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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

ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН
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Вода

Властивості води
1. встав пропущені слова.

Водойми бувають  і 

Природні водойми — це 

Створені людиною водойми називають  

До них належать 

В океанах, джерелах, морях, рі÷ках, озерах вода знаходиться 
у  стані. 

Сніг, лід, іній, бурульки — це вода у  стані.

Дощ, роса, туман — це існування води у  стані.

У повітрі вода знаходиться у  стані.

Вода кипить при температурі .

Сніг і лід тануть при температурі .

Вода замерзає при температурі .

2. Покажи стрілочками, як утворюється хмара.
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3. заповни таблицю. Порівняй властивості води у різних станах. 

Ознаки
властивості води

У рідкому 
стані

У твердому стані
У газоподіб
ному стані

сніг лід
Забарвлення

Запах
Смак

Прозорість
Теку÷ість

Чи має форму
Що відбувається  
при нагріванні

Що відбувається  
при охолодженні
легка ÷и важка

Твердість, крихкість

5. Практична робота. Порівняння властивостей води та інших 
рідин.
Порівняй властивості води й молока. Заповни таблицю.

властивості вода Молоко

Колір

Прозорість

Запах

Смак

Стан

Вода — розчинник.  
Розчинні та нерозчинні речовини

1. Продовж речення. 

Ре÷овина — це те, із ÷ого .

Роз÷ин — це вода з .
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Природні роз÷ини — це 

.

2. Практична робота. Дослідження розчинності речовин, що ви
користовуються у побуті.

Виконай досліди і зроби висновок, які ре÷овини є роз-
÷инними, а які — ні. З’єднай стрілками. На кольоровій вкладці 
знайди наклейки із зображенням однієї нероз÷инної ре÷овини 
і однієї роз÷инної та наклей їх у відведеному місці.

ОЛІЯкисень

глина

пісок

Нероз÷инні ре÷овини

Роз÷инні ре÷овини
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Прісна та морська вода
1. вкажи стрілками, де міститься солона вода, а де — прісна.

2. Продовж речення.

Найбільша рі÷ка України — .

Великі запаси прісної води містяться в таких рі÷ках України:

.

Найбільше прісноводне озеро України .

На Землі  запасів прісної води порівняно 

з морською. 

У морі вода , тому що .

Опріснити воду можна  

і .

Використання води людиною. охорона води

1. Продовж речення.

Воду людина використовує у  і .

Вода потрібна для життя , , 

 і . Тому її називають дже-

релом . Воду потрібно .

• Моря •

• Океани •

• Рі÷ки •

• Озера прісноводні •

• Ставки •

• Болота •

• Озера солоні •

• льодовики •

Прісна вода Солона вода
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2. Що є ознакою бережного ставлення людей до води? Познач 
знаком (+).

 справний водопровідний кран у будинку

 несправний зливний ба÷ок у туалеті

 викидання сміття у водойми

 висаджування рослин на берегах водойм

 догляд за джерелами

 закидання джерел камінням

 скидання у водойми сті÷них вод з тваринницьких ферм

 забруднення водойм нео÷ищеними каналізаційними водами

 створення поблизу водойм складів з отрутохімікатами

 будування водоо÷исних споруд 

3. Познач, як використовують воду у твоїй сім’ї. 

4. з’єднай частини прислів’їв.
    Пролиту воду •  • бо захо÷еш водиці.
   Не брудни криниці, •  • доки не зникне вона.
   Не знаємо, яка цінна вода, •  • назад не збереш.
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ПоВітРя

Повітря, його склад та властивості
1. заповни діаграму «склад повітря», розставивши у квадратики 

відповідні цифри. 

1. Кисень.   
2. Вуглекислий газ. 
3. азот.
4. Водяна пара. 
5. Домішки (сажа, пил, дим).

2. Допиши речення.

Повітря є скрізь: у , , 

, , .

Без повітря життя . Для дихання живим орга-

нізмам потрібний . Він утворюється в .

3. Практична робота. Дослідження властивостей газоподібних 
речовин на прикладі повітря. 

Заповни таблицю. 

Ознаки властивості повітря

Прозорість

Забарвлення

Де знаходиться

Що відбувається при нагріванні

Що відбувається при охоло-
дженні

Роз÷инність у воді

4.  з’єднай стрілками частини правильних тверджень.

  При нагріванні повітря
  стає важ÷им 

      і опускається вниз.

При охолодженні повітря
  стає легшим 

      і піднімається вгору.
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Рух повітря
1. Продовж речення.

Вітер — це .

Вітри руйнівної сили — це  і .
люди, які стежать за погодою, переміщенням повітря —

. 

2. Дослідницький практикум. Як змусити вітер працювати? 

Знайди інформацію про використання людиною сили вітру 
і запиши її у зошит.

