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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

№ Тема практичної роботи К-ть 

годин 

І півріччя 

Вступ 

1 Екскурсія до зоопарку 2 

2 Екскурсія в міський парк. 2 

Сезоні зміни у природі 

3 Спостереження змін в неживій природі 2 

4 Збір листя. Спостереження за змінами листя. 2 

5 Збір та робота з природнім матеріалом. 2 

6 Виготовлення листівок на природничу тематику 2 

7 Різноманітність грибів. 2 

ІІ півріччя 

Тваринний світ України 

8 Правила ведення спостереження за тваринами живого куточку. 2 

9 Спостереження за змінами видового складу птахів взимку та на 

весні. 

2 

10 Конкурс малюнків на захист безпритульних тварин 2 

11 Демонстрація фільму про тварин 2 

Лікарські рослини місцевості 

12 Гра «подорож за лікарськими рослинами» 2 

13 Виготовлення композицій або малюнків присвячені лікарським 

рослинам 

2 

14 Вивчення гербарію лікарських рослин 2 

Ліс зелене багацтво країни його збереження та охорона 

15 Екологічна гра  2 

16 Конкурс робіт на тему «Найцікавіше дерево» 2 

17 Знайомство з деревами пришкільної ділянки 2 

18 Характеристика дерев пришкільної ділянки 2 

Охорона природи 

19 Виготовлення виробів з природного матеріалу 2 

20 Виготовлення червоної книги 2 

21 Демонстрація пізнавальних відеофільмів 2 

22 Конкурс малюнків «природа моїми очима» 2 

23 Демонстрування відеофільмів 2 

Наш рідний край 

24 Проведення спостереження за змінами погоди 2 

25 Передбачення погоди за місцевими ознаками 2 

26 Перегляд відео фільму «Природо заповідні об’єкти 2 
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І ПІВРІЧЧЯ 

ВСТУП 

Заняття 1. Екскурсія до зоопарк. 

План екскурсії 

- знайомство з навчально-матеріальною базою закладу; 

- знайомство з тваринами зоопарку; 

- знайомство з рослинами що ростуть на території. 

Завдання№1 

Запишіть назви тварин яких ви зустріли в зоопарку. 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

Завдання № 2 

Намалюйте тварину яка з поміж усіх побачених сподобалась вам найбільше. 
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Завдання №3  

Розфарбуйте ті рослини які зустрічали вам на території зоопарку та підпишіть 

їх назви. 

 

 

 

 

 

 

_______________________                      _________________________ 
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__________________________                ___________________________ 

 

 

Висноки:____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Заняття 2. Екскурсія в міський парк. 

План екскурсії 

- знайомство з історією міського  парку; 

- знайомство з птахами живучими в парку; 

- знайомство з рослинами,  що ростуть на території. 

Завдання №1 

Заповніть таблицю про птахів яких ви зустрічали в парку. 

Зимуючі птахи Перелітні птахи 
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Завдання №2 

Замалюйте квітку яка зустрічалась вам у парку та занесена до червоної книги 

України. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Висноки:____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

СЕЗОНІ ЗМІНИ У ПРИРОДІ 

Заняття №3 Спостереження змін в неживій природі. 

Завдання №1 

Намалюйте дерево якого не вистачає. 
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Завдання №2 

Підпишіть пори року під відповідними малюнками. 

 

 

_______________      ______________      _____________       _____________. 

Висноки:____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Заняття №4 Збір листя. Спостереження за змінами листя. 

Завдання №1 

 Приклейте у відведеному місці найкращий, знайдений вами на прогулянці 

осінній листочок. 
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Завдання №2 

 Розфарбуйте осінні листочки. 
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Висноки:____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Заняття №5 Збір та робота з природнім матеріалом. 

Завдання№1. 

 Напишіть назви дерев  листя яких ви використовували для своєї композиції-

гербарія. 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________. 

Завдання№2. 

Виготовіть та наклейте тваринку з осінніх листочків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висноки:____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



15 
 

Заняття №6 Виготовлення листівок на природничу тематику. 

Зразок елементів в техніці квілінг, який можна використовувати при 

виготовлені листівок. 

. 

