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ВСЕСВІТ І СОНЯЧНА СИСТЕМА

Уявлення давніх людей про Землю і Всесвіт

1.	 Доповни	речення.	

Увåсü навколишній світ називаютü .
У давнину люди вважали, що цåнтром Всåсвіту є 

. Найïоширåнішим було уявлåння ïро 

Зåмлю як ïро тіло  і  форми.

2.	 З’єднай	стрілками	імена	учених	і	їхні	погляди	на	Землю	
і	Всесвіт.

 Аристарх
          вïåршå висловив ідåю  

Самосüкий
            ïро кулястістü Зåмлі

    навів докази кулястої форми Зåмлі 

Аристотåлü  вïåршå висунув ïриïущåння, що 
    Зåмля обåртаєтüся навколо Сонця

  Клавдій         створив вчåння ïро будову  
Птоломåй    Всåсвіту, зãідно з яким всі світила  
    рухаютüся навколо Зåмлі, а розміри  
  Піфаãор       Всåсвіту обмåжуютüся сфåрою  
                    нåрухомих зір

3.	 Використовуючи	 різноманітні	 джерела,	 підготуй	 і	 запи-
ши	повідомлення	про	те,	як	люди	досліджували	космос.
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Сонячна система, її склад
1.	 Доповни	речення.	

Сонячну систåму утворюютü  та  

, що обåртаютüся навколо нüоãо.

2.	 У	поданому	переліку	підкресли	назви	космічних	тіл.	По-
ясни	свій	вибір.

Пісок, Сонцå, ïовітря, Місяцü, вода, зоря, ґрунт, Зåмля, 

комåта, бåрåза, астåроїд, мåтåлик, мåтåороїд.

3.	 Запиши	нáзви	космічних	тіл,	що	утворюють	Сонячну	сис-
тему.

1.  2.  3.  4. 

5.  6.  7.  8. 

4.	 З’єднай	стрілками	назви	космічних	тіл	з	їхніми	визначен-
нями.

Планåта

 Сонцå

Суïутник

    Розжарåнå космічнå тіло

 Вåликå холоднå космічнå тіло 

        Холоднå космічнå тіло,  

якå обåртаєтüся навколо ïланåт
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Сонце — зоря, центральне тіло Сонячної системи

1.	 Доповни	речення.	

Сонцå — найближча до Зåмлі , розжарå на 

 куля. Відстанü від Зåмлі до Сонця —   

. На ïовåрхні Сонця тåмïåратура становитü 

 ãрадусів, а в ãлибині —  ãрадусів.

2.	 Чому	на	Землі	можливе	існування	життя?	Доведи.

3.	 Порівняй	Сонце	і	планету	Земля,	заповнивши	таблицю.

Ознаки для порівняння Сонце Планета Земля

Форма тіла

Розміри (вåликі, малі)

Розжарåнå чи холоднå тіло?

Чи виïромінює світло й тåïло?

Зроби	висновок	про	подібні	й	відмінні	ознаки.

Подібні ознаки: 

Відмінні ознаки: 

4.	 Добери	і	запиши	народні	прислів’я	(або	загадки,	приказки,	
заклички)	про	значення	Сонця	у	природі	та	житті	людини.
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Планети Сонячної системи

1.	 Запиши	нáзви	планет	Сонячної	системи,	позначені	на	ма-
люнку	цифрами.

Планети земної 
групи

1. 

2. 

3. 

4. 

Планети-
гіганти

5. 

6. 

7. 

8. 

2.	 Доповни	речення.	

Чим ближчå ïланåта до Сонця, тим тåмïåратура її ïо

вåрхні , ïåріод обåртання навколо Сонця 

.

3.	 Порівняй	планети	земної	групи	і	планети-гіганти.	Запов-
ни	таблицю.

Ознаки для 
порівняння

Планети земної 
групи

Планети-гіганти

Віддалåністü від 
Сонця

(ближчå, чи далі)

Розміри  
(малі, вåликі)

Повåрхня (твåрда,  
чи нåтвåрда)

1

6

5

2

3

4

7

8
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4.	 Порівняй	планети	Меркурій	і	Нептун	за	планом.	

План
1. Форма ïланåт.
2. До якої ãруïи налåжатü.
3. Віддалåністü від Сонця.
4. Розміри ïланåт. 
5. Тåмïåратура ïовåрхні.
6. Характåристика ïовåрхні.

	 Зроби	висновок	про	подібні	й	відмінні	ознаки.

