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РОЗДІЛ . 
ПРИРОДА ВЗИМКУ продовження)

К УТВОР Т С  ЛІД НА ВОДО МАХ

  Де ви ачили лід крім замерзло водойми Роз
гляньте мал нок Розкажіть що ви зна те ро лід

Мокрий сніг отра ля на оверхн води але не
тане а утвор крижану ка у Зверху на не ще а
да сніг вода очина тверднути замерзати а а з
мокрого снігу води й льоду еретвор ться на ма
точки льоду які зли а ться й утвор ть крижини

Тем ература за яко вода еретвор ться на лід
становить С

 За власними с остереженнями ригадайте влас
тивості льоду

ід ез арвний розорий великих ску ченнях
він на ува син ватого відтінку

кщо о льоду вдарити а о він у аде лід роз и
ва ться Отже лід крихкий.

Де ви ачили лід крім замерзло водойми Роз
гляньте мал нок Розкажіть що ви зна те ро лід

За власними с остереженнями ригадайте влас
тивості льоду
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 Разом з дорослим виконайте дослід За виснов
ком назвіть ще одну властивість льоду

Вам знадобляться  скляна ля ка з
корком вода

Налийте у скляну ля ку води і
закрийте корком

инесіть ля ку на мороз та за
ли те на ніч
о ви о ачили вранці

Висновок
оли вода еретвор ться на лід вона роз-

ширюється  ось чому на морозі ля ка тріснула

 Дослідіть що лег е вода чи лід Зро іть ви
сновок.

Вам знадобляться  склянка з водо
маток льоду

Помістіть маток льоду у склянку з во
до о ви омітили  ому лід не тоне

Висновок
ід лег ий за воду

к и лід ув важчий за воду то отонув и Тоді
навіть у гли оких водоймах вода ромерзала
узимку до дна сі тварини які там ме ка ть заги
нули Під льодом навіть у сильні морози вода

 и каталися ви взимку на ковзанах Розкажіть
де це від увалося При устіть що може статися
ід час катання на замерзлій водоймі Зро іть ви
сновок де ез ечно кататися на ковзанах

Разом з дорослим виконайте дослід За висновРазом з дорослим виконайте дослід За виснов
ком назвіть ще одну властивість льоду

Дослідіть що лег е вода чи лід Зро іть виДослідіть що лег е вода чи лід Зро іть ви
сновок.

и каталися ви взимку на ковзанах Розкажітьи каталися ви взимку на ковзанах Розкажіть
де це від увалося При устіть що може статисяде це від увалося При устіть що може статися
ід час катання на замерзлій водоймі Зро іть виід час катання на замерзлій водоймі Зро іть ви
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 При устіть чому виника
ть урульки им вони

не ез ечні к у ерегтися
від травмувань

 ому взимку важливо дослухатися до застере
жень До овніть мал нковий ерелік власними
застереженнями иготуйте у гру і лакат із засте
реженням та розмістіть його у від овідному місці

Увага  Падають 
бурулькиО Р НО  

О Л ДИ

Одночасно у рироді можна с остерігати оже-
ледицю та ожеледь і явища о адами ли ень
ожеледиця ува на дорогах а ожеледь на де
ревах

При устіть чому виника
ть урульки им вони

не ез ечні к у ерегтися

ому взимку важливо дослухатися до застере
жень До овніть мал нковий ерелік власними
застереженнями иготуйте у гру і лакат із засте
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Словничок
е и розорий ар льоду що утвор ться

внаслідок замерзання кра ель дощу на оверхні землі
Î е е на арування льоду на землі деревах
тощо внаслідок намерзання вологи дрі ного дощу
мряки снігу туману

 ка ін ормація ро властивості льоду ула для
вас ново им вона корисна Про що цікаве ви
дізналися

 к еревірити істинність равдивість актів
Прокоментуйте с осо и еревірки на ви ір

Досліджу у колі Мірку С остеріга о стежу

Шука
в Інтернеті

Шука у книжках
енцикло едіях

За иту
в дорослих

 Гра Так чи ні Доведіть а о с ростуйте твер
дження

Зима наста ісля літа
ататися на ковзанах ез ечні е на замерзлому

ставку
ід це вода
кщо взимку агато снігу весно уде агато води

е и
внаслідок замерзання кра ель дощу на оверхні землі
Î
внаслідок замерзання кра ель дощу на оверхні землі
Î
внаслідок замерзання кра ель дощу на оверхні землі

е еÎ е еÎ
тощо внаслідок намерзання вологи дрі ного дощу
мряки снігу туману

Словничок
е и розорий ар льоду що утвор тьсярозорий ар льоду що утвор тьсяе и розорий ар льоду що утвор тьсяе и

внаслідок замерзання кра ель дощу на оверхні землівнаслідок замерзання кра ель дощу на оверхні землі
е е на арування льоду на землі деревахна арування льоду на землі деревах

тощо внаслідок намерзання вологи дрі ного дощутощо внаслідок намерзання вологи дрі ного дощу
мряки снігу туману

ка ін ормація ро властивості льоду ула дляка ін ормація ро властивості льоду ула для
вас ново им вона корисна Про що цікаве вивас ново им вона корисна Про що цікаве ви
дізналися

к еревірити істинність равдивість актівк еревірити істинність равдивість актів
Прокоментуйте с осо и еревірки на ви ірПрокоментуйте с осо и еревірки на ви ір

Гра Так чи ні Доведіть а о с ростуйте тверДоведіть а о с ростуйте твер
дження
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 иготуйте новорічну рикрасу овзани за зраз
ком чи власним задумом

Вам знадобляться арку картону ілий а
ір чи а ерова серветка з мал нком ростий олі
вець а лон ковзанів ножиці клей П матеріали
для оздо лення за ажанням
Виконуйте послідовно

З картону виріжте ковзани
Нанесіть клей П на картон та

наклейте серветку
О ріжте зайву серветку
иконайте дірко ро ивачем отвори

для стрічки чи нурка
Оздо те рикрасу за власним за

думом

Поміркуйте
 Де можна розмістити ц рикрасу
 оли можна кататися на ковзанах
 кі види с орту ов язані з ковзанами
 кі риси характеру ритаманні ковзанярам

Висновок
ід це вода у твердому стані ін ез арвний

розорий крихкий наслідок замерзання вода роз и
р ться еретвор ться на лід ід лег ий за воду
тому не тоне зимку на водоймі може ути не ез ечно

Чи знаєте ви…
Завдяки льоду л ди винай ли холодильник

давнину лід використовували для з ерігання харчових
родуктів ід вирізували з водойм і з ерігали в окремих
риміщеннях Пізні е х замінили на ящики те ер
це холодильники

иготуйте новорічну рикрасу овзани за зраз
ком чи власним задумом
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ХТО ТАКИ  СПО ИВА

 то виро ля товари Де ви х ку ля те то
рода вам товари то такі с оживачі

Словничок
о и ч л дина яка ку у товари харчові ро

мислові а о о лачу ослуги на риклад у ерукарні
транс орті

С оживачі можуть від укати важливу й отрі ну
ін ормаці ро товар на у аковці та етикетці

 ку ін ормаці зазначено на
у аковці товару

Склад родукту
мови з ерігання

Термін ридатності
Знак овторного використання у аковки

Місткість у аковки

 ому важливо що у аковка родуктів харчу
вання ула не о коджена Для чого вказу ть
термін ридатності родукту Поясніть

  кі із цих товарів ма ть короткий термін ри
датності кі тривалий

то виро ля товари Де ви х ку ля те тото виро ля товари Де ви х ку ля те то
рода вам товари то такі с оживачі

о и ч
мислові а о о лачу ослуги на риклад у ерукарні
транс орті

Словничок
о и ч л дина яка ку у товари харчові рол дина яка ку у товари харчові роо и ч л дина яка ку у товари харчові роо и ч

мислові а о о лачу ослуги на риклад у ерукарнімислові а о о лачу ослуги на риклад у ерукарні
транс орті

ку ін ормаці зазначено на
у аковці товару

ому важливо що у аковка родуктів харчуому важливо що у аковка родуктів харчу
вання ула не о коджена Для чого вказу тьвання ула не о коджена Для чого вказу ть
термін ридатності родукту Поясніть

кі із цих товарів ма ть короткий термін рикі із цих товарів ма ть короткий термін ри
датності кі тривалий
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иро ники товарів та ослуг риверта ть увагу
до сво родукці рек ламою

Словничок
ек а с осі о ирення ін ормаці ро товари

чи ослуги які тре а родати

 О еріть до кожно гру и від овідний товар Пояс
ніть свій ви ір

від очинок
на риродідитячі книжкиалкоголь

цигаркичі си
сухарики

лікитанц вальна
студія

рекламашкідлива корисна

 к роз овс джу ться реклама Створіть рекламу
родукту товару чи сво коли на ви ір

Теле ачення
Радіо
Газета
урнал

Інтернет
улиця

ивіска нер
Плакат стер

і а
лектронне та ло
ит і´ л орд
истівка л р

МІС

ОРМА

ек а
чи ослуги які тре а родати

Словничок
ек аек а с осі о ирення ін ормаці ро товари

чи ослуги які тре а родатичи ослуги які тре а родати

О еріть до кожно гру и від овідний товар Пояс
ніть свій ви ір

к роз овс джу ться реклама Створіть рекламу
родукту товару чи сво коли на ви ір
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Словничок
нер рекламна вивіска ра ор

р невелика рекламна а ерова листівка
´ бор рекламний щит на вулиці уздовж доріг

 ка відмінність між у аковко та етикетко

Словничок
ак ка  те у чому міститься родукт що за ез

ечу його захищеність тара
тик тка гра ічний а о текстовий знак на у а

ковці товару

аковка та етикетка можуть містити ін ормаці
ро назву товару виро ника дату виро ництва тер
мін ридатності умови з ерігання тощо

  О говоріть у арах чи ку ляли ви щось само
стійно о саме

 Змодел йте ку івл товарів у магазині чи на
ринку Розіграйте в ролях ситуаці коли ви вияви
ли родукт із закінченим терміном ридатності

Після с оживання товарів зали а ться агато
сміття Зі смітників воно отра ля на звалища а о
заводи з ереро ки сміття

нер
р

´
р

´
р

борбор

Словничок
нер рекламна вивіска ра ор

р невелика рекламна а ерова листівка
´

р
´

р
бор рекламний щит на вулиці уздовж дорігрекламний щит на вулиці уздовж доріг

ка відмінність між у аковко та етикеткока відмінність між у аковко та етикетко

ак ка 
ечу його захищеність тара
тик тка 

ковці товару

Словничок
ак ка  те у чому міститься родукт що за езте у чому міститься родукт що за ез

ечу його захищеність тара
тик тка гра ічний а о текстовий знак на у агра ічний а о текстовий знак на у а

ковці товару

О говоріть у арах чи ку ляли ви щось самоО говоріть у арах чи ку ляли ви щось само
стійно о саме

Змодел йте ку івл товарів у магазині чи наЗмодел йте ку івл товарів у магазині чи на
ринку Розіграйте в ролях ситуаці коли ви виявиринку Розіграйте в ролях ситуаці коли ви вияви
ли родукт із закінченим терміном ридатностіли родукт із закінченим терміном ридатності
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  О говоріть у гру ах що зазвичай отра ля у
смітник у вас удома о у колі ому для
з ереження довкілля важливо сортувати сміття

и користу ться ва а родина контейнерами для сорто
ваного сміття

арчові
відходи Па ір Пластик Скло Метал

 о із цього ереліку зника рані е о ере у
ва на звалищах найдов е

О говоріть у гру ах що зазвичай отра ля у
смітник у вас удома о у колі ому для
з ереження довкілля важливо сортувати сміття

        

о із цього ереліку зника рані е о ере у
ва на звалищах найдов е

Терміни розкладання відходів
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 иготуйте сніговика за зразком чи власним за
думом

Вам знадобляться рулон від а ерових ру
ників ростий олівець чорний ломастер а ір чор
ного та омаранчевого кольорів декоративні очка
сухі гілочки двосторонній скотч ножиці та клей П
Виконуйте послідовно

Підготуйте рулон від а еро
вих ру ників це уде основа сні
говика

З а еру чорного кольору ви
ріжте три кружечки та риклейте х
на основу с ереду

З а еру омаранчевого ко
льору с ормуйте ніс для сніговика

Наклейте ніс та декоративні
очка на основу

Підготуйте гілочки це удуть руки та чу чик
Прикрі іть х двостороннім скотчем до задньо час
тини сніговика

Намал йте сніговику рови та рот

Висновок
На у аковках та етикетках міститься важлива

ін ормація ро товар Реклама найді ві ий с осі
в ливу на оку ців она може ути корисно і кід
ливо
ідходи сміття можна ереро ляти Дуже важливо

ощадливо використовувати риродні агатства

Чи знаєте ви…
торинне використання матеріалу одні ля анки

до оможе заощадити енергі яко досить для ро оти те
левізора ротягом трьох годин

иготуйте сніговика за зразком чи власним заиготуйте сніговика за зразком чи власним за
думом
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К ПО УВА Т С  РОСЛИНИ ВЗИМКУ

  Пригадайте як восени рослини готувалися до
зими кі зміни в них від увалися

 и с остерігали ви за рослинами взимку о о
мітили

ожна ора року змін життя
рослин гли окому с око ере у
ва ть дерева та кущі Майже всі
вони на зиму скинули листя Однак
на хніх гілках зали а ться бруньки

Зовні руньки вкриті темними лу
сочками середині руньок дуже
дрі ні зелені листочки На рикінці
січня на вер і руньки з іль у ться скида ть лу
сочки і вкрива ться світлим у ком За зиму руньки
ідроста ть і на ін их деревах та кущах

оч и яка ула сувора зима ріст рослин не ри
иня ться а ли е сповільнюється.

 якого дерева найтовсті ий стов ур якщо ду
товсті ий за ли у а ли а товсті а за ерезу За
якими ознаками х можна в ізнати у рироді

Пригадайте як восени рослини готувалися до
зими кі зміни в них від увалися

        

и с остерігали ви за рослинами взимку о о
мітили

якого дерева найтовсті ий стов ур якщо ду
товсті ий за ли у а ли а товсті а за ерезу За
якими ознаками х можна в ізнати у рироді

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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  кі дерева не скида ть листя на зиму

истки хвойних дерев хвоїнки укриті тов
сто кірко яка утриму вологу во нки ви арову ть
вологи значно мен е ніж ирокі листки листяних де
рев і кущів Ось чому хвойні дерева не засиха ть узимку

 При устіть що сталося як и листяні дерева не
скидали листя на зиму

  к зустріча ть зиму трав янисті рослини ка
частина в них відмира

 и у всіх трав янистих рослин відмира наземна
частина Біля коли а о сво оселі розгорніть
совком сніг і дізнайтеся які рослини сховали ід

ним зелені сте ла й листки ому ід снігом
вони зали а ться зеленими

Деякі рослини зали а ться зеленими
ід снігом ус зиму Суниці верес журав
лина ростуть і взимку Під аром снігу та
о алого листя в ідсніжників ролісок
рясту з явля ться пуп’янки які з настан
ням те ла роз уска ться

иття рослинам узимку з еріга снігова ковдра
Тем ература овітря ід снігом на С вища
ніж зовні

Словничок
П нок очаток квітки листка а о агона рослини
рунька

 иготуйте а лікаці Засніжені дерева за зраз
ком чи власним задумом

кі дерева не скида ть листя на зиму      

уравлина

При устіть що сталося як и листяні дерева неПри устіть що сталося як и листяні дерева не
скидали листя на зиму

к зустріча ть зиму трав янисті рослини как зустріча ть зиму трав янисті рослини ка
частина в них відмира

      

и у всіх трав янистих рослин відмира наземнаи у всіх трав янистих рослин відмира наземна
частина Біля коли а о сво оселі розгорнітьчастина Біля коли а о сво оселі розгорніть
совком сніг і дізнайтеся які рослини сховали ідсовком сніг і дізнайтеся які рослини сховали ід

П нок
рунька

Словничок
П нок очаток квітки листка а о агона рослиниочаток квітки листка а о агона рослиниП нок очаток квітки листка а о агона рослиниП нок
рунька

иготуйте а лікаці Засніжені дерева за зразиготуйте а лікаці Засніжені дерева за зраз
ком чи власним задумом

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Вам знадобляться о арку у а еру синього та е
жевого кольорів ростий олівець кла тики гі ру
мережива марлі клей П ножиці вата лелітки

Виконуйте послідовно
З кла тиків тканини виріжте трикутники
На арку і а еру означте місця де удуть

накле ні дерева
З а еру ежевого кольору виріжте стов ури

дерев та наклейте х на основу
Наклейте трикутники з тканини над стов урами
Оздо те а лікаці лелітками Наклейте вату

Висновок
зимку трав янисті рослини від вимерзання за

хища сніговий окрив хній ріст с овільн ться
войні рослини зиму ть із зеленими листками

хво нками

Чи знаєте ви…
Тра ля ться рослини які квіту ть саме

за таких здавалося нес риятливих умов
як морози та сніго ади На риклад символ
Різдва різдвяна троянда ор ник
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К ЗИМУ Т  КОМАХИ 
ТА РИ И

  Пригадайте як комахи готувалися до зими

Зима сувора ора для всіх тварин Мороз
вітер Звірям важко знаходити со і жу ід товстим
аром снігу а дрі ні тваринки ледве ересува ться
оміж снігових заметів Та винахідливі лісові ме
канці ристосувалися до зими кожен о сво му

  Де зиму ть метелики кро ив янка лимонниця
ілан ка устяний жук сонечко и ачили ви між
віконними рамами заці енілих мух золотоочок

омарі найчасті е зиму ть у щіли
нах старих ду лах ідвалах і огре ах
ялечки метелика совки озимо зиму
ть у рунті
По елиця яка все літо живилася со

ком рослин гине Зали а ться зиму
вати яйця рикрі лені до гілочок
они не гинуть навіть у л тий мороз

  Пригадайте що від ува ться з родино ос во
сени

Так само як оси один рік живе родина джмелів
зимку в моху соломі рунті зиму ть молоді самки

май утні гос одині велико джмелино родини

  к узимку живуть ри и

ідводному царстві взимку тихо Ри и жи
вуть іля дна де завжди з еріга ться тем ература
не нижча від С

Пригадайте як комахи готувалися до зимиПригадайте як комахи готувалися до зими      

ялечка
совки озимо

Де зиму ть метелики кро ив янка лимонницяДе зиму ть метелики кро ив янка лимонниця
ілан ка устяний жук сонечко и ачили ви міжілан ка устяний жук сонечко и ачили ви між
віконними рамами заці енілих мух золотоочоквіконними рамами заці енілих мух золотоочок

      

Пригадайте що від ува ться з родино ос воПригадайте що від ува ться з родино ос во
сени

      

к узимку живуть ри и      
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 Пригадайте за яко тем ератури замерза вода
За мал нком назвіть тем ературу води ід льодом

ІД

  о загрожу ри ам у зимових водоймах

Соми коро и одяга ть
товсті кожухи зі слизу та ляга ть
на дно ини зако у ться в мул і
до весни в ада ть у с лячку ка
рась може ез коди для се е на
віть вмерзнути в лід якщо водойма
мілка і ромерзла до дна

Найактивні ий узимку минь
ін ідніма ться до верхів я річки і

відклада ікру серед гальки й іску
зимку в ри часом виника

загроза житт задуха адже о
верхн водойми вкрива лід і не
ро уска овітря

 к до омогти ри ам у ерегтися від задухи

Ряту чи ри від замору
у льоду рору у ть о о

лонки вставля ть у них сні ки з
очерету соломи що о сте лах
кисень надходив у воду

Словничок
а р масова заги ель ри и зазвичай узимку

Пригадайте за яко тем ератури замерза вода
За мал нком назвіть тем ературу води ід льодом

Минь на н ресті

оро и на зимівлі

о загрожу ри ам у зимових водоймах        

к до омогти ри ам у ерегтися від задухи

Ряту чи ри від замору

а р 
Словничок

а р а р масова заги ель ри и зазвичай узимку
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Висновок
омахи зиму ть дорослими у вигляді лялечок

я ць гусені На життя ри узимку в лива тем ера
тура води Пристосування комах ри до зими це
риклади зимових явищ у живій рироді

Чи знаєте ви…
зимку самки о елиць не гинуть

они зиму ть у мура нику осени х
туди ереносять мура ки які влітку ла
су ть солодкими виділеннями о елиць

К ЗИМУ Т  ПТАХИ ТА ЗВІРІ

  Пригадайте яких тахів назива ть осілими Де
взимку живуть осілі тахи

Деякі осілі тахи сороки галки сірі ворони
можуть о дати найрізноманітні у жу они риліта
ть лижче до л дських осель де знаходять оживу

на смітниках у дворах Ночу ть у захищених від ві
тру місцях ід дахами удинків на деревах

  кі тахи риліта ть до нас зимувати

ечітка Омел х Снігур

З далеко івночі риліта ть до нас зимувати сі
ренькі чечітки Птахи літа ть зграями с ритно лазять
о деревах

Пригадайте яких тахів назива ть осілими ДеПригадайте яких тахів назива ть осілими Де
взимку живуть осілі тахи

      

кі тахи риліта ть до нас зимувати      
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З івнічних ялинових лісів риліта ть омел хи
ожен омел х з да за день іль е ягід ніж важить
сам Зате і користь цим да Бо насіння що в лоді
не еретравл ться в лунку омел ха і та ка
розсіва його о лісах і садах
З ер им снігом з явля ться в на их краях сні