 

 

Листівка виготовляється на окремому аркуші картону. 
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Заняття №7 Різноманітність грибів. 

Завдання №1  

Розфарбуйте гриби такими ж кольорами якими вони є у природі. 

 

Завданя№2 

 Напишіть назви грибів з завданя №1 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Завдання№3 

 Заповніть табличку. 

Їстівні гриби Отруйні гриби 

  

  

  

  

  

  

  

 

Висноки:____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ІІ ПІВРІЧЧЯ 

ТВАРИННИЙ СВІТ УКРАЇНИ 

Заняття №8 Правила ведення спостереження за тваринами живого 

куточку. 

Завдання №1. 

 Напишіть які ви знаєте правила поведінки при спостережині та роботі з 

тваринами. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

Завдання №2. 

Опишіть твару або тварин за якими ви вели спостереження. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

Висноки:____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Заняття №9 Спостереження за змінами видового складу птахів взимку та 

на весні. 

Завдання №1 

 Заповніть таблицю. 

Зимуючі птахи Перелітні птахи 

  

  

  

  

  

  

  

 

Завдання №2. 

 Обведіть перелітних птахів. 
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Завдання №3 

 Підпишіть назви зимуючих птахів. 

 

Висноки:____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Заняття №10 Конкурс малюнків на захист безпритульних тварин. 

Малюнки виконуються на аркуші формату А4. 

Заняття №11 Демонстрація фільму про тварин. 
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ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ МІСЦЕВОСТІ 

Заняття №12 Гра «подорож за лікарськими рослинами» 

(СЮЖЕТНО-РОЛЬОВА ГРА). 

Зупинка 1 

 (дія відбувається на уявній лісовій галявині. Чується глухий крик. Діти 

зупиняються). 

Д і т и . Що трапилось? Ви чули якийсь голос? 

(В результаті з’ясовується, що один із подорожніх поранив собі ногу). 

П о р а н е н и й . Допоможіть мені, будь ласка. 

В ч и т е л ь . Діти, що ж робити? Назад повертати? Шкода, та й 

далеченько відійшли. Ой, кров з рани біжить! Що ж тут вдієш? Немає тут 

нашого Айболитя! Та й сумки медичної ми не взяли... 

Л і с о в и к . (виходить назустріч). Навіщо вам сумка? Чи знаєте ви, що 

людина ще із початку свого існування шукала захисту у природи, намагалася 

зміцнити своє здоров’я, щоб вижити у складних умовах,  вона змушена була 

надавати собі лікарську допомогу  при різних травмах та захворюваннях, і, 

цілком природно, засоби для цього шукала в навколишній природі і насамперед 

– у світі рослин. Так людина пізнавала цілющі властивості рослин та їх дію на 

організм. Пізніше, з появою землеробства та тваринництва, розширилися 

знання людини про рослинний та тваринний світ. Ряд рослин увійшов до 

арсеналу лікарських на основі спостережень. Наша земля не тільки щедра, а й 

багата рослинним світом. Кожна рослина, що зростає на цій землі, має чудові 

властивості. 

В ч и т е л ь . Отже, будемо й ми шукати захисту у природи, адже 

знаходимось на лісовій галявині. Погляньмо ж навкруги, можливо, ліки 

приготувала нам сама природа? 

Завдання дітям: 

вибрати із запропонованого ряду лікарських рослин (гербарії, малюнки чи 

фотографії) саме ту, яка допоможе пораненому, і надати йому першу медичну 

допомогу. 
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Можливі відповіді: подорожник (ранник, порізник, бабка); деревій 

(кровавник); чистотіл (жовтосік). 

  

Зупинка 2. ЛЕКТОРІЙ АЙБОЛИТЯ (бесіда). 

Лікар Айдолить(вчитель, студент-практикант або учень-

старшокласник) розповідає "цікавинки” з життя лікарських рослин. 

Подорожник великий 

Лікувальні властивості цієї рослини добре знали лікарі Стародавньої 

Греції і Риму, а в середні віки – персидські та арабські медики. Цінували цю 

рослину і в Київській Русі. 

До XIV ст. подорожник був поширений лише в Східній півкулі. За часів 

великих подорожей, коли мореплавці шукали нових земель, його випадково 

завезли в Америку, де він швидко поширився, і індійці почали називати цю 

рослину "слід білої людини”. 

