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Любі школярики!
  Ми  продовжуємо  досліджувати  повний  таємниць  навколиш-
ній  світ.  З  чого  складається  світ;  як  дбати  про  себе,  про  свою 
безпеку;  як  помічати  зміни  в  природі,  у  житті  рослин  і  тварин; 
оберігати  свої  права,  не  порушуючи  прав  інших;  якою  є  наша 
країна  Україна,  як  досягати  успіхів  у  навчанні  й  житті.
  Розвивайте  свої  здібності,  вчіться  міркувати  і  пояснювати,  
ростіть  громадянами  України.

Автори

  Пригадаємо  вивчене

  Дізнаємося  нове 

Умовні позначення

  Працюємо  разом

 Спостерігай,  досліди

Подивись  на  сайті

  Скарбничка  цікавого
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Моя  краÏна  УкраÏна,
Як називається наша країна? Як називають тих, хто 
живе в Україні? 
Де можна побачити Прапор України? Де можна почути 
Гімн України? Як називається Герб України?

Прочитай зашифроване.

Я

ДОБРиДЕНь ТОБІ, УКРАЇНО МОЯ!
Струмок серед гаю, як стрічечка.
На гілці метелик, мов свічечка.
Хвилюють, маюють, квітують поля —
Добридень тобі, Україно моя!
 Павло Тичина
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а  я  —  Ï Ï  дитина
Найкраще місце на Землі те, де народилися. це не 
просто точка на географічній карті. це твій рідний дім, 
двір, друзі, з якими граєшся і зростаєш; школа, де вчи-
шся; твоє місто або село.
Для нас усіх це — Україна, наша держава.

Розглянь малюнки. Зображення на якому з них нагадує 
твій рідний край?

Дізнайся про історію назви своєї вулиці. Поділися ре-
зультатом свого дослідження в класі.

журавлі щоосені відлітають зи-
мувати в теплі краї. Вони летять 
через багато країн, бачать різні 
землі, але гнізда для маленьких 
пташенят будують лише на рідній 
землі.
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ПIзнаю  себе.  Я  в  школI
По черзі станьте вчителем або вчителькою.  
Поясніть учням, для чого вчитися. 

Чого навчаюсь я у школі?
Наук у школі є доволі:
Читаєм, пишем і малюєм,
Казками весело мандруєм.

Доповніть перелік шкільних наук. Які кому найбільше до 
вподоби? Обміняйтесь думками.
Обговоріть, що кожен із вас хоче дізнатися про себе.

Вивчаєм світ звірят і птиць —
У них багато таємниць!
Вчимося грядками садити,
Рослину кожну розуміти.
Але найбільше в цілім світі
Себе я хочу зрозуміти…
 За М. Чумарною
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Знайди на малюнках першу букву свого імені; цифру — 
скільки тобі років.
По черзі скажіть, що із зображеного не належить до 
природи; що можна назвати словом транспорт. 
З перших букв назв яких предметів можна скласти слово 
школа?
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Мозок без тренування втрачає свої властивості  
й згасає. Тому слід і правила вчити, і вірші напам’ять, 
і кросворди розгадувати.
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Знаю,  навIщо  правила

Чи правильно поводився Вовчик? Яке шкільне правило 
він порушив? що з Вовчиком трапилося?

На перерву Вовченя 
Мчить стрілою навмання. 
Полякалися звірята, — 
Геть з дороги утікати.
Хто не встиг, той, звісно, впав. 
Вовчик далі прямував.
Тільки стінка не тікала,
Мов на варті, все стояла.
Бац! — У стінку Вовчик наш, — 
Заяскріло аж в очах... 
Простягнувся і лежить. 
Довго ще не побіжить...
 С. Гарбуз

Яких правил для учнів ви дотримуєтеся?  
Про які правила домовились у класі?
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для  учнiв
Правила поведінки лише тоді не 
потрібні, коли людина живе сама. 
Наприклад, на безлюдному острові.

Розгляньте малюнки. Під якими з них можна записати 
ці правила? 

 Але якщо поряд будуть інші люди, то  
виникне потреба домовлятися між собою 
про те, як не ображати одне одного, як 
дбати про чистоту приміщення, як і до кого  
звертатися по допомогу, як працювати  
в команді, уміти слухати інших і пропонувати 
свої рішення. 

ВЧиМОСЯ ПРАцюВАТи РАЗОМ 
У МУРАшОК

Одна мурашка переносить вантаж у 50 
разів важчий, ніж вона сама. А паличку 
або гусінь мурашки переносять разом. 
Вони діють злагоджено: одна «показує» 
дорогу, а інші слідують за нею.

Оформте ці правила на плакаті. Поступово доповнюйте 
їх тими, які вам допоможуть спільно виконувати роботу.

— Не підвищуй голос і не кричи. 
— Будь акуратним. 
— Умій ділитися.
— Питай дозволу, коли…
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Що  належить  до  природи
що належить до неживої, а що — до живої природи? 
що не можна назвати природою? Наведіть приклади.

