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Будову вулкана.

Світ природи

Що відбувається 
в космосі.

Як стати дослідником.

Які скарби є у надрах 
Землі.

Як передбачають погоду. Що таке водний цикл.

Чому бувають 
землетруси.

У цьому розділі ми з’ясуємо:

Зверну вашу увагу  
на важливу інформацію.

Аа

Запишу до словничка нові слова� 
Значенн я сл ів,  виділених таким 
шрифтом, пояснено на сторінці 149�

Розповім, що робитимемо протягом 
тижня�

?

Щось запитаю чи запропоную завдання� 

* Так позначу завдання підвищеної
складності� 

Щось пораджу, підкажу правила�

Вітаю, хлопчики і дівчатка!
Це знову я, Мурчик!
У цьому році ми з вами продовжимо досліджувати світ, 

як справжні науковці� Сподіваюся, ви добре відпочили 
на зимових канікулах, адже попереду в нас багато 
цікавих уроків� Вивчаючи природу і рукотворний світ, ми 
проводитимемо експерименти, створюватимемо моделі, 
виконуватимемо проєкти�   

Як завжди, я в усьому допомагатиму вам�
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об’єКТи І ВлаСТиВоСТІ

Довкола безліч об’єктів� Є об’єкти живої природи 
(рослини, квіти, люди), неживої природи (вода, каміння), 
рукотворні об’єкти (меблі, посуд, будівлі)�

Кожен об’єкт має назву і певні властивості (ознаки): 
колір, розмір, форму тощо� 

?
Розгляньте малюнки. Знайдіть:

• природні і рукотворні об’єкти;

• об’єкти живої і неживої природи;

• їстівні та неїстівні об’єкти;

• об’єкти однакової форми, кольору.
Знайдіть у класі об’єкти виготовлені з дерева, плас‑
тику, скла, металу.
Знайдіть приклади об’єктів виготовлені із двох і біль‑
ше матеріалів.
Відгадайте загадки про об’єкти.

• Кругленьке, маленьке, а впаде — не розіб'ється. 

• Має сто одежинок і всі без застібок.

Кожен об’єкт має назву і певні властивості. 

Ми — дослідники

• об’єкти • явища • тінь 
• віддзеркалення • заломлення 
• етапи дослідження • гіпотеза

Цього тижня ви:
• дізнаєтеся, що таке об’єкти та явища;

• порівняєте властивості об’єктів;

• групуватимете об’єкти за певними властивостями;

• виготовите театр тіней.

Аа
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?
Створіть інформаційні об’єкти за допомогою свого 
смартфона у вигляді:

• голосового повідомлення;

• текстового повідомлення;

• фото- і відеоповідомлення.

ІнфорМацІйнІ об’єКТи

Інформаційні об’єкти — це інформація, закодована 
у текстах, зображеннях, звуках� До прикладу, звукові 
записи, нагадування в телефоні, текстові повідомлення — 
усе це інформаційні об’єкти�

Інформаційні об’єкти можна створювати за допомогою 
комп’ютера� Розгляньте таблицю і назвіть комп’ютерні 
програми, за допомогою яких можна створити текстові та 
графічні інформаційні об’єкти� 

Реальний об’єкт
Інформаційний об’єкт

текстовий графічний

футбольний 
м’яч

рудий 
кіт

скляна
чашка

грУпи об’єКТІВ

Об’єкти, які мають спільні властивості, можуть 
об’єднуватися у групи (множини)� Наприклад: дерево, 
ромашка, шипшина — це рослини, стіл, диван, ліжко — це 
меблі�

?
Розгляньте малюнки та об’єднайте тварин у множи‑
ни: ссавці, птахи, комахи.
Як можна назвати множини об’єктів?

• Сир, хліб, йогурт, яблуко.

• Олівець, лінійка, ручка, зошит.

• Виделка, тарілка, ложка, чашка.

Множина — це група об’єктів  
зі спільними властивостями.
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еТапи ДоСлІДження

Є люди, які професійно займаються дослідженнями� Їх 
називають вченими, або науковцями� Науковим називають 
дослідження, яке можна повторити й отримати однакові 
результати�

Та насправді дослідником може бути кожен� Розгляньте 
схему і запам’ятайте етапи, за якими здійснюють 
дослідження�

?
• Об’єднайтесь у пари і повторіть це дослідження. 

• Чи збігаються ваші висновки?

• Напишіть маленьке оповідання «Чому світло  
не може жити без тіні?».

Поставити  
запитання

Як змінюється довжина 
твоєї тіні протягом дня?

Зробити припущення 
(гіпотезу)

Довжина тіні змінюється 
залежно від положення 
сонця на небосхилі.

Обрати матеріали
Рулетка, крейда, годин‑
ник.

Провести  
експе римент

Сонячного дня вийти 
надвір, стати спиною 
до сонця. Крейдою по‑
значити місце, де закін‑
чується тінь і виміряти 
довжину твоєї тіні.Записати результати

9:00 — довжина 140 см
12:00 — 120 см
17:00 — 150 см

Зробити висновки
Довжина тіні залежить 
від положення сонця 
на небосхилі. Найкорот‑
ша тінь буває опівдні.

яВища

Явища — це зміни, події і перетворення, які відбуваються 
з об’єктами у навколишньому середовищі� Наприклад, 
із променем світла спостерігаються такі явища, як 
віддзеркалення (1), тінь (2), заломлення (3), дисперсія (4)� 

?
• Повторіть досліди зі світлом за зразком 1—4. 

• Розгляньте малюнки 5—6 і розкажіть, які явища 
досліджують діти.

• Об’єднайтесь у 4 групи («зима», «весна», «літо», 
«осінь») і назвіть явища, які відбуваються у відпо‑
відну пору року (снігопад, розпускання бруньок, 
пожовтіння листя, роса, гроза...).
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МоЗаїКа ЗаВДань До ТеМи

1� Об’єднайте зображені об’єкти за формою і за кольором�

2� Визначте об’єкт за описом� 

• Фрукт, круглої форми, оранжевого кольору — це ��� �

• Взуття, з гуми, водонепроникне — це ��� �
3� Оберіть матеріали, з яких виготовлений кожен об’єкт�

скло дерево керамікаметал пластикглина

4� Створіть графічну модель вашої улюбленої тварини�  
Оцініть те, що у вас вийшло, за п’ятибальною шкалою�

5� Оцініть свої досягнення�

Я вмію групувати об’єкти за спільними ознаками� 

☆☆☆
Я можу назвати етапи дослідження� ☆☆☆

ERASER

ERASER

ТеаТр ТІней

Театр тіней — мистецтво, що зародилося у давніх 
цивілізаціях Індії та Китаю� За допомогою спрямованого 
світла і силуетів персонажів можна розіграти цілий 
спектакль� Оберіть казку і створіть декорації та персонажів 
для п’єси за цією казкою�

Вам знадобляться:
•	 шаблони персонажів;
•	 чорний картон;
•	 фломастери;
•	 клейка стрічка;
•	 ножиці;
•	 палички для барбекю;
•	 настільна лампа�

Зіграйте сценки� Обміняйтесь враженнями про те, що ви 
спостерігали і відчували�
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небеСнІ ТІла

?
Розгляньте інфографіку і подивіться  
відео. Обговоріть:

• Яка відмінність між планетою і супут-
ником?

• Чим різняться астероїд і комета?

• Яка відмінність між метеороїдом, метеором  
і метеоритом?

Метеор

Метеорит

Астероїд

Супутник – небесне
тіло, що обертається 
навколо іншого
небесного тіла

Планета – кулясте 
небесне тіло, обертається 
навколо зірки

Зірка – розжарена 
куля, що випромінює 
світло

Комета

Метеороїд

Досліджуємо космос

• планета • астероїд • комета
• метеороїд • метеор • метеорит
• сУзір’я • сонячна панель 
• космічне сміття

Цього тижня ви:
• обговорите, які існують небесні тіла, з’ясуєте від‑

мінність між ними;

• дослідите нічне небо;

• дізнаєтесь, як використовують сонячну енергію;

• розробите свої ідеї очищення орбіти від косміч-
ного сміття.