Подорожник великий – багаторічна трав’яниста рослина, яка здавна 

шанується народною медициною багатьох народів світу і широко 

використовується як лікувальний засіб при зовнішніх ранах, ударах, наривах, 

опіках. 

Запитання дітям: 

1.    Подорожник. Чому так назвали цю рослину? 

2.    Чому подорожник у народі називають ранником чи порізником? 

3.    Як застосовують подорожник у медицині? 

4.    чи користувалися ви лікувальними властивостями цієї чудо-трави? Де 

і коли? 

                                                  Деревій   

Ця рослина має приємний, бальзамічний  запах. Квіти запашні, на смак 

гіркі. поширений деревій повсюдно, росте на луках, полях, межах, уздовж 

доріг, на схилах, лісових галявинах, у чагарниках. 
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Деревій – дуже популярний лікувальний засіб. Вважають, що рослина 

поліпшує травлення, спиняє кровотечу, сприяє правильному обмінові речовин. 

Його приймають всередину,  вживають зовнішньо. 

Скажімо, трапилася прикрість – ви поранились у полі, у дворі. Тоді 

шукають деревій, беруть його листки (вони соковитіші за квіти), міцно 

розминають (за можливості чистими пальцями) і прикладають до рани. Після 

цього здебільшого рана загоюється за 3 – 5 днів без сліду нагноєння. Навіть 

рани від серпа, як на полі, в умовах далеко не санітарних, загоюється швидко. 

Ось чому цю чудову рослину у народі називають кровавником. 

Запитання дітям: 

1.    Де росте деревій? 

2.    При яких хворобах використовують деревій як лікувальний засіб? 

3.    Яку іншу назву має ця рослина? Чому народ назвав її саме так? 

Чистотіл 

Отруйна, але й дуже популярна в народі лікувальна рослина, 

трав’янистий бур’ян. При зламані виділяє жовтий або оранжевий молочний сік. 

Чистотіл (латинська назва перекладається дослівно – дар сонця) – 

лікувальна рослина. Росте по засмічених місцях, частіше в затінку, біля житла, 

під тинами, обабіч вулиць. Поширений повсюдно. Збирати траву починають 

наприкінці травня – до кінця липня, тобто під час більш рясного цвітіння. 

Соком чистотілу виводять бородавки, вузлики, лишаї, мозолі, плями на 

шкіри. настоєм чистотілу лікують хвороби ротової порожнини. 

Використовують чистотіл і для лікування ран, які довго не загоюються. 

У народі чистотіл називають бородавочником, жовто соком, глечкопаром, 

гландушником 

Запитання дітям: 

1.    Поясніть, чому ця рослина отримала саме такі назви? 

2.    Де росте чистотіл? 

3.    Коли можна збирати чистотіл? 

Зупинка 3. ГАЛЯВИНА ЗАГАДОК. (вікторина). 
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(Команди пропонують одна одній загадки про лікарські рослини із 

обов’язковим завданням прокоментувати їх лікувальні властивості). 

1.    Яка трава дуже гірка, але популярна в медицині? 

(П о л и н  . У народі його здавна вживали як жарознижувальну, 

кровоспинну, жовчогінну рослину. Відвар полину поліпшує апетит). 

2.    Яка рослина "вбиває” звіра? 

(З в і р о б і й. Використовують при хворобах шлунка, печінки, нирок. У 

народі називають травою від 99 хвороб). 

3.    Сонечко в траві зійшло 

Усміхнулось, розцвіло. 

Потім стало біле-біле 

І за вітром полетіло. 

(К у л ь б а б а . У давнину її вважали еліксиром життя. У листках її 

багато вітамінів. З неї готують салати. Настій кульбаби – чудовий засіб від 

опіків ). 

4.    Викупана в сонечку, 

Стоїть собі донечка. 

Бджоли сонячний медок 

Дістають з її квіток. 

(Л и п а . Її цвіт – найпопулярніший народний потогінний і 

жарознижувальний засіб). 

5.    На просторах поля золотого 

Сині зірочки тремтять, 

Мов шматочки неба голубого, 

Виграють, виблискують, горять. 

