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частині посібника.

Передбачено також ведення календаря спостережень.
Для учнів 3го класу.

УДК 502.2:613.955(075.2)

УДК 502.2:613.955(075.2)
       Б 90

Схвалено для використання у закладах загальної середньої освіти
комісією з педагогіки та методики початкового навчання 

Науково-методичної ради з питань освіти 
Міністерства освіти і науки України

(лист ²МÇÎ від 03.07.2020 ¹ 22.1/12-Г-503)

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

— наклей наліпку

— попрацюй у парі

—  установи відповідність, 
з’єднай

— досліди’

— познач, обведи, розфарбуй

— напиши

УВАГА!
Завантажуйте безкоштовний інтерактивний додаток, 
використовуючи детальну інструкцію, за посиланням:

Технічна підтримка: (0352) 52-06-07, 067-352-09-89;
admin@bohdan-digital.com
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УКРАЇНА — НЕЗАЛЕЖНА ДЕРЖАВА

Україна — незалежна держава. Символи  
держави. Творці Української держави

1. Продовж речення.

Україна є  державою. Лю

дей, які проживають на її території, називають 

 . Державними 

символами України є 

. Ва

гомий внесок у розвиток держави зробили 

2. З’єднай частини правильних тверджень.

Державний 
Прапор —

  символ влади.

Державний 
Гімн —

 
офіційна емблема 
країни.

Державний 
Герб —

 
найголовніша 
пісня країни.

3. Дослідіть герб свого міста чи області. Напишіть, що на 
ньому зображено.
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Права та обов’язки громадян

1. Продовж речення.

Основним Законом нашої держави є 

.

2. Установи відповідності.

Президент —

Верховна Рада

Уряд приймає закони

гарант додержання 
Конституції України

забезпечує виконання 
законів

3. Напиши, якими правами користуються зображені діти.
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4. Запиши обов’язки громадянина України.

Пам’ятні події. Державні й народні свята

1. Розділи назви свят на три групи.

Різдво Христове, Великдень, День захисника  
Вітчизни, Івана Купала, День Конституції, День Не
залежності України, День пам’яті та примирення, 
День працівників освіти, день народження, День 
матері, День ангела, Водохреще.

Народні свята: 

Державні свята: 

Особисті свята: 
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2. Установи відповідність.

Різдво
Христове

День
матері

Великдень

День 
Святого 
Миколая

Земля — спільний дім. Україна на карті світу

1. Продовж речення.

Країни світу різняться територією, 

2. Запиши основні цілі ООН.


