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1. Знайди на малюнку винахідників. Обґрунтуй свій вибір.

2. Які риси характеру, на твою думку, властиві 
винахідникам? Поясни свої міркування. 

МИ — ВИНАХІДНИКИ

ТИЖДЕНЬ 19

1. Дізнайся, як винайшли шапку-навушники.

2. Чи знаєш ти, як були винайдені інші корисні речі? 
Розкажи.

15-річний  Ермус Честер дуже не любив 
 
, 

навіть узимку її не вдягав. Якось йому сяйнула ідея. 

 попросив  пришити хутряні   на дріт. 

Ермус назвав свій винахід “захисники для 
  

”.  

Теплі  виявилися зручними для багатьох . 

?
?

Як народжуються винаходи?

3. Поміркуй і скажи, якого морозива бракує у клітинках.
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https://svitdovkola.org/1/19?ref=ik1219-p1
https://svitdovkola.org/1/19?ref=ik1219-p1
https://svitdovkola.org/1/19/Tyzhden-19-coverpic.pps?ref=ik1218-p1
https://svitdovkola.org/1/19/Tyzhden-19-besida-za-kartynou.pdf?ref=ik1218-p1
https://svitdovkola.org/1/19/Tyzhden-19-diff-activities.pdf?ref=ik1218-p1
https://svitdovkola.org/1/13/Tyzhden-13-multfilm-zapytannia.pdf?ref=ik1199-p3
https://svitdovkola.org/1/19/Tyzhden-19-hmara-1.pdf?ref=ik1218-p1
https://svitdovkola.org/https://learningapps.org/watch?app=6339570&ref=ik1219-p1
https://svitdovkola.org/https://learningapps.org/watch?app=6335348&ref=ik1219-p1
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Як природа допомагає 
винахідникам?

1. Розглянь фото і визнач, що є природними 
прототипами приладів, створених людьми. 2. Поміркуй, які ще винаходи людям підказала 

природа. 

3. Розкажи, як утворюються числа від 11 до 20.

4. Відшукай у класі об’єкти, які можна позначити 
числами 12, 16, 20. Які з них природні, а які — 
створені людиною?

Хх МУРА Х А

svitdovkola.org/1/19

https://svitdovkola.org/1/19?ref=ik1221-p1
https://svitdovkola.org/1/19?ref=ik1221-p1
https://svitdovkola.org/https://jmil.com.ua/2015-2/laboratory?ref=ik1220-p1#dload
https://svitdovkola.org/1/19/Tyzhden-19-method_comment_1.pdf?ref=ik1220-p1
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Можна винайти 
ще безліч 
корисних речей, 
які полегшать 
наше життя.

Чи можна бути  
винахідником у наш час?

1. Дві подруги сперечалися, чи можливо стати 
винахідником у наш час. Як ти вважаєш, яка 
дівчинка має рацію?

2. Розглянь послідовність виготовлення сердечка 
зі скріпки.

3. Запропонуй незвичайні способи використання 
гумки, гребінця. Представ їх однокласникам. 

Сьогодні 
вже нічого 
не винайдеш, 
все давно 
відомо!

5. Розгляньте зображення, створені за допомогою 
мильної піни. Придумайте власну техніку 
малювання мильними бульбашками. Створіть 
колективне панно.

6. Винайди оригінальне накреслення літер 
української абетки. Напиши своє ім’я та прізвище.

4. Придумай кілька способів 
наповнити водою 19-літровий бутель, 
використовуючи наявну тару.

10 л
5 л

3 л

2 л

1 л

19 л
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https://svitdovkola.org/1/19?ref=ik1223-p1
https://svitdovkola.org/1/19?ref=ik1223-p1
https://svitdovkola.org/https://jmil.com.ua/2018-7/clubcurious?ref=ik1222-p1
https://svitdovkola.org/https://jmil.com.ua/2000-2/hudstudio?ref=ik1223-p1
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1. Чи всі персонажі, зображені 
на малюнку, люблять спорт?

2. А як ставишся до спорту ти? Чому?  

ТИЖДЕНЬ 20

СПОРТ

7. Дізнайся, як 11-річний хлопець винайшов фруктове 
морозиво.

Зроблю 
власний рецепт 

напою.

  Змішаю 
сироп...

Негайно 
іди спати!

1

2

3

5

7

4

6

8

8. Поміркуй, чи складно робити винаходи.

https://svitdovkola.org/1/19/Tyzhden-19-comics.pps?ref=ik1224-p1
https://svitdovkola.org/1/19/Tyzhden-19-comics-zapytannia.pdf?ref=ik1224-p1
https://svitdovkola.org/1/13/Tyzhden-13-multfilm-zapytannia.pdf?ref=ik1199-p3
https://svitdovkola.org/1/19/Tyzhden-19-hmara-2.pdf?ref=ik1224-p1
https://svitdovkola.org/1/13/Tyzhden-13-multfilm-zapytannia.pdf?ref=ik1199-p3
https://svitdovkola.org/1/19/Tyzhden-19-rozfarbovka.pdf?ref=ik1224-p1
https://svitdovkola.org/1/19/mnogomernaya_golovolomka.mp4?ref=ik1224-p1
https://svitdovkola.org/1/19/fleksagon.mp4?ref=ik1224-p1
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