
КОМПЛЕКТ КАРТОК ІЗ ЗАВДАННЯМ НА ЛІТО



Привiт, друже!
 Перед тобою зараз знаходиться комплект карток із завданнями, які дадуть тобі змогу не забути те, що 
вчив у школі та підготуватися до нового навчального року. Кожна картка- це набір завдань із основних 
предметів різного ступеню складності з творчою складовою. Опрацювавши кожну картку та склавши до 
папки, ти зможеш похизуватися перед однокласниками.

Як працювати з картками?
 Обравши картку, ти можеш працювати як на ній, так і в окремому зошиті. Кожна картка- це твоє поле 
творчості, тобто ти можеш оздобити картку за своїм бажанням. По завершенню виконання завдань 
збираєш у папку. Цим доробком ти зможеш поділитися з однокласниками.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА:
Наведені нижче матеріали взято з мережі Інтернет, зокрема:

•  https://uk.wikipedia.org 

•  https://mamabook.com.ua 

•  https://urok-ua.com/tsikavi-avtorski-zadachi-u-virshah-dlya-1-klasu



Моє ім’я

Влітку я люблю

Улюблена книжка літа

Намалюй себе ось тут



1. Прочитай легенду.

    Калина i Килина
            (Легенда про калину)

2. Хто головні герої легенди?

Дівчина Килина збирала у лісі ягоди і раптом 
побачила, що вороги – татари йдуть до села. 

Побігла вона у село і попередила односельців. 
Сміливо кинулись до бою козаки, але в багато 
разів більше було ворогів – спалили село, 
а Килину – дівчину-красуню у полон взяли.

За те, що оповістила село, відтяли їй голову, 
і виріс на тому місці чудо-кущ, що за ім’ям 
дівчини Калиною нарекли. 

Люблять і пам’ятають люди Килину, а калина 
стала своєрідною пам’яткою про рідну землю, 
оберегом українців.

Намалюй їх тут



1. Склади та запиши опис калини.

2. Зроби селфі з калиною.

Калина

Красуня

Диво

Дівчина

Ягідки

Кущ

Листочки

Гілочки

Китиці

Цвіт

червона

блискучі

різьблені

невисокий

густі

яскраві

милує

цвіте

червоніє

вабить



1. Яку будову має кущ калини? Підпиши. 2. Засуши листочок калини. 
    Розкажи друзям, як ти це зробив(-ла).

Приклеїти засушений 
листочок можеш тут



Калина як лiкарська 
рослина

Ягоди калини зберігають свої корисні якості і в 
сушеному вигляді. З них готують киселі, 
компоти, соки, додають у морс. Завдяки 
пектинам можна отримати чудовий мармелад. 
При цьому лікувальні властивості зберігаються. 

Список хвороб і нездужань, при яких 
рекомендується вживання цієї рослини, просто 
величезний від cерцево-судинних до шкірних 
захворювань. 

Застосовують калину при алергічних реакціях 
і для зняття набряку, рекомендована також при 
тиску та хворобах печінки.

1. Обери та запам’ятай прислів’я та      
    приказки про калину.

2. Прочитай текст.

Дiзнайся у дорослих, якi прикмети 
та приказки про калину вони знають. 

Запиши

Посадиш біля хати калину – будеш мати долю 
щасливу.

Калину саджали на щастя і добро біля хати.

Щоб вода була чистою і смачною, слід  
посадити калину коло криниці.

Дівчина, яка перша знаходила калину в лісі, 
матиме щасливу долю.

Калина на весільному рушнику – до щасливої 
долі молодят.

•  

•  

•  

•  

•  



У пучечках невеличких
На кущі живуть сестрички.

Восени, хто гляне –
Вмить добрішим стане:

З гіллячок звисають,
Вогником палають.

Що ж це за красуня дивна?
То в гаю стоїть    …

Мама калину додому принесла. Помила 
двадцять штук, п’ять сину  віддала.

Скільки  ягід  залишилось?

1. Запитай у дорослих, які рецепти страв  із 
калини вони знають. Запиши страву, яку ти 
куштував (ла) або ж хотів (ла) скуштувати. 

2. Відгадай загадку.

4. Розв’яжи задачу.

