
«Усе буде Україна, усе буде КГСМ №1»
Девіз розумного кмітливого випускника початкової школи КГСМ №1



Любий друже!
Ти закінчив початкову школу, але тебе попереду чекає багато цікавого та нового.

Пропоную тобі виконати завдання, щоб повторити все, чому навчився)))

Бажаю успіхів!!!



Доберіть до запозичених слів українські відповідники

Брехня

Відправлення

Правник

Людяність

Короткий

Виклад

Відновлення

Обговорення

Доказ

Фейк

Гуманність

Дайджест

Дебати

Аргумент

Реставрація

Експедиція

Юрист



Здогадайся, про що мова за описом. 
Перевір себе, відсканувавши QR-код

Найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак, 
створений київським КБ імені Антонова.       

Село неподалік Херсону, яке стало мемом
і зробили його мемом росіяни.

Український собака-винюхувач вибухівки, 
джек-рассел-тер'єр, талісман Служби України з 
надзвичайних ситуацій

Київська міська легенда про персонажа 
російсько-української війни, українського 
пілота-аса.



Зі слова «Батьківщина» утворіть якомога більше інших слів



Прикметниковий віночок
Добери прикметники, які називають ознаку справжнього патріота.



Наймогутніша зброя – мова
Напишіть невеликий твір-есе (5-6 речень) на тему «Наймогутніша зброя – мова»



Диктант
Україна понад усе!

 Ми – українці! Наша мова – українська. Ми живемо в Україні й пишаємось нею.

 Блакитні небеса, пшеничні лани, зелені ліси! На заводах Харкова випускають трактори, 
тепловози, тягачі й всюдиходи. У Маріуполі виготовляють сталь. У самому серці Запоріжжя 
знаходиться гігантська гребля  Дніпрогес. Чернігів – місто легенда. Хіба є щось дорожче на 
світі за Вітчизну?

 У скрутні часи всі згуртувались , щоб боронити свою Батьківщину, своє право на 
існування та свободу. Ми одна з найсильніших націй у світі з потужною армією й прекрасним 
волелюбним народом.



Визначити головні члени речення. Над кожним словом підписати, яка це частина мови.

Кропивницькі паляниці зі смаком полуниці  продаються у крамниці біля Укрзалізниці.

Списати. Підкреслити слова-звертання. 

Стефанія мамо,
мамо Стефанія!
Розквітає поле, а вона сивіє.
Заспівай мені, мамо, колискову!
Хочу ще почути твоє рідне слово.

Списати. Підкреслити дієслова, вказати час, особу.

Подякуй солдату за спокій і ранок.
За те, що вдома зустрів свій сніданок.
За те, що він днює й ночує в окопах.
За те, що війну цю спиняє жорстоку.

Зі слів склади прислів’я. Поясни їх значення.

Рідна, в жмені, земля, і, гріє.
______________________________________________________________________
Земля, та, де, рідна, мати, родила.
______________________________________________________________________
Дорожча, за, грудка, золото, рідної, землі.
______________________________________________________________________

Добери прикметники.

Україна (Яка?) …______________________________________________________
Захисники (Які?) …___________________________________________________



Поясни лексичне значення слів.

Наволонтерити –____________________________________________________

Чорнобаїти –________________________________________________________

Затридні –___________________________________________________________

Склади сенкан до слова «Україна».

(Що?)_____________________________________

(Яка?)_____________________________________

(Що робить?)______________________________

(Речення)__________________________________

(Висновок)_________________________________

Диктант-асоціації.

     Київ  Захисники

Прочитай зашифрований запис. 
Запиши його.
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Завдання 1
Розглянь інформацію про частини морського кордону 
України та обчисли його загальну довжину.

Чорне море — 1056 км 500м

Азовське море — 249 км 500м

Керченська протока — 49 км

Завдання 2
Знайди  інформацію про сухопутний кордон України та обчисли його загальну довжину.

з Польщею - ________________, зі Словаччиною - ________________, з Молдовою - ________________, з Угорщиною - 

________________, з Румунією - ________________, з Білоруссю - ________________,  з Росією - ________________.

Загальна довжина сухопутного кордону України - ________________.

Дай відповіді на питання: 
З якою країною кордон найкоротший? З якою країною кордон найдовший? Перевірити себе ти зможеш 

за посиланням:



Таблиця шифрувальника
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л

45 74 39 46 96 72 84 17 19 21 108 54 99 204 125 64 81

Н О П Р С Е У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я

35 144 56 42 25 63 707 367 219 430 28 50 0 60 89 33

М

Завдання 3
Розшифруй вислів. Що ти знаєш про нього?

2808 :39 =

1119 - 975 =

1702 : 23 =

3612 : 86 =

14832 : 103 =

1334 : 29 =

2592 : 18 =

2496 : 64 =

2100 : 25 =

784 : 28 =

12 × 12 =

3276 : 78 =

900 : 20 =

Завдання 4
Розшифруй вислів. Що ти знаєш про нього?

