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1. Які ознаки весни зображено на малюнку? 
Що переплутав художник?

2. Які ще ознаки весни ти знаєш? Назви́ їх.

3. Придумай власну історію про події, зображені 
на малюнку. Розкажи ї ї однокласникам.

ВЕСНЯНА МОЗАЇКА

ТИЖДЕНЬ 25
Як приходить весна?

1. Визнач за допомогою календаря, скільки днів 
триває весна.

4. В Україні існує давня традиція закликати весну. 
Зліпи із солоного тіста жайворонка, настроми 
його на паличку і підіймай високо вгору, співаючи 
веснянку.

Жайворонку,
жайворонку!
Візьми собі зиму,
А нам віддай весну.
Візьми собі сани,
А нам віддай віз!

3. Прочитай слова і склади власне речення з двома 
з них на вибір:

2. Чи завжди ця пора 
року приходить 
за календарем?  
Які зміни в неживій 
природі свідчать 
про прихід весни? 

svitdovkola.org/1/25

https://svitdovkola.org/1/25?ref=ik1261-p1
https://svitdovkola.org/1/25?ref=ik1261-p1
https://svitdovkola.org/1/25/Tyzhden-25-coverpic.pps?ref=ik1260-p1
https://svitdovkola.org/1/25/Tyzhden-25-method_comment_kartina_tignya.pdf?ref=ik1260-p1
https://svitdovkola.org/1/25/Tyzhden-25-diff-activities.pdf?ref=ik1260-p1
https://svitdovkola.org/1/25/Tyzhden-25-music-besida.pdf?ref=ik1261-p1
https://svitdovkola.org/1/25/media2?ref=ik1261-p1
https://svitdovkola.org/1/25/media1?ref=ik1261-p1
https://svitdovkola.org/1/25/Tyzhden-25-method_comment_02.pdf?ref=ik1261-p1
https://svitdovkola.org/1/25/media4?ref=ik1261-p1
https://svitdovkola.org/1/13/Tyzhden-13-multfilm-zapytannia.pdf?ref=ik1199-p3
https://svitdovkola.org/1/25/Tyzhden-25-puzzle.pdf?ref=ik1261-p1


62 63Тиждень 25 • ВЕСНЯНА МОЗАЇКА

Чим заклопотані птахи навесні?

1. Розглянь карту і розкажи, де зимували птахи.

2. Довідайся, які птахи вже повернулися до нас 
із вирію. Розкажи про їхню поведінку навесні. 

3. Виклади пташок 
із частин танграма.

4. Встанови послідовність подій за малюнками 
та розкажи, чим заклопотані птахи навесні.

5. Цього року в село Підгірці лелеки прилетіли  
19-го березня. Спочатку вони облаштовують гніздо, 
а потім дбають про пташенят. Самичка-лелека 
відклала яйця 20-го квітня.   

Визнач, коли з’являться 
на світ лелеченята, якщо 
відомо, що пташенята 
вилуплюються з яєць 
через 32 дні.

лелека ластівка шпак

чапля 
сіра

чапля 
біла

лебідь
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1. Довідайся, як прийшла весна до лісу і хто ї ї зустрів.

Зустрілися  і жаліються, що весни 

довго немає: то вітер, то , то . Перша 

 каже:

— Щоранку сиджу на верхівці , весну виглядаю. 

— І я, — мовить друга.

— І дарма,— почувся нараз тоненький голосок. — Ви 

краще на землю подивіться!

Озирнулися 
       

і побачили: коло 
 

вистромився    з-під    снігу   .

Непомітно  весна  підкралася!  Полетіли   

в  ліс  —  розповісти  всім  цю  радісну  новину.

За О. Буценем

Які квіти розквітають першими?

2. Послухай вірш та уяви собі Весну-чарівницю.

Цц НАР Ц ИС

Весна-чарівниця,
Неначе цариця,
Наказ свій послала,
Щоб краса вставала:
І проліски, і травка,
Зелена муравка,
І кульбабка рясна,
Й фіалочка ясна.

О. Пчілка

3. Що б ти спитав/спитала у казкової Весни?

4. Що об’єднує всі зображені на світлинах рослини?

5. Які ще рослини-первоцвіти ти знаєш?
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1. Яке свято відзначають люди? 

2. Розкажи, що ти про нього знаєш.

ВЕЛИКДЕНЬ

ТИЖДЕНЬ 26
6. Назви́ сусідів кожного числа.

8. Складіть поради щодо того, як берегти рослини.

7. Довідайся, чому не можна зривати первоцвіти.

1 2

3 4

5

6Це рослини, 
що зникають.

Проліски 
рвати 
не можна!

2539645799
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