
 



1 
 

 

Укладач: Полячик Галина Борисівна, вчитель початкових класів 

Печеської ЗОШ  І – ІІ ст., вчитель – методист. 

 

Рецензент: Заграйчук Л. М., методист РМК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посібник містить дидактичний матеріал до уроків природознавства. 

Різноманітні завдання розроблені у відповідності  до діючої програми з 

природознавства для 2 класу, Державного стандарту початкової загальної 

освіти. Даний матеріал допоможе вчителю зацікавити учнів предметом, 

закріпити  і поглибити природничі знання про пори року, про життя тварин. 

Посібник рекомендований учителям початкових класів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано радою РМК 

 

 

 

 



2 
 

Зміст 
Вступ……………………………………………………………………………………..... 3 

1.Що таке явища природи?................................................................................... 4 

2.Яку форму має Земля?........................................................................................ 5 

3.Горизонт. Яку форму має горизонт?............................................................... 6 

4.Обертання Землі навколо осі. Чому буває день і ніч?.................................... 7 

5.Рух Землі навколо Сонця. Рік. Чому змінюються пори року?………………. 8 

6.Як спостерігати за полудневим розташуванням Сонця? Екскурсія……… 9 

7.Як вимірювати температуру повітря?........................................................... 10 

8.Де в природі міститься вода?........................................................................... 11 

9.Зміна стану води при нагріванні й охолодженні……………………………….. 12 

10.Колообіг води в природі…………………………………………………………….. 13 

11.Якою бувають погода і хмарність?  Що таке вітер?................................. 14 

12.Народні прикмети, які допомагають передбачити погоду………………… 15 

13.Які в осені прикмети? Як змінюється нежива природа восени?............... 16 

14.Осінні явища в житті  рослин…………………………………………………... 18 

15.Як різняться рослини за тривалістю життя?........................................... 19 

16. Як розмножуються рослини? Як розселяються рослини?........................ 20 

17.Гриби: їстівні та отруйні. Чому восени добре збирати гриби?................ 21 

18.Осінні зміни в житті комах і риб……………………………………………….                                                                              22 

19.Як змінюється восени життя птахів?......................................................... 23 

20. Осінні зміни в житті звірів……………………………………………………… 24 

21.Зв'язки  між неживою та живою природою…………………………………. 26 

22Екскурсія в природу. Спостереження за явищами природи  восени……... 28 

23.Які прикмети у зими? Зимові зміни в неживій природі............................... 30 

24. Практична робота . Сніг і лід – це вода………………………………........... 31 

25. Як рослини пристосувалися до зими?........................................................... 33 

26. Як птахи пристосувалися до життя взимку?............................................ 35 

27.Як звірі пристосувалися до життя взимку?................................................ 36 

28.Як люди піклуються про тварин взимку? Які турботи приносить 

людям зима?.......................................................................................................... 

 

37 

29.Весна  та її ознаки…………………………………………………………………. 38 

30.Екскурсія до весняного парку……………………………………………………. 39 

31.Ознаки весни в неживій природі………………………………………………… 40 

32.Як дерева зустрічають весну?....................................................................... 41 

33.Які трав'янисті рослини першими зацвітають навесні?........................... 42 

34.Життя комах навесні……………………………………………………………… 43 

35.Як змінюється навесні життя риб?............................................................. 44 

36.Коли повертаються із вирію перелітні птахи………………………………. 45 

37.Весняні зміни у житті звірів……………………………………………………. 46 

38.Чим займаються люди в місті та селі навесні?......................................... 47 

39.Екскурсія в природу. Спостереження за явищами природи навесні…… 48 

40.Літо та його ознаки……………………………………………………………… 49 

41.Літні зміни в неживій природі…………………………………………………… 50 

42.Життя  рослин влітку…………………………………………………………….. 51 

43.Які рослини ростуть на луках та поблизу водойм?.................................... 52 



3 
 

44.Чи всі лісові ягоди можна куштувати?……………………………………… 53 

45.Життя тварин влітку в лісі……………………………………………………… 55 

46.Як живеться тваринам влітку на луках та водоймах……………………… 56 

47.Які рослини занесені до Червоної книги України?........................................ 57 

48.Які тварини занесені до Червоної книги України?..................................... 58 

49.Здрастуй, літечко! (спостереження за ознаками літа, що 

наближається)…………………………………………………………………………... 

 

59 

Список використаних джерел………………………………………………………... 60 

 

 

 



4 
 

Вступ 

 
 

Програма з освітньої галузі «Природознавство» базується на вимозі 

Державного стандарту щодо забезпечення наступно-перспективних зв'язків 

між дошкіллям, початковою й основною ланками школи. Саме так, поетапно з 

першого по четвертий клас здійснюється вивчення багатьох тем.  

Соціальні зміни, перехід до ринкових відносин, якими позначене наше 

сьогодення, відображаються не тільки на економічному розвитку держави, але 

і на суспільному становленні її громадян. Тому одним із найважливіших 

завдань школи в умовах національного відродження України постає виховання 

гармонійної, духовно багатої, культурної та емоційної особистості. В зв’язку із 

цим, в останні роки спостерігається акцентування уваги на питаннях 

активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів початкової школи різними 

ігровими технологіями. Особливу значимість науковці надають дидактичним 

іграм. Гра дозволяє учневі розкрити свій творчий потенціал, виявити себе і 

реалізувати. Зміст деяких дидактичних ігор формує у дітей правильне 

ставлення до явищ  природи, предметів навколишнього світу, систематизує і 

поглиблює знання про Батьківщину, про український народ, природу рідного 

краю, його історію, звичаї, обереги та символи нашої України тощо. 

Сьогодні не так важливо знати точні визначення понять, як розуміти 

їхню сутність і зв’язки між ними; вміти визначати, яка саме інформація 

потрібна; швидко знаходити та оцінювати її достовірність; успішно 

застосовувати її на практиці. Виконання цікавих і доступних завдань активізує 

мислення дітей, вчить їх нестандартно міркувати, розвиває спостережливість, 

творчу уяву, логічне  мислення, самостійність, кмітливість, виховує позитивні 

риси особистості, формує позитивне ставлення до навколишньої дійсності, 

розуміння краси природи, її неповторності й унікальності.  

Формування екологічної культури-життєва потреба людства. І закладати 

її основи треба з дитинства. Саме ми повинні допомогти дітям зрозуміти, що 

порушення природних зв'язків призводить до негативних наслідків як для 

природи, так і для людини. Тому, поглиблюючи знання учнів, слід у доступній 

для них формі  розкрити зв'язки між неживою і живою природою, а також між 

природою і трудовою діяльністю людей. 

З метою реалізації компетентнісного підходу  використовую місцевий 

природничий і краєзнавчий матеріал, організовую регулярні екскурсії в 

природу. Сьогодні до вашої уваги – дидактичний матеріал з природознавства 

для 2 класу. 
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Урок 1. Що таке явища природи? 
 

1. Вправа «Погода» 

 Яка зараз пора року? 

 Який місяць? 

 Яке число? 

 Тепло чи холодно надворі? 

 Який стан неба? 

 Яка температура повітря? 

 Чи були сьогодні протягом дня опади? 

 

2. Загадки 
Червоне коромисло 

Через річку повисло. (Веселка) 

 

Спершу блиск, 

За блиском тріск, 

За тріском — плеск. (Блискавка, грім, дощ) 

 

Щось на небі гуркотить, 

Наче вір страшний летить. 

Сильний дощ на землю ллється, 

Звір у руки не дається. 

 Очі світяться яскраво — 

Всі у дім тікайте жваво! (Грім та блискавка) 

 

 

3. Хвилинка релаксації. (Звучить п’єса П. І. Чайковського з циклу «Пори 

року» («Осіння пісня»)) 

 

Закрийте очі, покладіть голови на руки. 

Уявіть, що ми йдемо осіннім лісом, і у нас під ногами різнокольоровий 

килим. Дивіться — червоний ліхтарик — це осика випустила листячко, далі — 

жовта зірочка — подарував її клен, а біля ставка мила верба розсипала 

золотисті рибки — листочки вузькі, довгі, тонкі.  

Тихо в осінньому лісі. Шелестить під ногами опале сухе листя. Щось 

сумне, прощальне чується в осінньому лісі. 

Відкрийте очі . 

 

4. Гра « Продовж речення» 

 

– Явища природи – це…. 

– Є такі пори року …. 

 



6 
 

Урок 2. Яку форму має Земля? 
 

1. Синоптична хвилинка 

 

2. Продовж речення 

 Наша планета Земля має форму … 

 Глобус – це… 

 Тінь утворюють тіла… 

 Коли Сонце низько стоїть на небосхилі, тоді тіні…    

 

3. Гра « Хто найкмітливіший?» 

Кругла, але не м’яч.  

Тверда, але не сталь. 

Чорна, але не сажа.  

Крутиться, але не дзиґа.  

Хто ж вона?   (Планета Земля) 

 

 

Ця куля не проста, 

Є там річки, і міста, 

І моря, і гори — 

Усі земні простори.(Глобус) 

 

 

Хто поруч іде, а сліду не залишає.( Тінь) 

 

 

На одній нозі стою, 

Знаю службу я свою, 

на моїй одній нозі 

Куля держиться земна. (Глобус) 

 

 

 

 

 

4. Дослідницька діяльність  

 

Виготовлення моделі глобуса з яблука та дроту 

 

Візьми дріт і проколи  ним яблуко по центру від плодоніжки до хвостика. 

