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Цей збірник містить розробки уроків природознавства для 4 класу, 

складені відповідно до оновленої програми. 

Різноманітний навчальний матеріал допоможе вчителеві зацікавити 

дітей предметом, прищепити любов до природи, розвинути дослідницькі 

вміння. У ньому пропонуються ігрові завдання, загадки, кросворди, описи 

дослідів, фізкультхвилинки. 

Видання призначене для вчителів початкових класів, методистів, 

студентів вищих педагогічних навчальних закладів. 
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ВСТУП 

 

Конспекти уроків складено у відповідності до оновленої  програми 

курсу «Природознавство» для четвертого класу. Упорядники збірника 

мали на меті забезпечити вчителів початкових класів матеріалами для 

підготовки до уроків, сприяти впровадженню активних форм навчання, 

формуванню стійкого інтересу до предмета. 

У збірнику вміщений досить значний додатковий матеріал, який 

надасть учителеві можливість вибору, зекономить його час і зусилля. 

Подані у збірнику розробки уроків – це цікаві методичні знахідки та ідеї, 

втілені у конспектах.  

 Змістовність та оригінальність підібраного матеріалу забезпечить 

інтерес до вивчення курсу «Природознавство», а різноманітні форми, 

методи і прийоми роботи спонукатимуть до активного сприйняття учнями 

навчального матеріалу, стимулюватимуть допитливість та інтерес до 

пізнання навколишнього середовища. 

Різноманітний навчальний матеріал збірника подано послідовно, 

відповідно до вікових особливостей дітей. Ігрові завдання підвищать 

зацікавленість учнів уроками природознавства, сприятимуть розвитку 

уяви, творчих здібностей чотирокласників, а вчителеві допоможуть краще 

пізнати своїх учнів, виявити головні риси їхніх характерів, їхні погляди на 

життя, наблизити дітей до самостійного вирішення життєвих ситуацій. 

 Конспекти уроків збагачені емоційним, пізнавальним і особистісно-

значущим матеріалом, спрямованим на розвиток у молодших школярів 

загальнонавчальних умінь і навичок. Зокрема, уміння аналізувати життєві 

явища, порівнювати, узагальнюватий класифікувати природні об’єкти, 

встановлювати причиново-наслідкові зв’язки у природі, самостійно 

працювати з інформацією. Особлива увага приділяється питанню 

всебічного виховання учнів, у тому числі засвоєнню норм етичного, 

естетичного, морального ставлення людини до природи. 

Уміщені в збірнику плани уроків є орієнтовними. Кожний учитель 

має творчо користуватися порадами, виходячи з конкретних умов, 

ураховуючи особливості свого класу, а також може змінювати або 

доповнювати на свій розсуд пропоновані авторами матеріали. Слід 

зазначити, що кожний розділ програми передбачає проведення 

дослідницького практикуму, мета якого – вироблення дослідницьких 

умінь школярів у процесі виконання завдань практичного спрямування. 

Тематика цих завдань також може змінюватись учителем відповідно до 

матеріально-технічного забезпечення, наявності власних цікавих 

дидактичних розробок, підготовленості класу. 



5 

 

Відповідно до базового навчального плану на вивчення предмета 

«Природознавство» в четвертому класі відводяться дві години на 

тиждень. 

Сподіваємося також, що цей збірник стане у пригоді вчителям 

початкових  класів й студентам вищих педагогічних навчальних закладів. 

 

Програма «Природознавство» 

 

Загальна характеристика навчального предмета 

Програма навчального предмета «Природознавство» розроблена на 

основі Державного стандарту початкової загальної освіти і передбачає 

пропедевтику природничих предметів відповідно до вікових особливостей 

дітей молодшого шкільного віку. Базовим поняттям предмета є природа 

як цілісний системний об’єкт, який визначає добір змісту, його розподіл і 

способи організації навчально-пізнавальної діяльності дітей. 

Основна мета навчального предмета  «Природознавство» в початковій 

школі – формування природознавчої компетентності школярів шляхом 

засвоєння системи інтегрованих знань про неживу та живу природу, основ 

екологічних знань, опанування способами навчально-пізнавальної і 

природоохоронної діяльності, формування ціннісного ставлення до 

природи та людини. 

Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких завдань: 

 формування наукової картини світу; 

 формування елементарних уявлень про об’єкти і явища природи, їхні 

взаємозв’язки у системі «нежива природа – жива природа», «природа – 

людина»;  

 формування способів навчально-пізнавальної й природоохоронної 

діяльності;  

 оволодіння елементарними дослідницькими вміннями; 

 набуття досвіду природоохоронної діяльності та застосування його у 

життєвих ситуаціях; 

 засвоєння норм етичного ставлення до природи; 

 виховання любові до природи рідного краю; 

 ознайомлення з традиціями шанобливого ставлення українського 

народу до природи. 

Добір змісту предмета та його структурування визначаються 

єдністю загально-дидактичних (гуманізації, науковості, наступності, 

доступності тощо) та природничих (екологічного, краєзнавчого, 

фенологічного) принципів.  

Відповідно до базового навчального плану предмет 

«Природознавство» вивчається з 1-го по 4-й клас по дві години на 

тиждень. Загальний обсяг навчального часу становить 270 годин. 
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Особливості організації вивчення програмового матеріалу 

 

Навчально-пізнавальний процес рекомендується базувати на 

компетентнісно орієнтованих завданнях з використанням сучасних 

освітніх технологій. У навчальних цілях варто використовувати 

природознавчий та краєзнавчий матеріал, проводити екскурсії у природу. 

Розширений перелік екскурсій подано наприкінці програми кожного 

класу.  

Важливе значення для емоційно-естетичного сприйняття природи 

молодшими школярами відіграють спостереження та власні дослідження; 

творчі завдання, екологічні акції, дидактичні ігри; уроки, проведені у 

формі подорожі, усного журналу, репортажу з місця подій, святкування 

дня Землі, води, прильоту птахів тощо. Такі форми проведення 

навчальних занять позитивно впливають на емоційну сферу дитини, 

сприяють розвитку її уяви, фантазії, мислення, концентрують увагу. 

Поряд із фронтальними та індивідуальними формами роботи варто 

залучати молодших школярів до парної та групової роботи, застосовувати 

інноваційні методики, інформаційно-комунікаційні засоби, ресурси 

мережі Інтернет. 

Метод проектів у сучасні початковій школі втілює ідею 

індивідуалізації навчального процесу та розвивального навчання. Саме в 

процесі проектної діяльності на уроках природознавства формуються 

міжпредметні (дослідницька, формування наукової картини світу) та 

ключові (вміння вчитися, інформаційно-комунікативна, соціальна, 

громадянська, загальнокультурна, здоров’язбережувальна) 

компетентності. Тематика проектів та їхні назви, запропоновані у 

програмі, можуть бути змінені на розсуд учителя, але повинні відповідати 

навчальним завданням відповідного розділу програми. Рекомендована 

кількість проектів у першому класі – не менше 2-х, у 2–4-х класах – не 

менше 4-х.  

Домінуючу роль учитель відводить власним дослідженням та 

спостереженням школярів, практичним роботам, демонстраційним і 

фронтальним експериментам, практичній діяльності з охорони природи. 

Кількість годин на вивчення кожної теми учителі визначають, 

враховуючи підготовленість класу та регіональні особливості. За рахунок 

розвантаження програми рекомендується збільшити кількість уроків-

екскурсій та спостережень у природі; збільшити кількість годин на 

організацію проектної діяльності школярів або розширити її тематику.  
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Програма4 клас 

Зміст навчального матеріалу 
 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 

ВСЕСВІТ І СОНЯЧНА СИСТЕМА 

Уявлення давніх людей про 

Землю та Всесвіт. Склад Сонячної 

системи: Сонце, великі та 

карликові планети, малі тіла. 

Земля – планета Сонячної 

системи. Вплив Сонця на 

різноманітність природи Землі. 

Теплові пояси. Добовий і річний 

рух Землі. Місяць – природний 

супутник Землі. Сузір’я. Велика та 

Мала Ведмедиця. Полярна зоря. 

Молочний Шлях – наша 

Галактика. Сучасні уявлення про 

Всесвіт. 

Учень/учениця: 

має уявлення про давні моделі Всесвіту та 

сучасні уявлення про нього; про зорі, 

сузір’я, Молочний Шлях; 

називає склад Сонячної системи, теплові 

пояси Землі; умови, необхідні для життя 

живих організмів; 

пояснює зв’язок між добовим та річним 

рухом Землі і періодичними змінами у 

природі;  

характеризує умови на планетах 

Сонячної системи; 

застосовуєзнання для задоволення 

пізнавального інтересу про Землю та інші 

планети Сонячної системи. 

ПЛАН І КАРТА 

Горизонт, сторони горизонту. 

Орієнтування на місцевості за 

Сонцем, компасом, місцевими 

ознаками. Зображення місцевості 

на плані, умовні знаки. Масштаб. 

Географічна карта, умовні знаки 

на карті. Робота з планом і  

картою.  

Учень/учениця:  

має уявлення проплан місцевості, 

масштаб;розрізняє план і карту; 

володіє елементарними прийомами 

читання плану і карти; 

знає способи орієнтування на місцевості, 

деякі умовні знаки на плані та карті; 

називає основні та проміжні сторони 

горизонту; 

орієнтується на місцевості за Сонцем та 

місцевими ознаками;  

визначає сторони горизонту за 

допомогою компаса; 

застосовує знання про план місцевості і 

картудля розв’язання навчальних і 

життєвих ситуацій. 

Практичні роботи 

1. Читання плану місцевості. 

2. Читання карти. Порівняння плану 

та карти. 
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ПРИРОДА МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ 

Населення Землі. Умови життя на 

Землі. Материки і океани.  

Особливості природи Тихого, 

Атлантичного, Індійського й 

Північного Льодовитого океанів. 

Особливості природи материків 

Землі. Євразія, Африка, Північна 

Америка,Південна Америка, 

Австралія, Антарктида. 

Учень/учениця:  

має уявлення про населення Землі, 

найбільші країни світу та їхні столиці; 

показує на фізичній карті світу та 

називає океани й материки; 

позначає на контурній карті материки та 

океани (або користується електронним 

ресурсом); 

знаєособливості природи океанів і 

материків;  

порівнює природу материків; 

встановлює взаємозв’язки між 

географічним розташуванням океанів і 

материків та особливостями їхньої 

природи; 

усвідомлює необхідність охорони 

природних багатств материків та 

океанів. 

Практичні роботи 

1. Читання карти світу. 

2. Позначення на контурній карті назв материків і океанів. 

Або (за вибором учителя): 

Ознайомлення з картою світу, вивчення материків та океанів з використанням 

електронних ресурсів. 

ПРИРОДА УКРАЇНИ 

Україна на карті світу. Карта 

України. Форми земної поверхні.  

Рівнини і гори в Україні і в 

рідному краї. Корисні копалини 

України. Водойми України, їхнє  

використання та 

значення.Природні та штучні 

водойми  (річки, озера, ставки, 

водосховища, болота, моря, 

джерела). Рівнинні та гірські 

річки. Чорне і Азовське моря. 

Використання і охорона 

природних багатств водойм.  

Ґрунти України. Охорона ґрунтів.  

Природні зони України. Мішані 

ліси. Лісостеп. Степ. Гори. 

Учень/учениця:  

має уявлення прорізноманітність природи 

України; форми земної поверхні; види 

водойм; 

знаєрозташування України на карті; 

правила збереження природи в рідному 

краї; 

розумієзначення корисних копалин, 

водойм, ґрунтів і лісів для природи та 

господарської діяльності людини; 

показуєна карті і називає рівнини, гори, 

водойми, природні зони;  

називає рослини і тварин різних 

природних зон України;  

використовуєгеографічну карту України 

й рідного краю для розв’язання 
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Карпати і Кримські гори.  навчальних і життєвих ситуацій. 

Практичні роботи 

Позначення на контурній карті столиці та міст України; основних форм 

земної поверхні; водойм України. 

Або (за вибором учителя): 

Подорож Україною з використанням електронних ресурсів. 

Рекомендовані екскурсії(за 

вибором учителя, з врахуванням 

можливостей регіону): 

1. Визначення сторін горизонту за 

Сонцем, компасом або місцевими 

ознаками. 

2. Ознайомлення з формами 

рельєфу, водоймами, рослинним 

та тваринним світом, ґрунтами 

рідного краю.  

Учень/учениця: 

застосовує правила поведінки в природі; 

спостерігає та фіксує результати своїх 

спостережень; 

фотографує найцікавіші об’єкти 

природи рідного краю (за можливості); 

дотримуєтьсяправил поведінки під час 

екскурсій. 

 

Рекомендовані навчальні 

проекти (за вибором учителя, не 

менше чотирьох впродовж 

навчального року, з них один – 

дослідницький). Назву і маршрут 

проекту педагог визначає разом з 

дітьми – учасниками проекту. 

Запропоновані назви – орієнтовні. 

1. «Таємниця Червоної планети» 

(про Марс). 

2. «Крижані велетні» (про 

Юпітер, Сатурн, Нептун, Уран). 

3. «Сестра Землі» (про Венеру). 

4. «За що Плутон вигнали з 

родини великих планет?» (про 

позбавлення Плутона статусу 

великої планети). 

5. Розмаїта Африка. 

6. Подорож Антарктидою. 

7. Цікавий світ Австралії. 

