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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
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Тема 1. Вода 
Які незвичайні властивості має звичайна вода?

1.	 Встав	пропущені	слова.

У водоймах 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 .

Лід плавиться при температурі .

Вода замерзає при температурі .

2.	 Порівняй	 властивості	 води	 у	 різних	 станах.	 Заповни	 та-
блицю.

Ознака

Властивості води

У рідкому 
стані

У твердому стані
У газо-

подібному 
стані

сніг лід

Забарвлення

Запах

Смак

Прозорість

Текучість

Наявність форми

Що відбувається при  
нагріванні

Що відбувається при  
охолодженні

Легка чи важка

Твердість,  
крихкість
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3.	 Продовж	речення.

Розчин — це вода з .

Природні розчини — це .

4. Практична робота №1.	 Дослідження	 розчинності	 речо-
вин,	що	використовуються	у	побуті.
Виконай досліди, описані у підручнику на с. 12. Розглянь 

зображення речовин, які використовуються в побуті. Котрі  
з них є розчинними, а котрі — нерозчинними? З’єднай 
стрілками. На кольоровій вкладці знайди наклейки із 
зображенням однієї нерозчинної речовини й однієї — 
розчинної. Наклей їх у відведених місцях.

5. Практична робота №2.	Порівняння	властивостей	води	та	
інших	рідин.
Порівняй властивості води й молока. Заповни таблицю.

Властивості Вода Молоко

Колір

Прозорість

Запах

Смак

Стан

Розчинні речовини

Нерозчинні речовини
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де на Землі міститься вода?

1.	 На	зви	 природних	 водойм	 підкресли	 синім	 кольором,	 
а	штучних	—	червоним.
Водосховища, річки, водоканали, ставки, джерела, озе

ра, моря, болота.

2.	 Вкажи	стрілками,	де	міститься	солона	вода,	а	де	—	прісна.

Прісна вода Солона вода

Моря

Океани

Річки

Озера прісноводні

Ставки

Болота

Озера солоні

Льодовики

3.	 Продовж	речення.

Найбільша річка України — .

Найбільше прісноводне озеро України — .

На Землі прісної води, порівняно з морською, .

У морі вода , тому що 

.
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Яке значення води в житті людини?

1.	 Продовж	речення,	використовуючи	слова	для	довідки.

Воду людина використовує у , , 

.

Вода потрібна для життя , , 

 і . Тому її називають джерелом 

. Воду потрібно .

Слова для довідки: господарській діяльності, життя, 
рослинам, охороняти, промисловості, людині, побуті, тва
ринам, грибам.

2.	 Розглянь	 зображення.	 Познач,	 як	 використовують	 воду	 
у	твоїй	сім’ї.	
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Як охороняти безцінний скарб землі — воду? 

1.	 Познач	(+),	що	сприяє	економному	використанню	прісної	
води	та	її	збереженню.

 справний водопровідний кран у будинку

 кран, з якого постійно капає вода

 викидання у водойми сміття

 висаджування рослин на берегах водойм

 догляд за джерелами

 закидання джерел камінням

 викидання у водойми стічних вод з тваринницьких 
ферм

 викидання у водойми неочищених каналізаційних вод

 створення поблизу водойм складів з отрутохімікатами

 будування водоочисних споруд 

2.	 З’єднай	частини	прислів’їв.
Пролиту воду   доки не зникне вона.

Не брудни криниці,   назад не збереш.

Не знаємо, яка цінна вода,   бо схочеш води напитися.

Запитаємо в матінки природи: 
вода — руйнівник чи вода — рятівник?

1.	 Продовж	речення.
Завдяки здатності води переходити з одного стану  

в інший під дією Сонця та переміщуватися відбувається

.
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2.	 Що	 називають	 випаровуванням,	 а	 що	 —	 конденсацією?	
Встанови	відповідність.

Перехід води  
з рідкого стану 
у газоподібний

Конденсація

Випаровування

Перехід водя
ної пари у рід
кий стан

3.	 Цифрами	познач	послідовність	утворення	яру.

 перетворення малих борозенок у великі й глибокі  
з кру тими схилами заглиблень

 утворення невеликих борозенок на місці струмків

 стікання води струмками по схилах горбів, похилій 
місцевості

4.	 Продовж	речення.

Запобігти утворенню ярів можна 

.
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Тема 2. ПоВіТрЯ 
Які властивості має повітря?

1.	 Встав	пропущені	слова.
Товстим шаром оточує нашу Землю . Воно є 

 і займає увесь доступний .

2. Практична робота.	 Дослідження	 властивостей	 газопо-
дібних	речовин	на	прикладі	повітря.	
Заповни таблицю.

Ознака Властивості повітря

Прозорість

Забарвлення

Що відбувається при нагріванні

Що відбувається при охолодженні

Розчинність у воді

Легше чи важче за воду

3.	 З’єднай	стрілками	частини	правильних	тверджень.
При нагріванні повітря         стає важчим і опускається вниз.

При охолодженні повітря       стає легшим і піднімається вгору.

З чого складається повітря?
1.	 Допиши	речення.

Повітря — це .

2.	 Віднови	схему.
Склад повітря

    1.        2.   

    3.        4.  

3.	 Встав	пропущені	слова.

Для дихання живим організмам потрібний . 

Його утворюють .
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Як вітер впливає на природу Землі?
1.	 Продовж	речення.

Вітер — це .

Вітри руйнівної сили — це  і .

Люди, які слідкують за погодою, переміщенням повітря, 

називаються .

Зміна погоди залежить від зміни  

.

2. Дослідницький практикум.	Як	змусити	вітер	працювати?
Знайди інформацію про використання людиною сили 

вітру і запиши її у зошит.