Дріт — це вісь, навколо якої ваше яблуко обертається, як Земля навколо своєї 

осі. Але земна вісь невидима, уявна. 
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Урок 3. Горизонт. Яку форму має горизонт? 
 

1. Вправа «Погода» 
 Яка зараз пора року? 

 Який місяць? 

 Яке число? 

 Тепло чи холодно надворі? 

 Який стан неба? 
 

2.  Бліц опитування 
 Земля має форму. . . (кулі). 

 Модель Землі - це . . . (глобус). 

 Земна поверхня, яку ми бачимо 

навкруги, називається… (горизонт) 

 Уявна межа, де небо немов сходиться 

із землею, називається…(лінією горизонту). 

 Основні сторони горизонту 

називаються . . . (північ, південь, захід, схід). 

 Якщо встати обличчям на північ, то позаду буде . . . (південь). 

 Якщо встати обличчям на схід, то позаду буде . . . (захід). 

 

3. Тестування 
1. Продовж визначення: «Земна поверхня, 

яку ми бачимо навколо себе, 

називається…» 

а) горизонт; 

б) небо; 

в) лінія горизонту 

2. Продовж визначення: «Межа, де небо 

немов сходиться із земною поверхнею, 

називається…» 

а) горизонт; 

б) перспектива; 

в) лінія горизонту. 

3. У якій частині мапи позначають північ? 

а) Угорі; 

б) внизу; 

в) ліворуч. 

4. Які сторони горизонту позначені на схемі? 

а) Головні; 

б) проміжні; 

в) основні. 
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Урок 4.Обертання Землі навколо осі.  

Чому буває день і ніч? 
 

1. Назви основні сторони горизонту? Проміжні? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Поясни, що спричиняє зміну дня і ночі? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Продовж речення 

 

 Наша планета Земля має форму… 

 Глобус – це… 

 Причиною зміни дня і ночі є… 

 Земля робить повний оберт навколо своєї осі за… 
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Урок 5. Рух Землі навколо Сонця. Рік.  

Чому змінюються пори року? 
 

1. Фенологічне спостереження 

 Діти, який сьогодні день? 

 Який день тижня? 

 Який сьогодні місяць? 

 Яка пора року? 

 Що ви бачите за вікном? 

 Що ви помітили вранці на траві, коли йшли до школи? 

 

2. Гра « Хто найуважніший» 

Послухай вірш «Від зими і до зими» Ф. Петрова. Назви по порядку місяці, 

про які розповідає автор. 

 

3. Доповни речення словами з довідки та поясни свою думку: 

Чим вище Сонце піднімається на небосхилі, тим на Землі 

________________, чим нижче – тим ______________. Влітку сонячні промені 

падають___________ ________________. Земля отримує __________________ 

тепла. 

Слова для довідки: прямо, більше, тепліше, холодніше, під кутом, 

менше. 

 

4. Гра « Хто найкмітливіший» 

 

 Дванадцять братів один за одним ходять, один одного не обходять.  

( Місяці року) 

 Триста шістдесят п’ять чайок, дванадцять голубів одне яйце знесли. 

(Дні, місяці, рік) 

 Що то за гість, що темноту їсть?  (День) 

 Махнула птиця крилом – закрила півсвіту чорним рядном.(Ніч) 

 

5. Встанови відповідність між частинами народних висловів про зимові 

місяці.  Поясни їхній зміст. 
 

А  Грудень землю грудить,                1.  Хурделиці та замети. 

Б  Лютневі прикмети -                       2.А господар дрова із лісу возить. 

В  Січень січе та морозить,                3. А хату студить.    

 

 

 

 

 

А Б В 
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Урок 6. Як спостерігати за полудневим 

розташуванням Сонця? 
 

Екскурсія 

 

1. Гра « День і ніч» 

 Учні стають у коло і беруться за руки. Ведучий каже: «День», і всі 

бігають, коли каже «Ніч», діти знов стають у коло. Хто останній став у коло, 

той ведучий. 

 

2. Гра « Так» або «ні» 

Кричати слід, скажи мені, 

Щоб всім заклало вуха? (Ні). 

Волоти голосно пісні – 

Це добре, друже, а чи ні? (Ні). 

Ну, а по берегу ходити 

І всюди, де не став скакати, 

Штовхатися і пустувати? (Ні). 

Мурах побачиш – що робити? 

Мурашник треба» розбомбити»? (Ні). 

Дерева хай ламає всяк 

Й кущі. Що скажеж – «ні» чи «так»? (Ні). 

Яскравий одяг слід вдягати, 

Щоб всю звірину налякати? (Ні). 

Поводитися треба чемно, 

Не турбувать пташок даремно? (Так). 

Все після себе слід прибрати, 

Сміття ніде не залишати? ( Так). 

 

Любить природу й шанувати 

І шкоди їй не завдавати? ( Так). 
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Урок 7. Як вимірювати температуру 

повітря? 
 

1. Розглянь малюнки. На якому з них правильно встановлено термометр? 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Гра « Зніми показники температури повітря зображених приладів» 
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Урок 8. Де в природі міститься вода? 
 

1. Вправа « Вилучи зайве» 
 Знайди вставлені в слова назви тварин, їх вилучи і прочитай вислів. 

БЕКІТЗ    ЛИСВОДИ    НЕКІНЬМАЄ      ЖИТВОВКТЯ 

 

2. Вправа  « Асоціативний кущ» (до слова « вода»). 

 

3. Гра « Найкмітливіший» 

 

Усі рослини й тварини вживають, 

У кожній хаті її мають. ( Вода) 

 

Я вода і на воді плаваю. (Лід) 

 

Не дід, а сивий, 

Не спить, а стелиться, 

Вкриває землю й океан, 

Ну а звуть його… (туман) 

 

Що взимку росте догори коренем?  (Бурулька) 

 

Розсипався горох на сто доріг, та ніхто його  

не збирає.(Град) 

 

 

Білий, а не цукор, 

Не має ніг, а йде.  (Сніг) 

 

Взимку вкрили ми навкруг 

Ліс, дорогу, поле й луг. 

А як сонце припече – 

Ми струмочком потечем. ( Сніжинки) 

 

4. Гра « З’єднай частинки» 

Коли холодно, вода                     на пару 

Сонце перетворює воду             замерзає 

Даремно не витрачай                тваринам  

Вода потрібна людині й             воду 
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Урок 9. Зміна стану води при нагріванні й 

охолодженні 
 

1. Гра «Визнач стан води» 

Вчитель називає об’єкти та явища природи, учні показують, який стан 

води їм притаманний. ( Використовують сигнальні картки) 

Приклади природних об’єктів та явищ 

Бурулька, роса, озеро, сніжинки, крига, пара, град, море, джерело, туман. 

 

2. Гра « Закінчи речення» 

Тверда вода – це… 

Газоподібна вода – це… 

Якщо воду нагріти, то вона стане… 

Якщо воду заморозити, вона стане… 

Щоб перетворити сніг або лід на рідку воду, потрібно їх … 

Водяна пара переходить у рідкий стан, якщо її … 

 

3. Гра « Цікава математика» 

Виконуючи дії, учні утворюють слова, пов’язані з водою. 

Лінь – нь + д=…(лід) 

Грім – ім + а + д=…(град) 

Р + вік – в + а=…(ріка) 

Рок – к+си – и + а=…(роса) 

 

4. Прислів’я про воду 

(Діти обговорюють їх зміст, визначають, яку особливість води в них 

описано) 

 Куди водиця тече, там травиця росте. 

 Росте, як з води. 

 Де вода, там і верба. 

 Вилами по воді писано. 

 Схожі, як дві краплі води. 

 У живому джерелі вода студена. 
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Урок 10. Колообіг води в природі 
 

1. Це цікаво знати… 

 

2. Вправа « Павучок» 

( на дошці складаємо схему «Властивості води») 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Поясни: чому попри випаровування чи випадання дощів, кількість 

води на Землі не зменшується і не збільшуються?             
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Урок 11. Якою бувають погода і хмарність?  

Що таке вітер? 
 

1. Вправа «Погода». Назви, що входить до складу погоди?. 

 Яка зараз пора року? 

 Який місяць? 

 Яке число? 

 Тепло чи холодно надворі? 

 Який стан неба? 

 Яка температура повітря? 

 Чи були сьогодні протягом дня опади? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Гра « Найуважніший» 

Гуляє в полі, та не кінь. 

 Літає по хвилям, та не птах. (Вітер) 

 По синьому морі 

 Білі гуси пливуть. (Хмари) 

Тонкий, високий 

 Сам не вийшов 

 Діток вивів. (Дощ) 

 Зимою гріє, 

 Весною тліє, 

 Літом умирає, 

 Осінню оживає. (Сніг) 

Сиві гуси усе поле вкрили. (Туман) 

 

3. Гра « Склади хмарку» 

(Хмарка розрізана на частинки і її треба скласти) 

 

4. Вправ «Асоціативний кущ» - « Погода» 

(Опади, вітер, стан неба, температура,  хмарність) 

 

5. З’єднай народні прикмети про погоду 

Що вищі хмари                                              увечері дощ 

Збіглися хмарки до купи                              то краща погода 

Зранку хмари у вигляді гір                           на погану погоду. 
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Урок 12. Народні прикмети, які допомагають 

передбачити погоду 
 

1. Кросворд «Прогноз погоди» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Летить коник, басує, 

Полем долом пустує. 