гурі Птахи ласу ть лодами горо ини При цьому
викльову ть насіння а лоди викида ть Знайде
ід деревом окльовані лоди це сліди снігурів

 Роз и руйте назви тахів кі з них риліта ть
до нас ли е на зимівл

 Розгляньте світлину О и іть тахів за оданим
ланом

к назива ть цих тахів
кий у них зовні ній вигляд
ому вони взимку не відліта

ть у те лі кра
им тахи живляться
ка важлива одія від ува

ться в них узимку

 Ши карі виводять та енят узимку Мати и
кариха сидить на яйцях днів та ще днів о і
гріва та енят які вилу илися Скільки всього
днів вона не сходить з гнізда

ких тахів узимку можна о ачити в на их лі
сах им вони живляться

Роз и руйте назви тахів кі з них риліта ть
до нас ли е на зимівл

Розгляньте світлину О и іть тахів за оданим
ланом

Ши карі виводять та енят узимку Мати и
кариха сидить на яйцях днів та ще днів о і
гріва та енят які вилу илися Скільки всього

ких тахів узимку можна о ачити в на их лі
сах им вони живляться
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 Розкажіть чим можна ідгодовувати цих тахів
узимку

 Пограйте у гру Хто більше Назвіть тахів
яких можна о ачити в лісі чи арку взимку и
гра той хто назве най іль е

  становіть від овідності Поясніть свій ви ір

Інформаційний об єкт

1 у вигляді тексту
у вигляді мал нка

3 у вигляді ото

Сороки розумні тахи
они здатні в ізнавати

се е у дзеркалі

А В

 и равильне таке твердження Поясніть

Сороки галки сірі ворони зали а ться на зиму
о в них раку сил летіти до те лих кра в

 Перевірте рикмети

 Снігурі рилетіли у грудні на сувору зиму
 Горо ці хова ться в зати ок на мороз і заметіль

Розкажіть чим можна ідгодовувати цих тахівРозкажіть чим можна ідгодовувати цих тахів
узимку

Пограйте у гру Хто більше Назвіть тахівНазвіть тахів
яких можна о ачити в лісі чи арку взимку ияких можна о ачити в лісі чи арку взимку и
гра той хто назве най іль е

становіть від овідності Поясніть свій ви ірстановіть від овідності Поясніть свій ви ір      

и равильне таке твердження Поясніть

Сороки галки сірі ворони зали а ться на зимуроки галки сірі ворони зали а ться на зиму

Перевірте рикмети
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 Складіть лан до омоги тахам що риліта ть
на кільне одвір я у сад Презентуйте звіт ро
виконаний проект Птахам на допомогу Роз

оділіть між со о о ов язки

 хто ідготу насіння
 хто ратиме участь у виготовленні годівниць
 хто розві уватиме годівниці та ідси атиме насіння

  и с остерігали ви за звірами в зимовому лісі
арку Розкажіть у арах ро сво с остере
ження

  Пригадайте як звірі готу ться до зими к зиму
ть звірі

зимку зда ться що життя в лісі на луці зовсім
завмерло але нас равді це не так Під снігом і в
товщі снігу о численних ходах сну ть лісові й о
льові ми і землерийки они іга ть і на його о
верхні зали а чи ланц жки слідів

За ць весь день дріма в ямці зро леній у снігу
Незадовго до заходу сонця виру а на о уки корму

  им живляться зайці взимку

Зайці о гриза ть кору агони молодих де
рев і кущів знаходять ко иці сіна ожухлий ур ян
Можуть за ігти в сад що оласувати коро рук
тових дерев

 и доводилося вам с остерігати за ілко в зи
мовий час им оведінка взимку відрізня ться
від оведінки влітку

Білка на сво му ляху зали а недогризки и
ок ялини чи сосни з яких діста насіння До свого

Складіть лан до омоги тахам що риліта ть
на кільне одвір я у сад Презентуйте звіт ро
виконаний проект Птахам на допомогу Роз

и с остерігали ви за звірами в зимовому лісі
арку Розкажіть у арах ро сво с остере
ження

        

Пригадайте як звірі готу ться до зими к зиму
ть звірі

        

им живляться зайці взимку        

и доводилося вам с остерігати за ілко в зи
мовий час им оведінка взимку відрізня ться
від оведінки влітку
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гнізда ілка завжди на лижа ться ерескаку чи з
дерева на дерево що не зали ати на снігу слідів
за якими можна вистежити

 ка тварина у рироді іль а за розміром ому
на зо раженні ілка іль а

  кий с осі життя веде лисиця Назвіть те що
ви дізналися ро лисиц в ер е

исиця взимку живе сама утро в не в цей час
густе й ухнасте Тому вона с ить росто на снігу
ігво лисиці це невелика ямка оли роз урха ться

негода лисиця хова ться в нору Найчасті е лан
ц жки лисячих слідів можна о ачити іля стіжків со
ломи де зиму ть ми і Пол лисиця і на зайців та
та ок Бува що загляда у курник

  Розкажіть що ви зна те ро зимівл ведмедя

На кінець зими у ведме
диці народжу ться маленькі слі і
ведмежата едмедиця году х
сво м молоком коли ригрі вес
няне сонечко виведе х з арлогу

Словничок
и ´ зимування

ка тварина у рироді іль а за розміром омука тварина у рироді іль а за розміром ому
на зо раженні ілка іль а

кий с осі життя веде лисиця Назвіть те щокий с осі життя веде лисиця Назвіть те що
ви дізналися ро лисиц в ер е

      

Розкажіть що ви зна те ро зимівл ведмедяРозкажіть що ви зна те ро зимівл ведмедя      

и
Словничок

и ´ зимуваннязимування
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кщо у ва ій місцевості лісове гос одарство
визначте як можете до омагати дорослим іклу
ватися ро звірів узимку

 За мал нком оясніть ланц г живлення Скла
діть свій ланц г живлення в зимовому лісі

 За різноманітними джерелами ідготуйте ін ор
маці ро життя козулі дикого ка ана а о ін их
звірів лісу взимку на ви ір ку користь матиме
ця ін ормація

Висновок
зимку життя тахів залежить від того чи зна

йдуть вони корм ожен з нас може до омогти тахам
ережити голодні часи По різному ережива ть зиму
звірі то зими звірам отрі на до омога л дей

Чи знаєте ви…
о у снігову ору не о

тра ити на о ід до хижака за ць
умі хитрувати ін ро ить о
манні сліди які не кожна лисиця
а о вовк може роз лутати

кщо у ва ій місцевості лісове гос одарство
визначте як можете до омагати дорослим іклу
ватися ро звірів узимку

За мал нком оясніть ланц г живлення Скла
діть свій ланц г живлення в зимовому лісі

За різноманітними джерелами ідготуйте ін ор
маці ро життя козулі дикого ка ана а о ін их
звірів лісу взимку на ви ір ку користь матиме
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КІ УВА Т  ПОТР И

  ід укайте в тексті вір а від овідь на за и
тання в заголовку

Д Т БІ О О Ш
Де ти ілочко живе
о ти ілочко гризе

зеленому л ску
ду лі у сосняку
гризу горі ки

І гри и і и ки
морози л ті злі

Ти не мерзне у ду лі
Зати на моя хатинка

Те ла в мене кожу инка
І мені зимові дні
Зовсім зовсім не стра ні

а ина е ченко

 Для чого ілочці отрі на хатинка ому вона в
ній хова ться Назвіть домівки ін их тварин
Навіщо отрі не житло л дині

 кі не ез еки можуть загрожувати тваринам

Отже і тварини і л ди ма ть потребу в
житлі та в захисті

Словничок
Потр ба нео хідність у чомусь ажання щось мати

 о може загрожувати дітям О и іть та до ов
ніть власними рикладами

ід укайте в тексті вір а від овідь на за иід укайте в тексті вір а від овідь на за и
тання в заголовку

      

Для чого ілочці отрі на хатинка ому вона вДля чого ілочці отрі на хатинка ому вона в
ній хова ться Назвіть домівки ін их тваринній хова ться Назвіть домівки ін их тварин
Навіщо отрі не житло л дині

кі не ез еки можуть загрожувати тваринамкі не ез еки можуть загрожувати тваринам

Потр ба
Словничок

Потр ба нео хідність у чомусь ажання щось матинео хідність у чомусь ажання щось мати

о може загрожувати дітям О и іть та до ово може загрожувати дітям О и іть та до ов
ніть власними рикладами
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 О еріть мал нки та о говоріть у гру ах ез чого
не може рожити л дина о зали илося оза
ва о уваго

Потре и в жі житлі одязі головними а о ер
очерговими С равді ез них л дина не може жити

тому рагне задовольнити х насам еред сі ін і о
тре и другорядними

 и другорядні отре и у тварин Доведіть сво
думку

сі живі істоти не можуть жити ез друзів
С ілкування між вірними друзями риносить задово
лення і радість е соціальна отре а

Словничок
Потре и у с ілкуванні назива ть о ни и

О еріть мал нки та о говоріть у гру ах ез чого
не може рожити л дина о зали илося оза
ва о уваго

и другорядні отре и у тварин Доведіть сво
думку

Потре и у с ілкуванні назива ть
Словничок

Потре и у с ілкуванні назива тьПотре и у с ілкуванні назива ть о ни и
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 сі речі що на мал нку хоче мати другокласник
Богдан кі речі він може мати Поясніть

 О говоріть у гру ах ро які отре и йдеться у
рислів ях

 астя ез розуму тор ина дірява
 Наука для л дини як сонце для життя
 о зна що вмі те за лечима не носити

  к розумно витрачати гро і и завжди л ди
ма ть чинити так як м заманеться

 Підготуйте міні-проект Мо  потреби та ре
зентуйте на власний ви ір

 Разом з дорослими риготуйте утер роди за
зразком чи на свій смак

Вам знадобляться хлі чи атон грінки
масло твердий сир ков аса ко чена чи варена о
мідор огірок зелена етру ка та крі кухонний ніж
о ро на до ка серветки тарілка

сі речі що на мал нку хоче мати другокласниксі речі що на мал нку хоче мати другокласник
Богдан кі речі він може мати Поясніть

О говоріть у гру ах ро які отре и йдеться уО говоріть у гру ах ро які отре и йдеться у
рислів ях

к розумно витрачати гро і и завжди л дик розумно витрачати гро і и завжди л ди
ма ть чинити так як м заманеться

      

Підготуйте міні-проект Мо  потреби та рета ре
зентуйте на власний ви ір

Разом з дорослими риготуйте утер роди заРазом з дорослими риготуйте утер роди за
зразком чи на свій смак
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 Розкажіть

 які утер роди ол ля ть у ва ій родині
 хто х готу чи ерете ви в цьому участь

 з яких родуктів можна риготувати утер роди

Висновок
До отре належать усі на і ажання щось

мати також те що ми хотіли що для нас вико
нали Потре и ер очергові та другорядні

Чи знаєте ви…
корів отре а у с ілкуванні

З найкращими друзями вони рово
дять агато часу

КА КОРИСТ  ВІД ЗНАН

  За діаграмо дайте від овіді на за итання

 Скільки місяців трива с лячка у тварин
 то із цих тварин с ить дов е На скільки

Тривалість сплячки в місяцях

  3 4  6   

Розкажіть

За діаграмо дайте від овіді на за итання        
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Під час с лячки у тварин знижу ться тем ература
тіла у овільн ться дихання такий с осі тварини
ережива ть холодну ору року а найголовні е
уника ть голодно смерті

 и с ілку ться між со о тварини и розумі ть
тахи звірів ри и комах Подискутуйте
З ясовуйте равильність сво х думок за до омо

го додаткових джерел ін ормаці

кожно тварини евний с осі с ілкування зі
сво рідне Мураха розумі мураху а вовк
вовка Іноді таке с ілкування зовсім не схоже на роз
мову Бо це можуть ути омахи крил рухи тіла
навіть махання хвоста

Мав и використову ть для с ілкування голос
рики різно сили о ереджа ть ро не ез еку від
хижака а о ро те що вони голодні

Ри и ід час ол вання с ілку ться з родичами
за до омого лавців

Навіть лет чі ми і ма ть голос ле ищать вони
так тихо що вухо л дини цих звуків не с рийма

 им відрізня ться л дська мова від мови тва
рин и здатні тварини вигадувати нові слова

ди навчили со ак виконувати команди І
хоча нас равді со ака не розумі слів він чітко ви
кону команду

Па уги також не розумі ть змісту слів роте де
які з них умі ть наслідувати різні звуки

Про мову тварин можна дізнатися на агато
іль е з додаткових джерел

  О говоріть у гру ах для чого отрі ні знання
ро мову тварин

и с ілку ться між со о тварини и розумі тьи с ілку ться між со о тварини и розумі ть
тахи звірів ри и комах Подискутуйтетахи звірів ри и комах Подискутуйте
З ясовуйте равильність сво х думок за до омоЗ ясовуйте равильність сво х думок за до омо

им відрізня ться л дська мова від мови тваим відрізня ться л дська мова від мови тва
рин и здатні тварини вигадувати нові словарин и здатні тварини вигадувати нові слова

О говоріть у гру ах для чого отрі ні знанняО говоріть у гру ах для чого отрі ні знання
ро мову тварин
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 ких равил слід дотримуватися у с ілкуванні з
дома німи ул ленцями и можна ез дозволу
гладити чужого со аку ому не варто рати із
со о в ліжко кота Поясніть

Іноді тра ля ться так що тварини гу ляться і гос
одарі не можуть х знайти Деякі езвід овідальні
гос одарі не ука ть сво х тварин Так з явля ться
тварини езхатьки

Для ез ритульних тварин громади міст і сіл ство
р ть ритулки де тварин утриму ть та году ть

 ка з тварин агресивна ка с окійна ому
ви так вважа те

о не зазнати травм від незнайомих со ак зав
жди пам ятайте
 Со ака хижий звір
 Серед ез ритульних тварин агато хворих на не
ез ечні для л дини хворо и
 Ніколи не кричіть на со ак та не дражніть х
 Не намагайтеся годувати тварину з рук раще
окладіть жу на відстані
 Не дивіться ильно в очі со аці
 Ніколи не тікайте від со аки та не розмахуйте е
ред ним руками
 разі отре и кличте на до омогу

ких равил слід дотримуватися у с ілкуванні з
дома німи ул ленцями и можна ез дозволу
гладити чужого со аку ому не варто рати із

ка з тварин агресивна ка с окійна ому
ви так вважа те
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 Дізнайтеся чи у ва ому місті чи селі ритулок
для тварин О говоріть у класі чим ви можете
до омогти тваринам у ритулку

 О говоріть у гру ах для чого отрі ні знання ро
тварин езхатьків

Пер ніж заводити дома нього ул ленця
тре а до ре о міркувати чи зможете ви доглядати
за ним остійно в родовж агатьох років

 Пограйте у гру Так чи ні
 и розумі ть л дську мову тахи
 л дному місці со аку тре а водити на

овідку
 Після с ілкування з тварино слід мити руки
 За дома німи ул ленцями отрі но ри ирати
 і ку можна дражнити
 Со аку можна дресирувати
 уценят і ко енят можна годувати цукерками
 Без ритульну тварину можна ідгодовувати ли е
разом з дорослими

Словничок
ре ир ти учити тварин виконувати яку не удь

ді виховувати в них евні навички

 Продовжте мрі дома ніх ул ленців Розі
грайте в ролях діалоги

к и я ув ула котиком ти
к и я ув ула есиком ти

  и до омага ть тварини л дям Наведіть ві
домі вам риклади к тварини до омага ть
одні одним оли л ди до омага ть тваринам

Дізнайтеся чи у ва ому місті чи селі ритулокДізнайтеся чи у ва ому місті чи селі ритулок
для тварин О говоріть у класі чим ви можетедля тварин О говоріть у класі чим ви можете
до омогти тваринам у ритулку

О говоріть у гру ах для чого отрі ні знання роО говоріть у гру ах для чого отрі ні знання ро
тварин езхатьків

Пограйте у гру Так чи ні

ре ир ти
ді виховувати в них евні навички

Словничок
ре ир ти учити тварин виконувати яку не удьучити тварин виконувати яку не удьре ир ти учити тварин виконувати яку не удьре ир ти

ді виховувати в них евні навички

Продовжте мрі дома ніх ул ленців РозіПродовжте мрі дома ніх ул ленців Розі
грайте в ролях діалоги

и до омага ть тварини л дям Наведіть віи до омага ть тварини л дям Наведіть ві
домі вам риклади к тварини до омага тьдомі вам риклади к тварини до омага ть
одні одним оли л ди до омага ть тваринамодні одним оли л ди до омага ть тваринам
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Висновок
Тварини на і друзі они дару ть нам вдяч

ність і відданість довіря ть сво життя Пам ятайте
що життя тварин езхатьків означа ться на хній
оведінці Знання ро оведінку та мову тварин
уряту ть від не ез еки

Чи знаєте ви…
За до омого вусів коти

можуть відчувати наймен ий рух
овітря уса бри и ереда ть
котові ін ормаці ро навколи н
середовище

И ЗАВ ДИ ТР А УТИ ДО РИМИ

 и ро или ви до рі с рави о ви відчували

До рі с рави риносять задоволення та ра
дість До ре лагідне слово отрі не кожній

л дині о ро ити до ро нео ов язково дарувати
одарунки

ожен з нас може зро ити хоч і малу та до ру
с раву ід до рих с рав л ди навколо змін ться
ста ть ривітними часті е усміха ться

 За мал нками дослідіть та оцініть вчинки л дей

и ро или ви до рі с рави о ви відчували

За мал нками дослідіть та оцініть вчинки л дей
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сі л ди на ланеті Земля не схожі між со о
ма ть відмінні колір кіри волосся вік стать та ін і
індивідуальні осо ливості они говорять різними мо
вами вчиня ть о сво му Та від народження всі
л ди отре у ть оваги та до роти

  о таке до рота к це ро ити до ро На
ведіть риклади чуйного та дружнього ставлення
до вас Пригадайте яке до ро ро или вам ін і

Словничок
оброт  це чуйне дружн ставлення до л дей
рироди

Друзі це важливі л ди в житті кожно л дини
З ними ви ділитися сво ми та мницями роводите
час від них отриму те житт ві оради та ідтримку

  и ма те ви друзів у класі то з вас хоче зна
йти друга одругу у класі кі якості до оможуть
це зро ити

 Продовжте роз овідь ро свого друга сво о
другу

 мене друг одруга
 Ми разом
 Нам удвох з ним не цікаво
 оли друг одруга хворі я завжди
 до омага йому й

 Продовжте рислів я ді рав и слова з довідки

Друж а неможлива ез
о ка цукерок одарунків до рих с рав

щирого с ілкування довіри вза морозуміння

о таке до рота к це ро ити до ро Нао таке до рота к це ро ити до ро На
ведіть риклади чуйного та дружнього ставленняведіть риклади чуйного та дружнього ставлення
до вас Пригадайте яке до ро ро или вам ін ідо вас Пригадайте яке до ро ро или вам ін і

      

оброт  
рироди

Словничок
оброт  це чуйне дружн ставлення до л дейце чуйне дружн ставлення до л дей
рироди

и ма те ви друзів у класі то з вас хоче знаи ма те ви друзів у класі то з вас хоче зна
йти друга одругу у класі кі якості до оможутьйти друга одругу у класі кі якості до оможуть
це зро ити

      

Продовжте роз овідь ро свого друга сво оПродовжте роз овідь ро свого друга сво о
другу

Продовжте рислів я ді рав и слова з довідкиПродовжте рислів я ді рав и слова з довідки
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 ому вір ма таку назву ивчіть його на ам ять

ОЗ М Р
козак і ти козак
вояк і ти вояк
о в о стояти мужньо

Ми овинні ути дружні
Ми хоро рі вояки
По ратими козаки

на ко енко

 кий головний секрет друж и и з іга ться
ва а думка з думко автора вір а

С Р Т
о зро ити що удвічі торт здавався вам смачні им
о зро ити що удвічі кожний день для вас о іль ав
о і радості і щастя вам уло аж ніде діти

Тут ніякого секрету Тре а з другом все ділити
нато  о те ки

 иконайте міні-проект Правила дружби

До омагати
одне одному
Не сваритися

Довіряти
ділитися одне

з одним

Бути чесними
Посту атися

Бути одільчивим
міти росити
ро ачення

Правила
дружби

ому вір ма таку назву ивчіть його на ам ять

кий головний секрет друж и и з іга ться
ва а думка з думко автора вір а

иконайте міні-проект Правила дружби
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 иготуйте листівку с р риз до рій л дині за
зразком чи власним задумом

Вам знадобляться арку і а еру зеленого
та червоного кольорів ростий олівець а лон сер
дечка ножиці та клей П
Виконуйте послідовно

Подаруйте листівку с р риз до рій л дині Ска
жіть й щирі слова

 Поміркуйте

 и можна ва вчинок назвати до ро
с раво ому

 ому саме цій л дині ви одарували сво лис
тівку

Висновок
Ми ма мо оважати рава кожно л дини не

залежно від статті кольору кіри національно ри
належності віку та ізичного стану Знаходьте та
ідтримуйте друзів До омагайте сла им Бережіть
рироду Творіть до ро

Чи знаєте ви…
чені доводять що л ди від народження за

рограмовані ро ити до ро Інак е кажучи усі ми ри
ходимо в цей світ зі встановленими рограмами що
виявляти до роту

