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Шановні учасники конкурсу-марафону 
„КОЛОСОК для ЗСУ”!

Участь у цьому конкурсі – ваш внесок у ПЕРЕМОГУ 
УКРАЇНИ. Завдяки нашим спільним зусиллям байрактар 
„КОЛОСОК” громитиме ворога!

Хто з вас не мріяв у попередніх конкурсах наперед 
довідатися про завдання! Ну ось, мрії збулися – усі за-
вдання Оргкомітет оприлюднив, вони у вас на руках.

Лише цього разу ви зможете отримати унікальний 
сертифікат – „ДІАМАНТОВИЙ КОЛОСОК”.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ:
1. 27 листопада – 30 листопада. Розв’яжи завдання.

•• Роздрукуй завдання або закачай на свій комп’ютер 
чи мобільний. 

• • Розв’яжи завдання. За потреби шукай відповіді у 
матеріалах для підготовки, запитай своїх учителів. 

•• Склади табличку правильних відповідей.
2. 1 грудня – 10 грудня. Стань волонтером

•• Залучи до участі у конкурсі рідних і знайомих (з 
дозволу батьків). Запропонуй дорослим обрати одну із 
рубрик і відповісти хоча б на одне (або більше) запитан-
ня. Якщо відповідь не правильна, поясни чому і дай пра-
вильну відповідь. 

•• Запропонуй дорослим зробити всій благодій-
ний внесок. Усі зібрані кошти переводимо на рахунок 

фонду „ПОВЕРНИСЬ ЖИВИМ”. Разом з тобою це можуть 
зробити твої батьки та координатори конкурсу „КОЛО-
СОК” у школі.

3. 11 – 15 грудня. Візьми участь у конкурсі та отри-
май сертифікат.

Ти можеш зіграти у мобільному додатку або на 
комп’ютері. Обирай, як тобі зручніше. 

У МОБІЛЬНОМУ ДОДАТКУ
•• Зареєструйся у додатку „КОЛО-

СОК конкурс. Готуйся – конкурс Ко-
лосок онлайн” через PlayMarket або 
за QR кодом:

•• Клікни на пікто-
граму і ти отримаєш 
доступ до завдань 
конкурсу.

НА ПЕРСОНАЛЬНОМУ 
КОМП'ЮТЕРІ

Зайди за QR кодом на 
завдання конкурсу:

•• Відзнач правильні відповіді на запитання своєї віко-
вої категорії.

••  По завершенні конкурсу, отримай діамантовий сер-
тифікат „КОЛОСОК ДЛЯ ЗСУ”.



СИМВОЛИ КРА  Н
1.  СИМВОЛ УКРАЇНИ. Перестав склади і вибери 

відповідь, у якій подано назву державного герба 
України � .
А. ЗУБ-ТВИ. 
Б. ЗУК-ТРИ. 
В. ЗУБ-ТРИ. 
Г. ЗУБ-ДВА. 
Д. ЗУБ-БРИ.

2.  МАДАГАСКАР  – держава-острів, що стала відо-
мою завдяки однойменному мультфільму. Вибери 
назву тварини, що є її символом. У мультику вони 
навіть мали свого короля – Джуліана.
А. Жирафи. 
Б. Пінгвіни. 
В. Леви. 
Г. Лемури. 
Д. Зебри.

3.  ГОСТЮЄМО У ФРАНЦІЇ. Звідси родом відомий каз-
кар Шарль Перро. Впізнай двох персонажів з його 
казок.
А. Білосніжка. 
Б. Попелюшка. 
В. Рапунцель. 
Г. Ельза. 
Д. Спляча Красуня.

4.  СМАЧНА ГОСТИНА. Ти хочеш почастувати дру-
зів традиційними українськими стравами. Полічи, 
скільки їхніх назв є у рядку з літер.

БОРЩСКУЛІШЖПІЦАЗВАРЕНИКИАИ
А. 2. Б. 3. В. 4. Г. 5. Д. 6.

5.  УКРАЇНСЬКЕ ВБАРННЯ. Вибери з переліку назв на-
ціонального одягу український.
А. Ленга-чолі. 
Б. Картулі. 
В. Хакама. 
Г. Вишиванка. 
Д. Сарі.

ЗАВДАННЯ  
ДЛЯ 1–2 КЛАСIВ

МIЖНАРОДНИЙ ПРИРОДНИЧИЙ  
IНТЕРАКТИВНИЙ КОНКУРС

„КОЛ СОК для ЗСУ”
Кожна країна має державні та народні символи. Вони втілюють 

цінності, історію, звичаї та колорит свого народу і гуртують його.



МОЯ ЕКОЛОГIЧНА СIМ’Я
6.  ПОСАДИ ДЕРЕВО. Лапуня, Розумник і Пустунчик 

вирішили висадити алею беріз біля школи. Лапуня 
посадила 4 дерева, Розумник 6, а Пустунчик удвічі 
менше, ніж Лапуня. Скільки всього дерев посадили 
зернята?
А. 10 дерев.
Б. 11 дерев.
В. 12 дерев.
Г. 13 дерев.
Д. 14 дерев.