Ніхто його не впіймає. 

Ніхто його не загнуздає (Вітер) 

2.У річці купалася, у хмарі ховалася, 

Від блискавки грому полинула додолу 

На землю спустилася на сто крапель розбилася (Гроза) 

3.Сидить дід за подушками 

і стріляє галушками. (Град) 

4.Не сніг, не лід, а взимку дерева прикрашає. (Іній) 

5. Хто малюнки на вікні уночі зробив мені? (Мороз) 

6.Що сходить без насіння? (Сонце) 

7.Я падаю на ваші хати. 

Я білий-білий, волохатий. 

Я прилітаю вам до ніг, 

А називаюсь просто — … (сніг) 

8.Вранці хтось в саду бродив і намисто загубив. 

Потім сонечко гуляло, намистинки позбирало. (Роса) 

9.Мене просять і чекають, 

а як прийду — утікають. (Дощ) 

10.То чорні, то сині по небу ходили, 

А як набив їх вітер — сльози розпустили. (Хмари) 

 

 

http://gorodenok.com/wp-content/uploads/2015/07/49.gif
http://gorodenok.com/wp-content/uploads/2015/07/49.gif
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Урок 13. Які в осені прикмети?  

Як змінюється нежива природа восени 

 

1. Творче завдання. Складання казки про Осінь 

 

КАЗКА ПРО ОСІНЬ 
Жила-була на світі Осінь.  У неї були сини — 

Вересень, Жовтень, Листопад. 

Вони жили та господарювали окремо.  Вирішила 

мати Осінь відвідати кожного з них, побачити, як вони 

поживають. 

Спочатку  зазирнула  в  господарство  старшого  сина  Вересня.  Там  вон

а побачила свого сина — лагідного, веселого, багатого, щедрого. 

Задоволена  матуся  вирушила  далі  в  гості  до  середнього  сина.  Жовте

нь зустрів її різнобарвністю кольорів, золоті килими  постелив  матері  під 

ноги. 

Але  йому  ніколи  було  й  поговорити  зі  старенькою,  весь  час  малює  

син,  усе в роботі. 

Помандрувала Осінь у гості до Листопада, найменшого сина. А він 

струшує сердито листя з дерев, лякає пташок. Засмутилася матуся, 

повернулася додому стомлена й заснула міцним сном на цілий рік.. 

 

2. Гра «Добери назви місяців» 
1)… — рум’янець року. 

2 )… — жовтню син, а зимі рідний брат. 

3 )… стелить землю листям, а … — снігом. 

4 )… пахне яблуками, а … — капустою. 

5)… ходить по краю та й виганяє птахів із гаю. 

 

3.  Обери ілюстрації,  де зображена осінь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Поясни народні вислови: « Плаче осінь холодними сльозами», 

«Не чекай від осені сонця», «Як вересніє, той дощик сіє». 
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4. Це цікаво знати… 

Вересень. 
Слово «вересень» походить від назви вічнозеленого куща-вересу, який 

росте на Поліссі. Оскільки верес починає масово цвісти восени, то і перший 

місяць по літі назвали на його честь. Спершу вересень звався «ревун», 

«марев», тому що голосно перегукувалися олені. Пізніше називали «сівнем» - 

період сівби зернових, «маїком» - од зелені озимини. У давнину 14 вересня був 

перший день Нового року. 

Лист лягає долілиць – на теплу зиму. 

Чим тепліший і сухіший вересень, тим пізніше прийде зима. 

 

 

 

 

 

Жовтень. 
Жовтнем ще відносно недавно в Україні називали дев’ятий місяць. Але у 

вжиткові була інша назва - «паздерник», що походить від промислу, що 

пов’язаний з переробкою льону та конопель. Пізніше десятий місяць жовтень 

ще називали «хмурень», «зазимник». А оскільки з жовтня починали справляти 

весілля, його охрестили і «весільником». 

Грім у жовтні – на малосніжну, м’яку, коротку зиму. 

Якщо до середини жовтня з беріз не осипається листя – сніг ляже пізно. 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад 

 

У давнину листопад називали «братчини». Це від давнього обряду, що 

звався «братчина». Його справляли в листопаді. Якщо сусіди хотіли 

заприятелювати між собою, то купували в пасічників бджолиний рій. З весни 

до осені гуртом доглядали його. Зібраний мед ділили порівну. На це свято 

збиралися сім’ями, гуляли, чи як казали в народі, браталися. Були ще назви: 

«листопадень», «падолист», «напівзимник». 

Комарі в листопаді – м’яка зима. 

Пізній листопад – до суворої і затяжної зими. 
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Урок 14. Осінні явища в житті рослин 
 

1. Хвилинка спостережень 

 

2. Робота за репродукцією картини І. Левітана «Золота осінь» 

 Як ви гадаєте, якому місяцю осені найбільше відповідає цей пейзаж? 

 Яку назву цій картині ви б дали? 

 Яку назву дав їй художник? Чому? 

 Які почуття викликає цей пейзаж? 

 Чому в народі кажуть: «Сидить осінь на горбочку, вишиває лісові 

сорочку»? 

 А чому восени листочки змінюють колір? 

 

3. Поетична хвилинка (Слухання вірша Л. Талалай «Осіннє листя») 
— Як називається явище, коли опадає листя? (Листопад, падолист) 

— Коли це найчастіше буває? 

 

4. Які зміни у природі можна спостерігати восени?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Цікаво знати! 

 

Листя, що впало, теж приносить користь. Розкладаючись, воно збагачує 

ґрунт добривами. Крім того, щільний килим торішнього листя служить 

хорошою перешкодою для дощової і паводкової води, не дає струмкам 

розмити родючий шар. Вкрите першим снігом опале листя — ця ще одна 

«ковдра» для тих, хто залишився зимувати на поверхні ґрунту. 
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Урок 15. Як різняться рослини за тривалістю 

життя 
 

1. Вправа  «Незавершене речення» 

 «Рослина, яка має одне міцне , дерев’янисте, товсте стебло (стовбур) 

– це …  Наведіть  приклади дерев» 

 «Рослина, що має кілька міцних, дерев’янистих, але значно тонших, 

ніж у дерева стебел – це … Наведіть приклади кущів» 

 «Рослина, яка має м’яке соковите стебло, - це … Наведіть приклади 

трав’янистих рослин» 

 

2. Відшукай зайве і поясни свою думку. 

Кавун, малина, аґрус, суниця? ( Кавун – однорічна рослина) 

Перець, огірок, суниця, жито? (Суниця – багаторічна рослина.) 

 

3. Гра «Дерево, кущ, трава» 

 Якщо я називатиму дерево, руки підняти вгору і помахати, як віти 

дерева. 

 Якщо я назву кущ, руки поставити на пояс і зробити повороти в боки, 

як гойдається кущ. 

 Якщо я назву трав’янисту рослину, присядьте. 

Слова для гри: тополя, подорожник, дуб, смородина, тюльпан, шипшина, 

береза, ліщина, горобина, троянда. 

 

4. Гра « Що зайве у рядку» 
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Урок 16. Як розмножуються рослини?  

Як розселяються рослини? 
 

1. Гра «Заповни пропуски» 

Встав у речення пропущені слова з довідки. 

Для поширення насіння рослини мають різні пристосування: насінина 

клена — …, лопуха — …, кульбаби — … . 

(Парашутики, крильця, гачечки) 

 

2.  Гра «Казкові плоди» 

Згадай казки, у яких  зустрічалися з плодами. Назви ці плоди. 

«Принцеса на горошині» — … (біб).(Г. Х. Андерсен) 

«Ріпка» — … (ріпа). 

«Попелюшка» — … (гарбуз)  (Ш. Перро) 

«Пригоди Цибуліно» — … (помідор, вишня тощо).(Дж. Родарі) 

 

3. Поміркуй, як насіння цих рослин потрапляє на інші території. 
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Урок 17. Гриби: їстівні та отруйні.  

Чому восени добре збирати гриби? 
 

1. Гра «В ліс за грибами» 

 

Відгадайте загадки На дошці — зображення кошика.(під час 

відгадування до кошика прикріплюються 

зображення  відповідних грибів). 

Слизьку шапку одягнув, 

І під деревом заснув… 

З задоволенням збирають 

І на зиму закривають. (Маслюк) 

 

Під березою грибочок. 

Поряд мама і синочок… 

З деревом вони куми, 

Добре знаємо їх ми! (Підберезники) 

 

Обліпили всі пеньочки  

Мами, тата, сини й дочки:  

Наче нитки, всі тоненькі,  

й чепурненькі. (Опеньки) 

 

Ці грибочки невеличкі.  

Із близнючок в них сестрички. 

 По лісах мандрують пішки.  

 Носять рижі босоніжки. (Лисички) 

 

Добра людям помічниця: 

Є їй чим в житті гордиться 

У теплицях місце має — 

Йод в собі для нас тримає! (Печериця) 
 

2. Гра «Упізнай гриб» 
 

 Якщо гриб їстівний, діти плескають у долоні. Якщо гриб отруйний — 

тупотять. 

