
Ідеї — винаходи — відкриття 
☺ Прочитай вірш. Знайди та обведи слова — назви предметів. 

ПРАСКА 

Нема зморшок на сорочці. Й сукні, светрики, кофтини. 

Можна вже вдягнуть, будь ласка!  Тільки пальцем не торкай, 

Розрівняла все красиво Обпечешся, так і знай. 

Нам супергаряча праска. А щоб в руки взять її — 

Любить вона і гардини, Має ручку на горбі. 
 

☺ Прочитай вірш. З’єднай лініями виділені слова з відповідними питаннями. 

КОМП’ЮТЕР 

Комп’ютер — це буденна річ, 

І кожен її має. 

Цікаву розповідь знайти  

Тобі допомагає. 

Можливо, хочеться тобі  

Розважитися трохи — 

Багатий і цікавий світ  

Відкрити допоможе. 

Бо кожен із людей в наш час  

Зазвичай полюбляє  

До інтернету заглянуть — 

Він відповіді знає. 

☺ Прочитай текст про компас. Поділи слова на склади в першому та остан-
ньому реченнях. 

Сьогодні дуже складно достовірно визначити, кому належить честь винахо-

ду компаса. Одна з найпоширеніших версій свідчить,  що компас винайшли в 

Китаї приблизно п’ять тисяч років тому. Жителі Китаю першими звернули увагу 

на властивості чарівного каменя. Якщо йому надати форму довгастого предмета 

і повісити на нитку, він набував певного положення, вказуючи одним кінцем на 

південь, а іншим — на північ. Було дивним, що відхилення від свого становища 

«стрілка» після коливань знову набувала початкового  положення. 

Перший китайський компас почали використовувати мандрівники. Значно 

пізніше магніт використовували для орієнтування в мореплавстві.  

☺ Прочитай текст. Знайди та обведи службові слова. 

Коли ж з’явився перший комп’ютер, яким він був? Адже першим створеним 

комп’ютером сміливо можна назвати машину Паскаля, створену 1645 року. 

Машина давала можливість підсумувати багатозначні числа без будь-якого 

втручання людини в механізм. 

Перший комп’ютер важив 28 тон, а розміром був усього з холодильник.  

 



☺ Літери дивляться в дзеркало і деякі не можуть себе впізнати. Підпиши під 

кожним відображенням правильну літеру. Прочитай цікавий факт про мо-

розиво. 

 
 

☺ Склади з поданих слів назви пам’ятників. 

 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



☺ Прочитай веснянку. У виділених словах виділи закінчення та основу. 

ПОДОЛЯНОЧКА 

Десь тут була подоляночка, 

Десь тут була молодесенька, 

Тут вона впала, до землі припала, 

Сім літ не вмивалась, бо води не мала. 

— Устань, устань, подоляночко, 

Устань, устань, молодесенька, 

Умий личко так, як скляночку, 

Утрись, утрись шовковим рушником  

Та візьмися в боки, покажи нам скоки, 

Біжи до Дунаю, бери ту, що скраю 

☺ Прочитай текст. Підкресли питальні речення. 

Ти носиш окуляри, які допомагають краще бачити? Тоді 

подивись крізь окуляри. Предмети будуть виглядати зменше-

ними або збільшеними. Розглянь крізь скельце окулярів (лу-

пу) краплину дощової води. Ти побачиш, що вона трохи збі-

льшиться, але не зможеш розгледіти безліч істот, які в ній 

живуть. 

А як їх можна побачити? Учені використовують для цього 

спеціальний прилад — мікроскоп. 

Це слово походить від двох грецьких слів: «мікрос» — ма-

лий і «скопос» — спостерігати. Тобто мікроскоп — це при-

лад, який використовують для того, аби побачити крихітні 

предмети або їхні частини, невидимі неозброєним оком. Мік-

роскоп допомагає вченим досліджувати таємниці мікросвіту.  

☺ Прочитайте слова. В кожній групі закресліть зайве. Поясніть. 

 


