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*Обов’язкове поле

Привіт! Цього місяця ми відчули себе сміливими
винахідниками, допитливими вченими-дослідниками і
разом з Мішковинкою та її друзями зробили чимало цікавих
відкриттів. Познайомилися з письменником Микитою
Лукашем, який написав книжку “Мішечок історій
Мішковинки” в 14 років, і зрозуміли — якщо хочеш чогось
досягнути, треба рішуче діяти, і тоді успіх не забариться. Я
хочу, щоб тобі зі мною було цікаво, затишно, спокійно, щоб
ми з тобою стали приятелями. Тож поміркуй і дай відповіді
на мої запитання. Обіцяю уважно все прочитати, зберегти в
таємниці твої думки та врахувати побажання. Мрій і дій, а я
тобі допомагатиму.

1. Щоб я не помилилася, коли виконуватиму
твої побажання, напиши своє ім'я. Можеш
пожартувати або й зовсім нічого не
писати. Але тоді не ображайся, якщо я
помилюся.

Фантазійна подорож до Уявляндії

2. З ким із мешканців Торбокраю ти подружився/подружилася найбільше? *
Виберіть лише один варіант.

 Мішковинка

 Фона Смарт

 пан Торбань

 Коко Лакі

 Рюкзачок-малючок

 бабуся Корзина

 пан Портфель

3. Напиши коротко, чому ти подружився/
подружилася саме з цим персонажем. *



4. Пофантазуй і вигадай свого мешканця
Торбокраю. Як його звати? Намалюй його.
Мені буде дуже цікаво і приємно
подивитися на нього. *

5. Прочитай імена. Чи можуть вони належати мешканцям Торбокраю? Познач ім'я
мешканця іншої країни. *
Виберіть лише один варіант.

 Пак Ет

 Торбочка

 Ляра Фут

 Моне Порт

 Пуня Шарм

6. Придумай назву країні, де мешкають
Тролей Бас, Бусинка Авто, Таку Лі, Сегус
Вейгус. *

Пригадуємо мандрівку на фестиваль монгольф'єрів

7. Пригадай властивості води й повітря. Знайди спільні та відмінні властивості. *
Виберіть усе, що підходить.

Вода Повітря

Прозорість
Текучість
Не має запаху
Не має смаку
Безбарвність
Немає форми
Гарний розчинник
Розширюється під час
замерзання
Розширюється під час
нагрівання



8. Познач світлину, зроблену під час фестивалю повітряних куль у Кам'янці-
Подільському. *
Виберіть лише один варіант.

 Варіант 1   Варіант 2

 Варіант 3   Варіант 4

 Варіант 5   Варіант 6



9. Які висновки ти можеш зробити, переглянувши ці світлини? *
Виберіть усе, що підходить.

 Фестивалі повітряних куль відбуваються в різних країнах

 Повітряні кулі можуть літати в різні пори року

 Фестивалі повітряних куль відбуваються в різних містах

 Фестивалі завжди відбуваються на відкритій території

 Повітряні кулі бувають різного забарвлення

 Повітряні кулі бувають різної форми

 Фестивалі ніколи не відбуваються вночі

 Повітряні кулі літають тільки у безвітряну погоду

10. Чи можна назвати китайські ліхтарики попередниками повітряних куль? *

Виберіть лише один варіант.

 Так

 Ні

 Складно відповісти

11. Як варто використовувати повітряні кулі сьогодні? *
Виберіть усе, що підходить.

 Перевезення вантажів

 Реклама

 Мандрівки (аби заощадити на будівництві доріг)

 Спортивні змагання

 Прикрашання міста

 Розваги

12. Як ти використовував/використовувала б
повітряні кулі? *



Винаходи і винахідники

13. Придивись уважно до творів художників-винахідників. Хто з них користувався, окрім
звичного приладдя, ще й фотоапаратом? *
Виберіть усе, що підходить.

 Соня Делоне   Вінсент Баль

 Енді Воргол   Жуан Міро



14. Який винахід ти вважаєш найважливішим? *
Виберіть лише один варіант.

 Лампа   Спосіб добування вогню

 Колесо   Смартфон

15. Обґрунтуй відповідь на попереднє
запитання. *

16. Яку якість винахідника ти вважаєш найважливішою? *
Виберіть лише один варіант.

 Розвинена фантазія

 Суто професійні якості

 Винахідник має думати про те, добро чи зло принесе людям його винахід

 Терплячість

 Сила волі



17. Які винаходи можуть спричинити шумове забруднення? *
Виберіть усе, що підходить.

 Смартфон   Телевізор

 Колесо   Свічка



 Лопата   Літак

 Пральна машина   Виделка

18. Як гадаєш, наскільки важливо боротися з шумовим забрудненням? *
Виберіть лише один варіант.

1 2 3 4 5

Не потрібно Дуже важливо

19. Поміркуй і напиши свою пропозицію, як боротися з шумовим забрудненням. *
 

 

 

 

 



20. Чи можна вважати цей предмет винаходом? *

Виберіть лише один варіант.

 Так, звісно, я такого ще не бачив / не бачила

 Так, незвичайний предмет

 Ні, він якийсь дивний

 Ні, він ні для чого не потрібний

 Ні, він не виконує свою функцію

 Вагаюсь, не знаю що й думати

21. Чи зручно було б користуватися такими столовими приборами? *

Виберіть лише один варіант.

 Так

 Ні

 Не знаю



22. Поясни свою відповідь.

Погортаємо підручник

23. Наступного місяця я хочу більше: *
Виберіть усе, що підходить.

 Читати вірші

 Конструювати

 Створювати щось цікаве

 Грати в ігри

 Танцювати й слухати музику

 Розв'язувати різні задачки

 Щось робити разом з однокласниками

 Займатися спортом

24. Яке із цих завдань тобі було найлегше виконувати? *
Виберіть лише один варіант.

 Відповідати на запитання за змістом тексту

 Розв'язувати задачі з математики

 Створювати поробки

 Брати участь в обговоренні різних питань

 Презентувати свою роботу в класі

 Обговорювати зміст коміксів

 Створювати й виконувати алгоритми

 Формувати нову корисну звичку



25. Які сторінки підручника ти обговорював/обговорювала з друзями не лише на уроках?
*
Виберіть усе, що підходить.

 с. 52–53   с. 56–57

 с. 60–61   с. 62–63

 с. 66–67   с. 74–75



26. Яке завдання тобі було важко виконувати? *
Виберіть лише один варіант.

 Відповідати на запитання за змістом тексту

 Розв'язувати задачі з математики

 Створювати поробки

 Брати участь в обговоренні різних питань

 Презентувати свою роботу в класі

 Обговорювати зміст коміксів

 Створювати й виконувати алгоритми

 Формувати нову корисну звичку

27. Напиши мені одне своє побажання на
наступний місяць: я намагатимуся його
врахувати. *

28. Чи цікаво тобі, якою буде тема наступного місяця? *
Виберіть лише один варіант.

 З нетепінням чекаю нової теми

 Нова тема мене не цікавить

 Мене цікавить усе!

29. Що тебе цікавить найбільше? *

Молодець! Дякую!
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