ПОРИ РОКУ ТА ЇХНІ ОЗНАКИ

1

Пригадай назви місяців. Об’єднай їх у групи за порами року.

2

Назви за малюнками, що ти вдягнеш у різні пори року.

3

Творча майстерня.
Розгляньте дитячі малюнки.
Що на них зображено?
Поміркуйте, чому малюнки мають такі
назви.
Спробуйте намалювати те саме (на
вибір).

Вересень, січень, березень, червень, жовтень,
грудень, квітень, липень, листопад, лютий, травень,
серпень.
 Запиши назви осінніх місяців за абеткою.

1

Грудень
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Травень

4

Липень

Жовтень

Обчисли значення виразів. Знайди їх значення на
парасольках.

 Пройди доріжками і перевір правильність обчислень.
60 + 7 – 2
80
35 – 5 – 5
25
10 + 7 + 3
20
86 – 4 – 2
65
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5

Попрацюйте в групах.
Розкажіть за малюнком, якою має бути інформація.
Інформація
Корисна

Своєчасна
Зрозуміла

6

Правильна

Визнач правильну інформацію.

Ти —
учень
(учениця)
2 класу.

25 + 34 = 59
У
вересні
31 день.

Сьогодні
вночі буде
дощ.

Вулицю
можна
переходити на
жовтий сигнал
світлофора.

7

Визнач інформацію, яка є для тебе зрозумілою.

8

Яку корисну інформацію ти отримаєш із даного
повідомлення?

9
3

Місяць обертається навколо Землі.
1 м = 100 см.
У високосному році 366 діб.
Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене
поділити на частку.

У Києві +7° С, похмуро, дощ.
Проаналізуй інформацію діаграми та дай відповіді на
запитання.
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Зима
Весна
Літо
Осінь

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10
Кількість учнів (учениць)
 Яка пора року учням подобається найбільше? А яка —
найменше?
 Скільком дітям подобається осінь? А скільком — весна?

10 Розглянь листочки. Значення яких властивостей змінилися?
Колір
Форма
Розмір

ПРАЦЮЄМО ЗА КОМП’ЮТЕРОМ
Завдання
Навчись виконувати подвійне клацання лівої кнопки
миші та забий якомога більше м’ячів у ворота.

Щоб виконати подвійне клацання:
1. Установи у потрібному місці
вказівник.
2. Двічі клацни (швидко натисни
і відпусти) ліву кнопку миші.
Етапи виконання
1. Прицілься та забий гол пінгвіну Туксу.
2. Полічи, скільки м’ячів ти забив (забила)

4

у ворота.
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11 Попрацюйте в групах.
1 група —
грудень

2 група —
січень

3 група —
лютий

Які зміни відбуваються взимку у неживій природі? Складіть
розповідь за малюнками й умовними позначеннями.
Грудень

Січень

Лютий

0°

–10°
–

–15°
–

–5°

–15°
–

–5°

–10°
–

–10°
–

0°

22 грудня — найкоротший день і найдовша ніч у
році — сонцеворот. Потому тривалість дня починає збільшуватися, а тривалість ночі — скорочуватися.

12 Склади за малюнком задачу. Розв’яжи її.

Сонце сходить

Сонце заходить

 У яку пору року можлива така тривалість дня?
Тільки для зими характерні ожеледь і хуртовина.

5
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13 Досліди, як утворюється лід.
Вода кімнатної
температури

При зниженні
температури
утворюється крига

Згодом вода
перетворюється
на лід

При охолодженні вода у твердому стані розширюється.

14 Прочитай. Зверни увагу на слова в дужках. Зміни їх так, щоб
утворилися речення.

Вкрилися м’якою ковдрою (поле). (Замерзла)
водойми. Заснули (ліс). Тихо (стояти) ялинки та сосни.
 Про які зимові явища йдеться?
 Поясни вживання апострофа.

15 Творча майстерня.

Зробіть сніжинки у техніці витинанки. Прикрасьте ними
клас.
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16 Пригадай і назви звірів, які впадають в зимову сплячку. Які
світлини зайві?

 Як змінюється забарвлення білки й зайця взимку?
Хутро звірів узимку стає густішим і теплішим.

17 Прочитай текст. Дай відповіді на запитання.

Дуже цікаво спостерігати за звірами взимку. Ось
з-за куща вибіг вовк, слідом — лисиця. Її лапи до зими
обростають густим хутром, тому їй не страшні найлютіші
морози. Ось прибігли два зайці. Вони харчуються
взимку корою чагарників та невеликих дерев. А ось
з дерева на сніг стрибнула білка, схопила шишку та
понесла її у дупло. Більшість звірів поховалися у свої
нори, де проводять холодну зиму і чекають весняного
пробудження природи.
 Про яких звірів йдеться у тексті?
 Чому в лисиці взимку не мерзнуть лапи?
 Що взимку їдять зайці?
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18 Хто ближче до сосни? На скільки метрів?

15 м

9м

7м

19 Склади розповідь за малюнками.

20 Прочитай. Поясни, які рядки слів можна назвати реченнями.

8

Спить ліс
Стало дуже холодно
Заснули до весни їжак, борсук та ведмідь
Білочка сховалась у
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21 Попрацюйте в групах.

Пройдіть лабіринтом, користуючись позначками. Ви маєте
отримати число, записане на фініші.
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