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Тема. Взаємозв'язки у природі   

Мета:  

формувати природознавчу компетентність: поглиблювати знання учнів про 

різноманітність природи та її взаємозв'язки; розвивати вміння групувати 

об'єкти неживої та живої природи, порівнювати об'єкти (тіла) живої та 

неживої природи з метою виявлення відмінностей між ними;  

формувати ключові компетентності: соціокультурну (розвивати 

пізнавальну активність учнів, виховувати дбайливе ставлення до природи), 

уміння вчитися (формувати навчально-організаційні вміння щодо 

застосування практично засвоєних знань у різних навчальних і життєвих 

ситуаціях), комунікативну (розвивати комунікативні навички дітей, уміння 

чітко й аргументовано висловлювати власну думку), здоров'язбережувальну 

(виховувати бажання піклуватися про своє здоров’я)  

Очікувані результати  

Учень ( учениця) 

- має уявлення про взаємовплив навколишнього середовища і 

життєдіяльності людини; 

- аналізує взаємозв'язки у природі, наводить приклади впливу людини на 

природу;  

- пояснює  цінність природи для життя людини; 

Обладнання: Природознавство: підруч. для 4- го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т.Г. 

Гільберг, Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2014. – 176 с.; Природознавство. 4 кл. : Робочий зошит/ 

Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак. : Вид-во «Генеза», 2014, , картки, мапа України, фотографії дітей з 

літнього відпочинку 

 

ХІД УРОКУ 

 

I. Організаційний момент 

Ось і знову дзвінок лунає,                                                                                                      

Мелодійно і срібно дзвенить.                                                                                                            

Він до класу діток скликає,            

Щоб успішно вас знову вчить.                                                                                                                                                 

Підросли ви всі й зміцніли                                                                                                                                                                                   

Й цікавістю очі горять.                                                                                                                                                    

Дай нам, Боже, здоров'я і сили,                                                                                                                                                              

Щоб багато нового пізнати!                                                                                                           
II. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми і завдань 

уроку  

 Хвилинка фенологічних спостережень. Вправа «Погода» 

—    Який сьогодні день ? 



—    Яке небо? Чи були опади? 

—    Який вітер? 

—    Яка температура повітря? 

—    Що змінилося порівняно з минулим тижнем? 

 Виразне читання вірша 

Повітря, земля і вода — це природа. 

Природа — це я. І ти — це природа. 

Пустелі і гори, поля і ліси. 

І ми — тільки частка цієї краси. 

-Про що йдеться у вірші? 

-У цьому навчальному році ми продовжуємо з вами вивчати сторінки рідної 

природи. Відгадайте загадку, і дізнайтеся, хто наш вірний помічник у цій 

справі. 

Паперовий кораблик щодня 

Перевозить у трюмах знання. 

Після плавання цей корабель 

Повертається в рідний портфель. (Підручник) 

 Робота зі зверненнямдо читачів авторів підручника (с. 3)  

— Давайте прочитаємо звернення авторів підручника. Які побажання в 

ньому висловлені?  

— Які нові знання ви отримаєте у 4-му класі?  

— Які умовні позначення є у підручнику?  

— Прочитайте, що необхідно знати, працюючи з підручником? Як треба 

користуватися ним? 

 Релаксація (на фоні мелодії) 

-Я запрошую вас у мандрівку на хмаринці. Сядьте зручніше, заплющіть очі. 

Уявіть, що ви стрибнули на білу пухнасту хмаринку, схожу на м’яку гору із 

подушок. Відчуйте, як ваші ноги, спина зручно розташувалися на цій великій 

подушці. Мандрівка починається. Наша хмаринка повільно піднімається у 

синє небо. Відчуваєте, як вітерець обвіває обличчя? Тут, високо в небі, усе 

спокійно і тихо. Розплющте очі. Як гарно! Розкажіть, що ви бачите. Яким був 

літній відпочинок? У яких містах, країнах вам пощастило побувати? 

(На дошці — мапа України з дитячими фотографіями про літній 

відпочинок.) 

 Гра «Я почну, а ти завершуй» (по ходу відповідей дітей учитель на 

дошці  

вивішує малюнки, будує асоціативний кущ «Природа») 

 Сьогодні дорогою до школи я бачив... 

Біля школи росте... 

Нашу землю вдень освітлює... 

Уночі я бачила на небі... 

Ми п’ємо... 

Риби живуть у... 

Ми дихаємо... 

Небо вкрите … 



—    Як назвати одним словом усе, про що ми говорили? Де ми це 

зустрічаємо? 

—  Так, навколо нас. Це і є природа. На  які дві групи можна розділити 

малюнки, що є на дошці?  

 Робота над змістом оповідання Олени Пчілки «Сосонка» 

- Які книги ви прочитали влітку?  

- Пропоную вам ознайомитися  з оповіданням Олени Пчілки «Сосонка».  
Головний герой твору - хлопчик Івась, який проживає з родиною у хатині на околиці лісу. 

Він любить ліс, бо ліс гарний і веселий навіть узимку. Окремим персонажем оповідання є 

молода сосонка. Їй теж гарно в лісі. «Прийшла осінь смутна, прийшла зима люта, а 

сосонці байдуже! Сусідки її, берези та липки, стоять такі сумні та бідні, листячко з їх геть 

облетіло, а сосонка мовби ще кращою здається поміж смутних товаришок. Тож і 

запишалась вона, каже берізкам і липкам: 

-А що? Де ваші кучері гарні та рясні?Стоїте деркачами! Ох, що то за хороша річ, як хто 

шляхетного роду? Немає в світі кращих, як ми, сосни! Ой, світе мій, яка ж я гарна та 

велична!» 

 Івасеві подобається сосонка. Він бачив її, прикрашену яскравими іграшками і різдвяними 

свічками, у панському будинку. Він попросив батька забрати сосонку з собою додому, 

коли пани після свята викинули її на подвір'я.  

    Разом із батьком ставили сосонку при дорозі у сніг, щоб не збитися зі шляху під час 

негоди. Коли Івась утік з панського будинку і потрапив у хуртовину, сосонка вивела 

хлопчика до рідної оселі. «Плаче бідний Івась, крізь завірюху нічого перед собою не баче. 

Коли се дивиться щось мріє… Боже мій, та се ж та сосонка, що батько Івасів поставив; он 

і друга віха! Зрадів Івась, де в нього й сила знов узялася. Бреде через замети. О, тепер  він 

вже знає, куди йому держать! Тепер він доб’ється додому… 

    Відігріли Івася, нагодували, положили спати на печі. 

Другого дня встав Івась, виспаний та такий радий, що він дома, на волі!... 

Побіг з братом Андрійком надвір, а далі в лісок та на поле… Ось і сосонка знакомита! 

-Спасибі тобі, сосонка! – каже Івась. – Адже якби не ти, то я був би замерз! 

-А бач, - каже сосонка,- а ти казав, щоб мене на дрова порубали! А от якраз я тобі в 

пригоді стала!.. Та й двірник помилився; казав, що я ні на що не здатна, а ось дарма, що 

пожовкла, проте здаюся на користь!» 

-Яка головна думка оповідання Олени Пчілки? (Отже, сосонка - маленький, 

але міцний місточок, що з'єднує Івася з навколишньою природою.) 

—   Як ви думаєте, про що піде мова на нашому уроці? Так, тема нашого 

уроку – «Взаємозв’язки у природі». Які завдання ми перед собою поставимо?  

ІІІ. Робота над навчальною темою.  

 Розповідь з елементами бесіди 

— Яка  роль природи в житті людини? Що природа дає людині? 

-Природа — це середовище існування людини, в якому вона отримує все 

необхідне, але людина — це частина природи. Людина живе в оточенні тіл 

природи. Рослини дають їй продукти харчування, корм для свійських тварин, 

сировину для промисловості, речовини для виготовлення ліків тощо. 

Тварини забезпечують людину цінними продуктами харчування. Вони є 

зручним видом транспорту у важкодоступних місцях земної поверхні (гори, 

пустелі) і в сільській місцевості. Хутро, шкіра та вовна  тварин забезпечують 

людину теплим одягом. Отже, людина є частиною природи. 



— У давнину люди майже повністю залежали від природи. Найдавніші 

люди займалися збиральництвом та мисливством. Людина не могла 

протистояти природним стихіям: ані пожежам, ані повеням, ані посухам, ані 

великим хижакам. Тому і тривалість життя давньої людини була не більше за 

28 років. 

Одним із важливих кроків людського суспільства стало окультурення 

рослин та одомашнення тварин. Це дало можливість отримувати врожаї та 

розводити тварин, які давали їжу, хутро. А виведення нових сортів рослин 

дозволило отримувати більші врожаї. Те саме відбувалося з одомашненням 

тварин. Людина навчилася виводити нові породи тварин. Із часом кількість 

виведених сортів рослин та порід тварин зростала, а залежність життя 

людини від збиральництва стала меншою. Людина розорювала землі, 

облаштовувала свій побут. З’являлися все нові й нові засоби праці. 

Із часом, вивчивши природу, люди не лише пристосовувалися до неї, але й 

активно змінювали її у бажаному для себе напрямі. Вплив господарської та 

інших видів діяльності людини на природу зростає з року в рік. 

-Яка жива істота на Землі могла  так змінити навколишнє середовище? 

(Людина) 

-Ми з’ясували, що людина змінює природу. Та чи завжди це відбувається на 

користь природі? Чи може людина існувати без самої природи? 

- Які екологічні проблеми виникли через втручання людини в природу? 

Наведіть приклади. 

Фізкультхвилинка 

Хмарка сонечко закрила,  

(закрити обличчя руками) 

Слізки срібнії зронила. 

Ми ті слізки пошукаєм, 

(присідання) 

У травичці позбираєм. 

Пострибаєм, як зайчата,  

(стрибки) 

Політаєм, як пташата, 

 (помахи руками, як крилами) 

Потанцюємо ще трішки,  

(танцювальні рухи) 

Щоб спочили ручки, ніжки. 

Всі веселі? От чудово! 

А тепер до праці знову. 

 Гра «Об'єкти живої природи»: учні підводяться, вчитель  називає  

об’єкти живої природи і вироби (наприклад,  м’яч, собака, телевізор, трактор, 

хмара, сумка, сніжинка, річка, ложка, бурулька, ранець, піщинка, гойдалки 

тощо); діти присідають, коли чують назву виробу, і піднімають руки вгору, 

коли чують термін, що характеризує об’єкт природи (не зроблений руками 

людини). 

 Робота з підручником, с. 5-6 

-Людина під час господарювання  вирубувала ліси, осушувала болота та 

річки. Все це призвело до зменшення розмаїття живих організмів на Землі. 

Часто цей вплив завдає непоправних змін природі. Через активну й не завжди 

раціональну діяльність людина все частіше стає причетною до зникнення 

представників живої природи — тварин і рослин. Надмірне промислове 

будівництво, осушення заболоченої місцевості, вирубування лісів призводить 

до зникнення рослин і тварин на значних площах.Людина, втручаючись у 



природу, повинна пам’ятати, що природа залишається єдиним і незмінним 

джерелом усіх багатств, які потрібні людині для існування. Тому головний 

обов’язок кожної людини і всього суспільства в цілому — це дбайливе 

ставлення до природи, збереження представників рослинного і тваринного 

світу. 

IV. Закріплення вивченого на уроці 

 Робота в парах 

— З’єднайте початок тверджень з їх кінцівками, щоб вийшли правила 

дбайливого ставлення до природи.  

Сортуючи сміття,         дізнаєшся, як її зберегти.  

Полагодивши підтікаючий кран,          бережеш чисте повітря.  

Вивчаючи природу,            зберігаєш ліси.  

Охороняючи рослини,           бережеш чисту воду.  

 Вправа «Вилучи зайве» (демонструються деформовані вирази) 

1)Вилучи назви птахів і прочитай вислів (Природа – наша мати). 

 

    

 

 

2)Вилучи назви цифр і прочитай вислів (Природа - це казка, яку треба читати 

серцем). 

 

 

 

 3)Вилучи назви звірів і прочитай вислів (Природа – не храм, а майстерня). 

 

 

 

 

 

V. Підсумок уроку. Рефлексія 

 Бесіда: 

—    Що нового ви дізналися на уроці? 

—    Що таке природа? 

—    Якою буває природа? (Живою і неживою) 

—    Що належить до живої природи? 

—    Що належить до неживої природи? 

—    Чим жива природа відрізняється від неживої? 

—    До якої природи належить людина? 

—    Як взаємопов’язані  природа і людина? 

 Рефлексія 

- Що сподобалося на уроці? 

- Своє враження від уроку покажіть за допомогою фішок 

VІ. Домашнє завдання  

підручник (с. 4–6), намалювати рекламний  плакат «Бережіть природу! 



РОЗДІЛ І. ВСЕСВІТ І СОНЯЧНА СИСТЕМА 

 

Паламарчук Наталя Сергіївна 

Урок 2 

 

Тема. Уявлення давніх людей про Землю і Всесвіт 

Мета: формувати природознавчу компетентність: розглянути уявлення 

давніх людей про Землю і Всесвіт; 

формувати ключові компетентності: уміння вчитися (формувати уміння 

порівнювати і робити висновки, працювати з додатковою інформацією), 

комунікативну (формувати вміння висловлювати свої думки), 

соціокультурну (виховувати пізнавальний інтерес),  здоров’язбережувальну 

(піклуватися про своє здоров’я)  

Очікувані результати  

Учень ( учениця) 

- знає уявлення давніх людей про Землю і Всесвіт; 

- розуміє нероздільну єдність людини та Всесвіту; 

 - застосовує знання для розв’язання навчальних і життєвих ситуацій 

Обладнання: Природознавство: підруч. для 4-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т.Г. 

Гільберг, Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2014. – 176 с.; Природознавство. 4 кл.:  Робочий зошит/ 

Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак. : Вид-во «Генеза», 2014 

Хід уроку 

І.Організаційний момент 

Доброго ранку! Доброго дня! 

Хай плещуть долоньки! 

Хай тупають ніжки! 

Працюють голівки! 

Доброго ранку! Доброго дня! 

Бажаєм собі ми здоров’я й добра! 

 Прийом «Подаруй усмішку» 

- Діти, давайте  подаруємо свої посмішки один одному і міцно потиснемо 

руки так,  щоб відчути підтримку, яку хотіли ви передати своїм друзям. 

ІІ. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів. 

Повідомлення теми і завдань уроку 

 Вправа «Синоптик» 

 -Розпочинаючи день, кожна людина хоче дізнатися, якою буде погода. Люди 

якої професії повідомляють нам погоду? 

-Ось і ми послухаємо прогноз нашого синоптика на сьогоднішній день. 

 Учень-синоптик:  

- Доброго дня! Вас вітає синоптична служба 4-го класу. Я розповім вам про 

погоду за нашим віконечком. Отже, 

• Сонечко сьогодні нас (не) радує своїми промінчиками, тож, стан неба 

позначимо … 

• Протягом дня опадів не спостерігається (опади будуть у вигляді …) 

• І нарешті температура повітря сьогодні сягатиме … 



• Бажаю, щоб на сьогоднішньому уроці було тільки сонячно, затишно і тепло. 

 Усне опитування 
— Що таке природа? 

— Якою буває природа? 

— Як відбуваються взаємозв’язки у природі? 

— Що може статися з природою, якщо люди не будуть дбайливо до неї 

ставитися? 

 Презентація рекламних плакатів «Бережіть природу!» 

 Відгадування загадок 

Мене б’ють, колотять, ріжуть — 

я все терплю, усім добром плачу. (Земля) 

 

Ані початку, ані кінця, 

Ані потилиці, ані лиця. (Земля) 

 

Знають усі — і старий, і маля, 

Кулею є величезною я! (Земля.) 

 Робота над міфом про створення Землі. 

-Колись давним-давно світ ховався у пітьмі. З волі Всевишнього з’явилося Золоте Яйце. У 

ньому був бог Рід. Саме він дав початок усьому, що з’явилося потім на Землі. Рід народив 

Любов — Ладу-матінку. Разом вийшли вони із Зо- лотого Яйця і створили стільки зоряних 

світів, що їх дотепер ніхто порахувати не може. У числі цих світів був і наш земний світ. 

Сонце, що світить над нами, вийшло з обличчя Ріда, темні ночі — склалися з дум Ріда. 

Місяць, що не дає Землі вночі занурутися в морок, вийшов із грудей Ріда. Зірки 

розсипалися на нічному небі з очей Ріда. Ранкові й вечірні зорі з’явилися з брів Ріда. 

Швидкий вітер — це дихання Ріда. Природа — це все, що створив Рід. Цей бог відокремив 

Правду від Кривди. Рід відокремив світ видимий — Яв, від світу невидимого, духовного 

— від Нав. Коли Рід на своїй вогненній колісниці перетинав небо, виника- ла Блискавка, 

загримів Грім. Богові сонця Ра Рід подарував золотий човник, на якому Сонце випливає на 

небо. Щоночі Місяць виходить на ньому в нічне небо. З вуст Ріда вийшов птах. Мати Сова 

— Дух Божий. Потім з’явився Сварог — Небесний Батько. Саме Небесному Батькові Рід 

передав завершення створення світу. Сварог став хазяїном земного Світу, владикою 

Божого Царства. Щоб небо ніколи не впало на землю, Сварог підпер його дванадцятьма 

стовпами. Для молитов і прославляння Всевишній Рід створив бога Браму. Брама 

подарував людям священні книги. Потім Рід створив Великий Океан. Коли Великий 

Океан спінився, з нього вийшла Світова Качеч- ка. Вона народила безліч богів: гарних і 

поганих. Потім Рід створив камінь Алатир. Цим чарівним каменем він став збивати 

молоко корови й кози. Коли з молока вийшло масло, з’явилася Мати Сира Земля, на якій і 

живуть усі люди. 

- Якою буде тема нашого уроку? 

- Навіщо людині вивчати планету Земля? Де можуть знадобитися ці 

знання? 

