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людина і природа

1. Розглянь малюнки. Як назвати те, що на них 
зображено, одним словом? Поясни, чому.

2. Яким чином ти можеш отримати знання 
про природу? Познач () відповідні ма
люнки. Поясни свій вибір.
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3. Розфарбуй зображення об’єктів, які на
лежать до природи. Назви’ об’єкти, які 
не належать до природи. Поясни, чому.
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навколишній світ

які об’єкти природні,  
а які — створили люди

1. Що «зайве» у кожному ряду? Обведи від
повідні малюнки. Поясни свій вибір.

2. Дослідницький практикум.

Що із чого зроблено? З’єднай за зразком.

бензин
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Що таке природа

1. Зафарбуй кружечки: зображення тіл не
живої природи познач червоним кольо
ром, а живої природи — зеленим. Пояс
ни свій вибір.
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Що належить до неживої природи

1. Яке із зображених тіл «зайве»? Обведи 
його. Поясни свій вибір.

2. Обведи зображені тіла неживої природи. 
Обґрунтуй свій вибір.
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Що належить до живої природи

1. Яке із зображених тіл «зайве»? Обведи 
його. Поясни свій вибір.

2. Обведи зображені живі організми. Об
ґрунтуй свій вибір.
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які ознаки мають живі організми

1. Що «зайве» у кожному ряду? Обведи  
відповідні малюнки. Обґрунтуй свій вибір.

2. Познач () слова, що називають озна
ки, властиві живим організмам. Наведи 
приклади живих організмів.

 ростуть     живляться

 помирають    дихають

 дають потомство   посміхаються
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які умови необхідні для життя

1. Познач () слова, що називають умови, 
необхідні для життя організмам. Обґрун
туй свій вибір.

 повітря

 вода

 їжа

 тепло

 світло

 холод

 блискавка

2. Що необхідно для життя рослині? З’єд
най зображений соняшник із відповід
ними малюнками. Поясни свій вибір.
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як людина пізнає світ

1. Назви’ зображені органи чуття. Як вони 
допомагають пізнавати світ? З’єднай за 
зразком. Обґрунтуй свій вибір.

2. Що має приємний запах? Познач () 
відповідні малюнки. Який орган чуття до
помагає розрізняти запахи?

3. Який смак має кожен із цих продуктів? 
Впиши відповідні цифри. Який орган чут
тя допомагає визначити смак?

1. Солодкий. 2. Кислий. 3. Гіркий. 4. Солоний.
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як людина вивчає природу. 
спостереження

1. Коли таке буває? Впиши відповідні цифри. 
Поміркуй, від чого залежать зміни у природі.

1. Літо.    2. Осінь.    3. Зима.

2. Яка пора року зображена? Розкажи,  
у чому помилився художник. 

3. Знайди три відмінності між малюнками. 
Обведи їх. Яка частина доби зображена 
на кожному малюнку?
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як людина вивчає природу. 
дослід

1. Поміркуй, чи зміниться забарвлення води 
у другій склянці, якщо до неї долити чаю 
із першої склянки.

 Зафарбуй воду в зображеній другій 
склянці.

2. Чи потоне каштан у воді? Перевір за 
допомогою досліду і познач () відпо
відний малюнок. Зроби висновок, що 
легше: вода чи каштан.
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за допомогою яких приладів  
ми досліджуємо природу

1. За допомогою яких приладів можна до
сліджувати зображені об’єкти? З’єднай. 
Обґрунтуй свій вибір.

2. Практична робота. Дослідження дріб
них деталей об’єктів за допомогою 
лупи.

 Розглянь зернятко пшениці. Яке воно? 
Замалюй. Досліди’ зер нятко пшениці за 
допомогою лупи і намалюй його у збіль
шеному розмірі. Порівняй.
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яке значення має природа  
для життя людини

1. Що дає природа людям? З’єднай ма
люнки з відповідними словами. Поясни, 
чому до природи треба ставитися бе
режно.

одяг

вода

повітря

меблі

житло

тепло і світло

радість

здоров’я

їжа
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як потрібно берегти природу

1. Познач малюнки із зображенням береж
ного став лення до природи знаком «+»,  
а недбайливого — знаком «–». Обґрун
туй свій вибір.

2. Ким ти будеш природі? Добери потріб
не слово. Поясни, чому ти так вважаєш.

 Йтиму садом,
 полем, а чи лугом,
 буду я природі вірним
   
                    Степан Жупанин