иготуйте листівку с р риз до рій л дині заиготуйте листівку с р риз до рій л дині за
зразком чи власним задумом

Поміркуйте
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И ВМІ  МІРКУВАТИ КОМП Т Р

  Для чого створено ком тери

Сучасні ком тери до омага ть л дині в о
ратися з величезно кількіст ін ормаці они вмі
ть не ли е з ерігати а й митт во о рацьовувати

та ередавати на удь які відстані ом тери вико
ристову ть для різних цілей і завдань

 кі дані отрі но ввести в ком тер касиру в ма
газині які лікар на рийомі аці нта
З яко мето використову ть ком тер архітек
тори удівельники художники дизайнери

Продовжте ерелік ро есій де використову ть ком тер

  ких равил оведінки важливо дотримуватися
в ро оті з ком тером к о ла тувати ро оче
місце

  За мал нками розкажіть ро різні с осо и ство
рення електронного документа кі ристро для
цього використову те ви

Для чого створено ком тери        

кі дані отрі но ввести в ком тер касиру в ма
газині які лікар на рийомі аці нта
З яко мето використову ть ком тер архітек

ких равил оведінки важливо дотримуватися
в ро оті з ком тером к о ла тувати ро оче
місце

        

За мал нками розкажіть ро різні с осо и ство
рення електронного документа кі ристро для
цього використову те ви
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Словничок
ектр нни  ок нт це гра ічні текстові звукові

чи ци рові дані що з ережено на ци ровому ристро

 Продовжте речення словами з довідки

Ін ормаці можна
о ка отримувати ередавати смакувати

з ерігати використовувати дарувати о ро ляти

 З ким ви не огоджу ся Поясніть чому

О ро ляти та
використовувати
ін ормаці вмі
л дина

О ро ляти
та з ерігати
ін ормаці вмі
ли е ком тер

 До еріть кл чові слова до кожного зо раження

відчувати
лакати

о ро ляти
ам ятати
ередавати
радіти

с івчувати

 и може омилятися ком тер л дина ка
відмінність у наслідках від омилок ком тера і
л дини Змодел йте від овідні ситуаці

ектр нни  ок нт
чи ци рові дані що з ережено на ци ровому ристро

Словничок
ектр нни  ок нт це гра ічні текстові звуковіце гра ічні текстові звукові

чи ци рові дані що з ережено на ци ровому ристрочи ци рові дані що з ережено на ци ровому ристро

Продовжте речення словами з довідки

З ким ви не огоджу ся Поясніть чому

До еріть кл чові слова до кожного зо раженняДо еріть кл чові слова до кожного зо раження

и може омилятися ком тер л дина каи може омилятися ком тер л дина ка
відмінність у наслідках від омилок ком тера івідмінність у наслідках від омилок ком тера і
л дини Змодел йте від овідні ситуаці
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 При устіть що може статися якщо ору ити
евні равила ереходячи ро зну частину

 и вдалу іде знай ов герой іктора Наси аного

ІД
аже вчитель учн
Пи е гір е й гір е
омилок гру их

в те е значно іль е

  и часто ви омиля теся ого вчать омилки
Помилятися інколи ува на користь

 О еріть властиве вам твердження Поясніть ви ір

вмі
ви равляти
омилки

не о ся
визнати
омилку

не
карта се е
за омилку

не
о ся

омилок

Висновок
ом тер задовольня отре и л дини в отри

манні ередаванні з еріганні та о ро ці ін ормаці
дина ма жагу до знань уяву очуття й властиво

омилятися Помилки до омага ть досягти ус іху

Чи знаєте ви…
ом тери найчасті е вихо

дять з ладу через хніх гос одарів
Скажімо коли ті ролива ть на
клавіатуру чай каву чи ін і на о

При устіть що може статися якщо ору ити
евні равила ереходячи ро зну частину

и вдалу іде знай ов герой іктора Наси аного

Гру их уде мен е
ідея в Мі і

Певно тре а укви
всі исать дрі ні і

и часто ви омиля теся ого вчать омилкии часто ви омиля теся ого вчать омилки
Помилятися інколи ува на користь

        

О еріть властиве вам твердження Поясніть ви ір

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



кі та мниці у рироди навесні

кі звуки риродні а які тучні

ому ервоцвіти росять захисту
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и хворі ть ма ини

ому отрі но вміти сказати Ні

к знайти лях до сво мрі
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РОЗДІЛ 3. ПРИРОДА НАВ СНІ

К УПІЗНАТИ В СНУ

  ка ора року змін зиму Назвіть весняні мі
сяці

 кий за ах ма весна

ід укайте у вір ах ознаки кожного місяця При
гадайте чи овтор валися вони з року в рік

Б Р З Н
и лиску немов кри таль

На річці скреслий лід
По всьому видно що на днях
Почнеться льодохід
же ер і роліски в лісах

до сонця отяглись
і вер олози над ставком
в листочки зодяглись

 ир ненко

ка ора року змін зиму Назвіть весняні міка ора року змін зиму Назвіть весняні мі
сяці

      

кий за ах ма весна

ід укайте у вір ах ознаки кожного місяця Приід укайте у вір ах ознаки кожного місяця При
гадайте чи овтор валися вони з року в рік
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ІТ Н
квіту каже квітень
вітом луків і га в

истя зграйками на вітах
де чека солов в

квіту квітень каже
есно сестро ам ятай

о довік ажання на е
Прикра ати рідний край

ико а ин а ки

ТР Н
чим же місяць травень

Поміж ратами славен
Іде і весело с іва
Дощами земл олива

а ара о о

 Скільки днів у кожному весняному місяці кий з
них ма наймен у кількість днів ому весняні
місяці дістали такі назви Із чим це ов язано

березні рирода ще с ить Пер і сонячні ро
мені сла кі але снігові замети осту ово тануть Три
валі морози змін ться довгоочікуваним весняним
те лом З кожним днем ерезневе сонечко сильні е
нагріва земл рихким і тонким ста лід на замерз
лих уранці кал жах але до олудня ід в ливом со
нячних роменів вони відтануть

 ому в народі так кажуть О говоріть у арах

 вітень з водо а травень з траво
 Май розмай дощами нагадай

Святковими існями
І громом над олями
Не з лійки оливалки
з грозово хмарки

Скільки днів у кожному весняному місяці кий з
них ма наймен у кількість днів ому весняні
місяці дістали такі назви Із чим це ов язано

ому в народі так кажуть О говоріть у арах
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квітні оголена від снігу темна й сира земля го
ту ться до цвітіння Сонце вже високо ідніма ться над
горизонтом і в денні години тем ература овітря ере
вищу С Довкола з агор ів стіка струмками вода

На річках лід тріска ться і лама ться що отім
устити за течі езліч крижин На ерегах ставків
лід ста тонким і в язким Подекуди утвор ться про-
талини.

Словничок
Прот ини місця де розтанув сніг і відкрилася
земля а о на льоду з явилася вода

  Поясніть чому весну вважа ть найвеселі о
оро року

травні весна вдяга рироду в новий чистий
одяг На очатку місяця найчасті е ува різке зни
ження тем ератури Шумлять холодні вітри Зрідка
ви ада невелика кількість о адів у вигляді снігу
який видко тане на вже рогрітій весняній землі
Знову наста значне оте ління ід землі видко ро
гріва ться овітря і навіть може встановитися с екотна
огода Навесні можна очути ер ий гуркіт грому 
і о ачити блискавку.

Словничок
ро риродне явище що склада ться з грому та
лискавки арактерне для те ло ори року
р гуркіт та тріск що су роводжу ть лискавку
ід час грози

ка ка яскраві с алахи світла в не і ід час грози

 За схемо складіть равила оведінки ід час
грози

Прот ини
земля а о на льоду з явилася вода

Словничок
Прот ини місця де розтанув сніг і відкриласямісця де розтанув сніг і відкриласяПрот ини місця де розтанув сніг і відкриласяПрот ини
земля а о на льоду з явилася вода

Поясніть чому весну вважа ть найвеселі оПоясніть чому весну вважа ть найвеселі о
оро року

ро
лискавки арактерне для те ло ори року
р
ід час грози

ка ка

Словничок
ро риродне явище що склада ться з грому тариродне явище що склада ться з грому та
лискавки арактерне для те ло ори року
р гуркіт та тріск що су роводжу ть лискавкугуркіт та тріск що су роводжу ть лискавкур гуркіт та тріск що су роводжу ть лискавкур
ід час грози

ка ка яскраві с алахи світла в не і ід час грозияскраві с алахи світла в не і ід час грози

За схемо складіть равила оведінки ід часЗа схемо складіть равила оведінки ід час
грози
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  и еріть рикмети які о ереджа ть ро на
лиження грози

 Серед дня не о темні
 Ра тово осил ться вітер
 На не і з явля ться веселка

Ранком у лісі можна о а
чити як крізь дерева ро ива
ться яскраві сонячні ромінці
сі вони рямі як натягнута

струна

 к можна змінити на рямок такого ромінця

 кщо ви овернете дзер
кальце так що у ньому
уло видно ва ого одно

класника то кого в цей час уде
ачити ва однокласник

и еріть рикмети які о ереджа ть ро на
лиження грози

        

к можна змінити на рямок такого ромінця

кщо ви овернете дзер
кальце так що у ньому
уло видно ва ого одно

овайтеся в
кущах

имкніть мо ільний
теле он та ін і

електричні рилади

Зачиніть усі
вікна і двері

Не ховайтеся
ід одиноким
деревом

Не стійте
в кал жі
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 о ми ачимо в дзеркалі якщо хто не удь с ря
му нам у вічі сонячний зайчик ому дзеркало
в цьому ви адку слі ить

Словничок
ото в ерекладі з грецько означа ´ т о а

гра о и к ерекласти з грецько слово о
то ра

 и с остерігали ви за сонячним зайчиком Со
нячного дня дослідіть як він з явля ться

Вам знадобиться дзеркальце
Розмістіть дзеркальце так що

на нього адало сонячне світло
о ви о ачите на стіні

ідо раження на стіні соняч
ний зайчик е сонячне світло яке
від илося від оверхні дзеркала

 к ви гада те чи тільки від дзеркальця утво
р ться сонячний зайчик ізьміть удь який
лискучий редмет і еревірте

 Де рац ть сонячні зайчики и ачили ви
сонячні атаре які еретвор ть енергі сонця
на електрику

о ми ачимо в дзеркалі якщо хто не удь с ряо ми ачимо в дзеркалі якщо хто не удь с ря
му нам у вічі сонячний зайчик ому дзеркалому нам у вічі сонячний зайчик ому дзеркало
в цьому ви адку слі ить

ото в ерекладі з грецько означа
гра о

то ра

Словничок
ото в ерекладі з грецько означа ´ т о аа

гра о и к ерекласти з грецько слово оо
то ра

и с остерігали ви за сонячним зайчиком Сои с остерігали ви за сонячним зайчиком Со
нячного дня дослідіть як він з явля ться

к ви гада те чи тільки від дзеркальця утвок ви гада те чи тільки від дзеркальця утво
р ться сонячний зайчик ізьміть удь якийр ться сонячний зайчик ізьміть удь який
лискучий редмет і еревірте

Де рац ть сонячні зайчики и ачили виДе рац ть сонячні зайчики и ачили ви
сонячні атаре які еретвор ть енергі сонцясонячні атаре які еретвор ть енергі сонця
на електрику
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Висновок
есняні місяці ерезень квітень травень

Навесні рирода ро уджу ться від зимового сну
Підвищення тем ератури овітря роталини грім
ознаки весни Дзеркало ма здатність від ивати світло
Так утвор ться сонячний зайчик

Чи знаєте ви...
На земній кулі щохвилини с а

лаху ри лизно лискавок

КО  УВА  ПО ОДА НАВ СНІ

  За світлинами встановіть для яко ори року
характерна така огода

  Пригадайте ознаки весни О и іть огоду у ва
ій місцевості використову чи умовні знаки

На очатку весни не о розоре чисте наче
його хтось омив ісля сіро зими Повітря свіже
Сонце ідійма ться дедалі вище ромені його ря
мі е ада ть на земл і сильні е рогріва ть
Тем ература овітря ідвищу ться і очина танути
сніг Наста відлига.

 Проведіть с остереження та ре
зентуйте його результати у гру ах

 ому сніг на землі весно рудний

За світлинами встановіть для яко ори року
характерна така огода

        

Пригадайте ознаки весни О и іть огоду у ва
ій місцевості використову чи умовні знаки

На очатку весни не о розоре чисте наче

        

Проведіть с остереження та ре
зентуйте його результати у гру ах
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 им не ез ечний рудний сніг
 Де сніг рудні ий а де чисті ий
 кі чинники за руднення снігу

  За яко тем ератури вода ереходить з твер
дого стану в рідкий

Сніг осту ово тане Струмки що утвор ться
ід час танення снігу з іга ть до водойм ід у водой
мах кре а очина ться льодохід.

Річки звільня ться від снігового окриву і розли
ва ться Почина ться повінь ле тра ля ться й
такі в сни коли сніг сходить майже не омітно

Словничок
о о ´  рух крижин на річках

П н  зато лення водо велико ділянки суходолу
навесні.

Період льодоходу не ез ечний для тих хто живе
о лизу водойми Звика чи взимку користуватися і
охідними ереходами о льоду л ди за ува ть
ро не ез еку яку становить лід навесні

  ких равил ез еки важливо дотримуватися
іля водойм навесні

За яко тем ератури вода ереходить з тверЗа яко тем ератури вода ереходить з твер
дого стану в рідкий

      

о о
П н
навесні

Словничок
о о ´ рух крижин на річках

П н зато лення водо велико ділянки суходолузато лення водо велико ділянки суходолу
навесні.

ких равил ез еки важливо дотримуватисяких равил ез еки важливо дотримуватися
іля водойм навесні
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 Придумайте кінцівку о овідання Про яке явище
рироди в ньому йдеться

Ранньо весни на річці роз очався льодохід
цей час Са ко разом із сво со ако льмо

і ов на річку На ерезі уло агато дорослих і ді
тей сі дивилися як ливуть крижини ло чина й
со і задивився на катер що роходив овз Ра том
він очув стривожений гавкіт льми Са ко озирнувся
й о ачив що со ака сто ть на крижині яку очало
відносити від ерега Не вага чись хло чик сту ив
на крижину що урятувати со аку

 ому весну назива ть ранком року

 и еріть та назвіть весняні явища рироди

Сніго ад овінь листо ад заморозки с ека
вітер грім роталини льодохід дощ відлига

Висновок
Навесні огода мінлива Сонце ідійма ться

дедалі вище сніг осту ово тане на водоймах очи
на ться льодохід Річки звільня ться від снігового
окриву очина ться овінь Тре а ути о ережними
на весняному льоду водойм

Чи знаєте ви…
к утвор ться урульки Сонячні ромені нагрі

ва ть сніг на дахах удинків і він тане ра лини води
стіка ть на край дахів вночі коли тем ература овітря
знижу ться до С кра лі води замерза ть На замерзлу
кра лину на іга насту на за не ще і ще Бурулька
росте

Придумайте кінцівку о овідання Про яке явище
рироди в ньому йдеться

ому весну назива ть ранком року

и еріть та назвіть весняні явища рироди
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К ЗДІ СНИТИ ЗАДУМАН

  о ви вмі те ро ити самостійно До овніть цей
ерелік власними рикладами

  и ставили ви коли не удь еред со о мету
и досягали ку мету ма те нині

Словничок
ет те чого ажано чи отрі но досягти

 кі риси характеру отрі ні що здійснити заду
мане О говоріть ва і думки у гру і

Друзі Оленка та Данилко ол ляли гратися
на майданчику іля удинку ле там лавки й гой
далки ули оламані а навколо них лежало сміття
Друзі вирі или о ладнати майданчик самотужки

Дівчинка очала з ирати сміття а хло чик ри
крі л вати до ки до лавки Згодом діти зрозуміли
що задумане м не ід силу гра лі´ занадто великі
а молоток чомусь не слуха ться они орадились
і вирі или о росити до омоги у двірника

Гарна ідея С ро у до омогти від овів той

о ви вмі те ро ити самостійно До овніть цейо ви вмі те ро ити самостійно До овніть цей
ерелік власними рикладами

      

и ставили ви коли не удь еред со о метуметуметумету
и досягали ку мету ма те нині

      

ет
Словничок

ет те чого ажано чи отрі но досягти

кі риси характеру отрі ні що здійснити задукі риси характеру отрі ні що здійснити заду
мане О говоріть ва і думки у гру і
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До вечора на майданчику
рац вали майже всі ме канці
удинку Насту ного дня друзів
радісними вигуками зустрічали
на оновленому майданчику хні
однолітки

  За о овіданням дайте від овіді на за итання

 кі риси характеру до омогли дітям вико
нати задумане
 ому двірник не відмовив м у до омозі
 о може завадити здійснити задумане

 За мал нками о и іть ді тварин кий висновок
зро ите ого можна овчитися у тварин

 За схемо розкажіть що тре а а и зро ити
оку ку

. Товари а о ослуги
ко ту ть гро ей

3. За гро і можна
ку ити ажане

. Гро і отрі но
заро ити раце

За о овіданням дайте від овіді на за итання        

За мал нками о и іть ді тварин кий висновок
зро ите ого можна овчитися у тварин

За схемо розкажіть що тре а а и зро ити
оку ку
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  то з дітей заощадливим и варто складати
с исок оку ок Поясніть свій ви ір

  О еріть істинні висловлення

о стати підприємливими тре а
 ути самостійними
 складати лан дій
 ути сміливими

й на олегливими
 риймати рі ення
 нікого не слухати

 долати труднощі
 ставити мету та

досягати
 не оятися омилок
 ути в ертими
 діяти в команді

Словничок
П риє и и кмітливий який умі активно діяти

 и вважа те ви се е ід ри мливими Для ід
твердження сво думки наведіть риклади

 До весняного ярмарку другокласники виготовили
оро ки для родажу За діаграмо визначте

 яких виро ів виготовили най іль е
 скільки разом виготовили мила та літачків
 на скільки мен е виготовили ляльок ніж листівок

то з дітей заощадливим и варто складатито з дітей заощадливим и варто складати
с исок оку ок Поясніть свій ви ір

      

О еріть істинні висловлення      

П ри
Словничок

П риє и и кмітливий який умі активно діятикмітливий який умі активно діятии и кмітливий який умі активно діятии и

и вважа те ви се е ід ри мливими Для іди вважа те ви се е ід ри мливими Для ід
твердження сво думки наведіть риклади

До весняного ярмарку другокласники виготовилиДо весняного ярмарку другокласники виготовили
оро ки для родажу За діаграмо визначте
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 иготуйте виро и для ярмарку за зразком чи
власним задумом

Вам знадобляться алички для морозива та
ар ек усті анки з ід кави дерев яні намистини
нитки для в язання с ицями удзики кольоровий а
ір ростий олівець ломастери ар и лінійка но
жиці клей П матеріали для оздо лення за
ажанням
и можете виготовити такі виро и
Предмети інтер ру

Ігра ки

иготуйте виро и для ярмарку за зразком чи
власним задумом

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



5 2

Рамки для світлин

истівки

 Поміркуйте

 к ви удете роводити ярмарок
 На що використа те заро лені гро і

Висновок
ожна л дина здатна до ід ри мливості По

трі но ли е вірити в се е і на олегливо рац вати

Чи знаєте ви…
На думку вчених ер і скар нички

з явилися онад років тому Пере
важно х виготовляли з глини та гі су

К СТАТИ ВИНАХІДНИКОМ

  З яко мето л ди здійсн ть винаходи

З давніх давен л ди винаходять ристро
які розв язу ть ро леми а о росто олег у ть нам
життя Деякі винаходи з явилися ви адково ін і

Поміркуйте

 к ви удете роводити ярмарок

З яко мето л ди здійсн ть винаходи      

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



5 35 3

стали результатом тривалих досліджень І доте ер
учені й звичайні л ди із захо ленням ука ть нові
рі ення

Одними з найвагомі их винаходів на ого часу
ком тер та Інтернет

Словничок
на те що винай ли чого рані е не існувало

 які гру и можна о днати ці винаходи ку ко
ристь вони ринесли л дству

 и користу ться ва і родини цими винаходами в
о уті и можна в сучасному світі о ійтися ез
техніки

Не ли е дорослі авторами
цікавих та корисних винаходів
Діти також ма ть зді ності до
створення винаходів

руктовий лід морозиво на
аличці винай ов річний
американець ренк ерсон
коли ви адково зали ив на мо
розі склянку руктового на о і
дерев яну ложку в ній

на
Словничок

на те що винай ли чого рані е не існувало

які гру и можна о днати ці винаходи ку ко
ристь вони ринесли л дству

и користу ться ва і родини цими винаходами в
о уті и можна в сучасному світі о ійтися ез
техніки
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ьвів янка Со ія Петри ин у років за ро ону
вала ристосування яке еретвор ци рову ін ор
маці на ри т для незрячих винахід олег ить
с ілкування з усім світом

 ого л дина навчилася у рироди За мал нками
дослідіть як л дство застосувало результати
сво х с остережень кі властивості овітря ви

користало

 Із чого очина ться створення винаходу кі
кроки йдуть далі До еріть від овідні слова та
доведіть ва у думку

