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ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН

ПРИРОДОЗНАВСТВО
Зошит
1 клас

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

До підручника Гільберг Т.Г., Сак Т.В.

 Практичні роботи

 Міні-проекти

 Дослідницькі практикуми

 Календар спостережень

Видання друге, перероблене та доповнене
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ЛЮДИНА І ПРИРОДА

1. Вибери речі, які знадобляться тобі для 
прогулянки за певної погоди.

2. Яким чином ти можеш отримати знання 
про природу? Познач () відповідні ма-
люнки.
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3. Розфарбуй зображення об’єктів, які на-
лежать до природи. Назви’ об’єкти, що 
не належать до природи. Поясни, чому.



5

НАВКОЛИШНІЙ СВІТ

ПРИРОДНІ ТА РУКОТВОРНІ ОБ’ЄКТИ

1. Що «зайве» у кожному ряду? Обведи від-
повідні малюнки.

2. Що із чого зроблено? З’єднай за зразком.

БЕНЗИН
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ЖИВА ТА НЕЖИВА ПРИРОДА

1. Зафарбуй кружечки: зображені тіла не-
живої природи познач червоним кольо-
ром, а тіла живої природи — зеленим.
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ТІЛА НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ

2. Познач () слова, що називають тіла 
неживої природи.

вода
граніт

мак

Cонцекрейда
зоря

пісок

граніт пісок глина

1. Де людина використовує зображені тіла 
неживої природи? З’єднай відповідні ма-
люнки.
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ОРГАНІЗМИ

1. Що «зайве» у кожному ряду? Обведи 
відповідні малюнки.

2. Познач () слова, що називають ознаки, 
властиві живим організмам.

 ростуть

 помирають

 дають потомство

 живляться

 дихають

 посміхаються
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ЩО ПОТРІБНО ОРГАНІЗМАМ ДЛЯ ЖИТТЯ

1. Познач () слова, що називають умови, 
необхідні для життя організмам.

 повітря

 вода

 їжа

 тепло

 світло

 холод

 блискавка

2. Що необхідно для життя рослині?
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РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЗМІВ

1. Об’єднай зображені організми в групи, 
вписавши у клітинки відповідні цифри.

2. Обведи «зайве» у кожному ряду.

1. Люди. 2. Рослини. 3. Тварини. 4. Гриби.
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ЯК ЛЮДИНА ПІЗНАЄ СВІТ

1. За допомогою яких органів чуття ти пізна-
єш зображені об’єкти? З’єднай за зразком.

2. Що має приємний запах? Познач () 
відповідні малюнки.

3. Розглянь малюнки. Який смак має ко-
жен із цих продуктів? Впиши у клітинки 
відповідні цифри.

1. Солодкий. 2. Кислий. 3. Гіркий. 4. Солоний.
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ЩО ТАКЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

1. Коли таке буває? Впиши відповідні цифри.

1. Літо.       2. Осінь.       3. Зима.

2.   У чому помилився художник? Обведи. 
      Поясни, чому ти так вважаєш.

3. Знайди відмінності між малюнками. 
 Обведи їх.
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ДОСЛІДИ

1. Досліди’, чи зміниться забарвлення води 
у другій склянці, якщо до неї долити чаю 
із першої склянки.

 Зафарбуй воду в зображеній другій склянці.

2. Чи потоне каштан у воді? Перевір за до-
помогою досліду і познач () відповідний 
малюнок.
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ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ ПРИЛАДІВ  
МИ ДОСЛІДЖУЄМО ПРИРОДУ

1. За допомогою яких приладів можна до-
сліджувати зображені об’єкти? З’єднай 
відповідні малюнки.

2. Практична робота. Дослідження дріб-
них деталей об’єктів за допомогою лупи.

 Досліди’ за допомогою лупи зернятко 
пшениці і намалюй його у збільшеному 
розмірі.



15

ЗНАЧЕННЯ ПРИРОДИ  
ДЛЯ ЛЮДИНИ

1. Що дає природа людям? З’єднай ма-
люнки з відповідними словами.

їжа

одяг

вода

повітря

меблі

житло

тепло і світло

радість
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БЕРЕЖНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ

1. Розглянь малюнки. Познач зображення 
бережного ставлення до природи зна-
ком «+», а недбайливого — знаком «–». 

2. Ким ти будеш природі? Добери потріб-
не слово.

   Йтиму садом,
   полем, а чи лугом,
   буду я природі
   вірним 
   
                    Степан Жупанин
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НЕЖИВА ПРИРОДА

СОНЦЕ В НАШОМУ ЖИТТІ

1. Що дає Сонце для життя на Землі? По-
знач () відповідні слова.

  тепло     світло     повітря

2. Яким природним об’єктам потрібне Сон-
це? Познач () відповідні малюнки.

3. Яку частину доби зображено на кожно-
му малюнку? Впиши відповідні цифри.

1. Полудень.   2. Ранок.   3. Вечір.   4. Ніч.
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ПОВІТРЯ

1. Які властивості має повітря? Познач () 
відповідні слова.

  безбарвне      забарвлене

  прозоре       непрозоре

  займає увесь доступний простір

2. Проведи дослід і переконай-
ся, що ти видихаєш повітря. 
Для цього опусти соломинку 
у воду і подуй. Що ти бачиш? 
Домалюй.

3. Розглянь малюнки. Познач зображення 
корисної дії вітру знаком «+», а шкідли-
вої — знаком «–».