8. Такі різні Америки. 

9. Ми живемо в Євразії. 

10. Земля – планета «Вода» 

(природа океанів). 

11. Добра справа для природи. 

Учень/учениця: 

знаходить декілька джерел інформації, 

порівнює, узагальнює та аналізує її; 

орієнтується у відповідних для  свого 

віку словниках і довідниках; 

працює з інформацією у різних формах 

(текст, малюнок, таблиця, діаграма, 

схема); 

пропонує власний маршрут навчального 

проекту; 

працює в групах, у парі; 

створює презентацію за результатами 

проекту. 
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Орієнтовне календарно–тематичнепланування з курсу 

«Природознавство» 

4 клас (68 год. 2 год. на тиждень) 

№ 

уроку 

Тема Дата 

 РОЗДІЛ І. ВСЕСВІТ І СОНЯЧНА СИСТЕМА  

1. Вступ. Взаємозв’язки у природі  

2. Уявлення давніх людей про Землю і Всесвіт  

3. Сонячна система, її склад. Сонце – зоря, центральне тіло 

Сонячної системи 

 

4. Планети та інші космічні тіла. Планети-гіганти  

5. Земля – планета Сонячної системи. Добовий  і річний 

рух Землі. 

 

6. Теплові смуги Землі та їх вплив на природу.   

7. Місяць – природний супутник Землі  

8. Сузір’я. Великий і Малий Віз, Полярна зоря.  

9. Чумацький шлях – наша Галактика. Сучасні уявлення 

про Всесвіт. 

 

10-11. Навчальний проект «Мандрівка просторами Всесвіту, 

про яку ти мрієш» 

 

12. Перевірна робота  

 РОЗДІЛ ІІ.План і карта  

1.  Горизонт. Сторони горизонту.  

2.  Орієнтування на місцевості за Сонцем, компасом та 

місцевими ознаками.  

 

3.  Екскурсія. Вивчення лінії горизонту та орієнтування на 

місцевості за компасом. 

 

4.  Зображення місцевості на плані, умовні знаки. Масштаб.  

5.  Географічна карта, умовні знаки на карті.  

6.  Читання плану і карти з використанням умовних знаків і 

масштабу.Практична робота:Визначення відстаней за 

планом і картою з використанням масштабу.Читання 

плану і карти за умовними знаками. 

 

7.  Перевірна робота за розділом «План і карта»  

8-10. Підсумковий урок за розділом «Всесвіт і Сонячна 

система.План і карта» 

 

 РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДА МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ  

1.  Населення. Заселення людиною Землі  

2.  Чисельність населення Землі. Зміни чисельності 

населення. 

 

3.  Материки, океани і частини світу на  географічних 

картах. 
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4.  Атлантичний, Північний Льодовитий та Індійський 

океани  

 

5.  Атлантичний, Північний Льодовитий та Індійський 

океани (2 урок) 

 

6.  Євразія – найбільший материк. Еверест – найвища точка 

Землі. 

 

7.  Рослинний і тваринний світ Євразії.  

8.  Африка – найспекотливіший материк на Землі.  

Особливості кліматичних умов африканського 

континенту. 

 

9.  Які особливості має рослинний і тваринний світ 

Африки? 

 

10.  Південна Америка.  

11.  Північна Америка.  

12.  Природні умови. Рослинний і тваринний світ Південної 

Америки. 

 

13.  Природні умови. Рослинний і тваринний світ Південної 

Америки. 

 

14.  Рослинний і тваринний світ Південної Америки.  

15.  Австралія – найсухіший материк.  

16.  Рослинний і тваринний світ Австралії. Особливості та 

природні символи. 

 

17.  Антарктида – найхолодніший материк  

18.  Чи можна жити в Антарктиді? Рослинний і тваринний 

світ Антарктиди 

 

19.  Перевірна робота  за розділом «Материки і океани»   

20. -
21. 

Підсумковий урок за розділом «Природа материків і 

океанів» 

 

21. -22 Навчальний проект «Цікавий світ материків, на який я 

хочу потрапити» 

 

 РОЗДІЛ ІV. ПРИРОДА УКРАЇНИ  

1.  Україна на карті світу.  Практична робота № 1 «Робота з 

географічною картою України». 

 

2.  Карта України. Практична робота № 2 «Позначення на 

контурній карті столиці і міст України». 

 

3.  Форми земної поверхні. Практична робота № 3 

«Позначення на контурній карті основних форм земної 

поверхні України». 

 

4.  Рівнини і гори в Україні та в рідному краї.  

5.  Корисні копалини України.  

6.  Водойми України, їх використання і значення. 

Навчальний проект № 1 «Водойми рідного краю, їх стан 
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і охорона». 

7.  Природні та штучні водойми: джерела, річки, моря.  

8.  Природні та штучні водойми: озера, болота.  

9.  Природні та штучні водойми: ставки, водосховища.  

10.  Будова річки.  

11.  Рівнинні і гірські річки.  

12.  Чорне море.  

13.  Азовське море.  

14.  Використання і охорона природних багатств водойм. 

Практична робота № 4 «Позначення на контурній карті 

основних водойм України». 

 

15.  Ґрунти України. Охорона ґрунтів.  

16.  Розташування природних зон України. Карта природних 

зон України. 

 

17.  Мішані ліси (Полісся). Навчальний проект № 2 «Чому 

ліси називають легенями планети». 

 

18.  Лісостеп.  

19.  Степ.  

20.  Гори. Карпатські гори.  

21.  Гори. Кримські гори.  

22. – 

23.  

Узагальнюючий урок з розділу «Природа України». 

Навчальний проект № 3 «Що можна зробити для 

збереження природи рідного краю». 

 

 

 

 

 

 

Конспекти уроків 

Розділ І. Всесвіт і Сонячна система 

 

 Юрчук Наталія Андріївна 

                               Несторяк Наталія Іванівна 

Урок 1 

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 
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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? 
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-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».  
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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 
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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  
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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 

—    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? 
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- Що сподобалося на уроці? 

- Своє враження від уроку покажіть за допомогою фішок 

VІ. Домашнє завдання  

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

 

 

 

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? 



19 

 

- 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 дбайливодо 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 Золотого 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 



20 

 

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 Качечка. 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 світилузі 

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 
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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, алецю теорію не 

підтримали ні йогосучасники, 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. 
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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. 

VІ. 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 

V. Узагальнення та систематизація знань. Гра « З’єднай в пари» 

 

Уявлення про Землю у Стародавньому Вавилоні 

 

 

Уявлення про землю у Стародавній Індії 
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Всесвіт в уявленні давніх греків 

 

Земля в уяві стародавніх єгиптян 

VІ. 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 підр. с.7-8, 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 



24 

 

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? 

- Що об’єднує всі ці загадки? 

Робота з загадками 

 

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 ?  
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IIІ. Повідомлення теми і завдань уроку 

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

влаштовували свята, складали пісні. Чому? Якби Сонцеперестало 

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? 

- 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» 
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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. 
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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.  

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

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

- Назвіть приказкипро Сонце.(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 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 
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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?» 

Сонце – це планета. 

Планети, які обертаються навколо Сонця, утворюють Космічну систему. 

Земля — єдина планета Сонячної системи. 

Сонце — найближча до нас зірка, розжарена газова куля. 
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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 
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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 
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— 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 (муз. супровід, пісня«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 
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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). 
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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.  
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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  складаються з легких речовин, 

мають порівняно малу густину 
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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) 
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(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» 
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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. Повітряі 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. У результаті виникають гори 

та інші особливості земної поверхні. 

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

спробуйтеназвати основні характеристики планети Земля, продовжуючи 

такі речення: 

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

навколоСонцятанавколовласноїосі. 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). 

Практичнаробота з телурієм 

1. 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).  

2. 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. 
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3. За який час Земля здійснює оберт навколо власної осі? (Один повний 

оберт навколо своєї осі Земля робить за 24 години).  

4. 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. 

5. Пригадайте, коли впродовж літнього дня спекотно, а коли — 

прохолодно? Прохолодно рано вранці та ввечері, спекотно вдень, 

особливо опівдні. 

6. Чим це можна пояснити? Зранку або ввечері, коли Сонце перебуває 

низько над горизонтом, земна поверхня нагрівається менше, ніж опівдні, 

колиСонцерозташованевище. 

7. Щоб дати відповідь на наступне запитання уважно прослухайте рядки 

вірша: 

Сонячний годинник. 

Він не зупиняється, 

Айого 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). 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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 
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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. 

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 її рухом 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. 

 

 

 

 

 



41 

 

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? 
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– 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 
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. 

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 
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відносно джерела світла краще освітлюється (а відносно Землі і 

нагрівається) то Північна, то Південна півкулі) 

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,колиПівнічна півкуляменше 

освітлюєтьсяінагріваєтьсяСонцем, 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 
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піднімається високо над горизонтом, і сонячні промені, 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.  

Робота з загадками 

В теплій шубі зиму всю 

Лапу смачно я смокчу. 

Сплю під пісню хуртовини 

Аж до весняної днини. 

Полюбляю їсти мед 

Звуся, звісно, я … (ведмідь). 

 

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). 

 

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. 

 

Я кислий був зелений, 

Дозрів – і пожовтів. 

Із теплої країни 

до чаю прилетів.(Лимон) 

 

Круглий, як сонце. 

Смугастий, бокатий. 

Дуже солодкий, 

Трішки хвостатий.(Кавун) 

 

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? 
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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. 

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 

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. 

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 
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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 
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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. 

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). 

https://www.youtube.com/watch?v=O76KJgS00LY
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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». 
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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 що 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… 
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Перегляд відеозапису«Місяць» 

(заадресоюhttps://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. 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=O76KJgS00LY
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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  
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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. 
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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: 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- гокл. загальноосвіт. навч. 

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

Природознавство. 4 кл. : Робочийзошит/ 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. 
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Уроку природознавствазавдяки 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 

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. 

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 
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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). 

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.  

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

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.  
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 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 

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 
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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. 

Перегляд відеофільму«Сузір’я  Великий віз» 

ІV. Закріплення вивченого матеріалу 

Робота з підручником. (с. 22- 24) 

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 ?) 

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. 

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)  

Підсумкова бесіда 

- Що нового  дізналися? 

- Які сузір’я допомагають  орієнтуватися на місцевості? 

- Про що хотіли б дізнатися? 

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» 
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Шенкевич Людмила Анатоліївна 

Урок 9 

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 

діяльностіучнів.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: 
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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, 
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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 

небо 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: 
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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. 
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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; 
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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 

Сонячноїсистеми,записвідеоуривкузфільму«Подорож 

накінецьВсесвіту»підмузикуAsuraDustAnd 

Daffodilhttps://www.youtube.com/watch?v=m0JlgVg5cxw,макет«Розташуван

няпланетвСонячній системі». 

Описпроекту«МандрівкапросторамиВсесвіту,про якутимрієш». 

Типпроекту:інформаційний,груповий. 

Об’єктпізнання:планетиСонячноїсистеми. 

Метапроекту:розвитокпізнавальнихітворчих 

здібностейучнівНавчальніпредмети:природознавство,літературне 

читання,образотворчемистецтво,трудовенавчання.  

Формапроведення:презентація-подорож. 

Термінвиконання:упродовж тижня.  

Освітнійпродукт:фото,відео,малюнки,ілюстрації,цікавий 

матеріалпропланети(вірші,пісні,загадки,ігри,кросворди),творчіроботи 

учнів(фантастичніоповідання,казкипроуявну подорож).  

Ключовепитання:ЩомизнаємопропланетиСонячної системи? 
Іетаппідготовчий 
1.Обговоренняукласіідеїпроекту.  

2.Висловленняміркуваньщодоформиподанняпроекту.  

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=m0JlgVg5cxw
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ІІІ група «Пошуковці»: дібрати вірші, кросворди,  загадкина 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. 

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 
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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  

Презентація групи  «Дослідники»  про планети-гіганти  та планетиземної 

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. 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 

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

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, 



69 

 

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 

 Презентація групи «Пошуковці» 

Учень 1:  

-Наше завдання - дібрати вірші, кросворди,  загадкина 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,  
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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. Планета, яка названа ім’ям бога покровителя торгівлі та  мандрівників. 

(Меркурій) 

2. Українська назва сузір’я Плеяд. (Стожари) 

3.Мала планета. (Астероїд) 

4. В перекладі грецькою — волохата, хвостата зірка (Комета) 

5. Наука, що вивчає Всесвіт. (Астрономія) 

6. Найближча до нас зоря. (Сонце) 
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7. Яке слово утворилося по вертикалі? (Космос) 

 

  1                 

    2             

    3               

  4               

5                     

  6             

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) 
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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) 

 

 
 

 

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» 
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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. 
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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 знаньпро 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 застосовуватизнання 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.  
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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, 
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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 космонавту світі  - це … 

а)Валентина Терешкова, 

б) Юрій Гагарін, 

в) Валерій Биковський. 

16. Планета Земля рухається навколо Сонця по … 

а) першій орбіті , 
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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… 
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 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) 
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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  

 - 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). 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ. ПЛАН І КАРТА 

 

Медведєва Ірина Вікторівна 

Пуляєва Ольга Петрівна 

Урок 1. 1 

Тема. Горизонт. Сторони горизонту.  

