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Явища природи. Пори року
1. Допиши речення.

Зміни, що відбуваютüся в ïрироді, називаютü

2. Познач () явища в неживій природі. Поясни свій ви
бір.

 Зміна дня і но÷і    Пожовтіння листя 

 Виïадання дощу   Цвітіння рослин

 Гроза     Приліт ïтахів

 Сніãоïад     Падолист

3. з’єднай стрілками явища, характерні для кожної 
пори року. Обґрунтуй свою думку.

Вåсна         літо

Осінü         Зима

4. У якій послідовності одна пора року змінює іншу? 
Продовж нумерувати.

  Зима            літо            Вåсна            Осінü1
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Наша планета — Земля.  
Чому на Землі бувають день і ніч

1. Допиши речення.

Наша ïланåта Зåмля має форму . 

Глобус — цå . 

При÷иною зміни дня і но÷і є  

.

Дåнü настає у тій ÷астині зåмної кулі, яка 

,

а ні÷ — .

Доба триває  ãодини. За добу Зåмля робитü 

ïов ний обåрт навколо  .

Уявна мåжа між зåмною ïовåрхнåю і нåбом — цå  

.

2. замалюй жовтим олівцем ту частину зем
ної кулі, в якій триває день, а синім — у якій ніч.  
Поясни свою думку.
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Чому на Землі існують пори року
1. Допиши речення.

При÷иною зміни ïір року є 

                                                                                .

Рік — цå ÷ас, ïротяãом якоãо Зåмля 

                                                                                .

Рік триває  днів, або  місяців.

2. Доповни речення словами з довідки. Поясни свою 
думку.

Чим вищå Сонцå ïіднімаєтüся на нåбосхилі, тим 

на Зåмлі , ÷им ниж÷å — тим

. 
Влітку соня÷ні ïромåні ïадаютü , і Зåм-

ля отримує  соня÷ноãо світла і тåï ла. 
Взимку ïромåні Сонця ïадаютü на зåмну ïовåрхню 

, і Зåмля отримує  тåïла.
Слова для довідки: ïрямо, білüшå, тåïлішå, холодні-

шå, ïід кутом, мåншå.

3. замалюй жовтим олівцем ту частину земної кулі, 
в якій триває осінь, синім — зима, зеленим — весна, 
червоним — літо. Обґрунтуй свій вибір.
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Водойми. Водойми свого краю восени
1. У яких водоймах міститься солона вода, а в яких — 

прісна? з’єднай стрілками.

моря

окåани

    Прісна вода                рі÷ки    Солона вода

озåра

ставки
2. Допиши речення.

Усі води ïоділяютü на  

.

Вода у водоймах ïостійно 
.

3. запиши, які водойми є у твоїй місцевості.

4. Прочитай і відгадай загадки. відгадки запиши.

• Тå÷å, тå÷å — нå витå÷å, біжитü, біжитü — нå вибі-
житü.  

• Стоїтü корито, ïовнå води налито. 

• Навколо вода, бåрåãів нå видно і нå наï’єшся. Дå 
такå буває? 
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Зміна стану води при нагріванні. Термометр
1. з’єднай стрілками частини правильних тверджень.

Вода ïри наãріванні      стискаєтüся.

Вода ïри охолоджåнні    розширюєтüся.

2. Познач стрілками ( і ), що відбувається із стовп
чиком рідини в трубці термометра.

          

3. Допиши речення. 

Тåрмомåтр — цå ïрилад для вимірювання

.

4. Доповни речення словами з довідки.

Соня÷ні ïромåні ïотраïляютü на зåмну ïовåрхню і

 її. Від наãрітої Сонцåм зåмної 

ïовåрхні  і ïовітря. Чим вищå від 

ïовåрхні зåмлі, тим ïовітря . 

Улітку ïовітря , а восåни і взимку 

. 

Найвища тåмïåратура ïовітря ïротяãом дня 

, а найниж÷а .

Слова для довідки: наãріваєтüся, наãріваютü, тåïлі-
шå, холоднішå, холоднå, до сходу Сонця, ïоïолудні.

Тåïла  
вода

Холодна  
вода
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Вимірювання температури 
Практи÷на робота 

1. Познач цифрами частини термометра.

2. запиши покази температури повітря на зображених 
приладах числами і словами.

   

   

   

   

1. Шкала 
2. Скляна трубка з рідиною
3. Корïус
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3. Познач на термометрах червоним олівцем вказану 
температуру за зразком.

4. виміряй і запиши температуру:

ïовітря в кімнаті    своãо тіла  

ïовітря на вулиці    води в склянці  

5. Прочитай прислів’я про осінні місяці. Поясни його 
зміст.

–3°С             +5°С           –4°С     0°С          +1°С

листоïад

вåрåсню

жовтню — зимі — 
брат.

син, 

онук,
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Кругообіг води в природі
1. Допиши речення.

Бåзïåрåрвний ïроцåс ïåрåміщåння води з окåа-
ну на сушу ÷åрåз ïовітря і з суші знову в окåан — цå 

.

Круãообіã води в ïрироді відбуваєтüся завдяки 

.

2. Познач стрілками, що називають випаровуванням, 
а що — конденсацією. 

3. Пронумеруй послідовність процесів під час круго
обігу води в природі. Поясни свою думку.

 Дрібні краïлини у хмарах зливаютüся одна з од-
ною, хмара стає тåмнішою. 

 Водяна ïара охолоджуєтüся, з нåї утворюютüся 
дрібні краïлини води, що збираютüся у хмари. 

 Під дією соня÷них ïромåнів вода виïаровуєтüся 
з ïовåрхні водойм, волоãоãо ґрунту, рослин. 

 Важкі краïлини води 
ïадаютü на зåмлю у 
виãляді дощу (взим-
ку — сніãу).

 Вода з ґрунту ïросо ÷у-
єтüся у ïідзåмні води, 
які стікаютü у рі÷ки або 
інші водойми.

1

2

5

3

4

Пåрåхід  
водяної ïари 
у рідкий стан

Пåрåхід води 
з рідкоãо стану 
в ãазоïодібний

Виïаровування

Кондåнсація
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Що таке погода та як її передбачити 
1. Допиши речення.

Поãода — цå .

людåй, які вив÷аютü ïоãоду, називаютü 
.

2. Познач () складові погоди. Поясни свій вибір.

 живі орãанізми   оïади

 тåмïåратура    вітåр

 хмарністü нåба

3. з’єднай частини народних прикмет. Яка з них тобою 
перевірена?

Осінній туман ïри - 
ïадає до зåмлі —         на тåïлу осінü.
Хмари низüко —          на суху ïоãоду.
Грім у вåрåсні —          на дощ.
Осінній іній —           на холодну і ясну ïоãоду.

4. запиши народну прикмету про осінь.

.

.

5. Прочитай приказку. Поясни, як ти її розумієш.
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Ознаки осені
1. Познач () ознаки осені в неживій природі. Поясни 

свій вибір.

 Сонцå над ãоризонтом стоїтü ниж÷å, ніж влітку.

 Жовкнå й оïадає листя з дåрåв і кущів.

 З кожним днåм стає холоднішå, вранці буваютü 
ïриморозки.

 Дні стаютü коротшими, а но÷і довшими.

 Жовтіютü і відмираютü трав’янисті рослини.

 Нåбо вкриваєтüся сірими хмарами, йдутü затяжні 
дощі.

 Стихає ïташиний сïів у дібровах, ïåрåлітні ïтахи 
відлітаютü у тåïлі краї.

2. Пронумеруй послідовність осінніх місяців.

  Жовтåнü     листоïад     Вåрåсåнü

3. Познач () зображення рослин, які цвітуть у вересні.

4. Які дари осені можна побачити в лісі, які — в саду, 
які — на городі? з’єднай стрілками.

       ліс                          Сад                        Город
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5. з’єднай стрілками назви місяців і їх ознаки. Поясни 
свою думку.

Вåрåсåнü     добрå ґаздує,  
        ово÷ сма÷нåнüкий  
        дітям дарує.

  Жовтåнü     з дåрåв останнє  
        листя зриває. 

листоïад     в лісах, у садо÷ках  
        листя жовтіє.

            Марійка Підгірянка

6. Пронумеруй послідовність змін у природі восени.

7. Прочитай прислів’я про осінні місяці. Поясни його 
зміст.

Вåрåсåнü
ïахнå

яблуками,
каïустою,

а

листоïад —
сніãом.

ïåршимжовтåнü —
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Осінні явища в житті рослин
1. Допиши речення.

У рослин восåни листя змінює забарвлåння з зåлå-

ноãо на .

Зãодом листя з дåрåв і кущів ïо÷инає . 

Залишаютüся зåлåними . 

Трави жовтіютü і .

Зåлåніютü трав’янисті рослини, які нå боятüся мо-

розу, — . 

На дåрåвах і кущах дозріли .

2. Познач стрілками, яким рослинам належать зобра
жені листки і плоди. розфарбуй їх в осінні кольори. 
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3. Познач () зображення плодів, які дозріли восени. 
Поясни свій вибір.

4. Прочитай і відгадай загадку. відгадку запиши.

5. розгадай кросворд і прочитай слово у виділених клі
тинках. Поясни його значення.

1. Дåрåво, ïлоди якоãо можутü літати. 
2. Кущ — символ України.
3. Ві÷нозåлåнå дåрåво.
4. Дåрåво, в якоãо колю÷і ïлоди.
5. Дåрåво, листя в якоãо восåни ÷åрвоніє.
6. Дåрåво, якå ранішå 

за інші скидає листя.
7. Дåрåво, якå дужå 

рано ïо÷инає жов-
тіти.

8. Дåрåво, листя якоãо 
восåни стає брон-
зовим.

Госïодиняроздяãає. 

ходитü

дåрåва 

ãаєм, всі 

1

2

3

4

5

6

7

8
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Якими бувають дерева, кущі,  
трав’янисті рослини

1. Підпиши назви зображених рослин.

2. Пронумеруй етапи розвитку квасолі. Обґрунтуй свою 
думку.
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Плоди і насіння 
1. Допиши речення.

Рослини розмножуютüся за доïомоãою .

Насіння міститüся в .

Плоди і насіння розвиваютüся з .

Плоди  насіння і сïрияютü 

йоãо .

2. Плоди і насіння яких рослин поширюються віт ром, 
а яких — тваринами? з’єднай. Поясни свій вибір.

Поширюютüся  
вітром

Поширюютüся  
тваринами

3. Познач () зайве. Обґрунтуй свій вибір.

                           

4. Прочитай і перевір народну прикмету. Як ти розумі
єш її зміст?

  1              5         4        11          2         6        7
Калина      листя      а      тåïлу      вжå      на      ній 

     9        12    3    8       10
зåлåнå —      осінü.      достиãла,     щå     на.
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Гриби: їстівні та отруйні
1. Познач цифрами частини гриба. 

      1. Шаïка. 

      2. Ніжка. 

      3. Грибниця.

2. Допиши речення.

Гриби слід збирати так, щоб нå ïошкодити 
. 

З ãрибниці виростаютü .

розпізнавання  
їстівних та отруйних грибів за наочністю.  

Практи÷на робота

 Які гриби є отруйними, які — їстівними? з’єднай 
стрілками. 

лиси÷ки

Маслюки

Нåсïравжні 
оïåнüки

Бліда 
ïоãанкаНåсïравжні 

лиси÷ки

Білий ãрибМухомор

Підоси÷ники

Підбåрåзники

Їстівні 
гриби

Отруйні 
гриби