Маслюк, мухомор, опеньки, білий гриб, бліда поганка, несправжні 

опеньки, сироїжки, груздь, підосичник, підберезник. 

 

3. Робота над народними прикметами, пов’язаними зі збиранням грибів 

 

 Перший туман літа — грибна прикмета. 

 Якщо осінь багата на гриби – зима буде тепла. 

 Потрібно раніше встати, щоб грибів набрати. 
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Урок 18. Осінні зміни в житті комах і риб 
 

1. Хвилинка синоптика 

 

2. Гра « Що зайве» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Закінчи речення, використовуючи слова для довідки. 
 

Влітку вода _____, тому риби плавають ______. 

Восени вода ______, тому риби плавають _______. 

 

Слова для довідок: остигає, по всьому шару води, нагрівається, в 

нижньому шарі води. 

 

4. Гра « Упізнай комаху» 

 

У червоного малятки  

Серед лісу горбик – дім, 

На спині краплинки – цятки:   тисячі живуть у нім.   

  (Сонечко) 

 

Чорні вуса, голова, 

 Працелюбні ці комахи: 

Добрі, щирі, розумахи.  (Мурахи) 

 

Ця маленька трудівниця                      Живе лиш влітку він, 

Мед збирає як годиться:                       шовкові крила має, 

Все у вулик, все у соти,                         Із квіточки на квіточку 

Не цурається роботи! (Бджола)            він весело літає.             (Метелик) 

 

Ніс довгий, а голос дзвінкий.               Хто над нами догори ногами?             

                                        ( Комар)                                                      ( Муха)                                        
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Урок 19. Як змінюється восени життя птахів? 
 

1. Хвилинка спостережень( аналіз показників погоди) 

 

2. Гра « Чи знаєш ти птахів? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Гра « Хто знає птахів найкраще» 

 

Відгадай загадки. Відповіді  запиши у таблицю. 

 

Перелітні птахи Осілі птахи 

  

 

 

 

На зріст маленька,                                                 Маленький, сіренький, 

свитка сіренька.                                                     На соняшник сів, 

 І у лісі в холодку                                                   Надзьобався добре 

Все кує: « Ку – Ку! Ку – ку!»                                Й далі полетів. 

(Зозуля)                                                                     ( Горобець) 

 

Швидко скрізь цей птах літає,                  Вірно людям я служу, 

Безліч мушок поїдає,                                  Їм дерева стережу. 

За вікном гніздо будує,                              Дзьоб міцний і гострий маю, 

Тільки в нас він не зимує.                          Шкідників ним добуваю. 

      (Ластівка)                                                       ( Дятел) 
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Урок 20. Осінні зміни в житті звірів 
 

1. Відгадай, про яку тварину йдеться у тексті 

 

Він постійно живе в землі. За один раз він з’їдає 20-30 грамів їжі; 

наївшись, тут же укладається спати; прокидається через 4-5 годин голодним і 

знову вирушає за їжею. На зиму в сплячку не залягає, оскільки голодувати він 

не може. Голод для нього — загибель. (Кріт) 

 

 

 

 

 

 

У нього за літо буває три приплоди: перший — у кінці квітня або в травні, 

другий на початку липня, третій у кінці серпня або початку вересня, коли 

починається листопад. Ці пізні дітки так і називаються листопаднички. До 

зими він починає біліти з хвоста. (Заєць) 

 

 

 

 

 

 

 

Він готує собі м’яке ліжко для зимівлі. Він смішно катається по сухому 

листю, наколює їх на колючки і носить до свого зимовища. Потім, 

згорнувшись у клубок під листям, засинає на всю зиму. (Їжак) 

 

 

 

 

 

 

 

    Вона живиться жабами, ящірками, мишами, великими комахами, може 

розорити пташине гніздо, а ось наздогнати зайця їй не просто, оскільки він 

рухливіший, та і слід плутає. (Лисиця) 
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Вона живе у дуплі дерева — у гнізді, яке будує з хмизу та гілок. У ньому 

тепло і затишно. А якщо великий мороз, то згортається клубочком, вкривається 

пухнастим хвостом і спить. Головна їжа жолуді, горіхи, сушені гриби. Шубка у 

неї взимку сіра. (Білка) 

 

 

 

 

 

 

Він  старанно готує барліг під корінням дерев або в сушняку. 

Це – всеїдна тварина.  Любить ласувати корінцями, ягодами, дрібними 

тваринками. Взимку йому не знайти такої їжі. До зими у нього відкладається 

багато жиру під шкірою і вони залягають у сплячку. (Ведмідь) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Творче завдання. Скринька ідей 
 

Які ідеї ти хочеш запропонувати людям щодо охорони та 

допомоги  взимку тваринам? (Поклади до скриньки осінній листочок, на якому 

напиши свою ідею). 

 

 

 

3. Гра  «Так  чи  Ні» 

 

 Жолуді  падають  на  землю, їх  знаходять  кабани,  заривають  у  

землю. 

 Насіння  клена  схоже  на  пропелер  гвинтокрила 

 Насіння  кульбаби  схоже  на  парашут 

 Насіння  гороху, коли  плоди  висихають  розтріскуються, а  насіння  

розлітається  на  всі  боки. 
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Урок 21. Зв'язки між неживою та живою 

природою 
 

1. Робота над загадками про осінні явища 

То тихенький, то пустує, 

Часом сильний, часом кволий: 

Завжди всі його ми чуєм, 

Та не бачимо ніколи. (Вітер) 

З небокраю, з-за діброви 

            Вийшли кралі чорноброві, 

       Принесли водиці жбан, 

                     Полили широкий лан. (Хмари) 

               Загасило літо піч 

               Та відтоді плаче 

                               Сльози ллються день і ніч 

                                            Крізь ситечко наче. (Осінні дощі) 

Ревнув віл на сто гір, 

На тисячу городів. (Грім) 

          Зоря-зоряниця, молода дівиця, 

              Гуляти ходила, сльозу зронила, 

Місяць бачив не підняв, 

               Сонце бачило — підняло. (Роса) 

 

Сивий бугай усе поле зайняв. (Туман) 

 

Хто малюнок уночі 

                 На вікні зробив мені? (Мороз) 

Ніжна зірка сніжно-біла на рукав мені злетіла, 

Поки ніс її сюди, стала краплею води. (Сніжинка) 

 

 

 

2. Гра «Поясни   ланцюги  живлення» 
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3. Вікторина 
 

1) Пора року, що йде за осінню. (Зима) 

2) Явище природи, яке частіше буває восени. Влітку його називають 

теплим, грибним, восени — холодним, мжичкою.(Дощ) 

3) Це явище буває тільки восени. Дерева вбираються в красиві убори, а 

потім скидають листя (Листопад) 

4) Якщо ніч холодніша, ніж вдень, на траві утворюються крапельки води. 

Що це? (Роса) 

5) Це явище природи схоже на легкий серпанок у повітрі, а іноді — на 

білу непрозору стіну? (Туман) 

6) Як називається явище появи льоду на водоймах? (Льодостав) 

 

4. Познач, які осінні явища відбуваються в неживій природі, а які–в 

живій.  

 

1. Часто йдуть затяжні дощі 

2. Жовтіють і засихають трав'янисті рослини  

3. Дмуть холодні вітри  

4. Листя жовтіє і опадає  

5. Небо вкривають сірі хмари 

6. Перелітні птахи відлітають у вирій 

7. На деревах і кущах дозрівають плоди і насіння 

 

Жива природа Нежива природа 

  

 

 

5. Познач, які дари осені люди збирають у саду, які – на полях (городах), а 

які – у лісі? 
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Урок 22. Екскурсія в природу. Спостереження 

за явищами природи восени 

 
 

1. Правила поведінки під час екскурсії в 

природу 

 

 Перебуваючи в природі — у лісі, на луках, 

біля озера чи річки — не завдавай природі шкоди, 

не порушуй взаємозв’язків у ній. 

 Намагайся не витоптувати траву, не 

ламати гілки з дерев. Не зривай квітів для букетів. 

Букети краще складати з рослин, які виростила людина. 

 Не дозволяй нікому  брати  до  рук  пташині  яйця,  пташенят,  звірят:  

людський  запах  відлякує  диких  тварин,  дорослі  тварини  можуть  покинути 

своїх малят, вони стануть легкою здобиччю хижаків. 

 Не залишай після  себе  слідів  перебування  у  природі:  сміття  

( пакети,  залишки  їжі,  бляшанки)  забери  із  собою.  Не  розпалюй  

вогнища  поблизу дерев. 

 Після повернення з екскурсії в природу обов’язково вимий руки. 

 Не забруднюйте природу, забирайте сміття із собою, щоб викинути у 

від веденому місці. 

 

2. Поетична хвилинка. Читання віршів про осінь 

( В. Сосюра «Осінь», А Бровченко « Пізня осінь») 

 

3. Вправа «З народної скарбнички»  

Поясни  зміст народних висловів про осінні місяці. 

 

Прислів’я та приказки про вересень 

 

Вересень весіллями багатий. 

Садок у вересні, що кожух у січні. 

Верещить вересень, що вже осінь. 

Як вересніє, то й дощик сіє. 

 

Прислів’я та приказки про жовтень 

 

 Жовтень ходить по краю та й виганяє пташок з раю. 

 Вересень пахне яблуками, а жовтень — капустою. 

