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ТЕМА 1. ВСЕСВІТ І СОНЯЧНА СИСТЕМА

Які уявлення про Землю і будову Всесвіту  
існували в давнину?

1.	 Розташуй	правильно	букви.	Склади	і	запиши	утворені	речення.
вніДа дилю лижавва, що ляЗåм  рознаваташо в цåтрін 

свіВсåту.
домЗãо åніуч вåдоли, ощ мляЗå — ляскута, а в тріцåн 

нячСоної мистåси буваєрåпå цåСон.

2.	 З’єднай	стрілками	назви	народів	 та	 їхні	погляди	на	Землю	 
і	Всесвіт.

Давні  
українці

Стародавні  
індійці

Давні ãрåки

Давні  
єãиптяни

Сонцå щодня об’їжджає Зåм-
лю на колісниці.

Зåмля є цåнтром Всåсвіту.

Зåмля лåжить на спинах 
трьох слонів, слони стоять на 
чåрåпасі, яка плаває в окåані.

Зåмля плоска, нåпорушна й 
зусібіч оточåна водою.
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Чому нашу систему назвали Сонячною?

1. Відгадай	загадку.	Слово-відгадку	запиши.
Хто однаково всіх любить,  
всіх однаково ãолубить.    
Кожний скоса тільки ãлянå,  
а обняти нå дістанå.  

   

2.	 Вкажи	правильні	твердження.
 Сонцå — вåличåзна розпåчåна ãазова куля.
 Сонцå — найбільша планåта.
 Усі тіла Сонячної систåми рухаються навколо Сонця.
 Усі тіла Сонячної систåми рухаються навколо Зåмлі.
 Áåз Сонця можливå життя на планåті.
 Сонцå — джåрåло åнåрãії.

3.	 Продовж	речення,	скориставшись	словами	для	довідки.
Сонячна систåма — цå 

Слова для довідки: Сонцå, планåти, супутники планåт, ас-
тåроїди, комåти, мåтåорити.

4.	 Пригадай	і	запиши	прислів’я	або	вірш	про	Сонце.



5

Які космічні тіла утворюють Сонячну систему?

1. Продовж	речення.
Сонячна систåма складається 

Малими тілами Сонячної систåми є 

2.	 Порівняй	планети	і	зорі.	Що	в	них	спільного?	Чим	вони	від-
різняються?	Заповни	таблицю.

  Подібнå     Відміннå

У чому неповторність Землі та Місяця?

1. Продовж	речення.
Зåмля — цå 

Місяць — цå 
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2.	 Вкажи	правильні	твердження.

 Зåмля — друãа за відстанню від Сонця планåта.

  Супутник — нåбåснå тіло, що обåртається навколо пла-
нåти.

 Місяць світить відбитим світлом Сонця.

 Місяць — природний супутник Зåмлі.

  Місяць — єдинå космічнå тіло, на якому побувала лю-
дина.

 Íа Місяці існує життя.

3.	 Розглянь	малюнки.	Запиши	назви	зображення	фаз	Місяця.

4.	 Подумай!	Чому	неможливо	побачити	із	Землі	інший	бік	Міся-
ця?	Міркування	запиши.

Чому на Землі відбувається зміна дня  
і ночі?

1. Прочитай	і	відгадай	загадку.	Слово-відгадку	запиши.
Один за одним стороною
мирно ходять брат з сåстрою.
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Áратик кажå: «Час вставати».
А сåстра нас кличå спати.

  
2.	 Розглянь	зображення	глобуса.	Підпиши,	що	на	ньому	позна-
чено	цифрами.

1

2

3

4

1. 

2. 

3. 

4. 

3.	 Продовж	речення.

Дåнь і ніч буває тому, що 

Чому на Землі змінюються пори року?

1.	 Продовж	речення,	вибравши	правильний	варіант	відповіді.
• Зåмною орбітою називається шлях, по якому вона обåр-

тається навколо ... .
  Сонця;   Місяця;   Марса. 

• Вісь Зåмлі є ... .

  вåртикальною;    ãоризонтальною; 
     кривою.       

• Повний обåрт навколо Сонця Зåмля робить за ... .

  365 днів;  368 днів;   362 дні. 
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• Літо в північній півкулі настає, коли Зåмля до Сонця по-
вåрнута ... .

  åкватором;     півдåнною півкулåю;  
     північною півкулåю.  

• Коли в північній півкулі літо, то в півдåнній півкулі — ... .

  вåсна;   літо;   зима.   

• Коли обидві півкулі повåрнуті до Сонця однаково, то ... .

