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А я – Ï Ï дитина

Золоте курчатко 
В золотій торбинці 
Принесло сьогодні 
Літери дитинці. 
А дитина з літер 
Збудувала слово. 
І звучить, як пісня, 
Українська мова.

	 За	 Г.	 Чубач

Моя краÏна УкраÏна,

Куди б людина не пішла чи 
поїхала, всюди її запитують:
— Звідки ти? Де живеш?
Ти можеш відповісти: 
— Я з України!

На білому світі є різні країни,
А в них — і ліси, і лани.
Та тільки одна на землі Україна,
А ми — її доньки й сини.

За	 В.	 Новомировою

Валерія Л.

Анастасія К.

Саша Б.

Євгенія А.Вікторія Ш.
Влада С.

Юрко Р. Ярослав В.
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Символи держави  — прапор, герб, гIмн 

Прапор України — синьо-жовтий. 
Жовтий — це колір жита,  
а синій — неба.

Упізнай Прапор України. Де можна побачити 
прапор?

Прапор нашоï краïни НАШ  ГЕРБ  I  ГIМН 

У кожної країни  
є свій герб. В України — 

Гімн України — урочиста пісня, яка прославляє Україну. 
Коли звучить гімн, треба вставати. 

Ти можеш  
побачити герб  
на документах, 
грошових знаках, 
печатках. 

Де можна почути гімн? 

Прослухайте  
Гімн України.

СІЛЬСЬКА РАДА

Підказка: Швеція,  
Казахстан, Україна.
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Назви імена: хто попереду,  
хто поряд, хто позаду тебе  
в класі. Як ти будеш  
звертатися до вчителя,  
до однокласників, однокласниць? 

Хто ти 
Взаємне представлення: хто я такий? 
хто я така? Доповни речення.

Яка із назв нова для тебе?  
Які малюнки про тебе?

ВиГоТоВЛЯЄМо БЕйДЖиК
Спробуй написати своє ім’я  
на бейджику. Прикрась свій 
бейджик смайликом.

Школяр
Школярка

Хлопчик
Дівчинка

ДочкаСин

Братик

Українка 

Сестричка

Українець 

Малятко

Підказка:  
будинку 
вулиці
місті
селі 
Україні

Для чого  
тобі  
бейджик?

Мене звати…
Я живу в…
Мій будинок на…
Моя вулиця в…
Місто в…

Мене звати…
Я живу в…
Мій будинок на…
Моя вулиця в…
Село в…

Додаток  1
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Проведи дітей до школи 
пальчиком. Вибери свою  
доріжку. Поясни, чому ти  
її вибираєш.

Дорога до школи 

ЦиРК
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Розглянь малюнки. Підкажи 
дітям, як треба поводитись 
у школі, щоб не зашкодити 
здоров’ю.

Назви зображені приміщення. 
Розкажи про них. Куди ти 
вже заходив? заходила?  
Де ти зараз знаходишся?

Тут я вчуся Безпека В школİ
стоП
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ходять у школуДля чого

— Ти куди? — здивувалася 
вчителька. 

Як ти відповіси  
на запитання вчительки?
Чого не знала Марійка? 
Чого хочеш навчитись  
у школі ти?

Вітя підняв руку і сказав:
— Щоб навчитися читати.

Першокласники сіли за 
парти і вчителька запитала:

— Хто знає, навіщо по-
трібно ходити в школу?

— Молодці, — похвалила дітей учи-
телька, — усі відповіли правильно.

Тут Марійка встала, взяла порт-
фель і попрямувала до дверей. 

Юрчик:
— Щоб навчитися рахувати.

Наталка сказала:
— Щоб навчитися писати.

— Додому, — відповіла Марій-
ка. — Мені не треба ходити в школу. 
Я вже вмію читати, писати і рахувати.

— Це добре, — сказала вчителька. — Ти ще 
не все вмієш і не все знаєш. Наприклад, скільки 
буде, якщо двадцять п’ять помножити на п’ять? Як 
по-англійськи буде «кицька»? Де живуть пінгвіни?

— А хіба цього вчать у школі? — 
запитала Марійка. 