Сонце, Місяць, Земля, зорі, вода, повітря, мікроби, 
гриби, рослини, тварини, людина — це природа, і ти 
її частинка.

Назвіть предмети живої природи, які зустрічаються по 
дорозі до школи. А які предмети класної кімнати не на-
лежать до природи?

пРиРода
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Природа дає людям усе, що потрібно для життя: їжу, 
паливо; те, з чого виготовляють одяг, будують будинки, 
роблять меблі, машини.
 Поглянь довкола — і ти побачиш красу природи. При-
слухайся — і почуєш її звуки.

Подумайте і розкажіть, як має ставитися людина до 
природи, до предметів, виготовлених людиною. Для 
відповідей скористайтеся словами: байдуже, з цікаві-
стю, бережливо.

щойно викинута тобою обгортка від цукерки 
згниє в землі, коли ти навчатимешся в шостому 
класі (через 3–4 роки).

Розглянь малюнок. що належить до природи, а що 
створено руками людини?
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МАПА ОСЕНІ 

Кольоровi  сторiнки  природи:

 що ти вдягаєш  
у цю пору року?

 що вересень  
означає  
для школярів?

 Чому листопад  
так називається?

 Чим осінь  
багата?

 Якими осінніми роботами  
зайняті люди?

 Які зміни відбуваються  
в житті тварин восени? 

Ви вже помітили, що восени Сонце підні-
мається над горизонтом нижче, ніж улітку. 
Тому його промені мало прогрівають зем-
лю. Холоне земля, холоне вода. Сірі хмари 
застеляють усе небо. Ідуть затяжні дощі. 
Ранком з’являються тумани, бувають при-
морозки.
 Ясного тихого дня літає 
павутиння. З кожним днем 
холоднішає.
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ОСiНЬ
ОСІНь

Непомітно з’явилася осінь — 
День коротшим стає щодоби.
Глянь, берізки — уже златокосі,
І в дубів багряніють чуби.
Вже у теплі краї відлетіли
Сонцелюби — дзвінкі журавлі,
Не страшні їм тепер заметілі
На далекій південній землі.
 В. Бичко

Про які зміни в неживій і живій природі говорить автор? 
Чому так кажуть: «Осінь іде і за собою дощ веде»? 
Обміняйтесь думками. 
Чому журавлі відлітають у теплі краї?

що можна побачити, почути і відчути восени?

Я чую Я відчуваю 
на дотик

Я відчуваю 
на смак

Я відчуваю 
на запах

Я бачу

щОДЕННиК СПОСТЕРЕжЕНь
Веди щоденник спостережень. За допомогою щоден-
ника ти зможеш порівнювати зміни в неживій природі, 
житті рослин і тварин.
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Сонце.  Свiтло  i  тепло
Якби Сонце вкрав злий чарівник, то… 
Продовжте речення. 

Про що можна сказати: сходить, світить, гріє, пече,  
сідає, заходить?

Восени Сонце опускається все нижче і нижче, тому 
холоднішає. Узимку холодно. Адже Сонце знаходиться 
низько на небосхилі, тому на Землю потрапляє мало 
світла й тепла. Весною Сонце піднімається все вище 
й вище, тому теплішає. Улітку спекотно, бо Сонце під-
німається високо на небосхилі й посилає на Землю 
багато світла й тепла.

За допомогою дзеркальця впіймай со-
нячний зайчик. Спробуй упіймати його за 
допомогою іншого блискучого предмета 
(наприклад, металевої кришки від банки). 

Чому зайчик називають «соняч-
ним»? це промінь Сонця, який 
падає на Землю. А чому ми каже-
мо «зайчик»? Тому що сонячний 
промінчик рухливий, постійно 
хоче втекти від нас.
Чи можна побачити сонячний 
зайчик у темній кімнаті? Чому?

18



Візьми два однакових термометри і помісти один на 
сонці, другий — поруч, але в тіні. Перший покаже вищу 
температуру, ніж другий, бо він нагрівся сонячним про-
мінням. 

Від сонячного тепла залежить температура тіла дея-
ких тварин. Наприклад, риби, жаби, змії, черепахи на 
холоді перестають рухатися. Тому восени, з настанням 
холодів, вони шукають схованки, щоб не замерзнути 
взимку.

Сонячні промені 
несуть на Землю 
і світло, і тепло.

Пригадайте, коли Сонце дужче гріє: уранці, опівдні чи 
ввечері. Чому?
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Земля  —  наш  дiм
З чого складається світ? 
що не належить до природи?

Ти живеш на чудовій, квітучій планеті, ім’я якій —  
Земля. Її освітлює й обігріває Сонце. 

Розгляньте малюнки. Чому в лісі та пустелі рослини 
і тварини різні? Обміняйтесь думками.

 Планета Земля утворилася 
дуже давно — багато мільйонів 
років тому. І весь час змінювала-
ся. На місці морів могли з’явитися 
гори. Озера перетворювалися на 
болота. Виникали пустелі.
 На планеті Земля майже скрізь 
ростуть різноманітні рослини. 
Надзвичайно багатий і тварин-
ний світ Землі.
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Які рослини прикрашають ваше місто, село?  
А які рослини ви б хотіли посадити? Чому?

