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ДОРОГІ ДРУГОКЛАСНИКИ І ДРУГОКЛАСНИЦІ!
У 2 класі ви дізнаєтеся багато нового про планету 

Земля та нашу батьківщину — Україну. Знайдете відпо-
віді на запитання: чому буває день і ніч, чому зміню-
ються пори року і які явища характерні для кожної з 
них? Пізнаєте різноманіття рослин і тварин, особливості 
їхнього життя в різні пори року. Ви будете самостійно 
шукати інформацію, проводити дослідження, виконувати 
проекти, фіксувати дані своїх спостережень, виготовляти 
вироби, застосовуючи різні матеріали та техніки.

Запрошуємо вас пізнавати цікавий і дивовижний 
навколишній світ. Будьте спостережливі та уважні, 
адже Земля — це наш спільний дім!

Бажаємо успіхів!

Умовні позначення
розповідаємо, спілкуємося в парі, дізнаємося 
у друзів, дорослих

міркуємо, розв’язуємо проблему

виконуємо практичне завдання, експеримент, 
дослідження, спостереження, проект

виконуємо творче завдання

мандруємо лабіринтами технологій, майструємо

перевіряємо себе

дізнаємося більше
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ВСТУП

Чи потрібно продовжувати вчитися? Чого ви хо-
тіли б навчитися?
Доведіть, що вчитися краще у групі однокласни-
ків, друзів, ніж самотужки.

Що саме вам подобається робити разом? А яку роботу 
ви охоче виконуєте самостійно?

Хто краще впорається із завданням? Позначте

МИ — ДРУГОКЛАСНИКИ І ДРУГОКЛАСНИЦІ. 
ЯК ПОВОДИТИСЯ В КОЛЕКТИВІ

Ви стали другокласниками і другокласницями.     
У 1 класі ви навчилися лічити, читати та писати. Ді-
зналися багато нового й цікавого.
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Куди щодня веде вас дорога? Відповідь  знайдіть 
у рядках вірша Миколи Сингаївського.

ДО ШКОЛИ
Так сонячно-ясно довкола,
і тануть хмаринки вгорі.
До школи, до школи, до школи
сьогодні ідуть школярі.

Врожаями ниви достигли,
Багрець пломеніє з дібров.
До книги, до книги, до книги
душа поривається знов.

Дозріли калинові гронця,
над ними ясніє блакить.
До сонця, до сонця, до сонця,
як спів, наша мрія летить.

Відколи, скажіть нам, відколи
цей вересень з нами рідня?
До школи, до школи, до школи
Ведуть нас дороги щодня.

Словничок
Багрéць — те саме, що багрянець — густо- червоний 
колір.
Пломеніʹє — горить, палає.

Відгадайте загадки.

На уроках, в книжці, в школі
почерпнеш ти їх доволі.
І назавжди у житті
стануть друзями тобі.

Леся Вознюк
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Поясніть зміст прислів’їв.

 Знання людині — що крила пташині.
 Книга для дітей — як волога для полів.
 Знання — це сонце, а книга — вікно.

Розпитайте в дорослих членів своєї сім’ї про 
школу, у якій вони навчалися.

Що розповіли вам рідні про своє навчання 
школі? Які предмети вони вивчали?

у 

Який вигляд мала їхня шкільна форма?
Розкажіть про сучасну шкільну форму. Чим вона відрізня-
ється від форми ваших рідних?

Чистенькі віконця
сміються до сонця.
Діточки довкола.
Наша люба … .

Марійка Підгірянка

З’єднайте частини прислів’їв. Поясніть їх зміст.







 як на світі жить.
вік учись.
той багато знає.
а кажи — навчуся.







Вік живи —
Книга вчить,
Не кажи — не вмію,
Хто багато питає,
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Які емоції викликають у вас ці світлини? Поді-
літься враженнями одне з одним.

Порівняйте світлини сучасної класної кімнати та 
класу ваших дідусів і бабусь.
Яка ваша класна кімната? Чим вона відрізняється 

від класу минулого покоління? Чим схожа?

Школа — це громадське місце, що є спільним для 
учнів, учителів, батьків. У ній є правила поведінки та 
спілкування, яких потрібно дотримуватися.
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Обговоріть у парі, що таке правила поведін ки.  
Для чого вони потрібні? Що станеться, якщо 
ними нехтувати?

Що спільне й відмінне у правилах поведінки на уроці та 
на перерві?

Які правила поведінки з’явилися порівняно недавно?
Доведіть, що правила поведінки важливо викону-
вати. Починайте так:

Якщо... 
П і д к а з к а

Я вважаю, що...
Ми разом...







 хто вміє свистіти.

хто навчається разом із тобою.

хто не залишить тебе у біді.

хто запросить тебе у гості.

Продовжте речення. Оберіть правильний варіант. 

Справжній друг — це той, ...
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Словничок
Спілкувáння — це взаємодія людей, під час якої вони 
обмінюються інформацією, емоціями. Воно допомагає 
нам розуміти одне одного.
У школі спілкування допомагає дізнатися 

багато нового, ділитися враженнями. Це 
важлива складова життя людини, яка робить її 
щасливою, товариською та дружньою.

Пригадайте, про що нове й цікаве ви дізналися 
під час літніх канікул. Розкажіть про це одне од-
ному.

Як правильно спілкуватися у класі? У школі? 
З ким і для чого ви спілкуєтеся? Дати відповіді 
вам допоможе схема.
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Ознайомтеся з правилами спілкування у класі. Чи 
дотримуються ваші однокласни  ки цих правил? 
Розробіть власне правило.

Усміхайтеся. Не перебивайте одне 
одного, слухайте уважно.

Допомагайте!

Будьте вдячні.

Не сперечайтеся, 
навчіться миритися.

Висновок
Навчання у школі є найкращим способом для 

спілкування дітей. Коли люди між собою спілкуються, 
вони дізнаються багато нового, краще розумі ють одне 
одного, налагоджують стосунки, розширюють коло 
своїх друзів.

Чи знаєте ви...
«Мова» звірів складається з небагатьох «слів», 

якими вони передають задоволення, страх, жах, лють 
тощо. Тварини, які живуть групами, «балакучіші» від оди -
наків, адже їм є про що «поговорити» одне з одним.
Серед мавп є і зовсім мовчазні (горили), і дуже балакучі 
(у словнику шимпанзе 35 звуків).
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Пригадайте, що допомагає людині пізнавати 
навколишній світ.

Користуючись малюнками розкажіть, як люди 
отримують інформацію. Доповніть власними 
прикладами.

Для чого нам потрібна інформація?

ЗВІДКИ МИ ОТРИМУЄМО ІНФОРМАЦІЮ
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Чи можна отримати інформацію, не виходячи з 
дому? Наведіть приклади.

Сприймати та передавати інформацію може 
не лише людина.

У якому випадку собака отримав інформацію? 
Поясніть свій вибір.



14

Людина отримує інформацію за допомогою ор-
ганів чуття.

ІНФОРМАЦІЯ

зорова слухова дотикова нюхова смакова

Дізнаєтесь про дощ.

Дізнаєтесь, що продзве-
нів дзвіночок.
Дізнаєтесь про холод чи 
тепло.
Дізнаєтесь, чи м’якеньке 
хутро у котика.

Обведіть відповідні органи чуття. 
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За схемою доповніть перелік інформації, яку 
отримує людина. Позмагайтеся, хто назве 
більше прикладів.

Інформацію можна передавати за допомогою 
 повідомлень: тексту, малюнків, звуків, числових ви-
разів, умовних позначень тощо.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Одну й ту саму інформацію можна подати за 
 допомогою різних повідомлень. Зорові повідомлення 
ми бачимо на інформаційних знаках.

800 м
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Яку інформацію можна отримати у транс-
порті? У громадських місцях?

Про що сповіщають інформаційні знаки? Які з них 
розміщують у громадських місцях? 

Словничок
Інформаціʹйний знак — це умовне зображення, що 
легко впізнається та використовується для позначення 
об’єктів, їхніх властивостей і дій.

Зі рваного паперу, за зразком чи власним 
задумом створіть аплікацію дорожніх 
знаків або світлофора (на вибір).
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Вам знадобляться: різнокольоровий папір, кольорові 
олівці, простий олівець, ножиці, клей ПВА, матеріали 
для оздоблення (за бажанням).

Оберіть відповідний дорожній знак.

Водій гальмує тут уважно,
Ну, а за ним його сусід.
А люди йдуть собі поважно,
Бо пішохідний перехід!

Оберіть відповідний дорожній знак.

Транспорт стане, не пройде, 
Коли я на місці.
Я для тих, хто пішки йде,    
Й велосипедистів!
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Пригадайте правила розривання паперу. Підготуйте по-
трібні матеріали та створіть аплікацію.
Розмістіть свої аплікації на спільному 
панно.
  Поміркуйте, про яку інформацію

можна дізнатись із цих знаків.
  Поясніть одне одному, чому важ-

ливо ними керуватись у поведінці.

Висновок
Людина отримує інформацію з навколишнього 

світу. Джерелом інформації може бути інша людина, 
книжка або будь-який об’єкт чи пристрій.  Передавати 
інформацію можна за допомогою текстово  го, звуко-
вого, числового, малюнкового повідомлення.

Чи знаєте ви...
Найдавнішим способом передачі по-

відомлення була голубина пошта. Люди 
брали птахів із собою в далекі походи. До 
лапок прив’язували складений папірець із 
повідомленням та відпускали птаха на волю. Голуб по-
вертався додому й одночасно доставляв повідомлення.
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 ЯКА НАША АДРЕСА

Усі ми живемо на планеті Земля. Чи знаєте 
ви, що таке планета?

Розгляньте фото. Які об’єкти ви бачите?

Земля з космосу Глобус — модель Землі

Наша планета Земля — величезна куля, яка ру-
хається в космосі, але ми цього не помічаємо. Чи 
можна її зменшити? Подумайте, як.

Модель — це зменшена точна копія предмета. 
Глобус — рухома модель Землі на підставці, що пе-
редає зображення земної поверхні.
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Який колір переважає на поверхні Землі? По кажіть 
місця, де можуть жити люди. Чому ви так думаєте?

Словничок
Кóсмос — це простір, у якого немає меж. Він заповне-
ний планетами, зорями та іншими космічними тілами.

Більша частина Землі вкрита водою: океанами, 
морями, річками, озерами. Жовтим і коричневим ко-
льорами на глобусі позначено суходіл.

Діаграма співвідношення води та суходолу 
на планеті Земля

вода

суходіл

Позначте, що зображено.

глобус

модель планети Земля

предмет, схожий на кулю
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Чому Землю називають голубою планетою?

Знайдіть на глобусі місця, зафарбовані синім ко-
льором; жовтим і коричневим кольорами.

На Землі ростуть рослини, мешкають люди і тва-
рини. На нашій планеті є поля й ліси, гори та пустелі. 
Суходіл омивають озера, річки, моря та чотири 
 океани.

На Землі є понад 200 країн, у яких проживають 
різні народи.

Позначте модель Землі.
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Назвіть країни, які ви знаєте або в яких доводи-
лося бувати. Як називається наша країна? На-
звіть країни — сусіди України.

Україна — незалежна європейська держава. Ми 
любимо нашу землю з її мальовничою природою, та-
лановитими людьми, чарівними піснями, народними 
традиціями. В Україні багато великих і красивих міст 
та сіл. В одному з них живете й ви.

Що із зображеного можна побачити в 
нашій країні? А що — в інших країнах?
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Як називається ваш населений пункт? Дослідіть, 
що означає його назва.

У кожного з вас є домівка. Там живете ви, ваші 
батьки, родина. Батьківська оселя, знайома вулиця, 
рідний край — це ваша мала батьківщина. З таких 
малих батьківщин складається велика Батьківщина 
Україна.

На якій вулиці ви живете? Чому вона має таку 
назву? Чим ця вулиця відома? Хто живе на ва-
шій вулиці? За що ви любите свою вулицю? Що 

ви робите для того, щоб вулиця була гарною?
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Моя планета — 
Земля Моя країна —

Україна Моє місто

Моя вулиця

Вам знадобляться: аркуш картону білого кольору, 
чотири аркуші паперу різних кольорів, кольорові 
олівці, ножиці, клей ПВА, матеріали для оздоблення 
(за бажанням).

Викресліть «зайве» слово.

ВІТЧИЗНА    КРАЙ    БАТЬКІВЩИНА

   ЧУЖИНА     КРАЇНА      УКРАЇНА

Виготуйте лепбук «Моя адреса».
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2. Наклейте їх послідовно на картон, як показано.
3. Напишіть у відповідних кругах назву нашої пла-

нети, країни, свого міста чи села та назву вашої вулиці.
4. Виконайте оздоблення лепбука за бажанням.

Чому назву планети ви написали в найбільшому
крузі, а назву вулиці — у найменшому?

Виготуйте номер будинку, у якому ви проживаєте, 
з веселих цифр.

Вам знадобляться: різнокольоровий папір, 
кольорові олівці, простий олівець, ножиці, клей ПВА 
та матеріали для оздоблення (на вибір).

Виконуйте послідовно:
1. З кольорового паперу виріжте чотири різних за

розміром круги.

Оберіть правильний спосіб передавання ножиць.
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Оберіть цифри, що бачите на малюнку.

1    2    3    4    5
6    7    8    9    0

	Порівняйте в парі ваші номери: у кого більші числа,
а в кого — менші.

	Обговоріть, хто з однокласників живе на початку,
посередині чи в кінці вулиці.

	Поясніть, за якими правилами потрібно шукати
 будинок з парним чи непарним номером.
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Чи знаєте ви...
Земля — єдина планета, на якій є життя.

Висновок
Ми  живемо  на  планеті  Земля,  у країні  Україна. 

Наш рідний край — це наша мала батьківщина. З ма-
лих батьківщин складається велика Батьківщина — 
Україна.



У стародавні часи воїни на своїх обла-
дунках зображували впізнавані малюнки.

Припустіть, для чого це було потрібно.

Так, звісно. Щоб розрізняти воїнів різних 
 армій на полі бою. Малюнки приналежності 

до певної громади зображували на щитах, а згодом — 
і на прапорах, будівлях, книжках, монетах тощо.

ДЛЯ ЧОГО КРАЇНАМ ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ
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Знайдіть на звороті першого форзаца текст 
 Державного Гімну України. Назвіть авторів слів 
та музики. Вивчіть напам’ять Гімн України.

Кожна країна має офіційну державну мову. 
В Україні державною мовою є українська.
      Поруч  із українцями в Україні проживають поляки, 
угорці, молдавани, румуни, кримські татари, росіяни, 
гагаузи, євреї та інші. Тому разом з українською  
мовою у нас звучать мови національних меншин та 
корінних народів України.

Для чого людям потрібна мова? Із чого вона 
складається?

Державним Гербом України є тризуб. У княжі 
часи він був гербом Київської Русі. Герб символізує 
силу, мудрість, любов.
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Де ви можете побачити Державний Герб України? 
Для чого його зображують?

Герб зображено на українській національній 
валюті — гривні. Ця назва походить від слова 
гривна — так називали стародавню нашийну при-
красу часів Київської Русі.

Оберіть український прапор.

Оберіть державний символ України (герб).
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День народження української гривні — 2 вересня.

Які бувають гроші?

ГРОШІ
Монети Паперові купюри

Словничок
Національна валюта — грошова одиниця країни.

Відшукайте до слова гроші близькі за значенням.

грошенята
монети

валюта
банкноти

папірці
купюри

Якої вартості є сучасні українські паперові гроші? 
А якої — металеві? Назвіть найменшу вартість 
українських металевих грошей. Яка найбільша 

вартість українських паперових грошей?

Літо 
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Проаналізуйте зображені предмети, які колись 
використовували як гроші. Назвіть їх — від най-
давніших до сучасних.

робили ви покупки? Де можна робити покупки?

Установіть послідовність дій під час купівлі.

Для чого потрібні гроші? Де їх узяти? Чи можна 
зробити покупку без грошей?
Чи доводилося вам користуватися грошима? Чи 
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Мати 
гроші Сплатити за 

обрані товари

Скласти 
список 
покупокВибрати  

потрібні товари

Висновок
Державною символікою країни є герб, прапор 

і гімн. Державною мовою в Україні є українська. 
Українська національна валюта — гривня. Гроші ви-
користовують для здійснення покупок, продажу тощо.

Чи знаєте ви...
Тризуб став державним гербом 

Української Народної Республіки 100 ро-
ків тому. Сама назва тризуб з’явилася 
та прижилася вже після того, як було за-
тверджено герб.

З’єднайте у пари відповідні зображення. Назвіть 
номінали зображених українських купюр.

















33



ЩО ТАКЕ НОСІЙ ІНФОРМАЦІЇ

У стародавні часи одним зі 
способів передачі інформації були 
малюнки. Давні люди малюва-
 ли на скелях, на каменях, стінах 
 печер.
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Уявіть себе вченими, які знайшли малюнок на 
стіні печери.
Що хотів розказати прадавній художник? Яку 
інфор мацію повідомити? Завдяки чому вона збе-

реглася?

Спробуйте передати одне одному повідомлення 
за допомогою лише звуків, міміки та жестів. Який 
спосіб видався вам найлегшим? Чому?

Назвіть зображені сучасні способи збереження 
інформації. Які із цих об’єктів можуть не лише 
зберігати, а й передавати збережену інформацію?
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Припустіть, які факти можуть повідомлятися на 
цих пристроях. Чим факт відрізняється від ви-
гадки?

Словничок
Носіʹй інформáції — це предмет, який здатний отриму-
вати, зберігати та передавати інформацію.
Факт — дійсна, невигадана подія або явище, які від-
бувалися насправді.

Утворіть пару «пристрій — призначення».

Здійснення 
відеоспостереження

Виконання 
математичних 
обчислень

Пошук та 
відстеження руху за 
маршрутом на мапі

Накопичення та 
збереження будь-
якої інформації

Здійснення фото- та 
відеозйомки

Спілкування та 
пошук інформації
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Утворіть правильні твердження. З’єднайте лініями.

Установіть відповідність між знаряддям та інфор-
мацією, яку можна за допомогою нього отримати.

температура
тіла

прогноз
погоди

вихідні дні
у 2020 році

маса
тіла казка

Факт —

Носій 
інформації — 

Цифровий 
носій 
інформації —

це предмет, який здатний 
отримувати, зберігати та 
передавати інформацію.

предмет, який усі інформацій-
ні процеси виконує за допо-
могою комп’ютерної техники.

дійсна, невигадана подія або 
явище, які відбувалися нас-
правді.
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Чи є серед цих пристроїв ті, якими ви користува-
лися? Розкажіть, для чого вони призначені.

ЦИФРОВІ  ПРИСТРОЇ
для безпекидля гридля навчання для побуту

Словничок
Цифровúй носіʹй інформáції — предмет, який усі інфор-
маційні процеси виконує за допомогою комп’ютерної 
техніки.
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Як ви гадаєте, для чого людство винайшло па-
пір? Яку інформацію можна зберегти та передати 
на папері?

Відгадайте загадку.

Ось я кнопку натискаю
і папір вже заправляю.
Він друкує без зупинки

вірші, пісні і картинки.
І швидкий, неначе спринтер.
Відгадайте, що це?

Сучасні пристрої роздруковують не лише плоскі, 
а й об’ємні зображення. Щоб одержати об’ємне 
 зображення, використовують пластик або метал, з 
яких пошарово створюється предмет друку.

ПРИНТЕРИ

Продовжте ряд. Обведіть правильну відповідь. 

Монітор

Принтер

Тостер
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Виконайте завдання в парі.

1. Улітку ви познайомилися з новими друзями.
А тепер хочете надіслати їм фото та приві-

тання. Який спосіб передачі інформації використаєте?
2. У родині захворіла бабуся. Яким способом

можна передати повідомлення лікарю?

Висновок
Є безліч пристроїв, за допомогою яких люди 

отримують, зберігають та передають інформацію.

Назвіть сфери діяльності людини, де можна викорис-
товувати комп’ютер.

Позначте                      пристрій, який здатний отримувати 
та зберігати інформацію. Обведіть той, який 
здатний передавати інформацію.
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Чи знаєте ви...
У часи козацтва козаки буду-

вали сторожові вежі — маяки.
Коли вартовий помічав просування 
ворожого війська, він запалював на 
вежі смолоскип.
Полум’я та дим бачили на сусідніх 
 вежах і таким чином передавали ін-
формацію про небезпеку.
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Як погода впливає на життя людини? 

Які таємниці у природи восени? 

Де і як дізнатися про все на світі? 



Чому буває день і ніч? 

Для чого проводять експеримент? 

Для чого потрібний план дій? 
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ЯКУ ФОРМУ МАЄ НАША ЗЕМЛЯ. 
ЧОМУ БУВАЄ ДЕНЬ І НІЧ

Яку  форму  має  Земля  — 
плоску чи кулясту? Нині це за-
питання  нікого не здивує, бо 
всі знають, що Земля має 
форму кулі. Її так і назива-
ють — земна куля.

Земля — особлива пла-
нета, тому що на ній є життя. 
Хоча ми цього не відчуваємо, 
але планета Земля постійно 
рухається. Вона обертається 
навколо уявної лінії, що нахи-
лена.  Ця лінія  ніби  проходить 
крізь усю земну кулю. Її називають віссю Землі.

РОЗДІЛ 1.  
ПРИРОДА ВОСЕНИ

Вісь Землі
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Словничок
Вісь — уявна лінія, навколо якої обертається тіло.

Час, за який Земля робить повний оберт навколо 
своєї осі, називають добою.

Доба триває 24 години. 

Під час обертання до Сонця повертається 
то один, то інший бік планети. Обернена до Сонця 
частина земної кулі освітлюється його промінням. 
Тут — день. На протилежному боці в цей час — ніч, 
бо його не освітлює Сонце.
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Чим відрізняються малюнки? Знайдіть і назвіть 
розбіжності.

Висновок
Обертання Землі навколо своєї осі спричиняє 

зміну дня і ночі. День і ніч складають добу.

Використовуючи різні джерела інформації, підготуй- 
те розповідь про першого космонавта України —
Леоніда Каденюка. Виступіть з повідомленням 
перед однокласниками. 

У якому напрямку рухається Земля навколо 
Сонця? Оберіть правильну схему.
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З давніх часів мореплавці, вирушаючи у відкрите 
море, спостерігали, як берег зникав за горизонтом. 
Коли люди дізналися, що Земля куляста, таємницю 
горизонту було розкрито.

Словничок
Горизóнт (обрій) — це уявна лінія між земною по-
верхнею і небом.

До лінії горизонту неможливо наблизитися — вона 
постійно віддаляється.

Упишіть пропущені слова (схід, захід).

сонцясонця



48

Горизонт має чотири основні сторони: північ, 
 південь, захід, схід. Щоб визначити основні сторони 
горизонту за Сонцем, потрібно опівдні стати облич-
чям у бік своєї тіні. Перед вами буде напрям на північ, 
а за спиною — напрям на південь. Праворуч — схід, 
а ліворуч — захід.

Як, на вашу думку, учені отримали інформацію, 
що наша планета має форму кулі?

З’ясуйте, у якому напрямку рухається Назар.
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Висновок
Горизонт — це уявна лінія між земною поверх-

нею і небом. Горизонт має чотири основ ні сторони: 
північ, південь, захід, схід.

Позначте істинні (правильні) твердження.

День змінює ніч тому, що ...

під час обертання планети Земля навколо своєї 
осі до Сонця повертається то один, то інший її бік.

Сонце заходить за хмари.

Сонце заходить за горизонт.

Сонце уночі не світить.

Упишіть назви транспортних засобів, які рухають-
ся по Україні ...

на південь

на північ

на схід

на захід
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Чи знаєте ви...
Ніч — найкращий час для відпочинку. Нічний сон 

для дітей має тривати не менше як 10 годин, а для до-
рослих — 8 годин.

Позначте  те, що відбувається вдень, а  
— що відбувається вночі.  



51

ЧОМУ НА ЗЕМЛІ БУВАЮТЬ 
ПОРИ РОКУ

Чи замислювалися ви, чому осінь змінює зима, а 
за весною приходить літо?

Теплі пори року (весна, літо) змінюються холод-
ними (осінь, зима), тому що Земля обертається не 
тільки навколо уявної осі, а ще й навколо Сонця.

Обертання Землі навколо Сонця
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Вісь Землі постійно нахилена, тому в різні пори 
року Земля отримує від Сонця неоднакову кількість 
тепла й світла. Коли сонячні промені падають прямо, 
Сонце припікає сильніше. Якщо ж промені ковзають 
по поверхні, то вони гріють земну поверхню слабше. 
Ось чому змінюються пори року на Землі. Загалом є 
чотири пори року.

Позначте, скільки часу триває рік. 

З56 днів             365 днів    376 днів

Розставте пори року у послідовності.
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Упізнайте пору року.

ВЕСНА ЛІТО   ЗИМА ОСІНЬ

Вкажіть причини зміни пір року.

         нахил земної осі

         рух Землі навколо своєї осі

         рух Землі навколо Сонця

Вкажіть пору року яка є початком навчального року.

   ВЕСНА           ЛІТО            ОСІНЬ         ЗИМА
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Виготуйте з паперу за зразком чи власним заду-
мом дерево «Пори року».

Вам знадобляться: папір білого кольору, кольорові 
олівці, простий олівець, ножиці, клей ПВА та матері-
али для оздоблення (за бажанням).

 Розкажіть, скільки пір року ви зобразили на дереві.
 Чому саме так ви їх зобразили?
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Назвіть пори року. Яка ваша улюблена пора року? 
Поясніть чому.

Земля обертається навколо Сонця приблизно 
за 365 днів. Цей проміжок часу називають роком.

Словничок
Рік  —  проміжок часу, протягом якого Земля робить 
один оберт навколо Сонця.
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Як зміна дня і ночі, пір року впливає на життя 
людини та її здоров’я?

Зміни в неживій та живій природі залежать від по-
ложення Сонця, змін дня і ночі, місяців року. Протя-
гом року ми спостерігаємо зміни активності. Навесні, 
коли світловий день збільшується, — активність зрос-
тає, а восени — навпаки.

Поспостерігайте за собою: коли ви більш ак-
тивні — уранці чи ввечері?

Висновок
Зміна пір року — незмінне явище природи. 

Його причинами є нахилена земна вісь і рух Землі 
навколо Сонця, який триває 365 днів, або рік.

Чи знаєте ви...
Шлях, яким Земля обертається навколо Сонця, 

називають орбітою.

ЯВИЩА ПРИРОДИ.  
СКІЛЬКИ МІСЯЦІВ У РОЦІ

Подивіться довкола. Усе навкруги змінюється. За-
цвітають сади. Згодом з квіту облітають пелюстки, і 
з’являються соковиті яблука чи груші. Ще за деякий 
час листя змінить своє забарвлення. Його підхопить 
вітерець і понесе вдалину.

Замерзання води, випадання дощу, снігу, зміна 
дня і ночі, листопад — усе це явища природи.

Зміни, пов’язані із сезонами, називають сезонни
 ми явищами природи.
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За малюнком наведіть приклади явищ природи, 
які властиві різним порам року.
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Словничок
Усі зміни, що відбуваються у природі, називають 
 явищами природи.

Встановіть відповідність між порами року і місяцями.

ОСІНЬ березень
ЗИМА червень
ВЕСНА листопад
ЛІТО грудень

Які явища природи характерні для місяця, у якому 
ви народилися?

Відгадайте загадку.

Чотири кольори мають,
раз на три місяці 
барви міняють.

Природні явища характе
ризують зміни у природі, що 
 відбуваються в певні пори року. 
Кожна пора року триває три 
 місяці.
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Скільки місяців у році? Скільки місяців у половині 
року? У двох роках? А у трьох?
Яка тепер пора року? Який місяць? Назвіть 
 попередній місяць. Який місяць наступний?

Пригадайте казку «Дванадцять місяців». Назвіть 
усі місяці.

Обговоріть у парах. Що в казці «Дванадцять міся-
ців» було справжнім, а що — вигаданим? Назвіть 
те, що насправді не відбудеться. Як відрізнити 
вигадку від правди?

Кожній порі року властиві певні явища природи. 
Навесні все розквітає. Улітку спекотно, бувають грози. 
Восени жовкне та опадає листя. Узимку — снігопад.
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Відгадайте пору року. Які ознаки вам допомогли?

В небі ластівка летить,
З вітром листя шелестить.
Воду п’є лелека.

Сонце палить. Спека.
Дозріває жито.
Яка пора? …

Для яких пір року характерні ці явища?

Як ви думаєте, чому говорять: січень — року по-
чаток, зимі — середина?
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Чи знаєте ви...
На нашій планеті зміна пір року відбувається не 

скрізь відчутно. Є такі місця, де завжди холод або, на-
впаки, — завжди спека. Лід і сніг майже ніколи не тануть 
на полюсах планети. А спекотно завжди в Африці.

Відшукайте зайві об’єкти.

Осінь

Зима

Весна

Літо
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Вигадайте та намалюйте ознаки місяця, якого 
не існує, але вам він подобався б. Яку назву він 
матиме?

Висновок
Явища природи характеризують зміни у при-

роді, що відбуваються в певні пори року. Кожна пора 
року триває три місяці.

Сильніше сонця,
Слабіше вітру,
Ніг немає, а йде,
Очей немає, а плаче.

Мене просять і чекають, а 
як покажусь – утікають.

Вдень гуляє, а ввечері 
спать лягає.

Викотилось вранці
Золоте кружальце.
Не спиняється ніде,
Наче хтось його веде.
В шпарки скрізь проникло,
А надвечір зникло.
Діти, хто з вас озоветься:
Як оте світило зветься?

Впаде з неба – не розіб’ється, 
впаде в воду – розпливеться.

Живе – лежить, помре – 
побіжить.

Он літає в небі птиця
І нікого не боїться.
Крила сизі розпустила,
Ясне сонце заступила.
А як гримне сиза птиця - 
З неба крешуть блискавиці.

Довго мене немає - все 
помирає, а як прийду - 
знов оживає.

Хмари ганяє, дуба ламає...
Що це таке? Хто відгадає?

Хоч без крил, але літаю, 
Вербі коси розплітаю. 
Погойдаю в лісі гілку,  
Заколишу в квітці бджілку. 
Якщо добре розлютити,  
Можу шкоди наробити.

Скатертина біла увесь 
світ накрила.

Зимою грію, весною тлію, 
літом умираю, восени 
оживаю.
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ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНИЙ КАЛЕНДАР

У якому місяці ви святкуєте свій день народження?
Як ви гадаєте, де можна отримати інформацію 

про кількість днів у кожному місяці? Так, у календарі.

Словничок
Календáр — це перелік днів року з поділом на тижні 
та місяці.

Кожний день у календарі позначають числом. Дні 
визначних подій, свят та відпочинку позначають ін-
шим кольором.

Чи користуєтеся ви календарем? З якою метою? 
Де його можна побачити?

Розгляньте календар. Дайте відповіді на запитан
 ня та виконайте завдання.
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	Яку інформацію можна отримати?
	Назвіть місяці, які мають 30 днів.
	Які місяці мають 31 день?
	Скільки днів у тижні? Назвіть їх.
	Скільки тижнів у кожному місяці?
	Який найкоротший місяць року?
Скільки в ньому днів?

Лютий — найкоротший місяць року. У ньому 
28 або 29 днів. Раз на 4 роки в календар до дається 
366й день. Це відбувається тому, що Земля робить
річний оберт навколо Сонця за 365 днів і 6 год. За
4 роки цих «додаткових» годин набігає ще на 1 день.
Ним і є 29 лютого, а такий рік називають високосним.

Тарас зобразив мірну стрічку. Що означає ця 
стрічка і кожна її частина?

Визначте за малюнком, скільки часу минуло. 

?

?

?