— Звичайно. І чому листя зелене, 
і чому світять зірки, і багато-багато ін-
шого. Ну як, залишаєшся?

???? ?

— Залишаюсь, — відповіла Марійка і знову 
сіла за парту.

За	 Л.	 Камінським 
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З чого склада ться свIт. Жива I нежива природа 

 отже, людина і тварина мають багато спільно-
го, але й дуже багато відмінного. Людина вміє 
думати, розмовляти, працювати. Щоб навчитися 
цього, вона повинна жити серед людей.
 Природою не можна назвати те, що зроблено 
руками людини. Наприклад, твій підручник, одяг, 
будинок, автомобіль, комп’ютер.

 Люди, природа, речі — усе це навколишній світ.
 Природа буває жива і нежива.
 Нежива природа — Сонце, Місяць, Земля, зорі, вода, 
каміння, повітря, ґрунт. Жива природа — людина, тва-
рини, рослини, гриби.
 Усе живе росте, дихає, живиться, дає потомство 
і вмирає.
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Як упIзнати осIнь 
СТВоРЮЄМо «КНиЖКУ оСЕНІ» 
Свою «Книжку осені» бери  
з собою на прогулянку.  
Можеш у цій книжці малювати, 
приклеювати різні листочки 
або квіти, вклеювати фото.

осінь фарби готувала,
У відерця наливала.
Змішувала, чаклувала,
Потім все розфарбувала.
Придивіться, все довкола
Стало різнокольоровим!

За	 Н.	 Замрією

Чому саме ці малюнки 
зобразив художник  
на сторінці про осінь?

Назви кольори осені.

Додаток  2
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ЧоМУ ЖоВТІЄ ЛиСТЯ

Рослинам для життя потрібні 
світло, тепло і волога.  
Восени, коли світла стає  
менше, а повітря холоднішає, 
рослини починають готуватися 
до зими і скидають листя.

Рослини восени

Золоті метелики 
з дерева летять,
Крильцями своїми 
шумно шарудять. 

Як шелестить опале 
листя, як воно пахне? 

Досліди, на якому  
дереві листя  
не змінило  

кольору. 

МАйСТРУЄМо  
З оСІННІХ ПЛоДІВ

1

2

3

4

Впало з верхівок жовте листя — 
Рання зима замете село й місто.

За	 Н.	 Карпенко

СПоСТЕРІГАй  
ЗА ПРиКМЕТАМи оСЕНІ

Які кімнатні рослини є у тебе вдома?  
Чи доглядаєш ти за ними?  
Як часто поливаєш? 

Подивіться на рослини, 
що стоять у вашій класній 
кімнаті. Вони залишилися 
зеленими. Чому?
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На прогулянцI
Вибери:

 — не візьму в руки

 — візьму для гри

 — буду роздивлятись

будемо обережними!
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Тварини восени
Як тварини готуються  
до зими? 

Котик носика ховає — 
Холоднеча наступає.
	 За	 Н.	 Карпенко

Перевір: 
чи так?

Назви, кого 
не зустрінеш 

восени.
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За малюнками розкажи,  
що люди роблять восени.  
Доповни перелік.

ОсIннI турботи людей

Чого не буває восени? Поясни.

Що із зображеного можна  
вибрати для осінньої прогулянки? 
Поясни свій вибір.

26 27



Хто що робить

Будівельник зводить дім, 
І поселяться у нім:
Лікар, токар, агроном, 
Диктор, тесля, астроном, 
Скульптор, кухар, модельєр,
Тренер, космонавт, шофер,
Вчитель, льотчик, журналіст,
Ще й прославлений артист…

За	 Г.	 Джемулою

Де працюють твої батьки? 
Хто вони за професією?

Знайди на малюнку людей 
цих професій.

Щоб побудувати школу, пошити одяг, 
створити комп’ютерну гру — потрібні 
люди різних професій.
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Хто працю  в школI

Розкажи, хто працює в школі.  
Чим корисна їхня праця?

30 31



Вільний час

День школяра
З чого починається день 
школяра? Що з розпорядку 
дня тобі важко виконувати?