Коли пишемо слово «земля» з маленької, а коли  
з великої букви?

Нашу Землю ще називають «голуба 
планета», тому що на ній більше води, 
ніж суші. З космосу вона виглядає 
в голубому кольорі.

Слово «земля» треба 
писати з маленької 
букви, коли йдеться 
про ґрунт, у якому 
ростуть рослини, жи-
вуть тварини.

Коли ми говоримо про 
назву нашої планети, 
то слово «Земля» пи-
шемо з великої букви. 
Адже всі імена пишуть-
ся з великої букви.
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ЯкоÏ  форми  наша  планета
Якщо ми будемо йти по Землі весь час 
в один бік, то куди прийдемо?

Земля має форму кулі. Уперше це 
довели іспанські мореплавці ще 500 
років тому. За три роки важкого і не-
безпечного плавання експедиція під 
командуванням Магеллана обігнула 
Землю і повернулася до рідних берегів. 

 Учені розробили зменшену копію 
Землі, яку назвали глобусом.
 Блакитним кольором на глобусі позна-
чено воду — озера, річки, моря, океани; 
жовтим або коричневим — сушу.

Чи може Cонце освітлювати предмет з усіх боків? Як 
визначити, звідки воно світить?
 Якщо промені Сонця освітлюють один бік Землі, то 
інший залишається в тіні. На освітленому боці — день, 
на протилежному, неосвітленому, — ніч. 

Розглянь глобус.  
Переконайся, яка 
форма Землі. 

Океани

Північний 
полюс

Південний 
полюс

Материки
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До експедиції Магеллана вважали,  
що Земля лежить на спинах  
величезних китів або черепах. 

 Наша планета рухається навколо своєї осі. Земля 
підставляє під сонячні промені то один бік, то інший. 
Там, де був день, — настає вечір і ніч, а туди, де була 
ніч, — приходить ранок і день.
 Земна вісь — це уявна лінія, навколо якої обертається 
Земля. Вісь Землі нахилена так само, як показує глобус. 

Постав глобус проти лампи. Повільно обертай його 
навколо осі. Спостерігай, як змінюється освітлення  
поверхні глобуса. 

Земна вісь

Сонячні промені

день

ніч
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Чому  бува   день  i  нiч
Уяви, що Земля не обертається. Чи буде відбуватися 
зміна дня і ночі? Поясни свою думку.

ЧОМУ БУВАє ДЕНь І НІЧ?
Я розкажу, у чому річ. 
Земля на місці не сидить,
Вона круг Сонечка біжить!
І щодоби із року в рік
Під Сонцем гріє кожен бік. 
Земля, як дзиґа, мчить весь час,
Тому то день, то ніч у нас.
 За Н. Карпенко

Учені встановили, що наша планета обертається. Один 
оберт Землі навколо осі називають добою. Доба триває 
24 години. Повний оберт навколо Сонця наша планета 
робить за один рік. Рік триває 365 днів.
Протягом однієї доби ти відпочиваєш, вчишся, спиш.

Постав глобус проти лампи. Спостерігай, яка частина 
глобуса освітлена. А яка залишилася в тіні? Чому? Як 
це явище називається в природі?
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Розгляньте малюнки. Де художник зобразив ранок, 
день, вечір, ніч? Як ви це розпізнали? 

що за чим ти робиш протягом дня? Скільки годин спиш?

Під час сну ти ростеш, розвиваєшся, 
зміцнюєш своє здоров’я. Після сну ди-
тина стає більш уважною. Найкраще 
лягати спати о 21 годині. А тривалість 
сну має бути не менше 10 годин.
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Пори  року.  Змiна  пiр  року
Розкажи, як упізнати осінь, зиму, весну і літо.

Осінь, зима, весна, літо. це чотири пори року. Вони по 
черзі змінюють одна одну. За осінню завжди йде зима, 
за зимою — весна, за весною — літо. Потім знову 
приходить осінь, за нею — зима. 
 Ми почали перераховувати пори року з осені. Але 
могли б з будь-якої іншої пори року. 
 Коло року не має ні початку, ні кінця.

січень

лютий березень

квітень

травень

червень

липень

серпеньвересень

жовтень

листопад

грудень

осінь

весназима

літо
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Для того щоб легше було запам’ятати, скільки днів 
у кожному місяці, люди придумали рахувати на кісточ-
ках пальців, стиснутих у кулак. 
 Стисніть руку в кулак. Починаємо відлік: січень — ви-
ступ — 31 день; лютий — западинка — 28 або 29 днів; 
березень — виступ — 31 день; квітень — западинка — 
30 днів і т. д. Між липнем і серпнем западинки немає. 
цей перехід якраз припадає на останній виступ кісто-
чок однієї руки і перший виступ кісточок іншої, тобто 
липень і серпень — 31 день.

