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1. За якими ознаками ти можеш упізнати літо на малюнку? 

2. Що тобі хотілося б додати до цього літнього пейзажу?

ЛІТНЯ МОЗАЇКА

ТИЖДЕНЬ 33
Як упізнати літо?

1. Прочитай вірш. Уяви заквітчане Літо.

2. Що тобі хочеться робити разом з казковим Літом?

Літо в гості завітало,
В коси квіти повплітало,
Запросило жваві ніжки
На уквітчані доріжки.

— Гей! Побігли швидше в ліс,
Там багато є беріз, 
Що убралися в сережки,
Там грибочок біля стежки
Причаївся під кущем,
Скупаний рясним дощем.

Любо там пташки співають,
Літо радісно вітають,
І стрибають жваві білки
Зверху вниз, на гілку з гілки.

Ніжки бігли, не барились,
Навіть трішечки втомились.
Вже й додому бігти час...
В ліс прийдемо ще не раз!

Є. Гуменко
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 ☼ Влітку день починається дуже рано, і сонце 
встигає добре прогріти землю. Тепло – основна 
ознака літа.

 ☼ Влітку після спекотного дня поверхня землі 
охолоджується. Тоді на траві можна побачити 
росу. Роса буває лише зранку.

 ☼ Влітку всі школярі відпочивають. Канікули – 
основна ознака літа.

Як змінюється природа влітку?

2. Як птахи піклуються про своїх дитинчат? Розкажи.

3. Назви́ рослини рідного краю, які квітнуть лише 
влітку.

4. Створіть літню мозаїку.

1. Чи всі твердження правильні? Обґрунтуй свою думку.

- • -

= •  - •  = •

• =  - - - •

- •  - • -

- - •  = • -  - •

- •  - • -  - •

= • -  - = • -  - • -

svitdovkola.org/1/33

https://svitdovkola.org/1/33?ref=ik12117-p1
https://svitdovkola.org/1/33?ref=ik12117-p1
https://svitdovkola.org/1/33/media2?ref=ik12116-p1
https://svitdovkola.org/1/33/Tyzhden-33-rozfarbovka.pdf?ref=ik12116-p1
https://svitdovkola.org/1/33/media4?ref=ik12116-p1
https://svitdovkola.org/1/33/media3?ref=ik12116-p1
https://jmil.com.ua/2015-3/laboratory?ref=ik12116-p1
https://svitdovkola.org/1/33/media5?ref=ik12117-p1


118 119Тиждень 33 • ЛІТНЯ МОЗАЇКА 

Як провести літні канікули 
безпечно?

1. Довідайся, як пустощі однієї дитини зашкодили іншим.

2. Чи зумієш ти надати першу 
допомогу товаришеві, якщо той 
поріже палець уламком скла? 
Змоделюй свої дії. 
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3. Розглянь комікс і поміркуй, чому варто слухатися 
дорослих.

4. Складіть правила безпечної поведінки під час літніх 
канікул.

Синку, 
рятуйся, 
злітай!
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Вибач, тату! 
Дякую, що  
врятував!

Самі не літайте — 
це небезпечно. Ти як хочеш,  

а я полетів!
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