 Побудова асоціативного куща «Планета Земля» (учитель 

прикріплює  

до дошки малюнок планети Земля й пропонує учням назвати асоціації, які 

виникають з цим малюнком).  



 Гра «Я пам’ятаю» (учитель пропонує учням пояснити ті слова, які 

вони  

назвали. Звертає увагу, що кожну відповідь вони мають починати словами 

«Я пам’ятаю, що …»). 

 Бесіда 

- Яку форму має наша планета Земля? 

- Що ви знаєте про форму Сонця? 

- Як наша планета рухається у космічному просторі? 

- Що ви знаєте про Всесвіт? 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу 

 Розповідь учителя з елементами бесіди 

-Звідки походить Земля, інші планети, Сонце, зірки? Цим питанням давно 

цікавиться людство. Проте з певністю відповісти на нього не можна. Є різні 

погляди та думки щодо цього. Можливо, на це питання люди знайдуть 

відповідь тоді, коли хтось відвідає інші планети, вивчить їх будову.  

    Народи Давнього Сходу залишили по собі письмові джерела, у яких 

погляди на Землю ґрунтувалися на міфах та легендах. Наприклад, у 

Давньому Єгипті ще задовго до початку нашої ери Землю вважали богинею. 

Над нею живе богиня неба, яка тримає на собі небозвід, по якому плаває 

корабель бога Сонця, який вказує шлях небесному світилу зі сходу на захід. 

     Жителі Давнього Вавилону уявляли Землю у формі гори, на західному 

схилі якої вони живуть. Гора оточена морем, на яке, як на перевернуту чашу, 

спирається тверде небо, де, як і на Землі, є суша, вода і повітря. По небу 

рухаються Сонце, Місяць і п’ять планет. Під Землею знаходиться безодня, у 

яку вночі опускається Сонце, проходить через неї, щоб вранці на сході знову 

почати свій шлях по небу. 

 У давньоєврейській державі, яка знаходилася на рівнинах Палестини, 

Землю вважали плоскою. Над нею живуть вітри, які відділяють планету від 

небесних вод: дощу, снігу та граду. Під землею знаходяться води, які 

живлять моря та річки. 

 У Давній Індії на початку нашої ери уявляли Землю у вигляді 

випуклого диску, який лежить на спинах чотирьох слонів, які стоять на спині 

величезної черепахи, а та, в свою чергу, на змії, яка згорнувшись кільцем, 

замикає навколоземний простір. Дещо подібні погляди мали індіанці 

Америки. Лише замість слонів, вони уявляли плоску Землю на спині у китів, 

які плавають у безмежному океані.   

     

Фізкультхвилинка 

Всі піднесли руки — раз! 

На носках стоїть весь клас, 

Два присіли, руки вниз, 

На сусіда подивись. 

Раз! — і вгору, 

Два! — і вниз, 

На сусіда подивись. 



Будем дружно ми вставати, 

Щоб ногам роботу дати. 

Раз — присіли, два — піднялись. 

Хай мужніє ваше тіло. 

Хто старався присідати, 

Може вже відпочивати. 

 

 Продовження розповіді вчителя: 

- Уявлення про Землю як нерухоме плоске або опукле тіло знайшли 

відображення в працях багатьох давньогрецьких філософів. Уперше ідею про 

кулястість Землі висловив знаменитий математик і філософ Піфагор. Пізніше 

його здогади підтвердив великий учений-енциклопедист Аристотель. На 

думку Аристотеля, у центрі Всесвіту знаходиться Земля, навколо якої 

обертаються Сонце, Місяць і планети. Проте його погляди розділяли не всі 

давньогрецькі вчені. Так, Аристарх Самоський вважав, що Земля і всі 

планети рухаються навколо Сонця, але цю теорію не підтримали ні його 

сучасники, ні вчені багатьох наступних поколінь. 

      Своєрідним підсумком тогочасної науки про Всесвіт стало вчення 

давньогрецького ученого Клавдія Птоломея. На основі спостережень своїх 

попередників, а також власних спостережень він побудував теорію руху 

Сонця, Місяця і планет. Згідно з цією теорією, всі світила рухаються навколо 

Землі, яка є центром світобудови і має кулясту форму. Праця Птоломея, в 

якій він виклав свої погляди, впродовж 1500 років слугувала основним 

підручником з астрономії для всього наукового світу. 

     Наукові уявлення про Землю і Всесвіт з’явились разом із найпростішими 

астрономічними спостереженнями, далекими мандрівками та розвитком 

мореплавання. Першою людиною, яка здійснила мандрівку навколо Землі 

був Магеллан. Його подорож довела, що Земля – куля. 

     У наш час підтвердженням кулястості Землі є її вигляд з космосу. Першою 

людиною, яка на власні очі побачила земну кулю з космосу, став Юрій 

Гагарін. 

    12 квітня 1961 року він облетів навколо Землі на космічному кораблі. 

 Довідкове бюро «Уявлення давніх українців про Землю і Всесвіт» 

(індивідуальні повідомлення учнів) 

Учень 1: 

- Стародавні українці уявляли Всесвіт в образі Світового Дерева —  

символу родючості й вічного життя. У наших пращурів його уособлювали 

дуб, явір, тополя. За допомогою Світового Дерева утворено три царства: низ 

(корені) — підземне царство, середина (стовбур) — земля й верх (гілки) — 

небо. Верхня частина символізувалася птахами (сокіл, орел, соловейко), 

середня — звірами, а нижня — рибами. Верхня частина Світового Дерева — 

життя й розвиток — напрям росту дерева, а нижня — згасання, смерть. 

Світове Дерево могло правити за втілення життя і смерті (зелене, квітуче 

дерево — і сухе, мертве). 

 



Учень 2: 

- Особливу шану стародавні слов’яни віддавали деревам і птахам, які  

вважалися основоположниками або покровителями якогось роду, племені. 

Перше місце у вшануванні посідав дуб, особливо старий,— символ міцності; 

ясень — символ Перуна; клен і липа — символи подружжя; береза — символ 

чистої матері-природи. Священними вважалися птахи й тварини. Зокрема 

зозуля — провісниця майбутнього; голуб — символ кохання; ластівка — 

доля людини; ворони — священні птахи; сова — символ смерті та пітьми. 

Багатьом птахам приписувався дар пророцтва. Із тварин священними 

вважалися коні та воли, а з комах — бджола й сонечко. 

ІѴ. Закріплення вивченого матеріалу 

 Робота за підручником (с.7-8) 

- Як ви розумієте слово Всесвіт? Який його вік? 

- Що ви дізналися про уявлення давніх людей про Землю і Всесвіт? 

- Який учений першим припустив, що Земля не плоска, а має форму кулі? 

- Яку модель будови Всесвіту запропонував видатний учений Арістотель? 

 Робота у зошиті с. 3 завдання №1-4 

Ѵ. Узагальнення та систематизація знань 

 Гра « З’єднай в пари» (з’єднати малюнок з легендою давніх про 

Землю) 

 

Уявлення про Землю у Стародавньому Вавилоні 

 

 

Уявлення про землю у Стародавній Індії 

 

Всесвіт в уявленні давніх греків 

 

Земля в уяві стародавніх єгиптян 



ѴІ. Підсумок уроку. Рефлексія. 

-Як давні люди уявляли собі Землю і Всесвіт?  

-Який внесок у розвиток уявлень про Землю і Всесвіт зробили давньогрецькі 

вчені?  

-Хто з учених першим здогадався, що Земля — куля?  

 - Отже, давні люди уявляли Землю плоскою і нерухомою. Уперше ідею про 

кулястість Землі висловив давньогрецький математик і філософ Піфагор. 

Ученим-новатором, який значно випередив свій час, був Аристарх 

Самоський. Саме він першим здогадався, що Земля і всі планети рухаються 

навколо Сонця. 

 Вправа «Продовж речення» 

«На уроці мені було цікаво…» 

«Сьогодні я дізнався…» 

«Своїм батькам я розповім…» 

VІІ. Домашнє завдання  

підручник с.7-8, виконати завдання №5 с.4 у робочому зошиті 

 

Завгородня Вероніка Михайлівна 

Урок  3 

 

Тема. Сонячна система, її склад. Сонце – зоря, центральне тіло Сонячної 

системи 

Мета: формувати природознавчу компетентність: дати учням уявлення 

про Сонячну систему і Сонце як її центр;  

формувати ключові компетентності:  уміння вчитися (розвивати в дітей 

творчу активність, допитливість, пам'ять, логічне мислення та фантазію, 

уміння спостерігати, робити висновки), комунікативну (розвивати 

комунікативні здібності учнів, уміння висловлювати свою думку, 

аргументовано її доводити), соціокультурну (виховувати інтерес до наукових 

знань), інформаційну (виховувати бажання дізнаватися більше, читати 

додаткову літературу) 

Очікувані результати  

Учень ( учениця) 

- має уявлення про Сонце-зорю, склад Сонячної системи; 

 - розуміє, що Сонце  - центральне тіло Сонячної системи 

Обладнання: Природознавство: підруч. для 4-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т.Г. 

Гільберг, Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2014. – 176 с.; Природознавство. 4 кл. : Робочий зошит/ 

Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак. : Вид-во «Генеза», 2014, відеофільм  «Сонце» 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

Усміхнімось сонечку: 

Здрастуй золотаве! 

Усміхнімось один одному, 

Погляньмо ласкаво! 

                                             Хай сьогодні в кожне серце 



сонечко додасть тепла! 

Від душі бажаєм щиро 

                                   Миру, радості й добра! 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів, мотивація навчальної діяльності 

 Хвилинка фенологічних спостережень (заповнення календаря  

природи) 

 Перевірка д/з: усне опитування 

- Що таке Всесвіт? Із чого він складається? 

- Як його уявляли давні люди? 

- Якою бачили Землю давні українці? Як вони ставилися до сонця? 

 Робота із загадками 

— Що об’єднує всі ці загадки? 



* * * 

Золоте кружало 

З неба покотилось. 

У діброву впало 

І десь загубилось. 

Сховалось в діброві, 

До ранку блукало, 

А на ранок знову 

В небі засіяло. 

* * * 

Як настане день-деньочок, 

В небі котиться клубочок. 

Ой там нитки не прості, 

Сяють, наче золоті! 

Вийшли б гарні рукавиці 

І мені, й моїй сестриці. 

Жаль, його не досягти, 

Рукавичок не сплести. 

* * * 

Котилось котильце, 

Котильце-барильце, 

То вище і вище, 

То нижче і нижче. 

Закидало у віконце 

Золоте волоконце. 

* * * 

Випливає з-за гори, 

Загляда у всі двори, 

Сіє, сіє позолоту, 

Всіх скликає на роботу, 

Осяває все навкруг 

Чарівний червоний круг. 

  — Що відчувається в кожній загадці про Сонце ?  

IIІ. Повідомлення теми і завдань уроку 

-З давніх часів люди вірили в магічну силу Сонця. Йому поклонялися, 

влаштовували свята, складали пісні. Чому? Якби Сонце перестало існувати, що 

сталося б із життям на Землі? Чи знаєте ви, що таке Сонячна система? Які тіла 

входять до її складу? 

-Про що ви б хотіли дізнатись на цьому уроці? Яка  тема нашого уроку? 

(відповіді дітей) 

-Отже, сьогодні на уроці ми поринемо до Сонячної системи. 

Руки сонцю підставляйте, 

З сонцем в піжмурки пограйте. 

До вподоби нам ця гра. 

Любить сонце дітвора. 

Один, два — рада сонечку трава. 

ІV. Етап засвоєння нового матеріалу 

 Розповідь учителя 



-Сім’ю зірок очолює Сонце. Це величезна розжарена куля. Якщо уявити, що 

Сонце — кавун, то поряд із ним Земля виглядатиме як ягода смородини. 

Якщо уявити, що можна зробити гігантські ваги і на одну їх шальку покласти 

Сонце, то на іншу шальку потрібно покласти 330 тисяч таких планет, як Земля. 

Уявляєте цю зірку?! 

   Вчені, які вивчають Сонце, говорять, що його поверхня нагадує киплячу кашу. 

Каша вирує, пирхає. Тільки це газова каша, і гуляти по ній навряд чи захочеться. 

Адже сонячна каша неймовірно гаряча, її температура — 6 тисяч градусів. Навіть 

важко уявити! Але все таки ми любимо цю зірку і ласкаво називаємо сонечком. 

Сонце — це зоря, найближча до нас у Всесвіті. Як і всі зорі, Сонце — це 

величезна розпечена газоподібна куля, що обертається довкола центра нашої 

галактики Чумацького Шляху, роблячи повний оберт кожні 225–250 мільйонів 

років. 

Світло проходить середню відстань від Землі до Сонця (150 мільйонів кілометрів) 

за 8 хвилин 

    Сонце випромінює багато тепла. Багато вчених вважають, що використання 

сонячних променів безпосередньо вигідніше, ніж використання навіть атомної 

енергії. У країнах, де багато сонячних днів, вже діє обладнання, яке, 

використовуючи сонячне тепло, плавить метали, нагріває воду, виробляє 

електричний струм. Створення сонячних електростанцій, які б збирали сонячне 

тепло і перетворювали його на електрику, зменшили б кількість атомних чи 

теплових станцій, які потребують багато пального і забруднюють довкілля. 

 

 Робота в парах 

Завдання: прочитайте  підручник с. 8-9, і розгляньте малюнок; пограйте в гру «Я 

– тобі, ти - мені» (діти ставлять один одному питання за вивченим) 

 Перегляд відеофільму «Сонце» 

 Фізкультхвилинка 

Хочеш все про Всесвіт знать, 

Треба більш читати, 

І тоді в небесний світ 

Можеш поринати. 

Астрономом станеш ти, 

Щоб вивчати космос, 

Знати більше про зірки, 

Про сузір'я й Сонце. 

Нам дощі і вітри, й зорепади не страшні. 

Бо маємо знання міцні. 

Сонячну систему будемо ми вивчати 

          Про планети й Сонце хочемо більше знати. 

 «Фантастична ситуація» 

-Чи змогли б ми прожити без Сонця? Спробуйте на мить уявити собі життя без 

Сонця. Що сталося б? (Відповіді учнів.) 

 Проблемна ситуація  



-Як ви думаєте, яке значення має Сонце для Землі? Як це небесне світило 

впливає на нашу планету Земля? 

 Відгадування загадки за лабіринтом 
(на дошці розміщено картки із записаними на них складами, учні читають 

загадку за напрямком стрілки) 

 
 

Що існує вік на волі, 

А кружляє вічно в колі? (Планета.) 
 

 Розповідь вчителя із складанням схеми «Сонячна система» 

-Сонячна система у Всесвіті не одна. Усі зірки разом із планетами, що 

обертаються навколо них, утворюють величезні зоряні системи. Одна з них 

називається Галактикою. До складу Галактики належить і наша Сонячна 

система. Таких зоряних систем надзвичайно багато. Усі вони утворюють Всесвіт, 

що не має ані кінця, ані краю, що є безмежним у часі та просторі. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V. Закріплення вивченого матеріалу 

-А які ще природні космічні тіла  «живуть» в Сонячній системі?                                                                                                                 



 Робота в зошиті с. 5 

 Робота з прислів’ями і приказками про Сонце 

-Люди з давнини поклонялися Сонцю як божеству. Стародавні греки називали 

бога Сонця Геліосом, єгиптяни — Ра, а наші предки-слов’яни — Ярилом. На 

честь Сонця складено безліч гімнів, віршів, пісень, казок тощо. 

— А які твори усної народної творчості про Сонце вам відомі? (Учні 

розповідають загадки, прислів’я, приказки про Сонце). 

— Скільки приказок склав народ про Сонце! Назвіть їх. (Орієнтовні відповіді 

учнів: Зо світу до ночі сонце не стуляє очі. Сонця в мішок не зловиш. Сонця 

решетом не вхопиш. Сонце гріє, сонце сяє — вся природа воскресає.) 

VІ. Узагальнення і систематизація знань 

 Гра-добавлянка «Згадай» 
Я не знав, що Сонце — 

Це велика __________. 

І здаля нам сяє 

Вона так ___________. 

І навколо неї 

Крутяться постійно, 

Марс, _______, Венера 

І ________ швидкий. 

Не забудь Юпітер 

І Сатурн із _________, 

А Нептун із ________ 

Теж їм друзі славні. 

Сонце — зірку нашу, 

І планет цих _______ 

Разом називають 

_________ система. 

 

VΙІ. Підсумок уроку. Рефлексія. 

 Гра «Так чи ні?» 

Сонце — не єдине джерело світла у Сонячній системі. Так чи ні? 

Усі планети, у тому числі Земля, лише відбивають сонячне світло. Так чи ні? 

Зорі не різняться між собою за розмірами. Так чи ні? 

Сонце — зоря середньої величини. Так чи ні? 

VΙІІ. Домашнє завдання: підручник с. 8-11 

 

 

Дудченко Лариса Володимирівна 

Урок 4 

                                                          

Тема уроку. Планети та інші космічні тіла. Планети-гіганти 

Мета уроку: формувати природознавчу компетентність: ознайомити учнів із 

загальними характеристиками планет Сонячної системи, дати відомості про інші 



космічні тіла; охарактеризувати особливості планет-гігантів;  вчити називати 

планети Сонячної системи та вказувати їхнє місце розташування; 

формувати ключові компетентності: соціокультурну (розвивати пізнавальну 

активність учнів), уміння вчитися (розвивати критичне мислення, творчу уяву, 

формувати вміння застосовувати засвоєні  знання для розв’язання навчальних і 

життєвих ситуацій), комунікативну (розвивати комунікативні навички дітей, 

уміння чітко й аргументовано доводити  думку), здоров'язбережувальну.  

Очікувані результати  

Учень (учениця) 

має уявлення про планети та інші космічні тіла, планети-гіганти Сонячної 

системи; 

застосовує знання для розв’язання навчальних і життєвих ситуацій 

Обладнання: плакати «Планети-гіганти», відеозапис «Песня про планеты», 

відеофізкультхвилинка «Планети Сонячної системи», презентація «Планети–

гіганти», зошит з природознавства з друкованою основою автор Гільберг Т.Г.,Сак 

Т.В., підручник «Природознавство» 4 клас Гільберг Т.Г.,Сак Т.В.. 

