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1. Як проводять вихідні родини, зображені на малюнку?

2. Розкажи, як би тобі хотілося провести вихідний день 
зі своїми рідними. 

МОЯ РОДИНА

ТИЖДЕНЬ 31
Хто є в моїй родині?

1. Познайомся із сім’єю героя вірша.

Мама, тато, дід, бабуся —
Всіх назву, не помилюся.
Старший братик і сестричка —
В нас сімейка невеличка.

Не спиняйте, бо зіб’юся:
Мама, тато, дід, бабуся,
Старший брат, сестра і я —
Отака моя сім’я!

В. Гринько

2. Досліди́, скільки осіб у твоїй родині.

3. Розкажи про свою родину однокласникам.

4. Відтвори прислів’я та поясни його зміст.

Нема 

родина.

як

дорожчого, 

у  світі
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У чому сила родини?

1. Досліди́, як швидше робити салат — самому 
чи разом. 

3. Які речення описують щасливу родину?  
Обґрунтуй свою думку.

 ☼ Усі поважають одне одного.

 ☼ Планують спільні справи і відпочинок.

 ☼ Кожен дбає лише про себе.

 ☼ Усі допомагають одне одному.

 ☼ Разом відпочивають.

 ☼ Не цікавляться справами одне одного.

4. Здогадайся, що говорять персонажі коміксу, 
та розкажи, як маленькі мурашки допомогли 
великому зайчику.

5. Наведи приклади ситуацій з власного життя, коли 
твоя родина показала свою велику силу.

6. Коли важливіше згуртуватися — коли в родині свято 
чи коли виникають труднощі? Обґрунтуй свою думку.

Ми хоч маленькі,  
разом ― велика сила!

2

1

3

4 52. Коли народився Дмитрик, його мамі було 23 роки, 
а татові 24. Зараз хлопчикові 6 років. Скільки років 
Дмитриковим мамі й батькові?
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Які я маю обов’язки в родині?

1. Прочитай оповідку і поміркуй, чи справедливе 
рішення ухвалив тато Левка.

Левко завжди допомагав батькам:  мив, 

у кімнаті . Але якось на  напала лінь. І день, 

і другий минув — Левко не допомагає.

Тут і неділя прийшла.  за обідом промовив:

— Погано ми працювали цього тижня. Тому не підемо 

сьогодні в кіно. Шкода, бо дехто старався, а дехто ні.

 почервонів та й каже:

— То й ідіть самі! А я з  залишуся.

— Та ні, — відповідає . — Адже сім’я у нас одна. 

Всі одне за одного відповідаємо.

За В. Осєєвою

2. Розкажи за ілюстраціями, які обов’язки можуть 
виконувати діти в родині. 

4. Встанови закономірність і усно продовж ряд. 

??
3. Розкажи, як допомагаєш своїм рідним ти. 
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