Мета: формувати в учнів поняття “горизонт”, “лінія горизонту”, 

“відкрита місцевість”, “закрита місцевість”, “основні і проміжні 

сторони горизонту”; навчити їх визначати сторони горизонту за 

Сонцем, місцевими ознаками; розвивати спостережливість, пам’ять, 

виховувати бережливе ставлення до природи. 
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Обладнання: картки з написом сторін горизонту, олівці, зошити, 

циркуль, гномон, казковий герой – зайчик, маршрутні листи. 

Тип уроку. Урок – екскурсія. 

Хід уроку 

 І. Організація учнів до уроку-екскурсії. 

 Сьогодні ми вирушимо на екскурсію. Наш урок буде 

незвичайний: ми будемо вчитися не у класі, якзавжди, а на природі. 

Але для того, щоб ви добре запам’ятали те, що скаже вчитель, ви 

повинні бути спостережливими й уважно слухати всі пояснення. 

ІІ. Вправа «Погода» 

- Як змінювалась погода протягом вересня? 

- Що вплинуло на зміни в природі? 

- Які зміни у житті рослин відбулися протягом цього місяця? 

- Які зміни відбулися у житті тварин? 

- Дайте характеристику погоди нинішнього дня за планом: дата, 

температура повітря, стан неба, опади, вітер. 

ІІІ. Повідомлення теми і завдань уроку. 

Казкова розповідь. 

Пішли якось діти в гості до дідуся Лісовика і ... заблукали. 

Бачать — стрибає зайчик. Діти до нього: 

Зайчику, Зайчику, розкажи, 

Зайчику, Зайчику, покажи. 

Як знайти стежину до дідуся в хатину? 

- До хатинки Лісовика? — перепитав Зайчик. — Дуже просто: 

спочатку запахне грибами, потім — заячою капустою. А як відчуєте 

запах лисячої нори, обійдіть це місце зліва чи справа. Коли воно 

залишиться позаду, принюхайтесь — і вловите запах диму. 

Стрибайте прямо на нього, нікуди не звертаючи. Це дідусь Лісовик 

самовар ставить. 

— Спасибі, Зайчику, — відказали діти. — Шкода, що носи в нас 

не такі чутливі, як у тебе. Доведеться розпитати ще когось.  

 Вправа «Очікування». 

- А й справді, як бути, коли в лісі ви втратили орієнтацію, 

заблукали? (Діти висловлюють свої думки.) 

 Тож сьогодні на уроці ми ознайомимось зі сторонами горизонту, 

будемо вчитись визначати їх за Сонцем, місцевими ознаками.  

ІV. Сприймання та усвідомлення навчального матеріалу. 

Розповідь вчителя з елементами бесіди. 

Не варто думати, що коли ви знаєте дорогу до школи, в поле, на 

річку, до сусіднього села, до міста, то вже умієте орієнтуватися. 

Цього мало. Важливо навчитися на незнайомій місцевості 

визначати сторони горизонту і потрапляти у намічений пункт. 

Ми вийшли з вами у поле. Погляньте навколо себе. 
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- Чи є близько дерева, будинки? 

 Отже, рівна ділянка, вільна від дерев, будинків і ін., називається 

відкритою.Ми знаходимося на відкритій місцевості. Нам здасться, 

що ми стоїмо в центрі великого круга земної поверхні, по краю 

якого вона ніби з’єднується з небом. 

 Простір землі, який ми можемо охопити оком, називається 

горизонтом. 
 Уявна лінія, де небо ніби сходиться із поверхнею Землі, 

називається лінією горизонту. 

 Поглянемо, чи далеко від нас знаходиться лінія горизонту. 

(З’ясовують, що приблизно на відстані 5 км). 

 Лінію горизонту добре видно тільки на рівному, відкритому 

місці. У містах і селах її закривають будинки, у лісі — дерева, в 

гірській місцевості — гори.Чим вище піднімаємося вгору, тим 

більше розширюється горизонт. На рівному місці людина охоплює 

оком навколишню місцевість до 5 км, а якщо піднятися на висоту 

20 м, то горизонт розшириться до 36 км. Для прикладу, вийдемо он 

на той пагорб і побачимо, чи розширюється горизонт. 

- Які нові предмети ви побачили? 

  Горизонт має форму круга,в центрі якого знаходимося ми. Все, 

що ми можемо побачити, знаходиться в горизонті.Давайте 

зобразимо горизонт і лінію горизонту у своїх зошитах.Горизонт ми 

зобразимо у вигляді круга, а лінію горизонту — колом. Центр кола 

— місце, де ми знаходимось. 

Проблемна ситуація. 

Ми вже знаємо, що все, що ми бачимо, тобто школу, ліс, село,  

річку, знаходиться у горизонті. Але як правильно пояснити, у якому  

напрямі вони від пас знаходяться? (Учні міркують по-різному). 

Щоб правильно визначити напрям, розрізняють такі сторони 

горизонту:південь, північ, схід і захід. Це — основні сторони 

горизонту. 

А є ще проміжні: північний захід, південний захід, північний 

схід, 

південний схід.Скорочено їх позначають так. (Учитель показує 

картки). 

Визначення сторін горизонту. 

-  Як же нам встановити ці сторони горизонту на місцевості?  

 Єкілька способів знаходження сторін горизонту. Один з них — 

за Сонцем.Для цього насамперед візьмемо гномон (жердину) і 

проведемо спостереження за довжиною тіні від нього. Ми 

встановимо, що найкоротша тінь буде в той час, коли Сонце 

знаходиться найвище від лінії горизонту, тобто опівдні. Щоб 

визначити сторони горизонту, потрібно стати спиною до Сонця і 
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розвести руки в сторони: тінь від нашого тіла покаже напрям на 

північ, в протилежному напрямку буде південь; праворуч буде схід, 

ліворуч — захід. 

 Є й проміжні сторони горизонту: між північчю і заходом буде 

північний захід, між північчю і сходом — північний схід; між 

півднем і заходом — південний захід, між півдтіем і сходом — 

південний схід. 

 Зараз — полудень.  

Практичне завдання: визначити сторони горизонту. 

-  В якій стороні горизонту від школи найближча вулиця? В якій 

стороні горизонту від нас ліс? село? 

 Ми легко знаходимо сторони горизонту за Сонцем.  

- А як нам визначити сторони горизонту у хмарну погоду, коли 

Сонця не видно? 

- Наприклад, ви знаєте, що в лісі вам треба йти на південь. А як же 

встановити, де — південь? 

 У такому випадку треба орієнтуватися за місцевими ознаками. 

Спостережлива людина ніколи не заблукає серед полів і лісів, 

високих гір і боліт, якщо в неї є певні навички орієнтування:  

1)Можна орієнтуватись за тінями від скель, каменів тощо. Як ми 

вже встановили, тінь від предмета падає па північ. Отже, з північної 

сторони на скелях, каменях росте більше моху, лишайнику, 

оскільки вона — тіньова, вологіша. 

2)Південний бік дерев краще освітлюється Сонцем, тому на 

поодиноких деревах, що ростуть на галявинах, з південної сторони 

гілля і листя густіше, з північної — на стовбурі росте мох. 

3)Мурашники здебільшого бувають з південної сторони дерев або 

пеньків, бо там тепліше. І взагалі, якщо уважно придивитися до 

мурашника, то можна помітити, що один схил у нього пологий, а 

другий — крутий. Пологий схил повернутий па південь, крутий — 

на північ. 

4)На південній стороні горбів, ярів сніг розтає швидше. 

 5) Відомий орієнтир — Полярна зірка. Проведіть уявну пряму через дві 

крайні зорі ковша Великої Ведмедиці і відкладіть по пій відрізок, що 

дорівнює відстані між ними, п’ять разів. Яскрава зірка у кіпці п’ятого 

відрізка — це Полярна зірка. 

6) В орієнтуванні допоможуть звуки, окремі з яких людина здатна чути 

па певній відстані: гуркіт вантажного автомобіля — на відстані 1 км, 

поїзда — за 5-8 км; автомобільні гудки — за 2-3 км; грім — за 5-10 км, 

кроки по твердому покриттю дороги — за 200-250 м; розмову — за 30-

50 м. 

Ці ознаки ви повинні знати. А ще обов’язково пам’ятайте, що для 

того, щоб правильно визначити сторони горизонту, потрібно 
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користуватися кількома ознаками одночасно. 

V. Осмислення учнями знань. 

Робота в групах “Знайди предмет ”. 

 У мене в руці описи предметів і місця їх знаходження. Якщо ви 

добре засвоїли матеріал, можете легко визначити сторони 

горизонту, то швидко їх знайдете! Давайте прочитаємо разом: 

І група. 

Сидить панна у світлиці молода, червонолиця.  

Хто до неї завітає — вітамінами вгощає. (Морква) 

ІІ група.  

Хто хустиночку свою  

Влітку покриває?  

І по двадцять хустин  

На голівці має? (Капуста) 

Кожна група отримує маршрутний лист для пошуку цих предметів: 

«Щоб визначити цей предмет, потрібно від цього місця пройти на 

південь 50 кроків. Потім повернути на південний схід і ще пройти 

100 кроків. Там ви мене побачите. Спробуйте знайти». (Учні, йдуть 

за вказаним напрямом). 

 Правильно ви визначили, це морква і капуста. Молодці.Якщо б 

наш зайчик навчався у школі, то зміг би правильно пояснити, як 

дістатися до хатинки Лісовика. 

Узагальнююча бесіда. 

- Тож давайте повторимо, що ми вивчили на цьому уроці,  

- Що таке горизонт? 

- Що таке лінія горизонту? 

- Де добре видно лінію горизонту, а де – ні? Поясніть чому? 

- Що таке відкрита місцевість? 

- Доповніть речення. 

- Якщо підніматися вгору, горизонт… (розширюється). 

- Якщо рухатися вперед, лінія горизонту… (віддаляється). 

- Які є сторони горизонту? 

- Як визначити сторони горизонту за Сонцем? 

- Уявіть, що ви заблукали в лісі. За якими ознаками ви будете 

орієнтуватися, щоб вийти з нього? 

- За якими ознаками можна орієнтуватися на відкритій місцевості? 

- Чому мурашки будують мурашники з південного боку дерев?  

VІ. Підсумок екскурсії. Рефлексія. 

- Молодці. Я бачу, що ви добре засвоїли сьогоднішній матеріал. А 

про те, як визначати сторони горизонту за компасом, ми дізнаємось 

на наступному уроці.Тепер повертаємося в клас. 

VІІ. Домашнє завдання. Опрацювати статтю «Горизонт, сторони 

горизонту», с. 27-29. 
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Визначити сторони горизонту за Полярною зіркою у вечірній час. 

Принести компас. 

 

 

Скрипець  Марія Василівна 

 

Урок 1. 2 

Тема. Горизонт. Сторони горизонту. 

Мета: формувати у учнів поняття «горизонт», «лінія горизонту», 

«відкрита місцевість», «закрита місцевість», «основні і проміжні 

сторони горизонту»; навчати їх визначати сторони горизонту; 

розвивати спостережливість ,увагу, пам’ять, мислення; виховувати 

пізнавальний інтерес, ілюстрації із зображенням горизонту, лінії 

горизонту, відкритої і закритої місцевості 

Обладнання:картки із закодованими словами, ілюстрації із 

зображенням горизонту і лінії горизонту, таблиця «Сторони 

горизонту», картки із завданнями для роботи в парах і групах; картки з 

тестовими завданнями;підручник «Природознавство»  

4 клас\ Т.Г. Гільберг, Т,В, Сак. – Київ: Генеза, 2015.   

Хід уроку 

І.Організація класу       

Привітання                   

Пролунав і стих дзвінок, 

Починаємо  урок. 

 До уроку приготуйтесь, 

 На роботу налаштуйтесь. 

 Всі за парти ми сідаєм 

 Й працювати починаєм. 

ІІ. Актуалізація знань учнів 

Хвилинка фенологічних спостережень 

Йдучи до школи, діти, ви, напевно, завжди спостерігаєте за 

навколишнім світом. Я впевнена, що і сьогодні ви уважно спостерігали 

за  природою і погодою, тому з легкістю дасте відповіді на мої 

запитання. 

- Яка зараз пора року триває? 

- Який місяць триває?Який сьогодні день? 

- Як змінилась висота Сонця з настанням осені? 

- Як зміна висоти Сонця впливає на тривалість дня і температуру? (день 

став коротшим, температура нижча). 

- У які кольори осінь розмалювала листя рослин? 

- Про які ще зміни у природі з настанням осені ви можете розповісти? 

Інтерактивний метод «Вузлики» 

Прочитайте на картках закодовані слова. 
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МОНСАЯЛ (ясно) 

ЖАРХМАРНОКУД (хмарно) 

ДЛЯПОХМУРОЖ (похмуро) 

ХОИТ (тихо)         

ТРЯНОВІ (вітряно) 

ЖНОСНІ (сніжно) 

ВИХОЛОДПРОНО 

(прохолодно). 

- Які із розкодованих слів ви можете використати, щоб 

охарактеризувати сьогоднішню погоду? 

Фронтальне опитування                                                       
-  Яку тему ми закінчили вивчати?(Всесвіт і Сонячна система) 

- Що цікавого ви дізналися про планету, на якій ми з вами живемо? 

- Яку форму має Земля? 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і завдань 

уроку 

Бесіда  

- Чи знаєте ви, як орієнтувалися під час подорожей мандрівники і 

мореплавці в минулому? 

