
Елементи для вирізання

1. Виріжте горщик і 6-тикутник
2. Зігніть виносні елементи так, як показано на схемі
3. Приклейте 6-кутник до визначеного місця в воркбуці
4. Зверху на 6-кутник приклейте горщик

вирізати

клеїти

зігнути

Борщ
Український борщ смакує багатьом. 
Кожна сім'я варить борщ зі своїми 
улюбленими складниками.

Майстер Михайло Гавришко ліпить 
посуд із глини й обпалює його в печі. 
Горщик стає чорного або темно-
сріблястого кольору. Це гаварецька 
кераміка. 

Зроби разом із 
рідними горщик для 
борщу. Поклади 
туди нарізані овочі.

‹



Елементи для вирізання

1. Виріжте горщик і 6-тикутник
2. Зігніть виносні елементи так, як показано на схемі
3. Приклейте 6-кутник до визначеного місця в воркбуці
4. Зверху на 6-кутник приклейте горщик

вирізати

клеїти

зігнути

Вирізати

Клеїти

Зігнути

Дорослому.
1. Виріжте горщик і шестикутник
2. Зігніть виносні елементи так, як 
показано на схемі.
3. Приклейте шестикутник
 до визначеного місця у воркбуці.
4. Зверху на шестикутник
 приклейте горщик.





Наріж продукти 
на борщ. 
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Дорослому. Виріжте дитині овочі по контуру, а вона хай 
нарізає їх на шматки. Промовляйте дитині слова-назви 
шматків, на які потрібно нарізати овочі.
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Дорослому. Читайте дитині фрази героїв ― Лесі, Тараса та Івана ― і допомагайте відшукати 
складники. Порозглядайте з дитиною інші продукти на фото ― поговоріть про те, що їжа може 
бути дуже незвичною, комусь може подобатися, а комусь ― ні. Але всі ці продукти українці 
можуть додавати в борщ. Запитайте дитину, з чим незвичним вона би хотіла його скуштувати.



А ми на Різдво готуємо 
борщ із вушками.

Мені з рибкою, будь 
ласка. З карасем.

Я люблю з 
квасними яблуками.

Це Леся, Тарас та Іван. Вони обожнюють їсти борщ. Але в 
кожного борщ різний. Знайди, хто що хоче додати у свій 
борщ.  Обведи та з'єднай лінією продукт із тарілкою.
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гречана 
каша

сушений 
карась

порічка

маслини

квасні яблука

галушки

копчені 
груші

мідії

вушка з 
грибами





Приклей бурячкам настрої.  
Стрибай бурячком і повторюй 
чистомовку:
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Дорослому. Виріжте 
буряки за контуром. 
Зробіть отвори для 
пальців.  
Зіграйте з дитиною 
в пальчикову гру.
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