                                                                   Хід уроку 

І. Організаційна частина. 

-Подивилися на мене, 

Усміхнулися усі! 

Всі готові до роботи? 

Всі бадьорі? Молодці! 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. 

 Хвилинка фенологічних спостережень 

— Яка зараз пора року? 

— Який місяць, день, число? 

— Яким є сьогодні небо? 

— Яка погода переважала упродовж тижня? 

— Чи є на вулиці вітер? Визначте його напрям. 

(Діти записують спостереженя в календар погоди) 

 Розминка «Чи вірите ви?» 

 Чи вірите ви в те, що?.. 

          Сонце – це планета. 

          Планети, які обертаються навколо Сонця, утворюють Космічну систему. 

Земля — єдина планета Сонячної системи. 

Сонце — найближча до нас зірка, розжарена газова куля. 

Життя на Землі неможливе без Сонця. 

Сонце обертається навколо своєї осі. 

Фахівців, які вивчають астрономію, називають астронавтами. 

Земля рухається навколо Сонця. 

Спостерігати за Сонцем можна, дивлячись у бінокль, підзорну трубу. 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми, мети, 

завдань уроку. 

 Відгадайте загадку 

Бігають навколо вогника 



  Шість синочків і дві дочки. 

  Промайнуть роки і дні, 

          Але не зустрінуться вони. (Планети) 

- Слово «планета» у перекладі з давньогрецької означає «та, що блукає». 

Спробуйте пояснити, чому давні вчені дали цим небесним тілам таку назву. 

-  Які планети вам відомі? 

 Перегляд відеозапису «Песня про планеты»  

ІV. Вивчення нового матеріалу. 

 Бесіда з класом і складання схеми 

— Назвіть схожість і відмінність планет Сонячної системи? (Усі планети 

обертаються навколо Сонця. Планети мають форму кулі. Вони розрізняються за 

розміром і знаходяться на різній відстані від Сонця.) 

— Усі планети Сонячної системи діляться на планети земної групи і планети-

гіганти. 

 
 Виступи заздалегідь підготовлених учнів-«астрономів» (демонстрація 

презентації) 

 І «астроном»:  
- Юпітер - найбільша планета Сонячної системи, 

носить ім’я головного давньоримського бога 

громовержця. Її діаметр становить 142 800 км, що в 11 

разів більше за діаметр Землі. За масою цей гігант 

перевищує Землю у 318 разів, а за об’ємом у 1300 разів. 

Відстань до Сонця становить 778 млн. км, один оберт 

навколо центрального світили здійснює за 12 з.р. Юпітер 

швидше за всі інші планети обертається навколо своєї осі 

- зоряна доба на Юпітері триває 9 год 50 хв., це найменша 

зоряна доба в Сонячній системі. Середня температура на 

планеті до – 150 С. 

Юпітер, як і інші планети–гіганти не має твердої поверхні.  

Планета має велику систему супутників. Чотири із 67 супутників Юпітера - Іо, Європа, Ганімед 

і Каллісто ще у 1610 р. були відкриті Галілеєм, він 

же дав їм назви, а тому їх часто називають 

галілеєвими. Поверхня Іо має жовтувато-червоний 

колір. На супутнику зареєстровано 7 діючих 

вулканів. Зовнішня оболонка Європи до глибин від 

10 до 100 км складається з водяного льоду. 

Вважають, що під товщею льоду знаходиться океан 

(перший океан поза Землею), який утворився під 

дією сильного випромінювання з Юпітера. Вчені 

роблять припущення, що саме тут можливе життя, 

бо є океан.  Ганімед – найбільший серед супутників 



Юпітера і взагалі у Сонячній системі. Існує припущення що він значною мірою складається з 

води та льоду. 

Каллісто - четвертий галілеєвий супутник, цікавий тим, що його відвернена від Юпітера 

сторона вкрита кратерами. Вважають, що їхній вік становить 4 млрд. років, і виникли вони 

внаслідок потужного метеоритного бомбардування на ранній стадії існування Сонячної 

системи.  

ІІ «астроном»: 
-Планета Сатурн названа ім'ям давньоримського бога 

землеробства та врожаю. Це друга планета – велетень і 

шоста числом планет Сонячної системи. Діаметр планети у 

9,4 рази більше діаметра Землі, за вагою більша за Землю у 

95 разів. Сила тяжіння у 1,12 разів більша за земну. 

Сатурн має на диво низьку густину, нижчу за густину 

води. Якби знайшовся велетенський океан з води, куди 

можна було б занурити Сатурн, він би не потонув. Така 

маленька густина свідчить про те, що, як і решта планет–

гігантів, Сатурн переважно складається з газів. Середня 

температура на планеті опускається до -180 С. Один оберт навколо Сонця здійснює за 30 

земних років. Зоряна доба триває 10 годин і 14 хвилин. До епохи космічних польотів вважалося, 

що Сатурн — єдина планета Сонячної системи, яка має унікальне утворення — кільця. Будова 

кілець Сатурна дуже складна. Планета оточена не декількома кільцями, а багатьма тисячами 

кілець. Товщина кілець ледь досягає 1 км, а загальна їх ширина перевищує 60 тис. км. Самі 

кільця складаються з окремих часток водяного крихкого снігу розміром від дрібних пилинок до 

брил у 10-15 м завбільшки, які добре відбивають сонячне світло. Сатурн  має 62 супутника.  

Найбільший з них — Титан, за розмірами перевищує планету Меркурій.  

 

ІІІ «астроном»:  

 -Планета Уран була відкрита у 1782 р. і названа ім'ям 

давньогрецького бога неба. Маса планети більша за земну 

у 14,6 рази, за діаметром у 4 рази. Один оберт навколо 

Сонця Уран здійснює за 84 земні роки, а навколо власної 

осі — за 17 годин. Планета має серйозну відмінність від 

інших планет Сонячної системи — вона обертається 

навколо Сонця «лежачи на боці», та ще й обертається, як і 

Венера, у зворотному напрямку. 

Виходячи з останніх даних робляться припущення, 

що Уран на 50% складається з водяного льоду, на 40% - з 

різних кам’яних порід, на 10% з водню та інших газів. Має 

11 вузьких і темних кілець товщиною кілька десятків метрів, які були відкриті у 1977 році. 

Мабуть, вони складаються з дрібного пилу, бо погано відбивають сонячне світло. Відкрито 27 

супутників Урана, більшість з них названі іменами шекспірівських героїв: Корделія, Офелія, 

Дездемона, Джульєтта тощо (демонстрація фотографії супутників Урану). 

 

Фізкультхвилинка у музичному супроводі під пісню «Планети Сонячної 

системи» 

ІV «астроном»: 
-Нептун носить ім'я давньоримського бога морів. Маса 

планети більша за земну у 17 разів, за діаметром у 4 рази. 

Планета здійснює оберт навколо своєї осі приблизно за 18 

земних годин, а навколо Сонця — за 164,8 земних років. 

Середня густина Нептуна найбільша серед планет- 



велетнів. Особливістю планети є те, що у неї виявлено атмосферу блакитного кольору, на тлі 

якої видно білі метанові хмари і дві темні плями – велику і малу. Їхня природа, мабуть, така ж, 

як і природа ВЧП на Юпітері. Нептун, як і інші планети-гіганти, оточений кільцями, які були 

відкриті останніми, у 1989 році.  Крім двох відомих раніше супутників – Тритона і Нереїди,— 

були відкриті ще 12 нових супутників.   

 V «астроном»: 
 - Плутон не належить до жодної з груп. За хімічним складом 

він подібний до планет–гігантів, а за розмірами – до планет 

земної групи. Найдальшу, дев’яту числом планету Сонячної 

системи – Плутон – було відкрито у 1930 році. Тривалість 

зоряного року становить 248 земних років, тривалість доби – 

6,5 з.д. Плутон обертається навколо власної осі подібно Урану 

і Венері у зворотному напрямку. Діаметр планети становить 

2300 км, тому це найменша планета Сонячної системи. 

Поверхня планети являє собою крижану метанову пустелю, 

середня температура на якій сягає – 220 С. Планета має один 

супутник Харон, який удвічі менший за діаметр Плутона, на відміну від Плутона переважно 

складається водяного льоду.  

Робота в зошитах: завдання 2,3 на с. 7-8 

V. Узагальнення і систематизація вивченого на уроці.      
 Гра «Логічний ланцюжок» 

1. Доповнити відсутню ланку 

- Всесвіт ….  ….  Зірки. (Галактики, сузір’я) 

- Галактика …. Астероїди, …. ….  Комети, ….  (планети, метеори, 

метеорити, космічний пил) 

- Меркурій ….  …. Марс. (Венера, Земля). 

2. Знайти зайве слово і пояснити, чому  

- Меркурій – Сатурн – Венера – Марс. (Сатурн) 

- Юпітер – Сатурн – Нептун – Плутон. (Плутон) 

- Меркурій – Марс – Сатурн – Нептун. (Меркурій). 

 Гра «Далі, далі…» 

1. Найвіддаленіша від Сонця планета Сонячної системи (Плутон). 

2. Не мають супутників планети… (Меркурій, Венера) 

3. Як називають в Україні нашу Галактику? ( Чумацький шлях) 

4. З яких частин складається комета? (голова, хвіст, воднева хмаринка). 

5. Які планети мають кільця? (Сатурн, Юпітер, Уран, Нептун). 

6. Якою зіркою  за кольором є Сонце? ( жовтою) 

7. У якому сузір’ї знаходиться Полярна зірка? (Мала Ведмедиця). 

8. Які планети відносяться до земної групи? (Меркурій, Венера, Земля, Марс) 

9. Яка планета обертається навколо Сонця «лежачи на боці»? (Уран). 

10. На якій планеті хмари створюють парниковий ефект? ( Венера). 

 

 Гра «Парад планет» 

— Відгадайте назву планети  

 1)Я — п’ята від Сонця планета. Я — велетенська куля, що складається з рідкого 

водню, найлегшого газу на світі, але його так багато, що я — найважча планета з 



усіх. Супутників — шістнадцять. Від Сонця я далеко, тому на мені панує вічна 

зима. (Юпітер) 

2)Я — величезна шоста планета. Розташована далеко від Сонця, тому температура 

моя низька. Я — газова планета жовтуватого кольору. Мене оточують дивні 

кільця, що складаються з крижаних брил і каменів. Супутників — сімнадцять. 

(Сатурн) 

3)Я розташована  за Сатурном. Я обертаюсь, «лежачи на боці». Тому до Сонця 

обернений то один, то інший бік. Мій розмір значно більший за Землю. І я теж 

складаюся з газів. Віддаленість від Сонця не дозволяє нагрівати мене. Супутників 

— одинадцять. (Уран) 

4)Я — восьма від Сонця планета. Я здаюся темно-блакитною, тому що теж 

складаюсь із газу метану, який горить у ваших плитах. Навкруги мене в різні боки 

рухаються хмари. Супутників — вісім. (Нептун) 

VІ. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія  

• Бесіда 

-Про що ви дізналися на сьогоднішньому уроці? 

-Що вам найбільше сподобалось на уроці? 

-Про що ви б хотіли дізнатися на наступних уроках? 

VІІ. Домашнє завдання: опрацювати матеріал підручника §5 с. 13-14 

 

 

Левицька Ірина Василівна 

Урок 5 

                                                          

Тема уроку. Земля – планета Сонячної системи. Добовий  і річний рух Землі 

Мета уроку: формувати природознавчу компетентність: поглибити знання про 

особливості планет земної групи; з’ясувати місце Землі серед інших планет; ознайомити з її 

розмірами, формою, особливостями руху планети, пояснити процеси, що відбуваються в 

Сонячній системі та на Землі; вчити розрізняти півкулі, пояснювати зміну пір року, дня і ночі;  

формувати ключові компетентності: соціокультурну (розвивати пізнавальну активність 

учнів, формувати інтерес до вивчення природничих наук), громадянську (виховувати дбайливе 

ставлення до природи), уміння вчитися (розвивати критичне мислення, творчу уяву, формувати 

вміння застосовувати засвоєні  знання для розв’язання навчальних і життєвих ситуацій), 

комунікативну (розвивати комунікативні навички дітей, уміння чітко й аргументовано 

доводити  думку), здоров'язбережувальну.  

Очікувані результати  

Учень (учениця) 

має уявлення про Землю -  планету Сонячної системи,  

знає про добове обертання і річний рух Землі; 

розуміє причини нерівномірного освітлення і нагрівання земної поверхні 

сонячними променями, причини зміни дня і ночі, пір року; 

застосовує знання для розв’язання навчальних і життєвих ситуацій 

Обладнання: глобус, зошит з природознавства з друкованою основою автор 

Гільберг Т.Г.,Сак Т.В., підручник «Природознавство» 4 клас Гільберг Т.Г.,Сак 

Т.В. 

                                                                    



Хід уроку 

І. Організаційна частина 

-Треба разом привітатись: 

-Добрий день! 

Дружно голосно сказати: 

-Добрий день! 

Вліво,вправо поверніться, 

Своїм друзям усміхніться: 

-Добрий день! 

Дружно всі, не відставайте: 

-Добрий день! 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів 

 Вправа «Синоптик» 

 Гра «Знайди пару» 

Планети земної групи  небесне тіло, яке не випромінює власного 

світла, а лише відбиває сонячне світло 

 

Планети-

гіганти   

 

 

 

 планети, які розташовуються найближче до 

Сонця 

 

Планета   планети з складаються з легких речовин, мають 

порівняно малу густину 

Комета  тіло, яке обертається навколо Сонця і не є 

супутником інших планет 

 

Астероїд  тіло Сонячної системи, яке має хвіст, 

обертається навколо Сонця 



Карликові планети  небесні тіла, які мають розмір від 50 м до 1000 

км 

Сонячна система   сукупність небесних тіл (планет, їх супутників, 

астероїдів, комет), які обертаються навколо 

Сонця 

(Планета  - це небесне тіло, яке не випромінює власного світла, а лише відбиває сонячне 

світло. 

Планети земної групи – це планети, які розташовуються найближче до Сонця. 

Планети-гіганти – планети з складаються з легких речовин, мають порівняно малу 

густину. 

Карликові планети – тіла, які обертаються навколо Сонця і не є супутниками інших 

планет. 

Астероїд – небесне тіло, яке має розмір від 50 м до 1000 км. 

Комета – тіло Сонячної системи, яке має хвіст, обертається навколо Сонця) 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми, мети, 

завдань уроку. 

 Розгадай ребуси 

(Меркурій)                                                                 (Плутон) 

 

 (Сатурн)                      (Венера) 

 

(Юпітер)                                                          (Уран) 

 

 (Нептун)                                                                          (Земля) 

 

- Яким загальним словом можна назвати всі відповіді до ребусів? (Планети) 

- На які групи поділяють планети Сонячної системи?  

 - Розподіліть планети, які були у ребусах, на дві групи: планети земної групи і 

планети-гіганти. 

 - Чому планети земної групи мають таку назву?  

 Відгадайте загадку 



Кругла, але не м’яч. 

Тверда, а не сталь. 

Чорна, а не сажа. 

Крутиться, але не дзиґа. 

Хто ж вона? (Планета Земля) 

- Отже, тема нашого уроку «Земля – планета Сонячної системи». Як, ви 

думаєте, про що піде мова на уроці? Визначте наше завдання. 

 - Земна вісь, навколо неї 
Крутиться стара Земля, 
Дуже швидко, дуже швидко 
Крутяться ліси й моря, 
І будинки, і квартали. 
Гори, села і поля. 
Світ увесь, і ти, і я 
-Сьогодні на уроці ми також дізнаємося наслідки рухів Землі у просторі. 
ІV. Вивчення нового матеріалу. 

 Асоціативний кущ «Земля» 

 

 
                               

 Довідкове бюро (демонстрація глобуса) 

Учень 1: 

 - Небесне тіло, на якому ми всі живемо, — планета Земля.  

За формою наша планета є трохи сплющеною з боків (полюсів) кулею. 

Сплющення порівняно невелике, тому на моделях земної кулі (глобусах) її 

зображують кулястою. За розмірами вона відносно невелика, її радіус дорівнює 

6400 км. Людина може подолати таку відстань за два місяці, рухаючись без 

відпочинку. Маса становить близько 6 тисяч трильйонів тонн.  

Середня відстань від Землі до Сонця становить 150000000 км. Це число 

називають астрономічною одиницею. Воно спрощує розрахунки великих 

відстаней. 

Учень 2: 
-Сучасну форму і поверхню наша планета мала не завжди. Формування Землі 

проходило протягом мільярдів років. Цей процес триває і нині. Змінюють форму 

поверхні Землі виверження вулканів, землетруси, вітер, вода тощо. На нашу 

планету падали залишки комет, астероїдів метеорити. Земля входить до складу 

Сонячної системи, Вона виникла разом з іншими небесними тілами близько 5 

мільярдів років тому. Спочатку нове небесне тіло, що згодом перетворилося на 

планету Земля, було дуже гарячим. З часом поверхня охолоджувалась. На 

сьогодні у розжареному стані з температурою в тисячі градусів залишилася тільки 



внутрішня частина земної кулі — ядро.  

Більшість поверхні планети покрита водою. Це так званий Світовий океан. 

Суходол на планеті представлений материками — Євразія, Африка, Австралія, 

Антарктида, Північна та Південна Америка — великою кількістю різних за 

розмірами островів.  

Учень 3: 

- Роль Землі в Сонячній системі унікальна: це єдина планета, на якій є умови для 

життя. Розташована Земля дуже вдало. На нашій планеті є атмосфера, придатна 

для дихання. Повітря і рідка вода – два найважливіші фактори, завдяки яким на 

Землі виникло життя. Із космосу атмосфера Землі виглядає як тонка блакитна 

кайма навколо планети. Ця тонка оболонка складається із азоту і кисню. Решта – 

це суміш інших газів.Під атмосферою нашої планети знаходиться тверда 

поверхня, що називається земною корою. Вона розділена на великі шматки, або 

плити, твердих порід, які рухаються, штовхаючи одна одну. В результаті 

виникають гори та інші особливості земної поверхні. 

