
Природознавча гра                                                                           Підпис ____________________________ 

Постав правильні відповіді    ТАК   чи   Ні. 

1. Риба, кіт, квітка – це живі організми.                                          ___  ___                 
2. Термометр – це прилад для вимірювання температури  повітря.  ___  ___      
3. Вода в природі буває тільки в твердому стані.                            ___  ___         

4. Вода в природу перебуває в двох станах.                                  ___  ___             
5. Лід плавиться при температурі  0 градусів.                                ___  ___                 
6. Вода може переходити легко із одного стану в інший.                ___  ___                        
7. Олія, крохмаль, борошно розчиняються у воді.                          ___   ___ 
8. Вода закипає при температурі 50 градусів.                                ___   ___ 
9. Сода, цукор, земля розчиняються у воді.                                   ___   ___ 
10. Лід – це вода у твердому стані.                                                ___   ___ 
11. Водяні організми дихають азотом. ___   ___ 
12. У воді є розчинений кисень. ___   ___ 
13. Прісної води на планеті Земля більше, ніж солоної. ___   ___ 
14. Всі річки впадають у моря. ___   ___ 

15.Морська вода – не солона. ___   ___ 
16. Вода входить до складу рослин, тварин, людей. ___   ___ 
17. У річках знаходиться солона вода. ___   ___ 
18. Воду потрібно берегти. ___   ___ 
19. Вода має колір. ___   ___ 
20. Вода не має форми. ___   ___ 
21. Повітря має форму. ___   ___ 
22. Повітря обгортає нашу планету товстим шаром. ___   ___ 
23. Повітря важче за воду. ___   ___ 
24. Повітря погано проводить тепло. ___   ___ 
25. Повітря ніколи не нагрівається. ___   ___ 
26. При охолодженні повітря стискається. ___   ___ 
27. Повітря виробляють жовті рослини. ___   ___ 
28. До складу повітря входить вуглекислий газ. ___   ___ 
29. Неживим організмам потрібне повітря. ___   ___ 
30. Вітер – це рух повітря. ___   ___ 
 
Питання для повторення 
1. Що ти використовуєш із предметів неживої природи?   а) житло;  б) тепло;   в) їжу. 
 
2. Цукор і мед. Який із цих предметів слід віднести: 
а) до до виробів людини _____________  б) до природних предметів ____________ 
Напиши ЧОМУ? _________________________________________________________ 
 
3. Встанови зв’язок між цими предметами.                                                    Що між ними спільне? 
_____________________________________ 
 
4. Підкресли, чого не повинні робити люди біля водойми, щоб вода в ній залишилася чистою. 
Ловити рибу;   залишати сміття на березі;  висаджувати дерева і кущі;   кидати сміття у воду;    
мити автомобілі;   розпалювати багаття;   відпочивати;    зривати білі лілеї. 
  
5. Уяви, що ти розмовляєш із забрудненою річкою. Що вона тобі розповіла б? _____________ 
____________________________________________________________________________________ 
Про яку допомогу попросила б? ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 



Тема. Корисні копалини                                           
1. Що таке корисні копалини? а) це природні тіла, які містяться у землі;   б) уламки, які є в землі; 
в) це гірські породи, які видобувають в природі і використовуються людьми. 
 
2. Поясни назву «корисні копалини». Наведи приклади корисних копалин (3 шт.) 
____________________________________________________________________________________ 
 
3. Якими можуть бути корисні копалини?  а) м’якими;   б) рідкими;   в) водяними;   г) твердими; 
д) паровими;    є) газоподібними. 
 
4. Де видобувають корисні  копалини? 
а) у лісі;    б) у підземних шахтах;   в) у повітрі;   г) у кар’єрах;     д) у саду;   є) на бурових установках. 
 
5. Що будують для того, щоб добути із землі корисні копалини? 
а) піраміди;     б) бурові установки;     в) кораблі;    г) печі. 
 