?
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Порівняйте навчальний рік з календарним. Яка 
між ними відмінність? Чим вони схожі?
Назвіть місяці навчального року. Скільки місяців 

він триває?
Навчальний рік Календарний рік

Вересень Січень Липень
Жовтень Лютий Серпень
Листопад Березень Вересень
Грудень Квітень Жовтень
Січень Травень Листопад
Лютий Червень Грудень
Березень
Квітень
Травень

Найчастіше календар має форму таблиці.

— рядок

— стовпчик
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Із чого складається таблиця? Що розміщено у 
стовпчиках? А в рядках? Що має розміщуватися 
в порожніх клітинках таблиці?

Розклад уроків
понеділок вівторок середа

1.
2.
3.
4.
5.

Оберіть правильні твердження. 

 У році — три пори.

 Кожна пора року має три місяці.

 Після осені настає зима.

 Тиждень має 12 днів.

 У календарі — 12 місяців.

 За понеділком йде неділя. 
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Виготуйте осінній календар.

Вам знадобляться: картон білого кольору, 
кольорові олівці, ножиці, клей ПВА, матеріали для оз
доб  лення (за бажанням).

Вересень

Жовтень Листопад

Позначте на календаріпірамідці: дні осінніх ка
нікул блакитним кольором; дні народження одно-
класників — зеленим кольором.
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У яких пристроях можна знайти календар?

Висновок
Календар є потрібним і важливим помічником у 

житті людини. Він дозволяє планувати справи, нага-
дує про важливі дати, допомагає орієнтуватися в часі.

Чи знаєте ви...
Є «правило кісточок» для запам’ятовування кіль-

кості днів у місяцях. Якщо виставити перед собою скла-
дені разом кулаки так, щоб бачити їхній тильний бік, то 
за «кісточками» й проміжками між ними можна визначити 
тривалість місяців. Починати треба з крайньої лівої «кіс-
точки» — січня. 

січень

лютий

березень
квітень тр
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грудень



69

ЯК РОЗПІЗНАВАТИ ІНФОРМАЦІЮ

Знаки допомагають зображувати будь-які об’єкти 
та явища. Коли знак несе певну інформацію, він 
 перетворюється на символ. Давніми символи «ма-
лювали» речення та цілі тексти.

 «Розшифруйте» стародавні зображення зліва. 
Утворіть пари «символ–об’єкт».

Згодом таке «малювання» перетворилося на 
 писемність. Знаки та символи замінили буквами.
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 Що схоже, а що відмінне в цих 
літерах?

 Якому запису відповідає фра  за: 
«До десяти додати дев’ять»? Що 
об’єднує ці записи? Чим вони 
відрізняються? Обчисліть.

10 + 9 X + IX 10  9

Нині люди продовжують використовувати у своїй 
діяльності спеціальні знаки та символи.

Інформація має бути 
зрозумілою 

відправникові 
й одержувачу.



71

 Об’єднайте інформацію у відповідні групи.

  Приватна

  Інформація за призначенням

    Публічна

(099)0010203

Номер 
телефону

Місце 
навчання

Банківська 
карта

Улюблена 
страва Світлина

Хобі

 Перевірте правильність виконання завдання за 
визначеннями у словничку.

Словничок
Привáтна інформáція — та, яка точно вказує на лю-
дину (ваше ім’я, адреса, номер телефону тощо).
Публіʹчна інформáція — та, яку вільно використовують 
(збирають, зберігають та поширюють у доступних дже-
релах). Зазвичай притаманна багатьом людям.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!
	Ніколи не розповідайте незнайомцям про себе — 
де живете, навчаєтеся, свій номер телефону. Ця 
 інформація — лише для родичів та близьких друзів.
	Ніколи не надсилайте незнайомцям власні світ-
лини чи світлини родини та друзів. Це може нашко-
дити вам та рідним.
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 У групі спробуйте передбачити негативні наслідки 
порушення правил поширення приватної та пуб-
лічної інформації.

 Що означають жести дітей? Які жести ви вико-
ристовуєте в повсякденному житті? Театралізуйте 
мовою жестів вітання, поздоровлення тощо.
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 Відшукайте відповідні пари «схема–зображення». 
Що вам допомогло виконати завдання?

Складіть задачу  
про транспорт  
за математичною 
схемою.

Словничок
Схéма — це спрощене зображення об’єктів без дрібних 
деталей.

 Розкажіть за планом класу, де ви сидите.
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Словничок
Схематичне зображення вигляду приміщення зверху 
називають плáном.

  Пригадайте призначення шкільних приміщень. 
Які з них є доступними для учнів, учителів, кухарів?

 Що тут зображено? За допомогою чого можна 
зрозуміти цю інформацію?

   

  Чи є подібні зображення в підручнику? Яке, на 
вашу думку, їхнє призначення? Поділіться ін-
формацією в парі.

Чи всі зображення може прочитати людина? Що допома-
гає розшифрувати кодовану інформацію?
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 Створіть за зразком схему свого безпечного 
шляху до школи.

вул. Свободи

вул. Шкільна

 Розшифруйте закодоване слово.

2 + 7 = 4 + 3 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 – 2 = 8 – 7 = о ґ і х и с г е л п

Висновок
Інформацію можна зафіксувати (записати, за-

малювати або зобразити схематично). Щоб розпіз-
нати та передати інформацію, треба, щоб вона була 
зрозумілою відправникові й одержувачу.
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Чи знаєте ви...
Для людей з порушеннями зору створено особливу 

азбуку. Автором цієї азбуки став французький учитель Луї 
Брайль, який ще в дитинстві осліп. З допомогою батьків 
він уже в дошкільному віці був самостійним хлопчиком, на-
вчався разом зі зрячими дітьми і був одним з кращих учнів. 
У 15 років Брайль розробив абетку для читання та письма 
незрячих.
На цупкому папері спеціальним 
шилом витискують точки. Кожній 
літері, цифрі або ноті відповідає 
група точок певної конфігурації. 
Розпізнати ці витиснені знаки 
на дотик допомагають подушечки 
пальців рук.

 Застосовуючи техніку оригамі, виготуйте ракету за 
схемою чи власним задумом. Оздоблення ракети 
виконайте за бажанням.

Вам знадобляться: кольоровий папір, простий олі-
вець, ножиці, клей, кольорові олівці та матеріали для 
оздоблення.
Скористайтеся умовними позначеннями, наведеними 
в таблиці.
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Лінія Значення лінії Приклад

Лінія складання (згину)

Стрілка, яка вказує, 
у який бік згинати 

папір (на себе)  

Згинання паперу  
від себе

Перегнути папір на 
себе — зігнути та 

відігнути, зробивши 
складку

Виконуйте послідовно:
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ЯКИЙ В ОСЕНІ СВЯТКОВИЙ КАЛЕНДАР

  Про яке осіннє свято вірш Олеся Лупія?

Світ у сяйві, не впізнати
Саду і городу.
То Покрова — світле свято
Нашого народу.

То Покрова землю вкрила
Щедрими плодами,
Розпростерла ніжні крила,
Стала понад нами.

То Покрова — захисниця
Запорожців славних,
То Покрова — помічниця
Воїнів відважних.

Грає осінь кольорова,
Пахнуть груші, сливи,
Усміхається Покрова
До дітей щасливих.
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  Чи знаєте ви, хто такі захисники? Чи зустрічали ся 
з ними? Яке свято в Україні вшановує воїнів- 
захисників?

  

 Хто може стати захисником? Чи можете ви ними 
бути?
Які якості, на вашу думку, притаманні захисникам? 
Продовжте: хоробрі, відважні…

  Чи траплялося так, що ви потребували захисту? 
Хто вас захищав? Опишіть риси характеру ва-
шого захисника/захисниці.
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 В осінньому календарі позначте червоним кольо-
ром 14 жовтня — День захисника України.

У цей день Україна вшановує мужність та героїзм 
захисників держави, військові традиції та звитяги 
українського народу. Він поєднав у собі потрійне все-
народне свято:

	свято Покрови святкують в 
Україні не лише як  народно-релігійне, 
а й як національне, бо Матір Божа є 
покровителькою нашої армії.

	День Українського козацтва, 
яке має славну історію.

	День захисника України —  
державне свято, яке відзначають 
в Україні з 2014 року.

  Як святкують цей день у вашій родині?

Привітання «Слава Україні! — 
Героям слава!» використовують 
у Збройних силах та в Націо-
нальній поліції України. Це гасло 
 промовляють, коли вшановують 
пам’ять загиблих воїнів.

 Хто для вас є героєм? Що потрібно, щоб стати 
ним?
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 Розкажіть про героїв, яких ви зустрічали в казках 
і в реальному житті. Що їх об’єднує? Упі знайте та 
назвіть героїв українських казок. Які риси їм при-
таманні?

  

  Назвіть пам’ятні та святкові дні, які відзначають 
восени. Доповніть цей перелік. Чи є серед ва-
ших однокласників осінні іменинники? Приві-

тайте їх.

Пам’ятні
та святкові

дні
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Цього дня люди придивлялися до погоди і  казали: 
«На Покрову до обіду осінь, а після обіду — зима». 
Поясніть, як ви розумієте цю прикмету.

Висновок
14 жовтня святкують державне свято — День 

захисника України, релігійне — Покрови  Пресвятої 
Богородиці та День Українського козацтва.
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Чи знаєте ви...
День Покрови Пресвятої Богородиці — старовинне 

свято, що відзначалося в часи Запорізької Січі, як день 
захисту Українського козацтва. Наші козаки вважали Пре-
святу Богородицю своєю заступницею. Звертаючись до 
неї, вони казали: «Покрий нас чесним своїм Покровом та 
захисти нас від усякого зла!».

 Що ви побажали б захисникам України?

 Виготуйте з паперу за зразком чи власним заду-
мом листівку для захисника Вітчизни.

Вам знадобляться: аркуш картону світлого 
кольору, папір рожевого та червоного кольорів, про-
стий олівець, ножиці, шаблон-«сердечко», клей ПВА 
та матеріали для оздоблення (за бажанням).
Виконуйте послідовно:

1. На аркуші картону позначте середину та пере-
гніть його навпіл.

2. На звороті кольорового паперу 
обведіть шаблон «сердечка» та ви-
ріжте його.

3. Виріжте чотири «сердечка» з 
паперу червоного кольору та чо-
тири — з паперу рожевого кольору. 
Вирізані «сердечка» перегніть навпіл, як показано на 
малюнку.
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4. Нанесіть клей на картон та приклейте «сер-
дечка».

5. Виконайте оздоблення листівки та підпишіть її.
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ЯКОГО Я РОДУ, ЯКОГО НАРОДУ

 Доповніть рядки вірша Юрка Шкрумеляка, де ще 
є Україна.

ДЕ УКРАЇНА?
Україна в давній славі, в козацьких пригодах,
на заквітчаних левадах, в рідних синіх водах.
Україна в тих долинах і високих горах,
на степах буйних, широких, у гаях, у борах.
Україна в білих селах, у густих садочках,
у хрещатому барвінку, у синіх квіточках…
Були часи, коли нашу землю 

загарбали та поділили між со-
бою сусідні держави. Від поне-
волення український люд був 
змушений тікати до диких не-
обжитих українських степів та 
порогів Дніпра. Серед островів 
на Дніпрі й утворилася козацька 
держава Запорозька Січ. А во-
їни стали називати себе коза-
ками, тобто вільними людьми.

Козаки — це лицарі, хлібороби, господарі. Вони 
дотримувалися козацьких звичаїв, мали міцне здоро-
в’я. Повага до старших, батьків, чесність, справедливість, 
взаємодопомога — ось найголовніші їхні чесноти.

У кожній державі є закони, за якими живе її народ. 
Козаки першими у світі написали конституцію — 
основний закон козацької держави.

Словничок
Порóги — східчасті кам’янисті ділянки посеред річки.
Січ — табір, обнесений дерев’яним час токолом.
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  Чи знаєте ви, хто такі козаки?
Знайдіть у тексті відповіді на запитання.

	Де мешкали козаки?
	Як називалася їхня держава?
	Що першими у світі створили козаки?

Словничок
Конститýція — основний закон держави, у якому за-
писано всі права та обов’язки її громадян.

  Обговоріть у парі, як ви розумієте права дітей.

Кожна дитина має право на:

любов  
і піклування

повноцінне  
харчування

освіту
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відпочинок  
і дозвілля

медичну  
допомогу

інформацію

житло безпечне  
середовище

розвиток  
талантів

У людей є також обов’язки — захищати свою 
Батьківщину, берегти природу, поважати честь і права 
інших людей, допомагати людям, тваринам тощо.

  Які обов’язки ви маєте вдома? У класі? Які з них 
є щоденними?

 Простежте, як змінилися ваші обов’язки, коли ви 
підросли.
За зразком підготуйте власну презентацію шкали 

часу «Мої обов’язки». Для цього фіксуйте інформацію на 
доступних носіях (папері, флешці, фотокамері тощо).
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  Якому із зображень відповідає слово минуле, а 
якому — тепер?

На честь козаків в Україні названо багато міст та 
сіл. Донині збереглися назви козацьких поселень — 
Острóг, Рýжин, Кóвель, Дýбно, Ріʹвне, Луцьк, Могиліʹв 
і багато-багато інших.

В Україні зберігають та охороняють пам’ятки, по-
в’язані з українським козацтвом.
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 Що об’єднує слова пам’ять, пам’ятка і пам’ятник?

Пам’ять

Пам’ятка

Пам’ятник

  Які є пам’ятки природи та культури у вашому 
краї? Кому встановлюють пам’ятники? Про що 
вони нагадують і розповідають?

Довідайтеся про це зручним для себе способом (запи-
тайте в дорослих, прочитайте книжку, відвідайте музей).
Що, окрім людини, також має пам’ять? Назвіть відомі вам 
пристрої, що мають пам’ять.
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 Поясніть зміст козацьких прислів’їв. Як ви розумі-
єте кожне? Поділіться своїми думками у групі.

	 Де козак, там і слава.
	Не лише силою боротися треба, а й умінням.
	Україна мати — умій її захищати.

  Відшукайте в тексті Державного Гімну України 
слова про козацький рід. Заспівайте разом Гімн 
України.

Висновок
Час, коли жили справжні козаки, давно минув. 

Та дух козацтва досі тече в наших жилах. Ми — на-
щадки козаків та козачок. Нам варто пам’ятати, що 
«ми, браття, козацького роду».
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ЯК ЗДОБУТИ КОЗАЦЬКЕ ЗДОРОВ’Я
Козаків здавна вирізняли здоров’я та сила. Вони 

мали міцну статуру, були спритними й витривалими, 
бо загартовували своє тіло. Молоді козачата постійно 
вдосконалювали свої навички в іграх та змаганнях.

  Що ви вмієте робити? Доповніть цей перелік дій. 

Хоч би що ми робимо — бігаємо, спимо, чита-
ємо, — ми безперервно витрачаємо енергію.
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 Звідки ви отримуєте енергію?

Сонце дає нам усю необхідну енергію. Рос-
лини та тварини також ростуть, завдячуючи 

енергії Сонця.
Коли ми їмо, то теж отримуємо енергію для життя. 

Потреба в енергії є щоденною. Щоб мати багато 
енергії та сили, потрібно бути здоровими. Коли ми хво-
ріємо, то не можемо робити все, що нам подобається.

Словничок
Енéргія – це діяльність, сила, міць.
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 Як слід дбати про своє здоров’я? Назвіть корисні 
звички. Доповніть перелік дій, щоб не хворіти.

?

 Відгадайте загадку.

Висять сорочки
У два рядочки.

Коли зуби здорові — у вас гарна 
усмішка. Ви маєте дбати про свої зуби. 
Якщо постійні зуби пошкоджено, їх треба лікувати. 

Щоб зберегти зуби міцними та здоровими, треба:
	чистити їх двічі на день;
	мати особисту зубну щітку, міняти її кожної пори року;
	після їжі полоскати рот водою;
	двічі на рік відвідувати лікаря-стоматолога.
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 Поміркуйте і розв’яжіть задачі.

	 У трирічного Івася виросли всі 20 молочних 
зубів. У 6 років почали рости постійні зуби. 

Спочатку виросло 28 зубів, а після закінчення школи, — 
ще 4 зуба мудрості. Скільки тепер зубів у Івася?
	 У дитини 20 молочних зубів, а в дорослої людини 
32 зуби. У кого більше зубів і на скільки?

 Виготуйте з паперу чи картону макет 
зубної щітки. За поданою схемою змо-
делюйте правила чищення зубів.
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Словничок
Макéт — це зменшена модель справжнього об’єкта.

Висновок
Доберіть слова до рими.

Щоб здоров’я добре мати
слід про нього змалку…
Кожний ранок обливатись
і зарядкою…
У дворі щодня гуляти,
повноцінно їсти й…

Добре мити всі продукти,
досхочу вживати…
За зубами доглядати,
дірочки в них…
Будете це все робити –
перестанете…

Наталя Гуркіна
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Чи знаєте ви...
У слона всього 6 зубів, але яких! Щодня ця тварина 

перемелює десятки кілограмів їжі — не кожний зуб витри-
має таке навантаження. Саме тому у слона великі зуби, та 
й змінює він їх аж п’ять разів протягом свого життя!
Собаки мають 42 зуби, коти — 30, свині — 44 зуби.

ЩО ТАКЕ ЕКСПЕРИМЕНТ

  За малюнками дайте відповідь на запитання: для 
чого людям знання про навколишній світ?
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 За допомогою дзеркала прочитайте слово. Що 
воно означає?

ЕКСПЕРИМЕНТ
Дослідникам природи часто бракує результатів до-

слідження, щоб зробити правильний висновок. Тоді вони 
використовують інші методи, наприклад експеримент.

Люди, які вирощують культурні рослини, штучно 
змінюють умови вирощування, щоб одержати багатий 
урожай або вивести нові сорти овочів чи фруктів.

  Які експерименти проводять учені? Які експери-
менти проводили ви? З якою метою? Чим спо-
стереження відрізняється від експерименту?
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Словничок
Експеримéнт — це спосіб пізнання природи у спеці-
ально створених умовах. Спостереження, досліди та 
експерименти є джерелами інформації.

 Відгадайте загадки. Поміркуйте, що допомогло 
людині їх придумати: спостереження чи експери-
мент. Поділіться інформацією в парі.

Прозоре скло –
В воді не тоне,
В огні не горить.

Пані крижана зі стріхи
Ноги звісила для втіхи.
А як сонце припече –
Пані плаче і тече. 
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  Ознайомтеся з «кроками», які потрібно зробити 
для проведення експерименту. Як ви розумієте 
кожен «крок»?

7. ВИСНОВКИ

6. ФІКСУВАННЯ 
РЕЗУЛЬТАТІВ

5. ЕКСПЕРИМЕНТ

4. ПЛАН

3. РЕСУРСИ

2. ГІПОТЕЗА 

1. МЕТА 

 У групі висуньте гіпотезу про те, що станеться із 
Землею, якщо:

	 вона буде ближче до Сонця;
	 далі від Сонця;
	 Сонце згасне.

ТЕПЛОСВІТЛО
ГІПОТЕЗА
Передбачаємо… 
Припустимо,...
Що буде, коли…
Можливо,...
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 Розгляньте фото кульбаби. Висуньте 
припущення, що відбудеться з «па-
рашутиком» кульбаби далі.

  Де вчені проводять дослідження?

	 Яких правил безпеки потрібно дотримуватися в  науковій 
лабораторії? Що може статися, якщо їх не  виконувати?
	 Чи є навчальні лабораторії у вашій школі? Чи можна в 
них проводити дослідження?

Щоб проводити дослідження, потрібні пристрої, які 
допоможуть побачити, зафіксувати та дослідити об’єкт.
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 Припустіть, що можна дослідити за допомогою 
цих пристроїв.

 Використовуючи «кроки» для проведення експе-
рименту, дослідіть у групі, чи поглинають рослини 
воду. Чи потрібна рослинам вода?
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Вам знадобляться: чотири білі квітки хризантеми, 
прозорі окуляри, вода, харчові барвники.
Виконуйте послідовно:

1. У кожну із чотирьох склянок налийте води до 
половини об’єму.

2. Додайте до кожної склянки харчовий барвник 
 іншого кольору та занурте у воду стебла хризантеми.
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3. Спостерігайте зміни з плином часу! Обов’язково 
зробіть висновок.

Висновок
Експеримент — один зі способів дослідження 

природи. Проводячи експеримент, потрібно дотри-
муватися всіх його етапів. Жоден експеримент не 
 обходиться без спостереження. Деякі експерименти 
потрібно проводити неодноразово. Пам’ятайте про 
правила безпеки!

Чи знаєте ви...
Щоб визначити, яке з однакових зовні яєць варене, 

а яке — сире, потрібно лише їх розкрутити. Переконайтеся 
в цьому — проведіть експеримент.



104

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНИЙ  
ПЛАН ДІЙ

  Озвучте команди, які виконують люди. Наведені 
команди спонукають до дій. Назвіть ці дії.

Ліворуч! Праворуч! Усміхніться!

Кроком руш! Майна! Підіймай!

Словничок
Спонукáльним називають речення, яке спонукає до 
виконання дій. Воно містить наказ, вимогу, заклик, про
 хання тощо. Усі команди є спонукальними реченнями.

 У групі виберіть з поданих речень ті, що є коман
дами. Для кого їх призначено? Хто їх віддає?

	Заходьте, прошу.
	Передайте, будь ласка!
	Котра зараз година?

	Яка ти гарна!
	У тебе приємний голос!
	Сидіти!



105

 На аркуші у клітинку виконайте такі команди.

1. Поставте на початку рядка та на перетині 
клітинок точку.

1 2

2. Від заданої точки проведіть управо відрізок 
зав довжки 3 клітинки.

3. Не відриваючи руки, продовжуйте. Проведіть 
униз відрізок завдовжки 4 клітинки.

4. Проведіть уліво відрізок завдовжки 3 клітинки.
5. З’єднайте останню точку з початком.

Яку геометричну фігуру ви накреслили?
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 Припустіть, що ви поміняли місцями команди. Чи 
вийде у вас така сама фігура? Які варіанти мож
ливі? Змоделюйте в зошиті.

Щойно ви виконали заданий алгоритм, а потім 
змінили його. У житті ми часто виконуємо певні алго
ритми дій.

Словничок
Послідовність команд (кроків) або план дій виконавця 
називають алгорúтмом.

 Поміркуйте в парі. Що у природі відбувається в 
певній послідовності? Доповніть власними при
кладами.

ПН    ВТ     СР    ЧТ     ПТ    СБ    НД
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 Яку дію виконують першою у виразах з дужками? 
Чи зміниться результат, якщо дії виконати не за 
правилом? Переконайтеся за допомогою обчислень.

20 – (10 + 5)   20 + (10 – 5)

 Чи важливий порядок команд в алгоритмі? Дове
діть свою думку у групі.

  Який умовний знак зображено на кнопках при
строїв для вмикання?

 Оберіть у групі правильний алгоритм (послідов
ність дій) для проведення спостереження. Хто з 
учнів помилився? Поясніть.

визначаю мету

складаю план дій

роблю висновок

фіксую (записую, 
фотографую або 

замальовую) події визначаю мету

складаю план дій

роблю висновок

фіксую (записую, 
фотографую або 

замальовую) події

Виконавцями команд можуть бути люди, тварини 
й навіть пристрої.
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  Які команди виконують ці пристрої? Хто подає 
їм команди?

Пральна машина Легковий автомобіль

Мікрохвильова пічНоутбук

 Складіть на вибір алгоритм:

	 для поливання кімнатних рослин у класі;
	 для роботи з будьяким пристроєм.

Висновок
У повсякденному житті ми користуємося алго

ритмами: плануємо справи, вибудовуємо  послідовності 
своїх дій. Пристрої також уміють виконувати команди 
та алгоритми.
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Чи знаєте ви...
Навігатор є сучасним при

строєм, який показує шлях у вигляді 
алгоритму. Він визначає своє місце 
розташування на Землі. Спочатку цю 
систему  широко застосовували у вій
ськових операціях та мореплавстві.

ЯКІ В ОСЕНІ ОЗНАКИ. ЯКІ ОСІННІ МІСЯЦІ

 Відгадайте загадку. За якими ознаками ви впіз
нали пору року?

Прохолодно.
Жовкне листя.
Горобина у намисті.
Птах у вирій відлітає.
В яку пору це буває?

Улітку день триває довше за ніч. 23 вересня три
валість дня і ночі стає однаковою — 12 годин. Тому 
цей день називають днем осіннього рівнодення.
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Після цього дня ніч поступово довшає, а день по
мітно скорочується. Сонце піднімається вже не так 
високо над горизонтом, як улітку, тому його промені 
слабше нагрівають землю.

  Які зміни в живій природі можна спостерігати 
восени? Розгляньте малюнок і розкажіть.
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Восени у природі спостерігаємо такі явища, як 
дощ, туман, листопад, а ближче до зими — іній 
та перший сніг. На калюжах з’являється тонкий лід.

 Що впливає на зміну тривалості дня і ночі? За 
потреби відшукайте цю інформацію в дитячих ен
циклопедіях.

 Подумайте, чому алгоритм проведення спостережень 
саме такий. Як пов’язані нежива і жива природа?
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Словничок
І́ній — дрібні кришталики льоду, що внаслідок різкого 
охолодження вкривають пухнастим шаром поверхню 
предметів.

Основні зміни в неживій природі спричиняють 
зміни в живій природі. Дерева й кущі змінюють зелене 
вбрання на жовте. Жовтіє і в’яне трава. Червоніє 
листя черемхи, вишні, горобини. Ще цвітуть пізні квіти.

  Які дерева не змінюють свого забарвлення?

Хвойні дерева — сосна, ялина — залиша
ються на зиму зеленими. Їхні листкихвоїнки так само 
опадають і замінюються новими, але поступово, про
тягом кількох років.

 За діаграмою з’ясуйте, де ростуть найвищі сосни. 
Яка висота сосен в Україні? Яка різниця у висоті 
між найвищим та найнижчим деревами?
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сосна
болгарських
гір

сосна
в США

звичайна
сосна
в Україні
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гірська
сосна
Карпат
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40
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3

67 м

 Упізнайте й назвіть осінні квіти. Доповніть пере
лік. Скористайтеся для цього зручним для себе 
способом (пригадайте, запитайте в дорослих, ви

конайте пошуковий запит у комп’ютері тощо).
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 Зафіксуйте зображення осінніх квітів, які ростуть 
поблизу школи, вашої домівки, зручним для себе 
способом (намалюйте, сфотографуйте).

  За ознаками на малюнках і в текстах віршів на
звіть осінні місяці. Якому місяцю відповідає ко
жен малюнок?

Вправо, вліво, вниз, назад —
всюди справжній листопад.
Трішки ще і вже зима,
от і осені нема.

В школах дзвоник 
продзвенів,
школярів дім знань зустрів.
В лісі виросли грибочки,
у опеньках всі пеньочки.

Наталія Гуркіна

Чарівник прийшов у ліс,
фарби, пензлика приніс.
У діброві та садочку 
стали жовтими листочки.

Леся Вознюк
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 Як утворилися нáзви місяців? Дослідіть.

Поступово надходить пора листопаду. Раніше 
за інші дерева скидають листя липа й старі тополі. 
Після перших приморозків густо опадає листя. Лиша
ються зеленими суниці, копитняк, які не бояться морозу. 

Словничок
Листопáд — опадання листя восени.

 Осінь у кожної людини своя. Для когось вона дощова 
й похмура, для когось — яскрава й гарна, ще для 
когось — врожайна й щедра. Якою є осінь для вас?
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 Попрацюйте групами. Складіть казку «Три сини 
осені». Розкажіть або намалюйте, яким ви бачите 
кожного сина.

1-ша група: «Вересень — найстарший син осені».
2-га група: «Жовтень — середній син осені».
3-тя група: «Листопад — наймолодший син осені».

 Аплікації з опалого листя ще довго будуть нага
ду вати нам про «золоту» осінь. 
Висушування  рослин у книжці (або між газетними 

аркушами) — найпростіший спосіб. Для цього листочки 
вкладають між сторінками так, щоб вони не накладались 
один на одного. Щоб захистити поверхню сторінок від 
 вологи, між листками вкладають паперові серветки. Далі 
книжку згортають, а зверху на неї кладуть щось важке. 
Цей спосіб сушіння досить тривалий (14–30 днів), проте 
сухі листочки будуть рівненькі й гарні.

Виготуйте із сухого листя за зразком чи власним за
думом аплікацію «Осінній пейзаж».
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Вам знадобляться: аркуш картону світлого кольору, 
сухе листя, кольорові олівці, простий олівець, но
жиці, клей ПВА та матеріали для оздоблення (за ба
жанням).
Для аплікації використовуйте листя різних дерев.

Горобина

Осика

Липа

ДубБереза

Верба
Клен

Каштан

Виконуйте послідовно:
1. На картоні намалюйте ескіз пейзажу.
2. Підготуйте листя. Розкладіть його на картоні, 

уточніть місце розташування кожного листка.
3. Нанесіть клей на картон та приклейте листя.
4. Виконайте оздоблення аплікації за бажанням.
5. Дочекайтесь, поки клей висохне.
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6. Придумайте назву для своєї аплікації. Прикра сьте 
аплікацією класну кімнату або подаруйте її рідним.

 Чому не варто сушити листя праскою?

Висновок
Осінь, як і інші пори року, має свої природні 

явища. До них належать: зменшення тривалості світ
лового дня, зміна забарвлення листя, листопад, ту
ман, дощ, іній, перший сніг.

Чи знаєте ви…
Є багато народних прикмет, пов’язаних з осінню.

	 Рясна горобина і передчасно почерво
ніла — на сувору й сніжну зиму.
	 Що тепліший і сухіший вересень, то піз
ніше прийде зима.
	Якщо осінь багата на гриби — зима буде 
тепла.
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ЧИ ЗУСТРІЧАЄТЬСЯ СВІТЛО З ТІННЮ

 Відгадайте загадку.

Він і гріє, і пече,
І, як зайчик, грається,
Схочеш взять його — втече
І мерщій сховається.

 Кому потрібне сонячне світло? За малюнками 
розкажіть, які є джерела світла.

Сонце — головне джерело світла й тепла на 
Землі. Розрізняють природні й штучні джерела світла.

 Знайдіть природні й штучні джерела світла на 
картинках.
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  Яким джерелом світла є вогнище? Чим вогонь 
корисний і чим — небезпечний? Чого він «бо
їться»? Як з ним «товаришувати»?

 Обговоріть у групах зміст поданих прислів’їв.

	 Коробка сірників, хоч і мала, багато може 
спричинити зла.

	 Водою пожежу гасять, а розумом — запобігають.

 Чому в разі пожежі не можна ховатися в шафі, 
під ліжком та в інших схованках?
За яким номером телефону викличете пожежних?
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 За малюнком передбачте наслідки такого відпо
чинку в лісі. Як можна запобігти пожежі?

 Для уникнення пожежі в лісі складіть правила по
водження з вогнем.

 Як створити темряву у світлій 
кімнаті? Чому, виходячи з при 
міщення, потрібно вимикати 
світло?

Висновок
Сонце — головне джерело світла й тепла на 

Землі. Світло — необхідна умова життя рослин, тва
рин і людини. Природу важливо оберігати від вогню.

 Відгадайте загадку.

Хто поруч іде, 
а сліду не залишає?
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  Чи траплялося вам спостерігати за тінню від 
предметів?

Тіні від людей, дерев, будинків та різних пред
метів добре спостерігати в сонячні дні. Сонячне про
міння поширюється прямою лінією і натрапляє на 
своєму шляху на різні перешкоди. Одні предмети воно 
пронизує наскрізь. Ці тіла світлопроникні. А є тіла, 
які не пропускають світло. Вони світлонепроникні.

  Які тіла пропускають світло, а які — ні? Поясніть 
це одне одному, залучаючи власний  досвід.

 Пограйте у гру «Хто більше?». Назвіть світло
проникні та світлонепроникні тіла.