Аа

Інженер-конструктор
Астроном

Космопсихолог

Астронавт
(космонавт)
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• Розгляньте малюнок і розкажіть, як використову‑
ють сонячні панелі.  

• Подивіться відео. Яка рослина надих‑
нула винахідників створити цей при‑
стрій? Який саме?  

Сонце — Джерело енергІї

Сонячна енергія є відновлюваною� Вона існуватиме 
доти, доки світить сонце� Пристрій для перетворення 
сонячного світла на електричну енергію називають 
сонячною панеллю� 

?

Сучасні космічні апара‑
ти оснащені сонячними 

панелями

Сонячні панелі на будинках 
забезпечують побутові  

прилади енергією

Калькулятори із соняч‑
ними панелями працю‑

ють без батарейок

Портативні акумулятори 
із сонячною батареєю  

не потребують розетки  
для підзарядки

СУЗІр’я

Люди здавна спостерігали за нічним небом� Вони 
виділили групи зірок,  за допомогою яких можна 
орієнтуватися у просторі� Наприклад, у сузір’ї Малої 
Ведмедиці є яскрава зірка, яка завжди вказує північний 
напрямок� Тому її назвали Полярною зорею�

Давні греки виділили 48 сузір’їв� Їх назвали на честь 
тварин і персонажів давньогрецьких міфів� Ці назви 
збереглися до нашого часу�

Розгляньте малюнки і разом із дорослими знайдіть  
ці сузір’я на нічному небі.?

Мала Ведмедиця

Полярна зірка

Велика Ведмедиця

Дракон
Касіопея
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ІнфорМацІйна МоДель  
Сонячної СиСТеМи

Створіть інформаційну модель Сонячної 
с истеми у  п рог рамі  MS PowerPoint � 
За допомогою QR-коду завантажте зображення 
планет та інформацію про них�

1� На титульному слайді напишіть назву презентації 
«Сонячна система» і своє прізвище та ім’я�

2� Створіть 9 слайдів, обравши макет «Вміст із підписом»�

3� Вставте на слайди зображення небесних тіл�

4� Підпишіть кожне небесне тіло і вставте інформацію 
про нього�

5� Підберіть тему для оформлення презентації�

6� Налаштуйте ефекти для показу і продемонструйте свої 
роботи�

1

2 Текст слайда

Сонячна система

Меркурій –
найменша і найшвидша пла-
нета Сонячної системи. Зна-

ходиться найближче до 
Сонця.

Меркурій –
найменша і найшвидша пла-

нета Сонячної системи. Знахо-
диться найближче до Сонця.

Файл Основне Вставлення Конструктор Переходи Анімація Показ слайдів Рецензування Подання ACROBAT Скажіть, що потрібно зробити...

Презентація 1 - PowerPoint

Вирізати

Копіювати
Створити

слайд

Макет

Розділ

Скинути

Формат за зразком

Буфер обміну

Вставити

Титульний слайд

Тема Office

Заголовок і
об’єкт

Заголовок
розділу

Два об’єкт Порівняння Лише заголовок

Пустий слайд

Дублювати вибрані слайди

Слайди зі структкри ...

Повторне використання слайдів ...

Вміст із підписом Зображення з
підписом

Напрямок тексту

Вирівнювання тексту

Перетворити на об’єкт SmartArt

Абзац Креслення

Упорядкувати Експрес
стилі

Заливка фігури

Контури фігури

Ефекти для фігур

Меркурій — найменша 
і найшвидша планета 

Сонячної системи. Роз‑
ташована найближче 

до Сонця.

параД планеТ

Парад планет — це явище, коли планети Сонячної 
системи опиняються наче на одній лінії�

Всі планети стали в ряд, 
Починається парад! 
Раз — Меркурій-мандрівник,
Два — Венера, ясний лик�
Три — Земля вітає нас,
А чотири — красень Марс�
П’ять — Юпітер, шість — Сатурн,
Сім — Уран, за ним — Нептун� 
Вісім сонячних планет
Поспішають на бенкет�
Був Плутон завжди дев’ятим,  
Не беруть його на свято!
Він найменшим уродився 
І до карликів прибився� 

Наталя Карпенко

1

2

• Об’єднайтесь у групи. Створіть моделі Сонячної 
системи, наприклад як на малюнках 1—3.

• Презентуйте свої проєкти та обміняйтесь вра-
женнями про них.

?
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МоЗаїКа ЗаВДань До ТеМи

1� Проаналізуйте, які твердження істинні, а які — хибні� 

• Метеорит — це тіло з каміння і льоду�

• Небесне тіло, яке не згоряє в атмосфері і падає 

на Землю, називають метеоритом�

• Планета — це величезне розжарене небесне тіло�

2� Назва якої планети починається на літеру М і яка 
розташована ближче до Сонця, ніж Земля?

3� Розгляньте таблицю тривалості обертання планет 
навколо своєї осі та навколо Сонця� 

Планета Тривалість доби Тривалість року
Меркурій 176 земних діб 88 земних діб
Венера 117 земних діб 225 земних діб
Земля 24 години 365 діб
Марс 24 год 39 хв 687 земних діб
Юпітер 10 год 12 земних років
Сатурн 10 год 30 земних років
Уран 17 год 84 земні роки
Нептун 16 год 165 земних років

• На яких планетах однакова тривалість доби?

• На якій планеті найдовша доба?

• Назвіть планети, на яких тривалість доби менша, ніж 
на Землі, але на них більша тривалість року�

4� Створіть малюнок Сонячної системи, використовуючи 
фрукти різних розмірів�

5� Оцініть свої досягнення�

Я знаю, як використовують енергію Сонця� ☆☆☆
Я можу пояснити небезпеку космічного сміття� 

☆☆☆

КоСМІчне СМІТТя

Наша планета в космосі оточена шаром космічного 
сміття� Як же воно туди потрапило? Люди запускають 
у космос штучні супутники, ракети, космічні кораблі, 
орбітальні станції� Виходячи з ладу, деякі з них 
залишаються на орбіті� Ці об’єкти становлять небезпеку 
для астронавтів� Адже під час зіткнення вони можуть 
пошкодити чи навіть знищити літальний апарат�

• Подивіться відео про те, як науковці 
пропонують очистити орбіту Землі 
від сміття.

• Об’єднайтесь у групи і розробіть свої 
ідеї очищення від космічного сміття.  
Презентуйте їх.

?

Як збільшується засміченість космосу 
(Прогноз Національного управління з аеронавтики і дослі‑

дження космічного простору, НАСА, США)

Сміття на орбіті Землі обмежує  
можливості для дослідження космосу.

195719571957 200520052005 201820182018 2030  ???2030  ???2030  ???
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МоДелІ ЗеМлІ

Глобус і карта — моделі Землі� Глобус — об’ємна модель 
Землі� Він імітує обертання Землі навколо своєї осі� 
Екватор умовно поділяє глобус на Північну і Південну 
півкулі� Екватор перетинає 13 країн�

Карта — це пласке зображення поверхні Землі� На карті 
півкуль окремо зображують Східну і Західну півкулі�

?
• Знайдіть на глобусі екватор, Північну і Південну 

півкулі, Північний і Південний полюси.

• Знайдіть на карті світу Західну і Східну півкулі,  
материки та океани.

Земна вісь — уявна лінія обертання Землі, 
що проходить через полюси і центр Землі.

Екватор

Земна вісь
Північний полюс

Південний полюс
Південна півкуля

Північна півкуля

планета Земля

• глобУс • карта землі
• земна вісь • орбіта
• рівнодення • сонЦестояння 

Цього тижня ви:
• обговорите, якими бувають моделі Землі;

• з’ясуєте, який рік називають високосним;

• ознайомитеся з поняттями рівнодення і сонце- 
стояння;

• виготовите глобус технікою пап’є-маше.

