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Намалюй, як минув день.

 Добіг кінця навчальний рік, перегорнуто його останню сторінку.
Уже сьогодні ти з гордістю зможеш сказати своїм батькам, 

друзям, родичам, сусідам: «Я перейшов/шла до  класу!» 
(запиши, до якого).

Отже, розпочинаються ще одні твої чудові КОРИСНІ КАНІКУЛИ!
На тебе чекають довгоочікувані пригоди, подорожі, відпочинок. Ти 

зустрінешся з новими людьми, побачиш цікавинки, дізнаєшся багато 
нового.

Наша книжка містить вкладку з наліпками, а також умовні позначки 
для кожного завдання. Розглянь їх і запам’ятай.

 — читання та розуміння прочитаного;

 — запитання до текстів із читання;

 — виконання поробок;

 — завдання з письма; 

 — виконання дій на множення та ділення;

 — тренування уваги та розгадування ребусів;

 — кулінарні рецепти.

Виконавши завдання, згадуй, як минув твій день, і в кружечку ма-

люй свій настрій: ,  або .
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Намалюй, як минув день.

 Напиши, що тобі ще потрібно зробити впродовж літа.

    

 Розшифруй назву вірша. Прочитай. 1 2 3 4 5 6

В понеділок я проснувся,
У вівторок позіхнув,
У середу потягнувся,
У четвер ізнов заснув,

У п’ятницю я дрімав,
У суботу спочивав,
А в неділю 
днину цілу
Хропака витинав.

Джанні Родарі
Найголовніше, щоб твої канікули минули не так, як у героя вірша.
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Намалюй, як минув день.

ЗЕЛЕНА НЕДІЛЯ
 Наші предки жили згідно з церковним і природним календарем. 

За п’ятдесят днів після Великодня, у неділю, люди відзначають Трій-
цю, або Зелені свята. Зелену неділю розпочинали святкувати в четвер.

За давніх часів дівчата ходили селом у вінках, сплетених із конва-
лій, незабудок, васильків, чебрецю. Уплітали у вінок також полин.

Гостей обов’язково пригощали яєчнею.
У четвер дівчата йшли у ліс і сплітали живі гілочки берези у вінки. 

У неділю, коли святкували Трійцю, йшли знову в ліс до того самого де-
рева. Кожна дівчина розглядала свій вінок: чи ще свіжий, чи зів’яв? За 
його станом робили висновок про те, що чекає в майбутньому — щас-
тя чи неща стя. Потім розплітали березові гілочки.

Розпитай у дорослих про рослини з оповідання. Збери й засуши 
ці трави сторінками старої книжки. Ти збереш гербарій — колек-
цію висушених рослин. Дізнайся, якого дня цього року буде Трійця. 
Цей день, а також наступний за ним понеділок — зазвичай вихідні 
в Україні. Запиши назву свята.

 Навчившись руками зображувати тіні на стіні в затемненій кім-
наті, де ввімкнено ліхтар, зможеш улаштовувати театр тіней!
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Намалюй, як минув день.

 Прочитай текст і ввечері намалюй, який на 
вигляд сьогодні Місяць.

ЗАГАДКОВИЙ МІСЯЦЬ
Ясними безхмарними вечорами ми можемо спостерігати на небі Мі-

сяць. Здавна людина бачила в цьому супутнику Землі загадкове магіч-
не світило. Люди не розуміли, чому Місяць «світить», чому 
змінює свій вигляд. Люди складали пісні про Місяць 
і наділяли його магічними рисами.

Місяць на небі,
Зіроньки сяють,

Тихо по морю 
Човен пливе.

Ці рядки змальовують картину тихої місячної ночі.
Місяць постійно змінюється: від ледь помітного сер-

пика до круглої яскравої кулі. Можна почути вислови: «Місяць зростає», 
«Місяць спадає». Так називають фази Місяця. Кожен може, подиви-
вшись на Місяць, сказати, яку саме фазу можна спостерігати. Це дуже 
просто. Якщо серпик схожий на літеру «С» — Місяць старий, якщо ж 
на літеру «Р» без палички — росте.

 Розв’яжи приклади й розфарбуй малюнок кольорами, що 
наведені під малюнком. Якщо все зробиш правильно, отри-
маєш малюнок.

ому 



7

Намалюй, як минув день.

 1. Прочитай задачу. Підкресли в умові задачі синім олівцем 
те, про що йдеться спочатку, червоним — те, про що йдеть-
ся потім, а зеленим — запитання задачі.

У першому кошику в бабусі 25 курячих яєць. У другому — качині. Їх 
на 8 менше. Скільки усього яєць в обох кошиках?

2. Склади план розв’язання задачі.

3. А тепер дізнайся, скільки всього яєць у кошиках.

1)1)

2)2)

Відповідь: в обох кошиках __________ яйця.Відповідь: в обох кошиках __________ яйця.

 Відгадай загадку. Напиши відгадку, а кіль-
кість звуків у слові-відгадці впиши у квадра-
тик. Намалюй відгадку.

Цей господар на болоті
Все життя своє в польоті.
А якщо сідати мусить,—
Гострим хоботом укусить.
До людей летить з-під хмар
Гість непроханий — … .
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Намалюй, як минув день.

ПРИГОДА НА ПОЛЮВАННІ
Казка

Одного разу король заблукав у лісі на полюванні. Утомився, зголод-
нів і нарешті натрапив на хатинку лісника. Велика честь випала ліс-
никові  — прийняти короля. Та от лихо — нагодувати його нема чим! 
Від вечері залишилися крихітний шматочок м’яса, картоплина й півци-
булини. Злякався лісник королівського гніву. Але дочка лісника була не 
тільки красуня та розумниця, але й куховарка вправна. Зібрала вона 
всі овочі, які були в будинку, нарвала на грядці трави запашної, листків 
салату, усе нарізала дрібно й заправила соусом з олії, збитої з оцтом 
і гірчицею, посолила, прикрасила листками салату. Їв король і дивував-
ся: «Скільки кухарів у палаці, а таку смачну страву вперше їм. Як нази-
вається вона?»

Придивився король до дівчини уважніше. Побачив, що вона врод-
лива й розумна. А оскільки король любив смачно попоїсти, то й за-
брав дівчину до себе в палац та одружився з нею. На весіллі, ка-
жуть, гості були з усього світу, а посеред столу стояла золота таця із 
салатом.

Так було чи не було зовсім — важко перевірити. Та в наш час 
салати люблять усі, знають, що вони корисні, а різновидів їх існує 
безліч.

САЛАТ З ОГІРКІВ
 Вимиті огірки (3–4) наріж на дошці й поклади в миску. Добре ви-
мий кріп, звільни від стебел і дрібно пошинкуй. Додай до огірків 
кріп, щіпку солі, перцю, заправ сметаною (3–4 столових ложки).

Замість сметани можна використовувати соус: перемішай 2 столові 
ложки рослинної олії, півложки оцту, щіпку цукру.

Увага! Коли працюєш ножем, пам’ятай, що він гострий і ним 
можна завдати собі шкоди. Спершу навчися нарізати все 

в присутності дорослих. Попроси їх показати тобі, як тримати 
ніж, як класти овочі на дошку.
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Намалюй, як минув день.

І Я, ЯК БАТЬКО
Українська народна казка

Зустрів якось Вовк Коня та й каже:
— Захотілося мені конини. З’їм тебе.
— Ну що ж, кумцю,— зітхає Кінь,— їж мене. І батько твій любив по-

поїсти кінського м’яса.
— Мій батько? Ти його пам’ятаєш?
— Пам’ятаю. Як його не пам’ятати! Такий порядний був… Ніколи не 

їв коней з під ко вами. Завжди знімав, перш ніж з’їсти.
— І я, як батько,— сказав Вовк,— дай зніму з тебе підкови. З якої 

ноги почати?
— Твій батько починав із задньої…
— Ну то й я почну із задньої… Давай ногу!
Підняв Кінь ногу. Нагнувся Вовк, щоб зня-

ти підкову, а Кінь як брикне його кованим ко-
питом! Аж свічки засвітили Вовкові в очах. 
Ледь живий до лісу доповз.

Намалюй коня.

 Прочитай зашифроване в головоломці при слі в’я. Напиши 
його, а кількість слів у ньому — у квадратик.

Б Д Є Ю

О Ж А Ц

Л А Р П

А М А Т

Л А, А Й