(В о л о ш к а . Використовують при хворобах нирок і сечового міхура, 

при підвищеній температурі, для примочок на очі). 

6.    Виросли на лузі 

Сестрички маленькі. 

Очки – золоті, 
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А вії – біленькі. 

(Р о м а ш к а . Використовують при хворобах шлунка, кишечника. 

Напаром з ромашки користуються для промивання гнійних ран ). 

Зупинка 4. ШКОЛА ЮНИХ ТРАВОЗНАВЦІВ (брейн-ринг). 

(Команди сідають навколо столу, де заздалегідь підготовлені картки із 

зображенням лікарських рослин. Кожна команда має свій плакат-фартушок, у 

кишеньку якого вставлятиме картку із зображенням потрібних рослин). 

Завдання дітям: учням пропонується відшукати рослину (чи набір 

рослин), відвар якої (яких) використовують при різних захворюваннях. Виграє 

та команда, яка швидко і правильно впорається із запропонованими 

завданнями. На закінчення конкурсу учасники готують чай з липи і 

смакують його. 

1.    При застуді готують відвар з ... 

2.    Щоб поліпшити апетит готують відвар з ... 

3.    При хворобах шлунка готують відвар з ... 

4.    Як жарознижувальний засіб використовують відвар з ... 

Правильні відповіді: 

1.    Липа (калина, гілочки малини, ромашка). 

2.    Деревій (полин, аїр тростинний, шипшина). 

3.    Звіробій (полин, ромашка). 

4.    Гілочки малини (квітки калини, цвіт липи). 

Фінал гри 

А й б о л и т ь . Я бачу на ваших обличчях усмішку. Отож, ви здорові, і у 

вас нічого не болить. 

Лі с о в и к . Усе навколо нас теж усміхається: сонце, квіти й трави. Усе 

радіє життю. 

Д і т и . Ми – діти природи, ми – її часточка. Природа дбає про нас, а ми 

мусимо берегти і примножувати її багатства. Природа дарує нам свої скарби, а 

ми, правильно використовуючи їх, маємо дбати про своє здоров’я. Бо воно є 

нашим найціннішим багатством. Це те, чого людина не купить за гроші, не 
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виміняє, не подарує. Природа і людське здоров’я – дві істини, дві сестри, які 

ідуть поруч. 

В ч и т е л ь. Діти, як ви гадаєте, для чого людині потрібне здоров’я? 

Невже так важко бути здоровим? 

Можливі відповіді: для того, щоб бути гарним, щоб добре вчитися. 

Працювати, заробляти гроші. Прославляти державу. 

Отже, здорова людина прагне до праці, вона життєрадісна, потрібна 

людям. І головним скарбом країни лікарських рослин є щаслива людина. 

В ч и т е л ь .  Здоров’я – великий скарб, який дарує людині природа! 

Нема здоров’я без природи, 

Нема добра без доброти, 

Немає більше насолоди, 

Аніж здоров’я зберегти. 
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Занятя№13 Виготовлення композицій або малюнків присвячені лікарським 

рослинам. 

Завдання №1 

 Замалюйте одну з наведених рослин або іншу відому вам лікарську рослину на 

окремому листку формата А4  

.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Завдання №2.  

Підпишіть назви рослин зображених вище на малюнку. 

 

Висноки_____________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Заняття №14 Вивчення гербарію лікарських рослин. 

Завдання№1  

Визначте які рослини знаходяться в нижче поданих гербаріях та підпишіть їх. 

  

   

  

____________________________       _______________________________ 
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Завдання №2  

Засушити  та приклеїти в відведеному місці власний гербарій однієї лікарської 

рослини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висноки_____________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ЛІС ЗЕЛЕНЕ БАГАЦТВО КРАЇНИ ЙОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОХОРОНА 

 

Заняття №15. Екологічна гра  

ЗАПИТАННЯ «РОЖЕВА СТЕЖИНА» 1. Які тварини ростуть протягом 

усього життя? 2. Яка риба без луски? 3. Які тварини сплять із відкритими 

очима? 4. Назвіть найменшого із ссавців нашої фауни. 5. Який з оленів 

найбільший в Україні? 6. Яка тварина найбільша? 7. Хто раніше з’являється 

навесні — кажани чи комахи? 8. Хто більше боїться холоду — плазуни чи пта- 

хи?) 9. У якої річкової тварини скелет міститься назовні? 10. У якої тварини 

найдовший язик? 11. Скільки пальців у собак? 12. Що таке крокодилячі сльози? 