Аа

ФІЗИЧНА  КАРТА  ПІВКУЛЬ
ЗАХІДНА  ПІВКУЛЯ СХІДНА  ПІВКУЛЯ

Позначення глибини у метрах

глибше 6000   4000   2000   200   0

Позначення висоти у метрах

нижче 0   200   500    2000    3000    5000   вище Масштаб 1 : 115 000 000
в 1 см 1 150 км



2524

ЗМІна Дня І ночІ

Земля обертається навколо своєї осі за одну добу� 
Тому у нас буває день і ніч� 

На екваторі тривалість дня і ночі однакова цілий рік� 
Та що далі від екватора, то помітніше, що в різні пори 
року тривалість дня і ночі різна� Влітку дні довгі, а ночі — 
короткі� А взимку навпаки — дні короткі, а ночі довгі�

На полюсах влітку сонце взагалі не заходить, і там 
триває полярний день� А взимку настає полярна ніч, коли 
сонце не сходить над обрієм декілька місяців�

?
Перевірте, які твердження істинні, а які — хибні.

• Узимку дні довгі, а ночі — короткі.

• Коли в Північній півкулі зима, у Південній — літо.

Полярне коло — умовна лінія на карті,  
за якою буває полярний день і полярна ніч.

Полярний день

Південне
полярне коло

Екватор

Північне
полярне коло

Полярна
ніч

Літо

Зима

ЗМІна СеЗонІВ

З обертанням Землі пов’язані два природні явища: зміна 
дня і ночі та зміна сезонів� 

Вісь Землі нахилена відносно її орбіти� Тому у червні 
більше освітлюється Північна півкуля, і там триває літо� 
У Південній півкулі у цей час — зима� У грудні більше 
освітлюється Південна півкуля� Тому там літо, а в Північній 
півкулі — зима� Відповідно, коли у Північній півкулі весна, 
у Південній — осінь�

?
Земля робить один оберт навколо Сонця за 365 днів 
«з хвостиком». Прийнято, що один рік триває 365 днів, 
а щоб урахувати цей «хвостик», раз на чотири роки 
у лютому додають один день. Рік, в якому 366 днів, 
називають високосним.

• Який зараз рік: високосний чи ні? За допомогою 
календаря знайдіть, які попередній і наступний 
роки є високосними.

• Полічіть, скільки високосних років було від дати 
вашого народження.

Зима

Весна
Осінь

Осінь

Літо

Зима

Літо

Весна

Орбіта
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ВигоТоВляєМо МоДель ЗеМлІ

Виготовте глобус технікою пап’є-маше� Для цього вам 
знадобляться:
•	повітряна кулька;
•	газети;
•	вода, клей ПВА, пензлик;
•	блакитна фарба;
•	шаблони континентів, фломастери;
•	кольоровий папір�

Обміняйтесь враженнями про свої роботи�

• Сонце сходить о 5-й год, а заходить о 21–й год.  
Визначте тривалість світлового дня.

• За допомогою інтернету визначте, яка сьогодні 
тривалість дня і ночі. 

• Яка тривалість дня і ночі у день осіннього рівно‑
дення? 

?

СонцеСТояння І рІВноДення

Сонцестояння — це доба з найдовшим (літнє 
сонцестояння) або найкоротшим (зимове сонцестояння) 
світловим днем� 

Рівнодення (осіннє та весняне) — це доба, коли світловий 
день за тривалістю дорівнює ночі� 

Весняне рівнодення
(20 березня)

Літнє сонцестояння
(21 червня)

Осіннє рівнодення
(23 вересня)

Зимове сонцестояння
(21 грудня)
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МоЗаїКа ЗаВДань До ТеМи

1� Чим відрізняється глобус від карти?

2� В Україні зима� А яка пора року на Мадагаскарі?

3� Визначте, на якому полюсі полярний день, а на якому — 
полярна ніч� 

Екватор

Літо

Зима

4� Позначте на календарі дні рівнодення і сонцестояння�

пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Січень
пн вт ср чт пт сб нд

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Травень

пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Вересень

пн вт ср чт пт сб нд
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Лютий
пн вт ср чт пт сб нд

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Червень

пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Жовтень

пн вт ср чт пт сб нд
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Березень

пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Липень
пн вт ср чт пт сб нд

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Листопад

пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Квітень

пн вт ср чт пт сб нд
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Серпень
пн вт ср чт пт сб нд

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Грудень

5� Високосний рік буває раз на чотири роки� Полічіть, 
скільки буде високосних років протягом 26 років?

6� Зліпіть глобус із пластиліну� Оцініть роботи одне  
одного� 

7� Оцініть свої досягнення�

Я можу показати на карті екватор і полюси� ☆☆☆
Я знаю, чому змінюються пори року� ☆☆☆

СТВорення МоДелІ  
За ДопоМогою ТеКСТоВого 

реДаКТора

Модель Землі можна створити також за допомогою 
текстового редактора� Це буде інформаційна модель, яка 
містить дані про нашу планету�  

1� Відкрийте текстовий редактор MS Word� Вставте 
таблицю з трьома стовпчиками і вісьмома рядками�

2� Заповніть таблицю даними за зразком та доповніть 
іншою інформацією�

Збережіть файл і роздрукуйте його на принтері�

№п/п Характеристика Дані про Землю
1. Кількість океанів 4
2. Кількість материків
3. Час обертання навколо осі
4. Найбільший материк
5. ...

ДОКУМЕНТ1

Файл Конструктор Макет Посилання Розсилки

Ілюстрації

Основне

Таблиця Фігури Діаграма Знімок
екрана

SmartArtЗображення Онлайнові
зображення

Розрив
сторінки

Пуста
сторінка

Титульна
сторінка

Вставлення

Вставити таблицю...

Накреслити таблицю

Перетворити на таблицю...

Вставлення таблиці



3130

Фізична карта Європи

яКІ бУВаюТь КарТи

Карти — це малюнки (графічні зображення) ділянок суші 
або моря� Крім цього, існують карти інших планет, зоряних 
систем, галактик� Людей, які створюють карти, називають 
картографами� 

На деяких картах зображено увесь світ� Їх так і 
називають — картами світу або півкуль� Є карти окремих 
континентів, материків, країн і навіть міст чи сіл� 

Карти бувають різної тематики: фізичні, політичні, 
погодні, туристичні тощо� На фізичних картах відображають 
рельєф місцевості� Водні об’єкти позначають різними 
відтінками блакитного кольору� Що темніший колір, то 
більша глибина� А сушу — відтінками зеленого кольору 
(низини) або коричневого (височини)� Сушу, вкриту 
льодовиками, позначають білим кольором�

?
На політичних картах позначають країни, їхні регіо‑
ни, населені пункти. 

• Знайдіть на політичній карті України свою область. 
Які області межують з нею?

• Знайдіть області, в яких обласними центрами є мі‑
ста Луцьк і Ужгород. Як вони називаються?

Політична карта Європи

план і карта

• план • Умовні позначення
• сторони горизонтУ • компас

Цього тижня ви:
• обговорите, якими бувають карти;

• потренуєтесь орієнтуватися на місцевості;

• ознайомитеся з роботою компаса;

• навчитеся визначати сторони горизонту;

• виготовите модель вашої адреси у Всесвіті.

Аа

Львівська
область

Волинська
область

Рівненська
область

Житомирська
область

Хмельницька
область

Тернопільська
область

Тернопіль

Львів

Луцьк
Рівне

Житомир

Черкаси

Чернігів

Суми

Харків

Полтава

Луганськ

Донецьк

Запоріжжя

Дніпро

Херсон

Миколаїв

Одеса

Кропивницький

Ужгород

Івано-Франківськ

Чернівці

Хмельницький

Вінниця

Івано-Франківська
область

Чернівецька
область

Вінницька
область

Київська
область

Чернігівська
область

Сумська
область

Полтавська
область

Черкаська
область

Кіровоградська
область

Одеська
область

Миколаївська
область

Дніпропетровська
область

Харківська
область

Донецька
область

Запорізька
область

Херсонська
область

Автономна
Республіка Крим

Луганська
область

Київ

Сімферополь

Закарпатська
область
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ПАПІРПАПІР Шк.

Росава

оз. Біле

Вільшанець

ПАПІРПАПІР Шк.

Росава

оз. Біле

Вільшанець

ПАПІРПАПІР Шк.
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Вільшанець
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ПАПІРПАПІР Шк.

