
☼ Розвиває навички самостійної 
роботи

☼ Сприяє формуванню впевненості 
у своїх силах

☼ Допоможе вчителю визначати
навчальні досягнення учня

2
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РУХ І ЧАС Тема 8

1. Другокласники вирішили здійснити 
віртуальну подорож Київським зоопар
ком в останній четвер квітня. Познач 
на календарі цю дату. Скільки днів від 
сьогодні учням залишилося чекати на 
мандрівку?

Квітень
Пн  6 13 20 27
Вт  7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24  
Сб 4 11 18 25  
Нд 5 12 19 26  

2. Після того, як учні 2го класу роздивилися птахів, які мешкають 
у  Київсь кому зоопарку, Володя розповів, що бачив напередодні 
перелітних птахів, які повернулися додому. Кого хлопець міг мати 
на увазі? 

А Снігур, омелюх, дрізд 

Б Шпак, жайворонок, ластівка 

В Ворона, горобець, голуб

3. На території зоопарку мешкають плямисті сала
мандри. Захар дізнався, що ці тварини зимують 
групами в підземних сховищах, у порожнинах під 
коренями дерев, під камінням, у норах, а раціон 
плямистих саламандр складається зі слимаків, 
черв’яків, молюсків, багатоніжок, гусені та жуків. 
Запиши звукові схеми поданих слів.

слимак черв’як молюск 

багатоніжка гусінь жук 

+
=

АБВ
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4. Христинка і Максим зацікавилися носухою. 
Учителька зауважила, що, коли в нас ранок, 
на батьківщині цієї тваринки ще ніч. Чому 
так?

5. Під час подорожі Ладу найбільше здиву
вав 13річний слон Хорас. У його велико
му вольєрі є басейн і величезна парасоля. 
Раціон тварини складають сезонні овочі, 
фрукти, сіно чи трава. Що ще тобі хотіло
ся б дізнатися про Хораса? 
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6. Руслана й Асію дуже зацікавили чотири амурських тигри: Тішка, 
Амба та їхні діти: Малюк і Рена. Руслан запропонував подрузі злі
пити тигра з пластиліну. Пронумеруй у правильній послідовності 
етапи створення тигра. Зроби й ти такого.

7. Юля хоче стати кореспондентом. Вона підготувала репортаж про 
Київський зоопарк і записала його, а коли перечитала, то помітила 
в тексті три помилки. Відшукай їх і зроби відповідні виправлення.

1 2 3
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8. Для відвідувачів зоопарків існують певні правила.  
Чому їх слід дотримуватися? 

9. На сайті зоопарку діти прочитали, що можна стати опікунами тва
рин. Як відвідувачі можуть поліпшити умови життя мешканців зоо
парку? Що саме ти міг/могла би зробити? 

10. Марійка та Денис довідалися, що в Київ
ському зоопарку живуть двоє жира
фів — Джамбо та Джуто. Тварини щоденно 
з’їдають до 150 кг різноманітного корму: 
гілочки верби та акації, вівсяні пластівці, 
апельсини, банани й моркву. Продовж роз
повідь про жирафів.
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1 2 3 4 5

11. Учні розпочали віртуальну подорож о 10 год 20 хв, а завершили ї ї 
о 12 год. Скільки часу тривала віртуальна подорож зоопарком? 

А 90 хв Б 100 хв В 105 хв

12. Важкими чи легкими були для тебе ці завдання?

Поміркуй та обговори в класі

1. Що ще ти хочеш дізнатися про мешканців Київського зоопарку? 

2. Якби ти виконував/виконувала завдання вдруге, що б ти змінив/
змінила у своїй роботі? Чому? 

3. Віднови діалог.  

Привіт! Як ти впорався із завданнями?

Що ти відчула в цей момент?

Що тебе найбільше вразило?

А ти?

А тебе?

АБВ
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