для життя рослин.
Закінчи речення.
Рослині для життя необхідні тепло, світло, повітря, ґрунт та
____________. Для рослини є джерелом світла й тепла ____________.
Рослина бере воду з ________________. Рослина росте у ___________.
Слова для довідки: вода, сонце, хмарки, ґрунті.
Розкажи, що необхідно рослині для життя
(з’єднай стрілочками)
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19. Стани води.
Дай відповіді на запитання.
1. У які пори року буває дощ? ___________________________________
2. У які пори року буває сніг? ___________________________________
3. На що перетворюється вода, коли мороз? ________________________
4. Коли вода кипить у чайнику, з носика виходить __________________
Закінчи речення.
Дощ – це вода в __________________ стані. Лід – це вода у
_________________ стані.

Пар – це вода у ____________________

стані.
Слова для довідки: рідкому, твердому, газоподібному.
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20. Ґрунт. Призначення ґрунту.
Прочитай та запам’ятай.
Ґрунт – це верхній родючий шар землі. Він виникає і розвивається під
впливом клімату і живих організмів дуже повільно. За 100 років її шар
збільшується в середньому на 1 см. Ґрунт грає особливу роль у житті
нашої планети. Ґрунт складається з піску, глини, перегною, води,
повітря, мікроорганізмів. Він має такі властивості – водопроникність,
теплопровідність, родючість.
Дай відповіді на запитання
1. Ґрунт – це ________________________________________________
2. Що входить до складу ґрунту? _______________________________
____________________________________________________________
3.Які властивості має ґрунт? (підкресли у тексті)

23

21. Значення ґрунту для тварин, рослин.
Дай відповіді на запитання.
1. Які рослини ростуть у ґрунті? _________________________________
_____________________________________________________________
2. Які рослини ростуть на ґрунті?_________________________________
______________________________________________________________
3. Які тварини живуть у ґрунті? __________________________________
Слова для довідок: картопля, буряк, морква, полуниця, гриби, кущі,
миші, черв’яки, мурахи.
Що росте та живе у ґрунті? (з’єднай стрілочками)

картопля
дерево
мураха
черв’як
гриб
миша
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22. Наша Батьківщина – Україна.
Прочитай та запам’ятай.
Батьківщина – це країна, де ми народилися і живемо. Наша
Батьківщина – це Україна. Люди, які живуть в Україні – це український
народ. Ми належимо до нього.
Дай відповіді на запитання.
1. Як називається наша Батьківщина? ____________________________
2. Як називається наш народ? __________________________________
3. Як називається наше місто? __________________________________
4. Столиця нашої України? _____________________________________
5. Символи України – це _______________________________________

прапор

герб

гімн
Символи України – це прапор, герб, гімн
(з’єднай стрілочками)
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23. Рослини й тварини – народні символи України.
Прочитай та запам’ятай.
Символи – це те, що найбільше любить і шанує народ. Народні
символи України – це рослини і тварини. Їх відтворюють у вишиванках,
рушниках, писанках та у посуді.
Дай відповіді на запитання.
1. Які квіти є символом України? ________________________________
2. Які дерева є символом України? _______________________________
3. Яка пташка є символом України? ______________________________

верба

калина

барвінок

лелека
мак
26

24. Національний одяг та звичаї.
Покажи та напиши як називається національний український одяг
- (з’єднай стрілочками)

вишиванка
жупан
фартух
віночок
спідниця
чоботи

вишиванка
шаровари
чоботи
пояс
шапка
27

25. Свійські тварини. Догляд за свійськими тваринами.
Дай відповіді на запитання.
1. Яких свійських тварин ти знаєш? ______________________________
_____________________________________________________________
2. Хто про них дбає? ___________________________________________
3. Чим вони харчуються? _______________________________________
4. Які свійські тварини дають молоко? ____________________________
5. Які продукти харчування дають свійські тварини?
______________________________________________________________
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26. Потомство свійських тварин. Частини тіла.
Закінчи речення.
1. Як називають дитинчат свійських тварин?
У корови ______________, у кози ___________, у курки ____________,
у собаки _______________, у кішки _______________. Їх годують
_____________________________________________________________.
За ними доглядає та дбає _______________________________________.
Слова для довідок: цуценя, кошеня, козеня, теля, курча, фермер,
молоком, м’ясом, сіном, яблуками, зерном, рибою.
Назви частини тіла та з’єднай стрілочками.