6. Які ти знаєш корисні копалини? Напиши 5 корисних копалин. 
____________________________________________________________________________________ 
 
7. Чи належить до корисних копалин дорогоцінне каміння, золото, срібло?  Так           Ні 
8. Відгадай загадки. 
1) Глибоко в землі ховається, чорним золотом називається? _____________________ 
2)  Не димить, не тріщить, синім полум’ям горить. ______________________________ 
3) У землі лежить, по трубах біжить і машинам дає жити. ________________________ 
9. Впізнай корисні копалини. Підпиши їх. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Щоб добути нафту потрібно… 
а) будувати шахти;     б) бурити свердловини;     в) робити кар’єри. 
 
11. Напиши, що виробляють із нафти? Напиши три вироби 
_______________________________________________________________________ 
12. Люди, які розшукують корисні копалини, називаються…… 
а) художниками;    б) геологами;     в) водолазами. 

 
13. Напиши 3 корисні копалини, які горять.  _____________    _____________________   _______ 
14. Де утворився торф?  а) в горах;     б) на болотах;     в) в парках;    г) на полях. 
 
15. Підкресли назви корисних копалин, які перебувають у твердому стані. 
 Нафта,  сіль,   природний газ,   граніт,  залізна руда,  торф,    кам’яне вугілля,   мідна  руда. 
 
16. Що виготовляють із залізної та мідної руди? ________________________________________ 
17. Чому корисні копалини потрібно витрачати економно?  
____________________________________________________________________________________ 



Тема. Гірські породи                                              Підпис _____________________                                     
1. Що таке гірські породи?    а) це верхній шар;    б) це – природні тіла, які знаходяться під землею  
в) це каміння, з якого склада-          землі; та на її поверхні; 
 ються гори. 
 
2. Які гори є в Україні? Напиши ________________________________________________________ 
 
3. Що називають родовищем? _________________________________________________________ 
 
4. Впізнай гірські породи, зображені на малюнках. Підпиши малюнки. 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
  
 
6. Де утворилася крейда? _______________________  
 
7. Як утворилися гірські породи? Постав цифру. 
1. Після випаровування солоних озер і морів. 
2. У надрах Землі з решток рослин під дією бактерій. _________________          ______________ 
3. На дні морів із черепашок морських тварин.  
           КРЕЙДА,                    КАМ’ЯНА СІЛЬ                        ВАПНЯК                 КАМ’ЯНЕ ВУГІЛЛЯ 
 
 

 
 
Тема. Гірські породи                                              Підпис _____________________                                     
1. Що таке гірські породи?    а) це верхній шар;    б) це – природні тіла, які знаходяться під землею  
в) це каміння, з якого склада-          землі; та на її поверхні; 
 ються гори. 
 
2. Які гори є в Україні? Напиши ________________________________________________________ 
 
3. Що називають родовищем? _________________________________________________________ 
 
4. Впізнай гірські породи, зображені на малюнках. Підпиши малюнки. 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
  
 
6. Де утворилася крейда? _______________________  
 
7. Як утворилися гірські породи? Постав цифру. 
1. Після випаровування солоних озер і морів. 
2. У надрах Землі з решток рослин під дією бактерій. _________________          ______________ 
3. На дні морів із черепашок морських тварин.  
           КРЕЙДА,                    КАМ’ЯНА СІЛЬ                        ВАПНЯК                 КАМ’ЯНЕ ВУГІЛЛЯ 
 
 



1. Де в природі зустрічається вода? 

а) в морях;    б) в кульковій ручці;   в) в океанах;    г) в будинках;     д) під землею. 
 

2. Вода в природі перебуває у таких станах:  а) м’якому;  б) рідкому;  д) твердому;  
в) газоподібному. 

 

3. У газоподібному стані вода…  а) легка;   б) важка;   в) невидима;   г) текуча. 
 

4. У рідкому стані вода…. 
а) текуча;   б) має запах;   в) прозора;   г) безбарвна;   д) має смак;    є) без запаху. 