13. У якого чудового стрибуна рівновагу допомагає утримувати хвіст?  

ЗАПИТАННЯ «СИНЯ СТЕЖИНА» 1. Який птах опирається на хвіст, 

коли сидить на дереві? 2. Назва птаха з родини Качині, річки та сузір’я. 3. Який 

найменший птах України? 4. Який птах найбільший в Україні? (Дрохва) 5. Чи є 

пташине молоко? 6. Який співочий птах, добуваючи корм, пірнає у воду й бігає 

по дну? 7. Який птах будує собі гніздо з риб’ячих кісток? 8. Хто з птахів плете 

своє гніздо як рукавичку? 9. Що страшніше птахам узимку — голод чи хо- лод? 

10. Чому качки й гуси не тонуть11. Чому не можна брати в руки яйця птахів? 

12. Назвіть птахів, які лаштують по кілька гнізд на одному дереві? 13. Яке місто 

має назву птаха? 

 ЗАПИТАННЯ «ЧЕРВОНА СТЕЖИНА» 1. Дайте визначення поняття 

«заповідник». 2. Які природоохоронні території ви знаєте? 3. Які заповідники 

існують в Україні? 4. Назвіть єдиний у світі мінералогічний заповідник. 5. 

«Найстрашніший звір на Землі», — проголошує напис на вході до одного із 

зоопарків Німеччини. Коли зацікавлений відвідувач притуляє обличчя до 

масивних ґрат і зазирає всередину, він бачить себе. За ґратами встановлено 

дзеркало. Чи є безпідставним напис на вході? (Ні. Людська діяльність настільки 

змінює природу, що це іноді загрожує існуванню самої людини) 6. За якими 

ознаками визначають види рослин і тварин, що потребують охорони? 7. Які 

види господарської діяльності людини найбільш небезпечні для чисельності 

популяцій?  
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Занятя№16 Конкурс робіт на тему «Найцікавіше дерево» 

Завдання №1 

 Придумайте своє власне дерево та замалюйте його. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №2 

Дайте назву придуманому дереву та вкажіть які плоди на ньому ростуть. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

Висноки_____________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Занятя№17 Знайомство з деревами пришкільної ділянки 

Завдання№1 

 Запишіть назви дерев які ростуть у вас на пришкільній ділянці 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Завдання№2  

В кожному з квадратиків приклейте листочки з різних дерев знайдених вами у 

шкільному дворі та підпишіть їх назви. 

   

   

 

Висноки_____________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Занятя№18 Характеристика дерев пришкільної ділянки. 

Завдання №1 

Заповніть таблицю про дерева які ростуть на пришкільній ділянці 

Дерево Плоди 

  

  

  

  

  

  

Завдання №2 

 Розфарбуйте дерева. 

 

 

Висноки_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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ОХОРОНА ПРИРОДИ 

Занятя№19 Виготовлення виробів з природного матеріалу 

Завдання №1 

Наклейте у наведеному місці аплікацію з сухих листочків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №2 

 Коротко опишіть що зображено на композиції, та які листочки ви 

використовували для її виготовлення. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Висноки_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



35 
 

Заняття №20 Виготовлення Червоної книги 

Завдання №1  

Замалювати та розфарбувати на окремих аркушах не менше десяти лікарських 

рослин, та скріпити їх в один альбом.  

Зразки рослин які можна замалювати. 
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Висноки_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Заняття №21 Демонстрація пізнавальних відеофільмів 

 

Заняття №22 Конкурс малюнків «природа моїми очима» 

 

Кожен гуртківець виконує індивідуальну роботу яка оцінюється на виставці 

 

Заняття №23  Демонстрування відеофільмів 
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НАШ РІДНИЙ КРАЙ 

Заняття №24 Проведення спостереження за змінами погоди 

Завдання №1 

 Заповніть табличку про те як мінялася погода протягом  трьох місяців. 