голова
тулуб
роги
вуха

очі

ноги

ніс

ратиця

рот

хвіст

шия

вим’я
29

27. Дикі тварини. Зовнішній вигляд. Спосіб життя, харчування.
Дай відповідь на запитання.
1. Яких диких тварин ти знаєш? __________________________________
_____________________________________________________________
2. Де вони мешкають? _________________________________________
3. Чим вони харчуються? _____________________________________
Чим харчуються зображені тварини (з’єднай стрілочками)

гриби
горіхи
гілочки

морква
мед

ягоди

тварини
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28. Тварини восени. Потомство.
Дай відповіді на запитання.
1. Які тварини з настанням осені змінюють свою шубку? ____________
______________________________________________________________
2. Як готуються до зими комахи? _________________________________
3. Які звірі впадають у сплячку? _________________________________
4. Які птахи відлітають у теплі краї? ______________________________
5. Коли у тварин з’являються дитинчата? __________________________
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29. Будова птахів. Користь від птахів.
Дай відповіді на запитання.
1. Яких птахів ти знаєш? _______________________________________
2. Чим вкрито тіло птахів? ______________________________________
3. Завдяки чому птахи літають? _________________________________
4. Чим живляться птахи? _______________________________________
5. Яку користь приносять птахи? ________________________________
6. Яка пташка зображена на малюнку? ___________________________
Покажи та з’єднай частини тіла стрілочками

голова
тулуб
крила
дзьоб
лапи
хвіст
око
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грудка

30. Зимуючі і перелітні птахи.
Дай відповідь на запитання.
1. Назви зимуючих птахів? _____________________________________
2. Назви перелітних птахів? ____________________________________
3. Для зимуючих птахів люди будують ___________________________
4. Чим вони живляться? ________________________________________
Які птахи зображені на малюнку? (з’єднай стрілочками)

Зимуючий
птах
Свійський
птах
Перелітні
птахи
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Г__ Р __ Б __ ЦЬ
Л __ Л __ К__
К ___ РК ___

31. Риби. Зовнішня будова. Живлення. Дихання.
Закінчи речення.
1. Риби це – _________________________________________________
2.Тіло риби вкрито ___________________________________________
3. Рухаються вони за допомогою _______________________________
4. Дихають риби через ________________________________________
5. Риби живуть в _____________________________________________
6. Яких ти знаєш риб? _________________________________________
Слова для довідка: карась, водні тварини, лускою, окунь, плавців і
хвоста, зябер, океанах, щука, морях, річках, озерах, сом.
Покажи на малюнку частини тіла та з’єднай їх стрілочками.

тулуб
голова
плавець
хвіст
очі
рот
зябра
34

32. Комахи. Зовнішній вигляд. Будова метелика.
Дай відповідь на запитання.
1. Назви комах, яких ти знаєш? _________________________________
2. Де вони живуть? ____________________________________________
3. Скільки пар крил мають комахи? ______________________________
4. Яких корисних комах ти знаєш? _______________________________
Покажи й назви частини тіла метелика
крила

голова

вусики

очі

хоботок

ноги

грудка

черевце

сонечко
коник
35

оса

33. Безпечна поведінка на вулиці.
Прочитай та запам’ятай !
На вулиці будь уважним. Переходь вулицю тільки пішохідним
переходом. При переході вулиці подивись направо, а потім наліво. Не
спілкуйся з незнайомими людьми. Гуляй тільки на дитячому
майданчику.
Дай відповідь на запитання.
1. Де треба переходити вулицю? _________________________________
2. Де треба гуляти? _____________________________________________
3.Переходити вулицю можна тільки на ____________ світло світлофора.

36

34. Основи здорового способу життя.
Дай відповіді на запитання.
1. Скільки раз на день потрібно харчуватися? ______________________
2. О котрій годині потрібно лягати спати? _________________________
3. О котрій годині ти в ранці прокидаєшся ? _______________________
4. Навіщо людині займатися спортом? ____________________________
5. Що роблять діти, зображені на малюнку? _______________________
Склади речення за малюнком
__________________________________________________________
______________________________________________________________________
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35. Правильне харчування.
Доповни речення.
Щоб бути здоровим, бадьорим потрібно добре __________________.
Їжа повинна бути __________________ і _______________________.
Дай відповіді на запитання.
1. Які продукти корисні для здоров’я? ____________________________
_____________________________________________________________
2. Які продукти шкідливі для здоров’я? ___________________________.
3. Які продукти харчування зображено на малюнку?_________________
______________________________________________________________________

Слова для довідки: харчуватися, корисною, свіжою, молоко, м'ясо,
риба, овочі, фрукти, сухарики, чіпси, газовані напої.