РанОК

ДЕнь

ВЕчіР

РОзпОРяДОК Дня

Вільний час

СТIй

СиДи

ХоДи

 НоСи

Андрій  
і Сашко  
ходять  
разом  
до школи. 

Не забувай стежити за своєю поставою. 
Перевіряй себе за малюнками підручника.

потилиця

лопатки

сідниці

литки

п’яти

Розглянь малюнки. Яких  
правил не дотримується  
Сашко? Як поводиться  
Андрій? На кого ти схожий:  
на Андрія чи на Сашка?  
Що ти порадиш Сашкові?

 Вчаться в одному класі.

Разом дивляться мультфільми.

СтIй, сиди, ходи, носи — ПРАВИЛЬНО

ПЕРЕВІР  
СВоЮ  
ПоСТАВУ

пРаВильнО!
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Що потрiбно для навчання 
НЕ ЗАБУВАй У ШКоЛІ 

СВоЇХ РЕЧЕй
Слон зі школи повернувся, 
Пообідав, відпочив,
Сів за стіл і схаменувся — 
Десь щоденника лишив...
І пенала теж нема —
Авторучка лиш сама.
Бігти довелось назад...
Це, я вам скажу, — не жарт.
Щоб нічого не забути,
До портфеля все складай. 
Тут уважним треба бути, 
Про це завжди пам’ятай!

С.	 Гарбуз

Що забув слон у школі?  
Допоможи йому знайти  
ці речі.

Із заплющеними  
очима відшукай  
у портфелі пенал.  
Розкажи, що  
в ньому.

?? ?

Є худенька, є товстенька,
Величенька і маленька.
Якщо її не ображати,
То можна все на світі знати! 

Я беру в свою правицю
Із пенала помічницю.
Я писати тільки вчуся.
Зосереджуся, зберуся:
Крапка… рисочка… карлючка…
Наче пишем, — я і… 

Чи в лінійку, чи в клітинку
Чистим був, та за хвилинку
Мерехтить від цифр і літер…
Здогадались, що це, діти?
Ручці він говорить: «Про шу». 
Це шкільний учнівський… 

Л.	 Вознюк

Я негарно написала,
А вона усе злизала.
олівців моїх сусідка,
Ця вертлява буквоїдка.

Цю з підручниками скриню
Я щодня ношу на спині.
Як до школи прибігаю,
То тоді її знімаю. 
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Чим я пIзнаю свIт 

Про що дIзна юсь на дотик

Ми бачимо  
за допомогою  
очей

чуємо —  
вухами відчуваємо 

на дотик  
руками

на запах — 
носом на смак — 

 язиком

Людина дізнається про себе 
та навколишній світ завдяки 
зору, слухові, запаху, смаку 
і дотику.

Розглянь малюнки. 
Назви колючі предмети.  
Назви гладенькі.

КОли я мию РуКи 
1  Перед їжею

2  Після прогулянки

3  Після гри з тваринами

4  Після їжі

5  Після туалету

6  Після грошей

1

2

3

4

5

6

Розпізнай предмет 
на дотик. опиши, 
який він, щоб інші 
діти відгадали.

Чи можна так робити?

П’ять братів, п’ять силачів.
Хоч і здаються малими,
Можеш все робити ними:
І писати, й майструвати…
Хто вони? Зумій вгадати.
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Чим я бачу
На ніч два віконця самі закриваються, 
а зі сходом сонця самі відкриваються. 

Заплющ очі. Проведи  
дослід «Що змінилось  
у класі?».

 ЯКоГо КоЛЬоРУ?
Любить Пензлик мій до свята
Собі чубчик фарбувати.
Він у райдугу пірнає,
Кожний колір називає:
«Це червоний , жар неначе.
Це оранжевий , гарячий.
Жовтий  — як пшениця в полі.
Мов трава — зелений  колір.
Голубий  — як у краплині.
А наступний колір — синій ,
Синій колір — ніби річка,
Фіолетовий  — як нічка.
Скільки всього кольорів 
Назвав Пензлик дітворі? 
	 В.	 Тименко

Чим я пIзнаю свIт 
ЯКоГо РоЗМІРУ? ЯКоЇ фоРМи?

На що схоже? Тренуй свою пам’ять, увагу,  
спостережливість.