Коли проміння потрапляє на своєму шляху на пе
решкоду, крізь яку не може пройти, зі зворотного боку 
перешкоди утворюється тінь.
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Словничок
Тінь — це частина простору, куди не потрапляє світло.

  Вставте пропущені слова в реченнях. Користуй
теся довідкою та малюнками.

Чим вище джерело світла, тим тінь ... .
Тінь об’єкта завжди міститься на ... боці від джерела 

світла.
Довідка: довша, коротша, протилежному, тому самому.
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 Чи всі тіні художник зобразив правильно? Де міс
титься джерело світла (попереду чи позаду дітей)?

 Яка відмінність між цими малюнками? За якої 
умови таке можливо?

 Розгляньте світлини. Визначте, від чого падають 
зображені тіні.
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 Разом з дорослим створіть «театр тіней» у темній 
кімнаті. 

 

 Виготуйте з картону силуети звірят або казкових 
героїв. Розіграйте «театр тіней».
Вам знадобляться: аркуш картону, простий 

олівець, ножиці, клей ПВА та палички для барбекю.

Висновок
Непрозорі предмети, розташовані на шляху 

світла, утворюють тінь. Довжина тіні залежить від ви
соти джерела світла.
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Чи знаєте ви…
Є рослини, які здатні рости в затінених місцях і за 

недостатнього сонячного освітлення. Їх називають тіньо
витривалими. Наприклад, липа, ялина, ялиця.

ЯКІ ВЛАСТИВОСТІ МАЄ ПОВІТРЯ

  Що ви знаєте про повітря?

Повітря товстим шаром огортає нашу Землю. 
Удень воно захищає її від палючого сонячного про
міння, а вночі — від переохолодження. Кожна щілина, 
будь який порожній простір заповнені повітрям.

  Які досліди доводять, що повітря існує, займає 
будьякий простір, має масу, рухається?
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Ми не бачимо повітря, не можемо спробувати його 
на смак або відчути, однак не живемо без повітря.

 Спробуйте закрити рукою ніс і рот. Що ви відчу
ваєте? Яке значення має повітря для організмів?

 Спробуйте прочинити зовнішні двері, коли на
дворі холодно. Що ви відчуваєте? По ногах дме 
холодне повітря, а тепле кімнатне повітря, під

нявшись догори, виходить надвір. Потримайте довше 
двері прочиненими — і в кімнаті стане майже так само 
холодно, як і надворі. Тому що тепле повітря вийде, а 
його місце займе холодне.

 Вивчіть властивості повітря за допомогою пода
них дослідів. Користуйтеся форзацом 1.

Вам знадобляться: скляна посудина, 
вода, колба, клаптик тканини.

1. У склянку з водою опустимо до
гори дном колбу так, щоб до неї не за
йшла вода. Будемо нагрівати колбу 
руками. З неї виходять бульбашки по
вітря. Чому?
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2. Не виймаючи колбу з води, по
кладемо на неї холодну вологу тканину. 
У колбу почне набиратися вода. Чому?

Під час нагрівання повітря роз ши
рю ється, а під час охолодження – 
стискається.

Тепле повітря легше від хо лодного. 
Воно піднімається вгору, а холодне 
опускається вниз. Так виникає вітер.

Словничок
Віʹтер — це рух повітря.

Від вітру залежать погода, урожай і ще багато чого 
в нашому житті. Шкоди завдають бурі та буревії.

Іноді вони призводять до руйнування споруд, ава
рій морських суден.

 Розкажіть, що «вміє робити» вітер.
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Словничок
Природне явище із сильним вітром, грозою, дощем 
або снігом називають бýрею. А буревій (урагáн) — це 
вітер руйнівної сили та високої швидкості.

  Розгляньте малюнки. Що забруднює повітря?

Повітря потребує охорони. Найбрудніше — пові
тря над великими містами.

 Поспостерігайте за повітрям уранці, коли йдете 
до школи, і ввечері. Що ви помітили?

Висновок
Повітря є скрізь, воно має масу і рухається. Під 

час нагрівання повітря розширюється, а під час охо
лодження — стискається. Рух повітря утворює вітер.
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Чи знаєте ви…
Про риб потурбувалася природа, забезпечивши 

їх плавальним міхуром, який заповнений повітрям. Коли 
потрібно виринути з води, міхур наповнюється повітрям, 
пірнути глибше — розмір міхура зменшується.

ЩО ТАКЕ ПОГОДА І ЯК ЇЇ ПЕРЕДБАЧИТИ

  Пригадайте, які є пори року. Чим займаються 
люди в різні пори року?
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 Як ви розумієте народну мудрість?

В осінній час сім погод у нас: сіє, віє, туманіє, 
шумить, гуде, мете і зверху йде.

Люди давно помітили, що погода дуже мінлива. 
Ранком світить сонечко, по обіді може зірватися 
 сильний вітер, а надвечір — випасти густий дощ. 
Для  кожної пори року характерна своя погода. За по
годою — температурою повітря, напрямом і силою 
 вітру, наявністю чи відсутністю опадів, хмарністю 
неба — спостерігають фахівці — синоптики.

Словничок
Погóда — це стан нижнього шару повітря в певній 
місцевості та в певний час.
Синóптик — спеціаліст з прогнозування погоди.

 Якій погоді відповідає кожен умовний знак?

Ясно   Похмуро   Хмарно  Вітер Сніг  Дощ
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 Опишіть погоду своєї місцевості. Використайте 
умовні позначення.

 Навіщо людям передбачати погоду? Людям яких 
професій потрібна інформація про погоду?

Щоб планувати польові роботи, відпочинок, за
безпечити нормальну роботу літаків, кораблів, людям 
потрібно було навчитися завбачати погоду — скла
дати прогноз погоди.
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Словничок
Прогнóз погоди — це припущення про майбутні зміни 
погоди.

  Де можна дізнатися прогноз погоди на тиждень 
або місяць?

Для складання прогнозу погоди використовують 
сучасну техніку, комп’ютери, спеціально обладнані 
судна в морі, запускають супутники в космос.

 Користуючись різними джерелами, знайдіть ін
формацію про те, як за станом рослин і поведін
кою тварин люди передбачають погоду.

  Разом з дорослими дослідіть, чи є у вас удома 
рослини або тварини, за поведінкою яких можна 
передбачати погоду.

 Чи впливає погода на здоров’я людей? У яку по
году люди частіше хворіють? Як за будьякої 
 погоди мати гарний настрій та бути здоровим?
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  Що означає бути щасливим? Розкажіть за ма
люнками. Доповніть власними думками.
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 Знайдіть у «хмарці слів» зліва прислів’я.

Дощ
Іній

Спека

 Створіть власну «хмарку слів» справа на тему 
«Погода». Продовжуйте.

 Разом з дорослими змоделюйте дощ у склянці.

Вам знадобляться: склянка 
або банка, вода, кубики льоду.

1. Нагрійте воду до кипіння.
2. Налийте трохи менше половини 

склянки гарячої води.
3. Накрийте зверху склянку таріл

кою і почекайте 1–2 хвилини.
4. Потім покладіть на тарілку 

 кубики льоду і спостерігайте, що 
 трапиться.

На стінках склянки будуть утво
рюватися краплі води — це і буде 
 моделювання дощу.

 Чи впливають погодні умови на кількість бруду в 
повітрі?



136

Висновок
Складовими погоди є: температура повітря, 

хмарність неба, опади, напрям і сила вітру. Погода 
дуже мінлива. Вона впливає на господарську діяль
ність людей та їхнє здоров’я.

Чи знаєте ви…
Упродовж століть люди спостерігали за навколиш

нім  світом: тваринами, рослинами та природними яви
щами. Народ помічав і запам’ятовував усе, що вказувало 
на зміну погоди. Так з’явилися народні прикмети.

ЯК ТЕРМОМЕТР ЗНАЄ,  
ТЕПЛО ЧИ ХОЛОДНО

  Чи користувалися ви термометром? Як саме? 
Які термометри є у вас удома? Як їх використо
вують у ваших родинах?

Усе довкола: каміння, вода, ґрунт, повітря — має 
температуру. У всіх предметів вона різна. Темпе
ратура неживої природи залежить від Сонця. Повітря, 
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наче скло, про пускає сонячні промені до поверхні 
Землі. А самé повітря нагрівається від земної по
верхні. Тому, що вище від поверхні Землі, то повітря 
холодніше. Улітку повітря тепле, а восени і взимку 
холодне. Температура повітря змінюється не лише зі 
зміною пір року. Вона змінюється і впродовж дня.

 Коли температура повітря найвища? А коли — 
найнижча? Чим її вимірюють?

Найвища температура повітря пополудні, а 
най ниж  ча — уранці, до сходу Сонця.

Термометр дослівно означає — вимірювач те
пла. Температуру вимірюють у градусах Цéльсія.

 Розгляньте термометр. Розкажіть про його будову.

Андерс 
Цельсій

шкала

межа між градусами  
тепла й холоду

скляна трубка 
зі спиртом або ртуттю

Нижню частину трубки термометра заповнено 
ртуттю або підфарбованим спиртом. Коли надворі те
пло, рідина у трубці піднімається вище за поділку, 
позначену нулем, а коли холодно, — опускається 
нижче від нуля. Поміркуйте, чому так відбувається.
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  Данилко захворів. У нього гаряче тіло. Болить гор
 ло. Що могло спричинити лихоманку у хлопчика? 
Як йому допомогти? Що треба зробити спочатку?

Словничок
Лихоманка — гарячка через високу температуру тіла.

  Яка температура тіла у здорової людини? Якими 
термометрами її вимірюють?



139

 Катруся занедужала і прийшла на прийом до 
шкільного лікаря. Складіть їхній діалог.
У якій послідовності відбувалися події? Утворіть 
пари «зображення — текст». Обговоріть у групі.

 Лікар виписує рецепт ліків.
 Дівчинка кашляє, бо застудилася.
 Катрусі холодно.
 Тато купує ліки в аптеці.
  Катруся почувається зле, у неї болить голова.
 Лікар оглядає дівчинку.

 Які бувають термометри? Як їх використовують?
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 Поміркуйте, що впливає на зміну температури по
вітря впродовж доби. Яка температура зазвичай 
у вашій місцевості влітку? А взимку?

Воду  нагріває сонячне проміння. Температуру 
води вимірюють перед купанням немовлят, отриман
ням лікувальних ванн, плаванням у басейнах тощо.

 Виміряйте з допомогою дорослих температуру 
води.

Вам знадобляться:    

Пам’ятайте про безпеку під час роботи з тер-
мометром! Зафіксуйте температуру води. Зробіть 
висновок.
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 За показами термометрів визначте температуру.

18 градусів тепла ? ?

  Чи бувають «термометри емо  цій»? На якій по
ділці сьогодні ваша «емоційна» температура? 
Що слід зробити, аби знизити «емоційні» градуси?

1

2

3

4

0

 За зразком виготуйте модель термометра.

Вам знадобляться: аркуш картону світлого 
кольору, кольорові олівці або фломастери, два 
шматки ниток червоного та білого кольорів, лінійка, 
простий олівець, ножиці, клей ПВА.
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Виконуйте послідовно:
1. Від аркуша картону відріжте смужку.
2. Посередині смужки (по вертикалі) намалюйте 

лінію, нанесіть на неї поділки та цифри від 5 до 30 
червоним кольором і синім, як показано на малюнку.

3. У верхній та нижній частині смужки зробіть 
отвори та всиліть у них з’єднані нитки.

4. Зав’яжіть нитки вузлом зі зворотного боку.
5. За допомогою виготовленої моделі термоме

тра покажіть температуру повітря на вулиці сьогодні.

Висновок
Термометр складається зі шкали з поділками. 

Кожна поділка відповідає одному градусу. Його по
значають так: °С. Цифри біля поділок показують кіль
кість градусів. До шкали прикріплено скляну трубку з 
рідиною.

Чи знаєте ви…
У термометрі для вимірювання температури тіла 

використовують ртуть. Якщо він випадково розіб’ється, 
ртуть витече. Це небезпечно! Ртуть — сильна отрута. 
Самостійно збирати її не можна!
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ЯКІ ВЛАСТИВОСТІ МАЄ ВОДА

  Пригадайте, де вода трапляється у природі. 
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Вода є повсюди: у безмежному океані, річках, 
озерах, у повітрі у вигляді пари, у хмарах, ґрунті. 
Вода міститься у всіх частинах рослин. Багато води є 
в тілі тварин і людини.

 Які властивості води зображено на малюнках?

Зазвичай ми бачимо воду у вигляді рідини. У та
кому разі кажуть, що вода перебуває в рідкому стані. 
Вода може перебувати і в газоподібному стані — це 
пара. Воді також притаманна дивовижна властивість 
перетворюватися на лід.
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 Які стани води зображено?

Холодного зимового дня вода переходить з рід
кого стану у твердий — лід або сніг. Якщо чайник 
довго кипить, вода з нього зникає — випаровується. 

 За яких умов можна пересвідчитися на власні очі, 
що ми видихаємо водяну пару?
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  За малюнком розкажіть, як вода переходить з од
ного стану в інший. Що є причиною змін стану води?

Вода
Охолодження

Нагрівання
Водяна 

пара

100 °С

Лід

Нагрівання

Охолодження

0 °С

 Доповніть речення словами з довідки.

Якщо водяну пару охолоджувати, вона стане 
…, а потім, замерзнувши, перетвориться на ….

Довідка: рідиною, льодом, пару, лід.

 Припустіть, що станеться:

	зі шматочком льоду, якщо його нагріти?
	з водою, якщо її продовжувати нагрівати далі?
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 За бажанням перевірте припущення експеримен
тально або зробіть висновки на основі власного 
життєвого досвіду.

 Щоб дослідити властивості води, проведіть до-
слід разом з дорослими.

Вам знадобляться: дві ємності, дві лабораторні 
колби з газовідвідною трубкою, лід, гаряча вода та 
вода кімнатної температури.

1. У дві однакові колби наливаємо воду кімнатної 
температури і позначаємо рівень води позначкою.

2. Занурюємо колби у дві ємності — з гарячою 
водою і з льодом.

3. Який результат експерименту? Зробіть висновок.

Вода в колбі, опущеній у гарячу воду, піднімаєть
 ся вище за позначку. Отже, вода під час нагрівання 
розширюється.

Вода в колбі, зануреній у лід, опускається нижче 
від позначки. Отже, вода під час охолодження стис
кається.
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Температура, за якої вода перетворюється на лід, 
становить 0  °С. 

Усі рідини (вода, олія, бензин, молоко тощо), а 
також рідкий метал — ртуть — розширюються під час 
нагрівання і стискаються під час охолодження.

 Як людина в побуті використовує воду в різних 
станах? Наведіть власні приклади.

Води на Землі багато. Людям, рослинам і твари
нам потрібна прісна вода. Але її запаси зменшуються 
через забруднення і неправильне використання. Тому 
воду потрібно берегти!
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 Як у домашніх умовах перетворити воду на лід?

 Висуньте гіпотезу, що трапиться, якщо зникне 
вода.

Висновок
Вода у природі може перебувати в рідкому, 

твердому та газоподібному (у вигляді пари) станах. 
Під час  нагрівання вода розширюється, а під час охо
лодження — стискається.

Чи знаєте ви…
У водоймах вода буває різної температури. Деякі 

риби, звірі, рослини можуть жити тільки в теплій воді, 
інші — тільки в холодній. У холодних морях, річках живе 
менше тварин, ніж у теплих.
Людина без води здатна прожити щонайменше 7 днів, а 
без їжі може витримати 30 днів.
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ЯК МАНДРУЄ ВОДА

  У яких станах трапляється вода у природі? Що 
є причиною змін стану води? За яких умов вода 
перетворюється на пару?

Словничок
Перехід води з рідкого стану в газоподібний (у вигляді 
пари) називають випарóвуванням.

  Чи доводилося вам спостерігати за хмаринками 
в небі? Якого вони кольору? Чи бувають одна
кові хмаринки?
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Хмари утворюються в небі на різній висоті й за 
різної температури, тому всі вони неоднакові.

На Землі під дією сонячних променів вода весь 
час випаровується з поверхні річок, озер, морів, оке
анів, вологого ґрунту, листків рослин, тіла тварин і 
людей. Угорі невидима водяна пара охолоджується, 
з неї утворюються дуже дрібні краплини води, що 
збираються у хмари. Ці краплини у хмарах, зливаю
чись одна з одною, поступово збільшуються. Хмара 
темнішає. Зрештою, краплини води стають такими 
важкими, що більше не можуть утриматися в повітрі, 
тому падають на земну поверхню, улітку у вигляді 
дощу, а взимку — снігу.

 Яке явище зображено на малюнках?

Разом з випаровуванням у при
роді спостерігаєть  ся також зворот
ний процес — перехід пари в рідину.

Уранці влітку досить часто ви
падає роса, а  восени за різкого 
 зниження температури повітря утво
рюється туман тощо. Відбувається 
конденсація — перехід водяної 
пари в рідину.

Повернувшись на Землю у вигляді опадів — дощу 
чи снігу, вода збігає зі схилів і збирається у струмках 
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і річках, що течуть в озера, моря та океани. Частина 
води просочується крізь ґрунт і гірські породи, дося
гає підземних вод, що теж стікають у річки або інші 
водойми. Ось так краплини води безперервно «подо
рожують» — переходять з одного стану в інший.

Колообіг води у природі

Моря та океани

Енергія Сонця

Дощ, сніг
Озера, 
річки

Ґрунтові води

Підземні води

Хмари
Конденсація

Ви
па

ро
ву

ва
нн

я
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Словничок
Перехід води з газоподібного стану в рідкий назива
ють конденсáцією. Безперервне переміщення води з 
океану на суходіл через повітря і з суходолу — знову 
в океан називають колоóбігом води у природі.

 Пофантазуйте. Продовжуйте речення.

Якби вода розмовляла,..
Якби вода в річках та озерах була фарбою,..

 Створіть словничок самостійно.
Фантазувáти — це…

Чи є правдивою наведена інформація? Як її 
можна перевірити? Куди спрямувати пошук?

Краплі дощу, які ви бачите сьогодні, приблизно 
2 місяці тому перебували в океані.
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  Розкажіть одне одному, на яких малюнках діти 
бережуть воду. А як це робите ви?

 Чи можна пити неочищену воду з річки, озера, 
калюжі?

Якщо пити з водойм, з яких також п’ють хворі 
тварини й люди, то можна заразитися інфекційними 
хворобами. Інфекційні хвороби виникають, коли до 
організму людини потрапляють шкідливі мікроби.
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Словничок
Мікрóби — занадто малі організми, щоб бачити їх не
озброєним оком.

Щоб шкідливі мікроби не потрапили до організму 
людини, важливо:
	 пити та використовувати лише чисту воду;
	 уникати контакту з хворими людьми та тваринами;
	 уживати лише якісні продукти, ретельно вимиті 
овочі та фрукти;
	 мити руки з милом перед їдою, після туалету, 
кашлю або чхання тощо.
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У природі немає абсолютно чистої води. Такою її 
може зробити тільки людина.

 Якою має бути вода, щоб бути корисною? Чому 
вода є важливою для життя?

Висновок
Перехід води з рідкого стану в газоподібний 

(пару) — це випаровування. Перехід во  дяної пари в рід
кий стан — це конденсація. Зав дяки випаровуванню 
та конденсації відбувається колообіг води у природі.
Не можна витрачати воду даремно! Її запаси є вичерп
ними, тому важливо дбайливо ставитися до природи.

 Виготуйте паперову склянку за зразком.

Вам знадобляться: аркуш паперу, простий 
олівець, ножиці.

Виконуйте послідовно:

4 5 6

1 2 3
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Чи знаєте ви…
З давніхдавен люди виявили 

вла стивість рослин знезаражувати воду 
з водойм. Цю властивість аїру, хрону 
та деяких інших рослин колись ви
користовували для про мивання ран та 
в інших надзвичайних ситуаціях.

ЯК РОСЛИНИ ГОТУЮТЬСЯ  
ДО ЗИМИ

Кожна пора року змінює життя рослин. Восени 
дерева, кущі, трав’янисті рослини готуються до зимо
вих морозів. Кора на стовбурах дерев стає міцнішою 
й товстішою.

Після зміни забарвлення листя починається лис
топад — пора опадання листя. Протягом осені біль
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шість рослин скидає все листя. У деяких дерев (граб, 
бук, дуб) частина вже відмерлих листків тримається 
до кінця зими.

      липа       яблуня      клен дуб

Маленькі бруньки, у яких до 
весни сховалися листочки, одя
гаються в міцні покривні луски. 
Тому жодні морози їх не лякають.

  Доберіть із запропонованих слів близьке за 
 значенням до слова листопад. З’ясуйте похо
дження цих слів.

Листогуб, листогній, листовій, листотрус, листо
кид, листоліт, падолист, напівзимник.

 Яке значення для рослин має листопад?

Під осінь у листках нагромаджуються непо
трібні рослинам, а іноді й шкідливі для них ре

човини. Разом з опалим листям рослини позбуваються 
й шкідливих речовин. Узимку корені рослин не мо
жуть вбирати з ґрунту холодну воду. Якби дерева й 
кущі не скидали листя, вони б засохли взимку, 
оскільки листя випаровує багато води.

бруньки каштана
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Трав’янисті рослини теж готуються до зими. Назем
 на їх частина відмирає. А під землею зимує коріння.

 Складіть календар сезонного життя рослин.

А Б В Г Д

 За допомогою яких ключових слів слід шукати ін
формацію про підготовку рослин до зими?
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Висновок
Восени рослини готуються до зими: міцнішає і 

товстішає кора на стовбурах дерев, змінює забарв
лення і опадає листя, відмирає наземна частина 
трав’янистих рослин.

Чи знаєте ви…
Єдиною хвойною рослиною, 

яка скидає на зиму свої голки, є мо
дрина. Дуже давно, коли літо було 
спекотним, а зими неймовірно мо
розними, модрина стала скидати свої голки.

ЧИ ВСІ ГРИБИ ЇСТІВНІ

  Які гриби ростуть у лісах вашої місцевості? Які з 
них їстівні? Які — отруйні?

Осінь дарує нам багато грибів. Якщо погода тепла 
й дощова, то їх у лісі силасиленна: маслюки, підосич
ники, білі, лисички, опеньки, грузді, підберезники.

  Розгляньте світлини. Які із цих грибів ви знаєте?

Підосичник Маслюк Сироїжка Лисичка

Опеньки Підберезник Боровик Чорний груздь
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Роздивіться добре всім відомий білий гриб. У 
нього коричнева шапинка і біла ніжка. Це плодове 
тіло гриба, що виростає з грибниці.

3. Шапинка

1. Грибниця

2. Плодове тіло

4. Ніжка4

1

2

3

Грибниця схожа на білі  розгалужені нитки. Це го
ловна частина кожного гриба. Вона міститься у ґрунті 
й живить гриб поживними речовинами.

Із частинок грибниці виростають нові гриби — так 
вони розмножуються. Збираючи гриби, не виривайте 
їх із грибниці, щоб не пошкодити її. Гриб треба зрі
зати або обережно викрутити.
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Запам’ятайте! Гриби не належать ні до рослин, 
ні до тварин. Це окрема група організмів. Для бага
тьох грибів  домівка — ліс.

Важливо вміти відрізняти отруйні гриби від їстів
них. Дуже отруйні — бліда поганка, мухомор, жовчний 
гриб, лисичка несправжня й опеньок несправжній.

 Ще раз розгляньте світлини їстівних грибів на с. 
109 та прочитайте їхні назви. За якими ознаками 
розпізнаєте ці гриби?
Розгляньте світлини отруйних грибів. Запам’я тай те 
їхні назви та ознаки.

Бліда поганка Дощовик
Лисичка

несправжня
Строчок

звичайний

Мухомор Павутинник Чортів гриб Сморж

Лисичку справжню від несправжньої можна відріз
нити за кольором і формою шапинки.

Опеньки несправжні, на відміну від справжніх, мають 
інший колір шапинки, у них немає білого кільця на ніжці.

Бліда поганка — найнебезпечніша! Отруєння цим 
грибом призводить до смерті. Гриб має шапинку від 
блідозеленого до жовтого кольору, ніжка тхне гни
лою картоплею.
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 Чому, збираючи гриби, не мож
 на виривати гриб із грибниці? 
Як правильно збирати гриби?
Упізнайте гриби. Який з них ви 

покладете в кошик?

Запам’ятайте правила збирання грибів
	 У жодному разі не можна збирати невідомі гриби. Імо
вірність помилитися і взяти отруйний гриб дуже висока.
	 Сирі гриби пробувати на смак суворо заборонено!
	 Не можна збирати старі перезрілі гриби. Вони 
часто є отруйними!
	 Якщо напередодні пройшов легкий теплий дощ і 
водночас світило сонце, то це достеменна ознака того, 
що в лісі тепер багато грибів.

 Пограйте у гру «Хто більше?». Назвіть їстівні 
гриби. Виграє той, хто назве найбільше.
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 Поміркуйте, чому так назвали гриби: рижик, під-
березник, підосичник, лисичка, маслюк.
Поясніть народне порівняння: як грибів після 
дощу.

Ліс – справжня скарбниця природи. Він потребує 
захисту від вогню, шкідників і хвороб, засмічування. 
Бережімо та охороняймо ліс!

 Яких правил поведінки слід дотримуватись у лісі?
Після подорожі до лісу треба правильно зібрати 
сміття. Допоможіть родині розподілити його по 
контейнерах.
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Висновок
Гриб складається з грибниці й плодового тіла. 

Грибниця — головна частина гриба. Гриби є їстівні та 
отруйні. Ліс — це скарбниця природи, легені планети, 
тому його треба оберігати та захищати.

Чи знаєте ви…
Час розвитку плодового тіла гриба від моменту 

 появи зачатків до його дозрівання становить зазвичай 
10–14 днів.

ЯК ТВАРИНИ ГОТУЮТЬСЯ  
ДО ЗИМИ

Ви вже знаєте, що в кожної пори року свої особ 
ливості. Тварини до них пристосовуються порізному.

  Як білка готується до зими?

З наближенням зими відбуваються зміни в житті 
тварин. У звірів шерсть густішає, з’являється зимове 
підшерстя. З настанням холодів змінюється забарв
лення шерсті в білок, зайців. Білки, миші, бурундуки 
восени запасають корм на зиму.
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  Назвіть зображених птахів. Куди вони відліта
ють восени? Чого їм бракує взимку? Який птах 
«зайвий»? Чому?

У пошуках тепла та їжі перелітні птахи восени від
літають у теплі краї, тобто мігрують.

 Дослідіть, який корм запасають деякі тварини на 
зиму. Де вони його зберігають?
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Ведмеді, борсуки, їжаки взимку не можуть знайти 
собі їжу. Вони залягають у зимову сплячку і проки
даються лише навесні. Звірі, які проводять зиму у 
сплячці, восени накопичують багато жиру.

Ті звірі, що можуть знаходити собі їжу, узимку ве
дуть активний спосіб життя. Це кроти, вовки, лисиці, 
лосі, олені.

  За ключовими словами розкажіть, як змінюється 
життя цих тварин восени.

запаси сплячка зміна  
забарвлення 

хутра

переліт

 З пластиліну за зразком чи власним задумом ви
ліпіть фігурку зайця.

Вам знадобляться: пластилін білого (сірого), 
рожевого, червоного та чорного кольорів, дощечка для 
ліплення та стеки, вологі серветки.

Пластилін виготовляють з глини, жиру, воску та 
барвників. Працюючи з ним, дотримуйтеся таких без
печних прийомів:
	 Розминайте та розкачайте пластилін на дощечці.
	 Розрізайте пластилін стекою.
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	 Невикористаний пластилін кладіть у коробку.
	 Не беріть пластилін до рота.
	 Після завершення роботи руки помийте або ви
тріть серветкою.

Висновок
Восени тварини готуються до зими порізному: 

роблять запаси, мігрують, впадають у сплячку. Зміни 
в житті тварин є осіннім явищем у живій природі.

Чи знаєте ви…
Сплячка бабака триває від шести до дев’яти міся

ців! Це залежить від місцевості, у якій мешкає звірок.
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ЯК ОСІННІ ЗМІНИ ВПЛИВАЮТЬ НА КОМАХ

  Які комахи траплялися вам у природі восени? 
Де ви їх бачили?

Улітку серед зелені дерев, кущів і 
трав сюрчать коники й гудуть бджоли, 
пурхають різнобарвні метелики, мету
шаться мурашки. З настанням осені життя 
комах змінюється. З кожним днем їх мен
шає. Одні комахи відкладають яйця і 
гинуть. Інші – прилаштовуються на зиму в 
опалому листі, закопуються у ґрунт, хова
ються під корою у трухлявих пеньках. 

Пізньої осені завмирає життя в му
рашнику. Мурашки ховаються в підзем
них коморах і нерухомо чекають на весну.

Білан капустяний у вигляді лялечки прикріплю
ється до дерева, стіни будівлі.

Жук сонечко шукає місце для зимівлі під корою 
пеньків, в моху, опалому листі у людських оселях. 

Метелики кропив’янка та лимонниця восени за
биваються в дупла, під кору дерев, на горища. Си
дять там ледь живі, згорнувши крильця в очікуванні 
тепла.

Сонечка  
в пеньку

Лялечка 
білана 

капустяного
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Тихо в осиному гнізді. Куди зникла гамірна ро
дина? Виявляється, майже всі оси живуть до осені. 
Настають холоди — оси гинуть. Лише молоді самки 
покидають свій дім і зимують у якійсь схованці. На
весні кожна з них почне будувати власне гніздо.

Пізньої осені в лісі, парку, на луці — тиша. Ко
махи приготувалися до зими.

  Як зміни у природі впливають на життя комах?

 Перевірте прикмету: якщо в листопаді з’явля-
ються комахи — зима буде теплою.

Висновок
Восени одні комахи відкладають яйця і гинуть. 

Інші, щоб пережити зиму, прилаштовуються в затиш
ному місці. Підготовка комах до зими — це приклад 
осінніх явищ у живій природі.

Чи знаєте ви…
Крім перелітних птахів, є й перелітні метелики — 

адмірали та кропив’янки. Вони відлітають на зимівлю в 
теплі краї. А навесні повертаються.

Метелик адмірал
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ЯК РИБИ ГОТУЮТЬСЯ  
ДО ЗИМИ

  Назвіть риб, яких ви знаєте. Як зміни водойм 
 восени впливають на життя риб?

Восени життя риб наших водойм змінюється. 
У холодній воді більшість прісноводних риб рухається 
повільніше, частина з них готується до зимового 
сну. Коли вода холоднішає, до місць своїх зимівель 
збираються риби. Коропи, лящі, соми скупчуються 
в зимувальних ямах. Обкутують себе слизом, що 
захищає від холоду, і залягають у довгу зимову 
сплячку.

Судаки збираються біля ям, укритих корчами, од
нак у зимову сплячку не залягають. Вони активні всю 
зиму.

Щука з настанням осені активно полює, щоб на
брати вагу. Із часом вода холоднішає — і риба майже 
не рухається. Восени ці риби збираються у зграї.

Судак

Щука

Окунь

Зграйка 
плітки
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Плітка з настанням холодів зграями пливе у гли
бокі заводі з повільною течією. Тут вона й зимує.

Окуні перебираються ближче до підводних дже
рел. Температура води там зазвичай вища, ніж у ін
ших місцях водойми. Окрім того, джерельна вода 
насичена киснем, який потрібний рибам для дихання.

Висновок
Життя риб восени змінюється внаслідок зни

ження температури води. Одні риби прямують до 
 зимувальних ям, інші — не втрачають активності 
впродовж холодної пори. Зміни в поведінці риб во
сени — це приклад осінніх явищ у живій природі.