1119 - 975 =

1836 : 9 =

489 + 218 =

3712 : 58 =

2121 : 3 =

1113 : 53 =

972 : 18 =

1792 : 64 =

2100 : 25 =

1176 : 28 =

468 : 12 =

1728 : 12 =

3570 : 102 =

1800 : 40 =

 

1458 : 18 =

2916 : 27 =

546 : 26 =

7 × 101 =

600 : 4 =

2226 : 53 =

675 : 15 =

1188 :12 =

875 : 25 =

1308 : 12 =

 

2250 : 18 =

1215 : 27 =

1664 : 26 =

9 × 12 =

7000 : 200 =

2385 : 53 =



Завдання 5
 Відстань між крайніми північною та південною точками 
становить 893 км, а між крайніми західною та східною — 1316 км.

 За який час можна подолати відстань зі сходу до заходу 
нашої країни, якщо їхати автомобілем зі швидкістю 94 км/год?

Завдання 6
Розв'яжи задачу.
 У Чернівцях сплели найбільшу маскувальну сітку завдовжки 
275 метрів та площею 1650 квадратних метрів. Яка була ширина цієї 
сітки?

За який час можна подолати відстань із півночі на південь нашої країни, якщо їхати автомобілем зі 
швидкістю 94 км/год ?



Завдання 7
Розв'яжи задачу.
 Для ЗСУ волонтери виготовляють маскувальні сітки. Сітки мають довжину 6м та ширину 3м. За який час 
виготовляють одну сітку, якщо на виготовлення одного квадратного метра витрачають пів години.

Завдання 8
Розв'яжи задачу.
 У Вижницькому коледжі мистецтв викладачі ліплять вареники та пельмені. Їх відправляють на передову 
військовим Збройних cил України.
 У коледжі готують пельмені та вареники з капустою, картоплею та вишнями. Продукцію спершу 
заморожують, згодом – розвозять.
 За останній тиждень волонтери зліпили 400 вареників із вишнею, вареників із капустою удвічі більше, ніж з 
вишнею, а з картоплею - на 200 вареників менше, ніж з капустою. Пельмені становили 1/3 всіх вареників. Скільки 
пельменів цього тижня зліпили для військових ЗСУ?



Завдання 9
Розв'яжи задачу.
 Чорнобаївка заснована наприкінці XVIII століття на землях Херсонської міської управи. Історію виникнення 
пов'язують із запорізьким січовим козаком Петром Олександровичем Чорнобаєм, якого цариця Катерина 
нагородила за хоробрість, проявлену в бойових походах.
 18 серпня 1782 року  вважають датою заснування Чорнобаєвих хуторів.
 Скільки років Чорнобаївці? Через скільки років будуть святкувати 250-річчя Чорнобаївки?
 Відстань від Києва до Чорнобаївки  грузовий автомобіль проїхав за 9 год зі швидкістю 60 км/год. За який час 
цей шлях подолає легковий автомобіль, якщо його швидкість становитиме 90 км/год.

ЧОРНОБАЇВКА

ЧОРНОБАЇВКА

ЧОРНОБАЇВКА



1. Чернігівський пес-сапер

2. Зруйнований унаслідок російського вторгнення в 
Україну металургійний комбінат у Маріуполі.

3. Ударний оперативно-тактичний середньовисотний 
безпілотний літальний апарат із великою тривалістю 
польоту.

4. Назва острава в Чорному морі, одного з ключових 
символів незламності українських воїнів у 
повномасштабній війні Росії!

5. Ім'я президента України Зеленського.

6. Людина, яка за власним бажанням готова витратити 
свої сили, час і талант на користь суспільству або 
конкретній людині, не чекаючи винагороди.

7. Найбільший та найпотужніший у світі транспортний 
літак, створений київським КБ імені Антонова.

8. Село на Херсонщині, що стало «чистилищем» для 
російських окупантів.

9. Яке слово вибрали для ідентифікації російських 
військових.

10. Одна із небезпечних речей, які лишають після себе 
окупанти.

11. Як називають того, хто відданий своєму народові, 
готовий заради них на жертви і подвиги.

12. Назва пісні гурту Kalush, з якою українці перемогли 
на Євробаченні 2022 року.

13. Військове формування, на яке відповідно до 
Конституції покладається оборона України.
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Україна понад усе!



РОЗРОБИЛИ ДЛЯ ВАС  ІЗ ЛЮБОВ'Ю ВАШІ ВЧИТЕЛІ:

   учитель-методист Шененко І.В., 

   учитель вищої категорії Жуковська О.В., 

   учитель-методист Журба Т.С..

 Пишаємося вами, наші неймовірні учні!
 


