
Т.В. Гладюк, М.М. Гладюк, Н.О. Будна

Природознавство
зошит

2 клас

ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією  
з педагогіки та методики початкового навчання  

Науково-методичної ради з питань освіти  
Міністерства освіти і науки України



3

Що таке явиЩа природи

1. Продовж речення.

Явища природи — це 

2. Відгадай загадки. Відгадки запиши.

 � Рукавом махнув, дерево зігнув. 

 � Хмара сива увесь світ накрила. 

 � Без рук, без ніг, а стукає і гримить. 

 � Коли нема — чекають,
  коли прийду — тікають. 

3. Які явища притаманні кожній порі року? З’єднай. 
Поясни свій вибір.

Заметіль

Листопад

Цвітіння 
підсніжників

Достигання 
суниць

Осінь Весна

Зима Літо
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яку форму має Земля

1. Продовж речення.

Земля має форму .

Модель Землі — це .

2. Встав пропущені слова.

Довжина тіні залежить від  

на небосхилі. Опівдні Сонце піднімається  

 над поверхнею землі. Тоді тіні ста-

ють . Коли Сонце низько, тіні — 

.

Слова для довідки: найвище, висоти Сонця, найкоротші, 
довгі.

3. Продовж речення.

Умовна лінія торкання земної поверхні і небосхи-

лу — це
 

.

4. Познач () на малюнку глобус. Поясни свій вибір.
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Чому буває день і ніЧ

1. Продовж речення.

Вісь Землі — це .

2. Встав пропущені слова.

День і ніч складають . Вона триває  

. За цей час Земля здійснює один 

повний оберт навколо .

3. Запиши, в якій частині Земної кулі настає день, 
а в якій — ніч. Поясни свою думку.
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Чому відбувається Зміна пір року

1. Встав пропущені слова.

Один оберт навколо Сонця Земля здійснює за 

один . Він триває .

2. Запиши біля кожного малюнка назву пори року, 
для якої характерне зображене полудневе розта-
шування Сонця. Поясни свою думку.

3. Встав пропущені слова.

Що вище розташовується Сонце над горизонтом 

опівдні, тим  світла і тепла потрапляє 

на Землю.

Що нижче розташовується Сонце на небі опівд-

ні, тим  світла і тепла потрапляє на 

Землю.
Слова для довідки: менше, більше.
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як вимірювати температуру повітря

1. Продовж речення.

Термометр — це прилад для 
 
 

.

2. Що «зайве»? Познач. Поясни свій вибір.

.

Практична робота  
Визначення показів термометра за малюнками 

 Розглянь малюнки. Запиши покази термометра 
числами і словами.
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де в природі міститься вода

1. Продовж речення.

Властивості води: .

.

2. Познач (), де міститься найбільше води у вигляді 
рідини. Поясни свою думку.

 у повітрі   у тілі живих організмів

 у ґрунті   у різноманітних водоймах

3. У яких водоймах міститься солона вода, а в яких — 
прісна? З’єднай.

море

Прісна
вода

Солона
вода

океан

річка

озеро

ставок

джерело

4. Як називається вода, яка є під поверхнею землі? 
Запиши.

.
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як Змінюється стан води при нагріванні  
й охолодженні

1. У якому стані зображено воду на малюнках? З’єд-
най. Поясни свій вибір.

рідкий

твердий

газоподібний

2. Допиши речення.

Стан води залежить від .

3. Встав пропущені слова. Поясни свою думку.

тверда вода рідка вода газоподібна 
вода

Слова для довідки: охолодження, нагрівання.
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Що таке колообіг води в природі

1. Допиши речення.

Випаровування — це здатність води перетворюва-

тися на .

Колообіг води — це 

.

2. Познач стрілками рух води в природі. Поясни свою 
думку.

3. Встав пропущені слова.

Дощ, роса — це вода у  стані.

Сніг, іній — це вода у  стані.

Пара — це вода у  стані.
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якими бувають погода і хмарність

1. Допиши речення.

Показниками погоди є: 

.

Завислі в повітрі краплі, крижинки та водяна пара — 

це .

