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Тиждень 16

ЗИМОВІ СВЯТА

1. Які зимові свята відзначають українці? Розкажи.

2. Яке твоє улюблене зимове свято? Чому?
Як ти його відзначаєш?

https://svitdovkola.org/1/16?ref=ik111118-p4
https://svitdovkola.org/1/16/Tyzhden-16-coverpic.pps?ref=ik11118-p3
https://svitdovkola.org/1/16/Tyzhden-16-besida-za-kartynou.pdf?ref=ik11118-p3
https://svitdovkola.org/1/16/Tyzhden-16-diff-activities.pdf?ref=ik11118-p3
https://svitdovkola.org/1/16/Rizdviana_radist.mp4?ref=ik11118-p3
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Як відзначають зимові свята 
в Україні та у світі?

Ее В Е РТ Е П

1. Розглянь малюнки та визнач, які зимові свята
на них зображені. Чи знаєш ти, коли відзначають
кожне з них?

6 грудня у Німеччині 
святкують День Святого 
Ніколауса. 

Дітям у цей день кладуть 
солодкі подарунки у чобіток 
або шкарпеточку.

3. Обчисли усно.

У Великій Британії Різдво 
святкують 25 грудня. 

Британці проводять цей 
день у родинному колі. А також 
пригощають обідом бідних.

Французи у першу неділю січня 
святкують Епіфанію — день, коли 
троє волхвів принесли подарунки 
новонародженому Ісусу.

2. Дізнайся, як відзначають зимові свята у різних
країнах.
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http://svitdovkola.org/1/16?ref=ik11121-p4
https://svitdovkola.org/https://learningapps.org/watch?app=6105717&ref=ik11120-p3
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Як підготуватися до свята?

1. Розглянь комікс і довідайся, чому, готуючись
до свята, важливо подумати про гостей.

2. Як ти гадаєш, що відчув хлопчик, коли отримав
подарунок? Який висновок він зробить?

3. Іванко прикрасив кімнату до свята.
Визнач ті прикраси, у назвах яких є звук [е].

4. До Іванка на гостину прийде 9 друзів.
Поміркуй, скільки предметів посуду
треба додати, щоб вистачило на всіх.
Склади і запиши відповідні рівності
в зошиті.

=•- =•- -•

-•   =• -•-

• - -•-

-•- -•- -•--=• -•- -•

Мамо, купи мені, 
будь ласка,  всюдихід!!!!

Згодом отримаєш. 
А зараз купи торт 
для гостей.

Ходімо, хлоп’ята, 
їсти торт.
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http://svitdovkola.org/1/16?ref=ik11123-p4
https://svitdovkola.org/1/16/Tyzhden-16-comics.pps?ref=ik11122-p3
https://svitdovkola.org/1/16/Tyzhden-16-comics-zapytannia.pdf?ref=ik11122-p3
https://svitdovkola.org/1/13/Tyzhden-13-multfilm-zapytannia.pdf?ref=ik1199-p3
https://svitdovkola.org/1/16/Tyzhden-16-rozfarbovka.pdf?ref=ik11123-p3
https://svitdovkola.org/1/16/Tyzhden-16-method_comment_rozfarbovka.pdf?ref=ik11123-p3
https://svitdovkola.org/https://jmil.com.ua/2013-4/coverpic?ref=ik11123-p3#dload
https://svitdovkola.org/https://jmil.com.ua/2013-4/coverpic?ref=ik11123-p3
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Чому під час свята  
нам краще бути разом?

1. Дізнайся, чому засумував Дмитрик.

 дуже любить зиму. Учора  катався на , 

загубив та  і дуже змерз. Вранці  захворів. 

 поставила йому , дала . Засумував . 

Які тепер свята? Не піде він кататися на , не зможе 

прикрашати з  . Що ж робити?

2. Поміркуй, як можна поліпшити другові настрій
у такій скрутній ситуації.

3. Друзі знають, що Дмитрик живе у 10-й квартирі.
А на кожному поверсі в його
будинку 4 квартири. На якому
поверсі живе Дмитрик?

4. Пригадайте правила безпечного
користування ліфтом.

5. Чи знаєш ти когось, хто проводить свята на самоті?
Як розрадити цю людину?

6. Розглянь фотографії
святкового вечора.
Розкажи,
що відбувається.

7. Хто дбає про нашу безпеку під час свята?

8. Згадай, які приємні сюрпризи люди роблять одне
одному на свята.

9. Створи листівки для всіх, кого хочеш привітати.

?

svitdovkola.org/1/16

http://svitdovkola.org/1/16?ref=ik11125-p4
https://svitdovkola.org/1/16/Tyzhden-16-multfilm-zapytannia.pdf?ref=ik11124-p3
https://svitdovkola.org/1/16/podarunok-na-Rizdvo.mp4?ref=ik11124-p3
https://svitdovkola.org/1/16/Kitayskiy-feyerwerk.mp4?ref=ik11125-p3
https://svitdovkola.org/https://jmil.com.ua/2013-4/igroteka?ref=ik11125-p3
https://svitdovkola.org/https://learningapps.org/watch?app=6072264&ref=ik11125-p3
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