 
5. У воді не розчиняються…. а) глина;   б) цукор;   в) пісок;   г) сіль;   д) борошно. 

 
6. У воді розчиняються…. а) сода;    б) крохмаль;     в) сіль;    г) земля;    д) олія. 

 

7. Чи згодні ви з твердженням, що «Вода належить до неживої природи»? 
а) так;       б) ні.  

 

8. Поглянь на малюнки, на яких зображені скляні ємкості з водою. Яка ємкість 
на морозі трісне. Обведи. 

 
 

 
 

 
9. Брудна вода не придатна для живих організмів, тому що… 
а) у ній багато хвороботворних бактерій;   б) вона дуже холодна;   в) у ній гинуть рослини 
             в) у ній є шкідливі речовини. і тварини; 
 
10. Щоб зберегти воду чистою, треба…. 
а) будувати очисні споруду;   б) розчиняти в ній різні речовини;   в) висаджувати на берегах рослини. 
 
11. Воду називають мандрівницею, бо вона….  а) вона мандрує різними країнами світу; 
        (декілька відповідей)                                б) постійно переміщується в природі;     в) належить до живої природи 

 г) перетворюється з одного стану в інший. 
12.Коли  їдять тверду воду? Подумай. 
а) воду їдять, коли їдять м’ясо, овочі, фрукти;    б) воду їдять, коли їдять сухарі;   в) воду їдять, коли 
їдять борщ;    г) воду їдять, коли їдять бурульки, сніг, лід. 
 
13. Обведи малюнки, де зображено кому або чому вода потрібна для життя?  
 
 
 
  
   
   
14. Познач малюнки: синім кольором – воду у твердому стані, зеленим – у рідкому стані, жовтим – 
у газоподібному. 
 
 
   
  
  
 
 
 
 



 

 

      П р и р о д о з н а в с т в о 

                  Тема. Гірські породи 
        1. Природні тіла, які знаходяться в Землі або на її поверхні, називаються 

            ____________________________________________ 
 

         2. Гірські породи, які люди видобувають у природі й використовують у своєму 

          житті, називається  ________________________________________ 
 

3. Розподіли гірські породи по колонках. 

 ГРАНІТ, ПРИРОДНИЙ ГАЗ, МАРМУР,  НАФТА, ЗАЛІЗНА РУДА, ПІСОК, 
        КАМ’ЯНЕ  ВУГІЛЛЯ, ПІСОК. 

  
                Тверді                         Рідкі                         Газоподібні 

________________       _____________        ___________________ 
________________       _____________        ___________________ 

________________       _____________        ___________________ 
________________       _____________        ___________________ 

 
4. На які групи поділяють корисні копалини? Користуйся підручником. 

___________     _____________    _______________ 
 

5. З’єднай групи корисних копалин із їх характеристикою. 
 

    Г О Р Ю Ч І                                  Корисні копалини, з яких 
 виплавляють метали 
 

 Р У Д Н І                                     Корисні копалини, які видобу- 
                                                    ваються та використовуються 

                             без переробки 
  
            Н Е Р У Д Н І                               Корисні копалини, які добре      
 горять та виділяють багато  
 тепла 
 
         6. Що таке родовище? Користуйся підручником. 

  ________________________________________________________________ 
 

          7. Чому корисні копалини потрібно використовувати економно? Користуйся 
         підручником. 

          _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 
 

 
 

 ПІДПИС ___________________                                    ОЦІНКА ___ 
 

 
 

 



                                            Природознавство                  Підпис ____________________ 

                 Письмова перевірка  знань з теми «Вода» 
1. На Землі вода є ….. 
а) у річках;     б) в озерах;    в) в камінні;     г) у повітрі;     д) організмі людини. 

 

2. Вода в природі перебуває у таких станах: 
а) м’якому;      б) рідкому;     в) твердому;      г) газоподібному. 

 

3. У рідкому стані вода….. 
а) текуча;   б) кам’яна;    в) прозора;       г) безбарвна. 
 

4. Познач властивості води. 
___ вода текуча;                        ___  вода немає власної форми; 
___ вода має форму;                  ___  вода брудна; 

___ вода прозора;                      ___  вода безбарвна;    
___ вода має запах;                   ___  вода не прозора;       ___  вода немає запаху. 

  

5. Як називаються речовини, що розчиняються у воді? 
а) розчинні;     б) нерозчинні;      в) не знаю. 

 

6. Які речовини можуть розчинятися у воді? ПОДУМАЙ. 
а) цукор;    б) олія;      в) сіль;    г) бензин;     д) спирт;    є) нафта. 

 

7. Познач правильну відповідь. 

 Вода в газоподібному стані – це…….            
 а) водяна пара;       б) лід і сніг. 

 Вода в твердому стані – це ……. 
 а) водяна пара;       б) лід і сніг. 

 

8. Чому водяна пара піднімається вгору? 
а) вона легша за повітря;           б) підіймається до Сонця. 

 

9. Вода при нагріванні: 
а) стискається;         б) розширюється. 
 

10. Вода при охолодженні: 
а) стискається;         б) розширюється. 
 

11. Перетворення води з рідкого стану в твердий стан відбувається при….. 
а) нагріванні;        б) випаровуванні;               в) замерзанні. 
 

12. Із твердого стану в рідкий стан вода переходить при….. 
а) нагріванні;                б) охолодженні. 

 

13. При якій температурі вода замерзає? 
а) при температурі +5 градусів;               б) при температурі 0 градусів? 

 
14. ПОМІРКУЙ!!! 
Як можна сніг перетворити на воду? Що треба зробити? Напиши відповідь.  
____________________________________________________________________ 

 
                                                                                      ОЦІНКА ______ 



Природознавство       Тема. Грунти                               Підпис ___________________________ 

1. Грунт – це ______________________________________________________________ 
 

2. Познач складові грунту. Розфарбуй шари грунту. 
 

 1. ______________________ 
 2. ______________________ 

 3. ______________________ 
 4.______________________ 

 
 

 
  

 
 

 
3. Головною ознакою грунту є ______________________ 

4. Ві чого залежить колір грунту? 

а) від кількості води;    б) від кількості перегною. 
 

5. Із опалого листя, яке перегнило, а також із решток померлих рослин і тварин 
утворюється: 

а) глина;   б) перегній;   в) пісок. 
 

6. Якщо грунт жовтого кольору, це означає, що в ньому багато…. 
а) перегною;   б) глини;   в) піску. 

 
 

Природознавство       Тема. Грунти                               Підпис ___________________________ 

1. Грунт – це ______________________________________________________________ 

 
2. Познач складові грунту. Розфарбуй шари грунту. 

 
 1. ______________________ 

 2. ______________________ 
 3. ______________________ 

 4.______________________ 
 

 
 

  
 

 

 
3. Головною ознакою грунту є ______________________ 

 
4. Ві чого залежить колір грунту? 

а) від кількості води;    б) від кількості перегною. 
 

5. Із опалого листя, яке перегнило, а також із решток померлих рослин і тварин 
утворюється: 

а) глина;   б) перегній;   в) пісок. 
 

6. Якщо грунт жовтого кольору, це означає, що в ньому багато…. 
а) перегною;   б) глини;   в) піску. 



7. Головною ознакою грунту є ______________________ 

 
8. Які поживні речовини утворюються в грунті з перегною під дією бактерій? 

а) мінеральні води;     б) мінеральні солі;    в) пісок і глина. 
 

9. Який грунт називається родючим? 

а) грунт, в якому багато перегною;      б) грунт, в якому багато піску. 
 

10. Як називається найродючіший грунт? 
а) чорноглин;    б) чорнозем;    в) чорнопласт. 

 
11. Про що говорять ці досліди. Напиши під кожним малюнком. 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

У грунті є _______        У грунті є                У грунті є                             У грунті є 
                              ____________          ______________             __________________ 

    
12. Напиши, для кого грунт є домівкою. 