Чи знаєте ви…
Скільки років живе риба? Тривалість життя різних 

риб неоднакова. Наприклад, вік тюльки, багатьох бичків, 
верховодки не перевищує 3–4 роки. Осетер, сом, щука 
та деякі інші риби живуть по кілька десятків років.
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ЯК ПТАХИ ГОТУЮТЬСЯ  
ДО ЗИМИ

  Пригадайте, яких птахів називають осілими. 
Яких — перелітними? Подумайте, чому птахи 
восени відлітають у теплі краї.

З настанням осені змінюється життя птахів. Зни
кають комахи, в’януть трав’янисті рослини. Дедалі 
менше корму залишається для пернатих. Тому напри
кінці літа й восени більшість птахів відлітає в теплі 
краї, де для них достатньо їжі.

Багато пташок відлітає ще до того, як зникне для 
них корм. Вони ніби заздалегідь дізнаються про на
ближення голодної пори. Як це їм вдається?

Перелітні птахи помічають: що ближче до осені, 
то коротші дні. Це і є для них сигналом — час у до
рогу. Спочатку відлітають птахи, які живляться кома
хами, — ластівки, солов’ї, стрижі. Пізніше — птахи, 
які живляться рослинною їжею: дрозди, перепілки, 
і ті, що живуть на водоймах: качки, гуси, лебеді. До 
кінця жовтня нас покидають усі перелітні птахи. У 
листопаді в наших лісах з’являються зимові пернаті 
гості — снігурі, чечітки, омелюхи.

Снігур Чечітка Омелюх
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Осілі птахи — сороки, горобці, сизі голуби, воро
 ни — залишають ліси та поля і переселяються ближче 
до житла людей, де можуть прогодуватися.

 Гра «Хто більше?». Назвіть перелітних птахів. 
Виграє той, хто назве найбільше.

  Пригадайте, чим ви підгодовували птахів узимку.



175

Турбуйтеся про птахів. Розпочніть заготовляти 
корм уже з кінця літа. Ми із задоволенням ласуємо 
кавунами, а насіння викидаємо. Утім насіння ка
вуна — чудовий корм для синиць. Ці пташки також 
полюбляють насіння дині та гарбуза. Насіння треба 
помити, висушити на папері й зберігати в сухому 
місці. Ще синиці люблять насіння соняшнику, але не 
смажене.

 Чи спостерігали ви колись, як птахи відлітають у 
теплі краї?

Більшість птахів відлітає у теплі краї зграями. 
А зозуля, одуд, хижі птахи подорожують поодинці.

Зазвичай птахи летять на висоті 500–700 метрів, 
а дрібні пташки нижче — 100 метрів. Однак, якщо по
трібно перелетіти через гори, піднімаються на висоту 
до 6 тисяч метрів!

Висновок
Птахи бувають перелітні та осілі. Відліт пере

літних птахів — приклад осінніх явищ у живій при
роді.

Чи знаєте ви…
Багато птахів восени переселя

ються в тепліші регіони. Один з най
довших перельотів здійснює полярний 
крячок, який за рік долає відстань до 
70 000 кілометрів.
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ЯК ЗВІРІ ГОТУЮТЬСЯ  
ДО ЗИМИ

  Пригадайте, яких тварин називають звірами. Як 
звірі готуються до зими?

З настанням осені звірі починають готуватися до 
зими. Лісові миші збирають жолуді, насіння різних рос
лин і ховають їх у норах або дуплах повалених дерев.

  Назвіть звірів, які роблять на зиму запаси корму.

Миші полівки, кроти, хом’яки риють зимові 
комори й заповнюють їх зерном. В одній такій коморі 
може виявитися близько 5 кілограмів зерна. Білки в 
дуплах ховають горіхи й шишки, розвішують на гілках 
дерев гриби. Буває, що одна білка запасає на зиму 
10–15 кілограмів горіхів. Бобри роблять запаси з гі
лок, стовбурів дерев, які вони перегризають і склада
ють у воді біля своїх хатинок.

У середині осені в багатьох звірів змінюється за
барвлення хутра, відростає пухнаста густа шерсть.
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 Як змінюється забарвлення хутра у звірів восени? 
Наведіть приклади.

Словничок
Зміни забарвлення й густоти хутра у тварин назива-
ють линянням.

У білки влітку хутро руде, а взимку набуває сірого 
кольору. Це щоб бути непомітною поміж стовбурів 
дерев.

У зайця русака до зими шубка стає сірою, схожою 
на пеньок чи камінь, припорошений снігом.

У бурого ведмедя, борсука, їжака за літо під шкірою 
відкладається багато жиру. Це зимовий запас їжі.

  Які звірі впадають у зимову сплячку?

Багато тварин перебувають холод, залігши в 
зимову сплячку. Одні тварини сплять у норах, інші — 
у дуплах, гніздах, у щілинах між камінням. Наприклад, 
їжак заривається в сухе листя, мох, траву або обла-
штовує гніздо в норі. Бурий ведмідь будує барліг з 
повалених буревієм дерев, залягає туди ще до того, 
як випаде сніг. Борсуки зимують у норах.

  За якими звірами ви спостерігали восени? Роз-
кажіть про свої спостереження.
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Висновок
Звірі восени запасають корм, линяють. Деякі 

звірі готуються до зимової сплячки. Підготовка звірів 
до зими — це приклад осінніх явищ у живій природі.

ЯКІ НЕВИДИМІ ЛАНЦЮГИ  
Є В ОСІННЬОМУ ЛІСІ

  Пригадайте, як пов’язані між собою нежива і 
жива природа.
Що потрібно рослинам і тваринам для життя?

Жива природа впливає на неживу природу. На-
приклад, рослини очищують повітря, збагачують його 
киснем. Рослини і тварини також пов’язані між собою.

Птахи, звірі живляться плодами й насінням рослин. 
Вони розносять плоди й насіння на далекі відстані та 
сприяють поширенню рослин у природі.

Є тварини, що їдять інших тварин. Наприклад, 
лисиці полюють на зайців. Для вовків гарна здобич — 
козулі. Такі зв’язки між організмами називають 
 ланцюгами живлення. Скажімо, миша лісова живи
ться жолудями. Мишу може спіймати і з’їсти лисиця. 
Ось і склався ланцюг живлення:

дуб  миша  лисиця

Або ще приклад. У лісі ростуть осики. Корою осик 
живляться зайці. Зайця може вполювати вовк.
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Словничок
Ланцюг жúвлення — це послідовність харчування 
 одних організмів іншими.

Запам’ятайте! Ланцюг живлення починається з рос-
лини.

 Наведіть приклади ланцюгів живлення у природі.

В осінньому лісі ланцюги живлення різно
манітні. Сойок приваблюють яскравочервоні 

плоди горобини та шипшини, чорні плоди черемхи. 
Восени їжаки, борсуки, ведмеді, щоб накопичити жир, 
не відмовляються попоїсти мурашок, мишей, а ще 
поїдають велику кількість лісових ягід, горіхів.
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 За малюнком поясніть ланцюг живлення.

 Доповніть ланцюги живлення в осінньому лісі.

?

?

  Поясніть твердження: «У природі все пов’язане». 
Доведіть це на прикладах.

Пам’ятайте: у природі немає зайвих, непотрібних 
істот, яких можна безжально знищувати.

Висновок
У навколишньому світі між собою пов’язані не-

жива і жива природа, рослини і тварини, різні тварини.
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Чи знаєте ви…
Усеїдні тварини живляться і рослинами, і твари-

нами. У природі вони поводяться як хижаки — можуть 
нападати на інших тварин, а можуть поласувати яго-
дами, листям, насінням. Наприклад, синиця їсть насіння, 
крихти хліба, а також сало, комах. Такі самі страви й у 
дятла.



Чому після осені наступає зима?

Як керувати теплом?

Як знайти захист від небезпеки?



Яка користь від знань?

Чи вміє міркувати комп’ютер?

Як допомогти тваринам узимку?
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РОЗДІЛ 2.  
ПРИРОДА ВЗИМКУ

ЯКІ ОЗНАКИ В ЗИМИ. ЗИМОВІ МІСЯЦІ

 Поясніть у парах, чому в народі так кажуть

	 Грудень рік кінчає, зимі двері відчиняє.
	 Зимою сонце, як мачуха: світить, та не гріє.

 Назвіть зимові місяці. Дослідіть, як утворились 
їхні назви. Який місяць розпочинає зиму?

Дорожній майстер грудень
Мости будує всюди,
Вкриває ріки кригою,
Воює із відлигою:
Дороги приморожує,
Ще й снігом припорошує,
Щоб на дзвінких санчатах
Новому року мчати.

Тамара Коломієць
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Лиш недбальцівнеслухнянців,
Хто загаявсь на гулянці,
Розстіба свого кожуха,
Виставля зпід шапки вуха, —
Тих снігами я січу!
Тих морозами печу!

Тамара Коломієць

Лютий — місяць дуже лютий,
Запитає: в чому взутий?
Виє хугазавірюха,
Не пускає без кожуха.
Але сонечко сміється,
Стиха до землі проб’ється,
Хоч частинку, хоч хвилинку,
А погріє її спинку.

Людмила Кондрацька

 Порівняйте осінні та зимові зміни у природі. Про-
довжте речення.

	 Восени небо… , а взимку — …
	 Восени дні… , а взимку — …
	 Восени опади…, а взимку — …
	 Восени вода на водоймах…, а взимку — ...
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 Назвіть за світлиною ознаки зими.

  Які ознаки, крім снігу, можна спостерігати взимку? 
Що робить зиму неповторною?

Сніг — не тільки прикраса зими. Укриваючи землю, 
мов килимом, він захищає рослини від переохоло-
дження. Як саме? Між сніжинками є повітря. Сніжний 
покрив не дає земному теплу вийти, а морозу — про-
братися до ґрунту.
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 Дослідіть сніжинки. Зловіть сніжинки на рукавичку 
і розгляньте їх за допомогою лупи.
Чи всі вони однакові? Зробіть висновок. Переко-

найтеся та доведіть, що вони мають по 6 промінців.

Словник
Сніжúнки — кристали льоду, які утворилися з водяної 
пари. Найчастіше вони мають шість промінців.

 У чому сила зими?

Ще однією ознакою зими є люті морози. Вони 
заковують річки в лід, будують крижані мости, 

розмальовують вікна дивовижними візерунками.
Зима є найулюбленішою порою року в багатьох 

дітей. Гра у сніжки, катання на лижах, санчатах і ков-
занах приносять велике задоволення. А чи любите 
зиму ви? За що?
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 Яка ваша найулюбленіша гра взимку на прогу-
лянці? Допоможіть дітям обрати безпечне місце 
для зимових розваг.

Яких правил треба дотримуватися, щоб відпочинок 
був безпечним?

 Допоможіть Михайликові обрати правильне рішен
 ня. У групі змоделюйте або розіграйте в ролях 
таку ситуацію.
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 Ліпити снігових баб — то звична справа. Спро-
буйте пофантазувати і під час прогулянки створити 
за зразком кумедних істот.
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Тривале перебування людини на холоді при
зводить до переохолодження організму та обморо-
ження частин тіла. Ознаками переохолодження є 
тремтіння в тілі, блідість, а потім і посиніння шкіри, 
губ, біль у пальцях рук та ніг.

Словничок
Переохолóдження — стан людини, коли на всю по-
верхню шкіри впливає холод, а температура тіла при 
цьому падає нижче від 35 °С.
Обморóження — ушкодження тканин організму під 
дією холоду.

  Прочитайте віршовані рядки. Про яке зимове 
явище йдеться? Чи ви його спостерігали?

Мете метелиця, мете,
завіяла поріг.
На білу постіль снігову
зимовий вечір ліг…

Лідія Компанієць
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  Яким має бути одяг для зимової прогулянки? Як 
не замерзнути? Розкажіть за малюнком.

ЯК НЕ ЗАМЕРЗНУТИ?
Одяг має бути теплим, 
легким, не обмежувати

рухи тіла.

Взуття обирайте таке,
щоб не здавлювало ноги.

Рухайтеся!
На морозі рух зігріє тіло!

Словничок
Метéлиця — сильний вітер зі снігом, заметіль, хурто-
вина.
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 Як іще називають метелицю? За потреби скорис-
тайтеся словником синонімів.

 Складіть казку про зимову мандрівку до лісу або 
парку. Подумайте, які в ній будуть головні герої. 
Задійте в казці явища природи, притаманні цій 
порі року.

 Виготуйте сніжинку за зразком чи власним за
думом.

Вам знадобляться: білий папір, простий олі-
вець, ножиці.
Виконуйте послідовно:

1 2

3 4

5

 Поміркуйте, чи бувають сніжинки однакові.
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Висновок
Грудень, січень і лютий — зимові місяці. Узимку 

дні короткі, ночі довгі й холодні, землю вкриває сніг, 
водойми сковує мороз, часто бувають снігопади та 
заметілі. Слід берегти організм від переохолодження.

Чи знаєте ви…
Сніг утворюється з водяної пари. Вона підійма-

ється дуже високо над землею, де панує холод. Там з 
пари утворюються крихітні крижинки, які поступово рос-
туть і перетворюються на дивовижні шестикутні зірочки — 
сніжинки.

ЯКА ПОГОДА ВЗИМКУ

  Пригадайте, що таке погода, та назвіть її скла-
дові. Яка буває погода взимку?

Погода взимку непостійна. То мороз, то відлига. 
Сніг то впаде, то розтане. Вітер по кілька разів на 
день змінює напрям. Ранком визирне сонечко, а по 
обіді небо захмариться і піде лапатий сніг.
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 Яка погода сьогодні? Для розповіді  використайте 
слова: тепло, холодно, морозно, ясно, хмарно, 
сніг, дощ, сніг з дощем, сильний вітер, без ві-
тру, метелиця, іній.

 Які зимові явища природи ви спостерігали? З 
яких джерел інформації можна дізнатися про стан 
погоди?

Чи знаєте ви…
Перший прогноз погоди прозвучав на радіо. Якось 

співвласник американської радіо станції спізнився на пе-
редачу через сильну негоду. Він заснував на своєму ра-
діо нову рубрику прогнозу погоди, у якій кілька разів на 
добу розповідалося про ймовірність опадів.

 Для календаря погоди створіть зображення сим-
волів погодних явищ. У цьому вам допоможе 
комп’ютерна програма Paint (у перекладі з англ. — 
малювати).

Програми керують діями комп’ютера, тобто дають 
йому інструкції. Це відбувається, коли за допомогою 
комп’ютера ви малюєте, дивитися мультфільми, слу-
хаєте музику тощо.

Таких програм дуже багато.
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 Доберіть до кожної комп’ютерної програми від
повідний значок. За зображеннями та значками 
назвіть ці програми.

 Перевірте правильність виконання попереднього 
завдання. За зразком утворіть для програм відпо-
відності «назва — опис — значок».

БЛОКНОТ
(текстовий 
редактор)

КАЛЬКУЛЯТОР

PAINT/
МАЛЮВАТИ

(графічний 
редактор)

MEDIA PLAYER
(програвач)

для малювання 
комп′ютерними 
інструментами

для програвання 
звукових файлів і 

відео

для створення 
тексту

для виконання 
обчислень
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 Яка комп’ютерна програма допоможе написати 
лист, оголошення? Які програми допоможуть пе-
реглянути улюблений мультфільм, записати голо-
сове повідомлення чи пісню?

 Спробуйте продовжити алгоритм дій. За потреби 
зверніться по допомогу до дорослих.

1. Відшукайте на Робочому столі комп’ю тера 
значок відомої вам програми.

2. Наведіть на значок вказівник  або .
3. Двічі…

Словничок
Комп′ютерна програма — інструкції для комп′ютера у 
вигляді слів, цифр, схем, символів тощо.
Робóчий стіл — тут: зображення на екрані монітора 
після завантаження комп’ютера.
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 Чим схожі та чим відрізняються звичайний пись-
мовий стіл і робочий стіл комп’ютера?

 Якою кнопкою слід закрити програму? Оберіть та 
опишіть її. Поміркуйте, для чого використовують 
інші значки.

 Театралізуйте у групах повідомлення про погоду 
найближчої доби (прогноз) на вибір: на радіо або 
теле баченні. Спочатку створіть план (алгоритм) 
по ві домлення. Не забудьте зазначити місцевість.

 Що ви згадуєте, коли чуєте слово холодно?

Людина давно навчилася керувати теплом 
і холодом. У своїй домівці ви знайдете багато 

предметів, які зігріють у холодні морозні дні та, коли 
треба, охолодять.
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Для отримання тепла використовують обігрівальні 
прилади.

  Виберіть зпоміж зображень і назвіть предмети 
для обігріву помешкань узимку.

Словничок
Теплó — це форма енергії. Вона передається від пред-
мета з вищою температурою до предмета з нижчою.
Обігрівáльними називають такі прилади, які виробля-
ють і віддають тепло, створюють комфорт і затишок 
у домівці.

  Пригадайте, що є основним природним джере-
лом тепла.

 Чому одні джерела тепла називають природними, 
а інші — штучними? Наведіть приклади.

 Проведіть дослід. Поспостерігайте за паперови
 ми стрічками. Зробіть висновок.
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Вам знадобляться: дві паперові стрічки, нитка, свічка, 
сірники або запальничка.

 Чому взимку потрібно берегти у приміщеннях 
 тепло? Як заощаджувати електро енергію?

Висновок
Погода взимку мінлива й холодна. Щоб керу-

вати холодом, людина створила обігрівальні прилади.
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Чи знаєте ви…
Поради на кожен день

 Завжди вимикайте світло, виходячи з кімнати.
 Без потреби не вмикайте електроприлади.
 Не залишайте електроприлади без нагляду.
Побутові пристрої (телевізор, хлібопекарська, посудо-
мийна, пральна машини тощо) також мають програми.
Найперший комп’ютер у світі важив стільки само, як 5 до-
рослих слонів, і займав цілу кімнату.

ЯКИЙ У ЗИМИ СВЯТКОВИЙ КАЛЕНДАР

  Яким святом розпочинає зима свій календар? 
Відповідь відшукайте у вірші.

ЗУСТРІЧ
З нетерпінням я чекаю —
Нині свято Миколая.
Як надворі стане темно,
Він приходить потаємно.
Ще ніхто його не бачив,
Та у ліжечка дитячі
Він кладе під подушки
Подарунки і книжки.

Віра Паронова

 Прочитайте українську легенду. Хто є головним 
героєм? Чому він творив добро таємно?

СВЯТИЙ МИКОЛАЙ
То було дужедуже давно. Жив в однім краю, слу-

жив Господу Богу і людям єпископ Миколай. Усі 
знали, який він добрий та щедрий. Ще змалечку він 
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ніколи не проходив повз людське горе. Був дуже ти-
хим і незлостивим. Шанував своїх батьків. Молився, 
щоб у світі було більше справедливості, миру, добра 
й милосердя.

Коли не стало батьків, Миколай роздав своє 
майно людям, а сам став священиком. Він зробив ба-
гато добра за своє життя. А що не хотів наживати 
слави на чужому горі, то робив усе таємно.

Улюбленим святом дорослих і малечі є Новий 
рік. Головна гостя на цьому святі — ялинка.

 Як можна одночасно зберегти дерево та радісно 
відсвяткувати Новий рік? Розгляньте ялинки та 
назвіть матеріали, з яких їх виготовлено.
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 Пофантазуйте та запропонуйте вдома виготовити 
креативну домашню ялинку.

 На яке зимове свято українці співають веселих 
колядок? Вивчіть напам’ять цю колядку або до-
беріть іншу. Привітайте зі святом родичів, хреще-

них, друзів та заспівайте її гостям на Різдво.

КОЛЯД, КОЛЯД, КОЛЯДА...
Коляд, коляд, коляда!
Холод взимку не біда.
Двері швидше відчиніть,
Нас до себе запустіть!
Всі, хто є у вашій хаті,
Будуть дужі та багаті!

       А. Майданюк

На городі вродять густо
І картопля, і капуста,
Помідори й огірочки
І для сина, і для дочки.
Ось промова в нас така!
Ви ж готуйте п’ятака!
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Народні святкові пісні співають у різний час. 
Коляд   ки виконують на Різдво, а щедрують напере-
додні Нового року. У колядках прославляють наро-
дження Христа, а щедрівками бажають добробуту 
родині, багатого врожаю. Є ще засівáльні пісні. Їх 
співають уранці на свято Василя. Ось одна з них.

Сійся, родися,
жито, пшениця, 
всяка пашниця:
зісподу корениста, 
зверху колосиста.
Будьте зі святом здорові,
з Новим роком 
та Різдвом Христовим!

Словничок
Колядки, щедріʹвки, засівáльні — це українські народні 
обрядові пісні.
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  Розкажіть, які є традиції святкування Різдва та 
Нового року у ваших родинах. Які страви готують 
на Святвечір — напередодні Різдва Христового?

Новорічні традиції є в різних країнах світу. У Франції 
діти вірять, що чарівник Пер Ноель дарує їм пода-
рунки, крадькома опускаючи їх у черевичок. Італій-
ському різдвяному діду Баббо Натале допомагає 
розносити подарунки фея Бефана. А в Іспанії під бій 
курантів з’їдають 12 виноградин.

 Виготуйте новорічні іграшкиприкраси за зразком 
чи власним задумом.

Вам знадобляться: рулон від паперових руш-
ників, простий олівець, кольоровий папір, серпантин, 
ножиці та клей ПВА.
Виконуйте послідовно:

1. Підготуйте рулон до роботи.
2. Розріжте його на три частини.
3. Відріжте шматок серпантину чи стрічки зав до

вжки 15 см та приклейте з двох боків до рулону із 
зовнішнього боку.
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4. З кольорового паперу виріжте 5 або 6 смужок 
різного кольору потрібної ширини та довжини.

5. Надріжте смужки з одного боку, не доходячи 
до краю 1 см.

6. Наклеюйте смужки на рулон по черзі. Залиште 
виріб для висихання клею.

 На аркуші паперу напишіть вітання (для кого 
 бажаєте), помістіть його всередину іграшки й 
 подаруйте адресатові. Чому важливо виготовляти 
іграшки власноруч?

Щоб зимові святкування були радісними, па м’я
тайте про правила безпеки.

 Доповніть правила поведінки під час новорічних 
святкувань. По допомогу звертайтеся до довідки.

	 Щоб не обпектися но-
ворічними вогниками, треба 
тримати їх якомога далі від … 
та … .
	 Будьяка піро техніка — не іг 
рашка! Запускати її дозволено 
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лише дорослим. Ставитися до цих виробів потрібно 
… і … .
	 Якщо ви загубилися, звер-
тайтеся по допомогу до людей 
у формі (поліцейського, охорон ця). 
Якщо їх не знайшли, — до будь
кого з дорослих. Вони вам … .
Д о в і д к а :  обличчя, тіла, обе-
режно, відповідально, допомо-
жуть.

 Незабаром зимові канікули. Складіть список справ 
на новорічні свята. Поділіться в парі. Якою інфор-
мацією можна ділитися у школі, а якою — ні?

Висновок
Новий рік — одне з найулюбленіших свят 

 дорослих і дітей. Воно дарує надії на майбутнє. 
Пам’ятайте про новорічні традиції наших предків, ша-
нуйте родинні звичаї. Будьте обережними й відпові-
дальними під час святкувань!

Чи знаєте ви…
Англійці першими стали надсилати одне одному 

новорічні листівки, а потім цю традицію підхопили в ін-
ших країнах світу.
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ЯК УТВОРЮЄТЬСЯ ЛІД НА ВОДОЙМАХ

  Де ви бачили лід, крім замерзлої водойми? Роз-
гляньте малюнок. Розкажіть, що ви знаєте про лід.

Мокрий сніг потрапляє на поверхню води, але не 
тане, а утворює крижану кашу. Зверху на неї ще па-
дає сніг, вода починає тверднути, замерзати. Каша з 
мокрого снігу, води й льоду перетворюється на шма-
точки льоду, які злипаються й утворюють крижини.

Температура, за якої вода перетворюється на лід, 
становить 0 °С.

Лід безбарвний, прозорий. У великих скупченнях 
він набуває синюватого відтінку.

Якщо по льоду вдарити або він упаде, лід розби-
вається. Отже, лід крихкий.
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 Разом з дорослим виконайте дослід. За виснов
ком назвіть ще одну властивість льоду.

Вам знадобляться: скляна пляшка з 
корком, вода.

1. Налийте у скляну пляшку води і 
закрийте її корком.

2. Винесіть пляшку на мороз та 
залиште на ніч.
Що ви побачили вранці?

Коли вода перетворюється на лід, вона розши-
рюється, ось чому на морозі пляшка тріснула.

 Дослідіть, що легше — вода чи лід. Зробіть ви-
сновок.

Вам знадобляться: склянка з водою, 
шматок льоду.
Помістіть шматок льоду у склянку з во-
дою. Що ви помітили? Чому лід не тоне?

Висновок
Лід легший за воду.

Якби лід був важчий за воду, то потонув би. Тоді, 
навіть у глибоких водоймах, вода промерзала б 
узимку до дна. Усі тварини, які там мешкають, заги-
нули б. Під льодом навіть у сильні морози є вода.

 Чи каталися ви взимку на ковзанах? Розкажіть, 
де це відбувалося. Припустіть, що може статися 
під час катання на замерзлій водоймі. Зробіть ви-
сновок, де безпечно кататися на ковзанах.
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 Припустіть, чому виника-
ють бурульки. Чим вони 
небезпечні? Як уберегтися 
від травмувань?

 Чому взимку важливо дослухатися до застере-
жень? Доповніть малюнковий перелік власними 
застереженнями. Виготуйте у групі плакат із засте-
реженням та розмістіть його у відповідному місці.
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Одночасно у природі можна спостерігати оже
ледицю та ожеледь. Ці явища є опадами, лишень 
ожеледиця буває на дорогах, а ожеледь — на де
ревах.

Словничок
Ожелéдиця — прозорий шар льоду, що утворюється 
внаслідок замерзання крапель дощу на поверхні землі.
Îжеледь — нашарування льоду на землі, деревах 
тощо внаслідок намерзання вологи (дрібного дощу, 
мряки, снігу, туману).

 Яка інформація про властивості льоду була для 
вас новою? Чим вона корисна? Про що цікаве ви 
дізналися?

 Як перевірити істинність (правдивість) фактів? 
Прокоментуйте способи перевірки (на вибір).
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Досліджую у школі Міркую Спостерігаю, обстежую

Шукаю  
в Інтернеті

Шукаю у книжках, 
енциклопедіях

Запитую  
в дорослих

 Гра «Так чи ні?». Доведіть або спростуйте твер-
дження.

1. Зима настає після літа.
2. Кататися на ковзанах безпечніше на замерзлому 
ставку.
3. Лід — це вода.
4. Якщо взимку багато снігу — весною буде багато 
води.

 Виготуйте новорічну прикрасу «Ковзани» за зраз-
ком чи власним задумом.

Вам знадобляться: аркуш картону, білий па-
пір чи паперова серветка з малюнком, простий олі-
вець, шаблон ковзанів, ножиці, клей ПВА, матеріали 
для оздоблення (за бажанням).
Виконуйте послідовно:

1. З картону виріжте ковзани.
2. Нанесіть клей ПВА на картон та 

наклейте серветку.
3. Обріжте зайву серветку.
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4. Виконайте діркопробивачем отвори 
для стрічки чи шнурка.

5. Оздобте прикрасу за власним за-
думом.

Поміркуйте.
	 Де можна розмістити цю прикрасу?
	 Коли можна кататися на ковзанах?
	 Які є види спорту, пов’язані з ковзанами?
	 Які риси характеру притаманні ковзанярам?

Висновок
Лід — це вода у твердому стані. Він безбарв-

ний, прозорий, крихкий. Унаслідок замерзання вода 
розширюється, перетворюється на лід. Лід легший за 
воду, тому не тоне. Узимку на водоймі може бути не-
безпечно.

Чи знаєте ви…
Завдяки льоду люди винайшли холодильник. 

У давнину лід використовували для зберігання харчових 
продуктів. Лід вирізували з водойм і зберігали в окремих 
приміщеннях. Пізніше їх замінили на ящики. А тепер — 
це холодильники.
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ХТО ТАКИЙ СПОЖИВАЧ

 Хто виробляє товари? Де ви їх купляєте? Хто 
продає вам товари? Хто такі споживачі?

Словничок
Споживáч — людина, яка купує товари (харчові, про-
мислові) або оплачує послуги (наприклад, у перукарні, 
транспорті).
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Споживачі можуть відшукати важливу й потрібну 
інформацію про товар на упаковці та етикетці.

 Яку інформацію зазначено на 
упаковці товару?

Склад продукту
Умови зберігання

Термін придатності
Знак повторного використання упаковки

Місткість упаковки

 Чому важливо, щоб упаковка продуктів харчу-
вання була непошкоджена? Для чого вказують 
термін придатності продукту? Поясніть.

  Які із цих товарів мають короткий термін при-
датності? Які — тривалий?

Виробники товарів та послуг привертають увагу 
до своєї продукції рек ламою.

Словничок
Реклáма — спосіб поширення інформації про товари 
чи послуги, які треба продати.
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 Оберіть до кожної групи відповідний товар. Пояс-
ніть свій вибір.

відпочинок
на природідитячі книжкиалкоголь

цигаркичіпси,
сухарики

лікитанцювальна
студія

рекламашкідлива корисна

 Як розповсюджується реклама? Створіть рекламу 
продукту, товару чи своєї школи (на вибір).

Телебачення
Радіо
Газета
Журнал
Інтернет
Вулиця

Вивіска (бáнер)
Плакат (пóстер)
Афіша
Електронне табло
Щит (бі́лборд)
Листівка (флáєр)

МІСЦЕ

ФОРМА

Висновок
Відходи (сміття) можна переробляти. Дуже 

важливо ощадливо використовувати природні багат-
ства.
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Словничок
Бáнер — рекламна вивіска, прапор.
Флáєр — невелика рекламна паперова листівка.
Бі́лборд — рекламний щит (на вулиці, уздовж доріг).

 Яка відмінність між упаковкою та етикеткою?

Словничок
Упакóвка — те, у чому міститься продукт, що забез-
печує його захищеність (тара).
Етикéтка  — графічний або текстовий знак на упа-
ковці товару.
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Упаковка та етикетка можуть містити інформацію 
про назву товару, виробника, дату виробництва, тер-
мін придатності, умови зберігання тощо.

  Обговоріть у парах, чи купляли ви щось само-
стійно. Що саме?

 Змоделюйте купівлю товарів у магазині чи на 
ринку. Розіграйте в ролях ситуацію, коли ви ви яви
 ли продукт із закінченим терміном придатності.

Після споживання товарів залишається багато 
сміття. Зі смітників воно потрапляє на звалища або 
заводи з переробки сміття.
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  Обговоріть у групах, що зазвичай потрапляє у 
смітник у вас удома. Що — у школі? Чому для 
збереження довкілля важливо сортувати сміття? 

Чи користується ваша родина контейнерами для сорто-
ваного сміття?
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 Що із цього переліку зникає  раніше? Що перебу-
ває на звалищах найдовше?

Терміни розкладання відходів

 Виготуйте сніговика за зразком чи власним за
думом.

Вам знадобляться: рулон від паперових руш-
ників, простий олівець, чорний фломастер, папір чор-
ного та помаранчевого кольорів, декоративні очка, 
сухі гілочки, двосторонній скотч, ножиці та клей ПВА.
Виконуйте послідовно:

1. Підготуйте рулон від паперо-
вих рушників — це буде основа сні-
говика.

2. З паперу чорного кольору ви-
ріжте три кружечки та приклейте їх 
на основу спереду.

3. З паперу помаранчевого ко-
льору сформуйте ніс для сніговика.
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4. Наклейте ніс та декоративні очка на основу.
5. Підготуйте гілочки — це будуть руки та чубчик. 

Прикріпіть їх двостороннім скотчем до задньої час-
тини сніговика.

6. Намалюйте сніговику брови та рот.

