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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
—п
 означ, обведи,
намалюй

— досліди

— напиши,
пронумеруй

— з’єднай

ЗМІНИ
ПРИГОДА ПЕРША

«Зміни в школі»
За Всеволодом Нестайком

Як змінилася моя школа?
1. Продовж речення (за змістом твору «Зміни в школі»
Всеволода Нестайка).

Онде за партою сидять нерозлучні друзі —
.

2. До поданих слів добери та запиши протилежні за значенням.

Боягуз —
Дружити —
Товстий —

3. Познач (), які зміни відбулися в лісовій школі з початком нового навчального року. (За змістом твору «Зміни в школі» Всеволода Нестайка).

змінився директор школи
з’явилася нова учениця
у школі зробили ремонт
звірята подорослішали і помудрішали

4. Досліди, що змінилося у твоїй школі. Результати запиши в таблицю.
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Оá’єкт
дослідження

Відáулися
зміни

Не відáулося
змін

Шкільне подвір’я
Директор
Вчителі
Твій клас
Учні в класі

5. Накресли стільки трикутників, скільки їх на малюнку,
і ще три.

6. Доповни умову запитанням, яке вимагає порівняти
числа. Розв’яжи задачу.

Біля школи росло 12 беріз і 16 кленів.

Відповідь:
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Як змінився мій клас?
1. Розглянь малюнки. Знайди 5 відмінностей.

2. Запиши три речення про зміни, що відбулися у твоєму
класі.

3. Пригадай правила, яких важливо дотримуватись у класній спільноті, та допиши в клітинках, де потрібно, слово
«НЕ».

Поважай однокласників.
Будь увічливим, привітним/увічливою, привітною.
Підтримуй доброзичливі стосунки.
Ображай інших.
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Допомагай однокласникам/однокласницям.
Роби добрі справи.
Підказуй на уроках.

4. У куточку природознавства було 47 вазонів. Дівчатка
полили 10 вазонів, а хлопчики — 17 вазонів. Скільки ще
вазонів треба полити?

1)
2)
Відповідь:

5. Пронумеруй послідовність етапів розвитку квасолі.
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6. З’єднай назви складових стаціонарного комп’ютера
з відповідними зображеннями.

монітор

системний блок

миша

клавіатура

7. Пригадай правила роботи та поведінки в комп’ютерному класі. Доповни речення.

Не вмикай комп’ютер без дозволу

.

Не клади нічого на

.

Працюй за комп’ютером не більше ніж

хви-

лин.
Відстань від очей до екрана монітора має бути не
менша ніж
Сиди
Не торкайся

см.
.
.
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ПРИГОДА ДРУГА

«Таємниче зникнення»
За Всеволодом Нестайком

Як змінилися способи передавання повідомлень?
1. Поясни значення слова та словосполучення.(За змістом твору «Таємниче зникнення» Всеволода Нестайка.)

Дибуляла —
Крізь землю провалитися —

2. Випиши з тексту «Таємниче зникнення» розпорядження директора.

— Треба

3. Хто та як передав інформацію про зниклих учнів? (За
змістом твору «Таємниче зникнення».)
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