38

36. Правила споживання їжі.
Доповни речення.
Перш ніж сідати за стіл, вимий ______________________. За столом
потрібно зосередитися на _________, не відволікатися на сторонні
предмети,
пережовуй

не

________________.

_________.

Їж

Закінчивши

не

поспішаючи,

їсти,

прибери

старанно
за

собою

_________________ та вимий _______________. Їжу треба споживати
__________ разів на день.
Слова для довідки: руки з милом, їжі, розмовляти, посуд, їжу, трип’ять .
Познач, яка їжа корисна

молоко

сир

йогурт
яйці
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сосиски
гамбургер

37. Зима. Спостереження за природою взимку.
Дай відповіді на запитання.
1. Яка пора року зображена на малюнку? __________________________
2. Чим узимку вкриті земля, дерева, кущі? _________________________
3. Коли замерзає вода у річках і озерах? ___________________________
4. Які місяці зими ти знаєш? _____________________________________
Склади речення за малюнком.
Кого зліпили діти? ___________________________________________
Що роблять діти? _____________________________________________
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38. Як змінюється взимку жива та нежива природа?
Доповни речення.
1.Узимку сонце світить та не _________. Надворі дуже _____________.
Дні стали короткими, а ночі ______________ . У повітрі кружляють
__________________. Часто бувають _________________. Земля, дерева
й кущі вкриваються білим ___________ . Вода в річках _____________ .
Ведмеді, їжаки, борсуки всю зиму ______________ . Діти катаються на
_____________________________________________________________.
Слова для довідки: снігом, гріє, холодно, довгими, сніжинки,
снігопади, замерзає, сплять, на санках, лижах, ковзанах.
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39. Як рослини пристосувалися до зими?
Закінчи речення.
Узимку життя рослин _______________. Дерева й кущі стоять зовсім
_________________. Під снігом ростуть озимі ____________________.
Взимку залишаються зеленими такі дерева_________________________
______________________________.
Слова для довідки: замирає, голими, культури, ялинка, сосна, смерека.

42

40. Як звірі пристосувалися до життя взимку?
Дай відповіді на запитання.
1. Навіщо дятел стукає по дереву? _______________________________
2. Що їсть лисиця взимку? ______________________________________
3. Хто лягає взимку спати? ______________________________________
4. Хто взимку обгризає кору з дерев? _____________________________
5. Чим харчується білка і бурундук? ______________________________
Напиши назви тварин та з’єднай стрілочками

Л

Б

З

43

Д

41. Птахи взимку.
Дай відповіді на запитання.
1. Назви зимуючих птахів? _____________________________________
2. Чим вони годуються? ________________________________________
3. Чим вкрито тіло птахів? ______________________________________
4. Чим ти підгодовуєш птахів? ___________________________________
5. Які птахи зображені на малюнку? ______________________________
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42. Одяг і взуття людей взимку.
Доповни речення.
Узимку дуже _______________ , тому потрібно вдягати теплі _______.
Дай відповіді на запитання.
1. Який одяг ти носиш узимку? __________________________________
2. Яке взуття ти носиш узимку? __________________________________

Ш

С

Ш

Ч

Р

Ш

Ш
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43. Сім’я. Допомога батькам удома.
Дай відповіді на запитання.
1. Мамо, тато та діти – це _______________________________________
2. У сім'ї кожен має свої ________________________________________
3. Як звати маму _______________ , тата ______________ ?
4. Чи є в тебе брат чи сестра?____________________________________
5. Як ти допомагаєш удома батькам? ______________________________
______________________________________________________________
6. Склади речення за малюнком ________________________________
______________________________________________________________________
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44. Професії людей.
Дай відповіді на запитання.
1. Які професії людей ти знаєш? _________________________________
2. Ким ти хочеш бути? __________________________________________
3. Ким працює мати? ___________________________________________
Продовж речення.
Лікує людей ______________. Навчає дітей ________________.
Продає продукти _______________. Водить автобус _______________.
Будує будинки ________________. Охороняє порядок _____________.
- Назви та з’єднай потрібну професію