Висновок
На упаковках та етикетках міститься важлива 

інформація про товар. Реклама — найдієвіший спосіб 
впливу на покупців. Вона може бути корисною і шкід-
ливою.

Чи знаєте ви…
Вторинне використання матеріалу однієї бляшанки 

допоможе заощадити енергію, якої досить для роботи те-
левізора протягом трьох годин.
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ЯК ПОЧУВАЮТЬСЯ РОСЛИНИ ВЗИМКУ

  Пригадайте, як восени рослини готувалися до 
зими. Які зміни в них відбувалися?

 Чи спостерігали ви за рослинами взимку? Що по-
мітили?

Кожна пора року змінює 
життя рослин. У глибокому спокої 
перебувають дерева та кущі. Майже 
всі вони на зиму скинули листя. 
Однак на їхніх гілках залишаються 
бруньки.

Зовні бруньки вкриті темними 
лусочками. Усередині бруньок є 
дуже дрібні зелені листочки. На-
прикінці січня на вербі бруньки збільшуються, скида-
ють лусочки і вкриваються світлим пушком. За зиму 
бруньки підростають і на інших деревах та кущах.

Хоч би яка була сувора зима, ріст рослин не при-
пиняється, а лише сповільнюється.



222

 У якого дерева найтовстіший стовбур, якщо дуб 
товстіший за липу, а липа товстіша за березу? За 
якими ознаками їх можна впізнати у природі?

  Які дерева не скидають листя на зиму?

Листки хвойних дерев — хвоїнки, укриті тов-
стою шкіркою, яка утримує вологу. Хвоїнки випарову-
ють вологи значно менше, ніж широкі листки листяних 
дерев і кущів. Ось чому хвойні дерева не засихають 
узимку.
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 Припустіть, що сталося б, якби листяні дерева не 
скидали листя на зиму.

  Як зустрічають зиму трав’янисті рослини? Яка 
частина в них відмирає?

 Чи у всіх трав’янистих рослин відмирає наземна 
частина? Біля школи або своєї оселі розгорніть 
совком сніг і дізнайтеся, які рослини сховали під 

ним зелені стебла й листки. Чому під снігом вони зали-
шаються зеленими?

Деякі рослини залишаються зе
леними під снігом усю зиму. Суниці, 
верес, журавлина ростуть і взимку. Під 
шаром снігу та опалого листя в під-
сніжників, пролісок, рясту з’являються 
пуп’янки, які з настанням тепла роз-
пускаються.

Життя рослинам узимку зберігає снігова ковдра. 
Температура повітря під снігом на 15–20 °С вища, 
ніж зовні.

Журавлина
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Словничок
Пуп’янок — початок квітки, листка або пагона рослини, 
брунька.

 Виготуйте аплікацію «Засніжені дерева» за зраз-
ком чи власним задумом.

Вам знадобляться: по аркушу паперу си-
нього та бежевого кольорів, простий олівець, клап-
тики гіпюру (мережива, марлі), клей ПВА, ножиці, 
вата, лелітки.
Виконуйте послідовно:

1. З клаптиків тканини виріжте трикутники.
2. На аркуші паперу позначте місця, де будуть 

наклеєні дерева.
3. З паперу бежевого кольору виріжте стовбури 

дерев та наклейте їх на основу.
4. Наклейте трикутники з тканини над стовбурами.
5. Оздобте аплікацію лелітками. Наклейте вату.
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Висновок
Узимку трав’янисті рослини від вимерзання за-

хищає сніговий покрив. Їхній ріст сповільнюється. 
Хвойні рослини зимують із зеленими листками — 
хвоїнками.

Чи знаєте ви…
Трапляються рослини, які квітують саме за таких, 

здавалося б, несприятливих умов, як морози та сні гопади. 
Наприклад, символ Різдва — різдвяна троянда (морóзник).
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ЯК ЗИМУЮТЬ КОМАХИ ТА РИБИ

  Пригадайте, як комахи готувалися до зими. 

Зима — сувора пора для всіх тварин. Мороз, 
вітер… Звірям важко знаходити собі їжу під товстим 
шаром снігу, а дрібні тваринки ледве пересуваються 
поміж  снігових заметів. Та винахідливі лісові меш-
канці пристосувалися до зими кожен посвоєму.

  Де зимують метелики кропив’янка, лимонниця, 
білан капустяний, жук сонечко? Чи бачили ви між 
віконними рамами заціпенілих мух, золотоочок?

Лялечка  
совки озимої
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Комарі найчастіше зимують у щіли-
нах, старих дуплах, підвалах і  погребах. 
Лялечки метелика совки озимої зиму-
ють у ґрунті.

Попелиця, яка все літо живилася 
соком рослин, гине. Залишаються зиму-
вати її яйця, прикріплені до гілочок. 
Вони не гинуть навіть у лютий мороз.

  Пригадайте, що відбувається з родиною ос во-
сени.

Так само, як оси, один рік живе родина джмелів. 
Узимку в моху, соломі, ґрунті зимують молоді самки — 
майбутні господині великої джмелиної родини.
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  Як узимку живуть риби?

У підводному царстві взимку тихо. Риби жи-
вуть біля дна, де завжди зберігається температура, 
не нижча від 4 °С.

 Пригадайте, за якої температури замерзає вода. 
За малюнком назвіть температуру води під льодом.

ЛІД

  Що загрожує рибам у зимових водоймах?

Соми, коропи одягають товсті «кожухи» зі 
слизу та лягають на дно. Лини закопуються в мул і до 
весни впадають у сплячку. А карась може без шкоди 
для себе навіть вмерзнути в лід, якщо водойма мілка 
і промерзла до дна.

Найактивніший узимку минь. Він під німається до 
верхів’я річки і відкладає ікру серед гальки й піску. 
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Коропи на зимівлі Минь на нéресті
Узимку в риб часом виникає  загроза життю — за-

духа, адже поверхню водойми вкриває лід і не про-
пускає повітря.

 Як допомогти рибам уберегтися від задухи?

Рятуючи риб від замору, у льоду прорубують 
ополонки, вставляють у них сніпки з очерету, 

соломи, щоб по стеблах кисень надходив у воду.

Словничок
Замóр — масова загибель риби, зазвичай узимку.

Висновок
Комахи зимують дорослими, у вигляді лялечок, 

яєць, гусені. На життя риб узимку впливає темпера-
тура води. Пристосування комах, риб до зими — це 
приклади зимових явищ у живій природі.



230

Чи знаєте ви…
Узимку самки попелиць не гинуть. Вони зимують 

у мурашнику. Восени їх туди переносять мурашки, які 
влітку ла  сують солодкими виділеннями попелиць.

ЯК ЗИМУЮТЬ ПТАХИ ТА ЗВІРІ

  Пригадайте, яких птахів називають осілими. Де 
взимку живуть осілі птахи?

Деякі осілі птахи — сороки, галки, сірі ворони — 
можуть поїдати найрізноманітнішу їжу. Вони приліта-
ють ближче до людських осель, де знаходять поживу 
на смітниках, у дворах. Ночують у захищених від ві-
тру місцях, під дахами будинків, на деревах.
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  Які птахи прилітають до нас зимувати?

З далекої півночі прилітають до 
нас зимувати сіренькі чечітки. Птахи 
літають зграями, спритно лазять по 
деревах.

З північних ялинових лісів при
літають омелюхи. Кожен омелюх 
з’їдає за день більше ягід, ніж ва-
жить сам. Зате і користь цим дає. 
Бо насіння, що в плоді, не перетрав-
люється в шлунку омелюха, і пташка 
«розсіває» його по лісах і садах.

З першим снігом з’являються 
в наших краях снігурі. Птахи ла
сують плодами горобини. При 
цьому викльовують насіння, а плоди 
викидають. Знайдеш під деревом 
покльовані плоди — це сліди сні
гурів.

 Розшифруйте назви птахів. Які з них прилітають 
до нас лише на зимівлю?

Чечітка

Омелюх

Снігур
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 Розгляньте світлину. Опишіть птахів за поданим 
планом.

1. Як називають цих птахів?
2. Який у них зовнішній вигляд?
3. Чому вони взимку не відлітають у теплі краї?
4. Чим птахи живляться?
5. Яка важлива подія відбувається в них узимку?

 Шишкарі виводять пташенят узимку. Матишиш-
кариха сидить на яйцях 13 днів та ще 5 днів обі-
гріває пташенят, які вилупилися. Скільки всього 
днів вона не сходить з гнізда?

 Яких птахів узимку можна побачити в наших лі-
сах? Чим вони живляться?
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 Розкажіть, чим можна підгодовувати цих птахів 
узимку.

 Пограйте у гру «Хто більше?». Назвіть птахів, 
яких можна побачити в лісі чи парку взимку. Ви-
грає той, хто назве найбільше.
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  Установіть відповідності. Поясніть свій вибір.

Інформаційний об’єкт

1 у вигляді тексту
2 у вигляді малюнка
3 у вигляді фото

Сороки — розумні птахи.
Вони здатні впізнавати 
себе у дзеркалі.

А Б В

 Чи правильне таке твердження? Поясніть.

Сороки, галки, сірі ворони залишаються на зиму, 
бо в них бракує сил летіти до теплих країв.

 Перевірте прикмети.

	 Снігурі прилетіли у груд
 ні — на сувору зиму.
	 Горобці ховаються в затишок — 
на мороз і заметіль.

 Складіть план допомоги птахам, що прилітають 
на шкільне подвір’я, у сад. Презентуйте звіт про 
виконаний проект «Птахам на допомогу!». Роз-

поділіть між собою обов’язки:

	 хто підготує насіння;
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	 хто братиме участь у виготов-
ленні годівниць;

	 хто розвішуватиме годівниці та 
підсипатиме насіння.

  Чи спостерігали ви за звірами в зимовому лісі, 
парку? Розкажіть у парах про свої спостереження.

  Пригадайте, як звірі готуються до зими. Як зиму-
ють звірі?

Узимку здається, що життя в лісі, на луці зовсім 
завмерло, але насправді це не так. Під снігом і в 
товщі снігу по численних ходах снують лісові й по-
льові миші, землерийки. Вони бігають і на його по-
верхні, залишаючи ланцюжки слідів.
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Заєць весь день дрімає в ямці, зробленій у снігу. 
Незадовго до заходу сонця вирушає на пошуки корму.

  Чим живляться зайці взимку?

Зайці обгризають кору, пагони молодих де-
рев і кущів, знаходять копиці сіна, пожухлий бур’ян. 
Можуть забігти в сад, щоб поласувати корою фрук
тових дерев.
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 Чи доводилося вам спостерігати за білкою в зи-
мовий час? Чим її поведінка взимку відрізняється 
від поведінки влітку?

Білка на своєму шляху залишає недогризки ши-
шок ялини чи сосни, з яких дістає насіння. До свого 
гнізда білка завжди наближається, перескакуючи з 
дерева на дерево, щоб не залишати на снігу слідів, 
за якими її можна вистежити.

 Яка тварина у природі більша за розміром? Чому 
на зображенні білка більша?

  Який спосіб життя веде лисиця? Назвіть те, що 
ви дізналися про лисицю вперше.

Лисиця взимку живе сама. Хутро в неї в цей час 
густе й пухнасте. Тому вона спить просто на снігу. 
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Лігво лисиці — це невелика ямка. Коли розбурхається 
негода, лисиця ховається в нору. Найчастіше лан-
цюжки лисячих слідів можна побачити біля стіжків со-
ломи, де зимують миші. Полює лисиця і на зайців та 
пташок. Буває, що заглядає у курник.

  Розкажіть, що ви знаєте про зимівлю ведмедя.

На кінець зими у ведмедиці народжуються 
маленькі сліпі ведмежата. Ведмедиця годує їх своїм 
молоком. А коли пригріє вес няне сонечко, виведе їх з 
барлогу.

Словничок
Зимі́вля — зимування.

 Якщо у вашій місцевості є лісове господарство, 
визначте, як можете допомагати дорослим піклу-
ватися про звірів узимку.
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 За малюнком поясніть ланцюг живлення. Скла-
діть свій ланцюг живлення в зимовому лісі.

 За різноманітними джерелами підготуйте інфор-
мацію про життя козулі, дикого кабана або інших 
звірів лісу взимку (на вибір). Яку користь матиме 
ця інформація?

Висновок
Узимку життя птахів залежить від того, чи зна-

йдуть вони корм. Кожен з нас може допомогти 
 птахам пережити голодні часи. Порізному пережива-
ють зиму звірі. Лютої зими звірам потрібна допомога 
людей.
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Чи знаєте ви…
Щоб у снігову пору не по-

трапити на обід до хижака, заєць 
уміє хитрувати. Він робить об-
манні сліди, які не кожна лисиця 
або вовк може розплутати.

ЯКІ БУВАЮТЬ ПОТРЕБИ

  Відшукайте в тексті вірша відповідь на запи-
тання в заголовку.

ДЕ ТИ, БІЛОЧКО, ЖИВЕШ?
— Де ти, білочко, живеш?
Що ти, білочко, гризеш?
— У зеленому лiску,
У дуплі, у сосняку.
А гризу горішки,
І гриби, і шишки.
— У морози люті, злі
Ти не мерзнеш у дуплі?
— Затишна моя хатинка,
Тепла в мене кожушинка,
І мені зимові дні
Зовсім, зовсім не страшні.

Галина Демченко
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 Для чого білочці потрібна її хатинка? Чому вона в 
ній ховається? Назвіть «домівки» інших тварин. 
Навіщо потрібне житло людині?

 Які небезпеки можуть загрожувати тваринам?

Отже, і тварини і люди мають потребу в 
житлі та в захисті.

Словничок
Потрéба — необхідність у чомусь, бажання щось мати.
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 Що може загрожувати дітям? Опишіть та допов
ніть власними прикладами.

 Оберіть малюнки та обговоріть у групах, без чого 
не може прожити людина. Що залишилося поза 
вашою увагою?
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Потреби в їжі, житлі, одязі є головними, або пер-
шочерговими. Справді, без них людина не може жити, 
тому прагне задовольнити їх насамперед. Усі інші по-
треби є другорядними.

 Чи є другорядні потреби у тварин? Доведіть свою 
думку.

Усі живі істоти не можуть жити без друзів. 
Спілкування між вірними друзями приносить задово-
лення і радість. Це соціальна потреба.

Словничок
Потреби у спілкуванні називають соціáльними.

 Усі речі, що на малюнку, хоче мати другокласник 
Богдан. Які речі він може мати? Поясніть.
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 Обговоріть у групах, про які потреби йдеться у 
прислів’ях.

	 Щастя без розуму — торбина дірява.
	 Наука для людини — як сонце для життя.
	 Що знаєш, що вмієш, те за плечима не носити.

  Як розумно витрачати гроші? Чи завжди люди 
мають чинити так, як їм заманеться?

 Підготуйте міні-проект «Мої потреби» та пре-
зентуйте на власний вибір.
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 Разом з дорослими приготуйте бутерброди за 
зразком чи на свій смак.

Вам знадобляться: хліб чи батон (грінки), 
масло, твердий сир, ковбаса (копчена чи варена), по-
мідор, огірок, зелена петрушка та кріп, кухонний ніж, 
обробна дошка, серветки, тарілка.

 Розкажіть:

	 які бутерброди полюбляють у вашій родині;
	 хто їх готує, чи берете ви в цьому участь;

	 з яких продуктів можна приготувати бутерброди.

Висновок
До потреб належать усі наші бажання щось 

мати. А також те, що ми хотіли б, щоб для нас вико-
нали. Потреби є першочергові та другорядні.
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Чи знаєте ви…
У корів є потреба у спіл куванні. 

З найкращими друзями вони прово-
дять багато часу.

ЯКА КОРИСТЬ ВІД ЗНАНЬ

  За діаграмою дайте відповіді на запитання.

	 Скільки місяців триває сплячка у тварин?
	 Хто із цих тварин «спить» довше? На скільки?

Тривалість сплячки в місяцях

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Під час сплячки у тварин знижується температура 
тіла, уповільнюється дихання. У такий спосіб тварини 
переживають холодну пору року, а найголовніше — 
уникають голодної смерті.

 Чи спілкуються між собою тварини? Чи розуміють 
птахи звірів? А риби — комах? Подискутуйте. 
З’ясовуйте правильність своїх думок за допомо-

гою додаткових джерел інформації.

У кожної тварини є певний спосіб спілкування зі 
своєю «ріднею». Мураха розуміє мураху, а вовк — 
вовка. Іноді таке спілкування зовсім не схоже на роз-
мову. Бо це можуть бути помахи крил, рухи тіла, 
навіть махання хвоста.

Мавпи використовують для спілкування голос. 
Крики різної сили попереджають про небезпеку від 
хижака або про те, що вони голодні.

Риби під час полювання спілкуються з родичами 
за допомогою плавців.

Навіть летючі миші мають голос. Але пищать вони 
так тихо, що вухо людини цих звуків не сприймає.



248

 Чим відрізняється людська мова від «мови» тва-
рин? Чи здатні тварини вигадувати нові «слова»?

Люди навчили собак виконувати команди. І 
хоча насправді собака не розуміє слів, він чітко ви-
конує команду.

Папуги також не розуміють змісту слів, проте де-
які з них уміють наслідувати різні звуки.

Про «мову» тварин можна дізнатися набагато 
більше з додаткових джерел.

  Обговоріть у групах, для чого потрібні знання 
про «мову» тварин.

 Яких правил слід дотримуватися у спілкуванні з 
домашніми улюбленцями? Чи можна без дозволу 
гладити чужого собаку? Чому не варто брати із 
собою в ліжко кота? Поясніть.

Іноді трапляється так, що тварини губляться і гос-
подарі не можуть їх знайти. Деякі безвідповідальні 
господарі не шукають своїх тварин. Так з’являються 
тваринибезхатьки.
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Для безпритульних тварин громади міст і сіл ство-
рюють притулки, де тварин утримують та годують.

 Яка з тварин агресивна? Яка — спокійна? Чому 
ви так вважаєте?

Щоб не зазнати травм від незнайомих собак, зав
жди пам’ятайте:
	 Собака — хижий звір.
	 Серед безпритульних тварин багато хворих на не-
безпечні для людини хвороби.
	 Ніколи не кричіть на собак та не дражніть їх.
	 Не намагайтеся годувати тварину з рук. Краще 
 покладіть їжу на відстані.
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	 Не дивіться пильно в очі собаці.
	 Ніколи не тікайте від собаки та не розмахуйте пе-
ред ним руками.
	 У разі потреби кличте на допомогу.

 Дізнайтеся, чи є у вашому місті чи селі притулок 
для тварин. Обговоріть у класі, чим ви можете 
допомогти тваринам у притулку.
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 Обговоріть у групах, для чого потрібні знання про 
тваринбезхатьків.

Перш ніж заводити домашнього улюбленця, 
треба добре обміркувати, чи зможете ви доглядати 
за ним постійно впродовж багатьох років.

 Пограйте у гру «Так чи ні».

	 Чи розуміють людську мову птахи?
	 У людному місці собаку треба водити на 

повідку.
	 Після спілкування з твариною слід мити руки.
	 За домашніми улюбленцями потрібно прибирати.
	 Кішку можна дражнити.
	 Собаку можна дресирувати.
	 Цуценят і кошенят можна годувати цукерками.
	 Безпритульну тварину можна підгодовувати лише 
разом з дорослими.

Словничок
Дресирувáти — учити тварин виконувати якунебудь 
дію, виховувати в них певні навички.
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 Продовжте «мрії» домашніх улюбленців. Розі-
грайте в ролях діалоги.

— Якби я був/була котиком,.. А ти? 
— Якби я був/була песиком,.. А ти?

  Чи допомагають тварини людям? Наведіть ві-
домі вам приклади. Як тварини допомагають 
одні одним? Коли люди допомагають тваринам?

Висновок
Тварини — наші друзі. Вони дарують нам вдяч-

ність і відданість, довіряють своє життя. Пам’ятайте, 
що життя тваринбезхатьків позначається на їхній 
 поведінці. Знання про поведінку та «мову» тварин 
урятують від небезпеки.

Чи знаєте ви…
За допомогою вусів коти 

 можуть відчувати найменший рух 
 повітря. Вуса (вібриси) передають 
 котові інформацію про навколишнє 
середовище.
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ЧИ ЗАВЖДИ ТРЕБА БУТИ ДОБРИМИ

Чи робили ви добрі справи? Що ви відчували?

Добрі справи приносять задоволення та ра-
дість. Добре, лагідне слово потрібне кожній 

людині. Щоб робити добро, необов’язково дарувати 
подарунки.

Кожен з нас може зробити хоч і малу, та добру 
справу. Від добрих справ люди навколо змінюються — 
стають привітними, частіше усміхаються.

За малюнками дослідіть та оцініть вчинки людей. 
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Усі люди на планеті Земля не схожі між собою, 
мають відмінні колір шкіри, волосся, вік, стать та інші 
індивідуальні особливості. Вони говорять різними мо-
вами, вчиняють посвоєму. Та від народження всі 
люди потребують поваги та доброти.

  Що таке доброта? Як це — робити добро? На-
ведіть приклади чуйного та дружнього ставлення 
до вас. Пригадайте, яке добро робили вам інші.

Словничок
Добротá  — це чуйне, дружнє ставлення до людей, 
природи.

Друзі — це важливі люди в житті кожної людини. 
З ними ви ділитися своїми таємницями, проводите 
час, від них отримуєте життєві поради та підтримку.

  Чи маєте ви друзів у класі? Хто з вас хоче зна-
йти друга/подругу у класі? Які якості допоможуть 
це зробити?

 Продовжте розповідь про свого друга/свою по-
другу.

	 У мене є друг/подруга… 
	 Ми разом… 
	 Нам удвох з ним/нею цікаво… 
	 Коли друг/подруга хворіє, я зав жди… 
	 Я допомагаю йому/їй…

 Продовжте прислів’я, дібравши слова з довідки.

Дружба неможлива без…
Довідка: цукерок, подарунків, добрих справ, 

щирого спілкування, довіри, взаєморозуміння.
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 Чому вірш має таку назву? Вивчіть його напам’ять.

КОЗАЦЬКА МИРИЛКА
Я козак і ти козак,
Я вояк і ти вояк,
Щоб в бою стояти мужньо,
Ми повинні бути дружні.
Ми хоробрі вояки —
Побратимикозаки.

Яна Яковенко

 Який головний секрет дружби? Чи збігається 
ваша думка з думкою автора вірша?

СЕКРЕТ
Що зробити, щоб удвічі торт здавався вам смачнішим?
Що зробити, щоб удвічі кожний день для вас побільшав?
Щоб і радості, і щастя вам було — аж ніде діти?
Тут — ніякого секрету! Треба з другом все ділити!

Анатолій Костецький

 Виконайте міні-проект «Правила дружби».

Допомагати 
одне одному. 
Не сваритися.

Довіряти,
ділитися одне

з одним.

Бути чесними.  
Поступатися.  

Бути подільчивим.
Уміти просити
пробачення.

Правила
дружби
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 Виготуйте листівкусюрприз добрій людині за 
зразком чи власним задумом.

Вам знадобляться: аркуші паперу зеленого 
та червоного кольорів, простий олівець, шаблон сер-
дечка, ножиці та клей ПВА.
Виконуйте послідовно:

Подаруйте листівкусюрприз добрій людині. Ска-
жіть їй щирі слова.

 Поміркуйте.

	 Чи можна ваш вчинок назвати доброю 
справою? Чому?

	 Чому саме цій людині ви подарували свою лис-
тівку?

Висновок
Ми маємо поважати права кожної людини, не-

залежно від статті, кольору шкіри, національної при-
належності, віку та фізичного стану. Знаходьте та 
підтримуйте друзів. Допомагайте слабшим. Бережіть 
природу. Творіть добро!

Чи знаєте ви…
Учені доводять, що люди від народження за

програмовані робити добро. Інакше кажучи, усі ми при-
ходимо в цей світ зі встановленими «програмами», щоб 
виявляти доброту.
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ЧИ ВМІЄ МІРКУВАТИ КОМП’ЮТЕР

  Для чого створено комп’ютери?

Сучасні комп’ютери допомагають людині впо-
ратися з величезною кількістю інформації. Вони вмі-
ють не лише її зберігати, а й миттєво опрацьовувати 
та передавати на будьякі відстані. Комп’ютери вико-
ристовують для різних цілей і завдань.

 Які дані потрібно ввести в комп’ютер касиру в ма-
газині? А які — лікарю на прийомі пацієнта?
З якою метою використовують комп’ютер архітек-
тори, будівельники? А художники, дизайнери? 

Продовжте перелік професій, де використовують комп’ютер.

  Яких правил поведінки важливо дотримуватися 
в роботі з комп’ютером? Як облаштувати робоче 
місце?

  За малюнками розкажіть про різні способи ство-
рення електронного документа. Які пристрої для 
цього використовуєте ви?
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Словничок
Електрóнний докумéнт — це графічні, текстові, звукові 
чи цифрові дані, що збережено на цифровому пристрої.

 Продовжте речення словами з довідки.

Інформацію можна…
Довідка: отримувати, передавати, смакувати, 

зберігати, використовувати, дарувати, обробляти.

 З ким ви не погоджуєся? Поясніть чому.

Обробляти та 
використовувати 
інформацію вміє 
людина!

Обробляти 
та зберігати 
інформацію вміє 
лише комп’ютер!

 Доберіть ключові слова до кожного зображення.

відчувати
плакати

обробляти
пам’ятати

передавати
радіти

співчувати

 Чи може помилятися комп’ютер? А людина? Яка 
відмінність у наслідках від помилок комп’ютера і 
людини? Змоделюйте відповідні ситуації.
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 Припустіть, що може статися, якщо порушити 
певні правила, переходячи проїзну частину.

 Чи вдалу ідею знайшов герой Віктора Насипаного?

ІДЕЯ
Каже вчитель учню:
— Пишеш гірше й гірше!
Є поми́лок грубих
в тебе значно більше.

  Чи часто ви помиляєтеся? Чого вчать помилки? 
Помилятися інколи буває на користь!

 Оберіть властиве вам твердження. Поясніть вибір.

Я вмію 
виправляти 

помилки!

Я не боюся 
визнати 
помилку!

Я не 
картаю себе 
за помилку!

Я не 
боюся 

помилок!

Висновок
Комп’ютер задовольняє потреби людини в отри-

манні, передаванні, зберіганні та обробці інформації. 
Людина має жагу до знань, уяву, почуття. Їй властиво 
помилятися. Помилки допомагають досягти успіху.

Чи знаєте ви…
Комп’ютери найчастіше вихо-

дять з ладу через їхніх господарів. 
Скажімо, коли ті проливають на 
клавіатуру чай, каву чи інші напої.

— Грубих буде менше! —
є ідея в Міші. —
Певно, треба букви
всі писать дрібніші.



Які таємниці у природи навесні?

Які звуки природні, а які — штучні?

Чому первоцвіти просять захисту?



Чи хворіють машини?

Чому потрібно вміти сказати «Ні!»?

Як знайти шлях до своєї мрії?
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РОЗДІЛ 3. ПРИРОДА НАВЕСНІ

ЯК УПІЗНАТИ ВЕСНУ

  Яка пора року змінює зиму? Назвіть весняні мі-
сяці.

 Який запах має весна?

Відшукайте у віршах ознаки кожного місяця. При-
гадайте, чи повторювалися вони з року в рік.

БЕРЕЗЕНЬ
Виблискує, немов кришталь,
На річці скреслий лід.
По всьому видно, що на днях
Почнеться льодохід.
Вже перші проліски в лісах
до сонця потяглись,
і верболози над ставком
в листочки зодяглись.

Лідія Кир′яненко
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КВІТЕНЬ
— Я квітую, — каже квітень,
— Квітом луків і гаїв.
Листя зграйками на вітах
Ждечекає солов’їв.
— Я квітую! — квітень каже,
— Весносестро, пам’ятай,
Що довік бажання наше —
Прикрашати рідний край.

Микола Сингаївський

ТРАВЕНЬ
А чим же місяць травень
Поміж братами славен?
Іде і весело співа,
Дощами землю полива,

Тамара Коломієць

 Скільки днів у кожному весняному місяці? Який з 
них має найменшу кількість днів? Чому весняні 
місяці дістали такі назви? Із чим це пов’язано?

У березні природа ще спить. Перші сонячні про-
мені слабкі, але снігові замети поступово тануть. Три-
валі морози змінюються довгоочікуваним весняним 
теплом. З кожним днем березневе сонечко сильніше 
нагріває землю. Крихким і тонким стає лід на замерз-
лих уранці калюжах, але до полудня під впливом со-
нячних променів вони відтануть.

 Чому в народі так кажуть? Обговоріть у парах.

	 Квітень — з водою, а травень — з травою.
	 Майрозмай, дощами нагадай!

Святковими піснями
І громом над полями.
Не з лійкиполивалки,
А з грозової хмарки.
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У квітні оголена від снігу темна й сира земля го-
тується до цвітіння. Сонце вже високо піднімається над 
горизонтом, і в денні години температура повітря пере-
вищує 0 °С. Довкола з пагорбів стікає струмками вода.

На річках лід тріскається і ламається, щоб потім 
пустити за течією безліч крижин. На берегах ставків 
лід стає тонким і в’язким. Подекуди утворюються про-
талини.

Словничок
Протáлини — місця, де розтанув сніг і відкрилася 
земля або на льоду з’явилася вода.

  Поясніть, чому весну вважають найвеселішою 
порою року.

У травні весна вдягає природу в новий чистий 
одяг. На початку місяця найчастіше буває різке зни-
ження температури. Шумлять холодні вітри. Зрідка 
випадає невелика кількість опадів у вигляді снігу, 
який швидко тане на вже прогрітій весняній землі. 
Знову настає значне потепління. Від землі швидко про-
грівається повітря, і навіть може встановитися спекотна 
погода. Навесні можна почути перший гуркіт грому 
і побачити блискавку.

Словничок
Грозá — природне явище, що складається з грому та 
блискавки. Характерне для теплої пори року.
Грім — гуркіт та тріск, що супроводжують блискавку 
під час грози.
Блúскавка — яскраві спалахи світла в небі під час грози.

 За схемою складіть правила поведінки під час 
грози.
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  Виберіть прикмети, які попереджають про на-
ближення грози.

	 Серед дня небо темніє.
	 Раптово посилюється вітер.
	 На небі з’являється веселка.

Ранком у лісі можна поба-
чити, як крізь дерева пробива-
ються яскраві сонячні промінці. 
Усі вони прямі, як натягнута 
струна.

 Як можна змінити напрямок такого промінця?

 Якщо ви повернете дзер-
кальце так, щоб у ньому 
було видно вашого одно-

класника, то кого в цей час буде 
бачити ваш однокласник?

Ховайтеся в 
кущах.

Вимкніть мобільний 
телефон та інші 

електричні прилади.

Зачиніть усі 
вікна і двері.

Не ховайтеся
під одиноким

деревом.
Не стійте 
в калюжі.
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 Що ми бачимо в дзеркалі, якщо хтонебудь спря-
мує нам у вічі «сонячний зайчик»? Чому дзеркало 
в цьому випадку сліпить?

Словничок
«Фото» в перекладі з грецької означає сві́тло, а 
«графо» — пишý. Як перекласти з грецької слово фо-
тографія?

 Чи спостерігали ви за «сонячним зайчиком»? Со-
нячного дня дослідіть, як він з’являється.

Вам знадобиться дзеркальце.
Розмістіть дзеркальце так, щоб 

на нього падало сонячне світло. 
Що ви побачите на стіні?

Відображення на стіні — «соняч-
ний зайчик». Це сонячне світло, яке 
відбилося від поверхні дзеркала.

 Як ви гадаєте, чи тільки від дзеркальця утво
рюється «сонячний зайчик»? Візьміть будьякий 
блискучий предмет і перевірте.