__________________________________________________________________ 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



Письмове  опитування з природознавства   ____________________ 
                                 Тема. Сонячне світло і тепло 
1. Від чого наша планета Земля отримує світло й тепло? 

_______________________ 
2. Для  того, щоб на Землі існувало життя необхідні…. 

а) світло;     б) тепло;     в) темрява. 

 
3. Кому потрібне сонячне світло і тепло? 

а) неживій природі;      б) живій природі;      в) предметам, виготовленим людьми. 
 

4. Сонячна енергія потрібна рослинам і тваринам, щоб …… 
а) спати;       б) рости;      в) розвиватися;      г) лежати. 

 
5. Сонячні промені найбільше нагрівають земну поверхню….. 

а) вранці;     б) опівдні (в обід);      в) ввечері. 
 

6. Коли протягом року під променями сонця найспекотніше? Підпиши пору  року. 

 
7. Найбільше тепла віддають сонячні промені, які падають на земну поверхню: 

а) прямовисно;            б) косо. 
 

8. Риби, жаби, змії, черепахи на холоді перестають рухатися, тому що їм не вистачає: 

а) їжі;     б) світлової енергії сонця;      в) теплової енергії сонця. 
 

9. Від чого залежить нагрівання земної поверхні? 
а) від висоти сонця;     б) від грунту. 

 
10. Температура якої тварини залежить від сонячного тепла? 

а) жаби;   б) жирафа;     в) жука. 
 

 ОЦІНКА   _________ 
 

                  
 

 
 



Природознавство                                                                            _______________________________ 

1.  Що таке Сонце? 

а) Зірка;         б) розжарене небесне тіло;       в) планета. 

2. Сонячне проміння… 

а) може проникати через непрозорі предмети;б) не може проникати через непрозорі предмети; 

3. Сонячне світло – це: 

а) тепло;   б) теплова енергія;   в) світлова енергія. 

4. Без світла стебла рослин стають: 

а)  міцні і яскраві;   б)  безбарвні і тоненькі;   в) жовті і блискучі. 

5. Яке значення у природі має сонячне тепло? 

а) Щоб грітися;        б) щоб росли рослини;     в) для життєдіяльності людей, тваринного і рос- 

линного світу. 
6.Що таке  енергія?  

_____________________________________________________________________________________________ 

7. Як переводиться з грецької мови слово «енергія»? 

_____   робота       ____ діяльність, сила         ____ вплив          ____ міцність 

 

8.Впиши пропущені слова. 

 Сонце дає Землі ___________________ і ___________________. 

 Сонячне світло – це ___________________  енергія. 

 Сонячне тепло – це  ___________________ енергія. 
9. Вибери правильну відповідь. З’єднай стрілочкою. 

Зелені рослини живляться завдяки ….. 
 

Руху води                  дії вітру                       енергії Сонця 

 

10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Напиши, звідки ти береш енергію? На що ти її витрачаєш? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

12. Розглянь малюнок. Запиши для чого людям, рослинам, тваринам потрібна сонячна енергія? 
 

                                                                                         __________________________________________ 

                                                                                        ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

  Види  енергії 

      Вичерпні 
_____________ 

_____________ 
_____________ 

   Невичерпні 
_____________ 

_____________ 
_____________ 



Природознавство                                                                                _______________________________ 

1. Що таке грунт? _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

2. Підпиши назви шарів землі. 
 

 
 

 
 

 
 

3. Що входить до складу грунту? Підпиши. 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
4. Грунт, у якому багато  _____________________ називають ___________________. 

 
5. Перегній утворюється…(декілька відповідей)  а) з квітки;     б) решток відмерлих рослин; 

в) решток відмерлих тварин;     г) каміння;    д) опалого листя. 
 

6. Перегній ___________________ кольору. 
 

7. Головною ознакою грунта є…   а) вологість;    б) колір;    в) заболоченість;  
г) родючість. 

