


Буде
смачно!

Ти ростеш. І дерево росте. Ти піклуєшся про 
природу, а щедра природа України тобі віддячує 
смачними дарунками. Вони такі різнокольорові, 
мають різні запахи та смаки. А скільки страв із них 
можна зготувати! Що тобі смакує найбільше? 
Грайся та дізнавайся про смачну Україну.

Дорослому. Виконуйте разом завдання, 
проговорюйте сценарії на сторінках 
зі смужкою бузкового кольору «Було 
смачно?», збирайте наліпки вмінь і 
наклеюйте їх на дерево.

 цвір-цвір

щедрик
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Різдво

Зроби з паперу 
різдвяного дідуха ― 
с. 125.
‹

Ммм, каша для куті 
майже готова!

Застеляйте столи...

миска

Хрррр...

тарілка

ку
сю

чи
й часник

грибна юшка
гострий буряк 

із хріном

солена риба

пам
пу

хиборщ
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квасоля

голубці

ніж
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Різдво ― це зимове свято, 
яке збирає всю родину.
За традицією, день 
перед тим уся сім’я має 
святкову вечерю, до якої 
разом готується.
У хаті ставлять дідуха́ ― 
зв’язані колоски зерна.
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Вареники
Багато українців люблять їсти вареники 
не лише на свята, але й у будень.
У варени́ці з тіста можна накладати
різні на́чинки — і солодкі, і солоні.
Вареники добре смакують зі сметаною.

Як 
варе

ники в маслі

Михайло Гавришків, 
Макітра, 2020

‹

Зліпи вареники: виріж варениці, обери сир, картоплю, 
гриби чи вишні, наклей начинку всередину, склей краї. 
Наліпи готові вареники до макітри.

Виріж пальчикову 
іграшку — вареник — 
с. 137.
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Домалюй 
Яркові 
вишневі 
«вуса».

‹Ммммм...
Вишенькааа!
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Весно, 
прийди!

Було 
смачно?

В Україні є традиція закликання
весни. Тоді випікають пташок із тіста
та співають пісні, щоб весна швидше
прийшла, а зима закінчилася.

Я вмію відпочивати 
з родиною

Зроби з паперу 
пташку — 
с. 135.

Спечи з тіста 
жайворонків за 
рецептом зі с.106.

1. Зроби надрізи 
на шматку тіста.

2. Праву та ліву 
смужки — кри́ла — 
заклади одну на 
одну. 

3. Зроби надрізи 
на крилах 
і хвості — пір’я.

Наліпи дітям пташок на палички.

‹

‹ Дорослому.
Погортайте з дитиною виконані 
сторінки, похваліть її, що тепер 
вона більше знає про сезони 
(Різдво святкують узимку, а
пташками з тіста зустрічають 
весну).

Заплануйте прогулянку й 
поспостерігайте за пташками.

Організуйте цього тижня 
святкову сімейну вечерю. 
Допоможіть дитині розпитати 
всіх, що би їм смакувало, і 
разом оберіть святкову страву. 
Розподіліть обов’язки, хто 
що готуватиме, щоб вечеря 
вдалася приємною.

св
ис

-свис

 цвір-цвір

цур-цур

весну красну принесіте!

Жайворонки прилетіте, 

‹

Знайди цю наліпку та наклей її 
на с. 2–3.
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Сад у давньому 
КиєвіЛюди вирощують їжу на 

городах, полях, у садах. 
Весною в саду цвітуть 
дерева, а влітку на них 
будуть вишні й груші.

Відшукай, скільки 
іграшок-бря́зкалець 
зліпив майстер.

Керамічні 
писанки, 
11–12 ст.

Додай фарбами цвіт 
на дерево вишні.

‹

‹

Зроби з паперу 
садок — с. 129.

річка Дніпро

бам-бам 

глина
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Глина Зроби з глини чи 
пластиліну свою тарілку 
з відбитками рослин.

З’єднай рослину з її 
відби́тком на тарілці. 
Обведи зайву 
рослину.

‹

‹

З красивого посуду їсти смачно, еге ж? Посуд 
часто роблять із глини. В Україні її багато. Вона 
м’яка, з неї зручно все ліпити — і кожна тарілка 
вдається красивою, не схожою одна на одну.

Керамічна 
майстерня «Ївга», 
Посуд, 2020
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Зроби відбитки рослин 
фарбою. Візьми зелень, 
яка є на кухні.  Використай 
на менших тарілках 
зелений колір, а на 
більших — обери свій. ‹
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Чи не з глини 
я сам?

У селі Опішня живуть гончарі, які роблять 
глиняний посуд із коричневими, блакитними, 
зеленими й жовтими квітами. А ще майстри 
вигадують фантастичних звірів.

Обведи глечики 
з одна́ковим 
візерунком.

Промалюй 
леву вуса.

Уяви себе левом.
1. Сядь на килим, поклади долоні на коліна, розстав широко пальці.
2. Глибоко вдихни. Видихаючи, висувай язика і гарчи, як лев.
3. А тепер уяви, що ти лев, який от-от засне: дихай носом щораз повільніше й повільніше.‹

‹

Василь Омеляненко, 
Лев при двох 
головах, 1997
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Знайди на листівці: кошик, рушник, 
глек та крашанки. Обведи знайдені 
фрагменти.

Великдень

Повтори візерунки: у цяточку, із зигзагом, 
хвилястий — і замалюй жовте яйце повністю.

‹

‹

Олена Кульчицька, 
Святкова листівка до 
Великодня, 1924

«Неначе писанка, 
село…»

Зіграймо в навби́тки? Моя крашанка 
міцніша!

Художниця Олена Кульчицька до
Великодня робила малюнки для вітальних 
листівок. Листівки надсилали родині й 
друзям. Також дарували святковий хліб — 
паску — чи гарне яйце — писанку або 
крашанку.
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З'єднай  
однакові писанки.

‹ Намалюй писанку: спочатку зроби візерунок 
краєм незапаленої свічки або білим восковим 
олівцем, а потім повністю замалюй яйце 
улюбленими фарбами.

‹

Писанки, Музей
писанкового розпису, 
1987–2008
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Їжа на фото

Розклади овочі чи фрукти 
так, як тобі подобається. 
Сфотографуй їх із 
допомогою дорослих.

Виріж пальчикову
іграшку — моркву — 
с. 137.

Зроби експеримент. Візьми овоч і поклади його 
в коло. Світи ліхтариком звідти, де намальовано 
сонце, і стеж за тінню. Обведи її.

‹

‹

Максим Ясінський ―
фотограф. Він бачить їжу
не так, як інші, і полюбляє
фотографувати її незвично.

Спаржа, хрум! Морква, хрум!

Максим Ясінський, 
Спаржа, Морква, 
2018