 Де працюють «сонячні зайчики»? Чи бачили ви 
сонячні батареї, які перетворюють енергію сонця 
на електрику?
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Висновок
Весняні місяці — березень, квітень, травень. 

Навесні природа пробуджується від зимового сну. 
Підвищення температури повітря, проталини, грім — 
ознаки весни. Дзеркало має здатність відбивати світло. 
Так утворюється «сонячний зайчик».

Чи знаєте ви...
На земній кулі щохвилини спа

лахує приблизно 100 блискавок.

ЯКОЮ БУВАЄ ПОГОДА НАВЕСНІ

  За світлинами встановіть, для якої пори року 
 характерна така погода.

  Пригадайте ознаки весни. Опишіть погоду у ва-
шій місцевості, використовуючи умовні знаки.
На початку весни небо прозоре, чисте, наче 

його хтось помив після сірої зими. Повітря свіже. 
Сонце підіймається дедалі вище, промені його пря-
міше падають на землю і сильніше її прогрівають. 
Температура повітря підвищується, і починає танути 
сніг. Настає відлига.

 Проведіть спостереження та пре-
зентуйте його результати у групах.

	 Чому сніг на землі весною брудний?
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	 Чим небезпечний брудний сніг?
	 Де сніг брудніший, а де — чистіший?
	 Які чинники забруднення снігу?

  За якої температури вода переходить з твер-
дого стану в рідкий?

Сніг поступово тане. Струмки, що утворюються 
під час танення снігу, збігають до водойм. Лід у водой
мах скресає, починається льодохід.

Річки звільняються від снігового покриву і розли-
ваються. Починається повінь. Але трапляються й 
такі вéсни, коли сніг сходить майже непомітно.

Словничок
Льодохі́д — рух крижин на річках.
Пóвінь — затоплення водою великої ділянки суходолу 
навесні.

Період льодоходу небезпечний для тих, хто живе 
поблизу водойми. Звикаючи взимку користуватися пі-
шохідними переходами по льоду, люди забувають 
про небезпеку, яку становить лід навесні.

  Яких правил безпеки важливо дотримуватися 
біля водойм навесні?
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 Придумайте кінцівку оповідання. Про яке явище 
природи в ньому йдеться?

Ранньої весни на річці розпочався льодохід. 
У цей час Сашко разом із своєю собакою Альмою 
 пішов на річку. На березі було багато дорослих і ді-
тей. Усі дивилися, як пливуть крижини. Хлопчина й 
собі задивився на катер, що проходив повз. Раптом 
він почув стривожений гавкіт Альми. Сашко озирнувся 
й побачив, що собака стоїть на крижині, яку почало 
відносити від берега. Не вагаючись, хлопчик ступив 
на крижину, щоб урятувати собаку…

 Чому весну називають «ранком» року?

 Виберіть та назвіть весняні явища природи.

Снігопад, повінь, листопад, заморозки, спека, 
вітер, грім, проталини, льодохід, дощ, відлига.

Висновок
Навесні погода мінлива. Сонце підіймається 

дедалі вище, сніг поступово тане, на водоймах почи-
нається льодохід. Річки звільняються від снігового 
покриву, починається повінь. Треба бути обережними 
на весняному льоду водойм.

Чи знаєте ви…
Як утворюються бурульки? Сонячні промені нагрі-

вають сніг на дахах будинків, і він тане. Краплини води 
стікають на край дахів. А вночі, коли температура повітря 
знижується до 0 °С, краплі води замерзають. На замерзлу 
краплину набігає наступна, за нею — ще і ще... Бурулька 
«росте».
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ЯК ЗДІЙСНИТИ ЗАДУМАНЕ

  Що ви вмієте робити самостійно? Доповніть цей 
перелік власними прикладами.

Я

  Чи ставили ви колинебудь перед собою мету? 
Чи досягали її? Яку мету маєте нині?

Словничок
Метá — те, чого бажано чи потрібно досягти.

 Які риси характеру потрібні, щоб здійснити заду-
мане? Обговоріть ваші думки у групі.

Друзі Оленка та Данилко полюбляли гратися 
на майданчику біля будинку. Але там лавки й гой-
далки були поламані, а навколо них лежало сміття. 
Друзі вирішили обладнати майданчик самотужки.

Дівчинка почала збирати сміття, а хлопчик — при-
кріплювати дошки до лавки. Згодом діти зрозуміли, 
що задумане їм не під силу — граблі́ занадто великі, 
а молоток чомусь не «слухається» . Вони порадились 
і вирішили попросити допомоги у двірника.

— Гарна ідея! Спробую допомогти, — відповів той.
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До вечора на майданчику 
працювали майже всі мешканці 
будинку. Наступного дня друзів 
радісними вигуками зустрічали 
на оновленому майданчику їхні 
однолітки.

  За оповіданням дайте відповіді на запитання.

	 Які риси характеру допомогли дітям вико-
нати задумане?
	 Чому двірник не відмовив їм у допомозі?
	 Що може завадити здійснити задумане?

 За малюнками опишіть дії тварин. Який висновок 
зробите? Чого можна повчитися у тварин?

 За схемою розкажіть, що треба, аби зробити 
 покупку.

1. Товари або послуги 
коштують грошей.

3. За гроші можна 
купити бажане.

2. Гроші потрібно  
заробити працею.
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  Хто з дітей є заощадливим? Чи варто складати 
список покупок? Поясніть свій вибір.

  Оберіть істинні висловлення.

Щоб стати підприємливими, треба:
	 бути самостійними
	 складати план дій
	 	бути сміливими  

й наполегливими
	 приймати рішення
	 нікого не слухати

	 долати труднощі
	 	ставити мету та 

досягати її
	 не боятися помилок
	 бути впертими
	 діяти в команді

Словничок
Підприємливий — кмітливий, який уміє активно діяти.

 Чи вважаєте ви себе підприємливими? Для під-
твердження своєї думки наведіть приклади.

 До весняного ярмарку другокласники виготовили 
поробки для продажу. За діаграмою визначте:

	 яких виробів виготовили найбільше;
	 скільки разом виготовили мила та літачків;
	 на скільки менше виготовили ляльок, ніж листівок.
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 Виготуйте вироби для ярмарку за зразком чи 
власним задумом.

Вам знадобляться: палички для морозива та 
барбекю, пусті банки зпід кави, дерев’яні намистини, 
нитки для в’язання спицями, ґудзики, кольоровий па-
пір, простий олівець, фломастери, фарби, лінійка, но-
жиці, клей ПВА, матеріали для оздоблення (за 
бажанням).
Ви можете виготовити такі вироби:
1. Предмети інтер’єру.

2. Іграшки.
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3. Рамки для світлин.

4. Листівки.

   

 Поміркуйте.

	 Як ви будете проводити ярмарок?
	 На що використаєте зароблені гроші?

Висновок
Кожна людина здатна до підприємливості. По-

трібно лише вірити в себе і наполегливо працювати.

Чи знаєте ви…
На думку вчених, перші скарбнички 

з’явилися понад 300 років тому. Пере-
важно їх виготовляли з глини та гіпсу.

ЯК СТАТИ ВИНАХІДНИКОМ

  З якою метою люди здійснюють винаходи?

З давніхдавен люди винаходять пристрої, 
які розв’язують проблеми або просто полегшують нам 
життя. Деякі винаходи з’явилися випадково, інші — 
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стали результатом тривалих досліджень. І дотепер 
учені й звичайні люди із захопленням шукають нові 
рішення.

Одними з найвагоміших винаходів нашого часу є 
комп’ютер та Інтернет.

Словничок
Вúнахід — те, що винайшли, чого раніше не існувало.

 У які групи можна об’єднати ці винаходи? Яку ко-
ристь вони принесли людству?

 Чи користуються ваші родини цими винаходами в 
побуті? Чи можна в сучасному світі обійтися без 
техніки?

Не лише дорослі є авторами 
цікавих та корисних винаходів. 
Діти також мають здібності до 
створення винаходів.

Фруктовий лід — морозиво на 
паличці — винайшов 11річний 
американець Френк Епперсон, 
коли випадково залишив на мо-
розі склянку фруктового напою і 
дерев’яну ложку в ній.
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Львів’янка Софія Петришин у 16 років запропону-
вала пристосування, яке перетворює цифрову інфор-
мацію на шрифт для незрячих. Її винахід полегшить 
спілкування з усім світом.

 Чого людина навчилася у природи? За ма люнками 
дослідіть, як людство застосувало результати 
своїх спостережень. Які властивості повітря ви

користало?

 Із чого починається створення винаходу? Які 
«кроки» йдуть далі? Доберіть відповідні слова та 
доведіть вашу думку.

Випробування

План дій

Моделювання

Спостереження Ідея
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 Що спільне в учнів та винахідників?

  Що зображено в таблиці? Назвіть призначення 
інструментів графічного редактора.

Гумка Олівець Пензель Лінія Валик Текст

 Виберіть об’єкти та придумайте для них незвичне 
використання. Зобразіть свої ідеї за допомогою 
інструментів, фігур та палітри графічного редак-
тора. Потім розкажіть про них.

Словничок
Графі́чний  редáктор — комп’ютерна прикладна про-
грама, що дозволяє користувачам створювати, редагу-
вати зображення на екрані комп’ютера та зберігати його.

Висновок
Винахідник відшукує, знахо

дить і пропонує нові розв’язання 
проблем. Кожна дитина є ви на хід
ни ком. Якщо хочете, щоб задумане 
справдилося, —  дійте!

Чи знаєте ви…
Програму графічний ре дактор 

використовують  художники, а ще — 
будьхто, у кого є творчі ідеї.
Першим мультфільмом, який виготовили лише з викорис-
танням комп’ютерної графіки, є «Історія іграшок».
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ЯК ПОЧУВАЮТЬСЯ РОСЛИНИ НАВЕСНІ

  Які зміни в неживій природі відбуваються на-
весні? Чи спостерігали ви за рослинами? На-
звіть їх.

Ще не розтанув увесь сніг, а вже подекуди між 
старої пожовклої трави проростає молода зелена 
травичка. З’являються перші квіти — першоцвіти. 
Ці рослини розвивалися взимку під снігом. Ледь при-
гріє весняне сонечко — вони розквітають.

Словничок
Першоцвíти — ранньоквітучі рослини.

Першоцвітів з кожною весною дедалі меншає. Їх 
нищать люди, коли збирають для букетів. Із зірваних 
квіток не утворяться плоди й насіння, тому рослини 
не розмножуються.

 Пригадайте й назвіть першоцвіти, що занесено 
до Червоної книги України. У разі потреби звер-
ніться до додаткових джерел інформації.

 Які ранньоквітучі рослини ростуть у вашій місце-
вості? Чи збирали ви їх? З якою метою?

 Пофантазуйте: уявіть себе весняною квіткою. Від 
її імені розкажіть про себе і свої проблеми.



57

 Як ви можете берегти, захищати ранньоквітучі 
рослини? Обговоріть у групах.

  За схемою розкажіть про зміни в житті яблуні 
навесні. Назвіть органи рослини. Який орган є 
найважливішим?

квітка

поживні речовини

листок
бруньки

 З якого дерева люди збирають поживний сік?

За день з однієї берези можна зібрати не 
більше як 3 літри соку, адже збирання більшої 

кількості призводить до швидкого ви-
снаження дерева й може спричинити 
його загибель. Після закінчення се-
зону збору отвори треба замастити 
спеціальною пастою або глиною з 
вапном, щоб у дерева «загоїлися 
рани».

с
о
к
о
р
у
х

комахи запилюють 
квітки
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  Упізнайте та назвіть рослини. Які з них квітують 
першими? Які — пізніше?

 Виберіть ознаки, що притаманні рослинам з на-
станням весни.

Сокорух, жовкнуть, сохнуть, розпускають листя, 
плодоносять, квітують, листопад.

 Перевірте прикмету: якщо  береза  опушиться 
 раніше  за  клен  —  літо  буде  сухе,  а  якщо  піз-
ніше — дощове.

 Виготуйте квітку крокусу за зразком чи власним 
задумом.

Вам знадобляться: гофрований 
папір зеленого та жовтого кольорів, про-
стий олівець, лінійка, дерев’яна паличка 
для барбекю, ножиці та клей ПВА.
Виконуйте послідовно:
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 Поміркуйте, чи ростуть крокуси в дикій природі.

Висновок
Перші ознаки весни в живій природі — весня-

ний рух соків, цвітіння дерев і кущів, поява першоцві-
тів — підсніжників, пролісок, мати й мачухи.

Чи знаєте ви…
Рослина матиймачуха дістала 

цю дивну назву завдяки своїм листкам. 
Нижня їхня частина світліша за верхню, 
укрита ніжними пухнастими ворсинками. 
На дотик вона м’яка й тепла. Верхня час-
тина листка — жорстка й холодна.

ЯКІ КОМАХИ З’ЯВЛЯЮТЬСЯ  
ПЕРШИМИ НАВЕСНІ

  Яких комах і де ви бачили ранньою весною?

Тількино в березні потеплішає, біля води 
можна помітити ранніх комах — веснянок. Навколо 
ще лежить сніг, а ці створіння з прозорими крильцями 
й тонкими вусиками на голові вже біля  водойм.

 Веснянка Мураха Кропив’янка

Трохи пізніше, з таненням снігу, прокидаються й 
трудівники лісу — мурахи. Щойно сніг зійде з мураш-
ника, вони виходять погрітися на сонечку.
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Після танення снігу, за відсутності морозів, про-
кидаються метелики. Першою злітає в повітря 
кропив’янка. Свою назву вона дістала тому, що тільки 
її гусениці можуть харчуватися пекучою кропивою.

 Які почуття викликає у вас поява навесні перших 
метеликів?

  Відгадайте загадку.

Повзає над нами догори ногами,
завжди мандрує, усе покуштує.

Ранньої весни прокидаються мухи. Узимку вони 
лежали нерухомо між віконними рамами або в госпо-
дарських будівлях. Перше тепло їх розбудило. Ще 
сонні, повзають вони по стовбурах дерев, на парка-
нах, гріючись на сонечку.

  Чи спостерігали ви за поведінкою джмелів на-
весні? Розкажіть про свої спостереження.

На лісовій галявині або на схилі яру, де цвіте 
верба, можна побачити джмелів. Ви вже знаєте, що 
восени вся джмелина сім’я гине. Залишаються зиму-
вати лише молоді самки. От вони й вилазять зі своїх 
схованок. Зігрівшись на сонці, летять до золотистих 
котиків на вербі, щоб поживитися нектаром. Доки ночі 
холодні, ховаються в затишних місцях. А потім кожна 
джмелиця не один день літатиме низько над зем
лею, зазиратиме в тріщини, старі нори, шукаючи 
місце, щоб облаштувати гніздо. Тут вона створить 
нову сім’ю.

У травні в повітрі рояться комарі та інші шкідливі 
ко махи, які завдають клопоту людям і тваринам.
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Серед тих, хто довго прокидається на-
весні, — сонечка. Ці маленькі яскраві жучки 
з’являються до середини квітня.

З таненням снігу стають активними й 
такі комахипаразити, як кліщі. Їх слід осте-
рігатися, навіть коли ще немає зеленої 
трави. Починаючи з березня, після походу 
до лісу або парку треба ретельно оглядати одяг і тіло 
на наявність цих паразитів.

  З різноманітних джерел дізнай теся, чим небез-
печні кліщі. Носіями яких хвороб вони є?

 Підготуйте проект «Травневий хрущ: користь 
чи шкода?». Інформацію добирайте зі зручних 
для вас джерел.

Висновок
Веснянки, мурахи, метелики, джмелі прокида-

ються першими. Навесні треба стерегтися комахпара-
зитів. Поява комах — весняне явище в живій природі.

Чи знаєте ви…
Комаха сонечко має кілька назв. У 

країнах Західної Європи її кличуть божою 
овечкою чи сонячним телятком.
Ці комахи приносять велику користь людям, оберігаючи 
плантації сільськогосподарських культур від шкідників. 
У наших краях сонечко знищує надзвичайно шкідливих 
для рослин дрібних попелиць.

Кліщ
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ЯК ЗМІНЮЄТЬСЯ ЖИТТЯ  
У ВОДОЙМАХ НАВЕСНІ

  Чи спостерігали ви за водоймою навесні? Які 
організми живуть у водоймах? Що таке льодохід?

З настанням весни ще до початку льодоходу 
бурхливі весняні струмки стікають у річку. Вони при-
носять під лід не тільки скаламучений ґрунт, а й пові-
тря, яким дихають риби. 

Риби припиняють зимовий сон. Що далі прогріва-
ється водойма, то активнішими вони стають. На весну 
припадає особливий період у житті риб — розмно-
ження, або нерест. У цей час риби відкладають ікру, 
з якої вилуплюються мальки і згодом виростає до-
росла риба.

Словничок
Нéрест — процес відкладання ікрú (яєць) самицями 
риб. З ікринок виходять малі рибки — малькú.

 Як ви думаєте, від чого залежить початок не-
ресту?

Період початку нересту залежить від темпера-
тури води у водоймі. Ікринки й мальки, що виводяться 
з них, дуже чутливі до тепла й холоду. Більшість на-
ших прісноводних риб розмножується з весни до по-
чатку літа. Рано навесні починають нереститися щука, 
окунь, в’язь, пізніше — плітка, лящ, судак, у кінці весни 
й на початку літа — карась, короп, лин, верховодка.

Кожний вид риб збирається на нерест в особливі 
місця — нерестилища. Щука, лящ, короп, красно-
пірка, судак нерестяться переважно в заплавах річок, 
на мілководдях; головень — на швидкій течії.
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Деякі риби піклуються про своє потомство. Щука і 
судак охороняють ікру доти, доки з неї не вилупляться 
мальки.

 Підготуйте розповідь про рибу (на вибір): пові-
домте назву риби; за якими ознаками її можна 
впізнати; у яких місцях водойми мешкає; чим жи-
виться; коли і де нереститься.

 Відгадайте загадку. Де живе ця тварина?

Клишоногий і вусатий,
Вкритий панциром, хвостатий,
З ним обачними слід бути —
Може клешнею вщипнути!

Річкові раки мешкають у річках та озерах з му-
листим дном і урвистими берегами. Тіло раків укрите 
твердим захисним покривом — панциром, який має 
захисне бруднуватобуре забарвлення. У пошуках їжі 
рак повільно повзає по дну, рухаючи своїми довгими 
вусами. У разі небезпеки рак повзе назад. Раки 
 всеїдні. Живляться відмерлими рештками тваринних 
організмів, а також рослинною їжею — водоростями, 
пагонами очерету.

  Чи спостерігали ви за ще одним мешканцем во-
дойми — жабою? Де її бачили?

Головна умова життя жаб — пріс ні 
водойми. Пересуваються вони сухо-
долом стрибками, деякі можуть хо-
дити, бігати, рити підземні нори. Жаби 
добре плавають у воді. Деревні квакші 
можуть лазити по деревах.

Жаби дуже корисні, бо вони поїдають комах і 
зменшують їхню чисельність.

Жаба деревна
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 Застосовуючи техніку оригамі, виготуйте жабку з 
паперу за зразком чи власним задумом.

Вам знадобляться: двосторонній папір зеле-
ного кольору, простий олівець, лінійка, декоративні 
очка, олівець або фломастер чорного кольору, но-
жиці та клей ПВА.
Виконуйте послідовно:

Висновок
Поведінка риб навесні пов’язана зі змінами в 

неживій природі. Нерест — це важливий період у 
житті риб. Навесні активізуються раки та жаби.

Чи знаєте ви…
Жаби ловлять жертву своїм липким язиком. Коли 

комаха прилипає до язика, жаба втягує її до рота й заплю-
щує очі. Вони «ховаються» всередину. Тобто внутрішні 
очні опуклості допомагають їй проштовхнути їжу в горло!
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ЯКІ ПРИЙМАТИ РІШЕННЯ

  За малюнками обговоріть у парах, які слід при-
йняти рішення. Коли було легше це зробити?

 Чи обдумували Петрусь і Алінка свої рішення? 
Оцініть їхні вчинки. Що вони мали б передбачити?

 Обговоріть ланцюжок «кроків»: від прийняття 
 поміркованих рішень — до чемних вчинків і по
зитивних наслідків. Що в них спільного із сигна-
лами світлофора?

Зупиняюся.

Передбачаю  
та оцінюю  
наслідки.

Обираю
правильне 

рішення, дію.

Міркую!
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Словничок
Поміркóваний — той, який керується у своїх діях, дум-
ках здоровим глуздом, розважливий.

 Доберіть з довідки близькі за значенням слова до 
слова поміркований. Яке слово «зайве»?

Довідка: обачний, надмірний, обережний, роз-
судливий, стриманий.

Перш ніж щось робити, добре обміркуйте — чого 
хочете досягти, які будуть наслідки.

 На яких малюнках діти прийняли правильне рі-
шення? Обговоріть свій вибір у парі.

  Чи виконав свій задум герой вірша Грицька 
Бойка? Що завадило хлопчикові? Чому?

От Іванко молодець! —
Змайструвать хотів стілець.
Вже й рукава засукав,
Та оглянувся і став:

Не було ж ні молотка,
Ані дошки, ні гвіздка, —
То й не починав.

 Які хобі допоможуть стати успішними? Як саме?

Стати успішною та щасливою людиною допо-
можуть корисні звички.
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 Оберіть із запропонованого переліку корисні 
звички. Які з них є у вас?

	 дотримувати слова
	 бути ввічливими
	 казати лише правду
	 запізнюватися
	 прибирати за собою
	 їсти багато солодощів

	 бути обачними
	 	приймати зважені  

рішення
	 бути неохайними
	 дбати про здоров’я
	 загартовуватися
	 завжди усміхатися

 Доберіть до слова корисні протилежне за значен-
ням. Як можна позбутися шкідливих звичок?

  Запитайте в дорослих родичів, чи доводилося 
їм приймати складні життєві рішення. Як вони 
долали труднощі?

 Обговоріть у групах зміст прислів’їв. 

	 Рухайся більше — проживеш довше.
	 Сидіти та лежати — хвороби чекати.
	 Добре ім’я краще за багатство.

Висновок
Помірковані рішення та корисні звички допомага-

ють людям ставати успішними, щасливими та вберіга-
ють від небезпек. Важливо виховувати в себе корисні 
звички, долати слабкості, негативні емоції, лінощі.

Чи знаєте ви…
Щасливі люди мають корисні звички. Вони ви

трачають частину свого часу на те, щоб творити добро, 
яке неодмінно повернеться і принесе їм радість.
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ЧИ Є У ВЕСНИ СВЯТКОВИЙ КАЛЕНДАР

 Яким святом розпочинається весна? Як ви гада-
єте, може, весна й сама є святом?

Весна з прадавніх часів була для наших пра-
щурів початком нового року. Новий рік наступав з 
пробудженням природи від зимового сну. Навесні 
розпочиналися роботи в полі, на городах. А зустрі-
чали весну з гарним настроєм, радісно та весело. 
Співали веснянки й одночасно танцювали, грали у 
весняні ігри.

  Які гостинці несла весна у вірші Тамари Коло-
мієць?

ВЕСНЯНКА
Ішла веснакрасна
у синій хустинці.
Несла веснакрасна
у скриньці гостинці.

Ягнятам — травицю,
гусятам — водицю,
каченятам — ряску,
а малятам — казку.

Словничок
Веснянки — старовинні українські народні пісні, якими 
зустрічали весну.

Улюблене свято весни — Міжна-
родний жіночий день, свято матусь, 
бабусь, сестричок та всіх жінок. Цей 
день припадає на 8 березня. А у 
другу неділю травня святкуємо Все
світній День матері.

  Якими словами поетеса описує весну? Чи можна 
використати їх для опису матусі?
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НА МАМИНЕ СВЯТО
Чому це надворі блищать, мов перлини,
і чисті, й прозорі грайливі краплини?
Тому, що весела, ясна, чарівна
на мамине свято приходить весна!
Чому це так жваво струмочок співає?
Чому так ласкаво нам сонечко сяє?
Тому, що весела, ясна, чарівна,
На мамине свято приходить весна!

Інна Кульська

Слово мама мовами світу звучить майже однаково.
Мама,  ненька,  матуся,  матінка — лунає україн-

ською мовою. Мама — словацькою, румунською мо-
вами. Майя — хорватською, болгарською мовами. 
Маман — французькою мовою. Мамія — чеською мо-
вою. Мадре — італійською. Мур — шведською.

  Як ви звертаєтеся до своїх матусь? Які ніжні 
слова до них промовляєте? Розкажіть про своїх 
мам. Чого ви навчилися в них? Що робите разом?

Ніжні слова роблять спілкування приємним, зба-
гачують наше мовлення. Якнайчастіше вживайте їх у 
розмові з рідними та близькими.

 Доберіть по кілька пестливих слів до слів бабуся, 
сестричка. Позмагайтеся, хто добере найбільше.

 Влаштуйте у класі виставку (на вибір): «Моя мама — 
найчарівніша», «Найзаповітніша мрія моєї мами», 
«Професія моєї мами», «Я навчаюся у мами».

Найвеличнішим весняним святом є Великдень. 
У давнину Великдень вважався святом бога Сонця — 
Ярила.
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  Що несе нам Великдень? Який настрій передано 
у вірші?

ВЕЛИКДЕНЬ
На столі — духмяна паска,
А круг неї — писанки.
Уділи нам, Боже, ласки
На всі дні, на всі віки!
Немала у нас родина,
Та молитва всіх єдина:
Хай розквітне Україна,
Як в погожі дні — весна.

Платон Воронько

  Як святкують Великдень ваші родини? Що кла-
дуть українці у великодній кошик?

 Символом Великодня є писанка. Писанки бува-
ють різні. За описом у словничку відшукайте від-
повідні зображення.

Словничок
Крáшанка — яйце, пофарбоване найчастіше в цибулинні.
Крáпанка  — кольорове яйце зі світлими цяточками, 
які наносять воском.
Пúсанка — яйце з орнаментом, який малюють за до-
помогою писачка для воску.
Дряпанка — на темному фоні яйця видряпано орнамент.
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Традиції святкування Великодня дуже давні. У різ-
них країнах світу вони свої, як свої й великодні 
 символи.

 Дізнайтеся, як святкують Великдень в інших краї-
нах світу. Використайте для цього різні доступні 
джерела інформації.

 Відшукайте та позначте на календарі дні свят, які 
відзначають в Україні. Що вам відомо про ці свята? 
З якою метою їх відзначають?

27 березня — Міжнародний 
день театру. У цей день вшано-
вують працівників театру, а також 
і сам  театр як надбання культури.

  Які театри, кінотеатри є у ва-
шому місті чи селі?

1 квітня — День сміху, жартів і весе-
лощів.

 Відгадайте загадку з гумором.

Що є лише у слонів і більше — 
у жодних тварин?

12 квітня — Всесвітній день 
авіації та космонавтики. У цей 
день 1961 року вперше на космічній 
ракеті здійснив політ у космос Юрій 
Гагарін. Першим українським космо-
навтом став Леонід Каденюк.
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 Розгадайте ребус про космічне тіло.

22 квітня — Міжнародний день 
Землі. Це свято спонукає людей 
бути уважнішими до тендітного та 
вразливого дов кілля нашої планети.

8 травня — День пам’яті 
та примирення. Квітка маку 
стала міжнародним символом 
пам’яті тих, хто загинув на війні 
чи у збройних конфліктах.

15 травня — Міжнародний 
день родини. Саме сім’я є бе-
регинею людських цінностей. 
Завдяки родині міцніє і розвива-
ється держава, зростає добро-
бут народу.

Щорічно у третю суботу травня в 
Україні відзначають День Європи.

 На карті України (перший форзац) відшукайте та на-
звіть країни Європи, що межують з нашою державою.

 Виготуйте серветку за зразком чи своїм задумом.

Вам знадобляться: шматок тканини для ви-
шивки технікою «хрест» (канва) 20х20 см, 

голка з тупим кінцем, нитки муліне (колір за бажан-
ням), лінійка, простий олівець, ножиці.
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Правила безпечної роботи голкою
1. Голки завжди тримайте з 

просиленою ниткою в гольнику.
2. Не вколюйте голку в одяг чи 

м’які меблі.
3. Після завершення роботи по-

містіть голку в гольник чи футляр.
4. Під час шиття користуйтеся наперстком, який 

має щільно надягатися на палець.
5. Передавайте голку разом з ниткою, зав’язаною 

вузликом.

Виконуйте послідовно:
1. Відступивши 7 клітинок від краю, виконайте шов 

«уперед голку» по чотирьох краях тканини.

2. Витягніть нитки по краях.

3. Виконайте оздоблення серветки за власним ба-
жанням.

Зразок канви 
хардангер
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  Розкажіть одне одному, кому ви подаруєте сер-
ветку та чому.

Висновок
Разом із пробудженням природи від зимового 

сну настає пора весняних свят з піснями й іграми. 
Прихід весни в Україні пов’язаний з низкою цікавих 
народних обрядів. Головним святом весняного циклу 
є Великдень.

Чи знаєте ви…
	У Німеччині, крім розписних великодніх яєць, є 

інші символи свята. Це пасхальний заєць та пасхальне 
дерево, яке прикрашене яйцями.

Пасхальний заєць 
у Німеччині

Австралійський  
білбі

	 В Австралії Великдень обов’язково святкують на при-
роді. Це родинне свято, яке має свої символи — шоко-
ладні яйця у вигляді пасхальної тваринки білбі.
	 Угорці на Великдень обливаються водою, як і українці в 
«обливаний» понеділок після 
Пасхи.
	 Великдень знаний у нас 
розфарбовуванням яєць у різні 
кольори. А от у Греції при-
йнято фарбувати їх лише в 
червоний колір і класти всере-
дину особливого калача.

Грецький пасхальний 
калач
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ЯК ПТАХИ ЗУСТРІЧАЮТЬ ВЕСНУ

  Пригадайте, яких птахів називають перелітними. 
Назвіть їх.

Справжній прихід весни в народі здавна 
пов’язували з появою перших птахів. Повертаючися з 
вирію, вони на крилах несуть веснуліто.

 З якими змінами у природі пов’язане повернення 
перелітних птахів?

Дикі гуси Лелека Дрізд Ластівка

 Чи всі птахи прилітають з вирію одночасно?

Час прильоту птахів залежить від приходу 
 тепла в місця розмноження та появи корму.

У кінці березня прилітають шпаки. Першими по-
вертаються самці. Зна ходять шпаківню і починають 
співати. Співом вони приваблюють са-
мок і по переджають інших шпаків, що 
місце  зайняте. Коли мають вилупити
 ся пташенята — спів стихає, треба 
 го дувати пташенят. Живляться шпаки 
 комахами, черв’яками.

Майже разом зі шпаками повер
таються в рідні краї жайворонки. Жай-
воронок — одна з небагатьох пташок, 
яка співає в польоті. Зовні жайворонки 
непримітні: сірі, з темним ряботинням.  
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У полі, на луці з таким забарвленням їх важко по
мітити. Особливо непримітна самочка. Доки самець 
співає, вона тихенько шукає поживу. Живляться жай-
воронки комахами, а також насінням бур’янів.

За кілька днів після жайворонків по-
вертаються самці зябликів. Співати 
вони починають після прильоту самок.

Приліт ластівок збігається з по
явою мух і комарів — основної їхньої 
поживи.

 Як ви гадаєте, коли повертаються водоплавні 
птахи? Чому?   
Які птахи славлять весну?

На початку травня можна почути спів 
солов’їв. У цей час дерева вже вкриті 
молодою зеленню. Недаремно кажуть: 
соловей прилетить тоді, коли зможе на-
питися роси або дощової води з бере-
зового листка. Солов’ї зазвичай селяться в садах, 
парках. Живляться жуками, мухами, гусінню.

 Перевірте прикмети.

	 Ворони купаються ранньої весни — на тепло.
	 Горобці настовбурчили пір’ячко — збирається на дощ.

  Які птахи першими прилетіли у ваш рідний край?

