Природознавство
2 клас
1. Які зміни в неживій природі свідчать, що настала зима?
а) Сонце добре нагріває землю;
б) Сонце низько розташоване над землею, повітря стає холодним;
в) Сонце піднімається вище, тане сніг;
г) Сонце опускається, ідуть часті дощі.
2. Які рослини ми називаємо деревами?
а) рослини, які мають стебло;
б) рослини, які мають стовбур;
в) рослини, які мають декілька стебел;
г) рослини, які мають трав’янисті стебла.
3. Підкресли назви дерев:
Калина, дуб, ялина, суниця, каштан, клен, лопух, горіх
4. Яких звірів не можна побачити взимку?
а) оленів, лосів;
б) вовків, лисиць;
в) ведмедів, їжаків;
г) зайців, білок.
5. Підкресли назви птахів, які залишаються у нас зимувати:
Синиця, ластівка, повзик, стриж, дятел, ворона, соловей
6. Підкресли назви птахів, які прилітають до нас взимку:
Сорока, снігур, омелюх, чечітка, сіра ворона, горобець
7. Горобці, синиці, галки, сороки залишаються зимувати, бо
__________________________________________________________________
2 клас
1. Підкресли перші ознаки весни у живій природі.
Поява перших квітів, жовте листя на деревах, весняний рух соків, відліт птахів у
вирій, цвітіння дерев і кущів, опадання листя.
2. Підкресли які зміни відбуваються у комах навесні.
Ховаються під кору дерев, прокидаються від сплячки, зариваються в землю,
починають активно літати.
3. З’єднай правильні відповіді:
Рух крижин на річках
ВІДЛИГА
Затоплення водою великої частини
суші навесні, коли ріка виходить
з берегів

ЛЬОДОХІД

Танення снігів

ПОВІНЬ

3 клас
(Тварини)
І варіант _____________________________________________
1. Істотна ознака птахів:
а) вміють літати;
б) тіло, вкрите пір’ям;
в) мають крила
2. Підкресли назви перелітних птахів:
Голуб, ластівка, соловей, лелека, горобець, стриж, шпак
3. Вибери правильну відповідь:
а) всі птахи вміють літати;
б) всі птахи вміють плавати;
в) деякі птахи вміють плавати
4. Істотна ознака звірів:
а) тіло вкрите волоссям, вигодовують малят молоком;
б) мають чотири лапи;
в) швидко бігають
5. Підкресліть, що необхідно рослиноїдним тваринам:
Рослини, тварини, ґрунт, вода, повітря
6. Яких звірів не можна побачити взимку?
а) оленів, лосів;
б) вовків, лисиць;
в) ведмедів, їжаків
7. Свійською твариною вважають ту,
яка__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. Склади і запиши ланцюги живлення:
Зерно
____________

____________
білка

________________
__________________

9. Заповни таблицю: вовк, заєць, орел, сонечко
Тварина

Група

Істотна ознака

За способом
живлення

ІІ варіант ________________________________________________
1. Істотна ознака птахів:
а) мають крила;
б) тіло, вкрите пір’ям;
в) вміють літати
2. Підкресли назви осілих птахів:
Голуб, ластівка, ворона, лелека, горобець, стриж, шпак
3. Вибери правильну відповідь:
а) деякі птахи вміють плавати;
б) всі птахи вміють літати;
в) всі птахи вміють плавати
4. Істотна ознака звірів:
а) мають чотири лапи;
б) тіло вкрите волоссям, вигодовують малят молоком;
в) швидко бігають
5. Підкресліть, що необхідно рослиноїдним тваринам:
Рослини, тварини, ґрунт, вода, повітря
6. Яких звірів не можна побачити взимку?
а) ведмедів, їжаків;
б) вовків, лисиць;
в) оленів, лосів;
7. Свійською твариною вважають ту,
яка__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. Склади і запиши ланцюги живлення:
Сосна
____________

__________________

________________
вовк

_____________

9. Заповни таблицю: глухар, вовк, горобець, сонечко
Тварина

Група

Істотна ознака

За способом
живлення

3 клас
(Людина)
1 варіант
1. Тіло людини складається з багатьох частин - ______________________.
2. Познач цифрами послідовність проходження повітря в організмі:
___ гортань
___ легені
___ бронхи
___ носова порожнина
___ трахея
3. Підкресли назви органів травлення: печінка, шлунок, товста кишка, серце, стравохід,
хребет, тонка кишка, пряма кишка, легені, очі.
4. Який орган керує діяльністю всього організму?
А) скелет
б) нервова система
в) м’язи
5. Яка система органів забезпечує рух крові по організму?
А) кровоносна
б) дихальна
в) травна
6. Череп захищає _______________________________________,
хребет - _______________________________________.
7. Завдяки чому поживні речовини розносяться по всьому організму?
А) крові
б) м’язам
в) нервам
8. Маленькі отвори на шкірі – це _____________. Крізь них на поверхню шкіри
виступають ____________ і ______________.
9. Заповни таблицю:
Орган чуття
Орган тіла
Що сприймає
Орган зору
Орган слуху
Орган нюху
Орган смаку
Орган дотику
10. У якому рядку вказані слова, що описують здорову людину?
а) сутулий, міцний, високий, незграбний
б) блідий, кволий, низький, горбатий
в) спритний, сильний, енергійний,стрункий

2 варіант
1. Органи, які виконують спільну роботу, утворюють _________________
_________________________.
2. Познач цифрами послідовність проходження їжі в організмі:
___ пряма кишка
___ стравохід
___ товста кишка
___ тонка кишка
___ порожнина рота
___ шлунок
3. Підкресли назви органів дихання: носоглотка, легені, гортань, бронхи, ребро,
кровоносні судини, трахея, серце, вухо, стравохід.
4. Який орган керує діяльністю всього організму?
а) скелет
б) нервова система
в) м’язи
5. Кров рухається завдяки роботі :
а) нервів
б) бронхів
в) серця
6. _______________ захищає головний мозок, ____________________спинний мозок.
7. Завдяки чому поживні речовини розносяться по всьому організму?
а) крові
б) м’язам
в) нервам
8. Маленькі отвори на шкірі – це _____________. Крізь них на поверхню шкіри
виступають ____________ і ______________.
9. Заповни таблицю:
Орган чуття
Орган тіла
Що сприймає
Орган зору
Орган нюху
Орган слуху
Орган дотику
Орган смаку
10. У якому рядку вказані слова, що описують здорову людину?
а) сутулий, міцний, високий, незграбний
б) спритний, сильний, енергійний,стрункий
в) блідий, кволий, низький, горбатий