літо

літо
зима

зима

Назвіть пори року та відповідні їм місяці. Який місяць 
перший, а який останній у році? Скільки місяців у році? 
У якому місяці твій день народження?

січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень

серпень
вересень

жовтень
листопад

грудень

Рух Землі навколо Сонця спричинює зміну пір року.
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Якими  бувають  рослини.

вода

ґрунт

насіння

Доведи, що 
рослини нале-
жать до живої 
природи.

що потрібно 
рослинам  
для життя?

Який шлях 
проходить  
насінина, щоб 
знову стати 
насінням?

У природі велика різноманітність рослин. 
Їх ще називають зеленим дивом Землі.
 У кожної рослини є корінь, стебло, ли-
стя, квітки, плоди. це — органи рослини. 
Кожен з них виконує певну роботу.

Сонце

повітря

корінь

стебло

листя

квітка
 Не буває рослин без коріння. Воно 
закріплює рослину в ґрунті. По ко-
рінню поступає волога і речовини, 
потрібні для життя рослини.
 Не буває рослин без стебла. Воно 
утримує рослину над поверхнею 
ґрунту, підводить до сонця. Від ко-
реня по стеблу пересувається вода 
і розчинені в ній поживні речовини.
 Не буває рослин без листків. Вони 
випаровують воду і добувають по-
живу з повітря.
 Кожна квітка — це майбутній плід, 
у якому дозріває насіння.

плід  
з насінням
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Як  розрIзняють  рослини

кущ

трав’яниста рослина дерево

Рослини розподіляють на три групи: 
дерева, кущі, трав’янисті рослини.
 Дерево має тільки одне високе  
дерев’янисте стебло (стовбур).

 У куща відростає від кореня  
багато низьких стебел.
 Трав’янисті рослини мають  
м’які, соковиті зелені стебла.

Знайди на малюнках дерева, 
кущі, трав’янисті рослини.  
Які з них ростуть біля твого 
будинку?

Рослинам потрібні тепло, світло, вода, повітря.  
Можеш у цьому переконатися. Посади дві цибулини 
у два пластикових стаканчики з ґрунтом. 

Один постав у темному 
теплому місці, а інший — 
у світлому теплому місці.  
Де проростуть безбарвні  
тоненькі стебла? Чому?

Постав обидві цибулини  
на підвіконня. Одну поливай 
регулярно, а іншу — рідше. 
що ти спостерігатимеш?

1

3

2

4
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Тварини  в  природi
Яких тварин називають дикими, а яких свійськими? 
Наведіть приклади.

Поглянь довкола себе. Он, у куточку, ніжиться кішка. 
Біля твоїх ніг лежить вірний друг — собака. На гілці за 
вікном сидить сорока. Бджола понесла солодкий нек-
тар до вулика. На квітку сів метелик. 

 Усіх, кого ти бачиш: , , ,  

,  — називають одним словом — тварини.

 Багатий і різноманітний світ тварин. Вони живуть 
усюди: високо в горах, у морях, водоймах, у лісах, пу-
стелях, на луках.

Кінь — свійська 
тварина.  
Доведіть це.

Міркуй так: про свійських 
тварин турбуються люди,  
про коня вони дбають,  
годують його, випасають.
 Отже, 
 кінь — 
 свійська 
 тварина.

Білка — дика 
тварина.  
Доведіть це.
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Тварини різняться зовнішнім  
виглядом — формою тіла, розмірами, 
забарвленням та поведінкою.

Пригадайте лося і маленьку мурашку. 
Зовні вони зовсім не схожі між собою, 
проте обоє належать до тварин.

За схемою поясніть, що потрібно тваринам для життя.

Працю деяких свійських тварин замінили предмети, 
зроблені руками людини. 

Замість  в полі працює , будить зранку 

не , а . замінив .
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Природнi  явища
Які зміни відбуваються в неживій  
і живій природі в різні пори року? 
Наведіть приклади.

Усі зміни, які відбуваються в природі, 
називають природними явищами.

Сонце сходить уранці і заходить увечері, вода на морозі 
замерзає і перетворюється в лід, перелітні птахи відлі-
тають на зиму в теплі краї, а весною — повертаються; 
восени листя дерев і кущів змінюють забарвлення — 
усе це приклади природних явищ.

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

Упізнай, яка пора року на малюнках. Які зміни ти бачиш? 
Назви їх причини.

Розкажи про свою місцевість. Як вона виглядає в різні 
пори року?
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Відгадайте загадки. що за явища природи?

Розгляньте малюнки. Які природні явища на них зобра-
жено? У яку пору року вони бувають? Які ще явища 
природи ви знаєте?

Спершу — блиск,  
за блиском — тріск,  
за тріском — плеск.

На дворі переполох:
З неба сиплеться горох.

Молоко над річкою пливло —
Нічого не видно було.
Розчинилося молоко —
Стало видно далеко.

Він шепоче: «шу-шу-шу, 
Листя обірвать спішу.
З листячком в осіннім гаї
У таночку покружляю».
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Рослини  восени
Назвіть кольори осені. що буває тільки восени?  
Чому листя жовтіє й опадає?