ого л дина навчилася у рироди За мал нкамиого л дина навчилася у рироди За мал нками
дослідіть як л дство застосувало результатидослідіть як л дство застосувало результати
сво х с остережень кі властивості овітря висво х с остережень кі властивості овітря ви

Із чого очина ться створення винаходу кіІз чого очина ться створення винаходу кі
кроки йдуть далі До еріть від овідні слова такроки йдуть далі До еріть від овідні слова та
доведіть ва у думку

и ро ування

План дій

Модел вання

С остереження Ідея
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 о с ільне в учнів та винахідників

  о зо ражено в та лиці  Назвіть ризначення
інструментів гра ічного редактора

Гумка Олівець Пензель інія алик Текст

 и еріть о кти та ридумайте для них незвичне
використання Зо разіть сво іде за до омого
інструментів ігур та алітри гра ічного редак
тора Потім розкажіть ро них

Словничок
ра ´ чни  ре ктор ком терна рикладна ро
грама що дозволя користувачам створ вати редагу
вати зо раження на екрані ком тера та з ерігати його

Висновок
инахідник від уку знахо

дить і ро ону нові розв язання
ро лем ожна дитина винахід
ником кщо хочете що задумане
с равдилося дійте

Чи знаєте ви…
Програму гра ічний редактор

використову ть художники а ще
удь хто у кого творчі іде
Пер им мульт ільмом який виготовили ли е з викорис
танням ком терно гра іки Історія ігра ок

о с ільне в учнів та винахідників

о зо ражено в та лиці Назвіть ризначення
інструментів гра ічного редактора

        

и еріть о кти та ридумайте для них незвичне
використання Зо разіть сво іде за до омого
інструментів ігур та алітри гра ічного редак

ра
грама що дозволя користувачам створ вати редагу
вати зо раження на екрані ком тера та з ерігати його

Словничок
ра ´ чни  ре ктор ком терна рикладна ро
грама що дозволя користувачам створ вати редагу
вати зо раження на екрані ком тера та з ерігати його
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К ПО УВА Т С  РОСЛИНИ НАВ СНІ

  кі зміни в неживій рироді від ува ться на
весні и с остерігали ви за рослинами На
звіть х

е не розтанув увесь сніг а вже одекуди між
старо ожовкло трави ророста молода зелена
травичка З явля ться ер і квіти першоцвіти
і рослини розвивалися взимку ід снігом едь ри

грі весняне сонечко вони розквіта ть

Словничок
Пер о ти ранньоквітучі рослини

Пер оцвітів з кожно весно дедалі мен а х
нищать л ди коли з ира ть для укетів Із зірваних
квіток не утворяться лоди й насіння тому рослини
не розмножу ться

 Пригадайте й назвіть ер оцвіти що занесено
до ервоно книги кра ни разі отре и звер
ніться до додаткових джерел ін ормаці

 кі ранньоквітучі рослини ростуть у ва ій місце
вості и з ирали ви х З яко мето

 По антазуйте уявіть се е весняно квітко ід
імені розкажіть ро се е і сво ро леми

кі зміни в неживій рироді від ува ться накі зміни в неживій рироді від ува ться на
весні и с остерігали ви за рослинами Навесні и с остерігали ви за рослинами На
звіть х

      

Пер о ти 
Словничок

Пер о ти ранньоквітучі рослини

Пригадайте й назвіть ер оцвіти що занесеноПригадайте й назвіть ер оцвіти що занесено
до ервоно книги кра ни разі отре и звердо ервоно книги кра ни разі отре и звер
ніться до додаткових джерел ін ормаці

кі ранньоквітучі рослини ростуть у ва ій місцекі ранньоквітучі рослини ростуть у ва ій місце
вості и з ирали ви х З яко мето

По антазуйте уявіть се е весняно квітко ідПо антазуйте уявіть се е весняно квітко ід
імені розкажіть ро се е і сво ро леми
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 к ви можете ерегти захищати ранньоквітучі
рослини О говоріть у гру ах

  За схемо розкажіть ро зміни в житті я луні
навесні Назвіть органи рослини кий орган
найважливі им

квітка

оживні речовини

листок
руньки

 З якого дерева л ди з ира ть оживний сік

За день з одні ерези можна зі рати не
іль е як літри соку адже з ирання іль о

кількості ризводить до видкого ви
снаження дерева й може с ричинити
його заги ель Після закінчення се
зону з ору отвори тре а замастити
с еціально асто а о глино з
ва ном що у дерева заго лися
рани

к ви можете ерегти захищати ранньоквітучі
рослини О говоріть у гру ах

За схемо розкажіть ро зміни в житті я луні
навесні Назвіть органи рослини кий орган
найважливі им

        

З якого дерева л ди з ира ть оживний сік

с
о
к
о
р
у
х

комахи за ил ть
квітки
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  ізнайте та назвіть рослини кі з них квіту ть
ер ими кі ізні е

 и еріть ознаки що ритаманні рослинам з на
станням весни

Сокорух жовкнуть сохнуть роз уска ть листя
лодоносять квіту ть листо ад

 Перевірте рикмету к о бере а о ит  
 ран е а к ен  то б е е  а к о 
н е  о о е

 иготуйте квітку крокусу за зразком чи власним
задумом

Вам знадобляться го рований
а ір зеленого та жовтого кольорів ро
стий олівець лінійка дерев яна аличка
для ар ек ножиці та клей П
Виконуйте послідовно

ізнайте та назвіть рослини кі з них квіту тьізнайте та назвіть рослини кі з них квіту ть
ер ими кі ізні е

      

и еріть ознаки що ритаманні рослинам з наи еріть ознаки що ритаманні рослинам з на
станням весни

Перевірте рикмету к о бере а о ит  к о бере а о ит  
 ран е а к ен  то б е е  а к о  ран е а к ен  то б е е  а к о 
н е  о о е

иготуйте квітку крокусу за зразком чи власнимиготуйте квітку крокусу за зразком чи власним
задумом
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 Поміркуйте чи ростуть крокуси в дикій рироді

Висновок
Пер і ознаки весни в живій рироді весня

ний рух соків цвітіння дерев і кущів оява ер оцві
тів ідсніжників ролісок мати й мачухи

Чи знаєте ви…
Рослина мати й мачуха дістала

ц дивну назву завдяки сво м листкам
Нижня хня частина світлі а за верхн
укрита ніжними ухнастими ворсинками
На дотик вона м яка й те ла ерхня час
тина листка жорстка й холодна

КІ КОМАХИ З ВЛ Т С  
П Р ИМИ НАВ СНІ

  ких комах і де ви ачили ранньо весно

Тільки но в ерезні оте лі а іля води
можна омітити ранніх комах веснянок Навколо
ще лежить сніг а ці створіння з розорими крильцями
й тонкими вусиками на голові вже іля водойм

еснянка Мураха ро ив янка

Трохи ізні е з таненням снігу рокида ться й
трудівники лісу мурахи ойно сніг зійде з мура
ника вони виходять огрітися на сонечку

Поміркуйте чи ростуть крокуси в дикій рироді

ких комах і де ви ачили ранньо весно        

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Після танення снігу за відсутності морозів ро
кида ться метелики Пер о зліта в овітря
кро ив янка Сво назву вона дістала тому що тільки
гусениці можуть харчуватися екучо кро иво

 кі очуття виклика у вас оява навесні ер их
метеликів

  ідгадайте загадку

Повза над нами догори ногами
завжди мандру усе оку ту

Ранньо весни рокида ться мухи зимку вони
лежали нерухомо між віконними рамами а о в гос о
дарських удівлях Пер е те ло х роз удило е
сонні овза ть вони о стов урах дерев на арка
нах грі чись на сонечку

  и с остерігали ви за оведінко джмелів на
весні Розкажіть ро сво с остереження

На лісовій галявині а о на схилі яру де цвіте
вер а можна о ачити джмелів и вже зна те що
восени вся джмелина сім я гине Зали а ться зиму
вати ли е молоді самки От вони й вилазять зі сво х
схованок Зігрів ись на сонці летять до золотистих
котиків на вер і що оживитися нектаром Доки ночі
холодні хова ться в зати них місцях отім кожна
джмелиця не один день літатиме низько над зем
ле зазиратиме в тріщини старі нори ука чи
місце що о ла тувати гніздо Тут вона створить
нову сім

травні в овітрі рояться комарі та ін і кідливі
комахи які завда ть кло оту л дям і тваринам

кі очуття виклика у вас оява навесні ер ихкі очуття виклика у вас оява навесні ер их
метеликів

ідгадайте загадку      

и с остерігали ви за оведінко джмелів наи с остерігали ви за оведінко джмелів на
весні Розкажіть ро сво с остереження
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Серед тих хто довго рокида ться на
весні сонечка і маленькі яскраві жучки
з явля ться до середини квітня

З таненням снігу ста ть активними й
такі комахи аразити як кліщі х слід осте
рігатися навіть коли ще нема зелено
трави Почина чи з ерезня ісля оходу
до лісу а о арку тре а ретельно оглядати одяг і тіло
на наявність цих аразитів

  З різноманітних джерел дізнайтеся чим не ез
ечні кліщі Носіями яких хворо вони

 Підготуйте проект Травневий хрущ  користь 
чи шкода Ін ормаці до ирайте зі зручних
для вас джерел

Висновок
еснянки мурахи метелики джмелі рокида

ться ер ими Навесні тре а стерегтися комах ара
зитів Поява комах весняне явище в живій рироді

Чи знаєте ви…
омаха сонечко ма кілька назв

кра нах Західно вро и кличуть ожо
овечко чи сонячним телятком
і комахи риносять велику користь л дям о еріга чи
лантаці сільськогос одарських культур від кідників
на их краях сонечко знищу надзвичайно кідливих

для рослин дрі них о елиць

З різноманітних джерел дізнайтеся чим не ез
ечні кліщі Носіями яких хворо вони

        

Підготуйте проект Травневий хрущ  користь 
чи шкода Ін ормаці до ирайте зі зручних
для вас джерел

ліщ
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К ЗМІН Т С  ИТТ  
У ВОДО МАХ НАВ СНІ

  и с остерігали ви за водоймо навесні кі
організми живуть у водоймах о таке льодохід

З настанням весни ще до очатку льодоходу
урхливі весняні струмки стіка ть у річку они ри
носять ід лід не тільки скаламучений рунт а й ові
тря яким диха ть ри и

Ри и ри иня ть зимовий сон о далі рогріва
ться водойма то активні ими вони ста ть На весну
ри ада осо ливий еріод у житті ри розмно
ження а о нерест цей час ри и відклада ть ікру
з яко вилу л ться мальки і згодом вироста до
росла ри а

Словничок
ре т роцес відкладання кр я ць самицями

ри З ікринок виходять малі ри ки а к

 к ви дума те від чого залежить очаток не
ресту

Період очатку нересту залежить від тем ера
тури води у водоймі Ікринки й мальки що виводяться
з них дуже чутливі до те ла й холоду Біль ість на
их рісноводних ри розмножу ться з весни до о

чатку літа Рано навесні очина ть нереститися щука
окунь в язь ізні е літка лящ судак у кінці весни
й на очатку літа карась коро лин верховодка

ожний вид ри з ира ться на нерест в осо ливі
місця нерестилища ука лящ коро красно
ірка судак нерестяться ереважно в за лавах річок
на мілководдях головень на видкій течі

и с остерігали ви за водоймо навесні кіи с остерігали ви за водоймо навесні кі
організми живуть у водоймах о таке льодохідорганізми живуть у водоймах о таке льодохід

      

ре т
ри З ікринок виходять малі ри ки

Словничок
ре т роцес відкладання кр я ць самицямия ць самицямикр я ць самицямикр

ри З ікринок виходять малі ри ки а к

к ви дума те від чого залежить очаток нек ви дума те від чого залежить очаток не
ресту
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Деякі ри и іклу ться ро сво отомство ука і
судак охороня ть ікру доти доки з не не вилу ляться
мальки

 Підготуйте роз овідь ро ри у на ви ір ові
домте назву ри и за якими ознаками можна
в ізнати у яких місцях водойми ме ка чим жи
виться коли і де нереститься

 ідгадайте загадку Де живе ця тварина

ли оногий і вусатий
критий анциром хвостатий

З ним о ачними слід ути
Може кле не вщи нути

Річкові раки ме ка ть у річках та озерах з му
листим дном і урвистими ерегами Тіло раків укрите
твердим захисним окривом панциром який ма
захисне руднувато уре за арвлення о уках жі
рак овільно овза о дну руха чи сво ми довгими
вусами разі не ез еки рак овзе назад Раки
все дні ивляться відмерлими ре тками тваринних
організмів а також рослинно же водоростями
агонами очерету

  и с остерігали ви за ще одним ме канцем во
дойми жа о Де ачили

Головна умова життя жа рісні
водойми Пересува ться вони сухо
долом стри ками деякі можуть хо
дити ігати рити ідземні нори а и
до ре лава ть у воді Деревні квак і
можуть лазити о деревах

а и дуже корисні о вони о да ть комах і
змен у ть хн чисельність

Підготуйте роз овідь ро ри у на ви ір ові
домте назву ри и за якими ознаками можна
в ізнати у яких місцях водойми ме ка чим жи

ідгадайте загадку Де живе ця тварина

а а деревна

и с остерігали ви за ще одним ме канцем во
дойми жа о Де ачили
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 Застосову чи техніку оригамі виготуйте жа ку з
а еру за зразком чи власним задумом

Вам знадобляться двосторонній а ір зеле
ного кольору ростий олівець лінійка декоративні
очка олівець а о ломастер чорного кольору но
жиці та клей П
Виконуйте послідовно

Висновок
Поведінка ри навесні ов язана зі змінами в

неживій рироді Нерест це важливий еріод у
житті ри Навесні активізу ться раки та жа и

Чи знаєте ви…
а и ловлять жертву сво м ли ким язиком оли

комаха рили а до язика жа а втягу до рота й за л
щу очі они хова ться всередину То то внутрі ні
очні о уклості до омага ть й ро товхнути жу в горло

Застосову чи техніку оригамі виготуйте жа ку зЗастосову чи техніку оригамі виготуйте жа ку з
а еру за зразком чи власним задумом
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КІ ПРИ МАТИ РІ НН

  За мал нками о говоріть у арах які слід ри
йняти рі ення оли уло лег е це зро ити

 и о думували Петрусь і лінка сво рі ення
Оцініть хні вчинки о вони мали еред ачити

 О говоріть ланц жок кроків від рийняття
поміркованих рі ень до чемних вчинків і о
зитивних наслідків о в них с ільного із сигна
лами світло ора

Зу иня ся

Перед ача
та оцін
наслідки

О ира
равильне

рі ення ді

Мірку

За мал нками о говоріть у арах які слід ри
йняти рі ення оли уло лег е це зро ити

        

и о думували Петрусь і лінка сво рі ення
Оцініть хні вчинки о вони мали еред ачити

О говоріть ланц жок кроків від рийняття
поміркованих рі ень до чемних вчинків і опоміркованих рі ень до чемних вчинків і опоміркованих
зитивних наслідків о в них с ільного із сигна

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Словничок
По рк ани той який керу ться у сво х діях дум
ках здоровим глуздом розважливий

 До еріть з довідки лизькі за значенням слова до
слова о рко ани ке слово зайве

о ка о ачний надмірний о ережний роз
судливий стриманий

Пер ніж щось ро ити до ре о міркуйте чого
хочете досягти які удуть наслідки

 На яких мал нках діти рийняли равильне рі
ення О говоріть свій ви ір у арі

  и виконав свій задум герой вір а Грицька
Бойка о завадило хло чикові ому

От Іванко молодець
Змайструвать хотів стілець
же й рукава засукав

Та оглянувся і став

Не уло ж ні молотка
ні до ки ні гвіздка

То й не очинав

 кі хо і до оможуть стати ус і ними к саме

Стати ус і но та щасливо л дино до о
можуть корисні звички

По рк ани
ках здоровим глуздом розважливий

Словничок
По рк ани той який керу ться у сво х діях думтой який керу ться у сво х діях думПо рк ани той який керу ться у сво х діях думПо рк ани
ках здоровим глуздом розважливий

До еріть з довідки лизькі за значенням слова доДо еріть з довідки лизькі за значенням слова до
слова о рко ани ке слово зайве

На яких мал нках діти рийняли равильне ріНа яких мал нках діти рийняли равильне рі
ення О говоріть свій ви ір у арі

и виконав свій задум герой вір а Грицькаи виконав свій задум герой вір а Грицька
Бойка о завадило хло чикові ому

      

кі хо і до оможуть стати ус і ними к самекі хо і до оможуть стати ус і ними к саме
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 О еріть із за ро онованого ереліку корисні
звички кі з них у вас

 дотримувати слова
 ути ввічливими
 казати ли е равду
 за ізн ватися
 ри ирати за со о
 сти агато солодощів

 ути о ачними
 риймати зважені

рі ення
 ути неохайними
 д ати ро здоров я
 загартовуватися
 завжди усміхатися

 До еріть до слова кори н  ротилежне за значен
ням к можна оз утися кідливих звичок

  За итайте в дорослих родичів чи доводилося
м риймати складні житт ві рі ення к вони
долали труднощі

 О говоріть у гру ах зміст рислів в

 Рухайся іль е роживе дов е
 Сидіти та лежати хворо и чекати
 До ре ім я краще за агатство

Висновок
Помірковані рі ення та корисні звички до омага

ть л дям ставати ус і ними щасливими та в еріга
ть від не ез ек ажливо виховувати в се е корисні

звички долати сла кості негативні емоці лінощі

Чи знаєте ви…
асливі л ди ма ть корисні звички они ви

трача ть частину свого часу на те що творити до ро
яке неодмінно овернеться і ринесе м радість

О еріть із за ро онованого ереліку корисні
звички кі з них у вас

До еріть до слова кори н  ротилежне за значен
ням к можна оз утися кідливих звичок

За итайте в дорослих родичів чи доводилося
м риймати складні житт ві рі ення к вони
долали труднощі

        

О говоріть у гру ах зміст рислів в
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И  У В СНИ СВ ТКОВИ  КАЛ НДАР

 ким святом роз очина ться весна к ви гада
те може весна й сама святом

есна з радавніх часів ула для на их ра
щурів очатком нового року Новий рік насту ав з
ро удженням рироди від зимового сну Навесні
роз очиналися ро оти в олі на городах зустрі
чали весну з гарним настро м радісно та весело
С івали веснянки й одночасно танц вали грали у
весняні ігри

  кі гостинці несла весна у вір і Тамари оло
мі ць

СН Н
І ла весна красна
у синій хустинці
Несла весна красна
у скриньці гостинці

гнятам травиц
гусятам водиц
каченятам ряску
а малятам казку

Словничок
е нянки старовинні укра нські народні існі якими

зустрічали весну

л лене свято весни Міжна-
родний жіночий день свято матусь
а усь сестричок та всіх жінок ей
день ри ада на ерезня у
другу неділ травня святку мо Все-
світній День матері

  кими словами оетеса о ису весну и можна
використати х для о ису матусі

ким святом роз очина ться весна к ви гадаким святом роз очина ться весна к ви гада
те може весна й сама святом

кі гостинці несла весна у вір і Тамари олокі гостинці несла весна у вір і Тамари оло
мі ць

      

е н
зустрічали весну

Словничок
е няе няе н нки старовинні укра нські народні існі якимистаровинні укра нські народні існі якиминки старовинні укра нські народні існі якиминки

зустрічали весну

кими словами оетеса о ису весну и можнакими словами оетеса о ису весну и можна
використати х для о ису матусі
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Н М М Н С ТО
ому це надворі лищать мов ерлини

і чисті й розорі грайливі кра лини
Тому що весела ясна чарівна
на мамине свято риходить весна
ому це так жваво струмочок с іва
ому так ласкаво нам сонечко ся

Тому що весела ясна чарівна
На мамине свято риходить весна

нна ка

Слово а а мовами світу звучить майже однаково
а а  нен ка  ат  ат нка луна укра н

сько мово а а словацько румунсько мо
вами а хорватсько олгарсько мовами

а ан ранцузько мово а чесько мо
во а ре італійсько р ведсько

  к ви зверта теся до сво х матусь кі ніжні
слова до них ромовля те Розкажіть ро сво х
мам ого ви навчилися в них о ро ите разом

Ніжні слова ро лять с ілкування ри мним з а
гачу ть на е мовлення кнайчасті е вживайте х у
розмові з рідними та лизькими

 До еріть о кілька естливих слів до слів баб  
е тричка Позмагайтеся хто до ере най іль е

 ла туйте у класі виставку на ви ір Моя мама
найчарівні а Найза овітні а мрія мо мами
Про есія мо мами навча ся у мами

Найвеличні им весняним святом Великдень
давнину еликдень вважався святом ога Сонця
рила

к ви зверта теся до сво х матусь кі ніжні
слова до них ромовля те Розкажіть ро сво х
мам ого ви навчилися в них о ро ите разом

        

До еріть о кілька естливих слів до слів баб
е тричка Позмагайтеся хто до ере най іль е

ла туйте у класі виставку на ви ір Моя мама
найчарівні а Найза овітні а мрія мо мами
Про есія мо мами навча ся у мами
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Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



7 0

  о несе нам еликдень кий настрій ередано
у вір і

Д Н
На столі духмяна аска
круг не исанки
діли нам Боже ласки

На всі дні на всі віки
Немала у нас родина
Та молитва всіх дина
ай розквітне кра на
к в огожі дні весна

