
4

Як калина дівчину від полону врятувала (Легенда)

1. Прочитайте слова та їхні пояснення. Запам’ятайте.

Кéтяги — пучок ягід або квітів на одній гілці, стеблині.
Побратими — близькі друзі, товариші в битвах або 
іншій діяльності.
Вихором налетіли — надзвичайно швидко.

2. Прочитайте слова. З’єднайте їх парами за допомогою ліній. 
Прочитайте пари слів швидко та правильно.

ворожий   дівчина
червоні   кущ
красуня   кінь
чарівний   кетяги

3. Прочитайте прислів’я та приказки, з’єднавши лініями відпо-
відно їхні частини.

Без верби і калини      як у лузі калина.
Прийде година —                достигне й калина.
Щоки червоні,                  нема України.
Гарна дівчина,                 як кетяги калинові.

4. Розгадайте кросворд «Калина». 

1. Цвіте синьо лист зелений,
Квітник прикрашає,
Хоч мороз усе побив — 
Його не займає.
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2. Білим птахом з чорною ознакою 
Його в народі називають.
І щовесни із вирію 
Всі з радістю чекають.

3. Народився із землі, 
Зарум’янивсь на вогні.
І з’явився на столі
До борщу тобі й мені.

4. Спекла мама на Великдень
Біленькі паски.
А я куплю фарб і зроблю
Гарні … .

5. Тримай хаточку, як у віночку,
       І ... у куточку.

6. Я дерево-символ.
Зі мною в руках
Великдень зустрічають
У наших краях.
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5. Доберіть з довідки слова-рими до вірша Т. Шевченка. Запи-
шіть.

Довідка: калині, козаченько, долині, соловейко. 

6. Розгляньте малюнки. Обведіть народні символи України.

Український прапор (За З. Мензатюк)

1. Розгляньте малюнки. Відшукайте й обведіть український 
прапор. Які ще прапори ви знаєте? Розкажіть.

•  Поміркуйте й обговоріть з однокласниками, навіщо країні  
потрібен прапор.

Защебече                                                                                    ,

В лузі на                                                                                       ,

Заспіває                                                                                      ,

Ходячи по                                                                                         .
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колір неба

колір сонця

колір сонця 
+ 

колір неба

Небо —                                                                                         .

Поле —                                                                                         .

2. Розгадайте ребуси та запишіть слова-відгадки.

• Запишіть, якими бувають небо та поле.

• На якому символі України зображене пшеничне поле під синім 
небом? Чому? Розкажіть.

3. Розмалюйте відповідними кольорами. 