ЛІКАР

ВОДІЙ

47

КУХАР

45. Правила ввічливості.
Запам′ятай слова ввічливості:
Будь ласка! Дякую! Вибачте!
Ці чарівні слова люди вимовляють від щирого серця.
Дай відповідь на запитання.
1. Коли ти когось зустрів, що потрібно сказати? ____________________
2. Закінчуючи спілкування, потрібно попрощатися словами? _________
_____________________________________________________________
3. Коли ти зробив щось погане, що потрібно сказати? _______________
______________________________________________________________
4. Коли потрібно щось попросити? ______________________________
______________________________________________________________
Слова для довідки:
добрий день! – добрий вечір! – вітаю! – до побачення! – бувай! –
вибачте! – пробач, будь ласка! – допоможіть мені!

48

46. Правила поведінки у школі.
Дай відповіді на запитання.
1. Як потрібно поводитись під час перерви? _______________________
_____________________________________________________________
2. Де не можна гратися? ________________________________________
3. Де дозволено гратися? ________________________________________
3. Яким має бути твоє робоче місце в класі? ________________________
______________________________________________________________
Слова для довідки:
не кричати, не бігати коридором, не штовхатися, біля дверей і вікон,
на дитячих майданчиках, зручним та безпечним
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47. Повітря.
Запам′ятай !
Повітря необхідне всьому живому! Повітрям дихають люди, тварини й
рослини. Повітря є всюди: навколо тебе в класі, вдома, надворі, у воді.
Дай відповіді на запитання.
1. Кому потрібно повітря? ______________________________________
2. Де є повітря ? _______________________________________________
Назви та з’єднай стрілочками, кому потрібно повітря

ПОВІТРЯ

50

48. Твій настрій.
Запам’ятай!
У кожної людини буває різний настрій. Коли у людини усе добре, то у
неї гарний настрій. Коли у людини трапляється щось погане, то у неї
кепський настрій.
Радість, сміх, спокій корисні для здоров’я!
Поєднай смайлик з відповідною емоцією

СУМ

СПОКІЙ

РАДІСТЬ

ЗЛІСТЬ

Дай відповіді на запитання.
1. Що зображено на малюнку?

2. Яка пора року?

3. Який у них настрій?

51

49. Моє рідне місто Дніпро.
Дай відповіді на запитання.
1. Де ти живеш (у місті чи селі) ? _________________________________
2. В якому місті ти живеш? ______________________________________
3. Чи протікає у місті річка? _____________________________________
4. Головна вулиця міста? ________________________________________
5. Які парки міста ти знаєш? _____________________________________
6. Що зображено на малюнку? _________________________________

52

50. Народні ремесла.
1. Які ремесла ти бачиш на малюнку (з’єднай стрілочками)?

Писанкарство

Ткацтво

Гончарство

2. Назви та з’єднай українські страви

БОРЩ

САЛО

ВАРЕНИКИ

53

МЛИНЦ
І

51. Весна. Сезонні зміни у природі навесні.
Дай відповіді на запитання.
1. Яка пора року зображена на малюнку? _________________________
2. Які три місяці весни ти знаєш? ________________________________
3. Що відбувається навесні зі снігом? _____________________________
4. Що відбувається з деревами навесні? ___________________________
5. Хто із звірів прокидається? ____________________________________
Закінчи речення.
На весні сонце світить __________________. На деревах з’являються
________________. Дує теплий ____________. Небо _______________.
З теплих країв повертаються ________________.
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52. Рослини навесні.
Дай відповіді на запитання.
1. Яка пора року на малюнку? ___________________________________
2. В якому місяці з’являється трава і перші квіти? ___________________
3. Назви перші квіти? ___________________________________________
4. Які дерева цвітуть навесні? ____________________________________
5. Якого кольору бувають квіти бузку? ____________________________

53. Приліт птахів та їх життя навесні.
55

Дай відповідь на запитання.
1. Яких перелітних птахів ти знаєш? _____________________________
_____________________________________________________________
2. Які птахи першими повертаються з вирію? ______________________
3. Де будують свої гнізда шпаки? ________________________________
4. Коли у них з’являються пташенята? ____________________________