 Завдання для роботи в парах 
-Спираючись на знання про планети Сонячної системи, спробуйте назвати 

основні характеристики планети Земля, продовжуючи такі речення: 

1. Земля за відстанню до Сонця… (третя планета). 

2. Найближчі сусіди Землі… (Венера та Марс). 

3. За розмірами планета Земля серед інших планет земної групи…(найбільша). 

Фізкультхвилинка  
Встало вранці ясне сонце,  

(потягування)  

Зазирнуло у віконце. 

Ми до нього потяглися, 

За промінчики взялися. 

Будем дружно присідати, 

(присідання)  

Сонечко розвеселяти. 

Встали-сіли, встали-сіли. 

Бачите, як звеселили. 

Стало сонце танцювати,  

(танцювальні рухи) 

Нас до танцю закликати: 

Нумо разом, нумо всі 

Потанцюєм по росі. 

 Евристична розповідь вчителя про рух планети Земля: 

-Земля, як і інші небесні тіла, знаходиться у постійному русі. Рухається 

навколо Сонця та навколо власної осі.  

Земля рухається навколо Сонця по орбіті, яка нагадує витягнуте коло. Шлях, 

по якому рухається небесне тіло навколо Сонця, називається орбітою. 

Швидкість її руху становить майже 30 км/с. Саме при такій швидкості Земля 

утримується силою тяжіння до Сонця. Якби її швидкість зменшилася, то Земля 

почала би падати на Сонце. А в разі збільшення її швидкої земне тяжіння 

Сонця не втримало би Землю. 



     Час, за який наша планета робить один повний оберт навколо Сонця, 

називається роком. Триває земний рік приблизно 365 діб та 6 годин. Проте 

підрахувати роки з такою кількістю неповних діб незручно. Тому календарним 

роком вважають рік, який має 365 діб. А з годин, хвилин і секунд, що 

залишились, через 4 роки до лютого додають ще одну добу. Такий рік 

називають високосним. У ньому 366 діб.  

    Земля обертається не тільки навколо Сонця, а й навколо своєї власної осі. 

Вісь Землі - це уявна лінія, яка проходить через центр Землі і в Північній 

півкулі спрямовані на Полярну Зірку. Точки, в яких кінці земної осі 

перетинають земну поверхню, - це полюси Землі. Екватор - це уявна лінія, яка 

проходить на однаковій відстані від полюсів і поділяє Землю на дві півкулі — 

Північну і Південну. Довжина екватора приблизно дорівнює 40 тис. км. 

(Демонстрація на глобусі земної осі, полюсів, екватора, двох півкуль). 

 Практична робота з телурієм 
 - Чи відчуваємо ми з вами рух Землі? (Ні). Чому? (Земля обертається 

непомітно. Це тому, що ми обертаємось разом з нею, як і все, що розташоване 

на земній поверхні (моря, океани, ліси, гори, всі предмети). Обертається навіть 

повітря, яке оточує Землю).  

-В якому напрямі обертається Земля? (Нам здається, що Сонце, Місяць, зірки 

рухаються по небу зі сходу на захід, але насправді це Земля обертається 

навколо своєї осі із заходу на схід (проти годинникової стрілки). Оберт 

навколо власної осі називають добою. 

 - За який час Земля здійснює оберт навколо власної осі? (Один повний оберт 

навколо своєї осі Земля робить за 24 години).  

-Як можна пояснити зміну дня і ночі на Землі? Під час обертання Земля 

підставляє Сонцю то один, то інший бік. На тій частині Землі, куди потрапляє 

сонячне світло - день, а там, куди воно не потрапляє - ніч. Таким чином, уранці 

Сонце сходить на сході, а заходить на заході. 

-Пригадайте, коли впродовж літнього дня спекотно, а коли — прохолодно? 

Прохолодно рано вранці та ввечері, спекотно вдень, особливо опівдні. 

-Чим це можна пояснити? Зранку або ввечері, коли Сонце перебуває низько 

над горизонтом, земна поверхня нагрівається менше, ніж опівдні, коли Сонце 

розташоване вище.  

-Щоб дати відповідь на наступне запитання уважно прослухайте рядки вірша: 

Сонячний годинник...  

Він не зупиняється,  

А його пружина ніколи не ламається,  

Бо її заводить сонячне проміння,  

Стрілка циферблата бігає за тінню. 

- Поясніть останні рядки вірша «Стрілка циферблата бігає за тінню»? (Якщо 

простежити за довжиною тіні протягом сонячного дня, то можна помітити, що 

вона неоднакова і змінюється залежно від часу). 

-Коли тінь найдовша? (Тінь найдовша ополудні). 

Так, дійсно довжина тіні залежить від висоти Сонця. У той час, коли Сонце 

знаходиться найвище над земною поверхнею його тінь на землі найменша. 



Найвище над земною поверхнею Сонце перебуває опівдні, причому влітку о 13 

годині, а взимку о 12 годині. 

Добу, коли висота Сонця ополудні у Північній півкулі найбільша (22 червня) 

називають днем літнього сонцестояння, - це найдовший день у році. Добу, коли 

висота Сонця ополудні найменша, — називають днем зимового сонцестояння 

(22 грудня), - це найкоротший день у році. 21 березня та 23 вересня 

встановлюється однакова тривалість дня і ночі. Це дати весняного та осіннього 

рівнодення відповідно. Такі зміни повторюються рік урік. 

-Чи однаково рівномірно нагрівають Землю сонячні промені? (Ні). 

Так, дійсно, сонячні промені нагрівають планету Земля в різних її точках і в 

різний час дня неоднаково. Вісь Землі нахилена до площини орбіти під кутом 

66,5є , тому кількість сонячної енергії, яку отримують окремі ділянки Землі, 

залежить насамперед від кута падіння сонячних променів. Чим ближчий 

напрямок падіння сонячних променів до прямовисного, тим більше сонячної 

енергії припадає на одиницю площі Земної поверхні. Поблизу екватора ця 

кількість найбільша, біля полюсів -найменша, а на території України — 

помірна. Крім того, Північна і Південна півкулі освітлюються нерівномірно в 

одну й ту ж саму пору року. Там, де сонячні промені падають на земну 

поверхню вертикально — тепло, де промені Сонця ковзають під малим кутом 

до поверхні — холодно. З цим пов'язана зміна пір року: весна, літо, осінь, зима. 

Зміна пір року – природний циклічний процес. 

V. Узагальнення і систематизація вивченого 

 Гра «Так чи ні» 

1. Земля – планета Сонячної системи.  

2. Сонце – найближча до землі зірка. 

3. Сонячні промені нагрівають землю однаково в усіх її ділянках. 

4. Земля обертається навколо власної осі зі сходу на захід (за годинниковою 

стрілкою). 

5. Час, за який наша планета робить один повний оберт навколо Сонця, 

називається роком. 

6. Рік триває 365 днів та 6 годин. 

7. Точки, в яких кінці земної осі перетинають земну поверхню, - це полюси Землі.  

8. Екватор -  це уявна лінія, яка проходить на однаковій відстані від полюсів і 

поділяє Землю на дві півкулі — Північну і Південну. 

9. Зміна дня і ночі на планеті пов’язана з рухом планети навколо власної осі. 

10. Пори року змінюються тому, що Земля обертається навколо Сонця. 

11. 22 грудня  - найдовший день у році. 

12. У той час, коли Сонце знаходиться найвище над земною поверхнею, його тінь 

на Землі найменша. 

13.Вік Землі – 4,5 млрд. років. ЇЇ формування триває і нині. 

14. Більшість планети вкрита водою у рідкому стані, завдяки чому на планеті 

можливе життя. 

VІ. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія  

 Складіть сенкан до слова «Земля»  

Наприклад, Земля. 



                     Кругла, родюча. 

                     Обертається, рухається, годує. 

                     Третя планета Сонячної системи. 

                     Наш дім.           

- Про що ви дізналися на сьогоднішньому уроці? Що вас здивувало? 

- Що вам найбільше сподобалось на уроці? 

- Про що ви б хотіли дізнатися на наступних уроках? 

VІІ. Домашнє завдання: підручник с. 19-21, підібрати вірші, казки, легенди про планету 

Земля. 

 

Куліда Світлана Іванівна 

Урок 6 

 

Тема. Теплові смуги Землі та їх вплив на природу  

Мета: формувати природознавчу компетентність учнів: дати знання про теплові смуги 

(пояси) Землі, розширити уявлення учнів про причини нерівномірного освітлення і нагрівання 

земної поверхні сонячними променями, про залежність багатства та різноманітність рослинного 

і тваринного світів на території теплових полюсів Землі від природних умов; 
формувати ключові компетентності: комунікативну (культуру усного мовлення), уміння 

вчитися (бажання організувати свою працю для досягнення успішного результату), 

соціокультурну (виховувати пізнавальний інтерес, любов до природи), соціально-трудову 

(вміння працювати в групі) 

Очікувані результати: 

Учень (учениця) 

- знає про теплові смуги Землі; 

- розуміє причини нерівномірного освітлення і нагрівання земної поверхні сонячними 

променями і залежність різноманітності рослинного і тваринного світів від природних умов 

теплових поясів Землі; 

- застосовує знання для розв’язання навчальних і життєвих ситуацій 

Обладнання: глобус,  карта півкуль,  Природознавство: підруч. для 4- го кл. загальноосвіт. 

навч. закл. / Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2014. – 176 с.; Природознавство. 4 кл. : 

Робочий зошит/ Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак. : Вид-во «Генеза», 2014 с. 22-24., мультимедійна 

презентація, аудіозапис української народної пісні «Вийди, вийди, сонечко»  

Хід уроку 
I. Організаційний момент 

Сонце встало – запалало, 

І дітей всіх привітало. 

Доброго ранку, сонечку! 

Доброго ранку, діточки! 

Доброго ранку, квіточки! 

Хай цвіте лужечок 

І шумить гайочок. 

Хай блищить ставочок, 

Хай щебечуть пташечки, 

Повзають комашечки. 

Доброго ранку всім! 

ІІ. Активізація і мотивація навчальної діяльності учнів 

 Хвилинка синоптика 

– Який сьогодні стан неба? 

– Хто з вас помітив, чи є вітер? Якщо є, то який він? 



– Які зміни відбулися в природі? 

 – Як змінилася наша земля?  Як світить сонечко?   

 Гра «Закінчи думку» 
Сонце – це величезна розжарена …(куля). 

Завдяки Сонцю на нашій планеті існує…(життя). 

Сонячні промені несуть на Землю… (світло і тепло). 

Сонце  потрібне  усьому …(живому). 

Планета має форму … ( кулі).       

 Вправа «Уявіть» 
-Уявіть собі, що до нашої школи приїхали гості — школярі зі спекотної африканської країни 

Конго. Обмінюючись враженнями, розповідями про свої країни, ви, можливо, з подивом 

дізнаєтесь про те, що в Конго — країні, розташованій на екваторі, немає звичної для нас зміни 

пір року. Водночас для ваших гостей вражаючим відкриттям буде наша зима, сніг і морози... Чи 

зможете ви пояснити гостям причини тих «фантастичних» змін у природі, що відбуваються у 

нашій місцевості у вигляді зміни пір року? Чи хотіли б ви отримати відповідь на це питання.  

IІІ. Повідомлення теми і завдань уроку 

 Слово вчителя:     

    -  Для того, щоб зрозуміти причини нерівномірного освітлення і нагрівання земної поверхні 

сонячними променями, я пропоную вам здійснити навколосвітню подорож до полюсів. Щоб 

швидше дістатися,  ми займемо свої місця в лайнері. Красу нашої Землі ми будемо спостерігати 

з ілюмінаторів. Супроводжувати нас буде  «Сонячний промінчик». 

ІV. Робота над новим матеріалом 
1. Розповідь учителя з використанням схематичного малюнка теплових поясів Землі (на 

с.17 підручника).                   

- Вам уже відомо, що Земля має вигляд кулі. Тому на її поверхню потрапляє неоднакова  

кількість сонячного світла та тепла: біля полюсів менше, на екваторі — більше. Залежно від 

цього, земну поверхню умовно поділяють на частини, які називають тепловими поясами Землі. 

Теплові пояси - це території на поверхні суші Землі, які відрізняються певним ступенем 

освітленості і температурою повітря на землі. Виділяють жаркий, помірний і холодний пояси. 

Тепло на планеті розподіляється нерівномірно, тому теплові пояси не мають чітких кордонів, 

співпадаючих з певними широтами. 

2. Практична робота: дослід з глобусом 

-Посередині стола встановимо увімкнену електричну лампочку і навколо неї будемо обертати 

глобус так, щоб напрям нахилу був постійним. Що ви помітили? Яка частина земної кулі 

одержує більше світла — середина чи полюси? (Під час зміни положення глобуса відносно 

джерела світла краще освітлюється (а відносно Землі і нагрівається) то Північна, то Південна 

півкулі) 

3. Продовження пояснення вчителя: 

 - Погляньте на слайд. У кожній півкулі ви бачите три теплових пояси: жаркий, помірний, 

холодний.  
Літак пролітає над 

холодним тепловим поясом. 
Природні умови цього пояса 

дуже суворі. Там більшу 

частину року триває зима. 

Панують люті морози й 

сильні вітри. Чому це 

відбувається? Коли  до 

Сонця більше обернена Північна півкуля, то простір навколо 

Північного полюса весь час освітлений. Тобто там тривалий час панує полярний день. У цей час 

на полюсі Сонце не заходить за горизонт протягом шести місяців. Взимку, коли Північна 



півкуля менше освітлюється і нагрівається Сонцем, Північний 

полюс тривалий період перебуває в тіні. Там панує довга 

полярна ніч (теж шість місяців). 

 Полюси Землі і поверхня навколо Північного і Південного 

полюсів ніколи не бувають повністю обернутими до Сонця. На 

них падають тільки косі промені (ковзають), які дають мало тепла і погано нагрівають Землю.  

       На глобусі і картах теплові пояси Землі обмежують уявними лініями, що мають свої назви. 

Холодний пояс, який міститься біля Північного полюса, обмежений Північним полярним 

колом, а біля Південного полюса — Південним полярним колом.  

     Наша подорож продовжується далі. (Слайди) Другий тепловий пояс — помірний.  На 

поверхні помірного поясу промені Сонця падають по-

різному, залежно від пір року: взимку — косо, а влітку — 

пряміше. А тому зимового дня земна поверхня нагрівається 

слабо. У цей час дні є короткими, а ночі — довгими. Влітку 

ж Сонце піднімається високо над горизонтом, і сонячні про-

мені, що падають на Землю прямовисно, добре нагрівають 

земну поверхню. Між цими порами року є ще прохолодні — 

весна і осінь. 

      (Слайди) У жаркому поясі сонячні промені падають на 

Землю майже весь час 

прямовисно. Тому ця частина поверхні Землі отримує багато 

тепла. Тут цілий рік жарко і не буває зими. Замість зими і літа 

розрізняють сухий період року, і дощовий, коли випадає дуже 

багато опадів — період злив. 

Жаркий пояс обмежений лініями, що називаються у північній 

півкулі Північним тропіком, а в південній півкулі — 

Південним тропіком. Помірний пояс північної півкулі 

міститься між Північним полярним колом і Північним 

тропіком, а помірний пояс південної півкулі — між 

Південним полярним колом і Південним тропіком.  

4. Робота з загадками 

1) В теплій шубі зиму всю 

Лапу смачно я смокчу. 

Сплю під пісню хуртовини 

Аж до весняної днини. 

Полюбляю їсти мед 

Звуся, звісно, я … (ведмідь) 

2) В джунглях кожен звір боїться 

Цю велику хижу кицю –  

Чорна і швидка, як вітер. 

Стережись її зустріти, 

Бо не знає про манери 

Небезпечний звір - … (пантера) 

      3)Морячок наш чорно-білий 

Ловить рибу дуже вміло. 

Схожий трішечки на діжку, 

Має крильця, має ніжки. 

Між крижин відважно плава, 

Обганяє пароплави. 

Всі ви знає, що він 

Називається… (пінгвін) 

 

- Чи в усіх частинах Земної кулі можна зустріти цих тварин? Чому? Назвіть тварин Африки, 

Індії, Антарктиди. 

 

4)Я кислий був зелений, 

Дозрів – і пожовтів. 

Із теплої країни до чаю прилетів.(Лимон) 

 

5)Круглий, як сонце. 

Смугастий, бокатий. 

Дуже солодкий, 

Трішки хвостатий.(Кавун) 

 

6)Парубійко я вродливий, 

Дуже гарний, нешкодливий; 

І росту собі на волі 

На городі і у полі. 

Квіт до сонця повертаю, 



За те й назву собі маю. 

І олію з мене бють, 

І макуху дістають. (Соняшник) 

-Чи у всіх частинах світу можна виростити ці рослини? Чому? Назвіть рослини нашої 

місцевості, Африки, Арктики. 

-Спробуйте пояснити, чому відрізняються рослини і тварини різних материків Землі? Чому біля 

екватора ростуть густі вічнозелені ліси, а на півночі - ліси із карликових верб та беріз, що 

майже стеляться по землі? 

   Фізкультхвилинка  (під музичний супровід) 

Вийди, вийди, сонечко, 

На дідове полечко, 

На бабине зіллячко, 

На наше подвір’ячко. 

На весняні квіточки, 

На маленькі діточки. 

Там вони граються , 

Тебе дожидаються. 

5.Практична робота  (учні виконують у зошиті завдання вправи 3 на с.9: знайти і 

підписати теплові пояси Землі, розповісти, де вони розташовані).  

— Знайдіть і покажіть на глобусі:  вісь, Північний полюс, Південний полюс, екватор;  на 

карті - північну та південну півкулі.  

V. Узагальнення і систематизація  вивченого 

1. Робота в парах 

Завдання: позначте правильну відповідь.  

