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— познач, обведи, розфарбуй

— установи відповідність,
з’єднай

— напиши

— попрацюй у парі

— досліди’

— наклей наліпку

ЛЮДИНА — ЧАСТИНА ПРИРОДИ
І СУСПІЛЬСТВА
Природа — частина навколишнього світу
1. Розгадай кросворд. Зафарбуй клітинки з назвами
об’єктів живої природи зеленим кольором, а з назвами
об’єктів неживої природи — синім.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. К
 уди вступиш — всюди маєш, хоч не бачиш,
а вживаєш.
2. Верхній родючий шар землі.
3. Без голови, а в шапці, на одній ніжці стоїть.
4. Дерева, кущі й трави.
5. Вдень у небі гуляє, а ввечері на землю сідає.
6. Рідина, без якої немає життя.
7. Комахи і риби, птахи і звірі.

2. Продовж речення.
У природі постійно відбуваються зміни, які називають
. Явища природи, пов’язані зі змінами пір року, називають
.
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Людина — частина природи
1. Доповни речення.
Людина належить до
природи. Їй властиві всі ознаки живих організмів:
.
На відміну від тварин, вона
.

2. За допомогою уяви здійсни подорож у майбутнє. Намалюй, яким ти бачиш комп’ютер майбутнього.

3. Продовж прислів’я.
Маленька праця краща за велике
.
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Людина — частина суспільства
1. Що визначає людину як частину природи, а що — як
частину суспільства? З’єднай стрілками.

дихання



живлення



здатність

мислити
здатність

розмовляти

здатність співчувати і мріяти
здатність твори
ти і працювати

людина
як частина
природи



людина
як частина
суспільства

 ріст і розвиток
 розмноження

2. Чого не зміг навчитися казковий герой письменника
Р. Кіплінга Мауглі у вовчій зграї? Познач ().

полювати на здобич
захищатися від ворогів
гратися з вовченятами
працювати
розмовляти і розуміти мову
людей
3.

Напиши, які корисні для суспільства справи тобі
під силу.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ
Навіщо досліджувати природу
1. Продовж речення.
Учених, які вивчають природу, називають
.

2. Які винаходи «підказали» зображені організми людям?
Запиши.
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