ШПАК

ЛАСТІВКА

СОЛОВЕЙ

54. Життя та пробудження звірів навесні.
56

Дай відповіді на запитання.
1. Які тварини навесні прокидаються після сплячки? ________________
______________________________________________________________
2. Хто з тварин змінює своє хутро? _______________________________
3. Коли народжуються дитинчата у тварин? ________________________
4. Чим вони живляться? ________________________________________
Поміркуй!
Домівка ведмедя це –
Домівка лисиці це –
Домівка вовка це –

НОРА
ДУПЛО
БЕРЛОГА

Домівка білки це –

ЛІГВО

55. Зернові культури.
57

Закінчи речення.
До трав’янистих рослин належать ______________________________.
Це _________________________________________________________ .
Корінь у них росте ____________ . Стебло всередині _______________,
воно називається __________________ . Листки _______________ й
__________________.
Слова для довідки:
зернові культури, пшениця, овес, кукурудза, пучком, порожнє,
соломиною, довгі, вузькі.
Дай відповіді на запитання.
1. Що виробляють із пшениці, жита? ______________________________
2. Що готують з риса, вівса, гречки? ______________________________
КУКУРУДЗА
ПШЕНИЦЯ

56. Праця людей на городі навесні.
58

Дай відповіді на запитання.
1. Що відбувається з деревами навесні? ___________________________
______________________________________________________________
2. Що навесні люди роблять на полях? ____________________________
3. Які роботи потрібно виконувати навесні у саду? __________________
______________________________________________________________
4. Що саджають навесні на городах? ______________________________
______________________________________________________________

57. Одяг людей навесні.
59

Доповни речення.
Навесні пригріває _____________ і людям уже не потрібно одягати
__________________________. На весні я одягаю легку _____________,
_______________ та _________________. Іноді йде дощ, тоді я одягаю
гумові ____________________ та з собою беру _____________________.
Слова для довідок:
сонце, теплі речі, куртку, шапку, кросівки, чоботи, парасольку
Роздивись малюнок. Назви й покажи кожну річ.

58. Частини доби: ранок, день, вечір, ніч.
60

Закінчи речення.
Коли сонце піднімається, настає ___________, а за ним ____________ .
Коли сонце опускається, настає ____________ , а потім _____________ .
Ранок, день, вечір, ніч – це частини _______________.
Прочитай слова та визнач, якої частини доби вони стосуються:
прокидаюся, лягаю спати, сплю, навчаюсь у школі, обідаю, умиваюся,
вечеряю, снідаю
Ранок _______________________________________________________
День _________________________________________________________
Вечір ________________________________________________________
Ніч __________________________________________________________
Яка частина доби зображена на малюнку? _________________________

59. Тиждень.
61

Закінчи речення.
На тижні _______________________. П’ять днів на тиждень дорослі
працюють, а діти ___________________. Останні два дні тижня
_________________________.
Дай відповіді на запитання.
1. Назви дні тижня _____________________________________________
______________________________________________________________
2. Як називається перший день тижня? ____________________________
3. Як називається п’ятий день тижня? _____________________________
4. Який день настане після п’ятниці? _____________________________
Склади речення за малюнком.
______________________________________________________________________

60. Сезонні зміни у природі влітку.
62

Дай відповіді на запитання.
1. Яка пора року зображена на малюнку? __________________________
2. Які три місяці літа ти знаєш?

Доповни речення.
Влітку сонце світить _____________. Небо __________, _____________
іноді з’являються _________________. Йде теплий ________________.
Дні влітку ________________, а які ночі __________________________.
Слова для довідки:
ясне, прозоре, довгі, короткі, червень, липень,
серпень, літо, яскраво, дощ

61. Ягоди та фрукти, що збирають влітку.
63

Доповни речення.
Фрукти ростуть у ____________ на _______________. Ягоди ростуть у
________________ на ________________. Зрілі плоди збирають у
______________.
Дай відповіді на запитання

.