1. Кількість сонячного тепла на поверхні Землі від екватора до полюсів:  

а) поступово збільшується;  

б) поступово зменшується;  

в) однакова на всіх поясах.  

2. У якому тепловому поясі замість пір року розрізняють сухий і дощовий періоди?  

а) у помірному;  

б) у жаркому;  

в) у холодному.  

3.У якому поясі розрізняють чотири пори року?  

а) у помірному;  

б) у жаркому;  

в) у холодному; 

4.У якому поясі бувають полярний день і полярна ніч? 

а) у помірному; 

б) у жаркому; 

в) у холодному. 

5. Від чого залежить кількість і різноманітність видів рослин і тварин у теплових поясах? 

а) від тепла і світла; 

б) від пір року; 

в) від кількості людей у певній місцевості. 

2. Проблемні ситуації: 

- Від чого залежить кількість тепла, яку отримує поверхня земної кулі? (Чим ближче до  

екватора розміщена певна ділянка земної кулі, то більше сонячного тепла вона отримує. За 

кількістю тепла, яке отримує земна поверхня від Сонця, виокремлюють п’ять теплових поясів - 

тропічний, два помірних і два холодних (полярних)). 

- Уявіть, як виглядав світ, якби наша Земля припинила своє обертання навколо сонця? Що 

сталося із рослинами і тваринами? 

VІ. Підсумок уроку. Рефлексія 

 Вправа «Мікрофон»  



- Що ви дізналися про нагрівання земної поверхні сонячними променями? 

- Як нагрівають поверхню сонячні промені, що падають на неї прямовисно? 

- Як нагрівають її сонячні промені, що падають косо? 

-  Де земна поверхня нагрівається найбільше, а де — найменше?  

-  Скільки основних теплових поясів виокремлюють на поверхні нашої планети?  

-  Які особливості теплових поясів?  

- Як різноманітність рослинного і тваринного світів залежить від нагрівання земної 

поверхні Сонцем? 

-Чи можемо ми з вами тепер пояснити нашим гостям із Конго причини змін у природі? Яким 

чином? 

-Отже, ми повертаємося до своєї домівки.  

 Рефлексія 

– Що нового ви дізналися на уроці? 

– Що вас найбільше вразило? 

– Продовжте речення: 

«Мені сподобалося…» 

«Тепер я вмію…» 

«Я дізнався (дізналася)…» 

VІІ. Завдання  додому: опрацювати статтю с. 16-19; вправа 2 с. 9 зошит; за бажанням виконати  

завдання:  уявіть, що ви дослідник природи одного із теплових поясів Землі, намалюйте її. 

 

 

Левицька Ірина Василівна 

Урок 7 

 

Тема. Місяць – природний супутник Землі 
Мета: формувати природознавчу компетентність:  поглибити  знання  учнів  

про  Сонячну  систему, дати  уявлення  про  Місяць як природний супутник Землі,  

його  характеристики, сформувати  поняття  про  фази  місяця, сонячні і  місячні  

затемнення,  ознайомити  учнів  із  дослідженням  Місяця; 

формувати ключові компетентності: уміння вчитися (формувати  науковий 

світогляд, уміння виділяти головне, розвивати образне і логічне мислення учнів); 

громадянську (виховувати дбайливе ставлення до планети Земля, до культурної 

спадщини людства, усної народної творчості); соціокультурну (розвивати 

пізнавальну активність учнів; сприяти  формуванню  світоглядних  ідей); 

інформаційну (розвивати  вміння учнів  працювати  з  різними  джерелами  

інформації); комунікативну (розвивати комунікативні навички дітей, уміння чітко 

й аргументовано висловлювати власну думку); здоров'язбережувальну 

(виховувати бажання піклуватися про своє здоров’я) 

Очікувані результати  

Учень ( учениця) 

знає про Місяць як природний супутник Землі; 

розуміє поняття про фази Місяця, сонячні і місячні затемнення; 

застосовує знання для розв’язання навчальних і життєвих ситуацій 

Обладнання:  підручник, виставка учнівських малюнків природи теплових поясів 

Землі, відеозапис  «Місяць» (за адресою https://www.youtube.com/watch?v=O76KJgS00LY), 

схема  «Фази Місяця», текст казки «Земля й Місяць» Євгена Романенка 

                                                   

https://www.youtube.com/watch?v=O76KJgS00LY


Хід  уроку 

І. Організаційний  момент 

 Давайте привітаємось, 

Давайте усміхнемось. 

  Давайте в очі глянемо, 

                                                     І нам тепліше стане. 

- Давайте сьогоднішній день розпочнемо з побажань. Поверніться обличчям до 

свого товариша і побажайте йому успішного дня. 

 Хвилинка фенологічних спостережень 

- Яка зараз пора року? Назвіть осінні місяці. 

- Який сьогодні день тижня, яке число?         

- Зараз надаємо слово нашому гідрометеоцентру. З нами програма «Погода 4 

класу» 

Учень-синоптик: 

- Вітаю всіх, кого цікавить, якою погода буде сьогодні. Сонечко світить ясно 

(на дворі похмуро). Температура повітря __ градусів вище нуля. Опади 

були/не були у вигляді дощу, напрям вітру південний. Астрологи радять у 

цей день старанно працювати. А зірки кажуть, що учні четвертого класу 

можуть сьогодні отримати високі бали. Хай вам невдачі і негоди не роблять 

у житті погоди. Щасти вам! 

 Вправа «Очікування» 
-Що ви очікуєте від уроку природознавства?  

ІІ. Актуалізація  опорних знань  учнів 

 Робота в парах «Виправ помилку»  (з подальшою самоперевіркою на екрані) 

1. Причиною  зміни дня і ночі є рух Землі навколо Сонця (рух Землі навколо 

своєї осі). 

2. Шлях, яким планета рухається навколо своєї осі, називається земною 

орбітою. (навколо Сонця). 

3. Якщо обидві півкулі Землі освітлюються Сонцем, то настає зима і літо. 

(весна і осінь). 

4. Повний оберт навколо Сонця Земля здійснює за день (за рік).  

5. Найбільший кут падіння сонячного проміння на земну поверхню біля 

полюсів (біля екватора). 

6. Найспекотніший – помірний пояс (тропічний). 

7. Що ближче до екватора розміщена та чи інша область земної кулі, то менше 

сонячного тепла вона отримує (більше). 

8. За кількістю тепла, яке отримують від Сонця, виокремлюють п’ять теплових 

поясів – 2 тропічних, 2 помірних і 1 холодний (1 тропічний, 2 холодних). 

 Гра «Чомусики» 

-Чому, коли Сонце більше освітлює північну півкулю, то на її території настає 

весна? 

-Чому полуднева висота Сонця змінюється восени, взимку, навесні та влітку? 

-Чому взимку холодно? 

-Чому влітку день триває довше? 



 «Вернісаж дослідників природи» (виставка малюнків природи теплових 

поясів Землі)  

ІІІ. Мотивація  навчальної  діяльності 

 Робота з казкою «Земля й Місяць» Євгена Романенка 

-Послухайте казку і скажіть, про які небесні тіла в ній розповідається? Про які 

явища природи на Землі йдеться?  Яка головна думка твору?  
-Місяць до нестями був закоханий у Землю. Тому завжди знаходився неподалік від неї. Він 

літав навколо вдень і вночі. Удень Місяць виглядав, як таємничий круглий острів у 

блакитному просторі небесного океану. Здавалося, що він трохи соромиться своєї 

самотності. Бо іноді тільки на половину з’являвся у небі. Вночі Місяць був вже не один. 

Його розважали зірки. Але ні лагідна пухнаста ковдра білих хмар вдень, ні хороводи зірок 

вночі не привертали такої уваги у Місяця, як файна кругляста Земля.  

       «Чому ця Блакитна планета ніяк не звертає на мене уваги?», – завжди питав себе 

закоханий Місяць. «Мабуть вона постійно повертається до мене спиною, коли я роблю 

наступне коло навкруги неї, і не бачить мене. Зірки казали, що Земля теж крутиться, але 

тільки навколо себе. Вона красуня. Напевно бажає показати усі свої круглясті боки». 

«Земле, Земле, моя кохана плането!», – гукав їй Місяць – «Чому не розмовляєш зі мною? 

Ти можеш говорити до мене, не повертаючись обличчям, – я не ображусь. Ти тільки скажи, 

що теж мене кохаєш, щоб мені було не так сумно кружляти навколо тебе». 

   Але якби Земля могла відповісти Місяцю, своєму коханому супутникові життя! Якби 

можна було щось казати, вона залюбки розповіла би своєму другові Місяцю, як їй добре, 

коли він поряд. З яким нетерпінням вона чекає, коли прийде новий день чи ніч, щоб мати 

змогу знову зазирнути у закохане обличчя свого супутника. Земля навіть відчувала тепло, 

яке надходило від Місяця. А всі знають, що на Місяці холодно і в нього немає обличчя!  

     «Місяцю, мій коханий! Доле моя! Мій улюблений супутнику! Як би я хотіла сказати тобі 

ці слова у голос!…», – ось, про що зараз думала Земля. Тільки не могла вона нічого 

вимовити. Бо ж від кожного її слова на поверхні  можуть виникати землетруси. Кожен її 

відгук до Місяця буде лихом для людей на всій планеті. А всі люди є дітьми Землі, яких 

вона теж дуже любить. І вона ніколи не приведе лихо на своїх маленьких улюбленців. 

Тільки іноді, коли Земля не витримує і кличе свого вірного друга Місяця, на її поверхні 

відбуваються маленькі землетруси, від яких страждають люди. Отже, Землі тільки і 

залишається, що тяжко позіхати, та продовжувати нестримно кохати свого супутника у 

повній тиші. 

Все це відчувають і добре розуміють ще деякі мешканці Землі. Вони живуть у лісі, це – 

вовки. Їх дуже непокоять завжди сумуючі Земля та Місяць. Вовки жаліють свою матусю 

Землю та її улюбленого супутника. І тому, вночі, коли Місяць прогулюється й сумує в 

нічному небі, вовки співають йому пісні, в яких вони розповідають, про любов Землі до 

нього. Про те, як Земля у своїй природній тиші мовчки теж дуже кохає Місяця. 

Отже, ввечері, коли Ви лягаєте спати і на небі цілий Місяць, не забудьте пошепки, чи 

голос трохи заспокоїти гарного й сумного, закоханого і романтичного одинака Місяця. Та 

попросити його не зникати зовсім. Бо Земля його дуже кохає і ми з Вами теж. 

ІV. Повідомлення  теми  та  мети  уроку 

-  Як ви думаєте, про йтиметься на сьогоднішньому уроці? Що нового ви хотіли б 

дізнатися?  

-Сьогодні  ми з  вами вивчимо  про  Місяць і його цікаві особливості,  дізнаємось,  

хто  побував  на  його  поверхні. 

V. Вивчення  нового  матеріалу 

 Розповідь вчителя:  



-Місяць — найпомітніша планета з тих, які ми можемо бачити на небі. Його 

неможливо переплутати з жодною зіркою чи планетою. Його рух можуть 

спостерігати навіть малята. 

   Місяць — єдиний природний супутник Землі, планети, яка стала домівкою 

для всіх нас. Це другий за яскравістю об’єкт на небосхилі після Сонця, тому 

багато дечого ми можемо побачити без допомоги телескопа: рух Місяця 

небосхилом (щовечора ми бачимо його на іншому місці), зміни форми Місяця 

(можемо навіть вирахувати періодичність цих змін), затемнення Місяця, його 

ландшафт… 

 Перегляд відеозапису  «Місяць» (за адресою 

https://www.youtube.com/watch?v=O76KJgS00LY) 

Фізкультхвилинка 

У ракету, діти, сіли. 

Ми на Місяць прилетіли, 

На зручній площадці сіли. 

У скафандри одяглися, 

І гуляти подалися. 

Як незвично нам ходити, 

Так і хочеться злетіти. 

Тут, на Місяці, в шість раз 

Легші стали ми ураз. 

 -Місяць —  це  поки  що  єдине  небесне  тіло,  на  якому  побувала  людина.   20  

липня  1969  р.  американський  корабель  «Аполлон  11»  з  трьома  астронавтами  

—   Нілом  Армстронгом,  Едвіном  Олдріном,  Коллінзом  побували  на  Місяці. 

 «Довідкове бюро» (повідомлення заздалегідь підготовлених учнів) 

Учень 1:  

-Великий інтерес становлять дослідження американських космонавтів, які в 1969-

1972 pp. шість разів висаджувалися на Місяці. Вони ходили по поверхні Місяця, 

спостерігали місячну поверхню, фотографували її, вимірювали температуру, 

збирали зразки місячного ґрунту.  

Учень 2:  

-Ось уривок з розповіді американських космонавтів, де вони описують свої 

враження від посадки на Місяць: «Вимкнувши ракетний двигун, ми перевірили 

апаратуру, а потім припали до ілюмінатора. Пил, знятий двигуном, відразу осів, 

розвиднилося. Ми опустилися на пологій рівнині, роз'їденій кратерами, 

найбільший з яких мав діаметр 15 м. Горизонт був нерівний, ніби горбистий, ці 

горби, очевидно, є краями великих кратерів. Місячна поверхня в момент посадки 

була яскраво освітлена й нагадувала пустелю в спекотний день. Оскільки небо 

було чорне, можна було подумати, що перебуваєш на посипаному піском 

спортивному майданчику вночі, під променями прожекторів. Ні зірок, ні планет, 

за винятком Землі, не було видно». 

 Робота з віршем про фази Місяця 

Попросив Місяць пан  

У кравця новий жупан, 

Бо в старому дірки. 

https://www.youtube.com/watch?v=O76KJgS00LY


Тоді взяв кравець із Місяця мірку: 

«Завтра буде готовий, 

Жупан тобі новий». 

Взявся кравець за голки і нитки, 

Та й зшив жупан красиво і швидко. 

Приходить пан Місяць товстий, як пиріг; 

«Ну що?  - він питає,  - пошити щось зміг?» 

«Не ту мірку я взяв,- кравець сумно сказав. –  

 Зіш’ю тобі знову жупан я чудовий». 

 Прийшов Місяць зранку, стрункий як берізка. 

«Яка ж фігури зміна в вас різка,- кравець зауважив, 

 Або вам схотілось мене просто розважить?» 

«Мені був жупан всього лиш потрібен». 

 «Але для кравця ти не точен і хибен». 

 - Чи доводилося вам спостерігати, як змінюється форма Місяця? Як ви думаєте, 

чому? 

 - Чи змінює він своє забарвлення? 

 - Чи бачимо ми один і той самий бік Місяця щодня? 

 Пояснення вчителя про фази Місяця з використанням схеми «Фази 

Місяця» 

 Розповідь учителя про місячне  та  сонячне  затемнення 

 Прийом «Показуха» (Виходять шість учнів. Двоє з них — Сонце, двоє  

— Місяць, двоє — Земля. Перша трійка повинна розташуватися так, щоб 

відобразити процес місячного затемнення, друга — сонячного). 

 

     Місячне  затемнення  —  явище,  коли  Місяць  потрапляє  у  тінь  Землі. 

                        С  -------  З  ---------  М 

      Сонячне  затемнення  —  явище,  коли  Місяць  перебуває  між  Землею  і  

Сонцем. 

                         С  -------- М ---------  З 

VІ.  Закріплення  нових  знань 

 Довідкове бюро «Цікаві факти про Місяць» 

-Наш супутник Місяць віддаляється від нас щороку приблизно на 4 см. Це 

залежить від зменшення обертання планети на 2 милі секунди в день. 

 - На думку вчених, місяць раніше був частиною Землі, що відкололася після того, 

як велике космічне тіло вдарило Землю мільярди років тому. 

 - Як Місяць впливає на Землю? Під впливом сили тяжіння Місяця рівень води в 

морях і океанах щодоби періодично то підвищується, то понижується. Цим 

пояснюються припливи і відпливи. 

Помічено, що Місяць також впливає на людину та рослини. Зараз навіть створені 

місячний посівний календар, місячний календар здоров'я. 

 Прийом  «Робота  в  парах» 

 -  На  Місяці  завжди  тихо,  бо  немає  повітря.  В  безповітряному  середовищі 

звуки  не  поширюються.  Спілкуватися  можна  лише  за  допомогою  жестів  і  



міміки.  Уявіть  себе  на  Місяці,   скажіть  своєму  товаришу  якусь  фразу  про  

небесні  тіла,  а  він  нехай  відгадає. 

     -  З давніх-давен  люди  велику  увагу  приділяли  Місяцю.  Складено  загадки,  

прислів’я,  прикмети  і  пісні. Надаємо слово нашим знавцям усної народної 

творчості  

 Повідомлення учнів 

Замовляння: 
1. «Молодик, молодик, тобі виповняться, а нам оздоровляться, тобі рясота, а нам 

красота, тобі рай на небі, а нам рай на землі». 

2. «Тобі на уповня, мені на здоров’я, тобі круті роги, мені чорні брови.» 

3. Питав молодик у старого: чи не болять зуди в неживого? Щоб і в мене хрещеного 

раба Божого, не боліли, не щеміли. Твоїм, молодик, рогам не стояти, моїм зубам 

не боліти.» 

Прикмети: 
1. Якщо місяць народився і водою облився, то незабаром задощить надовго. 

2. Молодик «висить» так, що на його ріжку втримається відро, - чекай дощу. 

3. Круті роги взимку – на мороз, влітку – на мокру погоду. 

4. «Новак у кружку, несе воду у ріжку»… 

5. Садити городину треба як місяць наповнюється. 

6. Не можна квасити капусту, буряки, колоти свиней, коли місяць убуває. 

7. Якщо маля народилося на молодику, то і на старості виглядатиме молодо. 

8. Кільце  навколо  місяця  —  на  вітер. 

9. Червоніє  місяць  — на  вітер,  стає  блідий  —  на  дощ. 

10. Місяць  яскравий  —  до  ясної  погоди. 

 Завдання «Знайди пару»  (учням пропонується з’єднати початок прислів’я 

і його кінець, пояснити його значення)  

 
(Відповіді:  

Горіло б Сонце, а Місяць як хоче. 

