2 клас
Я досліджую світ.
Тема. Життя тварин навесні.
1. Підкресли природні явища,характерні для весни.
 З’явилися бруньки на деревах;
 листопад;
 ведмідь спить у барлозі;
 йдуть дощі;
 білка запасає їжу;
 метуть заметілі;
 з’явилися комахи;
 яскравіше світить сонце;
 тане сніг;
 дзюрчать струмки;
 мороз;
 прохолодно;
 жарко;
 льодохід;
 земля вкрита снігом.
2. Прочитай текст. Знайди і підкресли в тексті,які зміни відбуваються в житті риб
навесні.
У риб починається весняний хід. Вони прямують до верхів’їв річок на нерест,
щоб відкласти ікру в їх витоках ( інакше її змиє в море). Першими нерестяться
щуки, в квітні – йорж, соми, окуні, в травні – плітка, пічкурі. З ікринок
з’являються мальки, схожі на дорослих риб. Мальків буває багато, але дорослими
стає тільки частина з них, бо вони є кормом для багатьох хижих тварин.
Сом вибирається із ями,у якій проспав зиму. Пливе до маленького озерця й
лежить там на дні, перечікує, коли посвітлішає вода в річці. Не любить сом
брудної води.
3. Віднови прислів’я та приказки про птахів, у яких переплутані слова.
 Де, комашок, там, багато, пташок, нема.
____________________________________________________________
 Журавлі, принесли, весну, прилетіли.
_____________________________________________________________
 Зозуля, гнізда, не мостить, собі.
____________________________________________________________
 Де, не літає, на весну, ластівка, прилітає, додому, а.
________________________________________________________________

 Де, родиться, там, лелека, щастя, водиться.
___________________________________________________________
4. Упізнай і запиши назву птаха, який підходить за описом.
 Який птах усе своє життя перебуває поблизу людської оселі й улітку, й
узимку?Для того щоб нагодувати своїх пташенят, він з’їдає до 400 грамів
шкідників на добу. ___________________
 Який птах народжує пташенят взимку? Пташенята народжуються голими,
але холоду не бояться, бо мати не злітає з гнізда і гріє їх весь
час.
_________________________
 Який птах має такий міцний хвіст, що ним підтримує своє тіло на
дереві? __________________________
 Цей гарний і цінний птах заслуговує на увагу людей і охорону. В одній з
відомих казок його називали «гидким каченям». __________________
 Великий птах з довгими ногами і великим дзьобом. Про нього в народі
кажуть: «птах, що приносить щастя». _________________________
( Слова для довідок : лебідь, горобець, дятел, лелека, шишкар.)
5. Прочитай назви тварин. Запиши їх дитинчат в однині і множині.
Зразок: Білка – білченя – білченята.
Заєць - _______________________________________________________________
Лисиця - ______________________________________________________________
Вовк - ________________________________________________________________
Ведмідь - _________________________________________________________
Їжак - _______________________________________________________________