П атон орон ко

  к святку ть еликдень ва і родини о кла
дуть укра нці у великодній ко ик

 Символом еликодня писанка Писанки ува
ть різні За о исом у словничку від укайте від
овідні зо раження

Словничок
р анка яйце о ар оване найчасті е в ци улинні
р анка кольорове яйце зі світлими цяточками

які наносять воском
П анка  яйце з орнаментом який мал ть за до
омого исачка для воску
ря анка на темному оні яйця видря ано орнамент

о несе нам еликдень кий настрій ереданоо несе нам еликдень кий настрій ередано
у вір і

к святку ть еликдень ва і родини о клак святку ть еликдень ва і родини о кла
дуть укра нці у великодній ко ик

      

Символом еликодня писанка Писанки уваПисанки ува
ть різні За о исом у словничку від укайте відть різні За о исом у словничку від укайте від
овідні зо раження

р анка
р анка 

які наносять воском
П анка
омого исачка для воску
р

Словничок
р анка яйце о ар оване найчасті е в ци улинніяйце о ар оване найчасті е в ци улинні
р анка кольорове яйце зі світлими цяточкамикольорове яйце зі світлими цяточками

які наносять воском
П анка  яйце з орнаментом який мал ть за дояйце з орнаментом який мал ть за до
омого исачка для воску
ряряр анка на темному оні яйця видря ано орнаментна темному оні яйця видря ано орнамент
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Традиці святкування еликодня дуже давні різ
них кра нах світу вони сво як сво й великодні
символи

 Дізнайтеся як святку ть еликдень в ін их кра
нах світу икористайте для цього різні досту ні
джерела ін ормаці

 ід укайте та означте на календарі дні свят які
відзнача ть в кра ні о вам відомо ро ці свята
З яко мето х відзнача ть

ерезня Міжнародний 
день театру цей день в ано
ву ть рацівників театру а також
і сам театр як над ання культури

  кі театри кінотеатри у ва
ому місті чи селі

квітня День сміху жартів і весе
лощів

 ідгадайте загадку з гумором

о ли е у слонів і іль е
у жодних тварин

квітня Всесвітній день 
авіації та космонавтики цей
день року в ер е на космічній
ракеті здійснив оліт у космос рій
Гагарін Пер им укра нським космо
навтом став еонід аден к

Дізнайтеся як святку ть еликдень в ін их кра
нах світу икористайте для цього різні досту ні
джерела ін ормаці

ід укайте та означте на календарі дні свят які
відзнача ть в кра ні о вам відомо ро ці свята
З яко мето х відзнача ть

кі театри кінотеатри у ва
ому місті чи селі

        

ідгадайте загадку з гумором
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 Розгадайте ре ус ро космічне тіло

квітня Міжнародний день 
Землі е свято с онука л дей
ути уважні ими до тендітного та
вразливого довкілля на о ланети

травня День пам’яті 
та примирення вітка маку
стала міжнародним символом
ам яті тих хто загинув на війні
чи у з ройних кон ліктах

травня Міжнародний 
день родини Саме сім я е
регине л дських цінностей
Завдяки родині міцні і розвива
ться держава зроста до ро
ут народу

орічно у трет су оту травня в
кра ні відзнача ть День Європи

 На карті кра ни ер ий орзац від укайте та на
звіть кра ни вро и що межу ть з на о державо

 иготуйте серветку за зразком чи сво м задумом

Вам знадобляться маток тканини для ви
ивки техніко хрест канва х см

голка з ту им кінцем нитки муліне колір за ажан
ням лінійка ростий олівець ножиці

Розгадайте ре ус ро космічне тіло

На карті кра ни ер ий орзац від укайте та наНа карті кра ни ер ий орзац від укайте та на
звіть кра ни вро и що межу ть з на о державозвіть кра ни вро и що межу ть з на о державо

иготуйте серветку за зразком чи сво м задумомиготуйте серветку за зразком чи сво м задумом
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Правила безпечно  роботи голкою
Голки завжди тримайте з

росилено нитко в гольнику
Не вкол йте голку в одяг чи

м які ме лі
Після завер ення ро оти о

містіть голку в гольник чи утляр
Під час иття користуйтеся на ерстком який

ма щільно надягатися на алець
Передавайте голку разом з нитко зав язано

вузликом

Виконуйте послідовно
ідсту ив и клітинок від кра виконайте ов

у еред голку о чотирьох краях тканини

итягніть нитки о краях

иконайте оздо лення серветки за власним а
жанням

Зразок канви
хардангер
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  Розкажіть одне одному кому ви одару те сер
ветку та чому

Висновок
Разом із ро удженням рироди від зимового

сну наста ора весняних свят з існями й іграми
Прихід весни в кра ні ов язаний з низко цікавих
народних о рядів Головним святом весняного циклу

еликдень

Чи знаєте ви…
 Німеччині крім роз исних великодніх я ць

ін і символи свята е асхальний за ць та асхальне
дерево яке рикра ене яйцями

Пасхальний за ць
у Німеччині

встралійський
іл і

 Австралі еликдень о ов язково святку ть на ри
роді е родинне свято яке ма сво символи око
ладні яйця у вигляді асхально тваринки іл і
 Угорці на еликдень о лива ться водо як і укра нці в
о ливаний онеділок ісля
Пасхи
 еликдень знаний у нас
роз ар овуванням я ць у різні
кольори от у реці  ри
йнято ар увати х ли е в
червоний колір і класти всере
дину осо ливого калача

Розкажіть одне одному кому ви одару те серРозкажіть одне одному кому ви одару те сер
ветку та чому

      

Грецький асхальний
калач
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К ПТАХИ ЗУСТРІ А Т  В СНУ

  Пригадайте яких тахів назива ть ерелітними
Назвіть х

С равжній рихід весни в народі здавна
ов язували з ояво ер их тахів Поверта чися з
вирі вони на крилах несуть весну літо

 З якими змінами у рироді ов язане овернення
ерелітних тахів

Дикі гуси елека Дрізд астівка

 и всі тахи риліта ть з вирі одночасно

ас рильоту тахів залежить від риходу
те ла в місця розмноження та ояви корму

кінці ерезня риліта ть шпаки Пер ими о
верта ться самці Знаходять аківн і очина ть
с івати С івом вони рива л ть са
мок і о ереджа ть ін их аків що
місце зайняте оли ма ть вилу ити
ся та енята с ів стиха тре а
годувати та енят ивляться аки
комахами черв яками

Майже разом зі аками овер
та ться в рідні кра жайворонки. ай
воронок одна з не агатьох та ок
яка с іва в ольоті Зовні жайворонки
не римітні сірі з темним ря отинням

Пригадайте яких тахів назива ть ерелітними
Назвіть х

        

З якими змінами у рироді ов язане овернення
ерелітних тахів

и всі тахи риліта ть з вирі одночасно
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олі на луці з таким за арвленням х важко о
мітити Осо ливо не римітна самочка Доки самець
с іва вона тихенько ука оживу ивляться жай
воронки комахами а також насінням ур янів

За кілька днів ісля жайворонків о
верта ться самці зябликів С івати
вони очина ть ісля рильоту самок

Приліт ластівок з іга ться з о
яво мух і комарів основно хньо
оживи

 к ви гада те коли оверта ться водо лавні
тахи ому
кі тахи славлять весну

На очатку травня можна очути с ів
солов’їв цей час дерева вже вкриті
молодо зеленн Недаремно кажуть
соловей рилетить тоді коли зможе на
итися роси а о дощово води з ере
зового листка Солов зазвичай селяться в садах
арках ивляться жуками мухами гусінн

 Перевірте рикмети

 орони ку а ться ранньо весни на те ло
 Горо ці настов урчили ір ячко з ира ться на дощ

  кі тахи ер ими рилетіли у ва рідний край

 Підготуйте міні-проект ро ерелітного таха на
ви ір Розкажіть як його назива ть за якими
ознаками в ізна ть коли оверта ться з те лих
кра в чим живиться як уду гніздо і виводить

та енят яку користь риносить рироді й л дям

к ви гада те коли оверта ться водо лавнік ви гада те коли оверта ться водо лавні
тахи ому
кі тахи славлять весну

Перевірте рикмети

кі тахи ер ими рилетіли у ва рідний крайкі тахи ер ими рилетіли у ва рідний край      

Підготуйте міні-проект ро ерелітного таха наро ерелітного таха на
ви ір Розкажіть як його назива ть за якимиви ір Розкажіть як його назива ть за якими
ознаками в ізна ть коли оверта ться з те лихознаками в ізна ть коли оверта ться з те лих
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  кі звуки можна очути в лісі олі місті селі
кі звуки гучні які тихі

С ів солов я стукіт дятла ум дощу свист ві
тру це природні звуки  Звуки дзвонів ма ин тех
ніки музичних інструментів це штучні звуки

 О говоріть у арах за до омого якого органа
чуття ми чу мо звуки оли в лісі іль е звуків
узимку чи навесні ому

 явіть се е тахом Театралізуйте ридумайте
та озвучте від його імені роз овідь ро весну

Нині шум невід мно частино на ого
життя також одним із за рудн вачів середовища

Словничок
не ри мний а о не ажаний звук що заважа

с риймати отрі ні звуки

Шум негативно означа ться на само очутті учнів
і вчителів ризводить до видко втоми и можете
у ез ечити се е й ін их від кідливого в ливу уму

Висновок
Перелітні тахи оверта ться в рідні кра з на

станням те ла та ояво корму Птахи на овн ть
весну звуками Звуки риродні та тучні дська
здатність с риймати звуки цінний дар який тре а
ерегти

Чи знаєте ви…
Деякі тварини на риклад со аки та гуси чу ть

іль високі звуки ніж л дина і реагу ть на них Тому
х уважа ть найкращими охоронцями

кі звуки можна очути в лісі олі місті селі
кі звуки гучні які тихі

        

О говоріть у арах за до омого якого органа
чуття ми чу мо звуки оли в лісі іль е звуків
узимку чи навесні ому

явіть се е тахом Театралізуйте ридумайте
та озвучте від його імені роз овідь ро весну

с риймати отрі ні звуки

Словничок
не ри мний а о не ажаний звук що заважане ри мний а о не ажаний звук що заважа

с риймати отрі ні звуки
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ОМУ ПТАХИ В Т  НІЗДА

  кі тахи ме ка ть о лизу ва их осель

Навесні тахи ос і а ть з вирі додому
летять з велико видкіст що зайняти гніздову
ділянку

 Для чого тахи уду ть гнізда

Пер а тур ота тахів звити гніздо для
май утніх та енят ращі майстри удівель

ники с івочі тахи

Словничок
Пта не н місце у якому тахи відклада ть
та висиджу ть яйця і вирощу ть та енят

  и с остерігали ви як тахи мостять гнізда
кий матеріал для цього використову ть

Птахи в ть сво гнізда з трави
нок соломи гілочок листя моху а
всередині вистила ть ухом і ер
стинками для те лоти й м якості

о захистити та енят від не
ез еки тахи вда ться до різних
хитрощів ід час о удови гнізд
тахи які розміщу ть х у розвилці
гілок і майстерно маску ть Деякі тахи уду ть за
криті гнізда удиночки е довгохвоста синиця ремез

 Перевірте рикмету

астівки заходилися ла тувати гнізда на
стало стійке те ло

кі тахи ме ка ть о лизу ва их осель      

Для чого тахи уду ть гнізда

Пта не н
та висиджу ть яйця і вирощу ть та енят

Словничок
Пта не н місце у якому тахи відклада тьмісце у якому тахи відклада ть
та висиджу ть яйця і вирощу ть та енят

и с остерігали ви як тахи мостять гніздаи с остерігали ви як тахи мостять гнізда
кий матеріал для цього використову ть

      

Гніздо велико
очеретянки

Перевірте рикмету
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Розгляньте світлини и ачили ви такі гнізда у
рироді то і як х з удував

 и може зозуля ідкинути сво яйце у гніздо ре
меза ластівки ому

 иготуйте ластівку з а еру за зразком чи влас
ним задумом

Вам знадобляться двосторонній а ір чор
ного кольору а ір ілого та червоного кольорів ро
стий олівець декоративні очка коту кові нитки
ножиці та клей П
Виконуйте послідовно

З а еру виріжте отрі ні деталі
Зро іть отвори в тулу і та крилах та ки
З днайте всі деталі за до омого кле П

та риклейте очка і дзьо
До готового виро у рикрі іть нитку Для цього

відріжте нитку отрі но довжини та зав яжіть на од
ному кінці вузол

Розгляньте світлини и ачили ви такі гнізда у
рироді то і як х з удував

и може зозуля ідкинути сво яйце у гніздо ре
меза ластівки ому

иготуйте ластівку з а еру за зразком чи влас
ним задумом
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имало лісових тахів о ла тову ть гнізда в ду
лах е дятли синиці аки деякі сови

ачки солов жайворонки уду
ть гнізда на землі
Деякі тахи за до омого дзьо а

й ніг ри ть у землі нори у кінці яких
і ро лять гнізда норах гніздяться
ерегові ластівки щурки ри алочки
Зозулі ідкида ть сво яйця в

гнізда ін их тахів ількість я ць у
кладці тахів різних видів колива
ться від до

 Назвіть дома ніх тахів на ото О говоріть у
арах такі за итання

 и о ла тову ть ці тахи гнізда
 и ачили ви як вони висиджу ть та енят
 то вилу л ться в цих тахів

Дорослі тахи висиджу ть яйця і згодом на світ
з явля ться малі та енята іль ості тахів вони
вилу л ться ез омічними а тому тривалий час
отре у ть атьківсько тур оти

Назвіть дома ніх тахів на ото О говоріть уНазвіть дома ніх тахів на ото О говоріть у
арах такі за итання
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Птахи году ть та о ігріва ть сво х та енят
кщо виника загроза вони захища ть гніздо на а

да чи на ворога одекуди сильні ого за се е
Птахи які живуть колоніями ерегові ластівки

граки коли на лижа ться ворог голосно кричать
склика чи на до омогу ін их ернатих

Навчив ись до ре літати молоді тахи очина
ть самостійне життя

 За діаграмо визначте які тахи рекордсме
нами з відкладання я ць

2 6

2 2

1 4

7
5
4
3

 ід укайте ін ормаці як дорослі тахи догля
да ть та енят кі не ез еки чату ть на тахів
навесні ід кого вони отре у ть захисту

За діаграмо визначте які тахи рекордсме
нами з відкладання я ць

ід укайте ін ормаці як дорослі тахи догля
да ть та енят кі не ез еки чату ть на тахів
навесні ід кого вони отре у ть захисту
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Птахи риносять неоціненну ко
ристь рироді На риклад сойка
живиться не ли е комахами та гри
зунами восени вона з ира ро
за ас жолуді розносячи х лісом
Багато тахів аки дрозди сірі
курі ки тетеруки восени та взимку

живляться ереважно ягодами горо ини терену у
зини насіння яких вони ереносять на значні відстані

Пара синиць може вилікувати за день лизько
я лунь з ира чи з них кідників ле тахи зни

щу ть комах ви ірково Дятли зазвичай смаку ть ко
ро дами сіра мухоловка лет чими комахами
ереважно мухами іволга волохато гусінн

Тетерук оро ди Гусінь волохата

 При устіть що станеться з руктовим садом
якщо його окинуть тахи

ижі тахи з да ть величезну кількість ми
ей олівок та ін их гризунів

Сова в ол вала ми у стру на ада на кроля

При устіть що станеться з руктовим садомПри устіть що станеться з руктовим садом
якщо його окинуть тахи

Сойка

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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 Проаналізуйте ланц г живлення Наведіть ри
клад ланц га живлення за участі таха

Пам ятайте Птахи о еріга ть ліси арки сади
від комах кідників та хніх личинок

  Прочитайте вір кі дерева остраждали від
кідників кі тахи врятували дерева

ІСО БР Г Д
лісі сталася іда

Гусінь листя о да
І на ду і і на клені
І на ясені зеленім

Солов аки синиці
мить злетілись як годиться

І давай сурмить тривогу
Гей та ки На до омогу

о т нтин При о ко

Висновок
Птахи відігра ть важливу роль у рироді та

житті л дини они ереносять із со о насіння рос
лин О ла тування гнізда навесні догляд за та е
нятами важкий і від овідальний час для тахів
Тре а охороняти тахів

Чи знаєте ви…
Най іль ими лісовими тахами в

на ій кра ні глухарі Гніздяться вони в
ар атах на івночі кра ни ількість
цих тахів дедалі змен у ться через
ол вання на них і виру ування неза
йманих старих лісів де живуть глухарі

Проаналізуйте ланц г живлення Наведіть ри
клад ланц га живлення за участі таха

Прочитайте вір кі дерева остраждали від
кідників кі тахи врятували дерева
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ХТО ПОТР У  ОСО ИСТО О ПРОСТОРУ

ому з на их міст і сіл зника ть тахи

ожна тварина для життя та відчуття власно
ез еки отре у особистого простору чені
дослідили що використання гучномовців гуркіт ав
то ляхів руйну ть ритм життя тахів від уму ідні
ть хні існі Деякі тахи навіть німі ть очіку чи

коли стане тихо Шум негативно в лива на гнізду
вання виведення отомства

Перелітні тахи волі ть зу инятися в місцях зі
щільно рослинніст яка може сховати х від хижаків

 Для чого тахам та ін им живим істотам отрі
ний ростір навколо

Сутичка сірих ча ель Су еречка між авами

дям також отрі ний осо истий ростір Ми
ма мо оважати раво на осо истий ростір живих
істот ті хто навколо ма ть оважати на осо ис
тий ростір

 изначте для се е на якій
відстані вам ком ортно роз
мовляти з однокласниками

Дотримуйтеся ці відстані в одаль
ому с ілкуванні

ому з на их міст і сіл зника ть тахи

Для чого тахам та ін им живим істотам отріДля чого тахам та ін им живим істотам отрі
ний ростір навколо

изначте для се е на якій
відстані вам ком ортно роз
мовляти з однокласниками

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



8 58 5

Словничок
об ти  р т р це ростір навколо що дозво

ля нам вза модіяти з ін ими л дьми у зручний с осі
Ніхто не ма рава втручатися в цей ростір

  Пригадайте хто належить до ва их кіл с ілку
вання кого кольору на схемі ва осо истий
ростір

а осо истий ростір це ви самі и можете
о ійняти отиснути руку доторкнутися до когось
ли е за його згоди Так само й хтось може це зро
ити ли е за ва о згоди а е тіло належить тільки
вам Не соромтеся казати

Ні
Не тре а

Будь ласка
оважайте мій
осо истий
ростір

Будь ласка
оважайте мій
осо истий
ростір

Дяку
Мені
ри мно
з вами

с ілкуватися

и ачте
Мені

неком ортно

Не
втручайтеся

в мій
осо истий
ростір

Ні
Не тре а

 Розіграйте в ролях ситуаці де ви ма те викорис
тати ре ліки з о ереднього завдання

об ти  р т р
ля нам вза модіяти з ін ими л дьми у зручний с осі
Ніхто не ма рава втручатися в цей ростір

Словничок
об ти  р т р це ростір навколо що дозво

ля нам вза модіяти з ін ими л дьми у зручний с осі
Ніхто не ма рава втручатися в цей ростір

Пригадайте хто належить до ва их кіл с ілку
вання кого кольору на схемі ва осо истий
ростір

        

Розіграйте в ролях ситуаці де ви ма те викорис
тати ре ліки з о ереднього завдання

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Пам ятайте ам завжди до оможуть у скруті
Звертайтеся до дорослих тих кому ви довіря те О
говор йте ро леми

 До овніть равило з о ох оків власними ри
кладами що можна ро ити а що за оронено в
оводженні з ін ими

МО НА ЗА ОРОН НО

Можна доторкнутися
до ін о л дини якщо
вона це дозволя
Проте не можна

завдавати й ол

  Проаналізуйте схему та назвіть те що ви ма те
контрол вати в се е

До овніть равило з о ох оків власними риДо овніть равило з о ох оків власними ри
кладами що можна ро ити а що за оронено вкладами що можна ро ити а що за оронено в
оводженні з ін ими

Проаналізуйте схему та назвіть те що ви ма теПроаналізуйте схему та назвіть те що ви ма те
контрол вати в се е

      

смаки
ін их

ді та
вчинки
ін их

речі
ін их

знання
ін их

омилки
ін их

іде
ін их

слова
ін их

сво слова іде ді та вчинки
речі смаки знання омилки

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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 О еріть равильні слова які не о разять ін их

 явіть що навколо вас невидиме коло Те ер
дайте від овіді на за итання

 и отрі но еред входом до кімнати сту
кати у двері Навіщо
 ка відмінність у с ілкуванні
з най лижчими та сторонніми
л дьми
 к реагувати на не ез еку
До кого звертатися о до омогу

 и отрі ний осо истий ростір територія для
рослин тварин

Висновок
Ми ма мо оважати раво на невід мний осо

истий ростір у житті кожно живо істоти

Чи знаєте ви…
идатний італійський учений еонардо да інчі

ку ував на ринку тахів у клітках ли е для того що
ви устити х на вол

О еріть равильні слова які не о разять ін их

явіть що навколо вас невидиме коло Те ер
дайте від овіді на за итання

и отрі ний осо истий ростір територія для
рослин тварин

Граймося
разом не л л

дівчат у
латтячках

Ок трі ки

не л л
цей вид с орту

Пограймо
у ут ол

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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КІ ЗМІНИ В ИТТІ ЗВІРІВ НАВ СНІ

