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РІЗНОБАРВНИЙ РІК
Відгадай загадки. Коли це буває? Назви ознаки кожної пори року.
• Гуляє по землі вона,
Оця красуня чарівна,
Слід білий по собі лишає.
Як люд красуню називає?

• Барвистий одяг скинула,
Умилася сльозами,
Ліси, поля покинула —
Зима не за горами.

• В небі ластівка летить,
З вітром листя шелестить.
Воду п’є лелека.
Сонце палить. Спека.
Дозріває жито. Яка пора?..

• Це дівча зеленокосе
Біле личко миє в росах,
Укриває землю цвітом,
Жде побачення із літом.
Алла Свашенко

нахилена
нахи

обертається

однаково

Дізнайся цікаве.
Які бувають пори року? а чому щороку вони настають одна за одною в одному
і тому самому порядку? Земля обертається
навколо Сонця. Один повний оберт Земля
робить за один рік. Земна вісь не стоїть прямо, а дещо нахилена. Тому Сонце нагріває
Землю неоднаково. Пересувай глобус навколо настільної
лампи, неначе навколо Сонця, і подивись, де на глобусі
буде зима, де — весна, де — літо, а де — осінь.
Розплутай слова і прочитай прислів’я. Як ти його
розумієш?
СНАВЕ НАКРАС КАМИКВіТ, А СіНЬо — ДАМИПЛо.
www.e-ranok.com.ua
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кишенькова

духмяне


набігався

Прочитай оповідання, замінюючи малюнки словами.
ЧоТИРИ БАЖАННЯ
Дмитрик катався на
із гірки. а вдома сказав:
— Як весело взимку! Я б хотів, щоб зима завжди була!
,—
— Запиши своє бажання у мою кишенькову
сказав тато.
Прийшла весна. Дмитрик уволю набігався за
в лузі, нарвав квітів, прибіг до тата і каже:
— Яка гарна весна! Я б хотів, щоб весна завжди була!
Тато вийняв книжку, і Дмитрик записав своє побажання.
, збирав
, пеНастало літо. Дмитрик ловив
рекидався у духмяному сіні. а потім сказав татові:
— Я б хотів, щоб літо ніколи не закінчувалося!
І це бажання Дмитрика було записане.
Настала осінь. У садку збирали плоди — рум’яні
. Дмитрик був у захваті і говорив татові:
і жовті
— Осінь — найкраща пора року!
Тоді тато вийняв свою записну
і показав хлопчикові, що він те саме говорив і про весну, і про зиму, і про
літо.
За Костянтином Ушинським
Які бажання були у Дмитрика? Яка пора року подобається тобі?
Чим закінчується літо і починається осінь?
ЛіТо

оСіНЬ
www.e-ranok.com.ua
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БРАТИ-МІСЯЦІ
супутник
супу

оберт

листопад

доба

Дізнайся цікаве.
Чи знаєш ти, що таке місяць? Супутник нашої планети Місяць робить оберт навколо Землі приблизно за
30 діб. Цей період називається місяцем. Усього в нашому календарі 12 місяців. Місяці січень, березень, травень,
липень, серпень, жовтень, грудень тривають 31 добу;
квітень, червень, вересень, листопад — 30 діб, а лютий —
28 діб (раз на 4 роки — 29 діб).
Виконай «математичні» дії і дізнайся, який місяць
називають місяцем вітрів, а який — пісенником.
ПоЛЮС − По − С + ТИН − Н + Й = ?
СЕСТРА − СЕС + ВЕСНА − СНА + НЬ = ?

веселі ший

завірюха

сні жки

Прочитай вірш. Дай відповіді на запитання, які
в ньому містяться.
У ЯКоМУ МіСЯЦі?
Скільки місяців у році?
У якому — завірюха,
І мороз щипає всіх?
Ну, хто знає, говори!
І який з них веселіший
У якому вишні, сливи
Червоніють на гілках?
Для малої дітвори?
У якому сніжки, санки,
У якому спіють груші,
Баба з снігу, крики, сміх?
Повно яблук у садках?
За Катериною Перелісною
www.e-ranok.com.ua
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добридень
добри


розгнівалася

віддячили

Прочитай грецьку народну казку, доповнюючи її
необхідними словами.
БРАТИ-МіСЯЦі
Була собі бабуся. Ішла вона якось полем і побачила
печеру, а в печері дванадцять діток. а було то д……..ь
місяців. Місяці й питають б….ю:
— а хто з нас, бабусю, найкращий?
— Усі гарні. Січень сніговий, у січні с..г іде; як прийде
лютий — пороша сипле; зайде травень — усе зацвіте.
— Як ти нас, бабусю, похвалила, то віддячимо тобі.
Дай свою хустину.
Подякувала бабуся місяцям й пішла
д….у. Розв’язала х…..у, а в ній золото. Побачила це сусідка, пішла й собі
до м…..в.
— Здорові були, дітки!
— Добридень, б….ю. Скажи нам,
котрий м….ь найкращий?
— а жоден доброго слова не вартий. У січні с..г мете,
у лютому — пороша, у червні с…е пече.
— Дай нам свою хустку,— мовили місяці. Прийшла
с…..а додому. Розв’язала х…..у, а в ній саме каміння.
— а що ти казала м…..м, як тебе питали, котрий з них
найкращий? — питає бабуся.
— Казала, що жоден нічого не вартий!
— От вони тобі і віддячили, як бачиш.
Кого зустріла бабуся в лісі? За що і як віддячили
місяці бабусі? Що трапилося з її сусідкою? Як ти
вважаєш, який місяць найкращий?
www.e-ranok.com.ua
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СІМ ДІТЕЙ БАТЕЧКА ТИЖНЯ
Відгадай загадку. Дізнайся, хто такий батько і семеро його діток. Перелічи їх. Що ти про них знаєш?
Семеро діток батечко мав,
Всіх їх голубив, всіх доглядав.
Перший синок працювати почав,
Другий його естафету прийняв.
Третьою стала до праці сестра.
Батько радіє: росте дітвора.
Ось і в четвертого руки робочі,
П’ята і шоста до праці охочі.
Сьома ж нічого робити не хоче.
Алла Свашенко

зватимуть
зва

післязавтра

позавчора

Прочитай казку за особами.
ДЕНЬ і НіЧ
— Як тебе звуть? — запитав День у Ночі.
— Як звуть? а ніяк не звуть. Ніч та й усе.
— а як зватимуть тебе завтра?
— Завтра теж зватимуть Ніч.
— а як звали тебе вчора?
— Теж Ніч.
— а мене сьогодні звуть вівторком, завтра зватимуть середою, післязавтра — четвергом, а вчора звали
понеділком, позавчора — неділею.
За Миколою Малишевським
Як назвати п’ять днів, не користуючись назвами
днів тижня?
www.e-ranok.com.ua