   у північній півкулі літо змінюється на осінь, а у пів-
дåнній півкулі — зима на літо;

   у північній півкулі літо змінюється на осінь, а у пів-
дåнній півкулі — зима на вåсну;

   у північній півкулі літо змінюється на вåсну, а у пів-
дåнній півкулі — зима на осінь.

2. Запиши	на	схемі	назви	пір	року	і	продовж	речення.

Зміна пір року на Зåмлі відбувається завдяки 
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Які сузір’я можна побачити на нічному небі?

1.	 Продовж	речення.

Люди умовно зãрупували зорі в 

За сузір’ями можна 

Íаша Галактика називається 

2.	 Прочитай	і	відгадай	загадку.	Слово-відгадку	запиши.
По якому шляху ніхто ніколи нå ходив?

3.	 Розглянь	малюнки.	Що	на	них	зображено?	Підпиши.

       
   

   

Як досліджують Всесвіт у наш час?

1. Вкажи	правильні	твердження.

 Пåршими космонавтами були тварини.

 Україна — космічна країна.
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 Íа Марсі існує життя.

 Жодна людина щå нå побувала на Місяці.

  У Зоряному містåчку встановлåно пам’ятник собаці 

Лайці.

 Лåонід Кадåнюк — український космонавт.

2.	 Розглянь	фотографії.	Хто	зображений	на	них?	Підпиши.

          

       

       

	 Підготуй	розповідь	про	одного	з	цих	космонавтів,	використо-
вуючи	додаткові	джерела	інформації.

3.	 Продовж	речення.

Спостåрåжåння за космічними тілами здійснюють  
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Навчальний проект «Про які мандрівки просторами 
космосу ти мрієш?»

	 Користуючись	 підручником	 (с.	 38),	 виконай	 завдання	 на-
вчального	проекту.

1.	 Назва	теми.

2.	 План	роботи.

3.	 Джерела	інформації.

4.	 Цікаві	відомості.

5.	 Ілюстрації	або	фотографії.
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Перевір себе. Що ти знаєш про Всесвіт?

1.	 Продовж	речення.	

Обåртання Зåмлі навколо своєї осі приводить до 

Рух Зåмлі навколо Сонця приводить до 

 
Якщо у Північній півкулі зима, то у Півдåнній —  

2.	 Розгадай	кросворд.	Що	означають	слова-відгадки?

1

2 3

4

Пåрша сåстра — від квітів рябіє, 
друãа сåстра — палить, як воãонь,
трåтя сåстра від радощів мокра,
а чåтвåрта — сувора й холодна.

3.	 Підкресли	назви	планет	Сонячної	системи.
Вåнåра, комåта, Зåмля, Сатурн, Оріон, Сонцå, Місяць, 

Марс, Плутон, Ліра, мåтåорит, Òåрåзи, Мåркурій, Юпітåр, 
Уран, Íåптун, астåроїд, Стрілåць.

Пн

Пд
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4.	 Впиши	в	клітинки	цифри,	що	позначають	назви	природних	
об’єктів	(від	найбільшого	до	найменшого).

 1. Всåсвіт.   3. Галактика.
 2. Планåта.  4. Сонячна систåма.

5.	 Склади	пам’ятку	для	туристів	«Як	орієнтуватися	за	Поляр-
ною	зорею?».

ТЕМА 2. ПЛАН І КАРТА

Як «знайти» сторони світу?

1.	 Встав	пропущені	слова.

Частина зåмної повåрхні, 

називається ãоризонтом. Уявна лінія, 

 називаєтся лінією ãоризонту.

2.	 Підкресли	назви	місцевостей,	 на	 яких	 лінія	 горизонту	 за-
крита.

Місто, луки, полå, ліс, ãори, морå.
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3.	 Запиши	назви	сторін	горизонту.

4.	 Накресли	шлях,	який	пройшли	школярі.	
Школярі вийшли з точки В. Спочатку вони йшли на пів-

нічний захід, потім на півдåнь, далі — на захід. (Вказівка. Лінії 
проводь до краю ãрафічної сітки.)

Запиши, у яких напрямках рухатимуться школярі, щоб по-
вåрнутися в точку В, якщо йтимуть тим жå шляхом.

В
Пн

Пд
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Як навчитися орієнтуватися на місцевості?

1.	 Продовж	речення,	вибравши	правильний	варіант	відповіді.
• Якщо опівдні стати спиною до Сонця, то зліва будå ... .

  схід;    захід;       північ;    півдåнь.
• Íа схåмі стрілка вказує на ... .
  схід;
  північний схід;
  північний захід.

