уКРАїнА нА ПЛАнЕТі зЕМЛя
Ти живеш в одному
з наймальовничіших куточків
Землі — в Україні.

Це наша
Батьківщина.

Ми всі громадяни
однієї держави,
український народ.
Так говорить Основний
закон України —
Конституція.

zz Позначz назвиz трьохz старовиннихz містz нашоїz
держави.
Київ, Харків, Полтава
Київ, Львів, Чернігів
Ужгород, Луцьк, Житомир

Запам’ятай!
Держава — країна
з певним політичним
устроєм.
Державний — який
належить державі,
має важливе значення для держави.
Незалежний — вільний, самостійний.
Ознаки незалежної
держави — кордони,
територія, народ, прапор, гімн, герб.
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КРАсА іМЕні ТвоГо
zz Відгадайz загадку.z Запишиz відгадку.
Всі хочуть, як народиться дитина,
Щоб я було красиве і дзвінке,
Бо носить все життя мене людина,
А відгадай-но, що я таке?

Моє фото

zz Запишиz своєz ім’яz таz прізвище.

zz «Збери»z прислів’я.z Поясниz йогоz значення.
Не

прикрашає

а людина —

людину,

ім,я.

ім,я

Зверни увагу!
Раніше були такі стародавні імена-характеристики:
• за зовнішністю людини: Мал, Кудряш, Рябий, Біл,
Некраса;
• за рисою характеру: Добр, Буян, Несміяна, Розумник;
• за професією:
Кожум’яка, Коваль, Звір.

zz Відz поданихz іменz утвориz йz запишиz пестливіz
слова.
Іван —
Василь —
Марія —
Оксана —
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zz Упишиz прізвища,z щоz походятьz відz родуz занять,z скориставшисьz словамиz дляz довідки.

Зверни увагу!
Козаки славилися веселістю й охотою до
жартів. Особливо любили вони вигадувати
прізвища своїм товаришам.
Того, хто спалив з необережності курінь,
звали Палієм, того,
хто розкладав вогонь
над водою, називали
Паливодою, тому, хто
варив кашу, давали
ім’я Кашки або Кашовара. Так само виникли і прізвища Горбач, Малюта, Черепаха, Корж…

Ким наші предки були,
Нам прізвища розповіли.
Клав прадід печі — звавсь
Робив колеса —

,
,

Дробив каміння —

,

Щетину обробляв —

,

Ковші виготовляв —

,

А дьоготь продавав —
А у козацькім курені
Отаман був пан

,
.
Дмитро Білоус

Слова для довідки: каменяр, пічник, курінний, дігтяр, колісник, щіткар, ковшар.
zz З’єднайz стрілочкамz частиниz прислів’їв.z
У лінивої Хими

а дома шалько.

Для нашого Федота

свято щоднини.

Між людьми Ілько,

не страшна робота.

zz Запиши,z якіz жіночіz іменаz єz такожz назвамиz квітів.
.
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ТвАРинниЙ свіТ уКРАїни
zz Розгадайzкросворд.zПрочитайzключовеz
словоz уz виділеномуz стовпчику.
1
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4
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zz Запишиz відповідіz наz запитання.
2. Як називають найменшу пташку, яка мешкає в Україні.

1. Хто є найбільшим звіром
тваринного світу України?

zz Якихz тиz знаєшz тварин,z занесенихz доz Червоноїz книгиz України?z Запиши.
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zz З’єднайz стрілочкамиz фразеологізмz зz відповіднимz значенням.
Купити кота
в мішку —

домогтися одночасно здійснення двох різних справ.

Казка про
білого бичка —

придбати що-небудь,
не знаючи його якостей.

Убити двох
зайців —

що-небудь надумане,
вигадане.

zz Розгадайz ребуси.

ВК

и
л

СИ

ЛС
ь

zz Запишиz відповідіz наz запитання.
Лісова пташка, яка підкладає свої яйця
в чужі гнізда.
Хто найвірніший своєму господареві?
Хто по землі ходить, а неба не бачить?
Хто спить, а очей не зажмурює?
Хто хвіст залишає, а від ворога тікає?
zz Зміниz словоz так,z щобz утворилосяz нове.
Полохлива і струнка, з роду оленів вона.
Коли ж зміниш К на З, птах у лісі закує.
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