1. Які ягоди дозрівають у червні? ________________________________
2. Які фрукти дозрівають у липні? ________________________________
3. Які фрукти дозрівають у серпні? _______________________________
4. Який останній місяць літа? ____________________________________

ЛИПЕНЬ
СЕРПЕН
Ь

ЧЕРВЕН
Ь

62. Тварини холодних і теплих країв.
64

Запам’ятай!
У холодних краях, де завжди холодно, багато снігу та криги та немає
рослин, живуть такі тварини: ____________________________________
______________________________________________________________

ПІНГВІН

ТЮЛЕНЬ

ПІВНІЧНИЙ ОЛЕНЬ

У теплих краях, де не буває ні снігопадів, ні морозу, весь рік світить
тепле сонце, багато рослин, живуть такі тварини: _________________
____________________________________________________________

МАВПА

КЕНГУРУ

64. Мешканці зоопарку. Харчування.
65

СЛОН

Дай відповіді на запитання.
1. Яких тварини ти знаєш? ______________________________________
______________________________________________________________
2. Хто доглядає за тваринами, які живуть у зоопарку? _______________
3. З ким ти ходиш до зоопарку?__________________________________
4. Яких тварин ти там бачив? ____________________________________
5. Чим їх там годують? _________________________________________
З’єднай стрілочками тварин з їх улюбленою їжею

ТРАВА
ЯБЛУКО
М′ЯСО

65. Вода в природі.
66

КОКОС
ГІЛОЧКИ
БАНАН

Запам’ятай!
Більша частина нашої планети Земля вкрита водою. На землі багато
річок, озер, ставків. Великі річки несуть свої води в моря.
Дай відповідь на запитання.
1. Кому для життя необхідна вода?________________________________
2. Які річки ти знаєш?___________________________________________
3. Які є моря в Україні? _________________________________________
4. Які тварини живуть у воді? ____________________________________
Покажи та з’єднай стрілочками малюнки з назвами

ОЗЕРО

РІЧКА

МОРЕ

66. Охорона природи.
67

Запам’ятай!
Ми, люди, залежимо від природи. Для життя нам потрібні чисте
повітря, вода, рослини, тварини, тому ми повинні дбати про природу і
охороняти її.
Дай відповіді на запитання.
1. Чи могли ми жити без природи? _______________________________
2. Що дає природа людині? _____________________________________
ФРУКТИ ТА ОВОЧІ

ТВАРИН

ВОДУ

ОДЯГ

ПОВІТРЯ

МЕБЛІ

Знайди та з’єднай відповіді з малюнком

67. Життя та праця людей влітку.
68

РОСЛИНИ
И

Дай відповіді на запитання.
1. Які ти знаєш пори року? _____________________________________
2. Яка пора року після весни? ___________________________________
3. Які овочі ми збираємо влітку? ________________________________
_____________________________________________________________
4. Що люди збирають у садку влітку? _____________________________
______________________________________________________________
5. Як влітку люди доглядають за городом?_________________________
______________________________________________________________
6. Що влітку роблять діти? ______________________________________
7. Склади речення за малюнком. _________________________________
_____________________________________________________________

68. Правила безпечної поведінки під час літніх канікул.
69

Закінчи речення.
Влітку часто бувайте на свіжому _________________. Загартовуйся,
щоб не хворіти ______________. Більше рухайся, грай у рухливі
___________. Їж більше фруктів та ________________. Не забувай
ретельно

мити

____________.

___________________.

Поводь

Дотримуйся
себе

так,

правил
щоб

безпечної

не

_____________________.
Слова для довідки:
повітрі, взимку, ігри, овочів, руки, поведінки, дорослі.
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дорікали

Кросворд «Частини тіла»
→Г

О
→Т
→Р
→Н

А
У

К
А
→Ш

Я

Кросворд «Свійські тварини»
→П

О
→В

О
В

→К

Я

Р

В
А

→К
Р

→К

Л
Кросворд «Птахи»

→С

И
→Д

Ц
Т

Л

→В

Р

→С
→Л

Л

К
Е

Н
А

Кросворд «Овочі»
→К

Р
→М

Т
Р

Я

→Ц
→Б

Я

В
У

Я

С

А

К

→К
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Кросворд «Фрукти»
→Я

К
→Г

У
→С
Р
И

→Ч
→В

А
И
Ш

А
Я
Я

Кросворд «Пори року»
→З

М

→В

А
→Л

Т
Н

→О
Кросворд «Квіти»
→ Т
2 → В
1

3

↓ Р

Н
Ш

Л
5

→ М

А
4

↓ К

К
Н

Ш
А
А
6

→ Л

Л

Я
Я
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ДЛЯ НОТАТОК
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