 Підготуйте міні-проект про перелітного птаха (на 
вибір). Розкажіть: як його називають; за якими 
ознаками впізнають; коли повертається з теплих 
країв; чим живиться; як будує гніздо і виводить 

пташенят; яку користь приносить природі й людям.
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  Які звуки можна почути в лісі, полі, місті, селі? 
Які звуки гучні? А які — тихі?

Спів солов’я, стукіт дятла, шум дощу, свист ві-
тру — це природні звуки. Звуки дзвонів, машин, тех-
ніки, музичних інструментів — це штучні звуки.

 Обговоріть у парах, за допомогою якого органа 
чуття ми чуємо звуки. Коли в лісі більше звуків — 
узимку чи навесні? Чому?

 Уявіть себе птахом. Театралізуйте (придумайте 
та озвучте) від його імені розповідь про весну.

Нині шум є невід’ємною частиною нашого 
життя. А також одним із забруднювачів середовища.

Словничок
Шум — неприємний або небажаний звук, що заважає 
сприймати потрібні звуки.

Шум негативно позначається на самопочутті учнів 
і вчителів, призводить до швидкої втоми. Ви можете 
убезпечити себе й інших від шкідливого впливу шуму. 

Висновок
Перелітні птахи повертаються в рідні краї з на-

станням тепла та появою корму. Птахи наповнюють 
весну звуками. Звуки є природні та штучні. Людська 
здатність сприймати звуки — цінний дар, який треба 
берегти.

Чи знаєте ви…
Деякі тварини, наприклад собаки та гуси, чують 

більш високі звуки, ніж людина, і реагують на них. Тому 
їх уважають найкращими охоронцями.
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ЧОМУ ПТАХИ В’ЮТЬ ГНІЗДА

  Які птахи мешкають поблизу ваших осель?

Навесні птахи поспішають з вирію додому, 
летять з великою швидкістю, щоб зайняти гніздову 
ділянку.

 Для чого птахи будують гнізда?

Перша турбота птахів — звити гніздо для 
майбутніх пташенят. Кращі майстри буді  вель

ники — співочі птахи.

Словничок
Пташúне  гніздó — місце, у якому птахи відкладають 
та висиджують яйця і вирощують пташенят.

  Чи спостерігали ви, як птахи мостять гнізда? 
Який матеріал для цього використовують?

Птахи в’ють свої гнізда з трави-
нок, соломи, гілочок, листя, моху, а 
всередині вистилають пухом і шер-
стинками — для теплоти й м’якості.

Щоб захистити пташенят від не-
безпеки, птахи вдаються до різних 
хитрощів під час побудови гнізд. Є 
птахи, які розміщують їх у розвилці 
гілок і майстерно маскують. Деякі птахи будують за-
криті гніздабудиночки. Це довгохвоста синиця, ремез.

 Перевірте прикмету.

Ластівки заходилися лаштувати гнізда — на-
стало стійке тепло.

Гніздо великої 
очеретянки
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 Розгляньте світлини. Чи бачили ви такі гнізда у 
природі? Хто і як їх збудував?

 Чи може зозуля підкинути своє яйце у гніздо ре-
меза, ластівки? Чому?

 Виготуйте ластівку з паперу за зразком чи влас-
ним задумом.

Вам знадобляться: двосторонній папір чор-
ного кольору, папір білого та червоного кольорів, про-
стий олівець, декоративні очка, котушкові нитки, 
ножиці та клей ПВА.
Виконуйте послідовно:

1. З паперу виріжте потрібні деталі.
2. Зробіть отвори в тулубі та крилах пташки.
3. З’єднайте всі деталі за допомогою клею ПВА 

та приклейте очка і дзьоб.
4. До готового виробу прикріпіть нитку. Для цього 

відріжте нитку потрібної довжини та зав’яжіть на од-
ному її кінці вузол.
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Чимало лісових птахів облаштовують гнізда в ду-
плах. Це дятли, синиці, шпаки, деякі сови.

Качки, солов’ї, жайворонки буду-
ють гнізда на землі.

Деякі птахи за допомогою дзьоба 
й ніг риють у землі нори, у кінці яких 
і роблять гнізда. У норах гніздяться 
берегові ластівки, щурки, рибалочки.

Зозулі підкидають свої яйця в 
гнізда інших птахів. Кількість яєць у 
кладці птахів різних видів колива-
ється від 1 до 26.

 Назвіть домашніх птахів на фото. Обговоріть у 
парах такі запитання.

	 Чи облаштовують ці птахи гнізда?
	 Чи бачили ви, як вони висиджують пташенят?
	 Хто вилуплюється в цих птахів?

Дорослі птахи висиджують яйця, і згодом на світ 
з’являються малі пташенята. У більшості птахів вони 
вилуплюються безпомічними, а тому тривалий час 
потребують батьківської турботи.
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Птахи годують та обігрівають своїх пташенят. 
Якщо виникає загроза, вони захищають гніздо, напа-
даючи на ворога, подекуди сильнішого за себе.

Птахи, які живуть колоніями (берегові ластівки, 
граки), коли наближається ворог, голосно кричать, 
скликаючи на допомогу інших пернатих.

Навчившись добре літати, молоді птахи почина-
ють самостійне життя.

 За діаграмою визначте, які птахи є «рекордсме-
нами» з відкладання яєць.

26

22

14

10

7
5
4
3

 Відшукайте інформацію, як дорослі птахи догля-
дають пташенят. Які небезпеки чатують на птахів 
навесні? Від кого вони потребують захисту?
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Птахи приносять неоціненну ко-
ристь природі. Наприклад, сойка 
 живиться не лише комахами та гри-
зунами — восени вона збирає про 
запас жолуді, розносячи їх лісом. 
Багато птахів (шпаки, дрозди, сірі 
куріпки, тетеруки) восени та взимку 

живляться пе реважно ягодами горобини, терену, бу-
зини, насіння яких вони переносять на значні відстані.

Пара синиць може «вилікувати» за день близько 
40 яблунь, збираючи з них шкідників. Але птахи зни-
щують комах вибірково. Дятли зазвичай смакують ко-
роїдами, сіра мухоловка — летючими комахами, 
переважно мухами, іволга — волохатою гусінню.

Тетерук Короїди Гусінь волохата

 Припустіть, що станеться з фруктовим садом, 
якщо його покинуть птахи.

Хижі птахи з’їдають величезну кількість ми-
шейполівок та інших гризунів.

Сова вполювала мишу Яструб нападає на кроля

Сойка
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 Проаналізуйте ланцюг живлення. Наведіть при-
клад ланцюга живлення за участі птаха.

Пам’ятайте! Птахи оберігають ліси, парки, сади 
від комахшкідників та їхніх личинок.

  Прочитайте вірш. Які дерева постраждали від 
шкідників? Які птахи врятували дерева?

ЛІСОВА БРИГАДА
В лісі сталася біда —
Гусінь листя об’їда:
І на дубі, і на клені,
І на ясені зеленім.

Солов’ї, шпаки, синиці
Вмить злетілись, як годиться,
І давай сурмить тривогу:
— Гей, пташки! На допомогу!

Костянтин Приходько

Висновок
Птахи відіграють важливу роль у природі та 

житті людини. Вони переносять із собою насіння рос-
лин. Облаштування гнізда навесні, догляд за пташе-
нятами — важкий і відповідальний час для птахів. 
Треба охороняти птахів.

Чи знаєте ви…
Найбільшими лісовими птахами в 

нашій країні є глухарі. Гніздяться вони в 
Карпатах, на півночі країни. Кількість 
цих птахів дедалі зменшується через 
полювання на них і вирубування неза-
йманих старих лісів, де живуть глухарі.
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ХТО ПОТРЕБУЄ ОСОБИСТОГО ПРОСТОРУ

  Чому з наших міст і сіл зникають птахи?

Кожна тварина для життя та відчуття власної 
безпеки потребує особистого простору. Учені 
 дослідили, що використання гучномовців, гуркіт ав
тошляхів руйнують ритм життя птахів, від шуму бідні-
ють їхні пісні. Деякі птахи навіть «німіють», очікуючи, 
коли стане тихо. Шум негативно впливає на гнізду-
вання, виведення потомства.

Перелітні птахи воліють зупинятися в місцях зі 
щільною рослинністю, яка може сховати їх від хижаків.

 Для чого птахам та іншим живим істотам потріб-
ний простір навколо?

Сутичка сірих чапель Суперечка між ґавами

Людям також потрібний особистий простір. Ми 
маємо поважати право на особистий простір живих 
істот. А ті, хто навколо, мають поважати наш особис-
тий простір.

 Визначте для себе, на якій 
 відстані вам комфортно роз-
мовляти з однокласниками. 

Дотримуйтеся цієї відстані в подаль-
шому спілкуванні.
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Словничок
Особúстий прóстір — це простір навколо, що дозво-
ляє нам взаємодіяти з іншими людьми у зручний спосіб. 
Ніхто не має права втручатися в цей простір.

  Пригадайте, хто належить до ваших «кіл спілку-
вання». Якого кольору на схемі ваш особистий 
простір?

Ваш особистий простір — це ви самі. Ви можете 
обійняти, потиснути руку, доторкнутися до когось 
лише за його згоди. Так само й хтось може це зро-
бити лише за вашої згоди. Ваше тіло належить тільки 
вам. Не соромтеся казати:

Ні! 
Не треба!

Будь ласка, 
поважайте мій 

особистий 
простір!

Дякую! 
Мені  

приємно  
з вами  

спілкуватися

Вибачте! 
Мені  

некомфортно!

Не  
втручайтеся 

в мій  
особистий 

простір!

 Розіграйте в ролях ситуації, де ви маєте викорис-
тати репліки з попереднього завдання.

Я
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Пам’ятайте! Вам завжди допоможуть у скруті. 
Звертайтеся до дорослих, тих, кому ви довіряєте. Об-
говорюйте проблеми.

 Доповніть правило з обох боків власними при
кладами: що можна робити, а що заборонено в 
поводженні з іншими.

МОЖНА ЗАБОРОНЕНО

Можна доторкнутися  
до іншої людини, якщо 

вона це дозволяє. 
Проте не можна 

завдавати їй болю.

  Проаналізуйте схему та назвіть те, що ви маєте 
контролювати в себе.

смаки 
інших

дії та 
вчинки 
інших

речі 
інших

знання 
інших

помилки 
інших

ідеї 
інших

слова 
інших

свої слова, ідеї, дії та вчинки, 
речі, смаки, знання, помилки
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 Оберіть правильні слова, які не образять інших.

 Уявіть, що навколо вас є невидиме коло. Тепер 
дайте відповіді на запитання.

	 Чи потрібно перед входом до кімнати сту-
кати у двері? Навіщо?
	 Яка відмінність у спілкуванні 
з найближчими та сторонніми 
людьми?
	 Як реагувати на небезпеку? 
До кого звертатися по допомогу?

 Чи потрібний особистий простір (територія) для 
рослин? А тварин?

Висновок
Ми маємо поважати право на невід’ємний осо-

бистий простір у житті кожної живої істоти.

Чи знаєте ви…
Видатний італійський учений Леонардо да Вінчі 

 купував на ринку птахів у клітках лише для того, щоб 
 випустити їх на волю.

Граймося 
разом! Я не люблю 

дівчат у 
платтячках!

Ок, трішки.

Я не люблю 
цей вид спорту!

Пограймо
у футбол!
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ЯКІ ЗМІНИ В ЖИТТІ ЗВІРІВ НАВЕСНІ

  Назвіть диких звірів. Які з них є героями казок? 
Пригадайте, як зимують звірі.

Весна в житті диких тварин — один з найважливі-
ших періодів. Адже з першими теплими днями 
з’являється можливість відновити сили, витрачені за 
довгу голодну зиму. Прокидаються звірі, які були в 
зимовій сплячці.

З початком весни в багатьох звірів зимове хутро 
рідшає, змінюється його забарвлення. У зайця біляка 
спочатку сіріє спинка, а потім — боки. У білки шубка 
стає рудою.

А ще весна — час спарювання і вирощування 
 потомства. Навесні в більшості тварин з’являються 
дитинчата.

 Чому ранньої весни слід обмежити походи до 
лісу? Розгляньте малюнки та зробіть висновки.

Пам’ятайте! Тварини, як і люди, страждають від 
втручання в особистий простір.
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  Чому навесні пробуджуються ведмідь, їжак?

Одними з перших виходять із зимової сплячки 
ведмедиці, адже наприкінці зими вони народжують 
кілька дитинчат. До теплих днів самка годує ведме-
жат своїм молоком у барлозі. У цей період ведме-
жата найбільш уразливі, оскільки жирові запаси, 
накопичені самкою восени, вже закінчуються, і мо-
лока малятам не вистачає. Зате після настання те-
пла, коли з’являється їжа, вони починають швидко 
набирати вагу.

У березні народжуються зайченята. Від наро-
дження ці пухнастики спритні, з розплющеними оче-
нятами. Нагодує їх зайчиха своїм молоком і побіжить 
геть. Буває, що й зовсім не повертається до своїх 
малят. Але це не біда — малюки без неї не пропа-
дуть. Їх нагодує інша зайчиха, що пробігатиме повз. 
За п’ять шість днів зайченята починають їсти траву, 
молоді гілочки. А ще за кілька тижнів готові до само-
стійного життя.

 Поміркуйте, чому навесні на гілках кущів можна 
побачити клаптики заячої шерсті.

Майже одночасно із зайцями з’являється по-
томство в білки. Чотири тижні очі білченят закриті, 
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та вже невдовзі малята починають бачити і добре 
тримаються на гілках.

У лігві вовків народжуються вовченята. Поки вони 
сліпі й укриті сірим пухом, зовні схожі на малих ли
сенят.

Наприкінці березня в диких свиней народжуються 
поросята. У маленьких поросят на спині і боках по-
мітні яскраві смуги. Так дорослим тваринам легше 
помітити їх у траві.

Лисенята народжуються сліпі й безпомічні. Поки 
вони сплять, мати вирушає на полювання. А коли 
підростуть, лисиця починає носити їм здобич.

У травні народжуються малята в козуль, оленів. 
Через тиждень вони вже ходять за матір’ю. 

На початку весни з’являється потомство і в лосів. 
На ноги лосеня може встати вже за кілька хвилин 
після народження. Турбота про потомство і постійний 
пошук їжі — звичне заняття для лосів з приходом те-
плих днів.

А ось гризуни пробуджуються набагато пізніше — 
ближче до початку квітня, коли стає вже зовсім тепло 
і з’являється перша рослинна їжа. Пробуджуються 
вони повільно, протягом тижня, бо 
взимку у сплячці температура тіла 
гризунів знижується зі звичних 
36 °С до 8–10 °С.

 Як свійські тварини догляда-
ють за своїми дитинчатами? 
Розкажіть про свої спостере-
ження.

 За схемою складіть ланцюг живлення. З’ясуйте в 
парах, чи правильно виконали завдання. Із чого 
починається ланцюг живлення?
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 Розгадайте ребуси із зашифрованими назвами 
тварин. Хто з тваринвідгадок спав узимку?

Висновок
Зміна хутра, пробудження від зимової сплячки, 

народження малят — весняні явища в житті звірів.

Чи знаєте ви...
Білки «всиновлюють» чужих 

білченят, якщо тих покинули з 
 якоїсь причини.



92

ЧОМУ ПОТРІБНО ДБАТИ ПРО ДОВКІЛЛЯ

  Відшукайте у вірші В. Чуба та назвіть об’єкти, з 
яких складається наше довкілля.

ЩО ТАКЕ ДОВКІЛЛЯ?
Довкілля — це Місяць і Сонце, веселка і грім,
І вітер, що хмари приносить.
Земля, на якій твій збудовано дім,
Зірки в синім небі і роси.
Туман у дібровах, пташині пісні
У долах духмяного зілля.
Дитинства щасливого сонячні дні —
Усе це, мій друже, довкілля.

  Які роботи потрібно проводити, щоб ваше рідне 
місто чи село причепурилося навесні?

Проблема сміття постає в нашому житті дедалі 
гостріше. Щороку навесні відбуваються заходи з при-
бирання вулиць, парків, подвір’їв, до яких долуча-
ються всі, кому не байдуже до чистоти довкілля.

 Складіть розповідь про те, як учні дбають про чи-
стоту та порядок на шкільному подвір’ї.
Чому сміття опиняється не в контейнерах чи на 
звалищах, а в кущах, траві, навколо будівель?

  Розгляньте світлини. Чи є такі місця у вашому 
населеному пункті?
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Зменшити шкоду, яку завдають довкіллю (ґрунту, 
воді, рослинам і тваринам) сміття й відходи, можна 
за  допомогою сортування сміття.

 Дослідіть, яке сміття переважає у вашому насе-
леному пункті. Куди воно зникає?

 Яка відмінність між цими контейнерами? Запро-
понуйте власні варіанти утилізації вмісту кож-
ного контейнера. По допомогу звертайтеся до 
зручних джерел інформації або дорослих.

Словничок
Утилізáція — переробка відходів з метою збереження 
природи.

 Чому нині в багатьох магазинах відмовляються 
від поліетиленових пакетів? Що пропонують нав
замін?

Пластикові пакети з магазинів 
використовуються лише кілька го-
дин, а потім у природі зникають за 
сотні років. Тому екологи пропо
нують використовувати особливі тор-
бинки (ткані, паперові тощо), а для 
сміття — біорозкладальні пакети.
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Словничок
Екóлоги  — це фахівці, які досліджують природу та 
працюють задля її збереження.

Сортування допоможе перетворити відходи на 
цінну сировину. Залишене в лісах і парках сміття не 
лише псує пейзаж, а й завдає великої шкоди диким 
тваринам. Гачок, який залишив рибалка, може ков-
тнути птах, морські та річкові тварини можуть заплу-
татися в пластикових кільцях для перенесення банок 
з напоями. Застрягши в такому кільці, птахи, риби, 
черепахи відчайдушно намагаються звільнитися. 
Скалки від скляних пляшок і банок небезпечні для 
дрібних лісових мешканців.

Унаслідок спалювання сухої природної рослин-
ності, стерні, соломи та сміття виникають пожежі. Такі 
дії призводять до знищення рослинного і тваринного 
світу, зростання загрози виникнення пожеж у поле
захисних лісосмугах, лісах, а іноді й травмування або 
загибелі людей.

Кожна людина має розуміти свою відповідальність 
перед природою та усвідомлювати, якої непоправної 
шкоди завдає, забруднюючи навколишнє середо-
вище.

 Що може статися з природою, якщо людина не 
піклуватиметься про довкілля?
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 Продовжте речення.

Щоб уберегти природу, я можу…

 З підручних матеріалів виготуйте модель тран-
спортного засобу за зразком чи власним задумом.

Вам знадобляться: пластикові пляшки, кар-
тонні коробки, пакети зпід соку чи молока (на вибір), 
кольоровий папір, фломастери, простий олівець, кан-
целярський ніж, зубочистки чи палички для барбекю, 
ножиці та клей ПВА.

  Поясніть одне одному, чому саме такий тран-
спортний засіб ви виготовляли.  
Поміркуйте.

	 Чому важливо сортувати побутові відходи?
	 Як менше використовувати пластик у побуті?

Висновок
Природа щедра до нас — і хлібом може на

годувати, і джерельною водою напоїти, і здивувати 
неповторною красою. Лише не може захистити себе. 
Тому наш обов’язок — охороняти та берегти її!

Чи знаєте ви…
Дощ може бути отруйним. Але не природа робить 

його таким. Цей дощ утворюється, коли дим фабрик, за-
водів, газові викиди транспорту змішуються в повітрі з 
водяною парою. Тоді з неба випадає отрута, яка знищує 
рослини, труїть рибу у водоймах, навіть руйнує будинки.



За що ми любимо літо?

У чому щедрість літа?

Хто живе у трухлявому пеньку?



Які державні свята відзначаємо влітку?

Яка відмінність між реальним життям та мережею?

Яких правил безпеки треба дотримуватись улітку?
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РОЗДІЛ 4. ПРИРОДА ВЛІТКУ

ІЗ ЧОГО ПОЧИНАЄТЬСЯ ЛІТО

 Відгадайте загадки.

Розквітають в луках квіти,
Зеленіють в лісі віти.
Все зелене, молоде…
За весною що іде? 

Сонце пече,
Липа цвіте,
Жито достигає.
Коли це буває? 

  Яка пора року найтепліша? Чому? У яку пору 
року найдовший день і найкоротша ніч?

Літо — найтепліша пора року. День улітку найдов
ший, а ніч — найкоротша. Рослини отримують багато 
води, тепла та світла і швидко ростуть. Визріває май-
бутній урожай. У звірів та птахів багато їжі, вони 
 можуть виводити дитинчат.

  Доберіть до початку кінець прислів’я. Розкажіть 
одне одному, за що ви любите літо.

	 Бджоли раді цвіту, 
	 Літо запасає, 
	 Літо дає коріння, 

	 а зима з’їдає.
	 а осінь — насіння.
	 а люди — літу.

 За схемою назвіть ознаки літа. Які літні явища 
характерні для неживої природи?
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ОЗНАКИ ЛІТА

  Як ви гадаєте, туман, роса — це явища живої 
чи неживої природи?

Словничок
Тумáн — це скупчення найдрібніших крапель води або 
кристалів льоду над земною поверхнею. Вони роблять 
повітря непрозорим.
Росá — краплі води, що осідають на траві вранці або 
ввечері.

 Подумайте, чому туман вважають небезпечним 
явищем природи.

  Чи бачили ви у природі веселку? Поділіться 
одне з одним, які почуття вона у вас викликала.
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 Зробіть припущення, без чого не може «народи-
тися» веселка. Відповідь шукайте у вірші.

ВЕСЕЛКА
Веселка весельця
В ставок опустила
І сонячні скельця
В ставку намочила.
А жайвір дзвіночком
Покликав із неба:
— Нумо, підіймайся!
Чекаєм на тебе.
І сонечко хмарку
Промінням прогнало.
А де ж та веселка?
Була і — пропала.

Василь Кравчук

Словничок
Весéлка — дугоподібна різнокольорова смуга на небі, 
яка з’являється внаслідок проходження сонячних про-
менів крізь краплини дощу.

Справді, веселку на небі можна побачити або пе-
ред дощем, або після нього. І лише за умови, що в цей 
час сонячні промені пронизують дощові краплі. Веселка 
невловима, до неї неможливо підійти або доторкнутися.

 Прочитайте речення і назвіть кольори веселки.

Чарівниця осінь жар-птицю закликає бабин 
сад фарбувати.

За народною прикметою, побачити веселку — 
 добра ознака. Здавна за веселкою українці перед
бачали погоду.
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 Про що «говорить» веселка? Перевірте ці при-
кмети.

	 Веселка з’явилася вранці — на дощ.
	 Побачити веселку ввечері — на хорошу погоду.
	 У веселці переважає червоний колір — на вітер.

 Доберіть з довідки слова, близькі за значенням 
до слова веселка.

Довідка: райдуга, весéлиця, строката дуга, спектр, 
гама кольорів.

 Дослідіть, як літні місяці дістали свої назви. Вам 
допоможуть світлини та вірші.

Червень — це черешні,
стиглі, соковиті.
Це червоні вишні,
солодом налиті.

Любов Голота

— Липа, липа зацвіла! —
засурмила всім бджола, —
Гей, злітайтеся, подружки,
у гайок на край села.
Там уже не видно віт,
а лише пахучий цвіт.

Тамара Коломієць

Серп знайшла бабуся
і пшениці вжала.
Як снопи в’язати,
дітям показала.
Щедрий місяць серпень —
серпиком назвала.

Любов Голота
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 Прочитайте прислів’я і назвіть ознаки кожного мі-
сяця.

Червень — рум’янець, липень — громовик, а 
серпень — на копи багатий.

 Яка погода характерна для літа? 

Висновок
Літо — найтепліша пора року. Літні місяці: чер-

вень, липень, серпень. Ознаки літа: день довший за 
ніч, багато тепла, світла, дощів, швидко ростуть рос-
лини, дозрівають плоди.

Чи знаєте ви…
Оскільки влітку спека зне-

воднює організм, потрібно що-
денно випивати більше як літр 
води. Корисно також уживати 
більше овочів та фруктів. Вони 
містять вітаміни, які додають орга-
нізму витривалості та стійкості до 
спеки.
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ЯКА ШАНА КНИЖКАМ

 За обкладинками дослідіть, про що ці книжки. Які 
книжки ви любите читати?

  Із чим автор вірша порівнює світло?

КНИЖКА
Світло об’являється,
Як відкриєш книжку.
Де ж воно дівається,
Як закриєш книжку?

Не впадай в зажурості,
Мій малий читачу,
Я те світло мудрості
В твоїм серці бачу.

Дмитро Павличко

 Чому книжка важлива в житті людини? Чим зви-
чайна книжка відрізняється від електронної? 
 Припустіть у групах, за якою книжкою майбутнє.
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 Чи знаєте ви, як народжується книжка? За ма-
люнками складіть розповідь про створення руко-
писних текстів у давнину. Зверніть увагу, на чому 
писали давні люди. Чи писали вони слова, речення?

Письмо  
на вологій глині

Письмо  
на стінах печер

Письмо  
на корі дерев

1  2  3  
Письмо на 

шкурах тварин
Письмо  

на папірусі
Письмо на 

бамбукових дощечках

4  5  6  

 За схемою розкажіть, як виготовляють папір, доби-
раючи слова з довідки. Що ще роблять з деревини?

ЯК ВИГОТОВЛЯЮТЬ ПАПІР

вирощують додають

пресують

спилюють, 
завозять

сушать, 
ущільнюють, 

змотують

подрібнюють

Довідка: дерева, на фабрики, на тріски, клей, 
воду, смолу, на конвеєрі, у рулони.
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 За схемою з’ясуйте та обговоріть у групі, навіщо 
збирають макулатуру. Що ви можете зробити, 
щоб урятувати дерево?

Сім’я —  
100 кг 
макула
тури за 
2 роки

З одного 
дерева 60 кг

Зі 100 кг 
макулатури

Скільки 
дерев 
урятує сім’я 
за 4 роки?

 Складіть правила користування книжками.

 Продовжте речення. Добирайте «кольорові» 
слова. У парі перевірте одне одного.

— У чому ?
— Щастя в перемозі!
— У чому ?
— Перемога в знаннях!
— Де ?
— Знання в книжках.
— Де ?
— У .

знання

бібліотеці
книжки

щастя

перемога
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 Дослідіть, як утворилося слово книгарня.

КНИЖКА — КНИГА — КНИГАРНЯ

У деяких європейських краї-
нах створюють затишні й ви
шукані місця для читання. Ось 
як у турецькому місті Стамбул.

 У класі створіть затишне місце для читання. З до-
помогою дорослих облаштуйте таке місце вдома.

 Візьміть участь в акції «Лікуймо книжку!».

Як зберегти книжку
	 Відірваний край сторінки обе-
режно підклейте трикутником 
 білого паперу, за допомогою лі-
нійки проведіть пряму, продов
жуючи лінію аркуша, відріжте 
зайве.
	 Розірвану сторінку підклейте 
смужкою тонкого паперу (кальки 
або прозорого копіювального 
паперу), щоб крізь нього було 
видно текст.
	 На внутрішній край вирваної 
сторінки нанесіть клей та вклейте сторінку на місце.

Побажання читачам
1. Пам’ятайте, що читання — одна з найбільш 

важливих, потрібних і серйозних справ.
2. Читайте із закладкою, повертайтеся іноді до 

прочитаного.
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 Дослідіть, як утворилося слово книгарня.

КНИЖКА — КНИГА — КНИГАРНЯ

У деяких європейських краї-
нах створюють затишні й ви
шукані місця для читання. Ось 
як у турецькому місті Стамбул.

 У класі створіть затишне місце для читання. З до-
помогою дорослих облаштуйте таке місце вдома.

 Візьміть участь в акції «Лікуймо книжку!».

Як зберегти книжку
	 Відірваний край сторінки обе-
режно підклейте трикутником 
 білого паперу, за допомогою лі-
нійки проведіть пряму, продов
жуючи лінію аркуша, відріжте 
зайве.
	 Розірвану сторінку підклейте 
смужкою тонкого паперу (кальки 
або прозорого копіювального 
паперу), щоб крізь нього було 
видно текст.
	 На внутрішній край вирваної 
сторінки нанесіть клей та вклейте сторінку на місце.

Побажання читачам
1. Пам’ятайте, що читання — одна з найбільш 

важливих, потрібних і серйозних справ.
2. Читайте із закладкою, повертайтеся іноді до 

прочитаного.

3. Не залишайте книжку недочита-
ною без поважних причин.

4. Згортаючи книжку, обміркуйте, 
що запам’ятало  ся, схвилювало, вра-
зило.

5. Намагайтеся самостійно розібратися у всьому, 
пояснення незрозумілих слів шукайте у словниках.

6. Книжка міцно та надовго запам’ятовується, 
якщо переказати її зміст друзям, батькам.

7. Обгортайте навчальні книжки.
8. Не малюйте на сторінках книжок.

Висновок
Книжка — помічник, порадник, а для тих, хто її 

береже, ще й вірний друг. Вона розкриває багатства 
рідної мови, допомагає усвідомити велику силу слова, 
бути чесними, працьовитими, розвиває уяву.

Чи знаєте ви…
Ще два століття тому в де-

яких бібліотеках світу книжки при-
кріплювали до полиць ланцюгами. 
Досить довгі ланцюги дозволя
 ли відвідувачам зручно читати, 
та водночас не давали змоги ви-
нести книжку з бібліотеки. Чому? 
Бо тодішні книжки були дуже до-
рогі. 

А які книжки у тебе?
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ЯКІ БУВАЮТЬ ФОРМИ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ

 Огляньте місцевість, де ви живете. Яка вона — 
рівна чи горбиста? Можливо, там є гори. Чи бу-
вали ви в горах? Поділіться своїми враженнями з 
однокласниками.

  Розгляньте фото. Яка поверхня ха рактерна для 
цієї місцевості? Доведіть це.

  На якому фото зображено рівнинну місцевість, 
а на якому — гірську?

Усі нерівності на земній поверхні складають рельєф.
Земна поверхня України дуже велика. Щоб поба-

чити її всю або якусь частину, користуються картою.
Рівнини на карті позначено жовтим і зеленим ко-

льорами, а гори — коричневим.
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Словничок
Нерівності земної поверхні називають рельєфом.

 Розгляньте карту України. З’ясуйте, що на ній за-
ймає більше місця — гори чи рівнини. Які гори 
є на території України?

 Подумайте, яка територія — рівнинна чи гір-
ська — більш сприятлива для господарської ді-
яльності. Чому?

Висновок
Поверхня території України різна — є і гори, і 

рівнини. Переважають рівнинні території. На території 
України є гори Карпати та Кримські гори.

Чи знаєте ви…
Каньйон — це глибока до-

лина між кручами, що зазвичай 
 вимита річкою. В Україні є один 
з найбільших каньйонів Європи — 
Дністровський.
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ЧИ Є В ПІДЗЕМЕЛЛЯ ТАЄМНИЦІ

  Чи завжди уважно ви дивитеся під ноги? Не 
тому, щоб не впасти, а щоб помітити, підняти й 
розглянути одне із чудес природи — каміння.

Наша планета складається з твердих порід — ка-
міння. Загляньмо ж у глибини Землі, 
щоб дослідити таємниці підземелля.

Під словом «каміння» розуміють 
різноманітні гірські породи. Вони 
 бувають щільними й крихкими. Деякі 
гірські породи є на поверхні, інші — 
глибоко в землі. Їх  називають корис-
ними копалинами.

Люди використовують їх для своїх 
потреб.

Словничок
Корúсні  копáлини — гірські породи, які добувають з 
глибин землі або з її поверхні. У природі вони трапля-
ються у твердому, рідкому та газоподібному стані.

