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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.
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6Це рослини, 
що зникають.

Проліски 
рвати 
не можна!
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https://svitdovkola.org/1/26/Tyzhden-26-coverpic.pps?ref=ik1267-p1
https://svitdovkola.org/1/26/Tyzhden-26-method_comment_kartina_tignya.pdf?ref=ik1267-p1
https://svitdovkola.org/1/26/Tyzhden-26-diff-activities.pdf?ref=ik1267-p1
https://svitdovkola.org/metodic/ik1/26/media1?ref=ik1267-p1
https://svitdovkola.org/https://jmil.com.ua/2016-2/christschool?ref=ik1267-p1
https://svitdovkola.org/1/26/Tyzhden-26-hmara.pdf?ref=ik1267-p1
https://svitdovkola.org/1/26/Tyzhden-26-pysanka.pps?ref=ik1267-p1
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Про що розповідає писанка?

1. Довідайся, які символи зображають на писанках.  
Що вони означають?

Гарна писанка у мене,
Мабуть, кращої нема.
Мама тільки помагала,
Малювала ж я сама.
Змалювала дрібно квіти, 
Вісім хрестиків малих,
І дрібнюсіньку ялинку,
Й поясочок поміж них.

К. Перелісна

2. Розкажи, що символізує колір на писанці.

Весну, пробудження 
природи.

Вогонь, добро, любов, 
радість життя.

Небо, повітря, силу 
і здоров’я.

Сонце, зорі, місяць, 
тепло, надію.

Чистоту і світло 
людської душі.

Ніч, темряву, невідоме 
й таємне.

3. Що спільного між цими творами декоративного 
мистецтва? Чим вони відрізняються?

4. Досліди́, яке яйце 
ва́рене, а яке – сире. 
Що допомогло тобі 
зробити висновок?

5. Досліди́, якого кольору будуть крашанки, створені 
за допомогою природних барвників.

Квітка — 
символ любові

Олень — 
символ здоров’я

Листок, дуб —  
символ 

витривалості

Крашанка Крапанка Дряпанка Писанка

svitdovkola.org/1/26

https://svitdovkola.org/1/26?ref=ik1269-p1
https://svitdovkola.org/1/26?ref=ik1269-p1
https://svitdovkola.org/1/26/Tyzhden-26-method_comment_puzzle.pdf?ref=ik1268-p1
https://svitdovkola.org/1/26/media2?ref=ik1268-p1
https://svitdovkola.org/1/26/Tyzhden-26-puzzle.pdf?ref=ik1268-p1
https://svitdovkola.org/1/26/media3?ref=ik1269-p1
https://svitdovkola.org/1/26/media5?ref=ik1269-p1
https://svitdovkola.org/1/26/media6?ref=ik1269-p1
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Що покладемо  
у великодній кошик?

1. Розглянь комікс та дізнайся, чи вдалися у господині 
паски. 3. Маса двох однакових пасок 2 кг. 

А скільки важить одна паска?

5. Розв’яжи:

 ☼ Ціна однієї паски 30 грн. Мама 
попросила Аліну купити дві 
і дала їй 100 грн. Скільки решти 
має повернути дівчинка?

Шш КО Ш ИК

 ☼ Максим купив два кошики: більший і менший.  
Ціна більшого кошика — 66 грн, а меншого — 33 грн. 
Яка вартість усієї покупки?

Ти дивись, 
яке борошно 

погане!

От 
гидке 
тісто!

Можна  
я тобі 
допоможу, 
мамо?

НЕ 
ЗА-
ВА-

ЖАЙ!

Іди 
геть!

От тобі й 
пасочки...
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2. Поміркуй, як вплинув настрій пані на результат.

4. Що можна покласти 
до Великоднього кошика?

svitdovkola.org/1/26

https://svitdovkola.org/1/26?ref=ik1271-p1
https://svitdovkola.org/1/26?ref=ik1271-p1
https://svitdovkola.org/1/26/Tyzhden-26-comics.pps?ref=ik1270-p1
https://svitdovkola.org/1/26/Tyzhden-26-comics-zapytannia.pdf?ref=ik1270-p1
https://svitdovkola.org/1/26/media4?ref=ik1271-p1
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Як святкують Великдень у світі?

1. Розкажи, які традиції святкування Великодня 
існують у твоїй родині.

За німецьким повір’ям, великодній  

розмальовує  та ховає їх у саду. Тож святкового 

ранку, після церковної служби,  із задоволенням 

шукають ці , а також  з ласощами, які  

дбайливо заховали напередодні.

2. Довідайся, чому німецькі діти з нетерпінням 
чекають Великодня.

3. Сім'я Ганса святкуватиме Великдень 
в Україні. Батько хлопчика хоче 
за німецькою традицією пригостити 
українських друзів сина шоколадними 
яйцями. Скільки таких смаколиків 
він зможе купити на 100 грн, 
якщо вартість одного – 35 грн?

4. Довідайся про давню традицію “поливаного 
понеділка”.

Щщ ПОЛЬ Щ А

У деяких регіонах України, Польщі, Чехії та 
Словаччини є жартівливий звичай у понеділок 
після Великодня обливати одне одного водою. 

5. Ми святкуємо Великдень навесні, а в Австралії 
в цей час осінь. Тут дарунки дітям приносить милий 
сумчастий борсучок – бандикут. 

svitdovkola.org/1/26

https://svitdovkola.org/1/26?ref=ik1273-p1
https://svitdovkola.org/1/26?ref=ik1273-p1
https://svitdovkola.org/1/26/media7?ref=ik1272-p1
https://svitdovkola.org/1/26/media8?ref=ik1272-p1
https://svitdovkola.org/https://jmil.com.ua/2011-1/igroteka?ref=ik1273-p1
https://svitdovkola.org/1/26/Velikodni_porobki.zip?ref=ik1273-p1
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