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Подаруйте посмішки собі,  
Один одному, мені. 

Я дарую посмішку і вам 
Радість допоможе у роботі нам. 

! 



 

 

 

Усміхніться всім навколо:                                                                                               

Небу, сонцю, добрим 

людям.                                                                                                     

І тоді обов'язково                                                                                                                                                 

Наш урок цікавим буде! 

Подаруйте посмішки собі,  

Один одному, мені. 

Я дарую посмішку і вам 

Радість допоможе у роботі нам 



Чого мене 
навчить 

цей урок? 

Поділюсь 
знаннями з 

однокласниками 

Будемо 
працювати 

в групах 

Поповню свої 
знання 

Почую 
нове, цікаве 



Фенологічні спостереження 

Народний прогностик 

• Кішка розтягується на підлозі - до тепла. 

• Ворони і галки в’ються в повітрі – перед 

снігом, сідають на сніг – до відлиги, 

сідають на верхівки дерев – до морозу. 

• Синичка починає з ранку пищати - очікуй 

уночі морозу.  



Народні прислів’я 
 У квітні ластівка день починає, а соловей 

кінчає. 
 У поле вирушай, козаче, вже весна соком 

плаче.  
 Весна днем красна. 
 У весняну погоду і смутний веселим буває.  
 Де багато пташок, там нема мурашок.  
 Посієш вчасно, то вродить рясно, а посієш 

рідко, то вродить дідько.  

          



 

 

 

Кросворд «Тварини» 
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 Тварини 

    Гронування 



 Тварини 

дикі 

свійські травоїдні 

  всеїдні 

хижі    

розумні 

        Гронування 



 Групи 

тварин 

звірі 

птахи 

комахи 

риби 

плазуни 

земно-

водні 



 

План 

1. Розгляньте зображення тварин вашої 

групи. 

2. Що об’єднує цих тварин? 

3. Опрацюйте матеріал підручника, 

додатковий матеріал про тварин вашої 

групи. 

4. Перевірте свої знання за допомогою 

питань. 

5. Підготуйте розповідь про тварин вашої 

групи. 



 



Велетень пустині, 

Елегантний красень. 

Рівних він немає. 

Більш цікавий дітям, 

Люблять і дорослі. 

Юрбою зустрічають, 

Добром проводжають 

 

 

 

 

 

 

 

 

Він у лісі проживає, 

Одяг темно-сірий має.  

Вечорами тихо ходить,  

Кого зможе - того  ловить. 

 

Бігли діти повз ялинку  

І побачили хатинку.  

Лісова пустунка там  

Оселилась — і діткам  

Чемно лапку подавала,  

Кіш грибів подарувала,  

А тоді себе назвала.  

 

 

Акровірші 



 

Тіло вкрите шерстю, малят 

вигодовують молоком. 



 

Кого людина приручила першою: 

корову, кішку чи собаку?  



 

Собаці Болто в 

Нью-Йорку Сербернару Баррі 

в Парижі 



Тіло, вкрите пір'ям, – це істотна ознака птахів. 

 

дятел сорока ворона 
синичка 

шпак 

снігур 

зозуля іволга 

горобець 
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Чому ? 

крокодили 

черепахи 

ящірки змії 

http://tortoisik.narod.ru/photo04.jpg
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FokinaLida.75@mail.ru

 

   Тіло плазунів 

укрите сухими 
лусочками. 



FokinaLida.75@mail.ru

 

•Змії можуть спати 3 роки поспіль, нічого 

не приймаючи в їжу. 

•Крокодили ковтають крім їжі каміння. 

Воно потрібне для перетравлення їжі. 
Крім того, камені служать баластом при 

зануренні під воду. 
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• У давнину жаб опускали у молоко, щоб 

воно не кисло. Жаб’ячий слиз не дозволяє 
розвиватися молочнокислим бактеріям. 
 



 

       

 

      Тварини, тіло яких вкрите  

 слизькою лускою. Вони дихають 

      киснем, розчиненим у воді 

 

  



краснопірка 

лин 
сом 

Сазан 

йорж 

карась золотий 



риби воїни 

риба клоун 



Риба, здатна залізати на дерево 

 Анабас, що мешкає в Південно-східній Азії, - єдина 
риба, здатна виходити на сушу і навіть лазити на 
дерева. Вона гуляє по землі у пошуках більш 
відповідного житла. Зябра Анабаса пристосовані до 
поглинання кисню з вологого атмосферного повітря. 



 

  Скільки всього комах живе на нашій планеті 

неможливо перелічити, як неможливо 

перелічити листя на деревах. Вони заселяють 

всі куточки Землі, їх мільярди  мільярдів. 

муха 

мураха комар 

хрущ травневий 

http://www.pentaxnews.ru/img/photos/7240-medium.jpg


 

Шість ніг – істотна ознака комах. 



 

• Хто «зайвий» у кожному рядку? Чому? 

   

• Метелик, оса, джміль,павук, сонечко. 

 

• Снігур, журавель, жук-олень, ластівка, 

лелека. 

 

• Щука, карась, жаба, краснопірка, сом. 

 



1. Тварини (тема розмови) 

 

2. Свійські, дикі, хижі, рослиноїдні, всеїдні. 

(прикметники) 

 

3. Годують, одягають, лікують, дивують, навчають, 

веселять. (дієслова) 

 

4.  Тварини дуже потрібні людям.  (речення за 

темою) 

 

5.  Тварини – частина живої природи. Тварини – 

необхідні для людей. 
 



Тварини 

Різноманітні, таємничі 

Цікавлять, вражають, дивують 

Без них життя людини було б 

важким. 

Бережіть тварин!!! 


