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ЗИМОВА МОЗАЇКА

тиждень 13

1. Чи любиш ти зиму? Поясни, чому.

2. Назви явища природи, які бувають 
лише взимку.

3. Які ознаки зими зобразив художник?
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https://svitdovkola.org/1/13?ref=ik1194-p4
https://svitdovkola.org/1/13/Tyzhden-13-coverpic.pps?ref=ik1194-p3
https://svitdovkola.org/1/13/Tyzhden-13-besida-za-kartynou.pdf?ref=ik1194-p3
https://svitdovkola.org/1/13/Tyzhden-13-diff-activities.pdf?ref=ik1194-p3
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Як цікаво проводити час узимку?

1. Довідайся з коміксу, за що зайчик Вуханчик 
полюбив зиму. 

2. Чому Вуханчику не подобалася зима?

3. Хто допоміг зайчикові змінити думку? Як саме?

4. Розглянь малюнок і скажи, що робить кожен із дітей. 
Назви предмети, які їм потрібні.

5. Що “зайве” в кожному ряду? Обґрунтуй відповідь.

6. Як ти проводиш час узимку? Розкажи.
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Радієш? 
А я ї ї 
 ненавиджу.

Ура! Зима!

Я покажу тобі цікаві 
зимові розваги!

Збиваймо бурульки!

Зробимо снігових 
ангелів.

Ура! Сніговий дощик!
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А я — зайчика!
Пограймо у слідопитів…

Чудовий 
день!

Тепер і я  
люблю 

зиму.

Я зліплю 
сніговика.
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http://svitdovkola.org/1/13?ref=ik1197-p4
https://svitdovkola.org/1/13/Tyzhden-13-comics.pps?ref=ik1196-p3
https://svitdovkola.org/1/13/Tyzhden-13-comics-zapytannia.pdf?ref=ik1196-p3
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Які сюрпризи готує нам зима?

Зз КОВ З АНИ

1. Ти любиш сюрпризи? Чи завжди вони приємні? 
Розкажи про свій найприємніший сюрприз.

2. Розглянь малюнок. Чи однаково ставляться 
до ожеледиці бабуся Наталя Володимирівна 
і хлопчик Захар? Як допомогти бабусі?

6. Розглянь серії малюнків і склади 
розповідь за кожною з них. 0

7. Відшукай дві однакові сніжинки.
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3. Поміркуй і розкажи, як ставиться до снігу двірник. 
Його песик Сірко? А ґава?

4. Як зустрічають морозний день пані Марина, яка 
вчора купила нову шубу, і Наталя Володимирівна, 
єдине пальто якої погризла міль?

5. Про що думає злодій Буркотило, коли рано починає 
сутеніти, а про що тато Даринки та Івасика?
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http://svitdovkola.org/1/13?ref=ik1199-p4
https://svitdovkola.org/https://jmil.com.ua/2017-1/security?ref=ik1198-p3#dload
https://svitdovkola.org/1/13/zymovyi-multfilm-pro-spravjnyu-druzhbu.mp4?ref=ik1199-p3
https://svitdovkola.org/1/13/Tyzhden-13-method_comment_07.pdf?ref=ik1199-p3
https://svitdovkola.org/1/13/Robert-Duncan.jpg?ref=ik1199-p3
https://svitdovkola.org/https://jmil.com.ua/2014-6/clubcurious?ref=ik1199-p3
https://svitdovkola.org/https://learningapps.org/watch?app=4137903&ref=ik1199-p3
https://svitdovkola.org/1/13/Tyzhden-13-multfilm-zapytannia.pdf?ref=ik1199-p3
https://svitdovkola.org/1/13/Tyzhden-13-rozfarbovka.pdf?ref=ik1199-p3
https://svitdovkola.org/1/13/Tyzhden-13-multfilm-zapytannia.pdf?ref=ik1199-p3
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5. Які з зображених тварин української фауни могли б 
так сказати?

Як зимує природа?

1. Уяви зимові сни дерев.

 взимку сплять.  сниться літо. 

  сниться . Усім сняться птахи.

2. Уявіть собі, що дерева пробудилися і розмовляють 
одне з одним. Про що вони могли б говорити? 
Інсценізуйте розмову. 

3. Розглянь зображення дерев і визнач, яке серед них 
зайве. Обґрунтуй свою думку.

4. Зробіть для пташок їстівну годівничку.  
Як ви гадаєте, хто до неї прилетить?

Сс

Взимку комах 
не дістати, 
їстиму шишки.

Запасів робити не буду, 
легко вполюю здобич 
на снігу.

Як настануть 
холоди, добре 
спати у своїй норі.

Майже нічого не їм, 
не рухаюся... Важко 
зимувати під водою.

ялинка соснадуб ялівець
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http://svitdovkola.org/1/13?ref=ik11101-p4
https://svitdovkola.org/1/13/F._Chopin_-_Nocturne_-_The_first_snow.mp4?ref=ik11100-p3
https://svitdovkola.org/1/13/Tyzhden-13-music-besida.pdf?ref=ik11100-p3
https://svitdovkola.org/1/13/F._Chopin_-_Nocturne_-_First-Snow.mp3?ref=ik11100-p3
https://svitdovkola.org/https://learningapps.org/watch?app=4138074&ref=ik11101-p3
https://svitdovkola.org/1/13/Natalya-Gurkina_-_Zagadky-zymynky.mp4?ref=ik11101-p3
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