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 Тексти-картки про весняні зміни в природі, 

мешканців лісу, квіти-первоцвіти. 

 Загадки про мешканців лісу. 

 Завдання-розмальовки. 

 Зашифровані слова в тестах. 

 Цікаві завдання на уважність. 

 

Матеріали для НУШ, розтяжки, шаблони для творчих робіт на Mambook.com.ua 
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                       Ліс навесні 

Погоже небо дивиться зверху яскравою блакиттю і 
легкими білими хмарками. Ожила торішня трава, позеленіла, 
омолодилася. Вся природа прокинулася та усміхнулася 
привітною зеленою усмішкою весни. 

У березні з’явилися перші весняні квіти. Це лісові 
первоцвіти: підсніжники, проліски, ряст. Як добре в лісі в 
травні! На початку місяця ще мало зелені, але багато кущів і 
дерев вже цвітуть. А ялинка стоїть вічнозелена!    

Весняної пори в лісі справжнє свято! Які чудові сережки 
звисають з гілки осики, ліщини! Навколо них пурхають 
метелики, гудуть джмелі й бджоли. Вже тепло та сонячно. 

Весна — найгарніша пора року. Спостерігати за 
чудовими перетвореннями живої природи варто саме в лісі. 
Тут зачаровує пташиний спів. А крізь дерева пробивається 
весняне сонечко.  

 

Завдання. Підпиши назви рослин, про які згадується в тексті.  

   

 
____________________________ _____________________________ ____________________________ 

   

 
____________________________ _____________________________ ____________________________ 
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          Загадки про мешканців лісу 

Завдання. Прочитай загадки. З’єднай стрілочкою загадку та тваринку, про яку описано в тексті. 

 

 
Пухова руденька шуба                                                                                                   
Із сосни стриба на дуба.                         
Хвіст у неї, як мітла,  
А сама на зріст мала. 
В лісі любить вона жити, 
Відгадайте, хто це, діти?  
 
Фиркає, коли сердитий, 
Весь колючками покритий 
З голови до ніг. Ось так! 
Здогадались? Це ... 

 
Влітку сіренький, 
А взимку біленький, 
Довгі вуха має, 
Швидко стрибає. 
 
Ще не впав на землю сніг, 
Він ховається в барліг. 
І до теплої весни 
Поринає він у сни. 
 
Хвостата, носата, руда і зубата.  
Уміє хвостата нечутно ступати,  
В курник залізати,  
тягнути курчата.  
Як злодійку звати? 
 
Ця свиня щетину має,  
В лісі жолуді шукає,  
Хижий, лютий пан іклан  
Називається… 
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             Як живеться їжачку навесні 

Прокинувся від зимового сну їжачок Хитрячок і радо 

розповідає дітям про весняні турботи звірів:  

– Весна – довгоочікувана пора, але й небезпечна. Бо 

надходить весняна повінь. Вона виганяє тварин із теплих 

нірок й інших затишних схованок. Рятуються звірі від води, де 

тільки можуть: на деревах, острівцях, у купах хмизу. А якщо 

повінь їм не загрожує, то займаються своїми звичними 

турботами. 

У звірів настає час для переодягання. Своє зимове тепле 

і світле хутро вони міняють на інше. Ці шубки не таке густі й 

темніші. Білочка уже не в сіренькій, як узимку, а в яскраво-

рудій новенькій сукні. Лисиця також була сіренька, а тепер 

руденька. Зайчик уже не білий – увесь посірішав. А от я 

голочок не міняю. Зустрічаю весну в старому вбранні!  

                   

          Завдання. Розфарбуй їжачка Хитрячка. 
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             Лісові рослини навесні 

На початку весни ще не розтанув весь сніг, а вже 
подекуди біля старої пожовклої трави проростає молода 
зелена травичка. З’являються перші квіти – підсніжники, 
проліски, білоцвіти, ряст. Це українські первоцвіти. Ці рослини 
розвивалися взимку під снігом. А коли пригріває весняне 
сонечко, миттю розцвітають.  
 

Первоцвітів з кожною весною стає все менше. Їх нищать 
люди. Збираючи ці рослини для букетів, вони виривають їх з 
коренями. Із зірваних квіток не утворяться плоди і насіння, 
тому рослина більше ніколи не виросте. Кожен з нас має 
пам’ятати, що зривати проліски, підсніжники та інші певоцвіти 
заборонено!  
 

Починають цвісти дерева. Першою зацвітає вільха. 
Досить лише доторкнутися до гілки вільхи із сережками, як 
вітер підхопить цілу хмару жовтого пилку. Майже одночасно з 
вільхою починає цвісти й ліщина.  
 

На деревах і кущах розпукуються бруньки і з’являються 
зелені листки. Спочатку розпускаються ледь помітні липкі и 
духмяні листки берези. За березою поспішає розпуститися 
листя вільхи, дуба.  
 
 

 
 

 
 
 
                  Розшифруй назву відомої квітки-первоцвіта.  
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Як треба поводитися серед природи 

Упродовж весни розцвітає багато лісових рослин із гарними 

квітами. Це підсніжники, проліски, крокуси, ряст, анемона, 

конвалія. Вони є окрасою природи. Буває, люди нещадно 

зривають їх для букетів. Проте зірвані рослини швидко зів’януть, 

їх доведеться викинути на смітник.  

 

 
 

Запам’ятай! Не ходи по лісу навмання. Намагайся ходити 

лише по дорозі чи стежці. Так ти не витопчиш травичку й рідкісні 

квіти.  

 

Полюбляють і діти, і дорослі навідуватися до лісу, щоб 

насолоджуватися пташиним співом. Але запам’ятай! Не можна 

близько підходити до гнізд. По твоїх слідах хижаки швидше 

знайдуть їх і розорять. Ніколи не торкайся до гнізда, бо птахи 

можуть покинути його, відчувши небезпеку! Не забирай додому 

пташенят, які випали на землю. Їх знайдуть батьки та 

допоможуть повернутися додому.   