Каміння з давніх часів відіграє важливу роль у 
житті людини. В історії людства навіть був кам’яний 
вік — доба, коли наші пращури виготовляли з каме-
нів різні предмети.

Словничок
Прáщури — діди, прадіди, прабатьки, попередні поко-
ління людей; предки.
Дáвні  люди — ті, які жили на планеті Земля дуже 
давно — мільйони чи більше років тому.

Граніт, кам’яне вугілля, сіль — тверді копалини, 
нафта — рідка, природний газ — газоподібна.
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  Назвіть предмети, які виготовляли давні люди з 
каменів.

ЗНАРЯДДЯ ПРАЦІ

Сокири

ЗБРОЯ

Кам’яні наконечники для списів

  Розгляньте малюнки гірських порід. Які з них ви 
знаєте? Як їх використовує людина?

Кам’яне вугілля Природний газ Пісок

Граніт Нафта Кам’яна сіль

Пошуки гірських порід ведуть фахівці — геологи.

  Розкажіть, як використовують крейду або граніт.

Грифель олівця, що залишає слід на папері, 
виробляють з гірської породи графіту.
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 Зберіть невелику колекцію каміння. Спробуйте ді-
знатися в дорослих, які це гірські породи.

Для виготовлення прикрас використовують коштов
 не каміння. Це алмази (після обробки — діаманти), 
рубіни, смарагди, сапфіри та багато інших.

Діамант Рубін Смарагд Сапфір

  Спитайте родичів, чи є в них прикраси з каменів, 
що вони можуть про них розповісти. Відвідайте 
виставку гірських порід у своєму місті. Поділіться 

враженнями з однокласниками.

  Чи знаєте ви, із чого виготовляють скло?

Скло виплавляють у спеціальних печах за 
високої температури із кварцового піску з додаван-
ням соди та вапна.

Кварцовий пісок Сода Вапно Скло

  Розкажіть, які предмети зі скла є у вас удома. 
Про яку їхню властивість завжди потрібно 
пам’ятати?

 Як ви вчините, якщо побачите викинуту скляну 
пляшку? Запропонуйте варіанти її вторинного ви-
користання.
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ПРАКТИЧНА РОБОТА
Ознайомлення з гірськими породами  
свого краю та їхніми властивостями

Вам знадобиться: колекція гірських порід вашої міс-
цевості.

  З’ясуйте, які гірські породи видобувають у ва-
шому краї. Як їх використовують?

 Розгляньте у групах гірську породу. Дослідіть її 
властивості за планом.

1. Який має колір.
2. Чи має блиск.
3. Стан (тверда, рідка, газоподібна).
4. Міцність (щільна, крихка).
5. Як називається.
6. Як її використовують люди в господарській ді-

яльності.

 Використовуючи різноманітні джерела інформації, 
підготуйте розповідь (повідомлення) про гірську 
породу свого краю (на вибір).

Висновок
Наша планета складається з гірських порід, які 

людина використовує в господарській  діяльності: для 
виготовлення будівельних та оздоблювальних мате-
ріалів, прикрас, скла тощо.

Чи знаєте ви…
Ніколи не кидайте пусті пляшки абиде! Скляні 

пляшки здатні збирати сонячне проміння в одній точці, 
це може стати причиною пожежі.



114

ЯК УТВОРЮЄТЬСЯ ҐРУНТ

  Відгадайте загадку. Де можна побачити ґрунт?

Не людина, а п’є. Не кухар, а всіх годує.

 Розгляньте ґрунт у горщику на підвіконні. Опишіть 
його за запитаннями.

	 Якого кольору ґрунт?
	 Чи має запах?
	 Чи є у ґрунті пори (шпарини)? 
	 Чи багато їх? Які вони за роз-
міром?
	 Сухий чи вологий ґрунт? 
Щільний чи пухкий?
	 Що на ньому росте?

Словничок
Ґрунт — верхній шар землі, у якому ростуть рослини 
і живуть різні організми.

  За малюнком розкажіть, для яких тварин ґрунт є 
домівкою.
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Ґрунт — видима частина нашої планети, де ми 
ходимо, вирощуємо урожаї, споруджуємо будівлі.

Ґрунт є одним зі скарбів, які дала нам природа. 
Він потрібний для життя так само, як повітря і вода. 
Без ґрунту життя неможливе.

 Доведіть на власних прикладах важливість ґрунту 
для життя.

 За малюнком з’ясуйте, чи однакова товщина 
ґрунту в різних місцях планети. Як ви думаєте, 
чи впливає товщина ґрунтового покриву на рос-

линний світ?

Чи знаєте ви…
Товщина ґрунту буває від 2 см до 200 см.

Для утворення шару ґрунту завтовшки всього 2 см по-
трібне ціле століття (100 років)!
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  За схемою назвіть чинники, які впливають на 
формування ґрунту.

Ці чинники формують гірські породи, утворюючи 
дрібні частинки, з яких складається ґрунт. Рештки 
відмерлих рослин і тварин у землі та на землі роз-
кладаються під дією мікроорганізмів і утворюють 
 перегній. Перегній містить різні поживні речовини, 
потрібні рослинам, та надає ґрунту темного забарв-
лення. Наявність у ґрунті перегною свідчить про його 
родючість. Родючість — основна властивість ґрунту. 
Українські ґрунти — найродючіші у світі.

У шпаринах ґрунту є вода.

  Що ще входить до складу ґрунту? Щоб дати від-
повідь на це запитання, проведемо досліди.

Дослід 1. У склянку з водою 
 опустіть грудочку ґрунту. Що ви 
 бачите? 

До складу ґрунту входить по
вітря.
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Дослід 2. Усипте ґрунт у склянку з 
водою, перемішайте і дайте від-
стоятися. Що ви помітили? На дні 
склянки утворився шар піску та 
глини. 

У ґрунті є пісок і глина.

 Поміркуйте, куди зникає брудна вода після миття 
посуду, прання білизни, купання? Які наслідки за-
бруднення ґрунту?

За невмілого та недбалого господарювання родю-
чий ґрунт може загинути швидко й невідворотно.

 Виготуйте мишку за зразком чи власним задумом.

Вам знадобляться: фетр або цупка тканина, 
дві бісеринки чорного кольору, крейда для ма-

лювання на тканині, ножиці та клей ПВА.

 Де живуть миші? Складіть ланцюг живлення з ми-
шею. Яке значення тваринки в утворенні ґрунту?

Чи знаєте ви…
Роль дощових черв’яків у ґрунті 

дуже велика. Вони проривають ходи, 
розм’якшуючи ґрунт. Тоді до нього краще 
проникають повітря й вода.
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 Пам’ятайте: що більша за розміром насінина, то 
глибше її садять у ґрунт. Розгляньте модель, яку 
створили другокласники. Знайдіть у ній помилки. 
Створіть власну модель проростання рослин.

Висновок
Ґрунт — верхній родючий шар землі, на якому 

ростуть рослини, домівка для тварин. До складу ґрунту 
входять вода, пісок, глина, перегній, повітря.

З ЯКОЇ ЯГОДИ НАМИСТО

  Що таке намисто? Якого воно буває кольору?

Літо — сезон смачних і корисних ягід, соко-
витих і духмяних, рожевих і червоних, синіх, жовтих і 
фіолетових.

Словничок
Ягодами називають невеликі соковиті плоди рослин.
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Ягоди ростуть на деревах, кущах і трав’янистих 
рослинах. Ягоди бувають садові та лісові, їстівні та 
отруйні.

 Вишня Малина Журавлина

 Де ростуть ці ягоди? Назвіть їх.

Лісові ягоди ароматніші за садові. Ягоди добре 
освіжають у літню спеку, містять багато вітаміну С, 
який має протизапальну дію.

 Знайдіть «зайве». З’ясуйте, де ростуть ці ягоди.

  Як використовують ягоди у ваших родинах?
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 Полічіть, скільки рослин на малюнку. Чи є серед 
них отруйні? Скільки їх? Ягоди яких рослин їс-
тівні?

Вороняче 
око

Вовче 
лико

Калина Паслін 
червоний

Бузина 
трав’яна

Барбарис Крушина Обліпиха

Пам’ятайте! Ці ягоди не можна навіть пробувати!

Словничок
Отруйні рослини — ті, у яких містяться речовини, що 
можуть спричинити хворобу або навіть смерть.

Отруйними можуть бути не лише рослини, гриби, 
а й деякі предмети, що є у вас удома. Це засоби для 
прибирання, догляду за тілом, одягом, взуттям тощо.

 Коли рідина для миття посуду, шампунь та інші 
предмет побуту можуть спричинити отруєння?

Якщо такі речовини потраплять в організм лю-
дини, вони можуть спричинити харчове отруєння.
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Якщо вживати ліки без призначення лікаря, можна 
сильно нашкодити організму.

 Що ви порадите цим дітям? Обговоріть у групах.

  Чим загрожує вживання ліків, які не призначав 
лікар або які ви самостійно дістали з аптечки? 
Хто приймає рішення про вживання дітьми ліків?

 Чому літо вважають найціннішою порою року для 
зміцнення здоров’я?

 Розкажіть одне одному, чим ліс пригощає влітку. 
Чи можуть діти самі подорожувати до лісу? Чому?

Пам’ятайте! У червні ще триває «пора тиші» 
в лісі. Не турбуйте без потреби тварин.

Висновок
Улітку дозріває багато ягід —  невеликих соко-

витих плодів рослин. Розрізняють їстівні та отруйні 
ягоди. Не рвіть і в жодному разі не їжте незнайомі 
ягоди. Це небезпечно для здоров’я.

Чи знаєте ви...
Користь ягід неоціненна. Для поліп-

шення зору корисні чорниці, смородина, 
калина і глід.
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ЯКІ ТУРБОТИ У ТВАРИН УЛІТКУ

  За якими тваринами ви любите спостерігати 
влітку?

Чи можна уявити літо без метеликів? Скільки їх, 
легкокрилих, барвистих, бачимо на лісових галяви-
нах, у парках! У деяких метеликів життя коротке — 
вони живуть близько двох тижнів. Не маючи хоботка, 
вони нічим не живляться. Відкладають яйця й відразу 
гинуть. Інші метелики живуть довше. Вони впадають 
у зимову сплячку, а весною і влітку літають і п’ють 
хоботком квітковий нектар.

  Назвіть метеликів на світлинах, яких ви бачили 
у природі або впізнали.

У червні прогріваються водойми. З ікри жаб ви
луплюються пуголовки, які до кінця літа перетво
рюються на молодих жаб. Жаби живляться переважно 
комахами, іноді — мальками риб.
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Нерестяться риби — верховодка, карась. Мілина 
кишить безліччю мальків.

  Розкажіть, яка риба мешкає у водоймах вашої 
місцевості.

 Якої небезпеки можна очікувати влітку від кома-
рів?

Місця укусів комарів починають свербіти. Якщо 
розчесати їх, то можна занести інфекцію. Тому ранки 
від укусів лікарі радять обробити йодом або спеці-
альними засобами.

Комарі найбільш активні від за-
ходу сонця і до світанку. Щоб уник-
нути їхніх укусів, надягайте речі зі 
щільної тканини світлого кольору з 
довгими рукавами.

На початку літа в багатьох птахів з 
яєць вилуплюється потомство. Птахи годують ще без-
помічних пташенят, які багато їдять і швидко ростуть.

Каченята та гусенята відразу після появи на світ 
можуть плавати й бігати, живляться самостійно.

  Яких із цих птахів можна побачити влітку у 
 вашому краї? Припустіть, що сталося б з дере-
вами, якби в лісі не було птахів. Чому?

 Одуд Повзик Мухоловка Горлиця
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Улітку в багатьох звірів підростають малята, 
батьки готують їх до самостійного життя. Хижі звірі 
привчають молодняк до полювання. Вовченята 
вчаться знаходити гризунів, жаб, птахів, що гніздяться 
на землі. Лисенята шукають мишей, полюють на во-
доплавних птахів, зайців. Разом з матір’ю ведмежата 
шукають ягоди, жолуді, горіхи, мурашок, жаб.

Улітку багато корму для козуль, оленів, лосів. Мо-
лодняк швидко росте. Дорослі тварини вчать його, як 
уберегтися від хижаків.

 Допоможіть дітям прийняти правильні рішення. 
Що має відбутися далі?

Другокласники були на екскурсії в парку. Ба-
гато цікавого вони побачили під час мандрівки.

Марко
Я побачила в 

кущах гніздо, де 
лежало кілька 

яєць у цяточки.
У траві я побачив 

наполохане 
пташеня. Мабуть, 

воно випало  
з гнізда.

Софійка

Висновок
Народження, вигодовування та виховання мо-

лодняку — літні турботи в житті тварин. Вони навча-
ють своїх дитинчат самостійного життя — добувати 
їжу, будувати домівки, рятуватися від хижаків.

Чи знаєте ви…
Час сну тварини залежить від періоду її активності. 

Більшість птахів літають лише вдень, тому вночі сплять. 
Дрібні звірі сплять удень і годуються вночі. Мурахи ні-
коли не сплять.
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ПРОЕКТ «ХТО МЕШКАЄ  
У СТАРОМУ ПЕНЬКУ?»

 Проведіть дослідження у природі. Відшукайте 
біля школи старий  пеньок. За допомогою лупи 
розгляньте, хто в ньому живе. З Інтернету дізнай

теся більше про його мешканців.

Ківсяк

Трутовик

Мох
Щипавки

СтоногаМокриця

Клопчерепашка

Мураха

Опеньки

Москалик

Хрущ та його
личинка

 Створіть макет старого пенька та виготуйте його 
жителів.

Вам знадобляться: кора дерева, сухий мох, 
сухі гілочки та інші природні матеріали, пластилін, ко-
льоровий папір, картон, нитки, клаптики тканини, дріт 
(матеріали — за бажанням), кольорові олівці, простий 
олівець, ножиці, стеки, дощечка для ліплення, клей 
ПВА.

Застосовуйте технології, з якими ознайомилися 
впродовж навчального року і які вам до вподоби.
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Чи знаєте ви…
Якщо прибрати з лісу 

мертві дерева, то зникне житло 
для багатьох видів організмів. Бо-
ятися цих організмів не варто: ко-
махи та інші істоти, що живуть у 
гнилих деревах та пеньках, не 
можуть стати джерелом хвороб 
для живих рослин. На здоровому 
дереві ці організми не виживуть.

ДЕ МАНДРУЄ ЕЛЕКТРОННИЙ ЛИСТ

  Чи писали й відправляли ви листи або повідом
лення? Які бувають листи?

 Щоб провести вікторину, другокласники склали 
оголошення. За малюнком обговоріть, яке з ого-
лошень містить повну інформацію про захід. Що 

включає в себе повна інформація?
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Інформацію можна передавати за допомогою 
електронних повідомлень. Для цього використову-
ють смартфон або комп’ютер.

 Яке із цих зображень відповідає вашому уяв-
ленню про електронну пошту? Поясніть.  
Що таке насправді електронна пошта?

Словничок
Електрóнна пóшта — це послуга для передачі пись-
мових (текстових), фото, аудіоповідомлень в електро-
нному вигляді через мережу Інтернет.
Інтернéт — усесвітня мережа, яка з’єднує комп’ютери 
всього світу.
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Інтернет — це винахід учених із США, які  шукали 
способи швидкого обміну інформацією між віддале-
ними місцями.

  Чи відправляли ви повідомлення електронною 
поштою? Чи спілкувалися за допомогою ком п’ю
терних програм? Поділіться досвідом у групах.

Завдяки Інтернету можна «зазирнути» в сусідній 
комп’ютер або одночасно дивитися фільми з друзями 
на своїх персональних ґаджетах. Комп’ютер допо-
може знайти будьяку інформацію за умови, що він 
має доступ до всесвітньої мережі Інтернет.

Словничок
Ґáджет — будьякий електронний пристрій (мобільний 
телефон, планшет, електронна книжка, комп’ютер тощо).

 Обговоріть у групах. Як комп’ютер та Інтернет 
можуть допомогти вам у навчанні? Чому зростає 
кількість користувачів Інтернету?

 За допомогою Інтернету дізнайтеся історію його 
виникнення. Як винайдення Всесвітньої мережі 
пов’язане з телефонними лініями?

Для «подорожей» в Інтернеті створено спеціальні 
програми — браузери. Найпоширенішими є:

Google 
Chrome

Гугл Хром

Mozilla Firefox
Мозіла 

Фаєрфокс

Internet Explorer
Інтернет 

Експлорер

Opera
Опера
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Словничок
Брáузер — спеціальна комп’ютерна програма, яка 
 допомагає переглядати та виводити на екран інфор-
мацію.

У перекладі з англійської браузер означає «пере-
глядач», а з іспанської та французької — «навігатор». 
Тобто той, що керує, спрямовує до мети.

Отже, до слова браузер близькими за значенням 
є навігатор, переглядач.

  З’ясуйте, чи підключено комп’ютери у вашій 
школі до Інтернету. Який браузер для цього ви-
користовують?

Чи користуються у ваших родинах Інтернетом? З якою 
метою? Який браузер установлено на домашньому 
комп’ютері?

В Інтернеті серед величезної кількості 
 інформації є така, що позначається знаком 
копірайту. Цей знак означає, що інформація 
має власника, тобто автора. Право автора на цю 
 інформацію захищено законом.

Інформацію зі знаком копірайту можна використо-
вувати, але обов’язково слід зазначати, хто є її влас-
ником (автором). Інакше виходить, що ви привласнюєте 
чужу роботу. А це є порушенням авторського права.

потребує обов’язкового 
зазначення автора

може вільно  
використовуватися

ІНФОРМАЦІЯ
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 Відшукайте знаки копірайту у своєму підручнику 
на звороті титульної сторінки. Назвіть прізвища 
та імена авторів, видавництво.

Автори та видавництво є власниками інформації, 
яку розміщено в підручнику.

 Чи можуть люди отримувати різну інформацію з 
тих самих джерел?

 Чим вам може допомогти Інтернет, якщо:

	 треба дізнатися про найбільшу тварину 
України;
	 у школі влаштовують весняний ярмарок;
	 хтось із ваших батьків у відрядженні?

Пам’ятайте! Не можна пові-
домляти незнайомцям особисті 
дані та інформацію про своїх 
рідних і близьких. Звертайтеся 
по допомогу до батьків та вчи-
телів, якщо отримали незрозу-
мілу або неприємну інфор мацію.

 Чи «хворіють» комп’ютери? Яка «небезпечна хво-
роба» може їм зашкодити?

Висновок
Інтернет — це величезна мережа, що зв’язує 

комп’ютери у всьому світі. Використовуючи матеріали 
з Інтернету, пам’ятайте про авторське право, остері-
гайтеся небезпек.
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ЧОМУ ПРИРОДА ПОТРЕБУЄ ОХОРОНИ

  Яку загрозу для довкілля становлять зображені 
об’єкти?

 Обговоріть у групі, як можна врятувати Землю.

 

 Як дорослі доглядають за довкіллям? Чим діти 
можуть допомогти їм?
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  Складіть за малюнками розповідь «Ми — при-
родолюби».

Заощаджуйте матеріали

Бережіть 
кожну  

краплину 
води!

Не 
залишайте 
після себе 
сміття

Бережіть 
світло 
й тепло

 Пригадайте, що ви знаєте про Червону книгу Укра-
їни. Розгляньте рослини Червоної книги України. 
Чи ростуть вони у вашому краї? Як їх оберігають?

Будяк  
пагорбовий

Гадюча цибулька 
горноподібна

Зозулині черевички 
справжні

Модрина 
польська

Гвоздика  
бузька

Горицвіт 
весняний
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Природолюби оберігають тварин від браконьєрів, 
хвороб, узимку підгодовують, а влітку рятують від 
спраги.

 Розгляньте тварин Червоної книги України. Чому 
вони потребують охорони? Чи треба охороняти 
решту тварин?

Сірий журавель

Жуколень

Шацький вугор

Рись

Джміль моховий

Махаон

 Чому рослини і тварини потрапляють на сторінки 
Червоної книги? Що можна зробити для їх охо-
рони?

Люди замислися про важливість дбайливого став-
лення до природи. Так з’явилися перші заповід-
ники — місцини, де охороняють живу і неживу 
природу. У заповіднику не можна полювати, ловити 
рибу, збирати гриби та ягоди.

Словничок
Запові́дник — територія дикої природи, де заборонено 
будьяку діяльність людини.
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У заповідниках тварини й рослини ростуть і роз-
виваються природним чином, не зазнаючи руйнівного 
впливу діяльності людини.

Щороку 11 січня захисники природи відзначають 
День заповідників.

Заповідники створено не лише для охорони при-
роди, а й для її вивчення. Там працюють учені. Вони 
досліджують життя заповідника: скільки в ньому вед-
медів і оленів, які трави зацвіли першими, які птахи ви-
вели в цьому році більше або менше пташенят і чому.

На території України є 19 природних заповідників.

 Дізнайтеся, чи є заповідники у вашій області. Як 
вони називаються?

Природний заповідник 
«Медобори»

Поліський природний 
заповідник

Одним з найбільших заповідників України є Аска-
ніяНова. Це унікальний куточок природи на півдні 
України, у Херсонській області. Близько 70 видів тва-
рин Асканії занесено до Червоної книги України.
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Біосферний заповідник АсканіяНова

 У групах підготуйте проект «Книга скарг при-
роди». Виступіть від імені будьякого компонента 
природи: води, ґрунту, повітря, рослини чи тва-

рини. Озвучте, кому ви адресуєте скаргу і на що. Запи-
шіть або намалюйте цю скаргу. Потім об’єднайте свої 
проекти в один спільний.

Висновок
Наш дивний світ такий, як казка,
он в небі хмаронька пливе.
Тож бережіть його, будь ласка,
все в ньому гарне і живе.
Он квітка полум’ям палає,
яскраве сонечко блищить,
чарівна пташечка співає —
все в дивосвіт прийшло, щоб жить.

Лідія Лаврик
Чи знаєте ви…
Одна з найкрасивіших диких 

тварин України — рись. Мало хто може 
скласти їй конкуренцію у грації під час 
полювання. Пухнасті китиці на вухах 
додають цій тварині гострого та чутли-
вого слуху.
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ЯКІ НАШІ ЗАВДАННЯ НА ЛІТО

 Що ви плануєте робити влітку? Складіть план літ-
нього відпочинку.

 Яких правил поведінки важливо дотримуватися 
біля водойм улітку?

  Чи ви колись подорожували? З ким і куди? За-
пропонуйте вашим родинам здійснити подорож 
рідним краєм.

 Чи можна подорожувати з тваринами? Що обо
в’яз ково треба передбачити для цієї подорожі?

Навіть подорожуючи з дорослими, слід дотриму-
ватися правил безпеки.

 Виберіть правильні рішення для безпечного від-
починку.
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Від сторонніх я завжди 
Йду, уникнувши біди.
Хто б не кликав підозрілий — 
Йду до незнайомця сміло.

Візьму охоче з рук чужих 
Цукерку, яблуко, горіх. 
Нізащо в світі у чужого 
Я не візьму із рук нічого.

Про себе, про сім’ю, про дім 
Усім довкола розповім. 
Свої адресу та ім’я 
Чужим не називаю я.

Вірші Леоніда Закалюжного

 Про що можна дізнатися, подорожуючи Украї-
ною? Продовжте розповідь своїми словами.

МАНДРІВКА УКРАЇНОЮ
Я б хотіла пройти всі дороги країни,
Від великих шляхів до маленьких стежок,
Щоб почути, побачити всю Україну,
Різнобарв’я степів, ніжний гомін річок…
Прогулятись бажала б по вулицях міста,
Усіх міст України — й великих, й малих,
Бо у кожному є щось своє, особисте,
Й таємниця, захована міцно від всіх…

Людмила Васильєва
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 Розгляньте фото пам’яток з різних куточків Укра-
їни. Утворіть пари «пам’ятка — місто».

Площа Ринок

Золоті ворота

Потьомкінські  
сходи

ДНІПРО

КИЇВ

КРАМАТОРСЬК

ОДЕСА

ЛЬВІВ

ВІННИЦЯ

Набережна Дніпра

Фонтани на 
Південному Бузі

Площа Соборності

 Кому може бути потрібна інформація про погоду?

Я їду з батьками 
відпочивати 

в гори.

Я допомагатиму 
дідусеві в 
майстерні.Ми з братиком 

відпочинемо 
влітку біля річки.
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 У календарі позначте дні літніх свят. Які з них є 
державними?

1 червня — 
Міжнародний день 

захисту дітей.

24 серпня —  
День Незалежності 

України.

28 червня — День 
Конституції України.

 За допомогою доступних джерел інформації від-
шукайте назви міст, у яких вулиці, площі, сквери 
названо на честь одного з літніх свят.

  Хто є вашими сусідами? Виберіть правильне 
твердження.

Моїми сусідами є люди, які…
	 навчаються зі мною в одному класі.
	 живуть поряд з моєю сім’єю.
	 їдуть зі мною в одному автобусі.

 Відгадайте загадку.

Я маленький і кругленький,
На одежі я завжди.
Мене в петлю продівають
Сто разів тудисюди.
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 Виготуйте аплікацію «Літо» за зразком чи влас-
ним задумом.

Вам знадобляться: аркуш картону блакитного 
кольору, кольоровий папір, простий олівець, ґудзики 
різного розміру та кольору, голка з тупим кінцем, ко-
тушка ниток, ножиці, наперсток та клей ПВА.
Пригадайте правила безпечної роботи голкою, як 
правильно визначити довжину нитки.
Послідовність пришивання ґудзика з отворами

1. Закріпіть нитку з виворітного боку картону.
2. Визначте, яким способом ви будете пришивати 

ґудзики.
3. Просуньте голку крізь отвір ґудзика.
4. Усі наступні проколи робіть у місцях перших 

двох, щоб з вивороту шов був охайним.
5. Пришивши ґудзик, закріпіть нитку та зав’яжіть 

вузлик. Обріжте нитку.

Способи пришивання ґудзиків

Пришивання ґудзика

  Для чого потрібні ґудзики на одязі? Чи можна 
обійтися без них? Як це зробити?
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 За що ви любите літо? Які літні ігри вам най-
більше подобаються?

 Пограйте у гру «Не лови ґав!». До назв частин 
тіла доберіть з довідки відповідні слова — назви 
дій. За бажанням продемонструйте цю дію.

ГОЛОВА ОЧІ ВУХА РУКИ НОГИ РОТ
Довідка: кидати, ловити, штовхати, думати, диви-

тися, слухати, писати, читати, підтримувати, бачити, 
вітатися, чути, стрибати, сміятися, бігти, тримати.

 Виміряйте свій зріст та запа м’я
тайте його або запишіть у зошит. 
Удруге проведіть вимірювання на 

початку осені. Цікаво, якою буде різниця у 
вимірюваннях?

Пам’ятайте! Під час відпочинку на 
природі заборонено смітити. Сміття за 
собою треба прибирати.

  Яка відмінність між цими малюнками? Який ва-
ріант вибере ваша родина після пікніка? Що 
треба робити із залишками й відходами?
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 Доберіть з довідки слова замість крапок, допов
ніть вірш. Обговоріть одне з одним, що означає — 
бути природі другом.

БАТЬКІВЩИНА
Он повзе мурашка,
Он хлюпоче річка.
Не зривай ...
Не топчи ... .
В зелені діброва,
В китицях калина.
Глянь, яка чудова
Наша Україна!
Журавлі над ...
Линуть рівним клином...
Будь природі ... ,
Батьківщині — сином!

Анатолій Камінчук

Довідка: лугом, суничку, другом, ромашку.

 
	 Яких успіхів ви досягли за рік?
	 Що нове довідалися? Чого навчилися?

	 Що треба робити, щоб мрії збувалися?
	 Чи можна досліджувати світ, не докладаючи зусиль?
	 Чи може людина знати все на світі? Чому?
	 Чи вмієте ви радіти успіхам друзів?
	 Де людині може знадобитися творчість?

Починаються літні канікули. Як провести їх так, 
щоб потім згадувати цілий рік? Проведіть літо при-
ємно та корисно: спостерігайте, досліджуйте та екс-
периментуйте, збирайте й фіксуйте інформацію. 
Пам’ятайте про здоров’я та безпеку!



СЛОВНИЧОК

Алгорúтм — послідовність команд (кроків) або план 
дій виконавця.

Багрéць — те саме, що багрянець — густо-червоний 
колір.

Вісь — уявна лінія, навколо якої обертається тіло.

Горизóнт (обрій) — це уявна лінія між земною по-
верхнею і небом.

Експеримéнт — це спосіб пізнання природи у 
спеціально створених умовах. Спостереження, 
досліди та експерименти є джерелами інформації.

Енéргія — це діяльність, сила, міць.

Іній — дрібні кришталики льоду, що внаслідок різкого 
охолодження вкривають пухнастим шаром поверхню 
предметів.

Інформаціʹйний знак — це умовне зображення, що 
легко впізнається та використовується для позначен-
ня об’єктів, їхніх властивостей і дій.

Календáр — це перелік днів року з поділом на тижні 
та місяці.

Конституція — основний закон держави, у якому 
записано всі права та обов'язки її громадян.

Кóсмос — це простір, у якого немає меж. Він заповне-
ний планетами, зорями та іншими космічними тілами.

Макéт — це зменшена модель справжнього об'єкта.

Націонáльна валюта — грошова одиниця країни.



Носіʹй інформáції — це предмет, який здатний 
отримувати, зберігати та передавати інформацію.

План — схематичне зображення вигляду приміщення 
зверху.

Пломеніʹє — горить, палає.

Порóги — східчасті кам'янисті ділянки посеред річки.

Привáтна інформáція — та, яка точно вказує на 
людину (ваше ім'я, адреса, номер телефону тощо).

Публіʹчна інформáція — та, яку вільно використо-
вують (збирають, зберігають та поширюють у 
доступних джерелах). Зазвичай притаманна багатьом 
людям.

Рік — проміжок часу, протягом якого Земля робить 
один оберт навколо Сонця.

Січ — табір, обнесений дерев'яним частоколом.

Спілкувáння — це взаємодія людей, під час якої вони 
обмінюються інформацією, емоціями. Воно допомагає 
нам розуміти одне одного.

Схéма — це спрощене зображення об'єктів без 
дрібних деталей.

Факт — дійсна, невигадана подія або явище, які від-
бувалися насправді.

Цифровúй носіʹй інформáції — предмет, який усі 
інформаційні процеси виконує за допомогою 
комп’ютерної техніки.

Явища прирóди — усі зміни, що відбуваються у 
природі.



ЗМІСТ
Дорогі другокласники і другокласниці!

Умовні позначення

Вступ
   Ми — другокласники і другокласниці.
  Як поводитися в колективі

   Звідки ми отримуємо інформацію

   Яка наша адреса

   Для чого країнам державні символи

   Що таке носій інформації

Розділ 1.  Природа восени
   Яку форму має наша земля. Чому буває день і ніч 

   Чому на Землі бувають пори року

   Явища природи. Скільки місяців у році

   Для чого потрібний календар

   Як розпізнавати інформацію

   Який в осені святковий календар

   Якого я роду, якого народу

   Як здобути козацьке здоров'я

   Що таке експеримент

   Для чого потрібний план дій

   Які в осені ознаки. Які осінні місяці

   Чи зустрічається світло з тінню

   Які властивості має повітря



...

Словничок
ВИХІДНІ ДАНІ

   Що таке погода і як її передбачити

   Як термометр знає, тепло чи холодно

   Які властивості має вода

   Як мандрує вода

   Як рослини готуються до зими

   Чи всі гриби їстівні

   Як тварини готуються до зими

   Як осінні зміни впливають на комах

   Як риби готуються до зими

   Як птахи готуються до зими

   Як звірі готуються до зими

   Які невидимі ланцюги є в осінньому лісі

Розділ 2. Природа взимку
   Які ознаки в зими. Зимові місяці

   Яка погода взимку

   Який у зими святковий календар
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