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ЧОТИРИКОЛІСНІ ДРУЗІ 

Особливий транспорт для особливої нагоди 

Сьогодні Нотка запрошує своїх друзів на автопрогулянку! Та ще й не на звичайну, 

а на лімузині. Таке не часто трапляється, а лише з особливої нагоди. 

 

 Знайдіть лімузин. Як ви впізнали цей автомобіль? У чому його переваги? А недоліки? 

 Як ви гадаєте, куди прямують Нотка та її друзі? На випускний до дитячого садочка 

чи на чиєсь весілля? 

Нагода, справді, виняткова — пісенний конкурс, в якому беруть участь співаки з усіх 

куточків нашої країни. Нотка — його організатор. Перед конкурсом дівчинка вирішила 

провести для нових друзів екскурсію містом й обрала для цього незвичайний транспорт. 

 Як ви думаєте, чому Нотка обрала саме лімузин? 

 Чи доводилося вам брати участь у конкурсах? Розкажіть про це. Які якості потрібні 

людині, щоб стати переможцем? 

 А який транспорт з особливої нагоди обрали б ви? 

Водії та пішоходи 

 Знайдіть на картині водіїв і пішоходів. Чи заважають вони одне одному? Чому? 

 Які правила дорожнього руху вам відомі? Чи однакові вони для водіїв і пішоходів? 

Щоб на дорозі був порядок, водії та пішоходи мають дотримуватися правил. 

Допомагають їм у цьому дорожні знаки. 

 Пригадайте, які з них ви бачили. 
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 Які дорожні знаки ви можете знайти на картині? 

 Скільки на картині транспортних засобів, людей, тварин, птахів? Кого чи чого 

більше? 

 Скільки коліс ви бачите? А скільки ні? 

 Скільки водіїв керують автомобілями? Скільки пасажирів вам вдалося розгледіти? 

 

 
Завдання з робочого зошита (частина 3, завдання 1, с. 50) 

Впишіть у клітинки кросворда слова — назви транспортних засобів. Прочитайте 

в зафарбованих клітинках ключове слово. 

 Який транспортний засіб для чого призначений? 

 Які з них ви бачили у своєму населеному пункті? 

 Чи є в кросворді транспорт, який не шкодить 

довкіллю? 

 Які з цих транспортних засобів ви знайшли 

на картині? 

Про машини треба дбати 

До зустрічі гостей Нотка добре підготувалася: подбала про частування, спланувала 

екскурсійну програму, а також привела до ладу автомобіль. Насамперед дівчинка 

перевірила, чи справно він працює. 

 Як ви гадаєте, куди Нотка звернулася по допомогу?  

Знайдіть на картині СТО — станцію технічного обслуговування, де можна перевірити 

технічний стан авто, відремонтувати чи замінити його деталі. 

 Яким знаком позначається СТО? Що зараз робить працівник станції? 

Після техогляду Нотка взялася за зовнішній вигляд лімузина. 

 Де допоможуть зробити машину чистою? Знайдіть це місце на картині. 

 Чи доводилося вам допомагати дорослим мити машину? Розкажіть про це. 

І звісно ж, дівчинка подбала про те, аби в авто було вдосталь пального. Адже 

щоб машина рухалася, їй потрібна енергія. Вона виникає в результаті згоряння пального 

у двигуні машини. При цьому утворюються шкідливі гази та дим, які вилітають крізь вихлопну 

трубу в повітря. Ви можете побачити це під час руху машини й навіть відчути неприємний 

запах. 

 Де можна заправити машину пальним? Що для цього слід зробити? 

 Які види пального продаються на заправці? 

 Чим небезпечний бензин, інші види палива? 

 Які правила безпечної поведінки на заправці ви знаєте? 

Разом із дорослими побувайте на заправці, автомийці, СТО, дізнайтеся, як вони 

працюють. 
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Захистимо планету від шкідливих газів 

Проїжджаючи повз один із численних сквериків міста, Нотка помітила своїх друзів — 

Джмелика та Книжечку. За мить до них під’їхав і Пензлик. 

— Привіт, Пензлику! Що це в тебе за дивний транспорт? — запитала Нотка, натискаючи 

на гальма. З вихлопної труби лімузина вилетів клубень диму. 

— Вітаю, друзі! Це сегвей — двоколісний транспортний засіб, що сам себе балансує. 

Йому не потрібний бензин, він рухається завдяки електриці, яку виробляє акумулятор. 

А заряджається від звичайної розетки. На відміну від автомобілів, сегвей не забруднює 

повітря, — пояснив Пензлик. 

 Які ще екологічно чисті види транспорту ви знаєте? 

 Чи вмієте на ньому їздити? Чи складно це робити? 

 Коли та де ви його використовуєте? 

 У кого у вашій родині ще є такий транспорт? 

— Це чудово! От якби таке й для машин придумали... — замріялася Нотка. 

— Вже придумали, — відповів Пензлик, — електромобілі! Цим машинам не потрібне 

пальне, як і мій сегвей, вони заряджаються від розетки. 

— Однак поки їх не так багато, інші машини продовжують забруднювати повітря, 

і ми ніяк не можемо цьому зарадити, — зітхнула дівчинка. 

— Можемо! — озвався Джмелик. — Ми маємо садити якнайбільше дерев, кущів, квітів, 

адже вони очищують повітря від шкідливих речовин. 

 Яке деревце садять Джмелик і Книжечка?  

 Чи висаджуєте ви рослини? Де? Які саме? 

 У яку пору року краще садити дерева? 

Гості міста теж захотіли долучитися до його озеленення. І перш ніж продовжити 

екскурсію, діти разом висадили квіти. 

Нотчин лімузин попрямував далі. 

Музей транспорту 

Які цікаві місця покаже Нотка друзям? Дорогою нашим мандрівникам трапився Музей 

транспорту, і вони вирішили неодмінно відвідати його. Тут можна дізнатися про транспорт 

чимало цікавого — і про його далеке минуле, і про майбутнє. 

 Знайдіть музей на картині. 

 Як гадаєте, де Нотка залишила лімузин на час відвідування музею? 

 Чому не можна залишати авто на проїжджій частині чи на тротуарі? 

 Що може трапитися, якщо так вчинити? 

Розгляньте світлини з Музею транспорту (див. презентацію “У музеї транспорту”).  

 Яким ви уявляєте собі музей транспорту? Чи були ви в такому? 

 Які експонати вас зацікавили найбільше? Чим саме? 
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 Які власні експонати ви додали б до музею? Чому саме ці? 

Гості відвідали ще багато цікавих місць, а потім вирушили на довгоочікуваний конкурс. 

 А які цікавинки свого міста (селища) ви хотіли б показати? Чому? 
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