 

8. Обведи назви тих речовин, які не входять до складу грунту. 
Перегній,  граніт,  глина,  торф,  пісок,   кам’яна сіль,  мінеральні солі, вугілля,   повітря. 

 
9. Грунт є домівкою для ….а) кротів;  б) кажанів;   в) черв’яків;  г) бобрів;   д) мишей. 

 
10. Якщо нагрівати грунт на вогні, з нього виходитиме густий темний дим. Про 

що свідчить цей дим? Що у грунті є _______________________________ 
 

11. Якщо грунт коричневого кольору, це означає, що в ньому є .. 
а) перегній;     б) глина;    в) пісок. 

 
12. Якщо грунт чорного кольору, це означає, що в ньому є .. 

а) перегній;     б) глина;    в) пісок. 
 

13. Напиши, чому не можна знищувати дощових черв’яків?  

_______________________________________________________________________ 
14. Який грунт називають родючим?а) в якому багато глини; б) в якому багато 

піску;   в) багато перегною. 
 

15. Що є небезпечним для грунту?  1._____________  2.____________ 3.__________ 
 



16. Для збереження грунту та його родючості потрібно…        а) насаджувати 

лісосмуги;   б) вносити багато отрутохімікатів;   в) в міру використовувати добрива;  
г) поливати;  д) спалювати опале листя;   є) взимку проводити затримання снігу. 

 
17. Людина використовує грунт для ________________________________________ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

1. Вона весь світ годує, сама ж нічого не їсть.      _______________ 

2. Дощик ллє — вона все п’є. Щоби все росло і зеленіло.  _______________ 

3. Чим більше в неї вкладаєш, тим більше вона віддає.     _______________ 

4. Дощик ллє — вона все п’є. Щоби все росло і зеленіло.  _______________ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Розгадай кросворд.                                           Підпис ___________________ 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     По вертикалі 

1.  Одна із складових частин ґрунту.  
2)  Верхній шар землі, на якому зростають рослини.  

3) Ґрунт повільно пропускає воду, якщо в ньому є...  
4)  Що ви виявите у ґрунті, коли кинете його грудочку в склянку з водою?  
 По горизонталі: 

1) Рослинні і тваринні рештки, що перегнили.  
5)  Рідина, що входить до складу ґрунту.  

6)  Головна ознака ґрунту.  
                                                                    Відгадай загадки 
1. Вона весь світ годує, сама ж нічого не їсть.      _______________ 

2. Дощик ллє — вона все п’є. Щоби все росло і зеленіло.  _______________ 

3. Чим більше в неї вкладаєш, тим більше вона віддає.     _______________ 

4. Дощик ллє — вона все п’є. Щоби все росло і зеленіло.  _______________ 

 
Розгадай кросворд.                                           Підпис ___________________ 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    По вертикалі 

1.  Одна із складових частин ґрунту.  
2)  Верхній шар землі, на якому зростають рослини.  

3) Ґрунт повільно пропускає воду, якщо в ньому є...  
4)  Що ви виявите у ґрунті, коли кинете його грудочку в склянку з водою?  
 По горизонталі: 

1) Рослинні і тваринні рештки, що перегнили.  

5)  Рідина, що входить до складу ґрунту.  
6)  Головна ознака ґрунту.  
                                                                          Відгадай загадки 
1. Вона весь світ годує, сама ж нічого не їсть.      _______________ 

2. Дощик ллє — вона все п’є. Щоби все росло і зеленіло.  _______________ 

3. Чим більше в неї вкладаєш, тим більше вона віддає.     _______________ 

4. Дощик ллє — вона все п’є. Щоби все росло і зеленіло.  _______________ 
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Обведи тварин, які живуть у грунті. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
    бактерії 

 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основи  здоров’я         Підпис ______________ 
                   Тема. Поведінка  і здоров’я    
1. Що означає бути ввічливим? Напиши свою думку. 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

2. Вибери правильну відповідь. Познач. 