  Назвіть диких звірів кі з них героями казок
Пригадайте як зиму ть звірі

есна в житті диких тварин один з найважливі
их еріодів дже з ер ими те лими днями

з явля ться можливість відновити сили витрачені за
довгу голодну зиму Прокида ться звірі які ули в
зимовій с лячці

З очатком весни в агатьох звірів зимове хутро
рід а змін ться його за арвлення зайця іляка
с очатку сірі с инка а отім оки ілки у ка
ста рудо

ще весна час с ар вання і вирощування
отомства Навесні в іль ості тварин з явля ться
дитинчата

 ому ранньо весни слід о межити оходи до
лісу Розгляньте мал нки та зро іть висновки

Пам ятайте  Тварини як і л ди стражда ть від
втручання в осо истий ростір

Назвіть диких звірів кі з них героями казокНазвіть диких звірів кі з них героями казок
Пригадайте як зиму ть звірі

      

ому ранньо весни слід о межити оходи доому ранньо весни слід о межити оходи до
лісу Розгляньте мал нки та зро іть висновкилісу Розгляньте мал нки та зро іть висновки

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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  ому навесні ро уджу ться ведмідь жак

Одними з ер их виходять із зимово с лячки
ведмедиці адже на рикінці зими вони народжу ть
кілька дитинчат До те лих днів самка году ведме
жат сво м молоком у арлозі цей еріод ведме
жата най іль уразливі оскільки жирові за аси
нако ичені самко восени вже закінчу ться і мо
лока малятам не вистача Зате ісля настання те
ла коли з явля ться жа вони очина ть видко
на ирати вагу

ерезні народжу ться зайченята ід наро
дження ці ухнастики с ритні з роз л щеними оче
нятами Нагоду х зайчиха сво м молоком і о іжить
геть Бува що й зовсім не оверта ться до сво х
малят ле це не іда мал ки ез не не ро а
дуть х нагоду ін а зайчиха що ро ігатиме овз
За ять ість днів зайченята очина ть сти траву
молоді гілочки ще за кілька тижнів готові до само
стійного життя

 Поміркуйте чому навесні на гілках кущів можна
о ачити кла тики заячо ерсті

Майже одночасно із зайцями з явля ться о
томство в ілки отири тижні очі ілченят закриті

ому навесні ро уджу ться ведмідь жак        

Поміркуйте чому навесні на гілках кущів можна
о ачити кла тики заячо ерсті

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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та вже невдовзі малята очина ть ачити і до ре
трима ться на гілках

лігві вовків народжу ться вовченята Поки вони
слі і й укриті сірим ухом зовні схожі на малих ли
сенят

На рикінці ерезня в диких свиней народжу ться
оросята маленьких оросят на с ині і оках о
мітні яскраві смуги Так дорослим тваринам лег е
омітити х у траві

исенята народжу ться слі і й ез омічні Поки
вони с лять мати виру а на ол вання коли
ідростуть лисиця очина носити м здо ич

травні народжу ться малята в козуль оленів
ерез тиждень вони вже ходять за матір
На очатку весни з явля ться отомство і в лосів

На ноги лосеня може встати вже за кілька хвилин
ісля народження Тур ота ро отомство і остійний
о ук жі звичне заняття для лосів з риходом те
лих днів

ось гризуни ро уджу ться на агато ізні е
лижче до очатку квітня коли ста вже зовсім те ло
і з явля ться ер а рослинна жа Про уджу ться
вони овільно ротягом тижня о
взимку у с лячці тем ература тіла
гризунів знижу ться зі звичних

С до С

 к свійські тварини догляда
ть за сво ми дитинчатами

Розкажіть ро сво с остере
ження

 За схемо складіть ланц г живлення З ясуйте в
арах чи равильно виконали завдання Із чого
очина ться ланц г живлення

к свійські тварини догляда
ть за сво ми дитинчатами

Розкажіть ро сво с остере

За схемо складіть ланц г живлення З ясуйте вЗа схемо складіть ланц г живлення З ясуйте в
арах чи равильно виконали завдання Із чогоарах чи равильно виконали завдання Із чого
очина ться ланц г живлення

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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 Розгадайте ре уси із за и рованими назвами
тварин то з тварин відгадок с ав узимку

Висновок
Зміна хутра ро удження від зимово с лячки

народження малят весняні явища в житті звірів

Чи знаєте ви...
Білки всиновл ть чужих

ілченят якщо тих окинули з
яко сь ричини

Розгадайте ре уси із за и рованими назвами
тварин то з тварин відгадок с ав узимку

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ОМУ ПОТРІ НО Д АТИ ПРО ДОВКІЛЛ

  ід укайте у вір і у а та назвіть о кти з
яких склада ться на е довкілля

О Т ДО І
Довкілля це Місяць і Сонце веселка і грім
І вітер що хмари риносить
Земля на якій твій з удовано дім
Зірки в синім не і і роси
Туман у ді ровах та ині існі
долах духмяного зілля

Дитинства щасливого сонячні дні
се це мій друже довкілля

  кі ро оти отрі но роводити що ва е рідне
місто чи село риче урилося навесні

Про лема сміття оста в на ому житті дедалі
гострі е ороку навесні від ува ться заходи з ри
ирання вулиць арків одвір в до яких долуча
ться всі кому не айдуже до чистоти довкілля

 Складіть роз овідь ро те як учні д а ть ро чи
стоту та орядок на кільному одвір
ому сміття о иня ться не в контейнерах чи на

звалищах а в кущах траві навколо удівель

  Розгляньте світлини и такі місця у ва ому
населеному ункті

ід укайте у вір і у а та назвіть о кти зід укайте у вір і у а та назвіть о кти з
яких склада ться на е довкілля

      

кі ро оти отрі но роводити що ва е ріднекі ро оти отрі но роводити що ва е рідне
місто чи село риче урилося навесні

      

Складіть роз овідь ро те як учні д а ть ро чиСкладіть роз овідь ро те як учні д а ть ро чи
стоту та орядок на кільному одвір
ому сміття о иня ться не в контейнерах чи наому сміття о иня ться не в контейнерах чи на

Розгляньте світлини и такі місця у ва омуРозгляньте світлини и такі місця у ва ому
населеному ункті

      

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



9 39 3

Змен ити коду яку завда ть довкілл рунту
воді рослинам і тваринам сміття й відходи можна
за до омого сортування сміття

 Дослідіть яке сміття ереважа у ва ому насе
леному ункті уди воно зника

 ка відмінність між цими контейнерами За ро
онуйте власні варіанти утилізації вмісту кож
ного контейнера По до омогу звертайтеся до
зручних джерел ін ормаці а о дорослих

Словничок
ти   ереро ка відходів з мето з ереження
рироди

 ому нині в агатьох магазинах відмовля ться
від оліетиленових акетів о ро ону ть нав
замін

Пластикові акети з магазинів
використову ться ли е кілька го
дин а отім у рироді зника ть за
сотні років Тому екологи ро о
ну ть використовувати осо ливі тор
инки ткані а ерові тощо а для
сміття іорозкладальні акети

Дослідіть яке сміття ереважа у ва ому насе
леному ункті уди воно зника

ка відмінність між цими контейнерами За ро
онуйте власні варіанти утилізації вмісту кож
ного контейнера По до омогу звертайтеся до

ти
рироди

Словничок
ти ереро ка відходів з мето з ереження
рироди

ому нині в агатьох магазинах відмовля ться
від оліетиленових акетів о ро ону ть нав
замін

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Словничок
к о и це ахівці які досліджу ть рироду та
рац ть задля з ереження

Сортування до оможе еретворити відходи на
цінну сировину Зали ене в лісах і арках сміття не
ли е су ейзаж а й завда велико коди диким
тваринам Гачок який зали ив ри алка може ков
тнути тах морські та річкові тварини можуть за лу
татися в ластикових кільцях для еренесення анок
з на оями Застряг и в такому кільці тахи ри и
чере ахи відчайду но намага ться звільнитися
Скалки від скляних ля ок і анок не ез ечні для
дрі них лісових ме канців

наслідок с ал вання сухо риродно рослин
ності стерні соломи та сміття виника ть ожежі Такі
ді ризводять до знищення рослинного і тваринного
світу зростання загрози виникнення ожеж у оле
захисних лісосмугах лісах а іноді й травмування а о
заги елі л дей

ожна л дина ма розуміти сво від овідальність
еред риродо та усвідомл вати яко не о равно
коди завда за рудн чи навколи н середо

вище

 о може статися з риродо якщо л дина не
іклуватиметься ро довкілля

к о и 
рац ть задля з ереження

Словничок
к о и це ахівці які досліджу ть рироду таце ахівці які досліджу ть рироду та
рац ть задля з ереження

о може статися з риродо якщо л дина нео може статися з риродо якщо л дина не
іклуватиметься ро довкілля

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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 Продовжте речення

о у ерегти рироду я можу

 З ідручних матеріалів виготуйте модель тран
с ортного засо у за зразком чи власним задумом

Вам знадобляться ластикові ля ки кар
тонні коро ки акети з ід соку чи молока на ви ір
кольоровий а ір ломастери ростий олівець кан
целярський ніж зу очистки чи алички для ар ек
ножиці та клей П

  Поясніть одне одному чому саме такий тран
с ортний засі ви виготовляли
Поміркуйте

 ому важливо сортувати о утові відходи
 к мен е використовувати ластик у о уті

Висновок
Природа щедра до нас і хлі ом може на

годувати і джерельно водо на о ти і здивувати
не овторно красо и е не може захистити се е
Тому на о ов язок охороняти та ерегти

Чи знаєте ви…
Дощ може ути отруйним ле не рирода ро ить

його таким ей дощ утвор ться коли дим а рик за
водів газові викиди транс орту змі у ться в овітрі з
водяно аро Тоді з не а ви ада отрута яка знищу
рослини тру ть ри у у водоймах навіть руйну удинки

Продовжте речення

З ідручних матеріалів виготуйте модель тран
с ортного засо у за зразком чи власним задумом

Поясніть одне одному чому саме такий тран
с ортний засі ви виготовляли
Поміркуйте
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За що ми л имо літо

чому щедрість літа

то живе у трухлявому еньку
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кі державні свята відзнача мо влітку

ка відмінність між реальним життям та мереже

ких равил ез еки тре а дотримуватись улітку
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РОЗДІЛ 4. ПРИРОДА ВЛІТКУ

ІЗ О О ПО ИНА Т С  ЛІТО

 ідгадайте загадки

Розквіта ть в луках квіти
Зелені ть в лісі віти
се зелене молоде

За весно що іде

Сонце ече
и а цвіте
ито достига
оли це ува

  ка ора року найте лі а ому яку ору
року найдов ий день і найкорот а ніч

іто найте лі а ора року День улітку найдов
ий а ніч найкорот а Рослини отриму ть агато

води те ла та світла і видко ростуть изріва май
утній урожай звірів та тахів агато жі вони
можуть виводити дитинчат

  До еріть до очатку кінець рислів я Розкажіть
одне одному за що ви л ите літо

 Бджоли раді цвіту
 іто за аса
 іто да коріння

 а зима з да
 а осінь насіння
 а л ди літу

 За схемо назвіть ознаки літа кі літні явища
характерні для неживо рироди

ідгадайте загадки

ка ора року найте лі а ому яку орука ора року найте лі а ому яку ору
року найдов ий день і найкорот а ніч

      

До еріть до очатку кінець рислів я РозкажітьДо еріть до очатку кінець рислів я Розкажіть
одне одному за що ви л ите літо

      

За схемо назвіть ознаки літа кі літні явищаЗа схемо назвіть ознаки літа кі літні явища
характерні для неживо рироди

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ОЗНАКИ ЛІТА

  к ви гада те туман роса це явища живо
чи неживо рироди

Словничок
н це ску чення найдрі ні их кра ель води а о

кристалів льоду над земно оверхне они ро лять
овітря не розорим
о кра лі води що осіда ть на траві вранці а о

ввечері

 Подумайте чому туман вважа ть не ез ечним
явищем рироди

  и ачили ви у рироді веселку Поділіться
одне з одним які очуття вона у вас викликала

к ви гада те туман роса це явища живо
чи неживо рироди

        

н 
кристалів льоду над земно оверхне они ро лять
овітря не розорим
о

ввечері

Словничок
н це ску чення найдрі ні их кра ель води а о

кристалів льоду над земно оверхне они ро лять
овітря не розорим
о кра лі води що осіда ть на траві вранці а о

ввечері

Подумайте чому туман вважа ть не ез ечним
явищем рироди

и ачили ви у рироді веселку Поділітьсявеселку Поділітьсявеселку
одне з одним які очуття вона у вас викликала

        

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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 Зро іть ри ущення ез чого не може народи
тися веселка ід овідь укайте у вір і

С
еселка весельця
ставок о устила

І сонячні скельця
ставку намочила
жайвір дзвіночком

Покликав із не а
Нумо ідіймайся

ека м на те е
І сонечко хмарку
Промінням рогнало
де ж та веселка

Була і ро ала
а и  ра ч к

Словничок
е ка  дуго оді на різнокольорова смуга на не і

яка з явля ться внаслідок роходження сонячних ро
менів крізь кра лини дощу

С равді веселку на не і можна о ачити а о е
ред дощем а о ісля нього І ли е за умови що в цей
час сонячні ромені ронизу ть дощові кра лі еселка
невловима до не неможливо ідійти а о доторкнутися

 Прочитайте речення і назвіть кольори веселки

арівниця осінь жар-птицю закликає бабин 
сад фарбувати.

За народно рикмето о ачити веселку
до ра ознака Здавна за веселко укра нці еред
ачали огоду

Зро іть ри ущення ез чого не може народиЗро іть ри ущення ез чого не може народи
тися веселка ід овідь укайте у вір і

е ка
яка з явля ться внаслідок роходження сонячних ро
менів крізь кра лини дощу

Словничок
е ка дуго оді на різнокольорова смуга на не ідуго оді на різнокольорова смуга на не і

яка з явля ться внаслідок роходження сонячних рояка з явля ться внаслідок роходження сонячних ро
менів крізь кра лини дощу

Прочитайте речення і назвіть кольори веселкиПрочитайте речення і назвіть кольори веселки

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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 Про що говорить веселка Перевірте ці ри
кмети

 еселка з явилася вранці на дощ
 По ачити веселку ввечері на хоро у огоду
 веселці ереважа червоний колір на вітер

 До еріть з довідки слова лизькі за значенням
до слова е е ка

о ка  райдуга вес лиця строката дуга с ектр
гама кольорів

Дослідіть як літні місяці дістали сво назви ам
до оможуть світлини та вір і

ервень це чере ні
стиглі соковиті
е червоні ви ні

солодом налиті
бо  о ота

и а ли а зацвіла
засурмила всім джола
Гей злітайтеся одружки
у гайок на край села
Там уже не видно віт
а ли е ахучий цвіт

а ара о о

Сер знай ла а уся
і ениці вжала
к сно и в язати

дітям оказала
едрий місяць сер ень

сер иком назвала
бо  о ота

Про що говорить веселка Перевірте ці ри
кмети

До еріть з довідки слова лизькі за значенням
до слова е е ка

Дослідіть як літні місяці дістали сво назви ам
до оможуть світлини та вір і

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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 Прочитайте рислів я і назвіть ознаки кожного мі
сяця

ервень рум янець ли ень громовик а
сер ень на ко и агатий

 ка огода характерна для літа

Висновок
іто найте лі а ора року  ітні місяці чер

вень ли ень сер ень Ознаки літа день дов ий за
ніч агато те ла світла дощів видко ростуть рос
лини дозріва ть лоди

Чи знаєте ви…
Оскільки влітку с ека зне

водн організм отрі но що
денно ви ивати іль е як літр
води орисно також уживати
іль е овочів та руктів они
містять вітаміни які дода ть орга
нізму витривалості та стійкості до
с еки

Прочитайте рислів я і назвіть ознаки кожного міПрочитайте рислів я і назвіть ознаки кожного мі
сяця

ка огода характерна для літа

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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КА АНА КНИ КАМ

 За о кладинками дослідіть ро що ці книжки кі
книжки ви л ите читати

  Із чим автор вір а орівн світло

Н
Світло о явля ться
к відкри книжку

Де ж воно діва ться
к закри книжку

Не в адай в зажурості
Мій малий читачу
те світло мудрості
тво м серці ачу

итро Па ичко

 ому книжка важлива в житті л дини им зви
чайна книжка відрізня ться від електронно
При устіть у гру ах за яко книжко май утн

За о кладинками дослідіть ро що ці книжки кі
книжки ви л ите читати

Із чим автор вір а орівн світло        

ому книжка важлива в житті л дини им зви
чайна книжка відрізня ться від електронно
При устіть у гру ах за яко книжко май утн

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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 и зна те ви як народжу ться книжка За ма
л нками складіть роз овідь ро створення руко
исних текстів у давнину Зверніть увагу на чому
исали давні л ди и исали вони слова речення

Письмо
на вологій глині

Письмо
на стінах ечер

Письмо
на корі дерев

1 2 3

Письмо на
курах тварин

Письмо
на а ірусі

Письмо на
ам укових дощечках

4 5 6

 За схемо розкажіть як виготовля ть а ір до и
ра чи слова з довідки о ще ро лять з деревини

К ВИ ОТОВЛ Т  ПАПІР

вирощу ть дода ть

ресу ть

с ил ть
завозять

су ать
ущільн ть
змоту ть

одрі н ть

о ка дерева на а рики на тріски клей
воду смолу на конве рі у рулони

и зна те ви як народжу ться книжка За маи зна те ви як народжу ться книжка За ма
л нками складіть роз овідь ро створення рукол нками складіть роз овідь ро створення руко
исних текстів у давнину Зверніть увагу на чомуисних текстів у давнину Зверніть увагу на чому

За схемо розкажіть як виготовля ть а ір до иЗа схемо розкажіть як виготовля ть а ір до и
ра чи слова з довідки о ще ро лять з деревинира чи слова з довідки о ще ро лять з деревини

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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 За схемо з ясуйте та о говоріть у гру і навіщо
з ира ть макулатуру о ви можете зро ити
що урятувати дерево

Сім я
кг

макула
тури за
роки

З одного
дерева кг

Зі кг
макулатури

Скільки
дерев
уряту сім я
за роки

 Складіть равила користування книжками

 Продовжте речення До ирайте кольорові
слова арі еревірте одне одного

чому
астя в еремозі
чому

Перемога в знаннях
Де
Знання в книжках
Де

За схемо з ясуйте та о говоріть у гру і навіщо
з ира ть макулатуру о ви можете зро ити
що урятувати дерево

Складіть равила користування книжками

Продовжте речення До ирайте кольорові
слова арі еревірте одне одного

знання

бібліотеці
книжки

щастя

перемога

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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 Дослідіть як утворилося слово кни арн

Н Н Г Н Г РН

деяких вро ейських кра
нах створ ть зати ні й ви
укані місця для читання Ось

як у турецькому місті Стам ул

 класі створіть зати не місце для читання З до
омого дорослих о ла туйте таке місце вдома

 ізьміть участь в акці ікуймо книжку

к зберегти книжку
 ідірваний край сторінки о е
режно ідклейте трикутником
ілого а еру за до омого лі
нійки роведіть ряму родов
жу чи ліні арку а відріжте
зайве
 Розірвану сторінку ідклейте
смужко тонкого а еру кальки
а о розорого ко і вального
а еру що крізь нього уло
видно текст
 На внутрі ній край вирвано
сторінки нанесіть клей та вклейте сторінку на місце

Побажання читачам
Пам ятайте що читання одна з най іль

важливих отрі них і серйозних с рав
итайте із закладко овертайтеся іноді до

рочитаного

Дослідіть як утворилося слово кни арн

класі створіть зати не місце для читання З докласі створіть зати не місце для читання З до
омого дорослих о ла туйте таке місце вдомаомого дорослих о ла туйте таке місце вдома

ізьміть участь в акці ікуймо книжку

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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 Дослідіть як утворилося слово кни арн

Н Н Г Н Г РН

деяких вро ейських кра
нах створ ть зати ні й ви
укані місця для читання Ось

як у турецькому місті Стам ул

 класі створіть зати не місце для читання З до
омого дорослих о ла туйте таке місце вдома

 ізьміть участь в акці ікуймо книжку

к зберегти книжку
 ідірваний край сторінки о е
режно ідклейте трикутником
ілого а еру за до омого лі
нійки роведіть ряму родов
жу чи ліні арку а відріжте
зайве
 Розірвану сторінку ідклейте
смужко тонкого а еру кальки
а о розорого ко і вального
а еру що крізь нього уло
видно текст
 На внутрі ній край вирвано
сторінки нанесіть клей та вклейте сторінку на місце

Побажання читачам
Пам ятайте що читання одна з най іль

важливих отрі них і серйозних с рав
итайте із закладко овертайтеся іноді до

рочитаного

Не зали айте книжку недочита
но ез оважних ричин

Згорта чи книжку о міркуйте
що за ам яталося схвил вало вра
зило

Намагайтеся самостійно розі ратися у всьому
ояснення незрозумілих слів укайте у словниках

нижка міцно та надовго за ам ятову ться
якщо ереказати зміст друзям атькам

О гортайте навчальні книжки
Не мал йте на сторінках книжок

Висновок
нижка омічник орадник а для тих хто

ереже ще й вірний друг она розкрива агатства
рідно мови до омага усвідомити велику силу слова
ути чесними рацьовитими розвива уяву