7.  ФОТОЗАПИТАННЯ. Уважно розглянь екоплакат. 
Що так шкодить природі?
А. Пластикові пляшки. 
Б. Пластикові кришки.
В. Батарейки. 
Г. Поліетиленові пакети.
Д. Гумові іграшки.

8.  ВИМИКАЙ ПРИЛАДИ, які не використовують, і ти 
зекономиш електроенергію. Ти ввечері читаєш кни-
гу. Скільки приладів у кімнаті (дивись малюнок) бу-
дуть дарма ввімкнені в розетку? 
А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. 5.

9.  НАРОДНА МУДРІСТЬ. Стався до природи з пова-
гою, і вона тобі віддячить. Закінчи прислів’я: 

Природа одному мати, а другому – ... 
А. батько. Б. сестра. В. бабуся. Г. подруга. Д. мачуха.

10. РЕВІЗОР. Прочитай про різні вчинки людей. Полічи, 
скільки серед них корисних для природи.
1. Син з батьком саджають дерева біля під’їзду. 
2. Водій миє машину на березі річки.
3. Хлопчик розбиває скляні пляшки на дорозі.
4. Чоловік кинув скляну тару в контейнер для харчо-
вих відходів.
5. Завод зливає відходи з виробництва у річку. 
6. Друзі позбирали сміття після відпочинку у лісі.
7. Мама здає папір на вторинне перероблення.
8. Дідусь вішає годівницю на дерево.
А. 2. Б. 4. В. 5. Г. 6. Д. 7.



КОСМIЧНI ДОСЛIДЖЕННЯ
11. ПИШАЙМОСЯ! Впізнай першого кос-

монавта незалежної України і вибери 
його ім’я. 
А. Юрій Кондратюк. 
Б. Сергій Корольов. 
В. Леонід Каденюк. 
Г.  Ніл Армстронг. 
Д. Микола Леонтович.

12. МІСЯЧНІ РОСЛИНИ. У 1971 році насіння цих рос-
лин облетіло Місяць та повернулося на Землю. 
Згодом вчені посадили ці насінини і виростили 
красиві ...
А. кущі. 
Б. дерева. 
В. водорості. 
Г. папороті. 
Д. мохи.

13. ПРИЛАДИ-ДОСЛІДНИКИ. Ця Червона планета 
здавна приваблювала астрономів, тому вони і далі 
завзято вивчають її. А як називається цей косміч-
ний апарат, яким проводять дослідження?
А. Марсохід. 
Б. Місяцехід. 
В. Сатурнохід. 
Г. Венерохід. 
Д. Юпітерохід.

14. КАЖУТЬ ПО-РІЗНОМУ. Розстав цифри від наймен-
шої до найбільшої, і ти довідаєшся як ще називають 
астронавтів.
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А. ЗОРЕВИДЕЦЬ. Б. ЗОРЕОГЛЯДАЧ.
В. ЗОРЕПЛАВУН. Г. ЗОРЕПЛАВЕЦЬ.
Д. ЗОРЕЗНАВЕЦЬ.

15. ТВАРИНИ В КОСМОСІ. У 2019 році у віці 187 років 
Джонатан отримав титул найстарішої наземної тва-
рини у світі. А його родичі установили інший рекорд. 
Вони 90 діб пробули у космосі і стали рекордсмена-
ми серед інших тварин. Хто це?
А. Черепахи. 
Б. Собаки. 
В. Коти. 
Г. Мавпи. 
Д. Пацюки. 



2. Визначся, якої 
висоти у тебе 
буде горщик і 

відмалюй фломас-
тером контури.

3. Відріж пляшку 
за відмальованим 

контуром.

4. Розфарбуй відрізаний 
низ пляшки акриловими фар-

бами. Зачекай, коли 
фарба висохне.

5. Намалюй 
мордочку кота.

6. Висади у 
нього квітку.

ЕКОПОДАРУНОК
Виготов з пластикової пляшки горщик для квітів. Живі квіти у 

горщиках – чудовий екоподарунок!
Тобі знадобиться: пластикова пляшка (бажано із прямими 

стінками), ножиці, фломастер, акрилові фарби, пензлики, земля 
для вазонів, саджанець кімнатної квітки.

Що робити:

Люди все частіше вдаються до потворного використання ре-
чей. Візьми повторне використання за правило у своїй сім’ї.

Не викидай річ одразу, а подумай, як ще її можна викорис-
тати. Наприклад, непотрібний  одяг віддай іншим людям; скляну 
тару перетвори на унікальну вазу; з консервних банок зроби під-
ставки для олівців та ручок; з пластикових кришок – коврики-під-
ставки і килимки.

Багато корисного можна зробити і з пластикових пляшок: де-
кор для саду чи подвір'я, годівницю, теплицю для рослин чи ко-
рисні у побуті речі (полички, відерця, горщики).

ЛАБОРАТОРІЯЛАБОРАТОРІЯ  „„ККООЛЛООССККАА””ЗМЕНШИМО КIЛЬКIСТЬ 
ВIДХОДIВ

Молодець! Твій екоподарунок готовий!

1. Підготуй 
пластикову 

пляшку: помий 
і висуши.