- Чи не траплялася з вами така ситуація, коли ви заблукали? Що вам 

допомогло віднайти дорогу? 

- Пригадайте уроки образотворчого мистецтва, коли ми з вами 

малювали  пейзаж. З чого ми починали зображувати малюнок? ( З лінії 

горизонту) 

- Відгадайте загадки і дізнаєтеся, про що буде ти мова сьогодні на 

уроці. 

Хоч все життя до нього йди, їдь, біжи, а він все одно буде попереду                                                                                          

(Горизонт)                                                                                                

Навесні і восени і влітку і зимою він між небом і землею. (Горизонт) 

Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, що таке горизонт, навчитеся 

визначати сторони горизонту. 

ІV. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу 

Розповідь з елементами бесіди 
- Пригадайте, чи доводилось вам бувати  у полі,степу чи на кораблі у 

відкритому морі? Що ви бачили навколо себе? 

- На відкритій місцевості, наприклад, у полі, степу людина бачить 

земну поверхню навколо себе у вигляді великого круга. Простір Землі, 

який може охопити очима навколо себе людина, називається 

горизонтом. 

 

 

 

 

 

Мал.1                                              Мал. 2                                            Мал. 3 
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 Горизонт обмежений уявною лінією, краї якої ніби  з’єднуються з 

небом. Лінію, по якій небо ніби сходиться із поверхнею Землі, 

називають лінією горизонту. Лінію горизонту добре видно на 

місцевості, де немає дерев, гір, високих будинків: у полі, на луці, у 

степу, на морі. Таку місцевість називають відкритою, а горизонт 

відкритим. У місті, селі, в горах, у лісі лінію горизонту не видно, бо її 

закривають природні чи рукотворні об’єкти. Таку місцевість називають 

закритою, а горизонт закритим. 

   На відкритій місцевості лінію горизонту можна побачити на відстані 

4- 5 км, а з висоти 20м – уже на16 км, а з висоти 100м горизонт 

розширюється до 36 км. 

 Отже, чим вище  вгору, тим більший горизонт. Якщо рухатися 

вперед лінія горизонту буде віддалятися. 

 Створення проблемної ситуації 
- Отже, ви вже знаєте, що горизонт має форму круга. І все, що ми 

бачимо, тобто школу, ліс , річку, поле ми знаходиться у горизонті. Але 

як правильно пояснити, у якому напрямку знаходиться той чи інший 

природний або рукотворний об’єкт? 

Продовження розповіді(З використанням таблиці «Сторони 

горизонту») 

 Щоб правильно  визначити напрям розрізняють  чотири основні 

сторони горизонту – північ(Пн.), південь 

(Пд.), захід (Зх.) і схід (Сх.). 

Між основними розташовані проміжні 

сторони горизонту: між північчю і 

заходом буде північний захід(Пн. Зх.), 

між північчю і сходом буде північний 

схід (ПН. Сх.), між півднем і заходом 

буде південний захід (Пд. Зх.) , а між 

півднем і сходом - південний схід (Пд. 

Сх.) На малюнку чи схемі північ 

позначають вгорі, південь внизу, захід – 

ліворуч, схід – праворуч. 

Фізкультхвилинка

Всі ми звикли до порядку, 

Дружно робимо зарядку 

Десять раз присядемо,                            

Тепер пострибаємо. 

Тулуб вправо, вліво 

Дружно нахиляємо.           

Руки в боки, руки так, 

Руки вгору, як вітряк. 

Вище руки підніміть 

І спокійно опустіть. 

Плесніть, діти, кілька раз. 

За роботу, все гаразд! 

V.Осмислення вивченого матеріалу                        

Робота за підручником с. 27-28 
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Прочитайте у підручнику на с. 27-28 розповідь про горизонт і сторони 

горизонту. Дайте відповідь на запитання: 

- Що таке горизонт і лінія горизонту? 

- Розгляньте ілюстрації у підручнику на с. 27-28 і скажіть, на якій із них 

зображена відкрита місцевість, а на який закрита? Поясніть. 

Робота в парах 
-  Позначте на картках основні і проміжні сторони горизонту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ.Закріплення, систематизація і узагальнення вивченого 

Гра « Чомусики» 

• Чи може горизонт мати форму будь-якої геометричної фігури? Поясніть 

чому. 

• Чи можна дійти до лінії горизонту? Поясніть чому. 

• Син і батько поверталися з базару додому в село. Син їхав верхи, а 

батько вів коня за поводи. Хто з них перший побачить село? Обґрунтуйте 

свою думку. 

Робота в групах. 

Завданнядля 1 групи: 

 Вкажіть, у яких напрямках на малюнку знаходяться річка, поле, дерево, 

село, кущ. 

 
Завдання для 2 групи: 

Намалювати на картці предмети відповідно до їх напрямку 

розташування. (На півночі розташована лісосмуга, на сході дорога, на 

північному сході видніється село, на південному сході росте дерево, на 

півдні є  ставок, на південному заходістоїть хлопчик. 
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Завдання для 3 групи: 

Написати географічний  диктант і розгадати предмет, який 

намальовано.(1 клітинка на схід, 2 клітинки на північ, 3 клітинки на схід, 

2 клітинки на північний захід, 1 клітинка на схід,2 клітинки на північний 

захід,1 клітинка на схід, 2 клітинки   на північний захід,2 клітинки на 

південний захід, 1 клітинка на схід, 2 клітинки на південний захід,1 

клітинка на схід, 2 клітинки на південний захід,3 клітинки на схід, 2 

клітинки на південь, 1 клітинка на схід). 

 
 Презентація робіт груп 

Тести  

 1. Горизонт – це… 
        а) простір Землі, який можна охопити очима; 

        б) це те, що ми бачимо у вікно; 

        в) уявна лінія між земною поверхнею і небом. 

 2. Лінія горизонту – це… 
        а) напрямок, у якому ми йдемо зі школи додому;    

        б) уявна лінія, де ніби небо сходиться із землею;     

        в) відкрита місцевість, до якої можна наблизитися. 

3. Допиши відповідь. 
        Частину земної поверхні, де добре видно лінію горизонту 

називають…._______. 

         Місцевість, де лінію горизонту не видно 

називають….__________________ . 

4. Вкажіть групу слів, у якій перераховано основні сторони горизонту . 
           а) північ, південь, схід, захід; 

           б) північ, південний захід, південь, захід, схід; 

           в) схід, захід, південь, північний схід. 

5.Якщо сторони горизонту розташовуються навколо вас, то:  
           позаду вас буде ________________ , (південь) 

           попереду вас буде ______________,(північ) 

           ліворуч від вас буде _________________, (захід) 
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           праворуч  від вас буде ________________(схід)  .  

6. Поміркуйте, людям яких професій можуть найчастіше 

знадобитися вміння визначати сторони горизонту. 

VІІ.  Підсумок уроку . Рефлексія 

Гра «Закінчіть думку»  
Сьогодні на уроці ми вивчали тему…. 

Горизонт – це …                            

Лінія горизонту – це… 

Основними сторонами горизонту є… 

Проміжні сторони горизонту – це … 

- Якщо підніматися вгору, горизонт... (розширюється). 

- Якщо рухатися вперед, лінія горизонту... (віддаляється). 

Гра «П'ять речень». Учні в п'яти реченнях формулюють засвоєні на 

уроці знання. 

VIІІ. Домашнє завдання: опрацювати матеріал, вміщений у підручнику 

на с.27-28, дати відповіді на запитання після параграфа §11. 

 

 

Фадєєва Ірина Вікторівна 

Маковій Наталя Василівна 

Урок 2. 1 

Тема. Орієнтування на місцевості за  Сонцем,компасом та 

місцевимиознаками. 

Мета.  

Формування природознавчої компетентності:     

- ознайомити учнів з будовою компаса;  

- навчити визначати сторони горизонту за компасом;  

- вчити орієнтуватися на місцевості за місцевими ознаками;  

- Формування ключових компетентностей: 

- Соціокультурну 

- розвивати спостережливість, увагу, мислення, пам'ять;  

- формувати інтерес до вивчення природничих наук; 

- громадянську 

- виховувати бережне ставлення до природи, наполегливість у 

досягненні поставленої мети. 

- Вміння вчитися 

- організовувати своє робоче місце; планувати свої дії під час 

самостійної роботи; вміння самостійно працювати, доводити роботу до 

кінця; 

- формувати вміння застосовувати природничі знання для розв’язання 

практичних завдань, здійснювати самоконтроль (самоперевірку і само 

оцінювання);  
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- Загальнокультурної: дотримуватись норм мовленнєвої культури, уміти 

формувати власні думки в усній формі, чути і розуміти інших; формувати 

правильне, чітке зв’язне мовлення. 

- Здоров'язбережувальну  

- Очікувані результати: 

- Знає способи орієнтування на місцевості; 

- називає основні та проміжні сторони горизонту; 

- орієнтується на місцевості за Сонцем та місцевими ознаками;  

- визначає сторони горизонту за допомогою компаса; 

Тип уроку: формування умінь і навичок. 

Обладнання: підручник для 4-го класу «Природознавство» (автори Т. Г. 

Гільберг, Т. В. Сак); компаси, годинники, маршруті листи, картки – 

сторони горизонту, мультимедійна презентація 

Хід уроку                                 

І. Організація класу.  

Хвилинка календаря природи. 

1. Заповнення куточка погоди в зошитах. 

2. Опис учнями погоди, опис змін у природі. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності та 

актуалізація опорних знань. 

- Сьогодні ми з вами відкриваємо школу 

майбутніх туристів. 

- Хто такі туристи? – (Це люди, які подорожують 

різними країнами, лісами та горами).-Ми 

поговоримо про те, що повинні знати туристи, 

відправляючись пішки до лісу. 

-Тож, в путь, дорогі друзі! (Діти імітують 

відповідні рухи: встали, одягли чобітки, куртку, шапку, взяли рюкзаки на 

плечі і пішли) – невеличка фізкультхвилинка. 

-Йдемо, йдемо, на горизонті видніється дерево, там у нас буде привал.                                               

- Чому? – (тому, що Земля – кругла). 

- Давайте утворимо коло і пригадаємо, які сторони горизонту ви знаєте? 

(розподіл дітей на групи «Північ – південь – захід – схід»)       

- Давайте утворимо коло і пригадаємо, які сторони горизонту ви знаєте? 

(розподіл дітей на групи «Північ – південь – 

захід – схід»)       

- Молодці, займіть свої місця. 

- Візьміть маршруті листи , (напишіть на схемі 

№1 сторони горизонту). (Самостійна робота 

дітей в групах). 

Перевірка самостійної роботи. 

1) Представник 1 групи, прикріпіть на дошку 

перші дві основні сторони горизонту. 
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- Де завжди на схемі чи карті розташовано північ? (вгорі), відповідно 

південь? (внизу). 

2) Представник 2 групи прикріпіть дві наступні основні сторони 

горизонту. 

- Як ми запам’ятовували розташування захід – схід? (захід – зліва, схід - 

справа) 

3) Представник 3 групи прикріпіть проміжні сторони, пов’язані з 

північчю.  

4) Представник 4 групи прикріпіть проміжні сторони, пов’язані з півднем. 

Графічний диктант 

-А зараз перевіримо, як добре ви орієнтуєтеся за сторонами горизонту. 

На маршрутних листах напишемо графічний диктант, рухаючись у 

відповідності зі сторонами горизонту. 

Від вихідної точки 2 кроки (2 клітинки) на північ 

1 крок на Пн. Зх. 

1 крок на Зх. 

1 крок на Пд. Зх. 

2 кроки на Пд. 

1 на Пд. Сх. 

1 на Сх. 

1 на Пн. Сх. 

- Яка фігура у вас отрималася? 

(Многокутник) 

- Відкладіть ці листи в сторону, в кінці уроку вони нам знадобляться. 

ІІІ. Фізкультхвилинка. 

Встаньте, зробіть 2 кроки на північ. Покажемо, як на нас холодом повіяло. 

Поверніться на схід, підніміть руки вгору і потягніться до сонечка. 

Зробіть 3 кроки на захід, присідаючи покажемо як сонечко сідає на заході. 

Поверніться обличчям на південь, покажемо як спекотно. 

Поверніться на північ, сідаємо на свої місця. 

- Молодці, добре орієнтуєтеся за сторонами горизонту.  

ІV. Повідомлення теми й мети уроку. Вивчення нового матеріалу. 

1. Проблемне питання. 

- А навіщо потрібні сторони горизонту? 

Навіщо їм дали назви? (Для орієнтування у 

просторі під час роботи льотчиків, геологів, 

космонавтів, під час подорожей 

мандрівникам, туристам, для походу в ліс і 

т. ін.) 

2. Мозкова атака. 

- Що таке орієнтування? Що означає 

вміння орієнтуватися? (відповіді учнів) 

Доповідь «Природодослідників» 
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1) Колись під орієнтуванням розуміли 

знаходження сходу, а зараз розуміють своє місце 

розташування, або місце розташування предметів 

по відношенню до відомого предмета по сторонах 

горизонту. 

2) Орієнтуватися на місцевості означає вміти 

визначати сторони горизонту, тобто дізнаватися, 

в якому напрямку від нас знаходяться північ, південь, захід, схід. 

– Як визначити сторони горизонту за сонцем? До нас завітав помічник – 

консультант, який навчить орієнтуватися за сонцем. 

Помічник-консультант. 