 У жовтні гріє ціп, а не піч. 

 Плаче жовтень холодними сльозами. 

 Ходить жовтень по краю та й виганяє птахів із раю. 
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Прислів’я та приказки про листопад 

 

 Листопад — ворота землі. 

 У листопаді зима з осінню бореться. 

 У листопаді голо в саді. 

 У листопаді зима на заграді. 

 Листопад зимі ворота одчиняє. 

 

 

4. Вікторина 

 

1. Великі групи птахів, що відлітають на південь. (Зграя) 

2. Куди восени зникають метелики? (Більшість гине після перших 

холодів. Деякі ховаються в щілинах дерев, парканів, будинків, де й зимують.) 

3. Із чим пов’язана назва другого місяця осені? (Назва пов’язана з 

кольором, що переважає в цей час у природі.) 

4. У народі вересень відомий і неповторним «бабиним літом». Що це за 

«бабине літо»? (У повітрі літає сріблясте павутиння.) 

5. За що дістав назву місяць вересень? (За буйне цвітіння вересу) 

6. Перші заморозки, випадання першого снігу, перший льодок на 

водоймах. Коли це можливо? (У листопаді) 

7. У якого звіра восени в листопаді народжуються дітлахи? (У зайчихи, 

зайчата- «листопадники») 

8. Куди зникають жаби на зиму? (Йдуть під воду, ховаються під 

камінням, в ями, під мох, інколи дістаються навіть людських погребів) 

9. Як готуються до зими мурахи? (Зачиняють усі входи в мурашник і 

самі збираються в купу) 

10. Коли відлітають від нас останні качки? (Коли замерзають останні 

озера, ставки і ріки.) 

11. Який місяць відчиняє двері осені? (Вересень) 

12. Останній осінній місяць — льодовий коваль. Яким є його завдання? 

(Його завдання — землю закувати, мости на водах навести) 

13. Які турботи мають сільські трударі у вересні? (Збирання картоплі, 

буряків, кукурудзи, соняшнику. В садах збирають урожай слив, осінніх сортів 

яблук та груш, на виноградниках — ґрона винограду.) 

14. У жовтні на день сім погод у нас: сіє, віє, туманіє, шумить, мете, гуде 

і з верху йде. Поясни. 
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Урок 23. Які прикмети у зими? Зимові зміни в 

неживій природі 
 

1. Розглянь  малюнки.  Що робить зиму неповторною?   

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2. Відгадай назви місяців за їх ознаками і впиши ці назви у речення. 
А місяць  ________  на радість людям – 

Сніжком присипле замерзле груддя. 

Ой, місяць ________ кличе Мороза. 

Морозить лице, щипає носа. 

А місяць _________  вітрами дме, 

На водах з криги мости зведе. 

 

3. Виконай  тестове завдання. Які два твердження НЕПРАВИЛЬНІ?  
А.  грудня – найкоротший день і найдовша ніч у році. 

Б. Грудень – найхолодніший місяць року. 

В. У морозні дні сніг мокрий і важкий. 

Г. Сніг рипить, бо ламаються сніжинки. 

Д. Температура повітря взимку стає все нижчою. 

Е. У січні земля врешті-решт укривається 

суцільною сніговою    ковдрою. 

 

4. Напиши казку про Зиму 
Подумай, хто в ній будуть головні герої. Використовуй у казці явища 

природи, характерні для цієї пори року. 
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Урок 24. Практична робота. Сніг і лід – це вода 
 

1. Чи доводилося тобі взимку кататися на ковзанах? Що сталося з 

річкою? При якій температурі замерзає вода у водоймах? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослід 1 

— Що відбувається з льодом, який знаходиться в теплій кімнаті? (У теплій 

кімнаті лід тане.) 

 

 

 

 

— Коли температура повітря опускається нижче 0 °С, вода, що 

знаходиться на поверхні ґрунту,  замерзає і перетворюється на лід. 

 

 

Дослід 2 

 -        Переклади один-два шматочки льоду з блюдця у склянку. Чи змінює 

вода у твердому стані свою форму? (Шматочки льоду в склянці і в блюдці 

мають одну і ту саму форму.) 

Висновок. Лід — це тверде тіло. 
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Дослід 3 

—  Кинь шматочки льоду у воду. Спостерігай чи тоне лід у воді чи 

плаває? 

Висновок. Лід у воді не тоне, тому що він легший за воду. Ця 

властивість води дуже важлива для живої природи. Завдяки цій властивості 

водойми, які взимку вкриваються шаром льоду, не промерзають до самого дна. 

Якби лід був важчий за воду, він опускався б з поверхні на дно, і поступово 

заповнив би собою всю водойму. Усьому живому у водоймі загрожувала б 

загибель. 

 

 

 

Дослід 4 

 — Налий у склянку чи пляшку води і закоркуй її. Винеси її на мороз 

і залиш на ніч. Що побачив вранці? Пляшка лопнула. 

Висновок. Коли вода перетворюється на лід, вона розширюється, ось 

чому на морозі пляшка лопнула. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Для допитливих 

 

Раніше думали, що сніг – це замерзлі краплинки води. Вважали, що падає 

він з тих самих хмар, що і дощ. Нині учені розгадали таємницю народження 

сніжинок. 

Водяна пара піднімається дуже високо над землею, де панує сильний 

холод, і тут з неї утворюються крихітні крижинки-кристалики. Вони поступово 

ростуть і перетворюються на дивовижні шестикутні зірочки – сніжинки. 
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Урок 25. Як рослини пристосувалися до зими 

 

1. Поясни прислів’я 

Добрий той сніг, що вчасно ліг. 

 

2. Перевір прикмети 

 Якщо дерева вкрилися інеєм, буде тепло. 

 Взимку ліс без вітру шумить – бути хуртовині. 

 Горіхи вродили рясно, а грибів мало – зима буде сніжною 

 Багато жолудів на дубі – на теплу зиму. 

 Швидкий, дружний падолист – на сувору зиму. 

 

3. Це цікаво знати… 

Узимку деякі трав’янисті рослини від вимерзання захищає сніговий 

покрив. Ріст рослин не припиняється, а лише сповільнюється.Деякі рослини 

залишаються зеленими під снігом усю зиму. Це суниці, верес,журавлина.Є 

рослини, що ростуть і взимку. Під шаром снігу та опалого листя у 

підсніжників, пролісок, рясту з’являються пуп’янки, які з настанням тепла 

розпускаються.  Хвойні рослини зимують із зеленими листками – хвоїнками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Встанови  відповідність 

 

 

 

Дерева і кущі 

 

Відмирають, деякі з них залишають в землі 

кореневища, цибулини, з них навесні 

виростають нові рослини. 

Трав’янисті рослини 

 

Кора потовщала, маленькі бруньки одяглися у 

численні покривні лусочки. 
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5. Вікторина 

 Що станеться з насінням однорічних рослин навесні? 

(Воно проросте) 

 Що стало з наземною трав’янистою частиною багаторічних рослин? 

(Вона відмерла) 

 Які рослини залишаються зеленими під снігом? 

( Суниці, верес, журавлина) 

 Що дозволяє рослинам узимку вижити? 

(Сніг) 

 На скільки градусів температура під снігом вища, ніж зовні? 

( на 15-20 градусів) 

 

6. Гра « Розпізнай дерева» 
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Урок 26. Як птахи пристосувалися до життя 

взимку? 
 

1. Гра «Хто більше»  

Назви птахів, яких можна зустріти взимку в лісі, у парку. (Виграє той, 

хто назве більше.) 

 

2. Яких птахів називають осілими? 
Назви зображених птахів. Поміркуй, чи легко птахам взимку? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Гра «Так чи ні?» 
 Сонце стоїть низько на небосхилі. (Так) 

 Річки й ставки вкрились льодом. (Так) 

 Всі птахи відлетіли в теплі краї. (Ні.) 

 Небо часто вкривають темні хмари. (Так) 

 Всі дерева стоять голі. (Ні. ) 

 Повітря надворі тепле (Ні.) 

 На землю падає сніг. (Так) 

 

4. Гра « Що зайве у рядку?» 
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Урок 27. Як звірі пристосувалися до життя 

взимку? 
 

1. Гра «Хто чим живиться?» 

Кора і гілки                           птахи 

насіння і ягоди                      білки і птахи 

горіхи                                     кабани 

жолуді                                    лосі, зайці, олені 

 

2. Поясни ланцюг живлення у зимовому лісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Гра «Так — ні» 

Чи вірите ви, що…: 

•   взимку у ведмедиці народжуються ведмежата?  

•   білка всю зиму спить у дуплі? 

•   заєць узимку живиться тими запасами, які він приготував з осені? 

•   лисиця ловить мишей під снігом? 

 

4. Хто із звірів залягає у сплячку, а хто веде активний спосіб життя. 
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Урок 28. Як люди піклуються про тварин 

взимку? 

Які турботи приносить людям зима? 
 

1. Допоможи птахам. Зроби годівничку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підкресли, що з перелічуваного нижче ти 

покладеш у годівничку птахам? 

Гарбузове насіння, пшоно, підсмажене соняшникове насіння, зерно, крихти 

хліба, насіння бур’янів, солоне сало, насіння клена, кавуна, дині, конопель, 

цукерки. 

 

2. Творча вправа «Розмальовка»  

Згадай, які шубки мають ці тварини взимку. Розфарбуй  звірів 

кольоровими олівцями.  