2. Що означають зображені символи? З’єднай стріл-
ками. Поясни свій вибір. 

дощ гроза

похмуро роса

сніг іній

хмарно туман

ясно вітер
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як виникає вітер

1. Продовж речення.

Вітер — це .

2. Встав пропущені слова.

Під час нагрівання повітря , 

а під час охолодження — .

Слова для довідки: розширюється, стискається.

3. Запиши властивості повітря.

.

4. Познач () малюнок із зображенням корисної дії 
вітру знаком «+», а шкідливої — знаком «–». Поясни 
свій вибір.
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як народні прикмети допомагають  
передбаЧати погоду

1. З’єднай стрілками частини народних прикмет. Як 
ти розумієш їх зміст?

 � Від крапель дощу на       	 погода погіршиться.
 поверхні водойми
 утворюються буль-
 башки —

 � Вітер посилився —         	чекай довготрива-
       лої негоди.

 � Захід Сонця черво-         	будуть заморозки.
 ний і не захмарений —

 � Температура повітря       	буде ясно і вітряно.
 у другій половині
 дня різко падає —

 � Дрібні «баранці»         	буде дощ.
 вкрили все небо —

2. Запиши перевірені тобою прикмети.

.
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які в осені прикмети

1. Впиши пропущені назви осінніх місяців.

 — літові кінець, а осені — початок.

 білими кіньми їде, зимі ворота 

відчиняє.

 хоч і холодний, та листопад його 

перехолодить.

2. Склади казку про осінь. Запиши її.

.
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які Зміни відбуваються в природі восени

Екскурсія 

Спостереження за явищами природи восени 

 Зафіксуй результати своїх спостережень за приро-
дою восени.

1. Температура повітря: 

2. Стан неба:  ясно,  хмарно,  похмуро.

3. Вітер:  слабкий,  помірний,  сильний, 

 холодний.

4. Опади протягом останніх днів:   дощ,  сніг, 

 іній,  роса.

5. Тривалість дня і ночі:  однакова,  день 

довший за ніч,  ніч довша за день.

6. Забарвлення листків на деревах і кущах:

 .

7. Дерева і кущі, з яких почало опадати листя:

 .

8. Чи змінилося забарвлення хвойних дерев?

  так,  ні.

 .

9. Тварини, яких ти побачив (побачила):

 .
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як Змінюється нежива природа восени

1. Допиши речення.

День осіннього рівнодення припадає на —

 

.

У цей час день і ніч тривають —

 

.

2. Встав пропущені слова.

Восени полуднева висота Сонця над горизон-

том . Дні стають  

, а ночі . На Зем- 

лю потрапляє  сонячного тепла і 

світла. Повітря стає . Небо все 

частіше вкривають сірі . Часто йдуть 

, бувають .

Слова для довідки: коротшими, довшими, зменшується, 
менше, хмари, дощі, заморозки, холоднішим.
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які осінні явиЩа відбуваються  
у житті рослин

1. Познач () осінні явища в житті рослин. Поясни свій 
вибір.

 Зазеленіло листя на деревах і кущах.

 Дозріли плоди і насіння.

 Жовтіє листя.

 Падолист.

2. Пронумеруй, що за чим відбувається восени. Пояс-
ни свою думку.

 На Землю потрапляє все менше сонячного 
світла і тепла.

 Висота Сонця над горизонтом зменшується.

 Дні стають коротшими, а ночі довшими.

 Відбуваються осінні явища в житті рослин.

3. З’єднай стрілками назви рослин із зображенням 
листочків і плодів. Обґрунтуй свій вибір. Розмалюй 
листочки в осінні кольори. 

клен

дуб

каштан

калина

береза
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як рослини готуються до Зими

Навчальний проект

 Запиши, як готуються до зими рослини, зображені 
на малюнках.
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як роЗселюються рослини

1. Допиши речення.

Плоди і насіння поширюються за допомогою

.

Деякі рослини самі розкидають своє 

.

2. Які плоди і насіння поширюють тварини, які — вітер, 
а які — розкидають самі рослини? З’єднай. Поясни 
свій вибір.

поширюють 
тварини

розносить 
вітер

розкидають 
рослини