3) Найдрівніший спосіб визначення сторін горизонту – орієнтування за 

Сонцем. Сонце сходить на сході і заходить на заході. Опівдні воно 

знаходиться на півдні.Для того, щоб визначити сторони горизонту за 

сонцем, потрібно опівдні стати спиною до сонця, попереду буде північ, 

позаду –південь, розвести руки в боки. Права рука покаже напрям на схід, 

ліва – на захід. 

2) Визначення сторін горизонту за зірками. 

Вчитель. Але як бути, якщо людину під час подорожі настигла ніч? 

Сонце ж вночі не світить! Тоді, що, чекати ранку? 

Помічник-консультант.   

Тоді на допомогу прийдуть зірки. 

-Пригадайте, яка зірка завжди вказує на 

північ? 

- В якому сузір’ї вона знаходиться? 

- Вірно. Ще здавна по зіркам орієнтувалися 

капітани кораблів в відкритому морі, 

провідники караванів в пустелі. Тут на 

допомогу приходить полярна зірка, котра 

завжди вказує на північ. Полярна зірка є кінцем ручки «ковшика» сузір’я 

Малої Ведмедиці. А щоб знайти Малу Ведмедицю треба знайти дві крайні 

праві зірки «ковша» Великої Ведмедиці, від верхньої зірки провести уявну 

лінію, на якій відкласти п’ять раз відстань між цими крайніми зірками. В 

кінці цієї лінії і знаходиться Полярна 

зірка. 

5. Визначення сторін горизонту за 

місцевими ознаками. 

Вчитель.Та зірки, як і сонце не завжди 

бувають видними, і в похмуру погоду 

орієнтуватися по ним не можливо. Як тоді 

бути? 

Помічник-консультант. 
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- Ще в давні часи люди знайшли вихід з цього положення, 

придивившись до навколишнього середовища. Звернемось до Довідкового 

бюро , яке ознайомить нас з орієнтуванням за місцевими ознаками. 

Довідкове бюро. 

Річні кільця на пнях дерев з південного 

бокуширші, ніж з північного. 

 
У дерева, що росте окремо, гілля за звичай довше 

і густіше з південної сторони. 

 

 
У берези кора біліше і гладенька з південної 

сторони, а з північної на корі багато тріщин і 

наростів, вона нерівна і темна. 

 
На каменях і деревах з північної сторони більше  

моху і лишайників. 

 

 
Мурашник завжди розташований з південної 

сторони дерева. Навіть схили мурашника 

неоднакові: з півдня він біль пологий. 

 
Квітка соняшника завжди тягнеться за Сонцем і 

ніколи не показує на північ. 
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Восени птахи летятьна південь, а  

весною на північ. 

 

 
Ягоди та фрукти красніють і спіють краще з 

південної сторони. 

 

 
На сосні смоли більше з південної сторони 

дерева. 

 
Сніг навесні швидше тане на південному схилі 

горба.  Весною лунка в снігу під деревом з 

південної 

 
Церкви також можуть слугувати хорошим 

орієнтиром. Алтарі та часовні православних 

церков направлені на схід. Опущений край 

нижньої перекладини хреста на куполі 

направлено на південь, а піднятий – на північ. 

 
  

Помічник-консультант.  

Я хочу зазначити, що користуватися місцевими ознаками треба вміло, 

оскільки точність орієнтування за їх допомогою залежить від пори року і 

особливості місцевості. По можливості бажано визначати напрямок сторін 

горизонту за декількома ознаками. 

Офтольмалогічна пауза. 
- Закрийте очі та уявіть, що ви капітан великого 

корабля. Ваш корабель знаходиться в океані. 

Берегів не видно. Хмари закрили сонце. Дуже 

швидко темніє.  

6. Ознайомлення з компасом. 

Проблемне питання: Як визначити курс 
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корабля? (Після декількох спроб діти приходять до висновку, що потрібен 

спеціальний прибор для визначення напрямку руху.) 

Вчитель. Дійсно, існує такий прилад. Люди 

весь час шукали все нові способи надійного 

орієнтування, особливо в відкритому морі і 

океані. Вони вже давно навчилися 

видобувати залізо із руди. При цьому іноді 

людям попадалася дивна руда  - до неї 

прилипали металеві предмети. Полежавши з 

такою рудою, ці предмети самі починали 

притягувати інші металеві предмети. Люди виявили, що намагнічена 

спиця, намагнічена голка,  намагнічений кусочок заліза – всі вони 

наполегливо встановлювались одним кінцем до півночі, в бік Полярної 

зірки.  Це і був компас – простий, але надійний прилад.  

Отже, надаємо слово нашим історикам. Яка ж історія створення компасу? 

Історики 

Перший компас.Перші компаси були 

громіздкі і зовсім не схожі на сучасні.   

Прийнято вважати, що саме у стародавньому 

Китаї було винайдено перший компас, який 

називався «синань» (в перекладі – той, що 

відає півднем).Компас мав вигляд ложки, 

зробленої змагнетиту. Опуклою частиною 

ложка  встановлювалася на ретельно 

відполіровану мідну або дерев’яну пластину, так, що держак не торкався 

пластини, а вільно висів над нею, а сама ложка могла вільно обертатися. 

На пластині були нанесені позначення країн світу у вигляді зодіакальних 

знаків. Якщо штовхнути ложку, вона починала обертатися, а її держак, 

після того, як вона заспокоїлася, показував точно на південь. Форма 

компаса у вигляді ковшика або ложки була вибрана не випадково. На 

думку стародавніх китайців вона нагадувала сузір’я Великої Ведмедиці, 

яке вони називали Небесним ковшем. 

В ІХ столітті в Китаї з’явилася плаваюча стрілка компаса, виготовлена  

зі штучного магніту у вигляді залізної рибки. Вона нагрівалася до 

почервоніння й опускалася в сосуд  водою. Тут вона вільно плавала, 

вказуючи своєю головою в ту сторону, де знаходився південь. 

У китайців компас запозичили араби, в арабів – італійці. Потім стали 

використовувати португальські та іспанські моряки.  

Компас зробив переворот в мореплаванні. Він був першим 

навігаційним приладом, що дозволив прокладати курс у відкритому морі. 

Озброївшись компасом, іспанські та португальські моряки в кінці XV 

століття наважилися на далекі плавання. Вони залишили морські береги 
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(до яких мореплавання було прив'язане протягом декількох тисячоліть) і 

пустилися в плавання через океан. 

До вашої уваги компаси, з минулого і сучасності. 

    
Вчитель. Отже, компас – це прилад для 

визначення сторін горизонту. Розглянемо яку 

будову він має. 

Помічник – консультант. 
- На що схожий компас? ( На годинник) 

- Чим саме він схожий на годинник? ( кругла 

коробочка покрита склом, в нутрі якої шкала 

з поділками) 

- Ця кругла коробочка в компасі називається  

«корпус», шкала з поділками в годиннику 

називаєтьсяциферблат, а в компасі – «лімб». 

- Що написано на циферблаті в годинниках? 

(цифри), а в компасі – сторони горизонту. 

- Що рухається в нутрі годинника? (2 

стрілки), а в компасі – магнітна стрілка. 

- Іноді в компасах є запобіжник, який фіксує 

стрілку в нерухомому стані, коли  він 

знаходиться в неробочому стані. 

- В годинниках є механізм, а в компасі його 

немає, так як стрілка обертається під дією 

магнітної сили землі. 

- Людям яких професій потрібне вміння 

користуватися компасом? (льотчики, 

військові, моряки  …)  Можливо в 

майбутньому ви станете військовими, 

моряками, тому зараз ми навчимося 

користуватися компасом. 

Практична робота.  
1) Правила роботи з компасом. 

2) Визначення сторін горизонту за 

годинником.Якщо немає компаса, то північ і 

південь можна визначити з допомогою 

годинника. Для цього необхідно годинникову 

стрілку направити на сонце і провести уявну лінію на “1”, поділивши цей 

кут навпіл, отримаємо південь. 
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VІІІ. Узагальнення та систематизація знань 

- Що нового дізналися на уроці? 

- Визначення сторін горизонту за місцевими ознаками (фронтально) 

- Визначення сторін горизонту за годинником – (робота в парах). 

Гра «Чи вірите ви, що…» 

     
Цікавинки 

- Хто ж іще може орієнтуватися 

за сонцем? 

Серед літа біля липки 

Виграють сопілки, скрипки. 

Це не скрипки, не сопілки,  

То медок збирають…… 

- Черепахи можуть 

орієнтуватися за сонцем. 

Але досі залишається загадкою, 

як вони знаходять кінцеву точку 

подорожі. 

- У воді плаває, по землі ходить, 

А з хатини не виходить… 

Домашні тварини, які потрапили далеко від дому і без компаса швидко 

знаходять дорогу додому. 
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Якщо зранку та ввечері тінь від крил метелика направлена на схід, то о 

12:00 – з півночі на південь 

VІІ. Підсумок уроку. Рефлексія. 

Вчитель. Візьміть, будь ласка, той многокутник, що ми отримали під час 

виконання графічного диктанту. 

Перетворимо його на Смайлика, намалюємо йому очі. 

- Якщо на уроці вам було все зрозуміло , ви добре засвоїли матеріал, у вас 

все вийшло, то намалюйте замість носа знак оклику. 

- Якщо у вас залишилися якісь сумніви, питання, намалюйте знак питання. 

- Якщо на уроці у вас був гарний настрій, намалюйте посмішку. 

- Якщо вас щось засмутило або виникли будь-які труднощі, намалюйте 

сумний смайлик. 

- Якщо урок пройшов нормально без особливих емоцій, намалюйте 

прямий ротик своєму смайлику. 

 

 

 

Базик Надія Анатоліївна                                

Урок 2. 2 

Тема. Орієнтування на місцевості за Сонцем, компасом, місцевими 

ознаками. 
Мета: ознайомити учнів з новим поняттям « компас» та його будовою,  

виробляти вміння користуватися ним; вчити учнів орієнтуватися на 

місцевості за допомогою Сонця,компаса та місцевих ознак; розвивати 

увагу , спостережливість,вміння застосовувати свої знання на практиці, 

аналізувати та логічно мислити; виховувати любов до 

природи,наполегливість у досягненні поставленої мети.     

Обладнання: Гільберг Т.Г. Природознавство : підручник для 4-гокласу 

загальноосвітнього навчального закладу. Т.Г.Гільберг, Т.В. Сак, - Київ: 

Генеза , 2015 ; ілюстрації,компас,картки із завданням для роботи в групах 

та парах. 

Хід  уроку 

І.Організація класу  

ІІ.  Актуалізація опорних знань учнів 

Підсумок  фенологічних  спостережень 

Учень – синоптик характеризує сьогоднішню погоду. 

Учні доповнюють характеристику своїми спостереженнями. 

-  Які зміни ви помітили в живій природі? 

 Перевірка домашнього завдання 

Тести 

1.Що називається горизонтом? 

а) частина земної поверхні, яку ми можемо бачити очима; 

б) видима частина суші; 
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в) все те, що ми бачимо перед собою. 

2.Що таке лінія горизонту? 

а) уявна лінія, яка проходить на однаковій відстані від полюсів; 

б)уявна лінія, по якій небо ніби об’єднується із землею; 

в)уявна лінія, яка проходить через центр Землі. 

3. Скільки основних сторін горизонту? 

а) 6; 

б) 8; 

в) 4. 

4.Як називається сторона горизонту, де Сонце знаходиться опівдні? 

а) Захід; 

б) Південь; 

в) Північ. 

Фронтальне опитування 
-  Що означає орієнтуватися на місцевості? 

-  Пригадайте, за допомогою чого можна визначити сторони горизонту? 

ІІІ. Мотивація  навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми, мети 

уроку 

- Як ви вважаєте, для чого людині потрібно вміти визначати сторони 

горизонту?  

- Сьогодні ми на уроці дізнаємося, як орієнтуватися на місцевості за 

допомогою Сонця, компаса та місцевих ознак. 

IV.Вивчення нового матеріалу. 

Пояснення вчителя з елементами бесіди. 

- Чи знаєте ви, як орієнтуватися за Сонцем? 

- Визначати сторони горизонту можна за Сонцем, спостерігаючи за 

зміною довжини тіні від гномона. Найкоротша тінь буде опівдні, коли 

сонце перебуває найвище над горизонтом.  Опівдні потрібно стати 

обличчям, розвівши руки в боки,  у напрямку найкоротшої тіні. Тоді перед 

вами буде північ, позаду буде південь, праворуч – схід, ліворуч – захід                  

(мал. 21 на с 30 підручника). 

Відгадування  загадки 

Під склом дві стрілки, вкажуть стежку до домівки  (Компас) 

- Чи відомо вам, для чого використовують цей прилад? (Для визначення 

сторін горизонту) 

Рубрика  «Це – цікаво знати» . Історія виникнення компаса 

 Магнітний компас було винайдено в Китаї. У китайських джерелах є 

згадка про великий глиняний горщик, який каравани берегли більше за всі 

дорогоцінні вантажі. В ньому на дерев’яному поплавці лежав коричневий 

камінь, що полюбляє залізо. Він, обертаючись весь час указував у бік 

півдня,а це,  коли не видно сонця та немає зірок, рятував їх від лиха, 

виводячи до колодязів та вказував правильний шлях. 

Ознайомлення з  будовою  компаса 
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Вчитель роздає учням компаси 

- Розгляньте компас. Він має корпус. 