Восени відбуваються зміни з рослинами. Листя дерев, 
кущів змінює зелене забарвлення на жовте, багряне. 
У берези і липи листя стає золотисто-жовтим, у клена 
і горобини — червоним. Після перших морозів листя 
осипається.

Вересень

Рання осінь

жовтень

Середина осені

Листопад

Пізня осінь
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Молоді дерева скидають листя пізніше, ніж старі.
Найшвидше опадає листя з липи, потім — з горобини, 
клена, берези, а останніми скидають листя дуб і осика.
Свої спостереження запиши в «щоденник спостережень».

Більшість трав засихають. Вони залишають після себе 
плоди з насінням, а деякі — ще й цибулини або коре-
невища в ґрунті. З них весною виростуть нові рослини.

Як рослини дізнаються,  
що літо закінчується і скоро
наступить осінь, а потім 
зима? Виявляється,  
що вони визначають зміну  
пір року за тривалістю дня.

Який вигляд мають рослини біля вашої школи?  
Які відбулися в них зміни?
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Тварини  восени

Миші, бабаки, хом’яки збирають насіння, горі-
хи. Усі свої знахідки несуть у нору. Майже всю 
зиму вони сплять, а прокидаються, тільки щоб 
підкріпитися.
 Їжаки шукають для зимівлі глибоку нору. Узимку вони 
сплять, так само як і ведмеді. Прокидаються навесні.

Які зміни в поведінці тварин ви 
спостерігали восени? Хто відлітає 
в теплі краї? Хто робить запаси? 
Хто готує житло для зимівлі?

Пригадай, яких комах можна побачити восени.  
У яких місцях вони найчастіше траплялися?

Восени комахи ховаються в шпарини будівель, під кору 
дерев, опале листя, зариваються в ґрунт. Деякі дорослі  
комахи гинуть. Але їхні яйця, личинки або лялечки  
зимують у затишних місцях, а весною перетворюються 
на жуків чи метеликів.
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Які пташки прилітали восени і взимку до годівнички, що 
ви змайстрували? Який корм їм найбільше сподобався?

Восени звірі линяють. Замість короткої рідкої шерсті 
в них відростає значно довша, густіша.
Звірі багато їдять і нагулюють жир.

Восени птахи, які не можуть знайти взимку корм, 
збираються в зграї та відлітають у теплі краї. Тому їх 
називають перелітними птахами.

Як готуються до зими зайці, лисиці, білки? Хто з них 
змінює колір шубки?

Улітку Узимку

Першими в далеку й небезпечну подорож  
вирушають стрижі та ластівки. Потім —  
солов’ї, шпаки, зозулі й журавлі.  
Останніми летять качки й гуси. 

На зиму в наших краях залишаються 
дятли, сороки, галки, сойки. це зимуючі 
птахи. Їх основний корм — плоди насін-
ня дерев, кущів, трав’янистих рослин. 

З холодних країв прилітають до нас снігурі,  
омелюхи. Ближче до людських осель із лісів  
і полів переселяються ворони, сороки, галки,  
синиці.
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Збира мо  врожай.
Назвіть професії людей, зображених на малюнках.  
що роблять ці люди?

Хліб — це достаток. З давніх-давен українці шанували 
хліб. Якщо шматок хліба падав додолу, його піднімали 
і цілували. Про хліб говорили і говорять з повагою.

З хлібом-сіллю на вишитому рушнику  
зустрічають в Україні почесних гостей.

Учені довели, що хліб — єдиний продукт, який вживають 
у їжу і цінують у всьому світі люди різних національнос-
тей і релігій.
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Вiд  зернятка  до  хлiбини

Розкажи, 
що печуть  
із борошна 
у тебе  
вдома.

жоден день у твоєму житті не обходиться без хліба. 
Перш ніж потрапити на стіл, хліб проходить довгий шлях.

Спочатку 
орють землю
тракторами.

Потім у землю саджають .  
це роблять за допомогою спеціальних 
машин. Як вони називаються?

Коли виростають , то їх

збирають іншими машинами.
Як вони називаються?

Далі зерно везуть  
до млина.
Там зерно  
перемелюють  
у борошно.

З борошна 
на хлібозаводі
печуть хліб,  
паляниці.

Так ці вироби 
з’являються 
на полицях  
магазинів.
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Святковий  календар  осенi
Яким святом 
розпочинається 
шкільний рік?

14 жовтня — День захисника України

 14 жовтня, Покрова Пресвятої Богородиці, 
ще з козацьких часів був святковим днем 
захисників Вітчизни.
 Усі ми вітаємо тих, хто боронив і боронить 
свободу України.
 Історія свята бере початок від часів, коли українці 
потерпали від постійних ворожих нападів. це змусило 
волелюбний народ захищатися, боронити життя своє 
і своїх рідних. Так мирні селяни перетворилися на 
сміливих, загартованих воїнів, яких почали називати  
козаками.