Тобі Місяцю насвітитися, нам по світу надивитися, добре находитися. 

Гарно і при Місяці, коли Сонця немає. 

Гарний парубок, як Місяць ясний. 

Місяць світить, та не гріє. 

Місяць-то козацьке сонце.)            

VІІ.  Підсумок  уроку. Рефлексія 

 Прийом «П’ять речень»   

1. Місяць - природний супутник Землі, який світить відбитим світлом 

Сонця, спричиняє припливи й відпливи, впливає на живі організми 

планети, здоров'я людей. 



2. Місяць – найкраще вивчене людиною космічне тіло. 

3. На Місяці відсутні вода, атмосфера, життя. 

4. Якщо Земля розташується між Сонцем і Місяцем буде місячне 

затемнення, а якщо Місяць розташується між Сонцем та Землею – 

сонячне затемнення. 

5. Вирізняють чотири фази Місяця (Новий, Перша чверть, Повна, Остання 

чверть), які виникають унаслідок різного освітлення Місяця Сонцем.  

- Чи збулися ваші очікування? 

VІІІ.  Домашнє  завдання: підготувати повідомлення про видатні твори 

мистецтва, присвячені Місяцю (книги, пісні, музичні твори, картини) 

 

 

Хижко Тетяна Леонтіївна 

Урок  8  

 

Тема. Сузір’я. Великий та Малий Віз, Полярна зоря 

Мета уроку: формувати природознавчу компетентність учнів: розглянути 

відомості про зірки, сузір’я зоряного неба; формувати уміння називати і 

показувати 2-3 сузір’я зоряного неба, визначати напрямок на північ за допомогою 

Полярної зорі; 

формувати ключові компетентності:  комунікативну (розвивати усне мовлення), 

уміння вчитися (бажання організувати свою працю для досягнення успішного 

результату), соціокультурну (виховувати пізнавальний інтерес, любов до 

природи), соціальну (вміння працювати в парі, групі) 

Очікувані результати: 
Учень (учениця) 

- знає про зорі, сузір’я Великий і малий Віз; 

- вміє  показувати 2-3 сузір’я на карті зоряного неба,  

- застосовує знання для визначення напрямку на північ за допомогою Полярної зорі 

Обладнання: Природознавство: підруч. для 4- го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т.Г. Гільберг, 

Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2014. – 176 с.; Природознавство. 4 кл. : Робочий зошит/ Т.Г. Гільберг, 

Т.В. Сак. : Вид-во «Генеза», 2014 с. 22-24. Відеофільм  Сузір’я  Великий віз  

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

Хочете  про Всесвіт знать? 

Нумо всі подорожувать! 

Астрономами станем всі, 

Щоб пізнать небесний світ, 

Щоб вивчати космос, 

Знати більше про зірки, 

Про сузір'я й Сонце. 

Нам ні ливні, ні вітри, 

й зорепади не страшні. 

Бо маємо знання міцні. 

Щоб урок не минув марно. 

Будем працювать старанно. 

       Уроку природознавства завдяки 

       Вчимо всесвіт залюбки! 

ІІ. Актуалізація опорних знань, мотивація навчальної діяльності учнів. 

Повідомлення теми і завдань уроку 

1. Хвилинка синоптика 



- Яка сьогодні погода? Яка температура повітря?  

- Стан неба? Наявність опадів?  

- Які зміни відбулися за  минулий тиждень в природі живій , неживій?  

2. Повідомлення учнів про видатні твори мистецтва, присвячені Місяцю 

(книги, пісні, музичні твори, картини) 

3. Робота над загадками  

 Іскри небо пропалюють, а до нас не долітають . (Зірки). 

 Білі квіточки в небі розквітають, а вранці в’януть.(Зірки). 

4.Бесіда з класом 

- Що таке зірки? Як часто ви дивитесь на небо? Які питання у вас виникають, 

коли ви дивитесь на небо? 

-А які небесні світила ви знаєте? 

- Чому сонце світить яскравіше за місяць? 

       -Прочитайте тему нашого уроку. (На дошці запис теми уроку.) 

     -Про що ви б хотіли дізнатись з цієї теми? (Відповіді учнів.) 

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу 

1. Розповідь учителя з елементами бесіди 

- Які космічні об’єкти можемо спостерігати  в космічному просторі? (Зірки,  

планети, астероїди) 

- Для чого люди вивчають космічні тіла? (Щоб знати, як вони впливають на  

людину, на її здоров’я, для розвитку науки, щоб уміти орієнтуватися у просторі). 

- Що таке зірки? Що про них знаєте? 

- Срібними ліхтариками мерехтять зорі. Це дуже-дуже далеко від нас.  

Кожна зірка має своє місце у космічному просторі. І нерухомо світить звідти 

тисячоліттями. Чому світить? Та тому, що зірка — це суцільний клубок вогню. 

 Зірки – це теж сонця, величезні розжарені газові кулі. Багато з них у 

декілька разів більше за наше Сонце. Нам  вони здаються крихітними точками, 

що світяться, тому що знаходяться на величезній відстані від Землі. Зірки 

уявляються нам нерухомими, тому що людське око не може помітити їх рухи. 

Але у природі все рухається, тому і зірки змінюють своє положення, а отже 

рухаються.  

2.Сугестивна вправа 

-Діти, а чи боїтесь ви темряви? (Відповіді учнів.) Заплющіть очі. Нашу Землю 

сповиває тиха ніч... На небі спалахують зірочки — більші та менші, що мерехтять 

золотом і сріблом. Уявіть себе зірочками. Замерехтіли наші зірочки — покліпайте 

очима. Зірочки розминають після сну свої промінчики — підніміть руки вгору. 

Ось так яскраво сяють наші зірочки. Невдовзі ранок... 

- Діти, як наступає ранок? 

- Про що ви думали, дивлячись на зоряне небо? 

- Яку зірку можна побачити вдень? (Сонце — зірка яскрава, що всіх зігріває). 

3.Довідкове бюро 

-Зірки — розжарені газові кулі. Бувають різного кольору.  Відрізняються за 

розмірами і температурами. Бувають легші і важчі. Сонечко вважають спокійною 



зіркою. Але є зірки, які з причин свого «буйного»  характеру небезпечні для 

оточення. Їх називають найновішими. Ці зірки, які багато років живуть так само, як 

інші зірки, я потім в один «прекрасний»  момент вибухають. 

        Найбільш яскраві зірки складаються в групи, що називають сузір’ями. Є 12 

сузір’їв, які називають зодіакальними. Вони розташовані вздовж видимого руху 

Сонця серед зір. Це: Козеріг, Водолій, Риби, Овен, Тілець, Близнюки, Рак, Лев, Діва, 

Терези, Скорпіон і Стрілець.  

4.Виразне читання вірша «Сузір’я» 

 Коли ходить ніч надворі, 

Укривають небо зорі. 

А щоб їм, бува, не впасти 

На чиєсь подвір’я, 

То збираються у групи, 

І, побравшися за руки, 

Створюють сузір’я. 

- Одне з найвідоміших сузір’їв, яке ,мабуть, кожен спостерігав у нічному  

небі,  це – Великий Віз (Велика Ведмедиця). Сім яскравих зірок цього сузір’я 

утворюють фігуру, що нагадує ківш. Якщо провести уявні лінії через усі сузір’я , 

то можна уявити віз.  

 

 
- Не менш відоме сузір’я Малий Віз (Мала Ведмедиця). Його зорі теж  

утворюють фігуру у формі ковша, тільки меншого , ніж у Великого Воза. На 

кінці ручки ковша Малого воза міститься найяскравіша зоря цього сузір’я – 

Полярна  зоря. Вона вказує напрям на Північний полюс. 

 

 
-Отже, всі зірки різні . Чим же зірки відрізняються одна від одної? 

5.Практична робота:визначення сторін горизонту за допомогою зірок 



- У якій стороні світу сходить Сонце? (На сході) А заходить ? (На заході). 

- Як Сонце допоможе визначити сторони горизонту опівдні?   (Опівдні Сонце 

завжди на півдні) 

- А як визначити сторони горизонту вночі? 

- Насправді, зірки на небі нерухомі, а  нам здаються такими, що постійно 

переміщаються на небосхилі. Але є одна зірка, яка здається абсолютно 

нерухомою. Це - Полярна зірка.  При погляді із Землі здається, що нічне небо 

обертається навколо Полярної зірки. Чому?  Бо Земля Північним полюсом завжди 

націлена на неї.                                                                      

-Покажіть на глобусі, де має бути розташована Полярна зірка.  

(Учні указкою продовжують уявну вісь і підставляють зірочку). 

-Отже, в якій стороні світу знаходиться Полярна зірка? (На півночі). А як знайти 

напрям на північ. А Полярну зірку вдень?  

-Про цей спосіб здогадалися ще древні астрономи. Уявіть собі спекотний 

полудень. Ми знаємо, що Сонце опівдні знаходиться у своїй вищій точці - на 

півдні. Якщо стати спиною до Сонця, то ззаду буде південь, попереду напрям на 

Полярну зірку, тобто на північ. Тоді ліворуч – захід, праворуч - схід.  

-  Як же знайти на небосхилі Полярну зірку серед безлічі зірок? Знову  

допоможе досвід предків. Дуже давно древні племена помітили незмінність 

візерунка зірок  і групи зірок  об’єднали у фігуру ламаною лінією – вийшло 

сузір’я.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фізкультхвилинка 

6.Повідомлення заздалегідь підготовлених учнів «Легенда про Великий і 

Малий Віз» 

-Погляньте на карту зоряного неба. Звідки взялися назви сузір’їв ? (Припущення 

учнів). З багатьма із них пов’язані древні легенди та міфи. 

Учень 1 

- Назви сузір’їв можуть бути пов’язані з реальними або вигаданими тваринами 

(Велика Ведмедиця, Лев, Дракон і т.д.), героями грецьких міфів (Кассіопея, 

Андромеда, Персей і т.д.), а також з назвами предметів, обриси яких утворюють 

яскраві зірки сузір’їв (Північна Корона, Трикутник, Терези, Південний Хрест і ін.) 

Лише в 58 сузір’ях є найбільш яскраві зірки з (альфа) позначенням. У 13 сузір’ях 

найбільш яскраві зірки — носять статус (бета) зірок. Найбільше сузір’я — сузір’я 

Гідра, що становить 1 303 квадратних градуси. А самі невеликі розміри у сузір’я 

Південний Хрест — всього 68 квадратних градусів. Найбільшими розмірами з 

усіх видимих в північній півкулі Землі володіє сузір’я Велика Ведмедиця. Розміри 

сузір’я — 1280 квадратних градусів. Найбільша кількість зірок, що світять 

яскравіше другої зоряної величини, знаходиться в сузір’ї Оріон — 5 зірок. 

Учень 2 

-Легенда про сузір’я Великий та Малий Віз розповідає наступне. 

Колись давно жив цар. У нього була дочка Калісто. Вона була красивішою за всіх 

дівчат на світі. Прекраснішою за саму богиню Геру. І тоді Гера розсердилася, що 

дівчина прекрасніша за неї і перетворила красуню на  потворну ведмедицю. Син 

Калісто Аркас не знав про це і трохи не застрелив ведмедицю, свою матір,  на 

полюванні. Але всемогутній Зевс урятував її – схопив за хвіст, потягнув  на небо і 

перетворив на сузір’я,  Велику ведмедицю. Разом із Калісто Зевс перетворив на 

ведмежа і  її сина Аркаса, щоб урятувати  його від гніву Гери. Так з’явилося 

сузір’я Малої Ведмедиці. 

7. Перегляд відеофільму «Сузір’я  Великий віз»  

ІV. Закріплення вивченого матеріалу 

1. Робота з підручником. (с. 22- 24) 

2.Гра «Ти мені - я тобі» (Орієнтовні запитання: 

 - Що таке зорі? 

- Чи рухаються зорі? 

- Чому сузір’я назвали Велика та мала Ведмедиця? 

- Як за Полярною зорею визначити сторони горизонту? 

-   Які ще сузір’я запам’ятали ?) 

3. Робота в групах 

У кожної групи на столах – конверти із зірками , аркуш паперу, клей. Діти 

об’єднують зірки у сузір’я  і називають його   

V. Підсумок уроку. Рефлексія. 

1.Конкурс «Ерудит» 

              Зорі -  це… (розпечені космічні тіла). 



Сузір’я  – це … (скупчення зірок об’єднані в групи). 

Сонце – це… ( зірка, найближча до Землі, розпечена газова куля). 

Планети – це… ( холодні космічні тіла). 

Сонячна система – це… (Сонце та космічні тіла – планети, їх природні 

супутники, астероїди, метеорити, які рухаються навколо Сонця)  

2.Підсумкова бесіда 

-Що нового  дізналися? 

-Які сузір’я допомагають  орієнтуватися на місцевості? 

-Про що хотіли б дізнатися? 

3. Вправа «Продовж речення» 

«На уроці найбільшим відкриттям для мене було...» 

«Мені цікаво було дізнатися про...» 

«Після уроку я обов'язково прочитаю додаткову літературу про...» 

VІ.  Завдання  додому. 

опрацювати статтю  підручника  на с. 22-24, підготувати повідомлення про сузір’я 

свого зодіакального знаку; випереджаючі завдання (за бажанням учнів): 

підготувати додаткову інформацію про Чумацький Шлях, вивчити вірш Ліни 

Костенко «Пісенька про космічного гостя», намалювати малюнки 

«Міжгалактичний зореліт»  

 

Шенкевич Людмила Анатоліївна 
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Тема. Чумацький Шлях – наша Галактика. Сучасні уявлення про Всесвіт 

Мета: формувати природознавчу компетентність: дати дітям уявлення про сузір′я 

Великий Віз та Малий Віз, про Чумацький Шлях, про сучасні погляди на будову 

Всесвіту; 

формувати ключові компетентності: уміння  вчитися (формувати в учнів вміння 

готуватися до уроку, визначати завдання уроку та докладати зусиль для їх реалізації, 

раціонально використовувати час для виконання навчальних завдань), 

загальнокультурну (поповнювати словниковий запас учнів, виховувати культуру 

спілкування українською мовою,  з повагою ставиться до культурних надбань інших 

народів), соціальну (вчити учнів продуктивно співпрацювати з партнерами в групі, 

проявляти ініціативу і повагу до однокласників), інформаційно-комунікативну ( 

формувати вміння самостійно опрацьовувати матеріал і робити повідомлення, 

аналізувати і виділяє головне, здійснює самостійний пошук інформації). 

Очікувані результати: 

Учень (учениця) 

має уявлення про Всесвіт,  сузір′я Великий Віз та Малий Віз, про сучасні погляди на 

будову Всесвіту; 

знає про нашу Галактику; 

застосовує знання для розв’язання навчальних і життєвих ситуацій 



Обладнання: презентації «Сузір’я», «Молочний Шлях» та «Галактики», ілюстративний 

матеріал  «Космос», глобус,  аудіозапис звуків відкритого Космосу, записані NASA(із 

сайту Херсонського планетарію ім.Ю.О.Гагаріна) 

                                                     ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент.  
(На дошці учнівські малюнки зорельотів)  

Подивись  вночі угору ― безліч там чудес! 

Здавна мріють люди досягти небес. 

Швидше піднімайтесь в уявний зореліт ― 

Почнемо фантастичний до Всесвіту політ. 

ІІ. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів.  

Повідомлення теми уроку і визначення його завдань. 

 Хвилинка фенологічних спостережень 

 Вікторина 
― Щоб отримати дозвіл на подорож, треба довести, що у нас є багаж знань. Вам 

необхідно дати відповіді на кілька запитань міжпланетного туристичного агентства: 

1. Що таке зорі?  (Велетенські розжарені кулі, які розрізняють за розмірами та 

кольором)                          

   2. Які ви знаєте сузір′я? ( У перекладі з латини «сузір′я» означає «група  зірок». 

Сучасні астрономи називають сузір′ями певні ділянки зоряного неба)   

 3. Назвіть українські відповідники назв Велика і Мала Ведмедиці. (Великий Віз і 

Малий Віз) 

 4. Скажи одним словом: 

 Венера, Земля, Нептун, Сатурн - … .( Планети)  

 Волосся Вероніки, Великий Віз, Мала Ведмедиця - … . (Сузір′я)         

 Козеріг, Водолій, Риби, Овен, Телець, Близнюки, Рак, Лев, Діва, Терези, Скорпіон, 

Стрілець - … (Знаки Зодіаку) 

 Розповідь учнів у супроводі презентації «Сузір’я»  

-  Переглядаючи презентацію про сузір’я, загадайте, під яким  з них ви народились. 

Що цікавого ви дізналися про своє сузір’я ? 

- Як знайти на небі Полярну зірку? 

― Всесвіт надихає не тільки науковців, а й кіномитців, композиторів, поетів. Наша 

видатна українська сучасна поетеса Ліна Костенко написала чудову «Пісеньку про 

космічного гостя» (Підготовлені учні виразно читають вірш)                                     

           
      

            Достигають  яблука ранети. 

            Рання осінь листя золотить. 

            Гарний хлопець з іншої планети, 

            Може, завтра в гості залетить. 

            Я спитаю: ― Є у вас поети? 

            Як по-марсіанськи «макогін»? 

            Знаєш, там туманність Андромеди, 

            Хай не йде так часто на обгін. 

            Він посидить, трохи відпочине, 

            Цей мій дивний, нетутешній гість, 

            Планетарно синіми очима  

            про безмежний Космос розповість. 

            Прийдуть люди з ним погомоніти, 

            Хлібом-сіллю я їх пригощу. 

            Передам йому для Береніки 

            Білі айстри в крапельках дощу. 

            Перевірю техніку в ракеті, 

            розкажу, як звуться журавлі. 

           Хай посіє в себе на планеті 

           жменьку слів із нашої Землі. 

           Апарат космічний загуркоче, 



           пропливе смарагдовий кортеж… 

           ― Добре, я колись заскочу, 

           Ти в якій галактиці живеш?   

 ― Хто знає, що означає «галактика»?  