___ говори чемно , не вживай образливих слів; 

___ не допомагай меншим; 

___ поважай старших; 

___ не терпляче чекай своєї черги; 

___ пропускай у дверях старших, дівчат; 

___ не поступайся місцем у транспорті; 

___ не допомагай людям похилого віку. 

 

3. Чому так кажуть? Якщо ти ввічливий, то сприяєш 

збереженню здоров’я своїх батьків. Напиши свою думку. 

_______________________________________________________

_______________________________________________ 

 

4. Що є основою добрих стосунків? Обери відповідь. 

а) стримувати своїх емоції;      б) нервозність; 

в) з гумором ставитися до дрібниць;   г) обмірковувати свої 

                                                                                           дії. 

                                Тема. Права  

1. Які права ти маєш? Напиши. 

________________________   ________________________ 

________________________   ________________________ 

________________________   ________________________ 

2. До кого ти звернешся коли: 

а) образили однокласники; До _______________________ 

б) погрожують незнайомці; До ______________________ 

в) жорстокість батьків;        До _______________________ 
3. В якому документі записані права дітей?Права дорослих і дітей? 

_____________________      ___________________________                                 

 

Природознавство         Підпис _________________ 
1. Доведи, що рослина – це живий організм. 

_______________________________________________________

_____________________________________________________ 

2. Для того, щоб насіння проросло, потрібно: 

______________________________________________________ 

 

3. Хто може запилювати квіти? 

а) вода;   б) вітер;   в) звірі;    г) комахи;   д) люди. 

 

4. За яких умов у квітки може утворитися плід з насінням? 

а) після поливання;     б) після запилення квітки; 

в) після опилення квітки сонцем;    г) після внесення добрив. 

 

5. Із квітки утворюється плід з насінням. Яке значення має 

плід? Познач. 

а) запасає воду для насіння;   б) захищає насіння; 

в) запасає поживні речовини для насіння; 

г) сприяє розповсюдженню насіння. 

 

6. Що в природі допомагає плодам розповсюджуватися по 

землі? 

а) вода;    б) вітер;    в) звірі;     г) люди. 

 

7.Насіння яких рослин ти бачиш на малюнку? Підпиши. 

        
_________  _________  ________   _______     ________   ______   ______ 

Постав номер назви рослини. 
1.Куль-баба.  2. Горох.  3.Клен.  4.Квасоля. 5.Кукурудза. 6..Ясен.  7.Гарбуз. 

 

8. Що потрібно для життя рослини? Познач. 

а) світло;  б) птахи;  в) вода;   г) вітер;   д) тепло;  є) грім;  ж) поживні речі 

з) повітря.                        ОЦІНКА ______ 

 



                      

 

 Задание 1 
Определи тип текста. Спиши его в тетрадь. 

                         Наш класс 

       Наш клас большой и светлый. На окнах много цветов. 

Парты стоят в три ряда. Перед  партами – стол, учителя.  

На столе  лежат тетроди, книги, карандаши. У стены по- 

лки. Там наши рисунки и поделки. Я люблю свой класс. 

     Это текст ____________________                   

 

                             Задание 2 

Перестрой повествовательные предложения в  

побудительные так, чтобы выделенные слова 

стали обращениями. Запиши в тетрадь. 

      Рая налила чай. Папа играл со мной. Марина 

открыла окно в комнате. 

     

            Домашняя работа по русскому языку                                
                                 Задание 1 

Раздели текст на предложения. Озаглавь его. Запиши. 

    Это и вправду было как в сказке кленовые листья повисли на 

нитях осенней паутины лес прощался с солнцем световые 

зайчики играли на опавших листьях. 

                                 Задание 2 

Дополни предложения подходящими по смыслу словами. 

Запиши в тетрадь. 

     На землю падал  (какой?) снег. По небу плыли (какие?) 

тучи. Подул (какой?) ветер. (Какие?) деревья качались от 

(какого?) ветра. На улице стало (как?).  

        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