Чому із заплющеними очима 
ви не змогли назвати зміни?
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Чим я чую

СТВоРЮЄМо оРКЕСТР

Закрий вуха руками. 
Що ти чуєш? А тепер 
відкрий вуха. Які звуки 
з’явились? 

жолуді

квасоля горох

каштани

металеві  
баночки  

з кришечкою

Нам знадобляться:

Самі мовчать,
А звуки розрізняють.
І нам допомагають
Почути все і всіх!

Чим я пIзнаю свIт 
Є у мене вірний друг,
Має він чудовий слух.
І говорить голосами
Моїх друзів, тата й мами.
Як же звати мого друга?
— Всім відомо, це — папуга!
— Помиляєшся, Антон,
Зветься друг мій…

 І.	 Січовик

Де можна користуватися телефоном, а де його  
потрібно виключити або заховати?

Що означає цей знак?
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ВпIзнаю на смак

Завжди у роті,  
а не проковтнеш.

Чим я пIзнаю свIт 

ВпIзнаю на запах Сопе, хропе, часом чхає,
сюди-туди зазирає;
на морозі замерзає,
бо одежини не має. Коло носа в’ється, 

 а в руки 
не дається.

Як ти дружиш із серветкою під час нежитю?

Запах яких предметів тобі не подобається?

Як можна уникнути неприємних запахів?

Вимовляти  
звуки

Н авіщ о  л ю

ди
н

і 
я

з
и

к
?

Спілкуватися

Відчувати 
смак їжі

Що на столі гірке, солодке, 
кисле, солоне?

Які предмети тобі  
до смаку?

папір скло

харчові 
відходи
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Для чого нам зуби?

Вибери щось смачненьке ( , , ) і опиши  

за допомогою зору , слуху ,  

нюху , дотику  і смаку .

Без насіння виростає. 
І міцне коріння має. 
Ним їмо і хліб, і суп. 
Що це буде? Звісно...

За допомогою дзерка-
ла роздивись свої зуби. 
Скільки у тебе зубів? 
У дорослої людини їх 32.

 Хитрий зуб 
ой, болить у мене зуб,
Бо не хоче їсти суп.
Хоче меду,
Хоче грушки,
Хоче теплої
Пампушки.
А як ще дасте сметани —
Вмить боліти перестане!
	 В.	 Ладижець

Що корисно для твоїх зубів, а що ні?

Чим я пIзнаю свIт 

Які з цих речей можна дати покористуватися 
друзям? Чому?
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Живим істотам необ-
хідні сонячне світло, 
тепло, повітря, вода.

У природI все пов’язане

Жива природа не може 
існувати без неживої. 

Рослини і тварини також пов’язані між со-
бою. Насінням рослин живляться птахи, 
рослинами живляться такі тварини, як миші, 
зайці, бобри, лосі. Є тварини, що полюють 
на інших тварин. Наприклад, вовки, лисиці. 
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Сонце

За горами, за лісами  
золотий кружок встає.
Золоте сховалося,  
а срібне — показалося.

Упізнай, яка пора року на малюнках. Які зміни ви 
бачите?

Сонце — величезна розжарена куля. Про-
мені Сонця несуть на Землю світло і тепло.
Сонце потрібне всьому живому. Без світла 
земля поринула б у темряву. Без тепла за-
гинули б рослини, тварини, люди.

Візьми картонну коробку  
і зроби з одного боку отвір.

У коробку постав горще-
чок з пророслим насінням 
(квасоля або горох).

1

2

4

3

5

Постав коробку на 
підвіконня і накрий її.

Не забувай поливати паросток.

Спостерігай, куди він тягнеться.

А заходить — ввечері.Сонце сходить вранці. 

День за днем,
за тижнем тижні —
непомітно лине час.
Різні зміни дивовижні
відбуваються круг нас.
от зима, весна та літо,
осінь, потім знов зима…
Сивий час летить 

над світом,
і кінця йому нема.

За	 Н.	 Забілою

Усе живе тягнеться до 
Сонця. Можете у цьому 
переконатися самі.
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Повiтря

Повітря є всюди. 