3. Кружечок біля малюнка, де зображено руйнівну силу вітру, 
зафарбуй синім олівцем, а де корисну — зеленим.
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охорона повітря від забруднення
1. Які джерела забруднення є природними, а які — результата

ми господарської діяльності людини? з’єднай стрілками.

     •  лісові і степові пожежі

     •  Морські тумани

     •  Пил із ґрунтів

     •  Пісок пустель

     •  Вихлопні гази автотранспорту

     •  Продукти горіння палива

     •  Мікроорганізми

2. Продовж речення.

Заходами охорони повітря від забруднення є 

.

Щоб повітря в класі було ÷истим, необхідно 

.

3. Намалюй кімнатну рослину, яка найкраще очищує повітря.

коРисні коПалини. ҐРунти

Поняття про корисні копалини
1. Продовж речення. 

Природні тіла, які розміщуються в надрах землі і на її 

поверхні — це .

Родовища — це місця, .

.

людина, яка вив÷ає і шукає корисні копалини, — це 

.

Господарська  
діяльність людини

Природні джерела 
забруднення
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2. заповни таблицю.

Корисні копалини

У рідкому стані У твердому стані У газоподібному стані

Різноманітність корисних копалин

1. Продовж речення. 

Гірські породи, які людина видобуває з надр землі або її по-

верхні і використовує для своїх потреб, — це 

.

Корисні копалини залягають у землі на 

.

2. Дослідницький практикум. Які корисні копалини є у моєму 
краї?

Які корисні копалини поширені у твоїй місцевості? Знайди 
наклейки з відповідними малюнками на кольоровій вкладці. На-
клей їх.

3. Практична робота. Ознайомлення з колекцією корисних копа
лин. Порівняння властивостей твердих тіл на прикладі корис
них копалин.
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Досліди й опиши властивості крейди та ще однієї корисної 
копалини із колекції (на вибір). Результати дослідження запиши 
у таблицю. 

Ознака Крейда

Стан у природі

Колір

Запах

Прозорість

Роз÷инність  
у воді

легша ÷и важ÷а 
за воду

Де використо-
вується

Види корисних копалин. Використання корисних  
копалин у господарській діяльності людини

1. заповни таблицю, використавши слова з довідки.

Корисні копалини

рудні горючі будівельні

Слова для довідки: залізна руда, торф, буре вугілля, граніт, 
вапняк, мідна руда, кам’яне вугілля, нафта, пісок, глина, при-
родний газ.
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2. Порівняй властивості природного газу і нафти. 

Спільні: .

Відмінні: .

3. Продовж міркування.

Корисні копалини потребують економного використання, 

тому що .

4. Як, на твою думку, можна збільшити виробництво металевих 
труб, автомобілів, літаків, не збільшуючи видобутку залізної 
руди?

5. з’єднай стрілками корисні копалини та умовні позначення їх 
родовищ.

  кам’яне вугілля

         нафта

           газ

Ґрунт — важливе тіло природи
1. Допиши речення. 

Ґрунт — це 

.

Перегній утворюється з .

.

Основна властивість ґрунту — .

2. Практична робота. виявлення повітря та води у складі ґрунту.

До складу ґрунту входять:
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3. встав пропущені слова.

У ґрунті ростуть  і . 

З ґрунту рослини вбирають  з  

. Ґрунт є домівкою для деяких .

Найбільш родю÷і ґрунти — , 

тому що вони містять багато .

Слова для довідки: воду, мінеральними ре÷овинами, рослини, 
гриби, перегною, ÷орноземи, тварин.

4. з’єднай стрілками частини правильних тверджень.

Чим темніший ґрунт,   тим він бідніший 
       на перегній

Чим світліший ґрунт,
   тим більше перегною 

       він містить

Чому ґрунти потребують охорони
1. Які чинники руйнування ґрунтів є природними, а які — ре

зульта тами господарської діяльності людини? з’єднай 
стрілками.

     • Вітер

     • Вода

     • Будівництво доріг і будинків

     • Вирубування дерев

     • Надмірне випасання худоби

     • Надмірне використання добрив

     • Неправильне зорювання схилів

     • автотранспорт

     • Видобування корисних копалин

Господарська  
діяльність людини

Природні чинники
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2. Продовж речення.

Заходами охорони ґрунтів від руйнування є 

.

3. з’єднай частини прислів’їв.

  До землі з ласкою — •  • всіх годує.

Доглядай землю плідну, •  • будеш з паскою.

  Земля — наша мати, •  • як матір рідну.

енеРгія В нашому житті

Що таке енергія
1. Продовж речення.

Енергія — це 

.

2. встав пропущені слова.

Вітер, Сонце і вода — це джерела  
енергії.

Природний газ, кам’яне вугілля, нафта — це джерела 

 енергії. У природі їх  

, тому їх потрібно використовувати .

3. Як людина використовує енергію? з’єднай стрілками.


