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ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН

Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ

ЗОШИТ

1 клас

Частина 2

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією  
з педагогіки та методики початкового навчання  

Науково-методичної ради з питань освіти  
Міністерства освіти і науки України
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НАША БАТЬКІВЩИНА — УКРАЇНА

Як називається наша Батьківщина?

1. Доповни вірш.

2. Допиши речення.

3. Розфарбуй малюнок.

Струмок серед гаю, як стрічечка.

На квітці метелик, мов свічечка.

Хвилюють, маюють, квітують поля — 

Добридень тобі, 

Павло Тичина
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Які державні символи України?

1. Підкресли, що є символами держави.
Прапор, герб, сонце, гімн, танець, мальва, 
соловейко, калина.

2. Розфарбуй зображення Державного прапора 
та Державного герба України.

3. Намалюй на літаку знак, що свідчить про його 
належність до України.
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1. Поміркуй і з’єднай частини речень. Розкажи 
легенду про заснування Києва.

2. Розглянь малюнок. Яке місто тут зображене? 
Розкажи, чим воно славне. Розфарбуй.

Чим славиться столиця України?

Столиця України —

Головна вулиця столиці —

Місто Київ назване на честь

князя Кия.

Київ.

Хрещатик.
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1. Продовж речення.

2. Познач () історичні пам’ятки України.

СЛАВНЕ МИНУЛЕ НАШОЇ КРАЇНИ

Коли виникла наша держава?

День Незалежності України відзначають
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Які пам’ятки культури
прикрашають Україну?

1. З’єднай зображення пам’ятки культури з її 
назвою.

Оперний
театр в Одесі

Софіївський
собор

Золота
пектораль

Кам’янець-
Подільська
фортеця
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Ким славетна Україна?

1. З’єднай прізвища славетних українців з їх 
досягненням.

Тарас
Шевченко

Катерина
Білокур

Ігор
Сікорський

Іван Пулюй

2. Напиши прізвище видатної людини свого 
міста (села).
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1. Продовж речення. Розкажи про своє місто 
(село).

2. Що є у твоєму місті (селі)? Чим воно славне? 
Познач () відповідні малюнки.

У КОЖНОГО СВІЙ НАЙКРАЩИЙ 
РІДНИЙ КРАЙ

Де мій рідний край? Звідки я родом?
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Яким був наш край у минулому?

1. Скориставшись словами для довідки, познач 
цифрами в клітинках назви народних про-
мислів українців.

Слова для довідки: 1. різьблення 2. гончар-
ство 3. писанкарство 4. ткацтво 5. бон-
дарство 6. ковальство.

2. Прикрась орнаментом рушничок.
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Чим відомий мій рідний край?

1. Познач () витвір народних майстрів, який 
притаманний твоєму рідному краю.

2. Прикрась орнаментом тарілку.
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ПРИРОДА МОГО РІДНОГО КРАЮ

Які пам’ятки природи є в моєму рідному краї?

1. Обведи малюнки із зображенням природних 
об’єктів, які є у твоєму місті (селі) чи на його 
околицях.

2. Намалюй або наклей фотографію із краєви-
дом твого міста (села). Як ти ставишся до 
природи свого краю?
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Зима — найхолодніша пора року

1. Познач () малюнок, на якому зображено 
зиму.

3. Добери одяг і взуття відповідно до зображе-
ної погоди.

2. Пронумеруй послідовність зимових місяців.

лютий грудень січень



14

Рослини і тварини взимку

1. Які рослини сховалися під снігом? З’єднай 
малюнки з відповідними назвами. Обведи 
хвойні дерева.

2. Обведи зображення «зайвого» птаха. Пояс-
ни свій вибір.

3. Познач () зображення тварин, які взимку 
сплять.

сосна

калина

береза

ялина
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Праця людей узимку

3. Хто з дітей правильно вибрав місце для ігор 
і розваг? Зафарбуй кружечки біля відповід-
них малюнків зеленим кольором. Обґрунтуй 
свій вибір.

1. Познач () малюнки, на яких зображено пра-
цю людей узимку.

2. Познач () зображення страв, які традиційно 
готують в Україні до Святого вечора.
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СУЧАСНИЙ ДЕНЬ НАШОЇ КРАЇНИ

Хто вдома «помічник»?

1. Який із зображених приладів працює на ба-
тарейках, а який — від електромережі? З’єд-
най.

2. Чи завжди прилади побутової техніки без-
печні? Познач (), хто правильно ними кори-
стується.
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Із чого складається добробут нашої країни?

1. Познач () малюнки із зображенням дітей, 
які дбають про добробут своєї родини.

2. У Дмитриковій скарбничці назбиралося чи-
мало монет, і він не знає, як правильно їх 
витратити. Що ти йому порадиш? Познач () 
відповідний малюнок.
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Як підтримати захисників нашої держави?

1. Продовж речення.

День Захисника Вітчизни відзначають 

2. Зафарбуй кружечок біля малюнка, на якому 
зображено правильну поведінку учнів у міс-
цях пам’яті міста (села).

3. Пронумеруй послідовність подій. Поясни свою 
думку.