Чи знаєте ви…
е два століття тому в де

яких і ліотеках світу книжки ри
крі л вали до олиць ланц гами
Досить довгі ланц ги дозволя
ли відвідувачам зручно читати
та водночас не давали змоги ви
нести книжку з і ліотеки ому
Бо тоді ні книжки ули дуже до
рогі

які книжки у те е
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КІ УВА Т  ОРМИ З МНО  ПОВ РХНІ

 Огляньте місцевість де ви живете ка вона
рівна чи гор иста Можливо там гори и у
вали ви в горах Поділіться сво ми враженнями з
однокласниками

  Розгляньте ото ка оверхня характерна для
ці місцевості Доведіть це

  На якому ото зо ражено рівнинну місцевість
а на якому гірську

сі нерівності на земній оверхні склада ть рельєф
Земна оверхня кра ни дуже велика о о а

чити вс а о якусь частину користу ться картою
Рівнини на карті означено жовтим і зеленим ко

льорами а гори коричневим

Огляньте місцевість де ви живете ка вонаОгляньте місцевість де ви живете ка вона
рівна чи гор иста Можливо там гори и урівна чи гор иста Можливо там гори и у
вали ви в горах Поділіться сво ми враженнями звали ви в горах Поділіться сво ми враженнями з

Розгляньте ото ка оверхня характерна дляРозгляньте ото ка оверхня характерна для
ці місцевості Доведіть це

      

На якому ото зо ражено рівнинну місцевістьНа якому ото зо ражено рівнинну місцевість
а на якому гірську
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Словничок
Нерівності земно оверхні назива ть ре є о

 Розгляньте карту кра ни З ясуйте що на ній за
йма іль е місця гори чи рівнини кі гори
на територі кра ни

 Подумайте яка територія рівнинна чи гір
ська іль с риятлива для гос одарсько ді
яльності ому

Висновок
Поверхня територі кра ни різна і гори і

рівнини Переважа ть рівнинні територі На територі
кра ни гори ар ати та римські гори

Чи знаєте ви…
аньйон це гли ока до

лина між кручами що зазвичай
вимита річко кра ні один
з най іль их каньйонів вро и
Дністровський

Нерівності земно оверхні назива ть
Словничок

Нерівності земно оверхні назива ть ре є о

Розгляньте карту кра ни З ясуйте що на ній за
йма іль е місця гори чи рівнини кі гори
на територі кра ни

Подумайте яка територія рівнинна чи гір
ська іль с риятлива для гос одарсько ді
яльності ому

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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И  В ПІДЗ М ЛЛ  ТА МНИ І

  и завжди уважно ви дивитеся ід ноги Не
тому що не в асти а що омітити ідняти й
розглянути одне із чудес рироди каміння

На а ланета склада ться з твердих орід ка
міння Загляньмо ж у гли ини Землі
що дослідити та мниці ідземелля

Під словом каміння розумі ть
різноманітні гірські породи. они
ува ть щільними й крихкими Деякі
гірські ороди на оверхні ін і
гли око в землі х назива ть корис-
ними копалинами

ди використову ть х для сво х
отре

Словничок
ор н  ко ини  гірські ороди які до ува ть з

гли ин землі а о з оверхні рироді вони тра ля
ться у твердому рідкому та газо оді ному стані

аміння з давніх часів відігра важливу роль у
житті л дини історі л дства навіть ув кам яний
вік до а коли на і пращури виготовляли з каме
нів різні редмети

Словничок
Пр ри діди радіди ра атьки о ередні око
ління л дей редки

н  ю и ті які жили на ланеті Земля дуже
давно мільйони чи іль е років тому

Граніт кам яне вугілля сіль тверді ко алини
на та рідка риродний газ газо оді на

и завжди уважно ви дивитеся ід ноги Неи завжди уважно ви дивитеся ід ноги Не
тому що не в асти а що омітити ідняти йтому що не в асти а що омітити ідняти й
розглянути одне із чудес рироди каміння

      

ор н  ко ини
гли ин землі а о з оверхні рироді вони тра ля
ться у твердому рідкому та газо оді ному стані

Словничок
ор н  ко ини гірські ороди які до ува ть згірські ороди які до ува ть з

гли ин землі а о з оверхні рироді вони тра лягли ин землі а о з оверхні рироді вони тра ля
ться у твердому рідкому та газо оді ному стані

Пр ри
ління л дей редки

н  
давно мільйони чи іль е років тому

Словничок
Пр ри діди радіди ра атьки о ередні окодіди радіди ра атьки о ередні окоПр ри діди радіди ра атьки о ередні окоПр ри
ління л дей редки

н  ю и ті які жили на ланеті Земля дужеті які жили на ланеті Земля дужеи ті які жили на ланеті Земля дужеи
давно мільйони чи іль е років тому
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  Назвіть редмети які виготовляли давні л ди з
каменів

ЗН Р ДД ПР І

Сокири

ЗБРО

ам яні наконечники для с исів

  Розгляньте мал нки гірських орід кі з них ви
зна те к х використову л дина

ам яне вугілля Природний газ Пісок

Граніт На та ам яна сіль

По уки гірських орід ведуть ахівці геологи.

  Розкажіть як використову ть крейду а о граніт

Гри ель олівця що зали а слід на а ері
виро ля ть з гірсько ороди графіту

Назвіть редмети які виготовляли давні л ди з
каменів

        

Розгляньте мал нки гірських орід кі з них ви
зна те к х використову л дина

        

Розкажіть як використову ть крейду а о граніт        
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 З еріть невелику колекці каміння С ро уйте ді
знатися в дорослих які це гірські ороди

Для виготовлення рикрас використову ть ко тов
не каміння е алмази ісля о ро ки діаманти
ру іни смарагди са іри та агато ін их

Діамант Ру ін Смарагд Са ір

  С итайте родичів чи в них рикраси з каменів
що вони можуть ро них роз овісти ідвідайте
виставку гірських орід у сво му місті Поділіться

враженнями з однокласниками

  и зна те ви із чого виготовля ть скло

Скло ви лавля ть у с еціальних ечах за
високо тем ератури із кварцового іску з додаван
ням соди та ва на

варцовий ісок Сода а но Скло

  Розкажіть які редмети зі скла у вас удома
Про яку хн властивість завжди отрі но
ам ятати

 к ви вчините якщо о ачите викинуту скляну
ля ку За ро онуйте варіанти вторинного ви
користання

З еріть невелику колекці каміння С ро уйте діЗ еріть невелику колекці каміння С ро уйте ді
знатися в дорослих які це гірські ороди

С итайте родичів чи в них рикраси з каменівС итайте родичів чи в них рикраси з каменів
що вони можуть ро них роз овісти ідвідайтещо вони можуть ро них роз овісти ідвідайте
виставку гірських орід у сво му місті Поділітьсявиставку гірських орід у сво му місті Поділіться

      

и зна те ви із чого виготовля ть скло      

Розкажіть які редмети зі скла у вас удомаРозкажіть які редмети зі скла у вас удома
Про яку хн властивість завжди отрі ноПро яку хн властивість завжди отрі но
ам ятати

      

к ви вчините якщо о ачите викинуту склянук ви вчините якщо о ачите викинуту скляну
ля ку За ро онуйте варіанти вторинного виля ку За ро онуйте варіанти вторинного ви
користання
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ПР Т Н РОБОТ
Ознайомлення з гірськими породами 
свого краю та хніми властивостями

Вам знадобиться  колекція гірських орід ва о міс
цевості

  З ясуйте які гірські ороди видо ува ть у ва
ому кра к х використову ть

 Розгляньте у гру ах гірську ороду Дослідіть
властивості за ланом

кий ма колір
и ма лиск

Стан тверда рідка газо оді на
Міцність щільна крихка
к назива ться
к використову ть л ди в гос одарській ді

яльності

 икористову чи різноманітні джерела ін ормаці
ідготуйте роз овідь овідомлення ро гірську
ороду свого кра на ви ір

Висновок
На а ланета склада ться з гірських орід які

л дина використову в гос одарській діяльності для
виготовлення удівельних та оздо л вальних мате
ріалів рикрас скла тощо

Чи знаєте ви…
Ніколи не кидайте усті ля ки а иде Скляні

ля ки здатні з ирати сонячне роміння в одній точці
це може стати ричино ожежі

З ясуйте які гірські ороди видо ува ть у ва
ому кра к х використову ть

        

Розгляньте у гру ах гірську ороду Дослідіть
властивості за ланом

икористову чи різноманітні джерела ін ормаці
ідготуйте роз овідь овідомлення ро гірську
ороду свого кра на ви ір
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К УТВОР Т С  РУНТ

  ідгадайте загадку Де можна о ачити рунт

Не л дина а Не кухар а всіх году

 Розгляньте рунт у горщику на ідвіконні О и іть
його за за итаннями

 кого кольору рунт
 и ма за ах
 и у рунті ори арини
 и агато х кі вони за роз
міром
 Сухий чи вологий рунт
ільний чи ухкий

 о на ньому росте

Словничок
р нт  верхній ар землі у якому ростуть рослини
і живуть різні організми

  За мал нком розкажіть для яких тварин рунт
домівко

ідгадайте загадку Де можна о ачити рунтідгадайте загадку Де можна о ачити рунт      

Розгляньте рунт у горщику на ідвіконні О и ітьгорщику на ідвіконні О и іть
його за за итаннями

р нт
і живуть різні організми

Словничок
р нт  верхній ар землі у якому ростуть рослиниверхній ар землі у якому ростуть рослини
і живуть різні організми

За мал нком розкажіть для яких тварин рунтЗа мал нком розкажіть для яких тварин рунт
домівко
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Ґрунт видима частина на о ланети де ми
ходимо вирощу мо урожа с оруджу мо удівлі

рунт одним зі скар ів які дала нам рирода
ін отрі ний для життя так само як овітря і вода

Без рунту життя неможливе

 Доведіть на власних рикладах важливість рунту
для життя

 За мал нком з ясуйте чи однакова товщина
рунту в різних місцях ланети к ви дума те
чи в лива товщина рунтового окриву на рос

линний світ

Чи знаєте ви…
Товщина рунту ува від см до см

Для утворення ару рунту завтов ки всього см о
трі не ціле століття років

Доведіть на власних рикладах важливість рунту
для життя

За мал нком з ясуйте чи однакова товщина
рунту в різних місцях ланети к ви дума те
чи в лива товщина рунтового окриву на рос

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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  За схемо назвіть чинники які в лива ть на
ормування рунту

і чинники орму ть гірські ороди утвор чи
дрі ні частинки з яких склада ться рунт  Ре тки
відмерлих рослин і тварин у землі та на землі роз
клада ться ід ді мікроорганізмів і утвор ть
перегній Перегній містить різні оживні речовини
отрі ні рослинам та нада рунту темного за арв
лення Наявність у рунті ерегно свідчить ро його
род чість Родючість основна властивість рунту
кра нські рунти найрод чі і у світі

аринах рунту вода

  о ще входить до складу рунту о дати від
овідь на це за итання роведемо досліди

Дослід . склянку з водо
о устіть грудочку рунту о ви
ачите
До складу рунту входить по-

вітря

За схемо назвіть чинники які в лива ть наЗа схемо назвіть чинники які в лива ть на
ормування рунту

      

о ще входить до складу рунту о дати відо ще входить до складу рунту о дати від
овідь на це за итання роведемо досліди
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Дослід си те рунт у склянку з
водо еремі айте і дайте від
стоятися о ви омітили На дні
склянки утворився ар іску та
глини

рунті пісок і глина

Поміркуйте куди зника рудна вода ісля миття
осуду рання ілизни ку ання кі наслідки за
руднення рунту

За невмілого та нед алого гос одар вання род
чий рунт може загинути видко й невідворотно

 иготуйте ми ку за зразком чи власним задумом

Вам знадобляться етр а о цу ка тканина
дві ісеринки чорного кольору крейда для ма

л вання на тканині ножиці та клей П

 Де живуть ми і Складіть ланц г живлення з ми
е ке значення тваринки в утворенні рунту

Чи знаєте ви…
Роль дощових черв яків у рунті

дуже велика они рорива ть ходи
розм як у чи рунт Тоді до нього краще
роника ть овітря й вода

Поміркуйте куди зника рудна вода ісля миття
осуду рання ілизни ку ання кі наслідки за
руднення рунту

иготуйте ми ку за зразком чи власним задумом

Де живуть ми і Складіть ланц г живлення з ми
е ке значення тваринки в утворенні рунту
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 Пам ятайте що іль а за розміром насінина то
гли е садять у рунт Розгляньте модель яку
створили другокласники Знайдіть у ній омилки
Створіть власну модель роростання рослин

Висновок
рунт верхній род чий ар землі на якому

ростуть рослини домівка для тварин До складу рунту
входять вода ісок глина ерегній овітря

З КО  ОДИ НАМИСТО

  о таке намисто кого воно ува кольору

іто сезон смачних і корисних ягід соко
витих і духмяних рожевих і червоних синіх жовтих і
іолетових

Словничок
о а и назива ть невеликі соковиті лоди рослин

Пам ятайте що іль а за розміром насінина тощо іль а за розміром насінина то
гли е садять у рунт Розгляньте модель якугли е садять у рунт Розгляньте модель яку
створили другокласники Знайдіть у ній омилкистворили другокласники Знайдіть у ній омилки

о таке намисто кого воно ува кольоруо таке намисто кого воно ува кольору      

о а и
Словничок

о а и назива ть невеликі соковиті лоди рослинназива ть невеликі соковиті лоди рослино а и назива ть невеликі соковиті лоди рослино а и
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годи ростуть на деревах кущах і трав янистих
рослинах годи ува ть садові та лісові стівні та
отруйні

и ня Малина уравлина

 Де ростуть ці ягоди Назвіть х

ісові ягоди ароматні і за садові годи до ре
освіжа ть у літн с еку містять агато вітаміну С
який ма ротиза альну ді

 Знайдіть зайве З ясуйте де ростуть ці ягоди

  к використову ть ягоди у ва их родинах

Де ростуть ці ягоди Назвіть х

и ня Малина уравлинаи ня Малина уравлинаи ня Малина уравлинаи ня Малина уравлина

Знайдіть зайве З ясуйте де ростуть ці ягоди

к використову ть ягоди у ва их родинах        
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 Полічіть скільки рослин на мал нку и серед
них отруйні Скільки х годи яких рослин с
тівні

ороняче
око

овче
лико

алина Паслін
червоний

Бузина
трав яна

Бар арис ру ина О лі иха

Пам ятайте  і ягоди не можна навіть ро увати

Словничок
тру н  ро ини  ті у яких містяться речовини що

можуть с ричинити хворо у а о навіть смерть

Отруйними можуть ути не ли е рослини гри и
а й деякі редмети що у вас удома е засо и для
ри ирання догляду за тілом одягом взуттям тощо

 оли рідина для миття осуду ам унь та ін і
редмет о уту можуть с ричинити отру ння

кщо такі речовини отра лять в організм л
дини вони можуть с ричинити харчове отру ння

Полічіть скільки рослин на мал нку и середПолічіть скільки рослин на мал нку и серед
них отруйні Скільки х годи яких рослин сних отруйні Скільки х годи яких рослин с
тівні

тр
можуть с ричинити хворо у а о навіть смерть

Словничок
трутрутр н  ро ини ті у яких містяться речовини щоті у яких містяться речовини що

можуть с ричинити хворо у а о навіть смерть

оли рідина для миття осуду ам унь та ін іоли рідина для миття осуду ам унь та ін і
редмет о уту можуть с ричинити отру ння
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кщо вживати ліки ез ризначення лікаря можна
сильно на кодити організму

 о ви орадите цим дітям О говоріть у гру ах

  им загрожу вживання ліків які не ризначав
лікар а о які ви самостійно дістали з а течки
то рийма рі ення ро вживання дітьми ліків

 ому літо вважа ть найцінні о оро року для
зміцнення здоров я

 Розкажіть одне одному чим ліс ригоща влітку
и можуть діти самі одорожувати до лісу ому

Пам ятайте  червні ще трива ора ти і
в лісі Не тур уйте ез отре и тварин

Висновок
літку дозріва агато ягід  невеликих соко

витих лодів рослин Розрізня ть стівні та отруйні
ягоди Не рвіть і в жодному разі не жте незнайомі
ягоди е не ез ечно для здоров я

Чи знаєте ви...
ористь ягід неоціненна Для олі

ення зору корисні чорниці смородина
калина і глід

о ви орадите цим дітям О говоріть у гру ах

им загрожу вживання ліків які не ризначав
лікар а о які ви самостійно дістали з а течки
то рийма рі ення ро вживання дітьми ліків

        

ому літо вважа ть найцінні о оро року для
зміцнення здоров я

Розкажіть одне одному чим ліс ригоща влітку
и можуть діти самі одорожувати до лісу ому
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КІ ТУР ОТИ У ТВАРИН УЛІТКУ

  За якими тваринами ви л ите с остерігати
влітку

и можна уявити літо ез метеликів Скільки х
легкокрилих арвистих ачимо на лісових галяви
нах у арках деяких метеликів життя коротке
вони живуть лизько двох тижнів Не ма чи хо отка
вони нічим не живляться ідклада ть яйця й відразу
гинуть Ін і метелики живуть дов е они в ада ть
у зимову с лячку а весно і влітку літа ть і ть
хо отком квітковий нектар

  Назвіть метеликів на світлинах яких ви ачили
у рироді а о в ізнали

червні рогріва ться водойми З ікри жа ви
лу л ться уголовки які до кінця літа еретво
р ться на молодих жа а и живляться ереважно
комахами іноді мальками ри

За якими тваринами ви л ите с остерігатиЗа якими тваринами ви л ите с остерігати
влітку

      

Назвіть метеликів на світлинах яких ви ачилиНазвіть метеликів на світлинах яких ви ачили
у рироді а о в ізнали
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Нерестяться ри и верховодка карась Мілина
ки ить езлічч мальків

  Розкажіть яка ри а ме ка у водоймах ва о
місцевості

 ко не ез еки можна очікувати влітку від кома
рів

Місця укусів комарів очина ть свер іти кщо
розчесати х то можна занести ін екці Тому ранки
від укусів лікарі радять о ро ити йодом а о с еці
альними засо ами

омарі най іль активні від за
ходу сонця і до світанку о уник
нути хніх укусів надягайте речі зі
щільно тканини світлого кольору з
довгими рукавами

На очатку літа в агатьох тахів з
я ць вилу л ться отомство Птахи году ть ще ез
омічних та енят які агато дять і видко ростуть

аченята та гусенята відразу ісля ояви на світ
можуть лавати й ігати живляться самостійно

  ких із цих тахів можна о ачити влітку у
ва ому кра При устіть що сталося з дере
вами як и в лісі не уло тахів ому

Одуд Повзик Мухоловка Горлиця

Розкажіть яка ри а ме ка у водоймах ва о
місцевості

        

ко не ез еки можна очікувати влітку від кома
рів

ких із цих тахів можна о ачити влітку у
ва ому кра При устіть що сталося з дере
вами як и в лісі не уло тахів ому
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літку в агатьох звірів ідроста ть малята
атьки готу ть х до самостійного життя ижі звірі
ривча ть молодняк до ол вання овченята
вчаться знаходити гризунів жа тахів що гніздяться
на землі исенята ука ть ми ей ол ть на во
до лавних тахів зайців Разом з матір ведмежата
ука ть ягоди жолуді горіхи мура ок жа

літку агато корму для козуль оленів лосів Мо
лодняк видко росте Дорослі тварини вчать його як
у ерегтися від хижаків

 До оможіть дітям рийняти равильні рі ення
о ма від утися далі

Другокласники ули на екскурсі в арку Ба
гато цікавого вони о ачили ід час мандрівки

Марко
о ачила в

кущах гніздо де
лежало кілька
я ць у цяточки

траві я о ачив
на олохане

та еня Ма уть
воно ви ало
з гнізда

кущах гніздо де

я ць у цяточки

Со ійка

траві я о ачив

та еня Ма уть

Висновок
Народження вигодовування та виховання мо

лодняку літні тур оти в житті тварин они навча
ть сво х дитинчат самостійного життя до увати
жу удувати домівки рятуватися від хижаків

Чи знаєте ви…
ас сну тварини залежить від еріоду активності

Біль ість тахів літа ть ли е вдень тому вночі с лять
Дрі ні звірі с лять удень і году ться вночі Мурахи ні
коли не с лять

До оможіть дітям рийняти равильні рі енняДо оможіть дітям рийняти равильні рі ення
о ма від утися далі
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ПРО Т ТО М Ш
СТ РОМ П Н

 Проведіть дослідження у рироді ід укайте
іля коли старий еньок За до омого лу и
розгляньте хто в ньому живе З Інтернету дізнай

теся іль е ро його ме канців

івсяк

Трутовик

Мох
и авки

СтоногаМокриця

ло чере а ка

Мураха

О еньки

Москалик

рущ та його
личинка

 Створіть макет старого енька та виготуйте його
жителів

Вам знадобляться кора дерева сухий мох
сухі гілочки та ін і риродні матеріали ластилін ко
льоровий а ір картон нитки кла тики тканини дріт
матеріали за ажанням кольорові олівці ростий
олівець ножиці стеки дощечка для лі лення клей
П

Застосовуйте технологі з якими ознайомилися
в родовж навчального року і які вам до в одо и