Всередині компаса міститься намагнічена стрілка.  Спеціальною 

пружиною вона притискується до скла. Всередині корпуса міститься лімб 

з поділками. На ньому літерами  позначено сторони горизонту. 

- А як же користуватися ним? 

- Як за допомогою компаса можна визначити сторони горизонту? 

Сьогодні на уроці ми навчимося працювати із компасом. 

Практична робота з компасом. 

Учні виконують дії під коментар вчителя. 

- Тримате  компас горизонтально й повертате  його так, щоб синій кінець 

стрілки  закрив літери Пн. Тоді  літери Пд. Будуть указувати  на південь, 

літери Зх. –на захід, літери Сх – на схід. Знаючи це, ви  зможете  

визначити за компасом будь – яку сторону горизонту. 

Проблемне запитання 

- Як визначити  сторони горизонту  в хмарну погоду, коли немає компаса? 

Робота з підручником. Самостійне опрацювання  матеріалу підручника 

«Орієнтування за місцевими ознаками»  

- Що в лісі може замінити компас?   

Хвилинка –цікавинка «Бібліотечка природодослідника»  
ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА 

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань. 

 Робота в парах 

Орієнтування за компасом. 

а) визначте, що в нашому класі знаходиться на : 

півночі;      сході;      півдні;     заході. 

б) визначте, де розташовані окремі предмети в нашому класі: 

двері;    класна дошка;   середнє вікно; батареї опалювання; шафи для 

одягу. 

V І. Підбиття підсумків. Рефлекція. 

Бліц - опитування 
- Що називають орієнтуванням? 

- Які способи орієнтування на місцевості ви знаєте? 

- Як можна визначити сторони горизонту за допомогою Сонця? 

- Як ви будете орієнтуватися на місцевості в хмарну погоду? 

- Для чого потрібен компас? 

- Як потрібно користуватися компасом? 

Вправа «П’ять речень».Учні в п'яти реченнях формулюють засвоєні на 

уроці знання 

V І І. Домашнє завдання  

1.Опрацювати  матеріал  підручника на   с.29-32, відповідати на питання 

рубрики «Перевір себе»;  
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2. Для допитливих – використовуючи різні  джерела інформації, 

підготувати повідомлення про орієнтування бджіл. 

 

 

Ружина Валентина Іванівна 

Урок 3. 1 

Тема. Екскурсія. Вивчення лінії горизонту та орієнтування на 

місцевості за допомогою компаса 

Мета: повторити правила роботи з компасом; сформувати прості навички 

роботи з компасом; вчити вказувати напрями сторін горизонту, визначати 

сторони горизонту з допомогою Сонця, компасу та місцевих ознак; 

розвивати вміння аналізувати результати спостережень, порівнювати і 

робити висновки; виховувати любов до природи. 

Тип уроку: застосування знань, умінь, навичок. 

Форма проведення: урок на місцевості. 

Методи та методичні прийоми: бесіда, розповідь, практична робота. 

Хід уроку-екскурсії 

І.Організаційний момент. 

Вступне слово вчителя 

Діти, сьогодні на вас чекає пошук скарбів. Але у морі пригод на вас 

чекає океан труднощів. Чи готові ви з ними впоратися? Чи вистачить у вас 

знань, умінь і терпіння? Тільки найуважнішим та найкмітливішим 

сьогодні посміхнеться удача! Отже, сміливіше, вперед! Слід згадати, як 

можна за природними об’єктами визначити сторони горизонту. Що таке 

компас? Як улаштований цей прилад? Слід нагадати учням, що компас — 

простий прилад для визначення сторін горизонту. Основні складові 

компаса — намагнічена стрілка, один кінець якої завжди вказує на північ 

(Північний магнітний полюс Землі), і циферблат, що обертається,— лімб, 

розділений на 360 градусів. 

Правила роботи з компасом 

Покладіть компас на горизонтальну поверхню або долоню. 

Стрілка компаса має бути нерухомою. Після цього поверніть компас 

таким чином, щоб синій кінець стрілки вказував на північ. 

Ви зорієнтували компас і підготували його до роботи. 

Визначення сторін горизонту за сонцем. 

Для цього потрібно: 

1.Опівдні стати спиною до Сонця. Тінь від нашого тіла покаже напрям на 

північ. Позаду (за спиною) буде південь. 

2.  Розвести руки в різні боки. Права рука показує напрям на схід, ліва — 

на захід. 

ІІ.Практична робота.  

Спробуйте самі визначити, де знаходиться південь, північ, захід, схід. 

Позначте їх умовно на землі.  
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Фізкультхвилинка. 

Розповідь з елементами бесіди.  

Спосіб визначення сторін горизонту за Сонцем називається 

орієнтуванням за Сонцем. 

Крім основних сторін горизонту, є проміжні (ті, що знаходиться між 

основними). На умовно позначених сторонах горизонту визначте 

проміжні сторони горизонту, розділяючи навпіл віддаль між основними 

сторонами. 

- Як можна назвати утворені проміжні сторони? 

Проміжні сторони називають у такій послідовності: спочатку 

називають північ або південь, потім захід або схід, а тоді ту сторону, яка 

знаходиться між ними, — проміжну. Наприклад, Пд. і Зх., між ними буде 

південний захід. 

Назвіть самостійно проміжні сторони горизонту, зображені на 

схематичному малюнку. Скільки проміжних сторін горизонту? Де вони 

знаходяться? Як дають їм назви? 

Виконання завдань у групах 

Завдання 1 

- Розгадайте ребуси і запишіть назви географічних об’єктів.(Відповідь: 

луки — береза; дорога;  город — пень). 

Завдання 2 

- Визначте, в яких сторонах горизонту відносно їх місцезнаходження 

(вихідна точка — ґанок школи), знаходяться відгадані у завданні 1 

географічні об’єкти. 

Завдання 3 

- Визначте, в яких сторонах горизонту відносно їх місцезнаходження 

(обрати будь-який об’єкт) знаходиться школа, вулиця і будинок, де ви 

живете,в якому напрямі знаходиться міст, гора тощо. 

Результат екскурсії 

Учні отримали теоретичні і практичні знання щодо орієнтування. 

ІІІ. Систематизація, узагальнення засвоєних знань, умінь, навичок. 

Бесіда.  

- Що ми вивчали на уроці?  

- В якій послідовності слід здійснювати орієнтування за Сонцем? 

- Скільки є основних та проміжних сторін горизонту? 

- Де знаходяться проміжні? 

- Як дають їм назви? 

Практична робота у групах 

1. Визначити за допомогою Сонця захід (або схід) і назвати предмети, 

виготовлені людиною, які знаходяться у цьому напрямку. 

2.Назвати об' єкти неживої природи, що знаходяться у південному (або 

північному) напрямку. Напрямок визначити за Сонцем. 
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Виграє та група, яка правильно визначить задану сторону горизонту і 

назве швидше та більше об'єктів. 

ІV. Підбиття підсумків уроку. 
Аналіз роботи груп і окремих учнів, оцінювання з мотивацією.До 

оцінювання залучаються учні з метою формування в них оцінного 

ставлення до себе і своїх товаришів. 

V. Повідомлення домашнього завдання.Використовуючи знання про 

орієнтування на місцевості за Сонцем, слід визначити, у якому напрямку 

від школи знаходиться ваш будинок. 

 

 

Терещенко Олена Василівна 

Урок 3. 2 

Тема. Екскурсія. Визначення сторін горизонту за Сонцем, компасом 

або місцевими ознаками. 

Мета: вчити орієнтуватися за допомогою Сонця, компасу та місцевими 

ознаками, вказувати напрями сторін горизонту (основних та проміжних); 

сформувати прості навики роботи з компасом; розвивати вміння 

аналізувати результати спостережень, порівнювати і робити висновки; 

виховувати товариськість, відповідальність.  

Обладнання: зошити, ручки, олівці, компаси, картки із завданнями. 

Хід уроку 

І. Організація класу 

ІІ.Актуалізація  опорних знань учнів. 

Фенологічна хвилинка. 

- Яка пора року? 

- Який сьогодні день? 

- Яка погода? 

Фронтальне опитування 
-Що означає орієнтуватися на місцевості? 

-За допомогою чого можна визначити сторони горизонту? 

ІІ. Повідомлення теми, мети уроку.  

- Сьогодні ми з вами здійснимо екскурсію до шкільного парку. Метою 

нашої екскурсії є закріплення на практиці вміння орієнтуватися на 

місцевості. Головне що нам треба взяти з собою  

Ніде не купиш, 

На вагах не зважиш, 

Сам здобуваєш,  

У комору складаєш.(Знання) 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 
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- Для того щоб розпочати наш урок ми розділимося з вами на три групи. 

Кожна група буде мати певну назву. Щоб дізнатися яку, нам треба 

розгадати загадки.  

1. Туди дійти ми не змогли, 

Де край неба і край землі. (Горизонт) 

2. Його не сіють, а воно півсвіту освічує.(Сонце) 

3. Він відшукує шлях будь-де 

Уміщається в кишені,  

А за собою нас веде.(Компас) 

- Назви груп вибрані не випадково. Ми з вами навчилися визначати 

сторони горизонту за Сонцем, компасом та місцевими ознаками.  

ІV. Засвоєння знань, умінь, навичок. 

Практична робота на шкільному подвір’ї. Кожна група отримує конверт 

із завданнями. 

1 завдання для всіх груп – визначити сторони горизонту: 

1-а група «Горизонт» – за місцевими ознаками; 

2-а група «Сонце» – за Сонцем; 

3-я група «Компас» – за компасом. 

 Крім основних сторін горизонту, є ще проміжні. Наступне завдання-

конкурс  ускладнене і різне. Виграє та команда, яка швидко і правильно 

впорається із завданням. 

2 завдання  

1-а група «Горизонт» – визначити за місцевими ознаками північний захід 

та назвати об’єкти, які знаходяться у цьому напрямку; 

2-а група «Сонце» – визначити за Сонцем південний захід та назвати 

об’єкти, які знаходяться у цьому напрямку  ; 

3-я група «Компас» - визначити за компасом південний схід та назвати 

об’єкти, які знаходяться у цьому напрямку; 

V. Узагальнення та систематизація знань учнів. 

Бесіда 
- У якій послідовності треба здійснювати орієнтування за Сонцем? 

- Скільки є основних та проміжних сторін горизонту? 

- Чому важливо вміти орієнтуватися на місцевості? 

- Чи можливо дійти до лінії горизонту? 

- Які бувають компаси? 

VІ. Підведення підсумків. Рефлексія 

 Вчитель аналізує роботу кожної групи. До оцінювання роботи кожного 

з учнів можна залучити однокласників. 

- Що корисного ви дізналися на уроці? 

- Що, на вашу думку, було найскладнішим? 

- Чим цікавим вам хотілося б поділитися з друзями після сьогоднішнього 

уроку? 



105 

 

VІІ. Домашнє завдання.Користуючись одним із видів орієнтування, 

визначити , в якому напрямку від вашого будинку знаходиться школа. 

 

 

 

 

Молчанова Тамара Олександрівна 

Ткачук Олена Анатоліївна 

Урок 4. 1 

Тема. Зображення місцевості на плані, умовні знаки. Масштаб. 
Мета: формувати в учнів уявлення про план і масштаб, учити креслити 

план місцевості, користуючись умовними знаками; розвивати 

спостережливість, діалогічне і монологічне мовлення, пізнавальну 

активність; удосконалювати уміння роботи в парах, групах; виховувати 

інтерес до уроків природознавства. 

Обладнання: ілюстрації «План, масштаб», «План місцевості», «Карта». 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

Заливчастий шкільний дзвінок 

Покликав знову на урок. 

Будьте всіуважні, 

А щестаранні! 

Щобприроді другом стати, 

Таємницівсівпізнати, 

Всі загадки розгадати, 

Навчітьсяспостерігати. 

Будемо разом розвивати у себе уважність, 

А допоможедізнатися наша допитливість. 

ІІ. Актуалізація опорних знань 

Фронтальне опитування.  

Гра « Так чи ні» 

Горизонт — це прилад для визначення сторін горизонту. (Ні) 

За допомогою компаса визначають сторони горизонту. (Так) 

Стрілка компаса завжди вказує на північ. 

Протилежна сторона заходу — схід. (Так) 

До лінії горизонту можна дійти. (Ні) 

Земля — великий магніт. (Так) 

Якщо стояти обличчям на північ, позаду буде схід. (Ні) 

Перевірка домашнього завдання. Пошуково-дослідницька діяльність 

учнів. (Повідомлення учнів про орієнтування на місцевості без допомоги 

компаса.) 

1) Гриби ростуть на північній стороні дерев, чагарників, пнів.  
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2) У дерева, що стоїть окремо, з північної сторони росте менше гілок, ніж 

із сонячної, південної сторони.  

3) На пнях відстань між річними кільцями ширша з того боку, з якого 

пень краще освітлений сонцем, із південного боку.  

4) Мох на каменях і деревах завжди росте на північній стороні. 

5) Біля пнів і купин ягоди журавлині, брусниці, чорниці краще ростуть із 

освітленої сонцем, південної сторони.  

6) У мурашників крутий схил спрямовано на північ, а більш положистий 

— на південь.  

7) Мурахи будують свої мурашники з південної сторони дерев.  

8) Навесні, коли починає пригрівати сонце, на південних схилах пагорбів 

сніг тане швидше, ніж на північних. 

