Додаткові матеріали
до опанування теми
шукайте на сайті
svitdovkola.org/1/15

ТИЖДЕНЬ 15

ПОДАРУНКИ

1. Полічи, скільки гномиків працюють над виготовленням
машинок. Скільки роблять зайчиків?
2. Чи міг би один працівник узяти на себе всю роботу?
Що б тоді змінилося?

Чому люди дарують подарунки?
1. Довідайся, які подарунки отримав Вовчик на своє
свято.
Я придумав
найтепліший
подарунок!

У Вовчика день 
народження. Приготуймо
теплі привітання!

Рр

Р ОДИНА

4. Дізнайся, чому Дмитрик вирішив зробити
подарунки своїм рідним.
Під час зимових свят
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, а й від

Дивно… Чому всім?
Адже теплим був
лише мій
подарунок…

.

5. Обчисли вирази і визнач, які подарунки вручить
Дмитрик кожному із членів своєї родини.
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2. Який подарунок можна назвати теплим, а який — ні?

,

. Цього року він теж вирішив зробити

приємність рідним і приготувати для кожного

6

Дякую всім
за теплі
привітання!

не лише від

настрій, бо отримує
,

завжди має гарний
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3. Що говорили звірі, вітаючи Вовчика?
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Як дарувати і приймати
подарунки?

3. Розглянь вітальні листівки, зроблені дітьми.
Яку листівку хотів/хотіла б отримати ти?
Поясни, чому.

1. Довідайся, чому змінився настрій дарувальника.
День народження у Нати.
Що б таке подарувати?
Дім яскравий цей ляльковий?
А чи посуд іграшковий?
Ляльку, потяг, коліщатко…
Може, скейт? Чи ведмежатко?
Кожна іграшка цікава,
Обирати — марна справа.
Але все! Здається, знаю —
Книгу справно загортаю.
Музика гучна лунає,
Іменинниця чекає:
“Не барися вже, вітай!
Й подаруночок давай!”
Вмить обгортка геть злетіла,
Та Натуся не зраділа.
Книгу навіть не гортає:
“Я одну таку вже маю”.

4. Кого б ти хотів/хотіла привітати із зимовими
святами? Склади і запиши власне привітання.
Намалюй листівку.
5. Складіть правила дарування і приймання
подарунків.
6. За якою ознакою об’єднані слова?
Додай слово до кожної групи.

Світлана Волкова

2. Як ти поведешся у подібній ситуації?
Інсценізуйте її разом з однокласником.
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Що я можу подарувати?
1. На подарунки для своїх рідних Назарчик відклав
гроші. Скільки в нього купюр? Скільки монет?

3. Які переваги має подарунок, виготовлений
власноруч, а які — куплений у магазині? Чому?
4. Марійка, Софійка й Аліна отримали на Різдво
різні подарунки. Марійка отримала не книжку
і не настільну гру, Софійка — не головоломку
і не настільну гру. Який подарунок отримала кожна
дівчинка?

5. Створи подарунки для своїх друзів та рідних,
скориставшись фото-підказками.
сіль +
кольорова
крейда

2. Дай Назарчикові пораду на випадок, якщо грошей
виявиться замало, щоб купити подарунки для всіх
родичів.
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6. Про що свідчить подарунок, зроблений недбало,
нашвидкуруч?
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