— Я веселенький звірок: плиг з ялинки на дубок. (Білка)  

— Влітку наїдається, взимку висипається. (Ведмідь)  

— Живе в лісі; хижа, дика, душить курей та індиків. (Лисиця)  

— Зимою в білому, як сніг,  

     А літом в сірому гуляє.  

     Вловить його ніхто не зміг,  

     Тому що довгі ноги має. (Заєць)  

 

3. Гра «Четвертий зайвий» 

Ведмідь, вовк, лисиця, заєць (Ведмідь єдиний впадає у сплячку) 

Вовк, заєць, лось, оленя. (Оленя — дитинча, усі решта — дорослі) 

Кішка, ведмідь, вовк, білка (Кішка — свійська тварина, усі решта — дикі) 

 

4.    Гра « Хто найуважніший?» 

Розподіли тварин на дві групи і запиши у таблицю 

Дикі тварини Свійські тварини 

  

 

(Корова, миша, їжак, вовк, коза, свиня, лось, лисиця, кінь, кабан, курка, 

заєць, білка, кіт, кролик, вовк, коза). 
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Урок 29. Весна та її ознаки 
 

1. Робота за картиною. Назви зображену на картині художника  Р. 

Романова  пору року. 
Опиши красу природи навесні та позитивні емоції, які вона у вас викликає. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Гра «Назви зайве слово» 

 Березень, грудень, квітень, травень. 

 Ведмідь, їжак, журавель, борсук. 

 Лелека, синиця, ластівка, лебідь. 

 

3. Гра «Знайди помилку» 

 Навесні дні стають коротшими, а ночі довшими. 

 Сніги розпускаються. 

 Сонечко тане. 

 З’являються перші весняні бурульки. 

 На деревах набухають квіти. 

 Птахи прокидаються від зимового сну. 

 Звірі повертаються з теплих країв. 

 

4. Уяви собі, що календар зник. Що допоможе нам дізнатися про прихід 

весни?  

Впиши ознаки весни у  текст 

Весна у наш край приходить тихо й непомітно. Спочатку сонце ________ 

на небосхилі, а тоді з кожним днем посилає все _________  тепла. Дні стають 

________ .  

Сонечко тихесенько, ніби матуся, пробуджує природу від зимового сну. 

Небо стає ________ . По ньому пливуть __________ пухнасті хмарки. Іде 

перший весняний_________ . 

Минає кілька днів, і весна стає сміливішою, гомінкою. Починає 

танути_______ , а під ним дзюрчить вода. На річці сердито тріщить _______ . 

Крижини з гуркотом штовхають одна одну. На горбах з’являються 

перші_________ .  

 



40 
 

Урок 30. Екскурсія до весняного парку 
 

               Сплануй свої спостереження за природою навесні. 

 

Завдання для спостережень за природою навесні 

 

У неживій природі спостерігай: 

 за зміною висоти Сонця; 

 за погодою ( температурою, хмарністю, вітром, опадами); 

 коли розтанув лід на водоймах; 

 коли зійшов сніг; 

 коли і де з’явилися перші проталини; 

 коли була перша гроза.  

У живій природі спостерігай: 

за рослинами:  

 коли почався сокорух у берези; 

 у якому місяці зацвіли ранньоквітучі рослини; 

 коли розпустилися бруньки на деревах і кущах; коли на них з’явилися 

квіточки; 

 у якій послідовності цвітуть дерева і кущі у вашій місцевості.  

За тваринами: 

 у якому місяці ти побачив перших комах, яких саме; 

 які птахи прилетіли у вашу місцевість першими, які – останніми. 

За працею людей вашої місцевості. 
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Урок 31.Ознаки весни в неживій природі 
 

1. Чи знаєш ти, що … 

 

Весну поділяють на три періоди: рання весна — весна світла, справжня 

весна — весна води, розквіт весни — зелена весна. 

Перший період весни — рання весна — розпочинається ще в лютому. 

Щоразу довшим стає день, більше світла приносить яскраве сонячне проміння. 

Це справжнє свято світла. Тануть сніги, скресає крига на водоймах. 

Другий період весни починається після дня весняного рівнодення. 

Повністю зійшли сніги. Скресла крига на всіх водоймах. На річках закінчився 

льодохід. Скрізь біжать, дзюрчать талі води. Рівень води у річках 

підвищується. Річки виходять зі своїх берегів. Це — весняна повінь. 

Третій період — розквіт весни — найдовший, поступово наприкінці 

травня переходить у літо. 

 

 

2. Пронумеруй послідовність змін у неживій природі 

 

o Сонячні промені прогрівають землю.  

o Земля звільняється від снігу. 

o Сонце рухається по небу вище. 

o На річках скресла крига. 

o З кожним днем стає тепліше. 

 

3. Обери чотири правильні відповіді 
 

З приходом весни в природі відбуваються такі зміни: 

 

А  Сонце піднімається все вище над горизонтом. 

Б  День після 21 березня починає зменшуватися, а ніч  збільшуватися. 

В  Птахи повертаються додому. 

Г  Температура повітря поступово знижується. 

Ґ   Дерева прокидаються від зимового сну. 

Д  У березні з’являються квіти. 
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Урок 32. Як дерева зустрічають весну? 
 

1. Гра «Вибери» 

 

Вибери  і підкресли явища, характерні для рослин навесні. Поясни їх. 

Тане сніг. Листопад. З’явилися бруньки на деревах. Цвітуть квіти. 

Розпустилися бруньки на деревах. Обпадає листя. З’явилися комахи. Яскравіше 

світить сонце. Льодохід. На деревах немає листя. 

 

2.   Це цікаво знати… 

 

       З дерев першою у нас зацвітає вільха.  Квітки вільхи непоказні, але 

сережки добре помітні навесні. 

Батьківщина вільхи чорної:                      Європа 

Максимальна висота дерева:                    35 м. 

Середня тривалість життя дерева:      100 років. 

Кора темна, сіро-бура, з віком стає майже чорною.  

Листки  прості, цілісні. Квітки однодомні, зібрані в сережки. 

Розпускаються в квітні одночасно з розпусканням листя, іноді після 

розпускання. 

Майже одночасно з вільхою починає цвісти й ліщина. На вербі 

розцвітають пухнасті квітки, або «котики». 

Цвіт верби – символ весни і тепла. Пухнасті її котики – вражаючий 

символ оновлення життя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Гра «Розсипанка»  

 

Складіть із розсипаних слів прислів’я, прикмети. 

- багатий, квітень, снігом, лютий, водою, а  

- багато, дубі, на, жолудів – зиму, на теплу  

- квітами, весна, снопами, а, красна, осінь.  
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Урок 33. Які трав'янисті рослини першими 

зацвітають навесні? 
 

1. Гра « Інтерв’ю про погоду» 

 

2. Які ранньоквітучі рослини, що зображені на малюнках, ростуть унашій 

місцевості? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Гра «Хто більше?» 

Хто назве більше назв весняних рослин? Хто пригадає більше загадок та 

віршів про рослини? 

 

4.Гра «Відгадай весняну квітку» 

 

Учитель загадує загадки, а діти вибирають відповідну квітку й 

приклеюють на дошку в графу «Весняні квіти» або «Інші квіти». 

 

Зацвітають навесні          Маю я жовті вічка 

Білі квіти лісові.              Й фіолетову спідничку. 

(Підсніжник)                 (Фіалка) 

 

З’явились у траві сестрички          –Я найпершим зацвітаю 

Жовті очі, білі вії.                           Синім цвітом серед гаю. 

(Ромашка)                                                    (Пролісок) 

 

Що за квіточка пахуча               Із зеленої сорочки                                           

І червона , і колюча.                   Білі дивляться дзвіночки. 

(Троянда)                                               (Конвалія) 
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Урок 34. Тема: Життя комах навесні 
 

1.Гра «Підкресли потрібне» 

Яку користь приносять комахи? 

 прикрашають природу; 

 запилюють рослини; 

 переносять небезпечні хвороби; 

 розпушують ґрунт; 

 санітари лісів і водойм; 

 знищують шкідників рослин; 

 живлення для птахів і людей; 

 знищують рослини. 

 

2. Вправа «Портрет комахи» 

Склади розповідь за планом та малюнком про комаху. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План розповіді 

1. Назва комахи 

2. Середовище існування 

3. Опис зовнішнього виду 

4. Користь для природи. 

 

3. Гра « Шифрувальник» 

 

            С  а  о             ж  о  б  д  а  л         о  н  и  л  я  н  и  ц  м 

             2  3  1             3  4  1  2  6  5          4   5  7  1  9  6   2   8  3 

 

М  а  х  а  р  у                е  н  о  к  о  с  ч 

1   4  5  6  3  2                   4  3  7  6  2  1  5 
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Урок 35. Як змінюється навесні життя риб 
 

1. Рубрика новинок 

Навесні у риб відбувається нерест – період розмноження. Сазани, 

річковий окунь, сом кращих місць для нереста не вишукують: розмножуються 

там, де живуть. 

 

 

Першими йдуть на нерест щуки, потім лящі,а ще пізніше карасі та 

коропи.  