IІI. Мотивація навчальної діяльності 

Слово вчителя з елементами бесіди.Прийом «Відстрочена відгадка» 

Одну із загадок картографів ви розгадали під час минулого уроку. Це 

спосіб зображення об’єктів за допомогою умовних знаків. Тепер настав 

час зайнятися розгадкою ще однієї головоломки. В який спосіб 

картографам удається на невеликому аркуші паперу зобразити відстані в 

десятки, сотні, тисячі кілометрів? Погляньте на карту півкуль. Якщо 

вірити її назві, тут помістилась уся наша планета, площа якої дорівнює 

понад 510 млн км2. Крім того, картографи стверджують, що, розгадавши 

їх другу загадку, ви зможете точно визначати відстань між двома 

населеними пунктами, не переміщаючись з одного в другий! А поєднавши 

разом ці дві розгадки, ви зможете не лише вміло користуватися планами 

місцевості, але й навіть самостійно їх складати. 

Словникова робота 

Слово план має багато значень. На уроках читання ми часто складаємо 

план оповідання, розповіді. 

Із планом ми познайомилися і на уроках образотворчого мистецтва. Ви 

розміщуєте деякі об’єкти, які зображуються на передньому плані, 

середньому плані і задньому плані. Крім того, залежно від розміру 

зображуваного предмета, ви робите малюнок крупнимпланом, а іноді — 

дрібним планом.  

IV. Повідомлення теми уроку 

- Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, що таке масштаб. 

V. Вивчення нового матеріалу 

Практична робота 

- Спробуйте накреслити план мобільного телефону прямокутної форми. 

Виміряйте її довжину і ширину. Накресліть прямокутник із визначеними 

сторонами. 

- Спробуйте накреслити план великого предмета, наприклад, парти. Чи 

можна зробити так само, як ви тільки-но робили з малими предметами? 
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Учні дивляться на парту згори. Доходять висновку, що кришка парти є 

прямокутником. 

- Як розмістити такий прямокутник на аркуші паперу? (Учні висловлюють 

свої думки.)Для цього користуються поняттям «масштаб».  

Робота довідкового бюро 

1) Масштаб указує, у скільки разів збільшено або зменшено розміри 

предметів і відстані між ними. 

2)  Видимасштабів. Робота з атласом і заповненнятаблиці. 

Вид масштабу Спосібзапису Приклад 

Числовий 

У виглядідробу, 

числівникякогодорівнює 1, 

а знаменникпоказує, у 

скількиразіввідстань на 

планіабокартіменша за 

відстань на місцевості 

1 : 1000 

Іменований 

Словами та цифрами 

показує, яка відстань на 

місцевостівідповідає 1 см 

на планічикарті 

В 1 см 10 м 

Лінійний 

У вигляділінії, поділеної на 

рівнівідрізкизавдовжки 1 

см, яківідповідаютьвідстані 

на місцевості 

 

- Виміряйте довжину і ширину кришки парти. (Довжина — 120 см і 

ширина — 80 см). Виміряні розміри зменшіть у 40 разів. Тепер кришка 

парти у вигляді прямокутника буде завдовжки 3 см і завширшки 2 см. 

Накресліть план парти у зошити. 

- Даний масштаб записують так: 1 см — 40 см. Це означає, що 1 см на 

плані відповідає 40 см дійсних розмірів.На планах масштаб може бути 

різним. Наприклад: 1 см — 15 см, 1 см — 20 см, 1 см — 200 м тощо. 

- Що потрібно зробити, щоб на невеликому аркуші паперу розмістити 

план місцевості? 

- Щоб накреслити план місцевості села чи якоїсь іншої місцевості, 

потрібно виміряти відстані між будівлями, деревами тощо і зменшити їх. 

Для цього використовують масштаб, який показує, у скільки разів 

зменшили реальні розміри. Масштаб записують унизу аркуша. Люди 

користуються масштабом не тільки тоді, коли креслять план. Маючи 

перед собою план і знаючи масштаб, можна обчислити відстані між 

предметами. А на малюнку виміряти відстань неможливо, адже він 

намальований не за масштабом. 

3. Робота за підручником (с. 36–38) 

Вправа «Мікрофон» 

Учні відповідають на запитання на с. 36. 
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- Коли користуються масштабом? 

- Яким буває масштаб і як ним користуватися? 

- Поясніть за малюнком 26, як визначити відстань від школи до хатинки 

лісника. 

- Прочитайте і запам’ятайте висновки на с. 38. 

- Якими словами ви збагатили на уроці свій словник? 

Фізкультхвилинка 

 Розповідь учителя. 

Ви навчилися робити план певних об’єктів. Так само робиться план 

місцевості. План місцевості — це креслення невеликої ділянки земної 

поверхні, зроблене в певному масштабі. Усі предмети зображуються за 

допомогою умовних знаків. Для креслення плану місцевості необхідно 

виміряти відстань між предметами та розміри самих предметів і зменшити 

їх за допомогою масштабу. На всіх планах і картках є умовні позначення. 

VI.Узагальнення  та систематизація знань учнів 

Робота в парах 

1) Використовуючи масштаб, накресліть план ділянки завдовжки 900 м, 

завширшки 300 м. Для чого використовують умовні позначення? 

Намалюйте кілька умовних знаків. 

2) Намалюйте свій підручник і накресліть його план. Що таке план? Чим 

відрізняється малюнок від плану? 

3) Користуючись умовними знаками, намалюйте план описаної 

місцевості. У центрі населеного пункту розташована школа. Довжина 

шкільного приміщення 80 м, ширина — 60 м. На північ від школи на 

відстані 100 м проходить шосейна дорога, на південь, на відстані 80 м, 

знаходиться сад. На схід, на відстані 100 м, простяглися луки. На захід, на 

відстані 60 м,— шкільні ділянки. Масштаб: 1 см — 20 м. 

Тестування 
1. Що називають кресленням вигляду предмета згори? 

 а)Малюнок; 

 б)карта; 

 в)план. 

2. Як накреслити план великого предмета? 

 а)зменшити справжні розміри; 

 б)збільшити справжні розміри; 

 в)накреслити на весь аркуш. 

3. Що вказує, у скільки разів зменшено (або збільшено) справжні розміри 

предметів і відстань між ними? 

 а)ширина і довжина; 

 б)розміри плану; 

 в)масштаб. 

4. Що називають кресленням вигляду згори невеликої ділянки земної 

поверхні? 
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 а)карту; 

 б)план місцевості; 

 в)глобус. 

5. За допомогою чого на плані зображують зображення? 

 а)малюнків; 

 б)умовних знаків; 

 в)підписують словами. 

6. Де позначають масштаб на плані? 

 а)по центру вертикально; 

 б)внизу; 

 в)угорі. 

7. Що можна визначити за допомогою масштабу? 

 а)відстань між предметами на місцевості; 

 б)відстань від Сонця до предмета. 

8. Як розміщені предмети на місцевості? 

 а)населені пункти виділені іншим кольором; 

 б)відповідно до розміру; 

 в)відповідно до сторін горизонту. 

9. Які сторони горизонту вказані стрілкою? 

 а)Пн — Пд; 

 б)Зх — Сх; 

 в)Пн — Зх; 

 г)Пд — Сх. 

10. Хто користується планом місцевості? 

 а)геологи, будівельники, агрономи; 

 б)будівельники, вчителі, агрономи; 

 в)агрономи, геологи, продавці. 

11. Що таке план? 

 а)вигляд великих предметів, будівель, невеликих ділянок земної 

поверхні згори; 

 б)креслення у певному масштабі великих предметів, будівель, 

невеликих ділянок земної поверхні такими, якими їх бачимо згори; 

 в)зображення окремих об’єктів на папері за допомогою умовних 

позначень. 

12. Що таке масштаб? 

 а)число, яке показує, у скільки разів зменшено або збільшено реальні 

відстані на плані чи карті; 

 б)збільшене або зменшене зображення земної поверхні на папері; 

 в)число, яке використовують під час складання плану чи карти. 

 VІI. Підбиття підсумків. Рефлексія.  
- Що показує масштаб? (Масштаб показує, у скільки разів зменшено або 

збільшено справжні розміри предмета.) 

- Який масштаб можна використати на плані місцевості? 
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- Як позначаються сторони горизонту на плані? 

- Що можна зобразити на плані місцевості? 

- Чи можна зобразити людей, будинки? 

- Як слід учинити, коли потрібно зобразити велику територію? 

- Прочитайте масштаб: 1 см — 50 м; 1 см — 50 км. Що означають ці 

записи? 

- Що потрібно зробити, щоб накреслити план предмета? (Потрібно 

виміряти довжину і ширину предмета, вибрати масштаб.) 

VІІI. Домашнє завдання 

1.Підручник (с. 36–38). 

2.Складання плану класної кімнати. 

 

 

Бахарєва Надія Олександрівна  

Урок 4. 2 

Тема. Зображення місцевості на плані. Умовні знаки. Практична 

робота. Читання плану місцевості 

Мета: сформувати елементарні поняття про план, умовний знак, план 

місцевості; 

розвивати вміння зображувати план простих предметів, читати й креслити 

простий план місцевості, використовуючи умовні знаки; розвивати  

спостережливість, пізнавальну активність; 

формувати вміння логічно міркувати, висловлюватися чітко й послідовно, 

робити висновки; удосконалювати вміння роботи в групах,парах; 

виховувати інтерес до уроків природознавства 

Обладнання: сірникові коробочки, кубики, гумки, пластикові 

стаканчики; олівці; таблиці із зображенням місцевості, плану місцевості, 

умовних позначень; фішки настрою; аудіо запис фізкультхвилинки;  

Гільберг Т. Г. , Сак Т. В., Природознавство: Підручник для 4 кл. – 

«Генеза», 2015. 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 
 Приготуйтеся  швиденько. 

 Станьте біля парт рівненько. 

 Ми урок розпочинаємо 

 Багато нового пізнаємо. 

- Я дарую всім усмішку, гарний настрій , тепле слово. А тепер візьміть 

свої фішки і покажіть з яким настроєм ви сьогодні прийшли на урок. 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. Перевірка домашнього 

завдання 

Хвилинка фенологічних спостережень ( Гра «Інтерв’ю») 

- Яка зараз пора року? 

- Який день і місяць? 
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- Сьогодні тепло чи холодно? 

- Чи були опади? 

- А які опади були на цьому тижні?  Яка температура повітря? 

Перевірка домашнього завдання. «Повторялочка» (робота в групах) 

1 група 

На запитання  відповідь знайди і олівцем кружечок обведи 

1.Горизонт – частина земної поверхні, яку людина: 

  а) бачить навколо себе; 

  б) бачить попереду себе. 

2.Скільки розрізняють сторін горизонту? 

  а) шість; 

  б) чотири. 

3.Північ на аркуші позначають: 

  а) угорі; 

  б) унизу. 

2  група 

4.Уявна лінія, по якій небо ніби з’єднується з поверхнею Землі, 

називається… 

  а) горизонтом; 

  б) колом; 

  в) лінією горизонту. 

5.Лінію горизонту можна побачити: 

  а) на закритій місцевості; 

  б) у лісі; 

  в) на відкритій місцевості. 

6.Які сторони горизонту є проміжними? 

  а) Пн., Пд. 

  б) Зх., Сх. 

  в) Пн. Сх., Пд. Сх., Пн. Зх.,Пд. Зх. 

3  група 

Дайте відповіді на запитання: 

- Що означає орієнтуватися на місцевості? 

- Як визначити сторони горизонту за Сонцем? 

- Як визначити сторони горизонту в хмарну погоду? Що в лісі може 

замінити компас? 

4 група. Презентує повідомлення про орієнтування бджіл. 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів  

Відгадування  загадки: 

Щоб ніде не заблукати 

І дорогу не шукати, 

Має кожен мандрівник 

Паперовий путівник. 

Де у полі є криниця, 
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Як пройти до залізниці, 

Де є сад, а де є лан. 

Нам усе покаже …( план ). 

Бесіда 

- Чи знаєте, що означає слово « план»? 

- На яких уроках ви чули слово « план»? 

- Що означає це слово на уроках української мови, математики, 

літературного читання, образотворчого мистецтва, трудового навчання? 

- Чому легше складати оповідання чи писати переказ, коли є план? 

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку 

- Сьогодні на уроці ми довідаємося, що називається планом у природі, 

вивчимо умовні знаки, які знаходяться на плані, навчимося креслити,  

читати план місцевості. 

ІV. Вивчення  нового матеріалу 

Пояснення вчителя, проведення практичної роботи 

- Для будівництва шосейної дороги, залізниці, заводу, фабрики спочатку 

роблять план місцевості. Проте, щоб правильно ним користуватися, 

потрібно спочатку з’ясувати, як його складати і користуватися ним, 

навчитись читати план, тобто знати, що позначають умовні знаки на 

плані. 

- Що ж таке план? (Учні висловлюють свої припущення) 

- Перевіримо свої припущення за допомогою практичної роботи 

Робота в групах 

- Розгляньте предмети на партах. Що це за геометричні фігури? 

Подивіться на них збоку, згори. Візьміть і обведіть на аркуші олівцем. (1 

група – сірникові коробочки, 2 група – кубики, 3 група – гумки, 4 група – 

пластикові стаканчики.) 

- Порівняйте свою роботу з малюнками цих предметів, які ви бачите на 

дошці, зробіть висновок,що таке план. 

План – це точне креслення вигляду предметів зверху 

Робота з тлумачним словником 

План – креслення, що представляє на папері якийсь предмет, будову, 

місцевість; Заздалегідь накреслена програма заходів, яка передбачає їх 

виконання. План місцевості (від лат. «planum» - плоскість) – це 

креслення, на якому за допомогою умовних знаків зображено невелика 

ділянка земної поверхні в зменшеному вигляді. 

Робота з таблицею умовних знаків 

- Для зображення різних географічних об’єктів застосовують систему 

умовних позначень, яка називається топографічними знаками 

( з грецького «топос» - місцевість, «графос» - пишу). Ці знаки мають бути 

зрозумілими для тих, хто вивчає план. Завдяки умовним знакам за планом 

місцевості легко розпізнати об’єкти, дізнаватися про їх розміри та 

розташовувати один щодо одного. 
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- А тепер давайте відгадаємо загадки і дізнаємося про те ,як умовно 

позначаються предмети .( Читаю загадки, учні їх відгадують і в цей час 

на дошці демонструється умовне позначення предмета на таблиці) 

Не кінь, а біжить, 

Не ліс, а шумить.( Річка ) 

 

Така я велика, 

Що й кінця не маю. 

Лежу собі тихо, 

Нікого не займаю. 

Тільки мені добрі люди 

День і ніч топчуть груди. ( Дорога ) 

 

Із – за гірки, з – під крутої, 

Прокрадається норою, 

Та й до моря утіка, 

Через лози по ярах. (Джерело ) 

Всі пани скинули жупани, 

А один не скинув жупан.( Мішаний ліс ) 

 

Стоїть корито, 

Повно води налито.(Ставок ) 

 

Суцвіттям пахучим цвіте навесні, 

А осінню стиглі плоди медяні 

Дарує нам щедро тобі і мені. ( Сад ) 

 

Навесні веселить, 

Влітку холодить, 

Восени годує, 

Взимку гріє.( Дерево ) 

 

Йде від хати і до хати, 

а з місця не зрушить.( Стежка ) 

 

Умита вранці росою, 

Раз на рік поголена косою. 

Тут всі ростуть, як кажуть, 

душа в душу.( Лука ) 

 

Над глибокою рікою 

Вигнув спину він дугою. 

Всі по ньому їдуть. 
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Всі по ньому йдуть. 

А з собою не беруть. ( Міст ) 

 

Нитка кам’яна 

Підперезала міста й села.( Шосе ) 

 

Хоч не море він, не річка, 

Але в ньому теж водичка. 

Він біжить через лісок, 

Називається … ( струмок ).  

Повідомлення  вчителя 

Умовні знаки являються загальноприйнятими. Ними користуються, 

виготовляючи різні плани місцевості. Якщо ви добре будете розбиратися в 

умовних знаках, то зможете читати план, уявити представлену місцевість. 

Для того щоб прочитати план, нам потрібно навчитися  визначати 

напрямок на плані. 

 Плани завжди орієнтовні по сторонам горизонту. Основні напрямки 

північ – південь позначаються стрілкою. Напрям стрілки доверху 

називається – північ, донизу – південь. Відповідно схід – праворуч, захід – 

ліворуч. Якщо вона відсутня, то північною стороною вважають верхню 

частину плану, а південною – нижню. 

   У більшості випадків малюнок або колір умовних знаків указує на 

особливості об’єктів, зображених на плані. Наприклад, позначення 

поодинокого дерева, вітряка й інших об’єктів нагадують їхній зовнішній 

вигляд. Деякі об’єкти, що тісно пов’язані між собою і розташовані поряд, 

зафарбовують одним кольором. Приміром, воду позначають блакитним 

кольором, ліс – зеленим, місцевість із чагарниковими рослинами – світло 

– зеленим. 

 Плани місцевості використовуються при проектуванні різних споруд, 

при орієнтуванні на місцевості, веденні сільськогосподарських робіт. 

Фізкультхвилинка  під музичний супровід 

V. Закріплення знань, умінь і навичок 

Робота з підручником (с.32 – 35 ).  

Практична робота ( робота в парах). Читання плану місцевості. 

 Розглянь план місцевості, наведений на малюнку 25. Разом із сусідом 

по парті роздивіться його умовні знаки. Знайдіть на плані населений 

пункт, фруктовий сад, чагарники, міст.  

    У якому напрямку від населеного пункту розміщений фруктовий сад? А 

джерело? Що розташовано на північний схід від джерела? 

 Гра « Уявна подорож». Учитель читає оповідання, а учні повинні за 

допомогою умовних знаків викласти їх шлях. 

 Одного чудового осіннього ранку учні нашого класу пішли в похід. Свій 

шлях почали зі школи. Спочатку ми пройшли 1 км по шосе. Далі по 
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стежці обігнули фруктовий сад і дісталися озера. Біля озера ми 

перепочили і вирушили далі. На шляху нам зустрічалися поодинокі дерева, 

струмок. І нарешті ми дійшли до залізниці, яка перетинала луки. Далі ми 

звернули на грунтову дорогу, якою дісталися річки. Ми перейшли через 

міст і потрапили в ліс. Далі стежкою дійшли до свого села і повернули до 

школи. Ось така чудова подорож була у нас! 

VІ .  Узагальнення і систематизація знань 

Гра «Так чи ні?»  

 Плани місцевості завжди креслять, не змінюючи реальних розмірів. Так 

чи ні? (Ні) 

  У плані місцевості об’єкти позначено особливими  умовними знаками. 

Так чи ні? (Так) 

  За планом предмета можна визначити розмір його частин. Так чи ні? 

(Ні) 

 На плані місцевості ставиться стрілка Пн., Пд. Так чи ні? (Так) 

  Місцевість у плані – невелика ділянка земної поверхні. Так чи ні? (Так)  

VІІ.   Підсумок уроку. Рефлексія 

Гра « П’ять речень». Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на 

уроці знання. 

- А тепер  покажіть , чи змінився ваш настрій на кінець уроку? Чи 

сподобалось вам сьогодні працювати на уроці? 

-  Дякую вам за роботу на уроці. Ви сьогодні  молодці!  

VІІІ.   Домашнє завдання: опрацювати матеріал підручника на с.32 – 35, 

відповідати на запитання, разом з батьками виконати 4 завдання на с.34. 

 

 

Шахова Надія Сергіївна 

Урок 5. 1 

Тема. Географічна карта, умовні знаки на карті 

Мета: 

Формування природознавчої компетентності: 

учити учнів розрізняти план і карту; 

навчати користуватися картою для знаходження місця розташування 

предметів; 

Формування ключових компетентностей: 

Соціокультурну 

сприяти розвитку вмінь порівнювати, робити висновки; 

формувати інтерес до вивчення природничих наук; 

Громадянську 

виховувати: 

наполегливість у досягненні поставленої мети; 

активну пізнавальну діяльність; 

Вміння вчитися 
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формувати вміння застосовувати природничі знання для розв’язання 

практичних завдань, здійснювати самоконтроль (самоперевірку і само 

оцінювання);  

Загальнокультурної: дотримуватись норм мовленнєвої культури, уміти 

формувати власні думки в усній формі, чути і розуміти інших; формувати 

правильне, чітке зв’язне мовлення. 

Здоров'язбережувальну  

Очікувані результати: 

розрізняє план і карту; 

Знає деякі умовні знаки на плані та карті; 

застосовує знання про план місцевості і картудля розв’язання навчальних 

і життєвих ситуацій. 

Тип уроку: формування умінь і навичок. 

Обладнання: підручник для 4-го класу «Природознавство» (автори                  

Т. Г.Гільберг, Т. В. Сак); географічні карти. 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

Всі почули ви дзвінок 

На улюблений урок. 

Кожен з вас приготувався,  

На перерві постарався. 

Зараз сядуть всі дівчатка, 

А за ними і - хлоп'ятка.  

Ласкавинки посилаємо, 

Працювати починаємо. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності 

Фенологічні спостереження 

- Яка зараз пора року? 

- Яке число і який місяць? 

- Який стан неба? 

- Як позначається такий стан неба? 

- Яка температура повітря? 

Погляньте у вікно, чи є вітер надворі? Якщо є, то визначте його 

напрям. 

Гра «Так чи ні?» 

- Плани об’єктів завжди креслять не змінюючи їхніх розмірів. (Ні) 

- На плані місцевості об’єкти позначено особливими умовними 

позначками. (Так) 

- За планом предмета можна визначити розмір усіх його частин. (Ні) 

- На плані місцевості ставиться стрілка Пн. – Пд. (Так) 

- Місцевість на плані – невелика ділянка земної поверхні. (Так) 

Гра «Закінчи думку» 

- Щоб накреслити у зошиті план невеликого предмета, його розміри 
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 треба … 

II. Повідомлення теми , мети уроку 

- Діти, є люди, які побували в космосі, побачили, якою є наша Земля з 

тієї висоти. Вони сфотографували її, тому ми можемо сьогодні уявити 

наочно, якою є вона, наша Земля. Потім винайшли глобус, який у 

зменшеному вигляді є моделлю Землі. Але глобусом користуватися 

незручно, тому вчені і придумали карту. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, 

як зображують Землю на карті. 

IV. Вивчення нового матеріалу 

Пояснення вчителя 

- Яка наша Земля за формою? 

 У мене в руках глобус. Глобус — зменшена модель Землі. Як і Земля, 

глобус має форму кулі. 

 Лінії на глобусі, які з’єднують Північний та Південний полюси і 

проведені згори вниз, називають меридіанами. Лінії, проведені зліва 

направо, називають паралелями. Меридіани вказують напрям північ — 

південь, а паралелі — захід — схід. Паралелі й меридіани — це уявні 

лінії: їх немає на поверхні Землі. 

 На глобусі земна поверхня зменшена у десятки мільйонів разів. Тому за 

допомогою умовних знаків на глобусі позначаються лише найважливіші 

об’єкти Землі: океани, материки, моря, найвищі гори, найбільші рівнини, 

річки, міста. На глобусі можна знайти зображення будь-якого місця на 

Землі, але в подорожі люди зазвичай беруть із собою карту. Чому? 

Але Земля має форму кулі, як же перенести її на плоский аркуш 

паперу? (Дати папір, запропонувати перенести форму кулі на площину, 

діти намагаються це зробити, розглянути варіанти.) 

- Як зображують Землю на площині? 

- Що таке карта? 

Географічна карта — це зменшене у багато разів зображення на площині 

всієї поверхні Землі або її частини за допомогою масштабу й умовних 

знаків. 

Уявно поділимо глобус по меридіану на дві півкулі.Якщо поверхню 

утворених півкуль зобразити на аркуші паперу, то отримаємо географічну 

карту півкуль: західної і східної (демонстрування на карті). 

- Покажіть західну півкулю, східну півкулю. (Усі об’єкти діти 

показують на карті і глобусі.) 

- Покажіть Північний полюс; Південний полюс. 

- Чи все на глобусі і карті півкуль зображено однаково? (Так, однаково.) 

- Отже, який висновок можна зробити? (Зображення на карті і глобусі 

однакові.) 

- На глобусі і карті ми бачимо лінії, що йдуть від одного полюса до 

іншого.Покажіть їх. Вони називаються меридіанами. 

- На глобусі і карті є інші лінії. Як вони називаються? (Паралелі) 
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- Покажіть найдовшу паралель. 

- Де знаходиться екватор? 

- Намалюйте екватор. Домальовуйте паралелі і меридіани. 

- Що спільного і чим відрізняються глобус і карта? 

 
- Відгадайте загадку: «Держави без людей, міста без будівель, ліси без 

дерев, моря без води. Що це?». (Географічна карта) 

- Що таке карта? (Географічна карта — це зменшене у багато разів 

зображення на площині всієї поверхні Землі або її частини за допомогою 

масштабу й умовних знаків) 

Робота з картою 

1) Розповідь про кольори, якими позначають сушу і водойми на карті. 

- На карті за допомогою різних кольорів зображена вся поверхня нашої 

планети.Сушу на карті, як і на глобусі, позначають різними кольорами, бо 

поверхня Землі не однакова, не рівна: низовини — зеленим, височини — 

жовтим, гори — коричневим. Водойми позначають синім кольором. А 

також за кольором можна дізнатися про глибину водойм: чим темніший 

синій колір, тим глибші місця; світлим кольором позначають мілкі місця. 

Аналогічно: чим вищі гори, тим темніше забарвлення на карті вони 

мають. 

2) Розповідь про відмінності між планом і картою. 

- Географічна карта відображає більш значні території, ніж план. 

Масштаб на карті дрібний; чим більшою є територія, зображена на карті, 

тим дрібніший її масштаб; чим менший масштаб карти, тим менше 

подробиць можна на ній позначити.На карті, як і на глобусі, є градусна 

сітка, що складається з меридіанів і паралелей. За ними визначаються 

сторони горизонту: меридіани вказують напрямок з півночі на південь, а 

паралелі — із заходу на схід. 

Робота за підручником (с. 38–40) 

Вправа «Мікрофон» 

Учні відповідають на запитання на с. 38. 

— Поясніть значення слова «карта». 

Учитель пропонує учням розглянути карту півкуль у шкільному атласі 

та розказати, що на ній зображено. 

- Що називають географічною картою? 
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- Чому на ній не можна детально відобразити місцевість? 

- