
6.  ЗАХИСНІ БУДИНОЧКИ личинки цих комах споруджують із 
дрібних черепашок, камінчиків і піщинок. Вибери назву ко-
мах, скориставшись підказкою.
Підказка: у комірках вписані голосні літери у назві.

О О О И І
А. МУХОЛОВКИ. Б. ПОПЕЛИЦІ. 
В. СКАРАБЕЇ. Г. ВОЛОХОКРИЛЬЦІ.

7.  МАЙСТЕРНІ ГОНЧАРІ. Вибери назву комахи, що збудувала це 
глиняне гніздо-глечик.
А. Пічник рудий. 
Б. Трутень. 
В. Гончарна оса. 
Г. Бджола медоносна.

8.  БЕЗПРИТУЛЬНІ ТА НЕБЕЗПЕЧНІ. Вони – сліпі, не будують 
гнізд, не мають постійного місця проживання, і весь час ко-
чують з місяця на місце, як правило, вночі або в сутінках. Їх 
колони розтягуються на сотні метрів, а іноді й на кілометри. 
Вони пожирають на своєму шляху все живе. Якось вони „за-
гризли” леопарда в клітці. Хто це?
А. Терміти. Б. Альтанники. В. Блукаючі мурахи. 
Г. Стінні оси. Д. Короїди. 

9.  ВПІЗНАЙ ЗА ОПИСОМ. Ці священні в давнину жуки мають 
широке овальне тіло, а за розмірами сягають до 4 см. Вважа-
ють, що кулі з гною, які вони виліплюють для свого потомства, 
символізують Сонце. Вибери назву цих жуків, що занесені до 
Червоної книги.
А. Колорадські. Б. Скарабеї. В. Сонечка. Г. Короїди.

10. ФОТОЗАВДАННЯ. Розглянь уважно фото гнізда пічника ру-
дого. Вибери матеріли, з яких птах будує своє житло.
А. Мох та ракушки. 
Б. Листя і мох. 
В. Глина і травинки. 
Г. Мох і послід.

1.  ПІНИСТЕ ГНІЗДО ЗАБІЯКИ. Впізнай рибку, що пла-
ває на поверхні води хапаючи повітря й випускаючи 
його маленькими бульбашками, що скоро тріскають. 
У період нересту ці бульбашки міцнішають і форму-
ють гніздо, у якому дозрівають ікринки цієї риби. 
А. Бійцівська рибка. Б. Акула. В. Сом. Г. Щука.

2.  ЧОМУ ВОНИ ТАКІ? Вибери правильне пояснення, чому бджо-
ли будуть стільники у формі шестикутника.
А. Це красиво: шестикутник така незвична фігура!
Б. Це економно: кожна стінка слугує водночас стінкою 
сусідній комірчині.
В. Так легше вибирати мед пасічникам.
Г. Так подобається бджолиній матці.

3.  КВАЛІФІКОВАНІ ПРАЦІВНИКИ. Багато тварин отримали свої 
назви, бо їх будівельні вміння дуже подібні до людських. А якої 
з тварин не існує?
А. Пічник рудий. Б. Дятел-кравець. 
В. Птах-ткачик. Г. Оса-гончар.

4.  ПІДЗЕМНІ ТУНЕЛІ кріт вириває дуже вправно. Вибери два 
правильні твердження про цю тваринку.
А. Передні кінцівки крота виконують функцію лопат.
Б. Кроти гризуть землю лише зубами.
В. Кріт ледь бачить на очі.
Г. У нірках кроти запасають гілочки дерев та зерно.

5.  ЯК ЗВИВАЮТЬ КОКОН? Гусінь розгойдує передній кінець тіла 
рухаючись водночас вперед. Як результат, нитка складаєть-
ся  ...  .Впиши пропущене слово, що означає спосіб складання 
нитки у коконі.

А. вісімкою. Б. нуликом. В. четвіркою. Г. трійкою. 