2.	 Познач	літерами	сторони	горизонту	за	тінню	від	гномона.

3.	 Продовж	речення.
Похилий схил мурашника повåрнутий на 

Òінь від прåдмåтів опівдні вказує на 

Мох і лишайники ростуть на дåрåвах з тієї сторони 

Як орієнтуватися за допомогою компаса?
1. Прочитай	і	відгадай	загадку.	Слово-відгадку	запиши.

Під склом знаходжусь,
на північ і півдåнь дивлюся.
Якщо зі мною підåш — 
назад дороãу лåãко знайдåш.
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2.	 Продовж	речення,	вибравши	правильний	варіант	відповіді.
• Синій кінåць стрілки компаса вказує на ... .
  схід;    північ;   півдåнь.

• Компас — цå прилад для ... .
 вимірювання тåмпåратури;
 визначåння сторін ãоризонту; 
  спостåрåжåння за зміною висоти Сонця над ãоризонтом.

3.	 Познач	на	малюнку	цифрами	частини	компаса.

1) арåтир — пружина;
2) корпус;
3) намаãнічåна стрілка;
4) вістря.

4.	 Склади	і	запиши	правила	користування	компасом.

 

 

 

 

 

Для чого потрібні плани місцевості?

1.	 Продовж	речення.

План — цå 
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План місцåвості — цå   

Масштаб показує 

2.	 З’єднай	назви	умовних	знаків	плану	місцевості	з	їхнім	зобра-
женням.

Місто

Залізниця

Дороãа

Річка

Луки

Мішаний ліс

Про що «розповідають» карти?
1. Продовж	речення,	вказавши	правильний	варіант	відповіді.

• Гåоãрафічна карта — цå змåншåнå зображåння зåмної 
повåрхні за допомоãою ... .

 умовних знаків;   малюнків;   схåм.

• Умовними знаками на фізичній карті позначають ... .

 сади, поля, дороãи, будівлі;

 ãори, рівнини, ріки, моря.

2.	 Зафарбуй	 «віконця»	 тими	 кольорами,	 якими	 позначають	
сушу	і	водойми	на	глобусі	та	карті.

 височина;    ãлибока ділянка моря;
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 низовина;    мілка ділянка моря.
 високі ãори;

3.	 Порівняй	план	і	карту.	Що	у	них	спільного	і	чим	вони	відріз-
няються?	Заповни	таблицю.

План Карта

Спільнå

Відміннå

Практична робота «Для чого потрібно  
вміти «читати» плани місцевості та карти?»

1. Користуючись	умовними	знаками,	намалюй	план	квартири	
або	будинку,	в	якому	ти	живеш.
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2.	 Нанеси	на	контурну	карту	України	кордон	нашої	держави,	
познач	її	столицю	та	назву	міста	(села),	де	ти	живеш.

Перевір себе. Що ти знаєш про план і карту? 

1.	 Запиши	назви	сторін	горизонту.

Основні:

 

Проміжні: 
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2.	 Заміни	зображені	умовні	знаки	словами	і	прочитай	текст.

У похід діти вирушили з   по  

. Дійшли до   і пå-

рåйшли чåрåз   на друãий бåрåã. Òут 

розташований вåликий  .

3.	 Користуючись	фізичною	картою	України,	визнач	і	запиши	
відстань	від	Тернополя	до	Харкова.

ТЕМА 3. МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ

Як відбулось освоєння людьми нашої планети?

1.	 Встав	пропущені	слова,	використовуючи	слова	для	довідки.

Життя  тісно пов’язанå з  . 

Сувора  примушувала  людåй  

по . Пізнання  в процåсі 

освоєння  сприяло 

 людства. 

Слова для довідки: людåй, природою, розсåлятися, нåоб-
хідність, Зåмлі, природи, розвитку, зåмåль, нових.
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2. Поєднай	лініями	частини	правильних	тверджень.

Сучасні люди навчилися мисливства, рибальства 
і збирання їстівних яãід.

Розширåння мåж воло-
дінь спричинило

Пåрвісні люди жили за 
рахунок

вдосконалювали знаряд-
дя праці.

Для покращåння своãо 
життя люди

зароджåння зåмлåробс-
тва і тваринництва.

швидко засåляти нові 
зåмлі.

Які океани і материки є на Землі?

1.	 Продовж	речення.

Карта — цå 

 

Світовий окåан поділяють на  окåани. 

Íа Зåмлі існує  матåриків. 
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2. ПРАКТИЧНА РОБОТА. Нанеси	на	контурну	карту	світу	назви	
материків	та	океанів.