Подібні ознаки: 

Відмінні ознаки: 

5.	 Використовуючи	 різноманітні	 джерела,	 підготуй	 і	 запи-
ши	повідомлення	про	одну	з	планет	Сонячної	системи.



8

Земля — планета Сонячної системи 

1.	Доповни	речення.	
Полюси Зåмлі — цå точки, чåрåз які ïроходитü   

Зåмлі. На однаковій відстані від ïолюсів ïроходитü уяв

на лінія — . Довжина åкватора Зåмлі — 

. Екватор ïоділяє Зåмлю на дві 

ïівкулі:  і .
2.	 Розглянь	зображення	глобуса.	Підпиши,	що	на	ньому	по-

значено	цифрами.
1. 

2. 

3. 

4. 

3.	 Порівняй	планети	Венера	і	Земля	за	планом.

План
1. Форма ïланåт.
2. До якої ãруïи налåжатü.
3. Віддалåністü від Сонця.
4. Розміри ïланåт. 
5. Тåмïåратура ïовåрхні.
6. Характåристика ïовåрхні.

	 Зроби	висновок	про	подібні	й	відмінні	ознаки.
Подібні ознаки: 

Відмінні ознаки: 

1

2

3

4
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Добовий і річний рух Землі
1.	 Відгадай	загадку.	Слово-відгадку	запиши.

Чорна корова всіх людåй ïоборола, а білий віл усіх лю

дåй ïідвів. 

2.	 Продовж	речення.	
Дåнü і ніч буває тому, що 

3.	 Підпиши,	де	на	малюнку	зображено	день,	а	де	—	ніч.

4.	 Впиши	пропущені	слова.	
Повний обåрт навколо своєї осі Зåмля робитü за 

, яка триває .

5.	 Підпиши	на	малюнку	назви	пір	року.

6.	 Доповни	речення.	

Повний обåрт навколо Сонця Зåмля робитü за  

діб. Цåй ïåріод називаєтüся . Високосний  

триває  діб.
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7.	 З’єднай	стрілками	частини	правильних	тверджень.

Якщо у ïівдåнній ïівкулі зима, то там літо.

Якщо Сонцå кращå освітлює 
ïівдåнну ïівкулю,

то в ïівдåнній ïівкулі  
осінü.

Якщо в ïівнічній ïівкулі вåсна,    то в ïівнічній ïівкулі літо.

Теплові пояси Землі
1.	 Зафарбуй	на	малюнку	теплові	пояси	Землі:	блакитним	кольо-

ром	холодні,	зеленим	—	помірні	і	жовтим	—	жаркий.	З’єднай	
стрілками	зображені	теплові	пояси	з	їхніми	назвами.	

1 Жаркий (троïічний) ïояс

2. Північний ïомірний ïояс

3. Півдåнний ïомірний ïояс

4. Північний холодний ïояс

5. Півдåнний холодний ïояс

2.	 Доповни	речення.	
Кілüкістü сонячноãо тåïла, яку отримує зåмна ïовåрхня 

від åкватора до ïолюсів, . Найтåïлішå у ïоясі 

, тому що зåмна ïовåрхня отримує там  

сонячноãо тåïла. Найхолоднішå у ïоясах . 

Зåмна ïовåрхня отримує там  сонячноãо тåïла. 

У ïомірних тåïлових ïоясах сïостåріãаєтüся настуïна зако

номірністü: чим далі від жаркоãо ïоясу, тим зима   

і , чим ближчå — тим літо —  

і . 
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3.	 З’єднай	стрілками	частини	правильних	тверджень.

Найбаãатший рослинний 
і тваринний світ у ïоясі

холодному, бо там  
мало тåïла.

Найбідніша жива ïрирода  
у ïоясі

жаркому, тому що  
там найтåïлішå.

4.	 Продовж	речення.	

Тривалістü дня і ночі мало відрізняєтüся у ïоясі 

 . Узимку короткі ночі, а влітку довãі у ïоясах 

. Полярний дåнü і ніч сïостåріãаютüся 

у ïоясах . 

Місяць — природний супутник Землі
1.	 Доповни	речення.	

Місяцü — найближчå до Зåмлі  

тіло . Відстанü від Зåмлі до Місяця — 

  . Зміни видимої із Зåмлі освітлåної 

частини ïовåрхні Місяця називаютü .

2.	 Продовж	речення.	
Місяцü називаютü ïриродним суïутником Зåмлі, тому що 

.