 

 

 

 

2. Гра « Хто знає більше назв риб» 

 

3. Відгадай загадку і покажи відгадку 

 

Взимку ловиться і влітку Не дрімають карасі, 

Вудкою або у сітку.                                    Знають добре геть усі: 

А коли злякається —                                  Стерегтись потрібно злюки,    

В мулі заховається. (Карась)                      Хижої, страшної… (щуки). 

 

Ляже й спить на глибині                             Хочеш рибку цю піймати — 

З шаром мулу на спині,                               Треба черв’ячка їй дати. 

Тільки вуса повертає,                                  Хоч і хижий, та не щука, 

Що навколо — все він знає! (Сом)І на вигляд геть не злюка. (Окунь) 

 

 

4. Фотозагадка «Упізнай рибу» 
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Урок 36. Коли повертаються із вирію перелітні 

птахи 
 

1. Вибери правильні відповіді на питання:«Які турботи бувають у птахів, 

коли вони повернуться додому із вирію?  

 

Висиджують пташенят будують хатки 

  будують гнізда лягають в сплячку 

  сушать гриби і ягоди відкладають яйця 

  знищують шкідливих комах готуються до відльоту 

 

 

2. Гра «Злови перелітного птаха» 

 

Галка, голуб, лелека, снігур, жайворонок, соловей, сорока, зозуля, 

зяблик, ластівка, синичка, горобець, дятел, омелюх, шпак. 

 

3. Аукціон  «Хто знає більше назв птахів?» 

 

 Кожен заслухається співом цього малесенького сіренького 

співця.(Соловей) 

 

 

 Високо піднімаються ці невеличкі 

сіренькі пташки в прозоре блакитне небо і заливаються 

там чудовим співом.(Жайворонок) 

 

 

 Цей птах з приходом весни 

летить до лісу.(Синичка) 

 

 

 

 Птах, який першим прилітає на батьківщину з вирію, 

вісник весни.(Шпак) 

 

 

 

 Птахи, що селяться у своїх минулорічних  

квартирках під дахом.(Ластівки) 
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Урок 37. Весняні зміни у житті звірів 
 

1. Гра « Інтерв’ю про погоду» 

 

2. Гра « Продовж речення» 

У їжачихи народжуються … . 

У вовчихи народжуються …  . 

У лисиці народжуються …    . 

У білки народжуються … . 

 

3. Гра « Впізнай за описом» 

 Пишним хвостом славиться,хитрункою називається. 

 Цього звіра ноги годують. 

 Влітку любить полювати, а зимою в лігві спати. 

 Невелика тварина, довжина тіла 20 – 30 см, хутро рудого кольору. 

 Найшвидша тварина лісів України? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Весняні явища у житті звірів – це … 
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Урок 38. Чим займаються люди в місті та селі 

навесні 
 

1. Гра « Закінчи речення» 

У садку саджають …, …, … . 

На городі сіють …, …, … . 

У полі сіють …, …, … . 

 

2. Повідомлення « Народні прикмети» 

 Зацвіла верба – ґрунт  достиг, час у поля виїжджати. 

 Пшеницю сій, коли черемха зацвітає. 

 Вільха зацвіла – сій гречку. 

 Ячмінь сіють, поки цвіте калина. 

 Зазеленіла береза – час картоплю саджати. 

 У берези рушив сік – земля відтанула. 

 Зацвіла біла акація – висаджуй розсаду помідорів. 

 

3. Гра « Для чого цей інструмент» 

 
 

 

 
 

 

 

4. Поясни прислів’я « Весна ледачого не любить» 

 

5. Творче завдання  «Чим займаються люди в місті та селі навесні» 
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Урок 39. Екскурсія в природу. Спостереження 

за явищами природи навесні 

 

 
1. Поетична хвилинка Читання віршів: «Встала весна» Т. Шевченко,  

                                                    « Навесні» І. Франко. 

 

2. Проведення спостережень 

 

1-ша група — метеорологи 

 

Завдання: скласти опис погоди за поданим планом. 

 

План 

1) Стан неба. 

2) Висота Сонця. 

3) Температура повітря. 

4) Опади. 

 

Визначити, які зміни відбулися у погоді порівняно з ранньою весною; 

пригадати, які природні явища можна спостерігати весною. 

 

2-га — група  дослідники рослин 

 

Завдання: 

 

• дослідити, на яких деревах і кущах розпустилися листочки; 

• пригадати, які дерева і кущі спочатку розцвітають, а потім розпускають 

листочки, а які навпаки; 

• визначити, які трав’янисті рослини вже відцвіли, а які зацвітають; 

 

3-тя група — дослідники тварин 

 

Завдання: 

 

• дослідити, які комахи ведуть активний спосіб життя; 

• які птахи повернулися з вирію і чим займаються; 

• яких інших тварин побачили. 
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Урок 40. Літо та його ознаки 

 
1. Хвилинка релаксації. Слухання п'єс  П. І. Чайковського з циклу « Пори 

року»  (« Червень. Баркарола»; « Липень. Пісня косаря»; « Серпень. Жнива»). 

 

2. Це цікаво знати… 

Червень 

– Перший місяць літа має назву червень. Червень походить від слова 

«червець». Саме в цей час з’являється сокоживна комаха – кошеніль(червець). 

З неї в давнину добували червону фарбу. Ще кажуть, що назва місяця пішла 

від кольору суниць та черешень, які саме починають рум’яніти. 

 

Поясни зміст прислів’я 

Червень – рум’янець року. 

 

 

 

 

Липень 

Назва другого місяця літа – липень, найпевніше 

походить від слова  

«липа» . Саме на початку липня у нас в Україні починає квітнути це 

чудове дерево. Липень у народі кличуть іще «полуднем літа». Є й інші народні 

назви: «косень» та « сінокіс», «липець» ( час викачувати липовий мед), « 

грозовик»,« дощовик». 

 

 

 

Поясни зміст прислів’я 

Липень – вершина літа. 

 

 

Серпень 

Назва серпня пов’язана із жнивами. Слово «серп» означає знаряддя, за 

допомогою якого жали колись зернові культури. А ще є й  інші народні назви:  

«хлібочол»,  «городник», «спасівець». 

 

 

 

Поясни зміст прислів’я 

Як у серпні дбаєш, так узимку 

маєш.     
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Урок 41. Літні зміни в неживій природі 
 

1.  Заповни пропуски в реченнях 

Найпомітніша зміна в неживій природі влітку — це ______________. 

Небо рідко закрите _____________. Дощі бувають _____________. 

Часто гримлять літні _____________, після яких у небі з’являється 

_____________. Вода в річках, ставках і озерах _____________. Вранці на траві 

випадає _____________. Над полями і лугами часто бувають уранішні 

_____________.. 

Довідка: тумани, постійно тепла температура повітря, рідкісними і 

теплими, веселка, грози, прогрілася, хмарами, роса. 

 

2. Доведи, що літо – ягідна пора 
 

 Червона, солодка, ароматна, 

Росте низько – до землі близько. 

 Чи то сонце, 

Чи то злива – 

Пригостить нас влітку … 

 Зелені сережки 

На гіллі висіли, 

На сонечку підсмажились 

І почервоніли!  

 

3. Підкресли ознаки літа 

 

 Найкоротший день; 

 косять сіно; 

 птахи збираються у вирій; 

 достигають фрукти; 

 цвітуть сади; 

 найдовший день; 

 часто бувають зливи; 

 сонце знаходиться високо на небосхилі. 

 

4. Гра «Яка квітка найкраща». Обґрунтуй свою думку 
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Урок 42. Життя  рослин влітку 
 

1. Розповідь про рослини лісу 

У лісі кожна група рослин утворює свій «поверх» - ярус.  Верхній ярус 

утворюють дерева. Під деревами ростуть кущі, це – середній ярус. А нижче 

стеляться трав'янисті рослини. Вони утворюють нижній ярус. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Рубрика для допитливих 

Дерева і гриби потрібні одне одному. Так, нитки грибниці гриба 

підосичника обплітають коріння осики і дістають з нього поживні речовини. 

Водночас грибниця гриба вбирає з грунту воду з поживними речовинами і 

постачає їх дереву. Отже гриб і дерево приносять користь один одному. 
 

3. Гра «Що зайве?» 

 

Смородина, малина,калина, ромашка. 

Ялина, калина, дуб, осика. 

Конвалія, сосна, кульбаба, волошка. 

 

4. Які гриби ви не покладете до свого кошика? 

 

Лисичка, сироїжка, мухомор, бліда поганка, маслюк, бліда поганка, 

білий гриб, груздь, підберезник, підосичник. 
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Урок 43. Які рослини ростуть на луках та 

поблизу водойм? 
 

1. Трави на луках ростуть високі й соковиті тому, що там… 

 достатньо вологи; 

 багато комах; 

 багато поживних речовин; 

 навесні їх спалюють; 

 достатньо світла і тепла; 

 їх переорюють. 

 

2. Серед перелічених рослин підкресліть назви тих, що ростуть на луках 

 

Королиця, жовтець,берізка,конюшина,звіробій,лобода,пирій,тимофіївка, 

мак, конвалія, волошка, троянда.  

 

3. Гра « Різнокольоровий килим» 

 

 
 
 

 

 

 

 

Червоним цвіте - … ,                   рожевим цвіте - … , 

синім цвіте - … ,                       жовтим цвіте - … . 

 

4. Гра «Впізнай за описом» 

 

Росте на городах , в лісах, поблизу водойм. Корисна тим, що знімає 

головний біль. Її відвар п’ють від болю у шлунку. Розтерті листочки 

мають своєрідний запах. 

 

Це кущ, який має міцні гачкуваті колючки, квітки рожевого і біло – 

рожевого кольору.  Наприкінці літа кущ вкривається червоно – 

оранжевими плодами, які тримаються всю зиму.Цей кущ є окрасою 

природи. 

 

 

На високому стеблі, розцвітає багато яскравих жовтих квіток, схожих 

на маленькі зірочки. Бджоли збирають із цих квітів солодкий сік – 

нектар. Цією рослиною можна лікувати різні хвороби людей і тварин. 
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Урок 44. Чи всі лісові ягоди можна куштувати? 
 

1. Які їстівні ягоди можна зустріти в лісі? 

 

 

 Малина– це багаторічний кущ із соковитими і солодкими плодами. 

Ягоди садової малини набагато більші за лісову малину, але  за цілющими 

властивостями і ароматом лісова малина знаходиться на першому місці. 

Малина – відмінний медонос. 

 

 

 

 Сама солодка і ароматна із дикорослих ягід – 

суниця.Вчені зробили припущення, що це була перша 

їстівна ягода древньої людини. 

 

 

 

 
 
 

 Назва наступної ягідної рослини походить від кольору ягід, які чорнять 

рот і руки. Це -  чорниця. Чорниця – невеликий гіллястий кущ, який росте в 

лісах. 
 
 
 
 

 Це ожина, вона схожа на малину, тільки чорні 

ягоди. 

 
 
 
 
 
 
 

 Брусниця  - близька родичка журавлини.Через високий вміст кислот 

ягода має різкий запах, до якого треба звикнути. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

 

2. Які отруйні  ягоди можна зустріти в лісі? 

 

Отруйні -  означає, що містять отруту. За зовнішнім виглядом отруйні 

ягоди дуже привабливі і схожі на їстівні. Давай з ними познайомимося. 

 

 Вовча ягода (вовче лико)– невеликий кущик з довгастими листками. 

Яскраво-червоні ягоди притиснуті до стебла. Отруйні  і ягоди, і кора. 

Легенда свідчить, що рослина називається вовче лико, бо вовк запізнився 

на збори звірів, де рослинам роздавали назви. Але жодна рослина не отримало 

ім’я вовка, тоді вовк розсердився і почав здирати кору з кущів. Щоб заспокоїти 

злого хижака, цим кущам і дали назву вовче лико 

(вовчі ягоди). 
 
 
 
 
 
 
 

 Дуже отруйні і ягоди воронячого ока.  На стеблі чотири овальних 

листки, в середині чорна велика ягода, нагадує око. Недарма люди про нього 

склали поетичну легенду. 

Жив у лісі в дуплі дуба старий чарівник з вороном, якого він навчив 

передбачати майбутнє. Коли старий помер, ворон літав високо над лісом і 

гірко оплакував його. Вдень він пророкував майбутнє на своїй пташиній мові, а 

вночі кидав гіркі сльози, з яких виростали рослини з очима. За вірність і любов 

ворона до старого чарівника,люди назвали цю рослину воронячим оком. Ягода і 

всі частини цієї рослини отруйні. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 А це – всім відома конвалія, що має незрівняний п’янкий аромат, 

також вельми отруйна. На тоненьких ніжках розпускаються білі квіти. В кінці 

літа на місці квітів утворюються червоні ягоди. Ці ягоди можуть викликати 

серйозне отруєння. 
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Урок 45. Життя тварин влітку в лісі 

 
1. Гра « Хто більше» 

Назви українські казки( народні та авторські), героями яких є тварини. 

 

2. Продовж  речення 

У комах … ніг. 

Хто лікує дерева? 

Найбільші звірі наших лісів: … 

Рудих мурашок називають … 

Скільки ніг у пернатих? 

 

3. Гра « Переставлені склади» 

Ка, біл; ця, ли,си; мар, ко; бан, ка; ля, зу, зо;  ме, лик, те; неч, со, ко; 

пе, ли, по, ця, тел, дя. 

 

4. Відгадай назви лісових мешканців. Назви тварин запиши до певної 

колонки у таблицю. 

 

Звірі Птахи Комахи 
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Урок 46. Як живеться тваринам влітку на 

луках та водоймах 
 

1. Гра «Хто тут зайвий?» 

Вибери жителів прісної водойми( акула, жаба, дика качка, вуж, ряска, 

заєць, верба, короп, щука, лілії, дзвоники, сом, карась, видра, ставковик). 

 

2. Здогадайся за описом про кого йдеться. 

 Сам повзе, 

На собі свій будинок везе? ( Равлик) 

 Щоб не згинуть у біді, 

Тримає ножиці в руці.( Рак) 

 По гладкій поверхні води, ніби  ковзаняр по льоду, котить довгонога 

комаха. Зробить поштовх ногами і ковзає. Так цілий день і міряє воду  

в ставку. Ось і прозвали цю комаху …( Водомірка) 

 

3. Продовж речення. 

На луках можна зустріти таких комах: 

Птахів: 

Інших тварин: 

 

4. Склади ланцюг живлення. 

Жаба, квіти, муха, журавель. 

 

5. Поясни, чому потрібно берегти комах. 

Бережіть комашок, діти: 

Всі вони повинні жити. 

Як не стане в нас комах, 

То загине кожен птах. 

Як підемо на лужок, 

Не побачим квіточок. 

 

6. Гра «Четвертий зайвий» 
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Урок 47. Які рослини занесені до Червоної 

книги України? 
 

Хвилинка  - цікавинка 

 

Рослини занесені до Червоної книги 

 

 Водяний горіх плаваючий– зростає у мілководних водоймах, 

це дуже давня рослина. Колись його плоди вживали в їжу. 

 

 Лілія лісова. Якщо вона розвивається з насінини, то вперше 

зацвітає аж на сімнадцятому році життя. 

 

 

 

 Зозулині черевички– перша рослина в Україні, яка 

потрапила до Міжнародної Червоної книги. Належить до 

орхідей. Це отруйна рослина. 

 

 

 Любка дволиста– має ніжний медвяний аромат, її ще 

називають нічна фіалка. 

 

 

 Підсніжник білий. Ранньою весною з'являється на залитих сонцем 

галявинах  і під деревами. 

 

 

 

 

 Сон – одна з найкрасивіших серед  весняних квітів. 

Розцвітає дуже рано. Сріблясті волоски, наче шубка, 

прикривають його від холодів, а квітка на морозі закривається. 

 

 

 Глечики жовті. Їхні квітки мають лише один ряд  

пелюсток. Коли квітка відцвітає, утворюється плід , схожий на 

маленький глечик, у якому визріває насіння. 

Це окраса нашої природи. 
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Урок 48. Які тварини занесені до Червоної 

книги України? 
 

Хвилинка  - цікавинка 

 

 

Зубр– великий звір, схожий на бика. У нього велика голова 

з широким лобом. Довжина тіла сягає 3 метрів, а висота  - 2 

метрів. 

Донедавна майже всі зубри були винищені. Людям з 

великими труднощами вдалося врятувати цього звіра. 

 

 

Лелека чорний - гарний і рідкісний птах. У нього крила й 

спина чорні, низ – білий, а ноги і дзьоб червоні.  

 

 

 

Лебідь – шипун. Шипуном цей вид назвали завдяки звуку, який він 

видає, коли роздратований. У довжину може сягати 180 см, маса 

самок 5 – 5,5 кг,самців 8 – 13 кг. 

 

 

 

Борсукведе осілий спосіб життя.  

Довжина тіла самців становить 62 – 90 см, хвоста –  

12 – 20 см, самиці дещо менші. У борсуків майже немає  

природнихворогів. 

 

 

 

Вусач великий дубовий  –один з найбільших жуків  

листяного лісу. Його можна впізнати за вусиками,  

довшими від самої комахи. 

 

 

 

Махаон – найвідоміший метелик України,завдяки  

Своєму яскравому  забарвленю та великим розміром 

( розмір крил досягає 8 см). 
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Урок 49. Тема: Екскурсія в природу.  

Здрастуй, літечко! (спостереження за ознаками 

літа, що наближається) 

 
1. Зміни в неживій природі влітку 

 

 Спостерігай  за сонцем ( Як гріє сонце? Як змінюється тривалість 

дня і ночі?) 

 спостерігай за небом( спостерігай за грозою, за її наближенням, 

спостерігай за веселкою); 

 спостерігай за ґрунтом ( коли ґрунт тепліший: уранці, вдень, 

ввечері). 

 

2. Спостерігай за рослинами влітку. 

 

3. Спостерігай за життям тварин влітку. 

 

4. Спостерігай за працею людей влітку. 

 

5. Прочитай і перевір 

 

 Трава в червні починає сохнути — на дощовите літо. 

 Густо цвіте гречка — на спекотливе літо. 

 Які метелики навесні вилетіли першими білі або червоні? Якщо червоні, 

літо буде багате на мед і сухе, а білі — мокре і щедре на молоко. 

 Опеньки з’явились — літо скінчилось. 

 Ластівки низько літають — на дощ. 

 Рясна роса зранку — на ясний день. 

 Мурахи ховаються серед білого дня — на негоду. 

 Горобці купаються в пилюці — на дощ. 
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