 Найулюбленішою твариною козаків 
був кінь. У багатьох козацьких піснях, 
переказах він є братом і бойовим  
товаришем.
 Козаки особливо шанували свято По-
крови Божої Матері. У цей день вони 
збирали велику раду, на якій обирали 
гетьмана і визначалися з планами на 
майбутнє.
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До Дня захисника України школярі готують листівки зі 
словами вітання: «Слава Україні! Героям слава!».

9 листопада — День української  
писемності та мови

Обговоріть, яку книжку кожен із вас 
вперше прочитав українською мовою. 
Якими словами ви можете привітати 
однокласників із цим святом?

Слава Україні!

Героям слава!

 Для нас важливо знати і бе-
регти державну мову України. 
Про це записано в основному 
законі країни.
 Українською розмовляють не 
лише в Україні, але й у Кана-
ді, Польщі, Австралії, СшА та 
багатьох інших країнах, де жи-
вуть українці.

УКРАЇНСЬКІ  
НАРОДНІ КАЗКИІван франко

Коли ще звірі  

говорили 
Казки для дітей
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Розповiдаю  про  себе
Хто ти? Де живеш? що можеш розповісти про себе?

Подивися на себе в дзеркало. Кого ти там побачиш? 
Ти дивишся в дзеркало й бачиш... себе! Хто ти? 
Людина. Адже в тебе, як і в усіх, є голова, руки, ноги, 
очі, вуха, ніс, рот. Чим ти відрізняєшся від інших?

Спробуйте відповісти на ці запитання самі або за до-
помогою рідних.

Може, ти знаєш щось таке, чого не знають інші? А може, 
ти вмієш робити те, чого не вміють інші?
Твоя поведінка відрізняє тебе чимось від інших?
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Ось якою була відповідь твоїх ровесників на подібні  
запитання.

Розкажіть одне одному про себе. Використовуйте такі 
початки речень:

Я — Софія. Так, я не 
схожа на інших. У шкіль-
ному театрі я граю різні 
ролі. ще я граю на фор-
тепіано. Ось така я.

Я — Кирило. Я не 
схожий на інших. 
Ніхто не може пов-
торити моїх рухів, 
думок, слів. Якби всі 
люди були однакові, 
то було б нецікаво. 
От письменник на-
писав казку, а така 
вже є в книгарні...

Мене цікавить...

Мені подобається займатись...

Я люблю читати...

У мене добре виходить...

Мені хочеться бути схожим на...

Я хочу навчитись...

та  iнших
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Що  я  вмiю  i  люблю
Чим відрізняються люди одне від одного? Чи змінилося 
за рік твоє улюблене заняття? Чому?

Ви всі вмієте і любите щось робити. Хтось із вас за-
хоплюється конструюванням, спортом, хтось відвідує 
гурток танців...

Дізнайтеся, хто у вашому класі красиво малює, співає, 
танцює. Хто вміє вишивати, збирати моделі з деталей 
конструктора?

Складіть мапу захоплень свого класу. Розмістіть її на 
плакаті.

Мапа захоплень нашого класу 
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Оксана, Сергій і Богдан розповідали, як вони прово-
дять свій вільний час.

Розсудіть, хто з дітей правий. Розкажіть про свої улю-
блені заняття.

Оксана сказала: «Я люблю читати. 
Особливо казки про звірів.  
У мене є бібліотека таких  
книжок».

Сергій і собі не забарився сказати: 
«А я люблю майструвати. Ось зараз ми 
з дідусем робимо справжню скриню. 
А рамочки до маминих вишивок я зро-
бив сам».

Богдан не квапився з розповіддю. Лише 
сказав: «Значить, ви не любите відпочи-
вати. А я у вільний час нічого не роблю, 
відпочиваю. На те він і вільний, щоб нічого 
не робити».

Принесіть у клас свої поробки, 
зробіть їх виставку. Розкажіть, 
з чого вони зроблені, яким 
способом.
 На уроці спробуйте поділи-
тися досвідом, як найкраще 
провести вільний час, щоб не 
нудьгувати.
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Яким  бути?
Як ти поводишся вдома, у школі? 
Розглянь малюнки. що із зображеного ти робиш  
із задоволенням?

Якими бути? Усі ви напевно скажете: «Треба бути хоро-
шими!». А що це означає?
 Думай, як люди оцінять твої вчинки. Не все, що при-
ємне й бажане для тебе, так само приємне й бажане 
для інших.
 Умій підтримати людину, у якої трапилася біда.
 Не завдавай людям зла, кривди, болю, тривоги. 
 Поводься з іншими так, як хочеш, щоб поводилися 
з тобою.

що ти можеш сказати про себе?  
Поясни, чому так вважаєш.

Допомагаю іншим, 
коли треба

Прагну виручати 
друзів із біди

Умію радіти 
успіхам іншого
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Пограйте в гру «Чарівні окуляри». Крізь них можна бачи-
ти тільки хороше. Передаючи їх із рук до рук, розкажіть, 
що гарного ви бачите в учневі або учениці, що стоїть 
поруч.