3.	 Познач	 синім	 кольором	 зображення,	 які	 демонструють	
руйнівну	силу	вітру,	а	зеленим	—	ті,	які	вказують	на	його	
користь.
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Чому повітря потрібно охороняти від забруднення?

1.	 Які	 джерела	 забруднення	 є	 природними,	 а	 які	 —	
результатами	 господарської	 діяльності	людини?	З’єднай	
стрілками.
  Пожежі в лісі та степу

  Морські тумани

  Пил з ґрунтів

  Пісок пустель

  Вихлопні гази автотранспорту

  Продукти горіння палива

  Мікроорганізми

  Спалювання листя і сміття

2.	 Продовж	речення.

Заходами охорони повітря від забруднення є 

.

Щоб повітря в класі було чистим, необхідно  

.

Природні  
джерела 

забруднення

Господарська 
діяльність  
людини
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Тема 3. корисні коПалини. ҐрунТи.  
Що таке гірські породи?

1.	 Встав	пропущені	слова.	

Природні тіла, які розміщуються в глибинах Землі і на 

її поверхні, — це . 

Вони утворюють  поверхню Землі.

2.	 Допиши	речення,	використовуючи	слова	для	довідки.

Пухкий і розсипчастий — .

Щільна й пластична — .

Тверда скельна гірська порода — .

З уламків граніту походять — .

З відмерлих решток водних організмів на дні водойм 

утворюються — .

Слова для довідки: крейда, вапняк, граніт, пісок, глина, 
галька, щебінь.

Що таке корисні копалини?

1.	 Продовж	речення.	

Гірські породи, які людина видобуває з глибин Зем

лі або її поверхні і використовує для своїх потреб, — це 

.

Родовища — це місця скупчення .

2.	 Заповни	таблицю,	використавши	слова	для	довідки.

Корисні копалини

у рідкому стані у твердому стані у газоподібному стані
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Слова для довідки: нафта, природний газ, торф, кам’яне 
вугілля, глина, пісок, граніт, залізна руда, вапняк, кам’яна сіль.

3. Практична робота.	Ознайомлення	з	колекцією	корисних	
ко	палин.	 Порівняння	 властивостей	 твердих	 тіл	 на	 при-
кладі	корисних	копалин.
Досліди й опиши властивості крейди та ще однієї ко

рисної копалини з колекції. Результати дослідження запи
ши у таблицю. 

Ознака Крейда

Стан у природі

Колір

Запах

Прозорість

Розчинність у воді

Легша чи важча за воду

Де використовується

навіщо людям потрібні корисні копалини?

1.	Заповни	таблицю,	використовуючи		слова	для	довідки.

Корисні копалини

рудні паливні, або горючі будівельні

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

Спільні властивості: .

Відмінні: .

3.	 З’єднай	стрілками	назви	корисних	копалин	із	відповідни-
ми	способами	їх	використання.
  виплавляють чавун, сталь

  виробляють бензин,
   мастила, пластмасу, гуму

  виготовляють цемент, цеглу,
   скло, посуд

4.	Допиши	речення.

Корисні копалини слід використовувати економно, тому 

що .

5. Дослідницький практикум.	Які	корисні	копалини	є	у	мо-
єму	краї?

Знайди наклейки з відповідними малюнками на вкладці. 
Наклей їх.

Чим ґрунти відрізняються від гірських порід?

1.	 Допиши	речення.

Ґрунт — це  

.

Ґрунт утворюється з .

будівельні

рудні

паливні
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Перегній утворюється з 

.

Основна властивість ґрунту — .

2.	 Познач	цифрами	послідовність	етапів	утворення	ґрунту.

 руйнування гірських порід під впливом тепла і холо
ду, вітру і води на дрібні частинки

 утворення перегною з решток рослин і тварин 

 перетирання частинок зруйнованих гірських порід до 
піску і глини

 утворення пухкого шару, на якому поселяються рос
лини й тварини

3.	 З’єднай	стрілками	частини	правильних	тверджень.

Чим темніший ґрунт    тим він бідніший на перегній.

Чим світліший ґрунт    тим більше перегною він містить.

Як склад ґрунту впливає на його властивості?

1.	 Доповни	речення,	використовуючи	слова	для	довідки.

У ґрунті ростуть  і . З ґрунту 

рослини вбирають  з 

. Ґрунт є домівкою для деяких .

Найбільш родючі ґрунти — , 

тому що вони містять багато .

Слова для довідки: воду, розчиненими поживними ре
човинами, рослини, гриби, перегною, чорноземи, тварин.
2. Практична робота.	 Виявлення	 повітря	 та	 води	 у	 складі	

ґрунту.	
Розглянь досліди на с. 55 підручника. Заповни схему.

Склад ґрунту

1.   2. 

3.   4. 

5.   6. 
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Запитаємо у матінки природи:  
як поліпшити родючість ґрунту?

1.	 Які	чинники	руйнування	ґрунтів	є	природними,	а	які		—
результатами	 господарської	 діяльності	людини?	З’єднай	
стрілками.

  вітер

  вода

  будівництво будинків

  вирубування дерев

  надмірне випасання худоби

  надмірне використання   

   отруто хімікатів на полях

  неправильне зорювання 
   схилів

  автотранспорт

  видобування корисних 
   копалин

2.	 Продовж	речення.

Ґрунт потребує охорони, тому що  

.

Заходами охорони ґрунтів від руйнування є  

.

3.	 З’єднай	частини	прислів’їв.

До землі з ласкою —         будеш із паскою.

Доглядай землю плідну,    як матір рідну.

Господарська 
діяльність 
людини

Природні 
чинники