- Отже, вирушаймо в подорож за новими знаннями!                                               

ІІІ. Робота над засвоєнням нового матеріалу.  

 Розповідь вчителя з використанням презентації (у супроводі  

аудіозапису звуків відкритого Космосу, записані NASA (із сайту Херсонського 

планетарію ім.Ю.О.Гагаріна)). 

Слайд 1.Чумацький (Молочний) Шлях 

Слайд 2.Ще в сиву давнину люди почали називати видимий світ нічного неба     

 Космосом, що означало «світ», «порядок» 

Слайд 3.Всі зірки неба утворюють величезні скупчення – галактики (від грецького           

слова «гала» - «молоко») 

Слайд 4. Так назвали їх тому, що на небі вони мають вигляд молочних плям. 

Слайд 5.Наша галактика охоплює понад 150 мільярдів зірок. 

Слайд 6.Шведи називають Молочний Шлях Зимовою Дорогою. 

Слайд 7.Сніговою Дорогою називають цю небесну смугу народи Сибіру. 

Слайд   8.В Африці, Центральній Азії та Близькому Сході називають Солом′яною  

Дорогою. 

Слайд  9. Наш народ придумав свою власну назву – Чумацький Шлях. 

 Повідомлення учнів-«науковців» 

― Ми потрапили до порталу глибоких знань. Давайте надамо слово нашим  

науковцям. Просимо поділитися з нами здобутою інформацію. 

Учень 1 : 

-У  період зародження християнства люди вважали Чумацький Шлях дорогою 

ангелів, якою ті піднімались на небеса. Вони також вважали, що це отвір у небі, 

який дозволяє жителям Землі побачити, що знаходиться за небосхилом. 

Наші сучасні знання не заважають нам захоплюватися Чумацьким Шляхом. 

Насправді ж наша галактика, округла і плоска, за формою нагадує годинник. Ми  

знаходимось всередині і ніби дивимось на край годинника, який вигинається  

навколо нас. 

Учень 2: 
- Вчені вважають, що Всесвіт «народився» близько 12 мільярдів років тому в 

процесі колосального катаклізму, який називають Великим Вибухом. Народження 

Всесвіту супроводжувалось його фантастичним нагріванням і виділенням енергії. 

Розширюючись, він охолоджувався. З часом в ньому утворилися атоми водню. 

Значно пізніше водень зібрався у щільні хмари, з яких почали формуватися зірки 

та галактики. Всесвіт перетворився на безмежний космічний простір з мільярдами 

галактик. 

Учень 3: 

-Наслідки  Великого Вибуху сучасні вчені спостерігають, як розліт систем  

галактик. Це означає, що відстані між галактиками постійно збільшуються. Тому  

людина не може практично уявити дійсні розміри Всесвіту. 

Нашими найближчими сусідами є Велика і Мала Магелланові Хмари та  

Андромеда. Магелланові Хмари можна спостерігати без телескопів,але тільки в  



південній півкулі нашої планети. 

- Давайте переглянемо фото інших галактик. Свої імена вони отримали або за іменами 

вчених, які їх відкрили, або за сузір′ями, або за схожість на якийсь предмет. 

(Перегляд  слайдів презентації    «Галактики»: 

Слайд 1. Галактики 

Слайд 2. Велика Магелланова Хмара. 

Слайд 3. Мала Магелланова Хмара. 

Слайд 4. Андромеда 

Слайд 5. Комета 

Слайд 6. Галактика Боде 

Слайд 7. Миші 

Слайд 8. Срібна Монета 

Слайд 9. Соняшник 

Фізкультхвилинка 

– Давайте збудуємо живе Зодіакальне коло. (Учні стають в коло відповідно днів 

народження і передають глобус) 

 Ми всі – земляни, різні та єдині. 

У нас планета спільна – це Земля. 

На ній ми проживаємо всі нині. 

Для нас квітують луки і поля. 

Цей м′ячик – Землю ми пускаємо по колу, 

Щоб зрозуміти , що у наших все руках: 

Чи мертва ядерна зима навколо, 

Чи сяятиме всім Чумацький шлях. 

ІV. Узагальнення і закріплення знань 

 Робота за підручником (с. 24–26) 

 Вправа «Мікрофон»: 

— Що називають Молочним Шляхом? 

— Які ще існують назви цього скупчення зірок? 

 Робота в зошитах ( Т .Г. Гільберг, Т. В.Сак). Виконання 1 і 2 завдання 

(ст..12) 

V. Підсумок уроку. Рефлексія.  

 Тестова перевірка 

1. Галактика — це… 

 а) Сонце і планети, що обертаються навколо нього; 

 б) декілька зірок; 

 в) гігантське скупчення зірок. 

2. Сонячна система знаходиться в Галактиці… 

 а) Велика Хмара Магеллана; 

 б) Туманність Андромеди; 

 в) Мала Хмара Магеллана; 

 г) Чумацький Шлях. 

3. Скупчення зірок, що тягнеться світлою смугою з півдня на північ,— це… 

 а) Зоряний шлях;   б) Чумацький шлях. 

4. Земля — це… 



 а) планета; 

 б) зоря; 

 в) супутник. 

    5. Планети — це небесні тіла, які світяться… 

 а) власним світлом;   б) світлом, відбитим від Сонця. 

6. До Сонячної системи входять… 

 а) 8 планет; 

 б) 10 планет; 

 в) 3 планети. 

7. Планета, яка якнайдалі від Сонця  - це … 

 а) Меркурій; 

 б) Нептун; 

 в) Земля. 

 

       - Наша уявна подорож закінчується. Що ви розповіли б про галактики своїм  

       рідним? (Учні розповідають про свої враження) 

 Складання сенкану 

Шлях 

Молочний, Чумацький, 

Приваблює, захоплює, стелиться. 

Цікаво відкривати таємниці Всесвіту. 

Пізнавай… 

VI. Домашнє завдання: приготуватися до презентації навчального проекту  

«Мандрівка просторами Всесвіту, про яку ти мрієш». 

 

Коваленко Лариса Олександрівна 

Левицька Ірина Василівна 

Урок 10 

Тема. Презентація  навчального проекту  «Мандрівка просторами Всесвіту, 

про яку ти мрієш»  

Мета: формувати природознавчу компетентність учнів: закріпити, узагальнити і 

поглибити уявлення учнів  про наукову картину світу, планети Сонячної системи, 

їх особливості; 

формувати ключові компетентності: уміння вчитися (формувати навички  

самоорганізації в навчальній діяльності, користуватися словниками, довідковою 

літературою та іншими джерелами інформації),  загальнокультурну (виховувати 

культуру мовлення, розвивати пізнавальний інтерес до астрономії),  

здоров’язбережувальну (сприяти  емоційному гармонійному розвитку учнів), 

соціальну (формувати вміння  співпрацювати у парах та групах, індивідуально, 

виховувати повагу один до одного, бережливе ставлення до природи), 

інформаційно-комунікативну (формувати здатність учня орієнтуватися в 

інформаційному просторі і оперувати інформацією) 

Очікувані результати 



Учень (учениця) 

вміє розрізняти планети, знаходити інформацію про тіла Сонячної системи, про 

планети та їх дослідження,  працювати в групі, 

володіє навичками дослідницької, пошукової і творчої роботи 

Обладнання: проектні роботи учнів, презентації, малюнки, фотографії відомих 

космонавтів, енциклопедії, комп’ютер, відеозаписи, картки-схеми Сонячної 

системи, запис відеоуривку з фільму «Подорож на кінець Всесвіту» під музику 

Asura Dust And Daffodil https://www.youtube.com/watch?v=m0JlgVg5cxw, макет 

«Розташування планет в Сонячній системі» 

Опис проекту «Мандрівка просторами Всесвіту, про яку ти мрієш» 

Тип проекту: інформаційний, груповий  

Об’єкт пізнання:   планети Сонячної системи. 

Мета проекту:   розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів 

Навчальні предмети: природознавство, літературне читання, образотворче 

мистецтво, трудове навчання  

Форма проведення: презентація-подорож  

Термін виконання: упродовж тижня 

Освітній продукт: фото, відео, малюнки, ілюстрації, цікавий матеріал про планети 

(вірші, пісні, загадки, ігри, кросворди), творчі роботи учнів (фантастичні 

оповідання, казки про уявну подорож) 

Ключове питання : Що ми знаємо про планети Сонячної системи? 

І етап - підготовчий 
1. Обговорення у класі ідеї проекту.  

2. Висловлення міркувань щодо форми подання проекту.  

3. Об’єднання учнів у групи, ознайомлення  із завданнями. 

І група  «Дослідники» : дізнатися цікаві факти про планети-гіганти  та планети 

земної групи, провести дослід «Найпростіший телескоп». 

ІІ група «Майстри»: виготовити макет «Розташування планет в Сонячній 

системі», намалювати малюнки, ілюстрації щодо уявлення давніх людей про 

будову Всесвіту і оформити їх  в альбом. 

ІІІ група «Пошуковці»: дібрати вірші, кросворди,  загадки на космічну тематику, 

дізнатися про імена в історії людства, які пов’язані з дослідженням космосу 

ІV  група «Фантазери» : скласти фантастичне оповідання,  казку про свою уявну 

подорож до однієї з планет Сонячної системи, написати репортаж  планети тощо. 

ІІ етап – реалізація  проекту 
1.Представлення результатів роботи ( презентація цікавої інформацією про 

планети Сонячної системи).  

2.  Збір малюнків, фото, відео,  ілюстрацій.   

3. Складання або добір розповідей, фантастичних оповідань, віршів, кросвордів,  

загадок. 

ІІІ – презентація проекту 

1.Представлення результатів роботи на уроці природознавства. 

2.Захист проектів. 

3. Оцінка своєї роботи та робіт інших виконавців проекту. 

4. Аналіз успіху і невдач. Висновки. 

https://www.youtube.com/watch?v=m0JlgVg5cxw


Хід уроку 

І.Організаційний момент. 

Продзвенів уже дзвінок -  

Починається урок. 

Дружно всі до корабля 

В космос полетимо ти і я 

Слухай, думай, спостерігай, 

Таємниці Всесвіту відкривай. 

 Хвилинка фенологічних спостережень 

-Для подорожі повинна бути сприятливою погода. У класі працює 

гідрометеоцентр, тож надаємо слово нашому синоптику. 

Учень-синоптик : 

- Сьогодні (число, день тижня, рік, стан неба, вітер, температура повітря,  

опади). Розташування зірок і погода сприяють гарному настрою і плідній роботі 

на уроці. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми і завдань 

уроку. 

 Робота з прислів’ям 
- Як ви розумієте прислів’я «У людей завжди потреба дотягнутися до неба...»? 

- Урок  у нас сьогодні незвичайний, ми здійснимо подорож в те місце, яке  

залишається загадкою для багатьох дослідників,  - космос. Ви ретельно 

готувалися до нашої віртуальної мандрівки просторами Всесвіту: опрацювали 

різні джерела інформації (Інтернет-ресурси, енциклопедії, додаткову літературу), 

намалювали малюнки, підібрали фото і відеоматеріали, зібрали ігри, кросворди, 

вірші та пісні про космос і його дослідників. Тож будемо ділитися своїми 

знаннями і враженнями один з одним.  

 Вправа «Очікування» 

 - Що ви очікуєте від нашої мандрівки? Чого вона навчить кожного з нас? 

 

 - Отже, якщо ви допитливі і вас приваблює зоряне небо, якщо ви мрійники та 

фантазери, рушаймо в космічну подорож! 

 Перегляд відеозапису уривку з фільму «Подорож на кінець Всесвіту» під 

музику Asura Dust And Daffodil 

https://www.youtube.com/watch?v=m0JlgVg5cxw 

- Які ваші враження від переглянутого і почутого? 

 

ІІІ. Робота над навчальною темою 

 Презентація результатів роботи груп  

1.Презентація групи  «Дослідники»  про планети-гіганти  та планети земної 

групи  (виступи учнів у супроводі презентації ) 

Учень 1: 

-Вивчаючи матеріал, ми з’ясували, що велетенські небесні тіла мають велику силу 

притягання. Тому утворилися планети, які постійно рухаються навколо Сонця. 

https://www.youtube.com/watch?v=m0JlgVg5cxw


Планети – це небесні тіла, що не випромінюють світла і тепла. За розмірами вони 

неоднакові,  розташовані на різній відстані від Сонця і рухаються по своїй орбіті.  

Учень 2: 

- А чи знаєте ви, що … 

Юпітер найбільший серед планет, супутників, комет і астероїдів разом узятих. 

Але навіть він у сто разів менший за найменшу зірку. 

Найближча до Сонця планета –Меркурій. 

Найвіддаленіша від сонця планета – Нептун. 

Найяскравіша і найспекотніша планета – Венера. 

Планета, найбільше схожа на Землю, - Марс. 

Найважча планета – Юпітер. 

Учень 3: 

-А чи знаєте ви, що Марс червоний,  тому що він іржавий. На поверхні планети 

міститься велика кількість залізного пилу, що окислився в атмосфері з 

вуглекислого газу. Чи є життя на Марсі, поки що цього ніхто не знає. Космічні 

апарати «Вікінг», що були запущені в 70-х роках, не знайшли на Марсі слідів 

життя. Але у 1996 році у зразках породи з Марса були виявлені мікроскопічні 

окам’янілості, що могли виявитися міні-вірусами. 

Учень 4: 

-Чи знаєте ви, що атмосфера Венери є смертельною для людини. Вона 

складається переважно з отруйного вуглекислого газу і хмар сірчаної кислоти. 

Шар атмосфери дуже товстий, тому атмосферний тиск є великим. Венеру 

називають вечірньою зорею. Вона віддзеркалює сонячне світло, і тому в небі вона 

сяє як зоря. Але через її близьке розташування до Сонця ми можемо спостерігати 

Венеру тільки відразу після заходу Сонця або перед світанком. 

Учень 5:  

-А чи знаєте ви, що чотири найближчі до Сонця планети Сонячної системи — 

Меркурій, Венера, Земля і Марс називають внутрішніми планетами. Якщо 

планети, що більше віддалені від Сонця, складаються здебільшого із газів, то 

внутрішні планети складаються з твердих порід. Тому на їх тверду поверхню 

можуть приземлятися космічні апарати. Всі внутрішні планети оточені тонким 

шаром атмосфери і є абсолютно різними за складом. 

 Кожна із внутрішніх планет за будовою нагадує яйце — з твердою 

«шкаралупою» кори, «білком» — мантією із м’якої, напіврозплавленої породи, і 

«жовтком» — ядром, що складається із розпеченого рідкого заліза та нікелю. 

Учень 6: 

-А чи знаєте ви, що на Сатурні дмуть вітри сильніші, ніж на Юпітері. Вони 

несуться планетою зі швидкістю 1800 км/год. Але вітри на Нептуні є ще 

сильнішими. Хоча розміри Сатурна і велетенські, але складається він здебільшого 

із рідкого водню, і тому є напрочуд легким. Його маса становить приблизно 600 

мільярдів трильйонів тонн. Якби вдалося знайти ванну відповідного розміру, то 

планета плавала б у ній. У Сатурна не менше, ніж 17 супутників. Один із них — 

Япет — білий з одного боку і чорний з іншого. Другий — Енцелад — укритий 

кристалами льоду. Він блимає, як кіноекран. 

Учень 7: 



-Зовнішні планети — це Уран, Нептун, Плутон, а також супутник Плутона Харон. 

Ці планети були абсолютно невідомими давнім астрономам. Вони розташовані 

дуже далеко від Землі, і їх ледь можна розгледіти. Тому Уран був відкритий 

тільки у 1781 році, Нептун — у 1846 році, Плутон — у 1930 році, а Харон — 

тільки у 1978 році. Уран та Нептун — газові планети так само, як Юпітер і 

Сатурн, а Плутон і Харон складаються із твердих порід. Існує припущення, що 

вони були блукаючими астероїдами, аж поки не наблизилися до кордонів 

Сонячної системи. Тоді їх захопило сонячне тяжіння. 

Учень 8: 

-Ми провели дослід «Найпростіший телескоп», для якого взяли два збільшуваних 

скла, дві картонні трубки з невеликою різницею в діаметрі і скотч. Дослід 

проводили увечері, коли добре видно місяць. Ми вставили одну трубку в іншу і на 

одному кінці за допомогою скотча закріпи збільшуване скло. Подивились на 

місяць зі сторони збільшуваного скла, а друге скло тримали на протилежному 

кінці. Налагоджували свій телескоп, двигаючи або задвигаючи трубу, а також 

наближаючи і віддаляючи друге збільшуване скло, поки не отримали чітке 

зображення. У результаті ми отримати збільшене, хоча й перевернуте зображення. 

Це тому, що переднє скло збирає промені, які виходять з місяця, і створюють  

відображення всередині труби. Лінза, котра знаходиться ближче до очей, 

збільшує це зображення і приближує предмет. Так працюють лінзові телескопи, 

але справжні прилади показують не перевернуте зображення, а пряме. 

Спробувати провести такий дослід може кожен. Це надзвичайно цікаво бути 

дослідником! 

 Гра  «Знайди зайве» 

- Пропоную перевірити наших «дослідників», чи все вони дізналися про 

планети-гіганти і планети земної групи . У запропонованих ланцюжках 

знайдіть зайве слово і поясніть причину, за якою його необхідно виключити: 

1)Сонце – Юпітер – Сатурн. (Сонце) 

2)Меркурій – Фобос – Венера. (Фобос – супутник Марса) 

3)Сатурн – Юпітер – Місяць. ( Місяць) 

4)Демос – Фобос – Місяць – Сонце. ( Сонце) 

2.Презентація  групи «Майстри»: представлення макету  «Розташування 

планет в Сонячній системі»,  демонстрація альбому з малюнками (учні 

демонструють макет і альбом з малюнками, які ілюструють уявлення давніх 

людей про будову Всесвіту) 

 Фізкультхвилинка «Сонячна родина» 

Діти за допомогою лічилки обирають «Сонце»: 

                                     Раз, два, три, чотири, п’ять 

Будем в космосі гулять. 

Ось чудова зірка сяє – 

Будеш Сонцем ти яскравим! 

«Сонце» стоїть у колі, навколо нього ходять діти-«планети» і промовляють 

слова: 

Ми планети – твої діти, 

Ти нас можеш всіх зігріти 



Навкруг тебе ми кружляєм 

І нікуди не тікаєм. 

На останньому слові діти всі разом присідають у колі. «Сонце» ходить по колу і 

гладить кожну дитину по голівці, промовляючи слова: 

Ви мої маленькі діти, 

Буду я вас всіх любити. 

Подарую свою ласку, 

Щоб жили ви, наче в казці. 

Наприкінці фізкультхвилинки в середину кола падає зірка, на якій написано: 

Блакитні простори, зелені ліси – 

Ніде ти не знайдеш такої краси. 

У космосі є ще багато планет, 

Немає лишень життя там прикмет. 

Дивуються інші планети всі щиро 

Яка ж ти, сестричко, блакитно-вродлива 

Ти гарна і зблизька, красива здаля 

Людська ти домівка, планета … Земля 
 

 3. Презентація групи «Пошуковці»  

Учень 1:  

-Наше завдання  - дібрати вірші, кросворди,  загадки на космічну тематику. Ми 

пропонуємо вам відгадати загадки про планети Сонячної системи  

1)Що існує вік на волі, а кружляє вічно в полі? (Планета)  

2)Бігають круг сонечка 

 Шість синочків і дві дочки,  

Промайнуть роки і дні,  

Але не зустрінуться вони. (Планети)  

3)Ця малесенька планета  

Перша Сонечком зігріта,  

І моторна — рік на ній  

Вісімдесят вісім днів. (Меркурій) 

4)Тільки Сонце і Місяць  

У небі яскравіше, ніж вона.  

Та й гарячішої за неї 

 У системі сонячній нема. (Венера)  

5)На планеті чудеса:  

Океани і ліси,  

Кисень є в атмосфері,  

Дихають там люди й звірі. (Земля) 

Учень 2:  

6)Що за планета – звем ми нею  

Гінця від Зевса до Енея? (Меркурій)  

7)Ще один раз планету відкриваємо:  

На цей раз батька Зевса маємо. (Сатурн)  

8)Букву „Н” і вигук поєднаймо уміло, 



 Щоб навколо Сонця планета полетіла. (Уран ) 

9)Ця планета – це ми знаємо –  

Бога моря називає. (Нептун)  

10) Звір з родини кошачих букву міняє – 

 І як планета по небу гуляє. (Барс – Марс) 

Учень 3: 

- А ще ми знайшли такого вірші:  

По порядку всі планети  

Назве будь-який з нас:  

Раз — Меркурій, 

 Два — Венера, Три — Земля,  

Чотири — Марс.  

П’ять — Юпітер, Шість — Сатурн,  

Сім — Уран,  

За ним — Нептун.  

Він вже восьмий йде у нас.  

Учень 4: 

(демонстрація карти-схеми Сонячної системи) 

Меркурій по першій доріжці іде, 

По другій Венеру – красуню веде, 

А рідна Земля ось по третій біжить, 

А Марс по четвертій за ними спішить. 

Юпітер за Марсом на п’ятій орбіті, 

Сатурн аж на шостій, в кільце він одітий. 

По сьомій орбіті Уран ось біжить, 

Нептун за Ураном по восьмій летить. 

Найдалі від Сонця Плутон пробігає – 

Там довга зима, там усе замерзає. 

Учень5: 

 - Ми склали підбірку фразеологізмів, у яких йдеться про планети та інші космічні 

тіла. Поясніть їх значення: 

1) За сім земель.  

2)Перебуває на сьомому небі. 

3) Сім верст до небес – і все пішки. 

4) Ні світ, ні зоря. 

5)На ясні зорі, на тихі води. 

6) Манна небесна.  

7)А все-таки вона крутиться.    

Учень 6: 

 - Пропонуємо вам пограти в гру «Нумо, дзеркальце, скажи»! 

йірукреМ                    нрутаС 

аренеВ                        нарУ 

ялмеЗ                         нутпеН 

сраМ                          нотулП 

ретіпЮ  



Учень 7: 

- Розгадайте кросоворд «Небесні тіла» 
  1                 

    2             

    3               

  4               

5                     

  6             

1.     Планета, яка названа ім'ям бога — покровителя торгівлі та мандрівників. (Меркурій) 

2.     Українська назва сузір'я Плеяд. (Стожари) 

3.     Мала планета. (Астероїд) 

3.     В перекладі грецькою — волохата, хвостата зірка (Комета) 

4.     Наука, що вивчає Всесвіт. (Астрономія) 

5.     Найближча до нас зоря. (Сонце) 

6.     Яке слово утворилося по вертикалі? (Космос) 

Учень 8: 

 Завдання для роботи в парах «Знайди пару» 

Меркурій                        «жива» планета 

Венера                             «лінива» планета 

Земля                               найближча до Сонця 

Марс                                 найбільша планета 

Юпітер                             червона планета 

Сатурн                              найжаркіша планета 

Уран                                 тверда планета 

Нептун                             окільцьована планета 

Плутон                             газовий гігант  

 

Учень 9: 

Фотозапитання «Хто це? » (На слайдах.)  

1) Він усе життя працював вчителем математики і фізики, але у свій вільний час 

конструював ракети і двигуни до них? 

(Ціолковський) 

2) Він конструктор 

перших космічних 

апаратів – штучних 

супутників Землі 

(Корольов) 

 

 

 

3)  Прізвище першого у світі космонавта (Ю.О.Гагарін) 

 

 

 



4) Він здійснив перший добовий політ навколо Землі (Г.Титов) 

 

 

5)Перша жінка космонавт  (В.Терешкова) 

 

 

 

 

6) Він здійснив перший вихід у відкритий космос (Леонов) 

7) Він перший здійснив висадку на Місяць (Н.Армстронг) 

 
8) Перший космонавт незалежної України (Л.Каденюк) 

 

 

 

 

 

4. Презентація групи «Фантазери»: читання складених учнями фантастичних 

оповідань, казок про свою уявну подорож до однієї з планет Сонячної системи,  

репортажів з  планети тощо. 

Представлення публікації учнів 4 класу «Загадка Всесвіту» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Підсумок уроку. Рефлексія  

«Графічний редактор» (діти заповнюють гроно «Ми навчилися») 

- Отже, працюючи над проектом, ми навчилися … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Любі діти! Час нам повертатися до нашої рідної планети Земля. Вона  

найгарніша з усіх планет, на яких ми побували сьогодні! 

 Виразне читання напам’ять віршів  

Учень 1:  

Земля нам усміхається квітками, 

Дарує всім любов, тепло й красу. 

А квіточки своїми пелюстками 

Дзвінку збирають вранішню красу. 

Учень 2: 

Прозору й чисту, ніжну і тремтливу, 

Що Всесвіт відбивається у ній. 

І стільки є тут мудрості та дива, 

Лиш придивись, прислухайся, 

постій… 

Учень 3:  

І ти побачиш незбагненну казку 

У квітах, травах, небі, у струмку. 

Поглянь навколо! Подивись, будь 

ласка, 

На дивовижну й дзвінку росу. 

Учень 4:  

Усе життя, бо це твоя країна, 

Вітчизна мила, це твоя Земля! 

Найкраща в світі, рідна Україна 

До твого серця щиро промовля. 

-Наша подорож добігла кінця. Вам сподобалося? До нових зустрічей на борту 

нашого космічного корабля! 

V. Домашнє завдання: повторити матеріал, підготуватися до перевірної 

роботи  
 

 

 

Левицька Ірина Василівна 

Урок 11 

Тема. Перевірна робота з теми «Всесвіт і Сонячна система» 

Мета: формувати природознавчу компетентність: перевірити рівень 

засвоєння учнями знань про Всесвіт і склад Сонячної системи, добове 

обертання та річний рух Землі, Місяць, нашу Галактику, сузір’я Великий та 

Малий Віз; рівень розуміння учнями нероздільної єдності людини та 



Всесвіту, вміння застосовувати знання про рух небесних тіл для розв’язання 

навчальних і життєвих ситуацій; 

формувати ключові компетентності: уміння учитися (навчально-

організаційні вміння і навички: швидко і зосереджено виконувати завдання; 

розподіляти час на виконання завдань, берегти його, не відволікати 

товаришів і не відволікатися самому під час навчальної діяльності; уявляти 

послідовність виконання завдання, обмірковувати шляхи та обирати 

найоптимальніший для розв’язання поставленого завдання, оцінювати якість 

виконаної роботи), комунікативну (чітко й аргументовано висловлювати 

власну думку, міркувати взаємопов’язаними судженнями), соціальну 

(виховувати бажання берегти навколишній світ, відчувати себе частиною 

Всесвіту), здоров’язбережувальну (виховувати бажання піклуватися про своє 

здоров’я), громадянську (виховувати почуття відповідальності за майбутнє 

планети Земля) 

Обладнання: варіанти тестових завдань, зображення Сонця 

Хід уроку 

І.Організаційна частина 

Давайте привітаємось, 

Давайте усміхнемось. 

Давайте в очки глянемо, 

І нам тепліше стане. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми і завдань 

уроку 

  -Уявіть, що сьогодні на урок до нас завітало сонечко. Воно хоче дізнатися, 

чи добре ви засвоїли  навчальний матеріал про Всесвіт і Сонячну систему(на 

дошці вивішується малюнок) і пропонує вам виконати тестові завдання. 

 Вправа «Уявіть себе» 

-А зараз уявіть і ви себе маленьким сонячним промінчиком та подаруйте 

частинку  тепла своєму товаришу, скажіть йому теплі і лагідні слова.  
 Хвилинка фенологічних спостережень 

 - Наша класна кімната  наповнилася теплом і світлом. А яка погода у нас за 

вікном? 

Сьогодні добре знають люди.  

Яка погода завтра буде,  

Бо теле- й радіопрогноз  

Підкаже — спека чи мороз.  

В старі ж часи, і це знаменно.  

Діди й бабусі наперед  

Прогнозували достеменно  

Погоду з безлічі прикмет:  

Як місяць гострий — на негоду.  

Як рівний — на ясну блакить.  

Щербатий — то відомо зроду,  

Що незабаром задощить.  

Якщо дізнатися належить.  

Така погода чи така —  

Старе й мале уважно стежать  

За виглядом молодика.  

Якщо з рогами він крутими. 

То знай — невдовзі дощ ітиме;  

З положистими заяснів —  

Чекати слід погожих днів... 

 



-Чи слідкували за місяцем наші синоптики? Чи справдилися народні 

спостереження? Давайте послухаємо їх прогноз. 

Виступ учнів-синоптиків 

 Вправа «Діамант» (дітям роздають вирізані зображення сонця) 

-Запишіть на наших сонечках якості, які допоможуть вам виконати тестову 

роботу. 

ІІІ.  Перевірка знання учнями фактичного матеріалу й основних понять з 

вивченої теми 

 Самостійне виконання тестових завдань учнями за варіантами 

 Варіант 1 
Познач правильну відповідь 

1. Сонце — це… 

 а) зоря; 

 б) планета; 

 в) астероїд. 

2.До Сонячної системи входять  … 

а) 9 планет;  

б) 11 планет;  

в) 3 планети. 

3. Найвіддаленіша від Сонця планета … 

а) Меркурій;  

б) Плутон; 

в) Земля. 

4.Сонячна система у Космосі … 

а) єдина;  

б) є багато зоряних систем. 

5.Планети — це … 

 а) теплі космічні тіла,  

         б)гарячі космічні тіла, 

в)холодні космічні тіла. 

6. Чотири пори року розрізняють … 

 а) у помірному поясі; 

 б) у жаркому поясі; 

 в) у холодному поясі. 

7 Кількість і різноманітність видів рослин і тварин у теплових поясах залежить від… 

 а)від тепла і світла; 

 б) від пір року; 

 в) від кількості людей у певній місцевості. 

8. Екватор поділяє земну поверхню на … 

 а)  південну і північну півкулі; 

 б) західну і східну півкулі. 

9. Більше нагрівають земну поверхню промені… 

 а) прямовисні; 

 б) косі. 

10. День зміняє ніч, тому що … 

 а) Земля обертається навколо Сонця; 

 б) Земля обертається навколо своєї осі; 

 в) тому що Сонце рухається навколо Землі. 

11. Земна орбіта – це шлях, яким… 

 а) Земля рухається навколо Сонця; 



 б) Земля рухається навколо своєї осі; 

 в)  Сонце рухається навколо Землі. 

12. Рік – це час, за який … 

 а) Земля робить повний оберт навколо своєї осі; 

 б) Сонце робить повний оберт навколо Землі; 

 в) Земля робить повний оберт навколо Сонця. 

13. Сонячна система знаходиться в Галактиці ... 

 а) Велика Хмара Магеллана; 

 б) Туманність Андромеди; 

 в) Мала Хмара Магеллана; 

 г) Чумацький Шлях. 

14. Місяць — це … 

            а)планета, 

            б) супутник, 

             в) зоря. 

15.Перший космонавт у світі  - це … 

           а)Валентина Терешкова, 

           б) Юрій Гагарін, 

           в) Валерій Биковський. 

16. Планета Земля рухається навколо Сонця по … 

           а) першій орбіті , 

           б) дев’ятій орбіті, 

           в) третій орбіті. 

17. Замість пір року розрізняють сухий і дощовий періоди у… 

 а) у помірному; 

 б) у жаркому; 

 в) у холодному. 

18. Земля робить повний оберт навколо своєї осі за … 

а )добу, 

б) рік, 

в) місяць. 

 

Варіант 2 
Познач правильну відповідь 

1.Сонце … 

а) обертається навколо своєї осі;  

б) не обертається. 

2. Сонячна система складається із… 

 а) Сонця і планет, що обертаються навколо нього; 

 б) Сонця, планет, що обертаються навколо нього, і природних супутників; 

 в) Сонця, планет, що обертаються навколо нього, природних супутників,         

               астероїдів,  незліченних метеоритів і комет. 

3.Планети – це небесні тіла, які світяться …  

а) власним світлом;  

б) світлом відбитим від Сонця. 

4.У кожній планети є … 

а) одна кількість супутників;  

б) різна кількість супутників. 

5.Наша Земля знаходиться на.. 

а) другому місці від Сонця;  

б) третьому місці від Сонця. 

6. Кількість сонячного тепла на поверхні Землі від екватора до полюсів… 



 а) поступово збільшується; 

 б) поступово зменшується; 

 в) однакова на всіх поясах. 

7. Полярний день і полярна ніч буває у поясі… 

 а) у помірному; 

 б) у жаркому; 

 в) у холодному. 

8. Сонячні промені майже весь час падають на лінію екватора… 

 а) прямовисно; 

 б) косо. 

9. Рух Землі навколо Сонця спричинює… 

 а) зміну пір року; 

 б) зміну дня і ночі. 

10. Проміжок часу, за який Земля робить повний оберт навколо Сонця, називається… 

 а) місяцем; 

 б) добою; 

 в) роком. 

11. Вісь Землі – це … 

 а) уявна лінія, яка проходить на однаковій відстані від полюсів; 

 б) уявна лінія, де Земля ніби з’єднується з небом; 

 в) уявна лінія, що проходить через центр Землі та Північний і Південний полюси. 

12. Зміна пір року залежить від того, що … 

 а) вісь Землі не вертикальна, а похила; 

 б) Земля рухається навколо Сонця; 

 в)Земля рухається навколо своєї осі. 

13. Галактика — це … 

 а) Сонце і планети, що обертаються навколо нього; 

 б) декілька зірок; 

 в) гігантське скупчення зірок. 

14. Скупчення зірок, що тягнеться світлою смугою з півдня на північ,— це… 

 а) Зоряний шлях;    

           б) Чумацький шлях. 

15.Найближча до Землі зоря – це... 

              а)Меркурій, 

              б) Марс, 

              в) Сонце. 

16.Першим космонавтом незалежної України був … 

              а)Олексій Леонов, 

              б) Леонід Каденюк, 

              в) Юрій Гагарін. 

17.Частини, що умовно поділяють земну поверхню між екватором полюсами називають … 

            а) холодними поясами, 

            б) тепловими поясами,  

            в)часовими поясами. 

18. Земля має супутників... 

            а) три, 

           б) один, 

           в) дванадцять. 

Фізкультхвилинка  
Встало вранці ясне сонце,  

(потягування)  

Зазирнуло у віконце. 



Ми до нього потяглися, 

За промінчики взялися. 

Будем дружно присідати, 

(присідання)  

Сонечко розвеселяти. 

Встали-сіли, встали-сіли. 

Бачите, як звеселили. 

Стало сонце танцювати,  

(танцювальні рухи) 

Нас до танцю закликати: 

Нумо разом, нумо всі 

Потанцюєм по росі. 

 

ІV. Підсумок уроку. Рефлексія. 

 Бесіда з класом: 

 - Яке значення для життя на Землі має Сонце? (Воно джерело енергії для всіх 

процесів, що відбуваються на Землі; за півроку поставляє на Землю енергію, що 

дорівнює тій, яка знаходиться в усіх  запасах мінерального палива на нашій 

планеті; для рослин сонячне світло є джерелом енергії, необхідної для росту) 

 - Як ми повинні ставитися до нашої планети Земля? 

 Вправа «Незакінчене речення» 

- Виберіть із запропонованих і продовжте такі  речення: 

«Я задоволений (-а)…»   (« Я не задоволений (-а)…»), «Я зміг (-ла)…» ( «Я не зміг 

(-ла)…»),  «Я не зрозумів (-ла)…» («Я не зрозумів (-ла)…»),  «Я засвоїв (-ла) …»  

(«Я ще не засвоїв (-ла)…»), «Мені треба попрацювати над…», «Мені хотілося 

б…» ,« Мені було важко…» 

      - Сонечко вам вдячно за вашу роботу і дарує кожному частинку свого 

тепла.(Роздаються зображення сонечка). 

 

 

  

  

 

 

 
 