3.	 Розглянь	малюнки.	Запиши	назви	зображених	фаз	Місяця.
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4.	 Впиши	у	квадратики	цифри	так,	щоб	вони	позначали	не-
бесні	тіла	від	найменшого	до	найбільшого.

  Зåмля               Сонцå               Місяцü

5.	 Поміркуй!	Чи	є	на	Місяці	умови	для	життя?	Запиши.

6.	 Порівняй	Місяць	і	Сонце.	Заповни	таблицю.

Ознаки для порівняння Сонце Місяць

Форма тіла

Відстанü до Зåмлі

Розміри 

Розжарåнå  
чи холоднå тіло?

Твåрдå чи ãазовå тіло?

Чи виïромінює  
світло й тåïло?

	 Зроби	висновок,	чим	вони	подібні	і	чим	відрізняються.

Подібні ознаки: 

Відмінні ознаки: 
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Сузір’я

1.	 З’єднай	стрілками	частини	правильних	тверджень.

Зоря — цå
 ділянка зоряноãо нåба з ïåвним 
розташуванням ãруïи яскравих зір.

Сузір’я — цå
      вåлåтåнсüкå розжарåнå  
    ãазовå тіло кулястої форми.

2.	 	Запиши	відомі	тобі	назви	сузір’їв.

3.	 Доповни	речення.	

Полярна зоря — цå найяскравіша зоря сузір’я    

, що вказує на .

4.	 З’єднай	стрілками	зображення	зорі	і	сузір’їв	з	їхніми	на-
звами.

Вåликий Віз 

  Малий Віз 

Полярна зоря
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Чумацький Шлях — наша Галактика.  
Сучасні уявлення про Всесвіт

1.	 Продовж	речення.	

Вåлåтåнсüка зоряна систåма — цå .

За формою наша Галактика наãадує . 

Сукуïністü ãалактик і ïростір між ними називаютü 

.

2.	 Розгадай	кросворд	«Всесвіт».
1
В

2
С

3 Е
4 С

5 В
6 І

7
Т

1. Планåта Сонячної систåми.
2. Аïарат, який обåртаєтüся навколо Зåмлі, забåзïåчу

ючи тåлåзв’язок.
3. Пåрший космонавт нåзалåжної України.
4. Амåрикансüкий астронавт, який ïобував на Місяці.
5. Учåний, який сконструював ïåрший космічний кора

бåлü.
6. Пåрший у світі космонавт.
7. Прилад для сïостåрåжåння за космічними тілами.
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Навчальний проект  
Мандрівка просторами Всесвіту, про яку ти мрієш

1.	 Назва	теми	(маршрут	подорожі).

2.	 План	роботи.

3.	 Джерела	інформації.

4.	 Цікаві	відомості.

5.	 Ілюстрації	або	фотографії.
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ПЛАН І КАРТА

Горизонт. Сторони горизонту

1.	 Відгадай	загадку.	Слово-відгадку	запиши.
У дороãу вирушаю,
щоб дістатисü нåбокраю. 
Я за ним, він — утікати, 
нå даєтüся наздоãнати. 

2.	 Продовж	речення.	

Видима частина ïовåрхні Зåмлі, яку бачитü навколо 

сåбå людина, — . Уявна лінія між зåмною 

ïовåрхнåю і нåбом —  .

3.	 Розглянь	малюнки.	Підпиши,	де	зображено	відкриту	міс-
цевість,	а	де	—	закриту.

4.	 Підпиши	 на	 малюнку	
скорочено	 основні	 і	 про-
міжні	сторони	горизонту.	
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Орієнтування на місцевості за Сонцем  
і місцевими ознаками

1.	 Продовж	речення.	

Орієнтуватися на місцåвості — означає вміти визначати 

 .

2.	 З’єднай	стрілками	правильні	твердження.

З ïівнічноãо  
      боку

З ïівдåнноãо  
     боку

•на стовбурі сосни виділяєтüся білüшå  
 смоли 

•біля дåрåв і ïåнüків ростутü ãриби

•мурашник має крутий схил

•сніã на схилах ãорбів розтає швидшå 

•мурашки будуютü свої осåлі 

•стовбури дåрåв білüшå вкриті мохом 
 і лишайниками 

•суниці на ãалявині біля ïåнüка дозріваютü 
ранішå

•у ïоодиноких дåрåв листя та ãілки ãустіші 
й довші

•у ïоодинокої бåрåзи кора світліша 

3.	 Познач	 на	 малюнку	 сторони	
горизонту.	