3. Запиши відгадку та побудуй   
    звукову модель цього слова.



1.  Підбери слова, які відповідають  
     на питання який? яка? яке? які?

Кущ - ______________________________________ 

Калина - ___________________________________ 

Літо - ______________________________________ 

Ягідки - ____________________________________ 

На першій гілочці було 17 ягідок калини, а на 
другій 18 ягідок. На скільки менше ягідок 
калини на першій, ніж на другій гілочці?

2. Розв’яжи задачу. 



Простим олівцем, легкими рухами 
без зайвого натиску малюємо 
контури нашої гілочки калини.

Починаємо розмальовувати.

Спочатку ягідки розфарбовуємо 
рожевим кольором повністю. 

Червоним кольором затемняємо ті 
частинки ягідок, де падає тінь так, 
щоб залишався видимим рожевий. 
Це місця, де сонце своїм промінням 
висвітлює найсвітлішу частинку 
ягідки.

Нам знадобиться простий олівець, гумка, кольорові олівці.

Крок 1 Крок 3

Крок 2 Крок 4

Розфарбовуємо листочок. 

Беремо салатовий, зелений та 
темно-зелений кольори. Спочатку 
фарбуємо салатовим. 

Потім додаємо тіні зеленим 
кольором. Найтемніші місця 
листочка та основні прожилки 
зафарбовуємо темно-зеленим 
кольором. У кінці додаємо 
улюбленого кольору на фон 
малюнка.

Фарбуємо гілочку.
 
Для цього використовуємо світлий 
коричневий та темний коричневий 
для того, аби показати найтемніші 
місця гілочки.

Виконаємо малюнок

Робота завершена! Неймовірно! ;)



Вивчи пiсеньку

ОЙ ЄСТЬ В ЛІСІ КАЛИНА 
(КОМАРИКИ-ДЗЮБРИКИ)

Українська народна пісня

Ой, у лузі калина, (Двічі)
Калина-калина,

Комарики-дзюбрики, калина.
Калина-калина,

Комарики-дзюбрики, калина.

Там стояла дівчина, (Двічі)
Ходила, ходила,

Чубарики-чубчики, ходила,
Ходила, ходила,

Чубарики-чубчики, ходила,

Цвіт-калину ламала, (Двічі)
Ламала, ламала,

Комарики-дзюбрики, ламала.
Ламала, ламала,

Комарики-дзюбрики, ламала.

Та й в пучечки в’язала, (Двічі)
В’язала, в’язала,

Комарики-дзюбрики, в’язала.
В’язала, в’язала,

Комарики-дзюбрики, в’язала.

На доріжку кидала, (Двічі)
Кидала, кидала,

Комарики-дзюбрики, кидала.
Кидала, кидала,

Комарики-дзюбрики, кидала.

Намалюй про що йде мова 
в цій пісні



Калина

Цвіте

Червона

1.  Установи відповідності. 
     З’єднай назви кущів із їх зображенням. Для приготування варення з калини мама 

використала 10 кг ягід і цукру. Ягід взяла 5 кг.

Скільки кілограмів цукру мама використала 
для приготування варення?

2. Розв’яжи задачу. 

Склади звукові моделі цих слів. Покажи 
стрілочками, на які питання вони 
відповідають.

3. Прочитай слова. 
Калина

Смородина

Ожина

Що робить?

Яка?

Що?



1. Прочитай вірш. 
    Обведи лова, які відповідають на питання 
     

  Хто? Що? обведи червоним кольором; 

  Який? Яка? Яке? Які? – зеленим;

  Що робила? Що зроби? Що роби? – синім кольором.

Говорила мати:
— Не забудься, сину,

Як збудуєш хату,
Посади калину.

Білий цвіт калини –
Радість України,

А вогнисті грона –
Наша кров червона.

Зоряна калина –
Це краса і врода

Нашої країни,
Нашого народу.

Пам’ятай же, сину,
Що сказала мати,

Посади калину
В себе біля хати.    

               
    (В. Косовський)

2. З поданих слів збери та запиши  
прислів`я. Прочитайте слова за 
порядком зростання чисел.

верби

України

без
калини

і

нема

1

6

35

4

2
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