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ЧОМУ ЦІКАВО ДОСЛІДЖУВАТИ СВІТ?

Що таке світ? Який мій навколишній світ?

1. Обведи зображення об’єктів, які можна поба-
чити на шкільному подвір’ї.

2. Розглянь малюнки. З’єднай природні об’єк-
ти із зображенням сонечка, а рукотворні — із 
зображенням руки.
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3. Звідки ти можеш отримувати відомості про 
навколишній світ? Познач ().

4. Які винаходи здійснило людство, спостері-
гаючи за об’єктами живої природи? З’єднай 
відповідні зображення за зразком.
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УСІ ЛЮДИ — РІЗНІ

Чим я відрізняюся від інших?

1. Наклей свою фотографію. Опиши власну 
зовнішність. Надрукуй своє ім’я.

2. Чим захоплюються зображені діти? Познач () 
або розкажи, чим ти любиш займатися.
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Що я вже вмію робити?

1. Познач (), що із зображеного вмієш ро-  
бити ти.

2. Розкажи про себе. Намалюй свою улюблену 
іграшку.
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Де я живу?

1. Що є у твоєму місті (селі)? Чим воно славне? 
Познач () відповідні зображення.

2. Наклей фотографію із краєвидом твого міста 
(села) або виконай відповідний малюнок.
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ЖИТТЯ В ДОВКІЛЛІ

Чи може людина жити без інших людей?

1. Що потрібно тобі для життя? Без кого ти не 
можеш існувати? З’єднай відповідні малюнки.
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Чи можна жити без природи?

1. Зображення об’єктів неживої природи обве-
ди червоним кольором, а об’єктів живої при-
роди — зеленим. Поясни свій вибір.

2. Розглянь малюнки. Добери інші об’єкти не-
живої та живої природи і намалюй їх у відпо-
відних рядах.
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3. Познач () «зайвий» об’єкт у даному ряду. 
Поясни свій вибір.

4. Розглянь зображення акваріума. Зафарбуй 
кружечки, якими позначено об’єкти живої при-
роди, зеленим кольором, а неживої — синім.
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Як спостерігати за змінами в довкіллі?

1. Поміркуй, від чого залежать зміни у приро-
ді. Познач () малюнок, на якому зображено 
осінь.

2. Які природні явища бувають восени? З’єд-
най. Поясни свій вибір.

3. Пронумеруй послідовність осінніх місяців.
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4. Склади правила, з’єднавши слова парами за 
зразком.

поламаєш заший

забрудниш прибери

розірвеш склади

насмітиш відремонтуй

порозкидаєш почисть
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