Діти можуть бути працьовитими або лінивими, 
добрими або злими, акуратними або неохайними, 
слухняними або неслухняними. Але кожній дитині 
можна допомогти стати кращою.

Маленькі дельфіни — найслухняніші 
діти. У перший рік свого життя вони 
не відпливають далеко від своєї мами, 
повторюють усе, що вона робить, 
вчаться добувати їжу, уникати небез-
пек, а також спілкуватися з іншими 
дельфінами.
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2000

Умiю  дружити
що таке дружити?

Учені порахували, що протягом свого життя людина 
спілкується приблизно з 2000 людей. Із них лише 150 
вона може назвати товаришами, приятелями або дру-
зями.

Навчись ділитися, співчувати, допомагати, разом радіти, 
і тоді у тебе буде багато друзів.
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Як ви вважаєте, чи були хлопці справжніми друзями? 
Обміняйтеся думками.
Об’єднайтеся в пари. Звертаючись по черзі одне до 
одного, продовжте речення: 

Олег і Сашко — друзі. Хлопці все 
роблять разом. Коли Олег захворів, 
Сашко теж хотів захворіти, щоб  
довести, що він — справжній друг.

Коли Сашко замість школи пішов  
у кіно, то Олег теж був разом із ним. 

А коли вони принесли до класу 
кицьку і вчитель запитав, хто з них 
це зробив, Олег сказав: «це Сашко 
приніс». А Сашко сказав: «це все 
Олег...»

Мені подобається, коли ти...

Я хочу разом із тобою...

Я бажаю тобі...

Я дякую тобі за...
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Якi  правила  в  сiм’Ï
Розкажи, які обов’язки в тебе вдома.

У кожній сім’ї є свої правила. Хтось їсти готує, хтось 
дітей доглядає, хтось у магазин ходить. Усі турбуються 
одне про одного.
Для тебе теж є правила. 
Турбуватися про старших і менших від тебе.
Тримати кожну річ на своєму місці: пограли іграш-
ками — приберіть, почитали книжку — поставте на 
поличку, роздягнулись — складіть одяг на місце.
Не змушуй про себе хвилюватися. Виходиш з дому — 
скажи, куди йдеш і коли повернешся.

Хто турбується про тебе? Про кого турбуєшся ти?
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ТАНЯ-ПОМІЧНицЯ
Вранці мама борщ зварила,
Таня моркву принесла.
Мама вдень спідничку шила,
Таня хату замела.
Мама в кухні посуд мила,
Таня витерла стола.
швидко мама все зробила,
Бо їй Таня помогла.

Г. Биченюк

Як Таня допомагала своїй 
мамі? Як ти допомагаєш 
батькам? 

Перелік робіт, які ти можеш виконувати вдома:
• сервірувати стіл; 
• мити посуд; 
• чистити взуття; 
• прибирати подвір’я; 
• годувати кролів, курей; 
• доглядати собаку... 

Продовжте цей список.

Хто з твоїх однокласників пам’ятає, коли день наро-
дження у мами, тата, бабусі, дідуся? Разом зі старшими 
створи свій календарик сімейних свят.
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Як  поводитися
Обговоріть, де треба поводитися чемно. У яких  
громадських місцях треба знімати верхній одяг?

Уранці, в обід і ввечері тебе кличуть до столу.  
На тебе чекає сніданок, обід, полудень або вечеря.

Спільно виробіть правила поведінки за столом. 
ці малюнки допоможуть вам.

Сидіть 
прямо

Не бавтеся їжею

Не кладіть лікті 
на стіл

Знімайте  
головні  
убори

Покладіть  
серветку  
на коліна

Правильно 
тримайте 
столові  
прибори

Не забудьте 
помити руки

Не забудьте 
подякувати

жуйте із закритим 
ротом

Не тягніться  
через весь стіл 
за їжею
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Потренуйся сервірувати стіл разом із батьками. 
Обговоріть, що для цього треба.

Коли сервіруєш стіл, 
обов’язково поклади 
для спільної страви 
окрему ложку або  
виделку.

За допомогою звичайної паперової серветки 
ти можеш прикрасити стіл.

Так тримають 
виделку

Запам’ятай!

Так тримають ніж

Так тримають ложку

1 2

3 4

5

за  столом
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Добро  i  зло
Про кого зі своїх знайомих ти можеш сказати «добра 
людина»? Чому?

ЗА ДОБРО — ДОБРОМ  
Українська народна казка

Пішов раз Лев на лови й зустрів Мишку. Хотів її з’їсти, 
уже лапою придушив. А Мишка й каже йому:
 — Ой, Леве, могутній царю! Не їж мене, змилуйся 
наді мною, бідною маленькою мишкою! Я тобі за те 
в пригоді стану!
 Засміявся Лев:
 — Ти мені в пригоді станеш? Якась нещасна миш-
ка і мені, цареві над звірами, у пригоді можеш стати? 
У якій же пригоді?
 — А хто може теє знати, — каже Мишка, — тільки 
благаю я тебе: зглянься наді мною.
 Зглянувся Лев, пустив Мишку. Подякувала вона й по-
бігла швиденько до своєї нірки.
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 А через деякий час потрапив Лев у тенета. Б’ється 
сердешний, борсається в тенетах, нічого не вдіє, ще 
гірше заплутався в сітці. Аж де взялася Мишка, одну 
петельку перегризла, другу... Як заходилася, то таку 
дірку в тенетах зробила, що й Лев виліз!
 Тоді й каже Левові:
 — А що, бачиш, і я, маленька мишка, тобі в пригоді 
стала!
 — Бачу, — каже Лев, — віддячила ти мені й навчила 
мене! Спасибі тобі.
 Добро добром вертається.

Обговоріть, чого навчила Мишка Лева.

ввічливийправдивий

байдужий

дружелюбнийжадібний
вихований чемний

жорстокий

Допоможи дітям «розселити» людей із цими рисами 
характеру у відповідних будинках.
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Розрiзняй  правду
що трапиться, коли всі казатимуть неправду? 
Спробуй уявити такий безлад. 

Обманювати дуже негарно. Тому, хто обманює,  
не вірять люди. Той, хто обманює, не може вимагати  
від інших бути правдивими.

Прочитайте текст у ролях — хтось від імені Сороки,  
а решта учнів нехай їй заперечують і виправляють її.

СОРОКА
Нехитре діло сороче:
Розсядеться та стрекоче,
що цукор солоний,
що молоко червоне,
що муха більша від ворони,
що слон легший від мухи,
що роги найбільші в півня,
що ніч настане опівдні…
що риби в полі пасуться,
що жаби копитами б’ються,
що найвище літають корови,
що найкраще співають сови…
Але ніхто того не слуха,
Бо ясно:
Сорока — брехуха.

За І. Світличним
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Часом хлопчики і дівчатка говорять неправду. Дуже  
заманливо трішки збрехати. Із цього й починається...  
З маленької брехні виростає велика. І тоді вже важко 
зупинитися, бо одна брехня породжує іншу.
 Отож пообіцяй не обманювати, щоб тобі вірили.

А деякі папуги можуть наслідувати шипіння змії.  
Обманюючи, вони захищаються від хижаків вночі.

Білки вміють обманювати, але не заради 
забави, а для збереження своїх запасів. 
Білка може бігати з горіхом у зубах і вда-
вати, що вона закопує його в різних місцях.

Як треба діяти, якщо чужі люди називаються знайомими 
твоїх батьків і хочуть зайти до тебе додому? Якщо при-
гощають цукерками або морозивом? Якщо запрошують 
у гості, щоб погратися з песиком? Якщо пропонують 
підвезти тебе?

i  обман
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Людина   i  Ï Ï  тiло
Чим ми бачимо? чуємо? 
відчуваємо на дотик?  
на запах? на смак?

З чого складається тіло 
людини?

Ти — людина, хлопчик або дівчинка, у тебе, як у всіх, 
є голова і живіт, спина і груди, ноги і руки, очі і вуха.
 Твоє тіло тебе слухається. Захочеш — сядеш. Захо-
чеш — встанеш. Захочеш — ляжеш. Захочеш — побіжиш.
 Твої губи шепочуть і співають, а щічки відчувають  
мороз.
 Твоє обличчя показує радість і смуток.

За О. Дороховим

Шия

Груди

Плечі
Руки

(верхні 
кінцівки)

Кисть

Спина

Лікоть

Коліно

Живіт

Ноги
(нижні 

кінцівки)
Гомілка

Голова

Ступня
П’ята
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У наших дверей дві ручки, а ніжок немає. У стола чо-
тири ніжки, але немає спинки. У стільця є і ніжки, 
і спинка. Але немає носика. Носик є в чайника. Але 
в нього немає жодного вушка. Вушко є в голки, але 
в неї немає язичка. Язичок є у черевичка, але в нього 
немає горла. Горлечко є в глечика, але в нього немає 
плечиків. Плечики є у вішалок, на які ми вішаємо одяг.
А у нас з тобою — чого тільки немає. І руки, і ноги, 
і носик, і плечики, і спинка, і шия, і язичок.

За Ф. Кривіним

Назви частини тіла людини. Які дії вони виконують?
Для своєї розповіді вживай такі слова: бігаю, стрибаю, 
ходжу, пишу, думаю, кидаю, ловлю, повертаюсь.

вушко

ніжки

ручка

носик горлечко

спинка

язичок

плечики
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Ти  ростеш  I  змiню шся
Розглянь фото. Які зміни відбулися з хлопчиком?

Знайди свої фотографії і розташуй їх  
за роками. Які зміни видно на них?
Розпитай у батьків, які були твої перші слова.

На землі росте все живе. Ростуть дерева, квіти, у лісах 
ростуть звірі, у морях — риби. Пташки, які в небі літа-
ють, теж ростуть.
Кошеня, яке бігає у нас на подвір’ї, теж виросло. І ти 
теж ростеш.

За Ф. Кривіним
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