Проведіть дослідження у рироді ід укайте
іля коли старий еньок За до омого лу и
розгляньте хто в ньому живе З Інтернету дізнай

Створіть макет старого енька та виготуйте його
жителів
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Чи знаєте ви…
кщо ри рати з лісу

мертві дерева то зникне житло
для агатьох видів організмів Бо
ятися цих організмів не варто ко
махи та ін і істоти що живуть у
гнилих деревах та еньках не
можуть стати джерелом хворо
для живих рослин На здоровому
дереві ці організми не виживуть

Д  МАНДРУ  Л КТРОННИ  ЛИСТ

и исали й від равляли ви листи а о овідом
лення кі ува ть листи

о ровести вікторину другокласники склали
оголо ення За мал нком о говоріть яке з ого
ло ень містить овну ін ормаці ро захід о

вкл ча в се е овна ін ормація

и исали й від равляли ви листи а о овідоми исали й від равляли ви листи а о овідом
лення кі ува ть листи

о ровести вікторину другокласники склалио ровести вікторину другокласники склали
оголо ення За мал нком о говоріть яке з огооголо ення За мал нком о говоріть яке з ого
ло ень містить овну ін ормаці ро захід оло ень містить овну ін ормаці ро захід о
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Ін ормаці можна ередавати за до омого
електронних повідомлень Для цього використову
ть смарт он а о ком тер

 ке із цих зо ражень від овіда ва ому уяв
ленн ро електронну пошту Поясніть
о таке нас равді електронна о та

Словничок
ектр нна та це ослуга для ередачі ись

мових текстових ото аудіо овідомлень в електро
нному вигляді через мережу Інтернет
нтерн т усесвітня мережа яка з дну ком тери
всього світу

ке із цих зо ражень від овіда ва ому уяв
ленн ро електронну пошту Пояснітьелектронну пошту Пояснітьелектронну пошту
о таке нас равді електронна о та

ектр нна та
мових текстових ото аудіо овідомлень в електро
нному вигляді через мережу Інтернет
нтерн т
всього світу

Словничок
ектр нна та це ослуга для ередачі ись

мових текстових ото аудіо овідомлень в електро
нному вигляді через мережу Інтернет
нтерн т усесвітня мережа яка з дну ком тери
всього світу
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Інтернет це винахід учених із СШ які укали
с осо и видкого о міну ін ормаці між віддале
ними місцями

и від равляли ви овідомлення електронно
о то и с ілкувалися за до омого ком
терних рограм Поділіться досвідом у гру ах

Завдяки Інтернету можна зазирнути в сусідній
ком тер а о одночасно дивитися ільми з друзями
на сво х ерсональних ґаджетах ом тер до о
може знайти удь яку ін ормаці за умови що він
ма досту до всесвітньо мережі Інтернет

Словничок
ет удь який електронний ристрій мо ільний

теле он лан ет електронна книжка ком тер тощо

 О говоріть у гру ах к ком тер та Інтернет
можуть до омогти вам у навчанні ому зроста
кількість користувачів Інтернету

 За до омого Інтернету дізнайтеся історі його
виникнення к винайдення сесвітньо мережі
ов язане з теле онними лініями

Для одорожей в Інтернеті створено с еціальні
рограми браузери Най о ирені ими

C h r o m e
Гугл ром

Мозіла
а р окс

Інтернет
кс лорер

О ера

и від равляли ви овідомлення електроннои від равляли ви овідомлення електронно
о то и с ілкувалися за до омого комо то и с ілкувалися за до омого ком
терних рограм Поділіться досвідом у гру ахтерних рограм Поділіться досвідом у гру ах

ет
теле он лан ет електронна книжка ком тер тощо

Словничок
ет удь який електронний ристрій мо ільнийудь який електронний ристрій мо ільний

теле он лан ет електронна книжка ком тер тощотеле он лан ет електронна книжка ком тер тощо

О говоріть у гру ах к ком тер та ІнтернетО говоріть у гру ах к ком тер та Інтернет
можуть до омогти вам у навчанні ому зростаможуть до омогти вам у навчанні ому зроста
кількість користувачів Інтернету

За до омого Інтернету дізнайтеся історі йогоЗа до омого Інтернету дізнайтеся історі його
виникнення к винайдення сесвітньо мережівиникнення к винайдення сесвітньо мережі
ов язане з теле онними лініями
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Словничок
р ер с еціальна ком терна рограма яка

до омага ереглядати та виводити на екран ін ор
маці

ерекладі з англійсько бра ер означа ере
глядач а з іс ансько та ранцузько навігатор
То то той що керу с рямову до мети

Отже до слова бра ер лизькими за значенням
на атор ере ач.

  З ясуйте чи ідкл чено ком тери у ва ій
колі до Інтернету кий раузер для цього ви

користову ть
и користу ться у ва их родинах Інтернетом З яко

мето кий раузер установлено на дома ньому
ком тері

Інтернеті серед величезно кількості
ін ормаці така що означа ться знаком
копірайту ей знак означа що ін ормація
ма власника то то автора Право автора на ц
ін ормаці захищено законом

Ін ормаці зі знаком ко ірайту можна використо
вувати але о ов язково слід зазначати хто влас
ником автором Інак е виходить що ви ривласн те
чужу ро оту це ору енням авторського рава

потребує обов язкового 
зазначення автора

може вільно 
використовуватися

ІН ОРМА І

р ер
до омага ереглядати та виводити на екран ін ор
маці

Словничок
р ер с еціальна ком терна рограма яка

до омага ереглядати та виводити на екран ін ор
маці

З ясуйте чи ідкл чено ком тери у ва ій
колі до Інтернету кий раузер для цього ви

користову ть
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 ід укайте знаки ко ірайту у сво му ідручнику
на звороті титульно сторінки Назвіть різвища
та імена авторів видавництво

втори та видавництво власниками ін ормаці
яку розміщено в ідручнику

 и можуть л ди отримувати різну ін ормаці з
тих самих джерел

 им вам може до омогти Інтернет якщо

 тре а дізнатися ро най іль у тварину
кра ни
 у колі вла тову ть весняний ярмарок
 хтось із ва их атьків у відрядженні

Пам ятайте Не можна ові
домляти незнайомцям осо исті
дані та ін ормаці ро сво х
рідних і лизьких Звертайтеся
о до омогу до атьків та вчи
телів якщо отримали незрозу
мілу а о не ри мну ін ормаці

 и хворі ть ком тери ка не ез ечна хво
ро а може м за кодити

Висновок
Інтернет це величезна мережа що зв язу

ком тери у всьому світі икористову чи матеріали
з Інтернету ам ятайте ро авторське раво остері
гайтеся не ез ек

ід укайте знаки ко ірайту у сво му ідручникуід укайте знаки ко ірайту у сво му ідручнику
на звороті титульно сторінки Назвіть різвищана звороті титульно сторінки Назвіть різвища
та імена авторів видавництво

и можуть л ди отримувати різну ін ормаці зи можуть л ди отримувати різну ін ормаці з
тих самих джерел

им вам може до омогти Інтернет якщо

и хворі ть ком тери ка не ез ечна хвои хворі ть ком тери ка не ез ечна хво
ро а може м за кодити
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ОМУ ПРИРОДА ПОТР У  ОХОРОНИ

  ку загрозу для довкілля становлять зо ражені
о кти

 О говоріть у гру і як можна врятувати Земл

 к дорослі догляда ть за довкіллям им діти
можуть до омогти м

ку загрозу для довкілля становлять зо ражені
о кти

О говоріть у гру і як можна врятувати Земл

к дорослі догляда ть за довкіллям им діти
можуть до омогти м
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  Складіть за мал нками роз овідь Ми ри
родол и

Заощаджуйте матеріали

ережіть 
кожну 

краплину 
води

Не 
залишайте 
після себе 
сміття

ережіть 
світло 
й тепло

 Пригадайте що ви зна те ро ервону книгу кра
ни Розгляньте рослини ервоно книги кра ни
и ростуть вони у ва ому кра к х о еріга ть

Будяк
агор овий

Гад ча ци улька
горно оді на

Зозулині черевички
с равжні

Модрина
ольська

Гвоздика
узька

Горицвіт
весняний

Складіть за мал нками роз овідь Ми риСкладіть за мал нками роз овідь Ми ри
родол и

      

Пригадайте що ви зна те ро ервону книгу краПригадайте що ви зна те ро ервону книгу кра
ни Розгляньте рослини ервоно книги кра нини Розгляньте рослини ервоно книги кра ни
и ростуть вони у ва ому кра к х о еріга тьи ростуть вони у ва ому кра к х о еріга ть
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Природол и о еріга ть тварин від раконь рів
хворо узимку ідгодову ть а влітку ряту ть від
с раги

 Розгляньте тварин ервоно книги кра ни ому
вони отре у ть охорони и тре а охороняти
ре ту тварин

Сірий журавель

ук олень

Шацький вугор

Рись

Джміль моховий

Махаон

 ому рослини і тварини отра ля ть на сторінки
ервоно книги о можна зро ити для х охо

рони

ди замислися ро важливість д айливого став
лення до рироди Так з явилися ер і заповід-
ники місцини де охороня ть живу і неживу
рироду за овіднику не можна ол вати ловити
ри у з ирати гри и та ягоди

Словничок
а о ´ ник територія дико рироди де за оронено
удь яку діяльність л дини

Розгляньте тварин ервоно книги кра ни ому
вони отре у ть охорони и тре а охороняти
ре ту тварин

ому рослини і тварини отра ля ть на сторінки
ервоно книги о можна зро ити для х охо

рони

а о
удь яку діяльність л дини

Словничок
а о ´ ник територія дико рироди де за ороненоник територія дико рироди де за ороненоник
удь яку діяльність л дини
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за овідниках тварини й рослини ростуть і роз
вива ться риродним чином не зазна чи руйнівного
в ливу діяльності л дини

ороку січня захисники рироди відзнача ть
День заповідників

За овідники створено не ли е для охорони ри
роди а й для вивчення Там рац ть учені они
досліджу ть життя за овідника скільки в ньому вед
медів і оленів які трави зацвіли ер ими які тахи ви
вели в цьому році іль е а о мен е та енят і чому

На територі кра ни риродних за овідників

 Дізнайтеся чи за овідники у ва ій о ласті к
вони назива ться

Природний за овідник
Медо ори

Поліський риродний
за овідник

Одним з най іль их за овідників кра ни ска
нія Нова е унікальний куточок рироди на івдні
кра ни у ерсонській о ласті Близько видів тва

рин скані занесено до ервоно книги кра ни

Дізнайтеся чи за овідники у ва ій о ласті кДізнайтеся чи за овідники у ва ій о ласті к
вони назива ться
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Біос ерний за овідник сканія Нова

 гру ах ідготуйте проект Книга скарг при-
роди  исту іть від імені удь якого ком онента
рироди води рунту овітря рослини чи тва

рини Озвучте кому ви адресу те скаргу і на що За и
іть а о намал йте ц скаргу Потім о днайте сво
роекти в один с ільний

Висновок
На дивний світ такий як казка
он в не і хмаронька ливе
Тож ережіть його удь ласка
все в ньому гарне і живе
Он квітка олум ям ала
яскраве сонечко лищить
чарівна та ечка с іва
все в дивосвіт рий ло що жить

 а рик
Чи знаєте ви…
Одна з найкрасиві их диких

тварин кра ни рись Мало хто може
скласти й конкуренці у граці ід час
ол вання Пухнасті китиці на вухах
дода ть цій тварині гострого та чутли
вого слуху

гру ах ідготуйте проект Книга скарг при-
роди исту іть від імені удь якого ком онента
рироди води рунту овітря рослини чи тва
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КІ НА І ЗАВДАНН  НА ЛІТО

 о ви лану те ро ити влітку Складіть лан літ
нього від очинку

 ких равил оведінки важливо дотримуватися
іля водойм улітку

  и ви колись одорожували З ким і куди За
ро онуйте ва им родинам здійснити одорож
рідним кра м

 и можна одорожувати з тваринами о о о
в язково тре а еред ачити для ці одорожі

Навіть одорожу чи з дорослими слід дотриму
ватися равил ез еки

 и еріть равильні рі ення для ез ечного від
очинку

о ви лану те ро ити влітку Складіть лан літо ви лану те ро ити влітку Складіть лан літ
нього від очинку

ких равил оведінки важливо дотримуватисяких равил оведінки важливо дотримуватися
іля водойм улітку

и ви колись одорожували З ким і куди Заи ви колись одорожували З ким і куди За
ро онуйте ва им родинам здійснити одорожро онуйте ва им родинам здійснити одорож
рідним кра м

      

и можна одорожувати з тваринами о о ои можна одорожувати з тваринами о о о
в язково тре а еред ачити для ці одорожів язково тре а еред ачити для ці одорожі

и еріть равильні рі ення для ез ечного віди еріть равильні рі ення для ез ечного від
очинку
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ід сторонніх я завжди
ду уникнув и іди
то не кликав ідозрілий
ду до незнайомця сміло

ізьму охоче з рук чужих
укерку я луко горіх

Нізащо в світі у чужого
не візьму із рук нічого

Про се е ро сім ро дім
сім довкола роз овім

Сво адресу та ім я
ужим не назива я

ір і еон а ака но о

 Про що можна дізнатися одорожу чи кра
но Продовжте роз овідь сво ми словами

М НДРІ Р НО
хотіла ройти всі дороги кра ни

ід великих ляхів до маленьких стежок
о очути о ачити вс кра ну

Різно арв я сте ів ніжний гомін річок
Прогулятись ажала о вулицях міста
сіх міст кра ни й великих й малих

Бо у кожному щось сво осо исте
та мниця захована міцно від всіх

и а а и а

Про що можна дізнатися одорожу чи кра
но Продовжте роз овідь сво ми словами
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Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



138138

 Розгляньте ото ам яток з різних куточків кра
ни творіть ари ам ятка місто

Площа Ринок

Золоті ворота

Потьомкінські
сходи

ДНІПРО

Р М ТОРС

ОД С

І

ІНН

На ережна Дні ра

онтани на
Південному Бузі

Площа Со орності

 ому може ути отрі на ін ормація ро огоду

ду з атьками
від очивати

в гори

до омагатиму
дідусеві в
майстерніМи з ратиком

від очинемо
влітку іля річки

Розгляньте ото ам яток з різних куточків краРозгляньте ото ам яток з різних куточків кра
ни творіть ари ам ятка місто

ому може ути отрі на ін ормація ро огодуому може ути отрі на ін ормація ро огоду
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 календарі означте дні літніх свят кі з них
державними

1 червня
Міжнародний день
захисту дітей

24 серпня
День Незалежності

кра ни

28 червня День
онституці кра ни

 За до омого досту них джерел ін ормаці від
укайте назви міст у яких вулиці лощі сквери

названо на честь одного з літніх свят

  то ва ими сусідами и еріть равильне
твердження

Мо ми сусідами л ди які
 навча ться зі мно в одному класі
 живуть оряд з мо сім
 дуть зі мно в одному авто усі

 ідгадайте загадку

маленький і кругленький
На одежі я завжди
Мене в етл родіва ть
Сто разів туди с ди

календарі означте дні літніх свят кі з них
державними

За до омого досту них джерел ін ормаці від
укайте назви міст у яких вулиці лощі сквери

названо на честь одного з літніх свят

то ва ими сусідами и еріть равильне
твердження

        

ідгадайте загадку
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 иготуйте а лікаці іто за зразком чи влас
ним задумом

Вам знадобляться арку картону лакитного
кольору кольоровий а ір ростий олівець удзики
різного розміру та кольору голка з ту им кінцем ко
ту ка ниток ножиці на ерсток та клей П
Пригадайте равила ез ечно ро оти голко як
равильно визначити довжину нитки

Послідовність пришивання удзика з отворами
Закрі іть нитку з виворітного оку картону
изначте яким с осо ом ви удете ри ивати

удзики
Просуньте голку крізь отвір удзика
сі насту ні роколи ро іть у місцях ер их

двох що з вивороту ов ув охайним
При ив и удзик закрі іть нитку та зав яжіть

вузлик О ріжте нитку

С осо и ри ивання удзиків

При ивання удзика

  Для чого отрі ні удзики на одязі и можна
о ійтися ез них к це зро ити

иготуйте а лікаці іто за зразком чи власиготуйте а лікаці іто за зразком чи влас
ним задумом

Для чого отрі ні удзики на одязі и можнаДля чого отрі ні удзики на одязі и можна
о ійтися ез них к це зро ити

      

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



141141

 За що ви л ите літо кі літні ігри вам най
іль е одо а ться

 Пограйте у гру Не лови ав До назв частин
тіла до еріть з довідки від овідні слова назви
дій За ажанням родемонструйте ц ді

ОЛОВА О І ВУХА РУКИ НО И РОТ
о ка кидати ловити товхати думати диви

тися слухати исати читати ідтримувати ачити
вітатися чути стри ати сміятися ігти тримати

 иміряйте свій зріст та за ам я
тайте його а о за и іть у зо ит
друге роведіть вимір вання на

очатку осені ікаво яко уде різниця у
вимір ваннях

Пам ятайте Під час від очинку на
рироді за оронено смітити Сміття за
со о тре а ри ирати

  ка відмінність між цими мал нками кий ва
ріант ви ере ва а родина ісля ікніка о
тре а ро ити із зали ками й відходами

За що ви л ите літо кі літні ігри вам най
іль е одо а ться

Пограйте у гру Не лови ав До назв частин
тіла до еріть з довідки від овідні слова назви
дій За ажанням родемонструйте ц ді

иміряйте свій зріст та за ам я
тайте його а о за и іть у зо ит
друге роведіть вимір вання на

ка відмінність між цими мал нками кий ва
ріант ви ере ва а родина ісля ікніка о
тре а ро ити із зали ками й відходами
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 До еріть з довідки слова замість кра ок до ов
ніть вір О говоріть одне з одним що означа
ути рироді другом

Б Т І Н
Он овзе мура ка
Он хл оче річка
Не зривай
Не то чи
зелені ді рова
китицях калина

Глянь яка чудова
На а кра на
уравлі над
инуть рівним клином

Будь рироді
Батьківщині сином

нато  а нч к

о ка лугом суничку другом рома ку

 
 ких ус іхів ви досягли за рік
 о нове довідалися ого навчилися

 о тре а ро ити що мрі з увалися
 и можна досліджувати світ не доклада чи зусиль
 и може л дина знати все на світі ому
 и вмі те ви радіти ус іхам друзів
 Де л дині може знадо итися творчість

Почина ться літні канікули к ровести х так
що отім згадувати цілий рік Проведіть літо ри
мно та корисно с остерігайте досліджуйте та екс
ериментуйте з ирайте й іксуйте ін ормаці
Памятайте ро здоровя та ез еку

До еріть з довідки слова замість кра ок до овДо еріть з довідки слова замість кра ок до ов
ніть вір О говоріть одне з одним що означаніть вір О говоріть одне з одним що означа
ути рироді другом
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З М І С Т

РОЗДІЛ . Природа взимку продовження 3
к утвор ться лід на водоймах 3
то такий с оживач 8
к очува ться рослини взимку
к зиму ть комахи та ри и
к зиму ть тахи та звірі
кі ува ть отре и
ка користь від знань
и завжди тре а ути до рими
и вмі міркувати ком тер 35

РОЗДІЛ 3. Природа навесні
к у ізнати весну
ко ува огода навесні
к здійснити задумане
к стати винахідником
к очува ться рослини навесні
кі комахи з явля ться ер ими навесні
к змін ться життя у водоймах навесні
кі риймати рі ення
и у весни святковий календар
к тахи зустріча ть весну
ому тахи в ть гнізда
то отре у осо истого ростору
кі зміни в житті звірів навесні 88
ому отрі но д ати ро довкілля

РОЗДІЛ 4. Природа влітку
Із чого очина ться літо
ка ана книжкам
кі ува ть орми земно оверхні
и у ідземелля та мниці

Практична робота. Ознайомлення з гірськими
ородами свого кра та хніми властивостями
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Південний

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КАЛЕНДАРЯ ПОГОДИ

ВИЗНАЧАЄМО НАПРЯМОК ВІТРУ
Північний

Західний Східний

Південно- 
східний

Південно- 
західний

Північно- 
східний

Північно- 
західний

Хмарність

Безхмарно

Невелика

Мінлива

Суцільна

Опади Вітер

Дощ

Сніг

Град

Мряка

Гроза

Туман

Іній

Роса

Ожеледь

Метелиця

Ожеледиця

Північний

Південний

Західний

Східний

Штиль
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Обертання Землі
навколо осі 
є причиною

зміни пір року.

М

И
Кожна пора року

триває 
4 місяці.

Д
Листопад –

ознака осені.

ТАК НІ

СТАРТ
ТАК НІ

ТАК НІ

С
Узимку ночі 

довгі,
а дні короткі.

О
Хуртовина, 
ожеледь,

ожеледиця – зимові
явища.

Л
Рік триває

363 дні.

Н
Перелітні птахи 

прилітають
до появи комах.

ТАК НІ

ТАК НІ

ТАК НІ

ТАК НІ

И
Зміна погоди 
не впливає 
на здоров΄я.

ТАК НІ

Д
Перші весняні 

квіти –
підсніжники.

ТАК НІ

Вогнище –
природне

джерело світла.

І

ТАК НІ

Телефон не 
утворює тіні.

К

ТАК НІ

Сокорух 
відбувається 

восени.

И

ТАК НІ
ФІНІШ!

Відгадка:
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