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I Розділ. Людина

Людина — частина природи і суспіЛьства
1. допиши речення.

Людина, як і тварини, — частина .

Для життя людині від природи потрібні ,

, , , .

Людина відрізняється від тварин тим, що вона може 

, , .

Об’єднання людей, які взаємодіють між собою і зале-

жать одне від одного, — це .

2. Що визначає людину як частину природи, а що — як ча-
стину суспільства? З’єднай стрілками.

дихання      

живлення   

здатність    


мислити 

здатність    


розмовляти


 здатність співчу- 
вати і мріяти


 здатність творити 
і працювати

 ріст і розвиток

 розмноження

людина як частина 
природи

людина як частина 
суспільства

3. чого не зміг навчитися казковий герой письменника р. Кі-
плінга — Мауглі у вовчій зграї? познач.

 полювати на здобич

 захищатися від ворогів

 гратися з вовченятами

 працювати

 розмовляти і розуміти мову людей
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ШКоЛа вчить, яК на світі жить
1. встав пропущені слова.

Перші школи, які могли відвідувати лише 

, були створені в .

Для дівчаток першу в Європі школу було організовано 

в .

2. чого навчали в давньогрецькій школі, а чого — в церков-
ній? З’єднай стрілками.

 читання 

 письмо 

 лічба 

 християнська мораль 

 церковний спів 

 військова справа 

 спів, музика, поезія 

давньогрецька 
школа церковна 

школа

3. Запиши назви предметів, які ти вивчаєш у 3 класі. під-
кресли синім олівцем ті з них, які вивчали у давньогрець-
кій школі, а червоним — у церковній.

4. продовж речення.

Центром літописання у Києві, що постачав книжками 

Київську Русь, був  монастир.

Першу бібліотеку у Київській Русі заснував князь 

.

5. З’єднай стрілками частини прислів’їв. поясни їх зміст.

Вік живи — там розум допоможе.

Де сила не візьме, вік учись.
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III Розділ. Людина в суспіЛьстві

суспіЛьство. уКраїна — неЗаЛежна  
держава. де ти живеШ

1. продовж речення.

Суспільство — 

Україна — 

Громадянин — людина, яка 

2. Запиши.

В Україні є гори ,

моря — ,

великі міста — 

,

річки — 

,

Київ — . Він розташований на бере-

гах найбільшої в Україні річки — .

3. продовж речення.

Я живу в місті (селі) — .

Найбільшою його окрасою є 

4. З’єднай частини прислів’їв. поясни їх зміст.

До свого краю і бур’янець пахне.

У рідному краю всі думки линуть.



24

твоя Країна — уКраїна

1. продовж речення.

Держава, в якій ми живемо, називається .

2. підпиши пам’ятки культури україни.

Слова для довідки: Софійський собор, Золоті ворота, 
пектораль.

3. які старовинні замки та фортеці україни зображені на 
малюнках? підпиши.

Слова для довідки: Олеський замок, Хотинський за-
мок, Кам’янець-Подільський замок.

4. Запиши назви пам’яток культури або музеїв свого краю.
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28 червня — 

7 липня — 

19 серпня — 

24 серпня — 

14 жовтня — 

19 грудня — 

Слова для довідки: Водохреще, Різдво, Покрова, Бла-
говіщення, Стрітення, Івана Купала, Спаса, Миколая, 
День Конституції України, День Незалежності України.

8. скористайся словами з розсипанки і розгадай кросворд. 
прочитай виділене слово.

1

2

3

4

5

6

Вк д
н л

еи
еь1

Мк о
л

и
яа3

ці Т
рйя4

ія н
дар5

сп С
аа5

ао в
о

к
Пр2
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