Росава

оз. Біле

Вільшанець

ПАПІРПАПІР Шк.

Росава

оз. Біле

Вільшанець

СОНЯЧНА СИСТЕМА

СОНЯЧНА СИСТЕМ А

ЗЕМЛЯ

ЗЕМЛЯ

ЄВРАЗІЯ

ЄВРАЗІЯ

ЄВРОПА

УКРАЇНА

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА обл.

ОДЕСЬКА обл.

м. ЧОРНОМОРСЬК

м. ЧОРНОМОРСЬК

МІЙ ДІМ

МІЙ ДІМ

СавраньКодима
Балта

Любашівка
Анань’їв

Красні Вікна Миколаївка

Ширяєве
Фрунзівка

Велика
Михайлівка

Березівка
Іванівка

Комінтернівське
Роздільна

Біляївка

Чорноморськ
Тарутіне

СаратаАрциз

Татарбунари

Кілія
Болград

ІзмаїлРені

Білгород-
Дністровський

ОДЕСА

Котовськ

ЄВРОПА

?
Об’єднайтесь у пари й оцініть роботи одне одного.   

• Розкажіть, що вам подобається в роботі одноклас‑
ниці чи однокласника.

• Якщо хочете, можете дати пораду.

• Подякуйте одне одному.

Моя аДреСа У ВСеСВІТІ

В и г отовте  модел ь  в ашої  косм іч ної  а дрес и �  
Вам знадобляться:
•	роздрук івки карт: Євразі ї,  Європи, України, 

вашої област і, вашого 
населеного пункту; 

•	8 паперянок;
•	папір, клей;
•	олівці, фломастери�
На кожну паперянку наклейте (або намалюйте) відповідні 

об’єкти та зберіть модель своєї космічної адреси�

• Опишіть місцевість на малюнку.

• Намалюйте план місцевості поблизу вашої школи. 
Використовуйте деякі умовні позначення.

?

Шк.

Росава

оз. Біле

Вільшанець

Вид місцевості План місцевості

Чагарники, 
луки

Озеро

Річка

Дорога Плодовий сад

Будівлі

Школа

Міст

Шк.

план МІСцеВоСТІ 

План — це зображення невеликої ділянки місцевості� 
На планах спеціальними знаками (умовними позначеннями) 
зображають різні об’єкти: дороги, річки, будівлі тощо�
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орІєнТУВання на МІСцеВоСТІ 

Здавна люди орієнтувалися на місцевості за сонцем, мі-
сяцем, зірками і навіть мохом на деревах (хоча цей метод 
не є дуже точним)� 

Точніше можна зорієнтуватися за допомогою компаса� 
Для цього:

• покладіть компас на горизонтальну поверхню;
• дочекайтеся, коли його стрілка перестане рухатися;
• поверніть корпус компаса так, щоб стрілка вказувала 

на північ�

З північної сторони  
стовбури дерев зазвичай  

густіше вкриті мохом

Стрілка компаса завжди 
 вказує на північ

• Якщо неподалік є ліс, підіть туди на екскурсію. Ви‑
значте сторони горизонту за мохом, а потім пере‑
вірте достовірність своїх висновків за компасом.

• Визначте сторони горизонту за сонцем і перевірте 
їх за компасом.

?

Пн

Пд

Зх Сх

СТорони гориЗонТУ

Якщо стати на рівній поверхні в полі, степу або на палу-
бі корабля в морі, можна побачити чітку лінію між небом  
і землею� Це — лінія горизонту� 

Розрізняють чотири основні сторони горизонту і чоти-
ри — проміжні� Спостерігаючи за сонцем, можна визначити 
сторони горизонту� Сонце сходить на сході і заходить 
на заході� Якщо опівдні стати спиною до сонця, ваша тінь 
вкаже на північ�

• Як утворилися назви проміжних сторін горизонту?

• Розгляньте малюнок. В якому напрямку від хлоп-
чика розташовані об’єкти (будинок, кіт, кошик)?

• Сонячного дня опівдні вийдіть надвір. Станьте 
спиною до сонця. Назвіть сторони горизонту.

• Назвіть об’єкти, які розташовані на північ (південь, 
захід, схід) від вас.

* Оберіть з переліку слова, які мають таке саме 
значення, як горизонт (óбрій, небосхил, небокрай, 
колісниця, виднокрай, крайнебо, водограй).

?

ПдПдПдСхСхСх

ЗхЗхЗх
Пд-ЗхПд-ЗхПд-Зх

Пд-СхПд-СхПд-Сх

Пн-СхПн-СхПн-Сх

Пн-ЗхПн-ЗхПн-Зх
ПнПнПн
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МоЗаїКа ЗаВДань До ТеМи

1� Скільки є основних сторін горизонту? Скільки 
проміжних?

2� Яка сторона горизонту справа, якщо південь зліва?

3� Яка сторона горизонту знаходиться між сходом і 
півднем? 

4� Розгляньте план місцевості і за допомогою малюнка 
компаса вставте пропущені слова�

• Матвій іде з дому до школи на _ _ _ _ _ _ �

• Юрко йде в гості до Ніни� Він йтиме на _ _ _ _ _ �

• Тато Ніни працює у поліції� Щоб дістатися на роботу, 
йому потрібно йти на _ _ _ _ _ _ _ �

• Матвій йде у супермаркет на _ _ _ _ �

5� Створіть план подвір’я вашої школи�

6� Оцініть свої досягнення�

Я можу відрізнити план від карти� ☆☆☆
Я знаю сторони горизонту� ☆☆☆
Я вмію користуватися навігатором� ☆☆☆

ВУЛ. АНАНАСОВА

ВУЛ. БОБОВА

ВУ
Л

. Т
О

РГ
О

ВА

ВУ
Л

. К
ВІ

ТН
ЕВ

А

СУПЕРМАРКЕТ

БУДИНОК МАТВІЯ

БУДИНОК НІНИ БУДИНОК ЮРКА

ШКОЛА

ПОЛІЦІЯ

КЛЕНОВИЙ
ПАРК

Пн

Пд

Зх Сх

ДоСлІДжУєМо gps‑наВІгаТор

Із розвитком технологій з’явилися нові прилади для 
орієнтування на місцевості� Це GPS-навігатори� У кожному 
смартфоні є програма, яка дає змогу визначати ваше 
місцезнаходження і прокладати маршрути�

Відкрийте на смартфоні додаток «Карти»� Натисність 
значок «Моє місцезнаходження»� Прокладіть піший 
маршрут від вашого місцезнаходження до найближчої 
зупинки громадського транспорту� 

• У парі порівняйте отримані маршрути на ваших 
навігаторах.

• Дослідіть, які ще додаткові функції має 
GPS‑навігатор.

?

Маршрут Маршрут із навігатором

2 хв 1 хв–1 хв

Ваше місцезнаходження

Зупинка Обсерваторна

Зупинка
Обсерваторна

Вул. Січових СтрільцівСуаре

Ложка

7

15

2 хв (130 м)
по вул. Січових Стрільців

Почати

Вул. Січових Стрільців

2 хв
130 м  11:1

Зупинка
Обсерваторна

Далі

Суаре

Ложка

7

15 LionBar

вул. Січових Стрільців

ДЕ ВИ ЗАРАЗ
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ВнУТрІшня бУДоВа планеТи

Будова Землі малодосліджена, адже найглибша 
свердловина сягає трохи більше ніж 12 км� Ми живемо 
на зовнішній твердій оболонці планети — земній корі�  
Під корою знаходиться мантія, що складається з розпеченої 
магми� У центрі Землі — ядро з двох шарів� Науковці 
вважають, що внутрішнє ядро тверде, а зовнішнє — рідке� 

?
• За допомогою малюнків виготовте макет Землі  

з пластиліну. 

• Розріжте макет, підпишіть і позначте прапорцями 
кожен шар. 

Земна кора

Мантія

Зовнішнє ядро
Внутрішнє ядро

Земна кора

• літосфера • рельєф • магма  
• лава • вУлкан

Цього тижня ви:
• ознайомитесь із внутрішньою будовою планети;

• дізнаєтеся, чому відбуваються землетруси, вивер‑
ження вулканів;

• розглянете різні форми рельєфу;

• змоделюєте виверження вулкана;

• здійсните віртуальну екскурсію на діючий вулкан.

Аа

МАНТІЯ

ЗЕМНА КОРА
до 100 км

до 3000 км

2200 км

1250 км

ЗОВНІШНЄ  ЯДРО

ВНУТРІШНЄ  ЯДРО
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ВУлКани

Вулкани — це природні отвори в земній корі, крізь які 
назовні виходять газ, пара, попіл і може витікати магма�

Є вулкани згаслі, сплячі та діючі� Вулкан може спати 
тисячі років, а потім прокинутися і почати виверження� 
Під час виверження вулкана чути вибухи і видно густий 
дим та потоки розпеченої магми (лави)� Лава стікає донизу 
і знищує все на своєму шляху� Коли вона застигає, то 
перетворюється на тверде каміння�

Поблизу вулканів бувають гарячі термальні джерела, 
гейзери�

жерло

кратер

потік лави

магма

хмара попелу

Виверження вулкана

?
• Розгляньте малюнок. Розкажіть про будову  

вулкана.

• На що перетворюється магма, коли витікає із жер‑
ла вулкана?

• У якій країні так багато гейзерів, що будинки обі‑
грівають їхнім теплом?

ЗеМна Кора

Земну кору називають літосферою� Вона складається 
з величезних плит, які називають тектонічними� Вони ніби 
плавають на поверхні магми� Внаслідок руху цих плит 
відбуваються такі явища, як землетруси,  виверження 
вулканів, цунамі тощо�

?
• Почистіть апельсин і за допомогою зубочисток  

зробіть модель земної кори з його шкірки.

• Змоделюйте рух тектонічних плит. 

• Наведіть смартфон на QR-код  
і подивіться відео про землетруси.

Модель земної кори
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яК перегляДаТи 3D‑ВІДео

Чи знаєте ви, що можете побачити виверження вулкана 
не виходячи з дому? Для цього в інтернеті є відео з по-
значкою «360°»� Ці відео знімають спеціальними камерами,  
які дають змогу оглянути об’єкт з усіх боків� 

1� За допомогою QR-коду перейдіть за по-
силанням та увімкніть відео� Нахиляючи 
смартфон або водячи пальцем по екрану, 
керуйте переглядом�

2� Під час перегляду на комп’ютері рухайте відео 
за допомогою стрілочок у верхньому лівому кутку 
відеоролика або клікаючи на ньому лівою клавішею миші�

? У парах обговоріть те, що вдалося побачити.

3600 Kamchatka Volcano Eruption | Natonal Geographic Наступне АВТОМАТИЧНЕ  ВІДТВОРЕННЯ

МоДелюєМо ВУлКан

Для виготовлення моделі діючого вулкана вам 
знадобляться:
•	 глибока форма чи таця;
•	 пластикова пляшка ємністю 500 мл, лійка;
•	 сіль, борошно, вода — для солоного тіста;
•	 коричнева фарба, пензлик;
•	 харчовий барвник, вода, сода, столовий оцет, засіб 

для миття посуду — для вулкана�

? Обміняйтесь враженнями про свої роботи.

Мука Сіль Олія Вода

Тісто

ОЦЕТ
СОДА

Для посуду

СУМІШ

ВОДА
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МоЗаїКа ЗаВДань До ТеМи

1� Як називають раптові струси земної кори?

2� Яке з тверджень стосується виверження вулкана?

• З гори спадають потоки води�

• З гори спадають потоки лави�

3� Прочитайте твердження� З’ясуйте, які з них істинні,  
які — хибні� Виправте помилки у хибних твердженнях�

• Найвища у світі гора — Говерла�

• Найглибший у світі каньйон — Дністровський�

• Найвищий у світі водоспад — Анхель�

4� Підніжжя пагорба знаходиться на висоті 300 м 
над рівнем моря� А вершина пагорба — на висоті  
900 м� Яка висота пагорба?

300 м

900 м
? м

5� Під час першого виверження вулкана стовп гарячого 
попелу здійнявся угору на 700 м� Під час другого — 
на 900 м� На скільки метрів висота другого стовпа диму 
була вищою?

6� Намалюйте схему внутрішньої будови Землі� 

7� Оцініть свої досягнення�

Я можу пояснити, чому відбуваються землетруси� 

☆☆☆
Я можу розпізнати різні форми рельєфу� ☆☆☆

рельєф — форМа ЗеМної 
поВерхнІ

Поверхня Землі нерівна� Є гористі місцевості, а є рівнини� 
Розгляньте малюнок і назвіть зображені на ньому форми 
рельєфу�

?
• Оберіть з-поміж форм рельєфу водні об’єкти.

• Знайдіть на фізичній карті такі об’єкти рельєфу, як 
гори, острів, півострів, затока, протока.

• Перейдіть за QR–кодом 
і виконайте завдання.

гора

водоспад півострів

острів

протока

рівнина

пагорб

каньйон

затока
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гІрСьКІ пороДи І МІнерали

Земна кора складається з гірських порід і мінералів�  
Мінерали утворюються з однієї речовини і в чистому 
вигляді трапляються рідко� Частіше ми бачимо гірські 
породи — суміш різних мінералів�

Корисні копалини — це мінерали і гірські породи, які 
люди добувають із надр землі та використовують для своїх 
потреб� Серед корисних копалин є метали, дорогоцінне 
каміння, паливні речовини тощо� Розгляньте малюнки і 
скажіть, що виготовляють із глини�

?
• Обговоріть, як люди використовують кам’яну сіль, 

пісок, кам’яне вугілля.

• Назбирайте камінчиків різного розміру, форми  
та кольору. Створіть картину за власним заду‑
мом, приклеївши камінчики на картон. Влаштуйте  
виставку своїх робіт і обміняйтесь враженнями. 

ІграшкиПосуд

ГЛИНА

Цегла

КАРТОН
КАРТОН

КОЛЬОРОВИЙ

Скарби Землі

• гірські породи • мінерали
• ерозія • яри

Цього тижня ви:
• ознайомитесь із гірськими породами і мінералами;

• дізнаєтеся про походження гірських порід;

• потренуєтеся змінювати властивості об’єктів.

Аа

СпелеологиАльпіністи
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Алмаз

ВлаСТиВоСТІ КориСних Копалин

Властивості — це характеристики будь-якого об’єкта�  
До прикладу, скло — тверде, прозоре; нафта — рідка, 
чорна; пісок — сипучий, зернистий�

Завдяки певним властивостям корисних копалин 
люди винайшли різні способи їх використання� Так, 
із найтвердішого у світі каменю — алмазу — виготовляють 
різальні предмети� Відшліфований алмаз перетворюється 
на дорогоцінний камінь — діамант�

Діамант

?
• Як змінилися властивості алмазу після шліфуван‑

ня?

• Оберіть камені за властивостями: 1) найсвітліший; 
2) має пористу структуру.

• Об’єднайтесь у пари і пограйте в гру. Один задумує 
об’єкт і описує його властивості. Інший має відга‑
дати цей об’єкт. Поміняйтесь ролями. 

 1�  2�  3� 

похоДження гІрСьКих порІД

За походженням гірські породи об’єднують у три групи: 
магматичні, осадові і метаморфічні� Магматичні породи 
утворюються під час застигання магми (граніт, базальт, 
пемза)�

Осадові породи формуються протягом тисячоліть� 
Дощ, вітер, течії переносять частини рослин, ґрунту� 
Вони осідають шарами на дні водойм і з часом тверднуть 
(вугілля, вапняк)� 

Коли на осадові породи діє тепло магми і тисне шар води 
або землі, вони перетворюються на метаморфічні породи� 
Наприклад, з вапняку утворюється мармур�

?
• Подивіться відео про гірські породи.

• Обговоріть, які породи формуються 
під час застигання магми.

• За яких умов утворюються породи?
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ЗахиСТ ґрУнТІВ 

Під впливом вітру, дощів, талих вод відбувається 
руйнування ґрунтів — ерозія� Внаслідок ерозії на рівнинах 
утворюються глибокі ями — яри� З часом вони можуть 
розростатися, знищуючи родючий шар ґрунту�

Щоб яри не розросталися, на їхніх схилах насаджують 
дерева і кущі� Рослини своїм корінням укріплюють ґрунти  
і захищають їх від вимивання� У деяких випадках схили 
ярів укріплюють камінням або бетонними стінами�

Висаджування дерев і кущів зменшує 
ерозію ґрунтів.

?
• Розгляньте малюнки. Опишіть, що на них зобра‑

жено.

• Розкажіть, де ви бачили яри у природі.

• На який малюнок вони більше схожі?

Неукріплений яр Укріплені яри

?
• Розгляньте малюнок. Опишіть кожен шар ґрунту.

• Насипте  жменю ґрунту у склянку з водою і розмі‑
шайте. Через 5 хв подивіться на воду. Замалюйте, 
що ви побачили.

ґрУнТи 

Верхня частина земної кори вкрита ґрунтами�  
За складом виділяють піщані, глинисті, кам’янисті ґрунти�

Родючість ґрунту залежить від вмісту гумусу (перегною)� 
Найродючіший ґрунт — чорнозем� Він формується у степах� 
Тут ростуть трав’янисті рослини, які щороку відмирають і 
збагачують ґрунт гумусом�  

Склад ґрунту

гумус

пісок

глина

каміння



5352

МоЗаїКа ЗаВДань До ТеМи

1� Що таке гірська порода?

2� Чим гірська порода відмінна від мінералу?

3� Який з об’єктів не є гірською породою або мінералом?

1� 2� 3�

4� Знайдіть на малюнку камінь майже прямокутної форми, 
коричневий, блискучий. 

5� Оберіть істинне твердження�

• Яри утворюються внаслідок виверження вулкана�

• Яри утворюються внаслідок ерозії ґрунтів�

6� Складіть алгоритм виготовлення декору за допомогою 
малюнків на попередній сторінці�

7� Оцініть свої досягнення�

Я можу розказати, як використовують деякі корисні 
копалини� ☆☆☆
Я можу описувати властивості об’єктів� ☆☆☆
Я можу пояснити, як захищати ґрунти від ерозії� 
☆☆☆

ЗМІнюєМо ВлаСТиВоСТІ об’єКТІВ 

Змінюючи властивості піску, можна отримати матеріал 
для декору� Кольорові пляшечки з піском стануть яскравим 
доповненням до інтер’єру і гарним подарунком�

 Вам знадобляться: 
•	світлий пісок;
•	ситечко;
•	гуашеві фарби або розведені водою харчові барвники;
•	посуд для розмішування;
•	папір;
•	прозорі пляшки цікавої форми�

?
• Які властивості піску було змінено?

• Об’єднайтеся в пари та оцініть роботи одне одного.

ПАПІРПАПІР
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ВоДнІ об’єКТи Та яВища

Вода є майже всюди: у водоймах, в ґрунтах, у хмарах, 
в живих організмах� Частини довкілля, в яких зосереджена 
вода, — це водні об’єкти� Водні об’єкти бувають природними 
(наприклад, озеро) і штучними (наприклад, ставок)�  

?
• Що із зображеного на малюнку є вод‑

ними об’єктами, а що — явищами?

• Подивіться відео про кругообіг води 
в природі. 

* Як називають випаровування води з листя рос‑
лин?

• Розгляньте малюнок на с. 54 і виготовте макет вод‑
ного циклу. 

Водна оболонка Землі (гідросфера) — 
це сукупність усіх вод на планеті.  

Досліджуємо воду

• гідросфера • крУгообіг води 
• повінь • лавина • розчин
• агрегатний стан  

Цього тижня ви:
• дізнаєтеся, що таке гідросфера;

• дослідите властивості води як розчинника;

• обговорите небезпечні природні явища, пов’язані 
з водою;

• навчитеся вирощувати кристали солі.

Аа
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небеЗпечнІ прироДнІ яВища

Деякі небезпечні природні явища пов’язані з водними 
об’єктами� 

Повінь, паводок — це підняття рівня води у річках� Це 
може статися через танення снігу або тривалі дощі�

Цунамі — це величезні хвилі, які виникають в океанах 
під час землетрусів� Діставшись берега, вони сягають 
заввишки 10—30 м і приносять багато лиха�

Сель — це бурхливий грязьовий потік з гір, який знищує 
все на своєму шляху� 

Лавина — це сходження великої маси снігу в горах� 
Часто виникає після великих снігопадів, під час танення 
снігу, внаслідок землетрусів�

Повінь Цунамі

Сель

?
• Чому відбувається цунамі?

• Чи є у вашому населеному пункті річка? 

• Чи спостерігали ви коли-небудь повінь? Якщо так, 
розкажіть про це.

Лавина

яК ЗМІнюТьСя агрегаТнІ 
СТани ВоДи

Ви вже знаєте, що вода може перебувати у трьох 
станах, які називають агрегатними: твердому, рідкому і 
газоподібному� Вода змінює свій агрегатний стан під час 
охолодження або нагрівання� Розгляньте схему і дайте 
відповіді на запитання�

?
Вода переходить із рідкого стану в газоподібний 
внаслідок нагрівання чи охолодження?

За якої температури:

• вода перетворюється на лід?

• лід перетворюється на воду?

• вода перетворюється на водяну пару?

• пара перетворюється на воду?

Температуру вимірюють у градусах  
Цельсія і позначають °С�
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Розчин, в якому речовина перестає 
розчинятися, називають насиченим.

ВоДа — роЗчинниК

Вода є хорошим розчинником� Багато речовин повністю 
розчиняються у воді, утворюючи розчини� Щоб дізнатися, 
в якій воді краще розчиняються такі речовини, здійсніть 
дослід� Вам знадобляться: секундомір, дві склянки, 
столова ложка, холодна і тепла вода, цукор, сіль� 

Візьміт ь дві ск ля нки холодної води� Додайте  
в одну склянку 2 ложки цукру, а в іншу — 2 ложки солі  
і розмішайте� Виміряйте, за який час розчинилися 
речовини� Зробіть ті самі дії з теплою водою� Запишіть 
дані у таблицю 1� 

Таблиця 1

?
Об’єднайтесь у 4 групи. Висуньте гіпотезу, які з ре‑
човин (кава, варення, крохмаль, олія, крейда, пісок, 
сода) розчиняються у воді, а які — не розчиняються. 
Проведіть досліди, щоб перевірити гіпотезу. Зазна‑
чте результати у таблиці 2. Зробіть висновки.

Розчинник
Час розчинення (хв)

Цукор Сіль 

Холодна вода

Тепла вода

Таблиця 2

Речовина Розчиняється Не розчиняється Розчиняється 
частково

пісок 

кава

...

ВирощУєМо КриСТали

У сольовому розчині можна виростити кристали солі�  
Вам знадобляться:
•	синельний (пухнастий) дріт;
•	нитка, паличка;
•	0,5 літрів гарячої води, майже окропу;
•	16 столових ложок солі грубого помелу�
Із синельного дроту виготовіть фігурку за власним 

задумом і прикріпіть її ниткою до дерев’яної палички�
Для виготовленн я насиченого розчину разом 

із дорослими налийте у півлітрову банку гарячу воду 
(майже окріп)� Поступово додавайте у неї сіль, ретельно 
перемішуючи її до повного розчинення� 

Опустіть у розчин фігурку і через декілька хвилин 
на ворсинках почнуть утворюватися кристали солі� 
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МоЗаїКа ЗаВДань До ТеМи

1� Які водні об’єкти є штучними? Поясніть свою думку�

водосховище озеро ставок річка канал

2� Як називають воду у твердому стані, рідкому, 
газоподібному?

3� Що утворюється в результаті розчинення солі у воді?

4� Розгляньте діаграми і дайте відповіді на запитання� 

• Якої води більше на Землі: прісної чи солоної? 

• Яких вод більше: наземних чи підземних?

5� Як називається процес переходу води з рідкого стану  
в газоподібний? 

6� Лід утворюється під час: танення, замерзання, 
випаровування?