1   Візьми порожню пляшку і занур її 
в посудину з водою. 

2   Спостерігай і побачиш, як із пляшечки 
піднімаються бульбашки.

1 2

Що навколо нас завжди,  
але ми це не бачимо?
Ні ваги, ні кольору  
у нього немає! 

ДЕ ПРАЦЮЄ ПоВІТРЯ?
Розгляньте малюнки.  
обміняйтеся думками,  
як працює повітря.

ТВІй ЛІТАЧоК
Зроби літачок. Пере-
конайся на прогулянці, 
що він літає.

Додаток  3

Без повітря не можуть жити  
ні люди, ні рослини, ні тварини
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Вода
ЯКоЮ ВоДА БУВАЄ?

Що ВоДА МоЖЕ?

НАВІЩо ПоТРІБНА ВоДА?

ЯК БЕРЕГТи ВоДУ?

Перелий воду  
з однієї посудини 
в іншу.

Це вдалося зроби-
ти, бо вода рідка.

Але вода буває  
і твердою. На що  
вона перетворюється, 
коли дуже холодно?

Коли в чайнику  
кипить вода, що  
виходить з його  
носика? 

Яка вода падає на землю з хмар 
восени? А взимку?

Перевір, чи розчиняються 
у воді сіль і цукор.  
А пісок, камінчик, цвях?

Закривай міцніше кран,
Щоб не витік океан.
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рунт

Люди пані цю шанують,
За родючість всі цінують.
Степи, долини і поля —
Все це матінка...

яК насінина стала сОняхОм

Роздивись малюнки. Розкажи, який шлях пройшла на-
сінина, щоб стати соняшником. Що допомагає насінині 
проростати? Як вода потрапляє до рослини? Яка роль 
підземних мешканців?

Чи знаєш ти? Соняхи  
завжди повертають  
голову до Сонця.

1

4

2

5
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6

Щоб виріс хороший урожай, 
потрібна родюча земля, або 
ґрунт. А що ще потрібно рос-
лині для росту й розвитку?
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Здоровенний дуб і маленька куль-
бабка, в’юнкі барвінок і квасоля, 
яблуня і кущ смородини — усе 
це рослини.

Рослини

Що де росте?

Які рослини ростуть біля твого 
дому? Коли і як вони квітнуть? Які 
плоди на них дозрівають? Хто за 
ними доглядає?

 БЕРЕЖи ПРиРоДУ
Наша планета — Земля,
Щедра вона і багата.
Гори, ліси і поля — 
Наша домівка, малята.
Сонечко рано встає,
День промінцями засвітить.
Все, що навколо — твоє,
Слід берегти і любити.
	 За	 А.	 Савчуком

Що означають ці знаки?

Які знаки можна ще  
додати? Намалюйте  
на окремих листочках 
і зробіть спільний колаж.
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ТВАРИНи
Сонечко , мурашка , щука ,  

жаба , черепаха , синиця , курка ,  

ведмідь , собака  — це тварини.

Тварин дуже багато. Усі вони різні.

Вовк — сірий, лисиця — руда.

одні тварини літають, інші — плавають, стрибають, 

повзають.

Метелик схожий на квітку , їжак — на колючий 

клубок , а вуж — на палку .

ХТо ЯКІ ЗВУКи ВиДАЄ?

нявчить

гавкає

ірже

хрюкає

скрекоче

ґелґоче бекає

мукає

цвірінькає

воркує

кудкудакає

кукурікає

Як ти думаєш, що належить  
до природи? А що до природи 
не належить?

Знайди на малюнку те, що належить до неживої природи; 
до живої природи.
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  Дикi та  свiйськi тварини

Свійські тварини живуть поруч із людиною.  
Людина доглядає, годує, забезпечує їх житлом. 

Розглянь малюнки. Назви диких та свійських тварин.

Розкажи про тваринку, яка живе в тебе вдома.  
Як ти її доглядаєш?

До яких тварин належать бджола і качка?

 Дикі тварини живуть у лісах, на 
луках, у водоймах. Про цих тварин 
ніхто не дбає. Вони самі добувають 
їжу, будують житла, виводять по-
томство, піклуються про дитинчат.
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