ТВАРИНИ БУДУЮТЬ
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17. ПІДЗЕМНІ ПОМІЧНИКИ. Прориваючи собі дорогу, тварина за-
ковтує частинки землі, пропускає крізь кишківник і викидає над 
отвором ходу. Вибери назву тварини, що риючи собі нірки, чу-
дово розпушує верхній шар ґрунту. 
А. Кріт. Б. Землекоп. В. Земляна бджола. Г. Черв’як. Д. Жужелиця.

18. НЕДОСЯЖНЕ ГНІДО. Ця найдрібніша пташка наших лісів звиває 
свої гніздечка-кошички на тонких гілочках ялин чи сосен. Вибе-
ри назву пташки, що як свій будівельний матеріал використовує 
мох, травичку та хвоїнки.
А. Золотомушка. Б. Сорока. В. Лелека. Г. Горлиця. Д. Бджолоїдка.

19. МІЙ ДІМ – МОЯ ФОРТЕЦЯ. Встанови відповідність між назвою 
тварини та фото її житла.

А. Мурашка – Б; ткачик – В; молотоголов – Г; бобер – А. 
Б. Мурашка – А; ткачик – Б; молотоголов – В; бобер – Г.
В. Мурашка – Г; ткачик – В; молотоголов – Б; бобер – А.
Г. Мурашка – В; ткачик – А; молотоголов – Г; бобер – Б. 

11. НЕОХАЙНІ БУДІВНИЧІ. Кілька накиданих су-
хих прутиків – і гніздо, крізь яке просвічують-
ся яйця, готове! Вибери назви двох пташок, 
яким ще варто повчитися будувати гнізда. 
А. Горлиця. Б. Серпокрилець. В. Припутень. 
Г. Ремез. Д. Молотоголов. 

12. НАЙБАРВИСТІШИЙ ПТАХ нашої фауни гніздиться у норах, які 
риє за допомогою дзьоба і лап у берегових урвищах морів, рік 
та піщаних кар’єрів. Під час будівництва пташка переносить до 
13 кг землі! У кінці нори – округла гніздова камера, але її птахи 
нічим не вистилають. Хто це?
А. Бджолоїдка. Б. Блакитна синиця. В. Канюк. 
Г. Припутень. Д. Сорока.

13. ДРОВОРУБИ-ВЕГЕТЕРІАНЦІ. Як відомо, дерева бобри викорис-
товують і як будматеріал, і як їжу. Вибери два дерева, які бобри 
не полюбляють.
А. Верба. Б. Ялина. В. Осика. Г. Береза. Д. Модрина. 

14. ВПІЗНАЙ ЗА ОПИСОМ. Гніздо облаштовує під корінням вивер-
нутого дерева, у розколинах скель, гущавині кущів чи просто в 
невеликій заглибині на землі серед високого травостою. Зрідка 
використовує нори лисиць чи борсуків, розширюючи їх, або й 
сам риє собі неглибоку нору з одним вхідним отвором. Іноді до-
вжина нори сягає аж до 6 м, однак її будова проста: прямий хід з 
розміщеною в кінці гніздовою камерою. Вхідний отвір великий, 
діаметром до 50 см. Хто з тварин будує собі таку нору?
А. Вовк. Б. Ведмідь. В. Бобер. Г. Сич. Д. Хом’як. 

15. ПТАШИНИЙ ПАЛАЦ. У гнізді є декілька „кімнат”: „передпокій”, 
„вітальня”, „спальня”. Стіни товсті, зсередини ретельно оштука-
турені мулом, дах – двошаровий, а підлога устелена травичкою. 
На будівництво домівки подружжя цих птахів витрачає декілька 
місяців. Вибери назву птаха-власника такої шикарної будівлі.
А. Горлиця. Б. Повзик. В. Молотоголов. 
Г. Рибалочка. Д. Серпокрилець.

16. НАЙКРАЩІ АПАРТАМЕНТИ. Де ще гніздяться шпаки, крім шпа-
ківень?
А. В дуплах. Б. В’ють гнізда. В. На землі. 
Г. В гніздах інших птахів. Д. На скелях.
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