7� Намалюйте малюнки до алгоритму на с� 60�

8� Оцініть свої досягнення�

Я вмію розпізнавати агрегатні стани води� ☆☆☆
Я можу назвати небезпечні явища, пов’язані з водою� 

☆☆☆

алгориТМи

Алгоритм — це послідовність команд для виконавця� 
Команда — це речення (слово, знак, жест), яке спонукає 
до дії� Виконавець — той, хто може виконати команду�

Ви щодня стикаєтеся з алгоритмами, коли чистите зуби 
або снідаєте� Є лінійні, розгалужені і циклічні алгоритми� 

У лінійному алгоритмі дії виконуються одна за одною� 
Деякі алгоритми, крім команд, містять умови� Їх називають 
алгоритмами з умовами, або розгалуженими� 

Розгалужені алгоритми зручно зображувати блок-
схемами� У блок-схемах команди та умови записують 
усередині геометричних фігур�

?
• Розгляньте блок-схему. Назвіть умову і команди.

• Запишіть лінійний алгоритм приготування чаю.

Старт

Заваріть чай

Так Ні

Покладіть у чашку 
кубики льоду

Пийте чай

Фініш

Чай гарячий?
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поВІТряний шар ЗеМлІ

Наша планета оточена повітряною оболонкою — 
атмосферою� Повітря — це суміш різних газів� Серед них 
є кисень, яким дихають живі організми, та вуглекислий газ, 
який вони видихають� 

Атмосфера захищає планету від надмірного нагрівання 
Сонцем� На висоті від 15 до 40 км в атмосфері є озоновий 
шар� Саме він затримує шкідливі для всього живого 
ультрафіолетові промені�

?
Які об’єкти можна спостерігати в нижніх шарах ат‑
мосфери? Які — у вищих?

Будова атмосфери

ОЗОНОВИЙ ШАР

Хмари

Північне сяйво

Супутник

Метеори

Ракети

Літаки

атмосфера

• атмосфера • озоновий шар 
• хмари • блискавка

Цього тижня ви:
• дізнаєтеся, що таке атмосфера;

• навчитеся визначати температуру повітря;

• виготовите різні види хмар;

• обговорите, як поводитися під час грози.

Аа

Земна кора

Гідр
осфер

а

АТМОСФЕРА

МАНТІЯЗовнішні
оболонки

Внутрішні
оболонки

ЯДРО
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ТеМпераТУра поВІТря

Прогноз по годи завжди повідомляє про температуру 
повітря� Її вимірюють термометром� Щоб правильно 
показувати температуру, термометр має бути розміщений 
у тіні� 

Термометри бувають різних видів� Але кожен обов’язково 
має шкалу з поділками і цифри, які позначають градуси 
Цельсія (°C)� Якщо надворі мороз — то це температура 
нижча за нуль, якщо тепло — вища за нуль�

?
Розгляньте малюнок. О котрій годині спостерігається 
найвища температура? О котрій годині температу‑
ра дорівнює 9 °C? В які години температура повітря  
однакова?
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погоДа І КлІМаТ

Погода  — це стан атмосфери у певному місці  
і в конкретний час� Погода може швидко змінюватися� 
Наприклад, уранці туман, а вдень — ясно�

Клімат — це звична погода для певної місцевості� 
Наприклад, улітку в Україні завжди тепло, а взимку — 
холодно� 

?
• Розгляньте синоптичну карту України і знайдіть  

4 міста, де очікується дощ; 5 міст, де буде сніг;  
3 міста, де вночі очікується морозна погода;  
3 міста, в яких очікується найвища денна темпе‑
ратура.

• Перегляньте відео про прогноз погоди.

• Об’єднайтесь у групи. Уявіть себе  
ведучими рубрики «Прогноз погоди»  
і зніміть про це відео на смартфон.

Синоптична (погодна) карта України
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Житомир

Тернопіль
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Ужгород Івано-Франківськ

Хмельницький

Вінниця

Чернівці

Київ

Чернігів

Черкаси

Кропивницький

Одеса

Миколаїв

Херсон

Сімферополь

Ялта

Запоріжжя

Дніпро
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Харків
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ВІТер

Вітер — це рух повітря� Тепле повітря легше за холодне 
і тому піднімається вгору� Холодне повітря рухається 
на місце теплого� Так виникає вітер�

Люди здавна навчилися використовувати силу вітру� 
Колись це були вітрила, що рухали по морю кораблі, 
дирижаблі, що плавали в небі, а нині — це вітрогенератори� 
Вони перетворюють силу вітру на електричну енергію� 
Вітрова енергія є відновлюваною� Вона існуватиме завжди, 
коли дме вітер� 

Розгляньте малюнки і розкажіть, які об’єкти працюють 
завдяки вітру, а які — самі його створюють� 

?
• Створіть вітер, дмухаючи через коктейльну соло‑

минку. Оберіть різні за вагою об’єкти. Передба‑
чте, який із них легше піддаватиметься дії вітру.  
Перевірте свою гіпотезу. 

• У парах пограйте у гру: хто швидше здуне свій 
предмет із парти. Для гри можна взяти олівець,  
паперову кульку тощо.

Як працює вітер

небеЗпечнІ погоДнІ яВища

Гроза — це одне із небезпечних погодних явищ� Через 
тертя крижинок у грозових хмарах накопичуються 
заряди статичної електрики і між хмарою та землею 
проскакує блискавка� Ми бачимо яскравий спалах і чуємо 
грім� Грім виникає тому, що температура блискавки 
дуже висока� Повітря біля неї миттєво нагрівається, і це 
супроводжується шумовим ефектом� 

Блискавка вдаряє у найвищу точку на місцевості� 
Тому на високих будинках ставлять громовідводи� Якщо 
гроза застала вас на відкритому просторі, не ховайтеся 
під поодинокими деревами� Залишатися в будинку чи  
в автомобілі під час грози безпечно�

?
• Проведіть дослід. Надуйте повітряну кульку і по‑

тріть нею волосся.

• Позмагайтеся, чия «заряджена» кулька притягне 
більше шматочків паперу.

• Дослідіть, що ще може притягнути кулька.

Дослід зі статичною електрикою
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МоЗаїКа ЗаВДань До ТеМи

1� Які погодні явища пов’язані з атмосферою: злива, 
хуртовина, виверження вулкана, гроза, ожеледь, сніг?

2� Визначте, яке з тверджень стосується погоди, а яке — 
клімату�

• Аліна живе в місті, де дуже спекотне літо і сніжна 
зима�

• Увечері в Києві очікується дощ�
3� Оберіть слова, що описують вітер� 

широкий слабкий зелений шквальний

пронизливий північний важкий теплий

4� Розгляньте графік середньомісячної денної температури  
у м� Канберра — столиці Австралії� Назвіть місяці 
з найвищою і найнижчою температурою повітря� 

СІЧ

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ДЕННА ТЕМПЕРАТУРА У КАНБЕРРІ
30 0С

25 0С

20 0С

15 0С

10 0С
ЛЮТ БЕР КВІ ТРА ЧЕР ЛИП СЕР ВЕР ЖОВ ЛИС ГРУ

5� Намалюйте хмари, які ви бачите на небі� Визначте, як 
вони називаються�

6� Спробуйте передбачити погоду до кінця дня� Перевірте, 
чи справдилися ваші прогнози�

7� Оцініть свої досягнення�
Я вмію відрізнити погоду від клімату� ☆☆☆
Я знаю, як слід поводитися під час грози� ☆☆☆
Я можу визначити за термометром температуру повітря� 

☆☆☆

КАРТОНКАРТОН

КОЛЬОРОВИЙ

хМари

У небі ви можете спостерігати різні види хмар� Хмари — 
це скупчення крапель води або кристалів льоду в 
нижніх шарах атмосфери� Одні з них великі й пухнасті, 
інші — майже прозорі� Спостерігаючи за хмарами, можна 
передбачити опади� Якщо хмари темно-сірого кольору, 
можливо буде дощ або сніг�

?
• Поспостерігайте за небом. Визначте, які на ньому 

хмари. Як швидко вони рухаються?

• Зробіть припущення щодо зміни погоди, перевір‑
те свій прогноз.

• Створіть із вати аплікації хмарного неба і зшийте 
їх у книгу.

Перисті Шаруваті Купчасті
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жиВа прироДа

Гірські породи, мінерали, вода, повітря, хмари — це 
нежива природа� До живої природи належать бактерії, 
рослини, тварини, гриби� Бактерії ми будемо вивчати 
у четвертому класі�

Гриби поділяють на їстівні та отруйні� Дітям збирати 
гриби не можна, адже навіть досвідчені грибники плутають 
їстівні гриби з отруйними�

Найотруйнішим грибом є бліда поганка, яку можна 
переплутати із сироїжками або лісовими печерицями�

?
• Розгляньте малюнки. Назвіть їстівні гриби, які ма‑

ють отруйних двійників.  

• Об’єднайтесь у дві групи і пограйте у гру. Групи 
по  порядку називають об’єкти. Одна група нази‑
ває об’єкти живої природи, інша — неживої. 

Навіть їстівними грибами можна отруїтися, 
якщо вони ростуть у забрудненій місцевості. 

Лисички Лисички несправжні Опеньки несправжніОпеньки

Білий гриб Чортів гриб Бліда поганкаЛісова печериця

Досліджуємо гриби 
і рослини

• отрУйні гриби • фотосинтез 
• насіння • живеЦь 
• Циклічний алгоритм 

Цього тижня ви:
• згадаєте, що належить до живої, що до неживої при‑

роди;

• дізнаєтеся, чому дітям не можна самостійно збирати 
гриби;

• дослідите,  як розмножуються рослини;

• приготуєте фруктовий салат.

Аа

РО
ЗМ

НОЖ

УЄТЬСЯ

ХАРЧУЄТЬСЯРОСТЕ

ДИХАЄ

НАРОДЖУЄТЬСЯ
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роЗМноження роСлин

Більшість рослин розмножується насінням� З насінини (1) 
виростає паросток (2), з нього — доросла рослина (3)� Вона 
цвіте (4), і утворюється плід (5), у ньому — нове насіння� 
Доросла рослина відмирає, а за сприятливих умов насіння 
проростає, і цикл повторюється знову� 

?
• Розгляньте малюнки. Порівняйте життєвий цикл 

томата і моркви. Чим вони схожі? Чим відмінні?

• Деякі рослини можна розмножувати частинами 
стебла, листка або кореня. Об’єднайтесь у 4 групи. 
Розмножте рослини такими способами:

Стебловий 
живець

Листковий 
живець

Розмноження 
насінням

Розмноження 
бульбою

Цикл життя томата (1 рік) Цикл життя моркви (2 роки)

РІК 1

РІК 2

?
• Розгляньте таблицю. Яка із зображених рослин де‑

рево, яка — кущ, а яка — трав’яниста рослина?

• Створіть таблицю за зразком. Опишіть властиво‑
сті дерева, куща і трав’янистої рослини своєї міс‑
цевості.

бУДоВа роСлин

Зазвичай рослини мають корінь, стебло, листя, квітки, 
плоди і насіння� У трав’янистих рослин стебло соковите  
і м’яке, у дерев і кущів — тверде�

Кущі і дерева з широким листям називають листяними, 
а з листям-голками (глицею) — хвойними� У лісі, парку 
рослини ростуть трьома ярусами: верхній ярус — дерева, 
середній — кущі, нижній — трав’янисті рослини�

Рослини, які живуть і утворюють насіння протягом 
одного року, — це однорічні� Деякі рослини дають насіння 
на другий рік� Це дворічні рослини� Якщо рослини квітнуть 
і плодоносять багато разів за життя — це багаторічні 
рослини�

Рослини
Властивості

Висота Стебло Листя Життєвий 
цикл

Дика/
культурна

Сосна до 40 м багаторічний дика

Малина до 3 м багаторічний дика або 
культурна

Томат до 1—2 м однорічний культурна
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гоТУєМо СалаТ 

Салат — це страва з овочів або фруктів� Їх можна нарізати 
різними способами (кубиками, соломкою, половинками 
тощо)� Також із деяких рослин роблять прикраси до страв�

Об’єднайтесь у групи� Приготуйте салат і оформіть 
страву� Сервіруйте стіл перед подачею столовими 
приборами і серветками�

Вам знадобляться:
•	ніж, дощечка;
•	столові прибори, серветки;
•	фрукти;
•	йогурт для заправки�
 

Покуштуйте салати одне одного та обміняйтеся вра-
женнями�

яК жиВляТьСя ЗеленІ роСлини

Більшість рослин сама добуває собі їжу� Рослині потрібна 
вода (всмоктується коренем), вуглекислий газ (є в повітрі) 
і світло (сонячне або штучне)� 

Під дією світла вода і вуглекислий газ у зелених частинах 
рослин перетворюються на глюкозу (цукор), а в повітря 
виділяється кисень� Цей процес називають фотосинтезом� 
Завдяки ньому наша атмосфера насичується киснем� 

?
• Який газ рослини поглинають, а який — виділяють?

• Що виробляють рослини з вуглекислого газу  
і води?

• З соку якого дерева у Канаді виготовляють сироп?

• З якого дерева заготовляють сік в Україні?

Виділяється кисень

Одне дерево
забезпечує киснем
родину з чотирьох

осіб

Світло

Вода

Вуглекислий
газ

Утворюється
глюкоза
(цукор)
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МоЗаїКа ЗаВДань До ТеМи

1� Які із зазначених рослин ростуть в Україні?

калина бамбук буряк кленбанан

2� Є рослини культурні (їх вирощують люди) і дикорослі 
(ростуть самі собою)� Які із зазначених рослин культурні, 
а які — дикорослі? 

огірок айстра волошка кукурудзадуб

смерека кавун ромашка квасоляквасоля

3� Оберіть правильний порядок стадій життєвого циклу 
томата�

А� Насіння, паросток, доросла рослина, плід, квітка�

Б� Насіння, паросток, доросла рослина, квітка, плід�

В� Насіння, плід, квітка, доросла рослина, паросток�

4� Які дії людей допомагають збільшити вміст кисню 
в атмосфері? 

А� Вирубування лісів�

Б� Висаджування дерев�

В� Захист лісів від пожеж�

5� Створіть графічну схему циклу життя перцю (або іншої 
овочевої культури)�

6� Оцініть свої досягнення�

Я знаю частини рослин� ☆☆☆
Я можу розпізнати деякі отруйні гриби і рослини�  
☆☆☆
Я можу пояснити, чому важливо висаджувати дерева� 

☆☆☆ 

циКлІчний алгориТМ

Циклічний процес — це послідовність подій, які 
повторюються� У природі безперервно відбуваються 
циклічні процеси: день-ніч, зміна сезонів, цикл життя 
рослини� 

Алгоритми, які описують циклічні процеси, також 
називають циклічними� Циклічний алгоритм складається 
з певної кількості повторень, аж доки буде виконано задану 
умову� 

?
• Розгляньте блок-схему циклічного алгоритму ви‑

саджування квітів. Назвіть його команди та умову.

• Складіть циклічний алгоритм для збирання 10 ко‑
шиків яблук. Запишіть його у вигляді блок-схеми.

Старт

Фініш

ТАКНІ Посаджено 
15 квіток

Засипати коріння квітки 
землею, полити водою

Викопати ямку,
посадити квітку



На вчаль не ви дан ня

Підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти 

(у 2-х частинах)

чаСТина 2

Воронцова Тетяна Володимирівна
Пономаренко Володимир Степанович 

Гарбузюк Ірина Вікторівна
Хомич Олена Леонідівна

Андрук Наталія Володимирівна
Василенко Катерина Сергіївна

Літе ра тур не ре да гу ван ня Любов Воронович
Ху дож нє оформ лен ня Олександр Курило

Ко рек тор Ірина Шатунова

Фор мат 70×100/16� Гарніту ра Philosofer�  
Друк оф сет ний� Щільність паперу 80 г/м2�
Ум� друк� арк� 12,32� Обл�-вид� арк� 12,30�

Ти раж   пр�




