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ПРАКТИЧНА РОБОТА №1
Тема. Читання плану місцевості.
Мета. Навчитися читати план місцевості, використовуючи умовні 

позначення і масштаб.
Обладнання і матеріали: план міста і сільської місцевості, ліній-

ка, кольорові олівці.

Робота з планом міста

Хід роботи

1. Розглянь план центральної частини Києва (див. вкладку). 
Запиши його масштаб. 

Які умовні знаки використано на плані? Що вони означа-
ють? Намалюй, як позначено на плані:

аптеку ; поштамт ;

будинки ; вулиці .

2. За допомогою умовних знаків опиши зображену на плані 
частину міста. 
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3. Знайди вулицю Хрещатик.

За допомогою лінійки виміряй на плані відстань від Хре-
щатика до музею і запиши.  см

Використовуючи масштаб плану, визнач і запиши справж-
ню відстань від Хрещатика до музею.

4. Знайди на плані консерваторію і готель. Визнач і запиши, 
у якому напрямку від вулиці Хрещатик знаходиться кожен 
із цих об’єктів.

Консерваторія — , 
готель — .

Робота з планом сільської місцевості

Хід роботи

1. Розглянь план сільської місцевості (див. вкладку). Запиши 
його масштаб. 

Які умовні знаки використано на плані? Що вони означа-
ють? Намалюй, як позначено на плані:

автомобільні дороги ; річку ;

будинки ; ліс .
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2. За допомогою умовних знаків опиши зображену на плані 
частину села. 

3. Знайди на плані автомобільну дорогу.

За допомогою лінійки виміряй на плані відстань від дороги 
до школи і запиши її.  см

Використовуючи масштаб плану, визнач і запиши справж-
ню відстань від дороги до школи.

4. Знайди на плані лікарню і озеро Синє. Визнач і запиши, 
у якому напрямку від автомобільної дороги знаходяться ці 
об’єкти. 