Вересень  Жовтень Листопад 

   

 

Завдання №2 

 Відгадайте загадки про природу. 

Всі  мене чекають, 

а приходжу – ховаються 

_____________________ 

Червоне коромисло 

через річку повисло 

_____________________ 

Мар’янка зелена 

не сіяна, не саджена, 

хто до неї доторкнеться, 

дуже сильно обпечеться 

_______________________ 

На горішок схожий, а на дубочку 

росте 

________________________ 

Влітку жупани вдягають, 

взимку їх знімають 

_________________________ 

Сам стоїть на довгій ніжці, 

хаток чорних має багато 

___________________ 

 

Висноки_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Заняття №25 Передбачення погоди за місцевими ознаками 

Завдання №1 

 Напишіть біля малюнків відповідні номери народних прикмет передбачення 

погоди. 

 

 

1 . Шишки хвойних дерев розкриваються — до сухої погоди. 

2 . Ластівки низько літають — до дощу. 

3 . Якщо сонце сідає в хмари — чекай дощу. 

4 . Якщо вдень суцвіття кульбаб закрилися — буде дощ. 

5 . Якщо конюшина зблизила листочки, а суцвіття її поникли — 

чекай дощу. 

Завдання №2 

Напишіть які ще  народні прикмети про погоду  ви знаєте. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Висноки_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Заняття №26 Перегляд відео фільму «Природо заповідні об’єкти 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ 
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1. Була річка, що текла річка - 

Раптом, на очах зникнувши, 

Вона пірнула звисока, 

З обриву, наче в безодню. 

  

2. Тече, тече - не витече, 

Біжить, біжить - не вибіжить. 

  

3. Порода гірського царства 

З шпату, слюди і кварцу. 

  

4. По пустелі жене вітер 

Гори жовтого піску. 

Як звуться ці гори, 

Ви подумайте трішки. 

  

5. Від дощів, текучих вод 

Він зростає з року в рік. 

Він полів рівнинних ворог. 

Як звуть його? ... 

  

6. Я і хмара, і туман, 

І струмок,і океан, 

І літаю, і біжу, 

І скляної бути можу. 

  

7. Носить бабка 

Снігову шапку. 

Кам'яні боки 

Закутані в хмари. 

  

8. Чого в гору не викотити, 

В решеті не забрати 

І в руках не втримати? 

  

9. Посеред поля лежить дзеркало, 

Скло блакитне, рама зелена. 

  

10. Кругом вода, 

А з питвом біда. 

  

11. Не море, не земля, 

Кораблі не плавають, 

А ходити не можна. 

  

12. Взимку мовчать, 

Навесні зажурчат, 

Жителів лісових 

Водою напоять. 
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1.Жовте  листячко  летить, 

Під  ногами  шелестить. 

Сонце  вже  не  припікає. 

Коли, діти, це  буває?  

2 Який я місяць? 

Все листя обтрусив підряд,  

Замів стежини  чисто,  

3. У зеленім  кожушку, 

В костяній сорочечці 

Я росту собі в лісочку,  

Всім зірвати хочеться 

4. Вдень у небі гуляє,  

а ввечері на землю сідає. 

5. Біжить він по долині  

у сіренькій кожушині. 

6. У садках, гаях блукає,  

Жовті  шати одягає.  

Золотисту стелить постіль –  

Жде сестрицю білу в гості 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1. На дорозі лежить квітка, 

   пелюстки згортає. 

   Я хотів її підняти, 

   а вона літає. 

2. Безкостий Макарко перепливає річку шпарко. 

3. Маленький, горбатенький весь луг перерив. 

4. Сіреньке, маленьке, хоч якого кота з місця стягне 

           1               

  2                 

 3                

   4              

5              

         

1                
 

 
 

  2         

    3         

   4         
 
 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Які мікроорганізми не живуть у болотному ґрунті. 

2. Найпоширеніша рослина боліт. 

3. В мене є ходулі - не боюсь болота. 

Жабенят спіймати?- ось моя турбота. 

4.Рослина - комахоїд. 

5. Яка корисна копалина утворюється у болотах? 

6.Болотний хижий птах. 

 

      7        

     1                 

    2            

  3                 

    4                 

     5             

6                          


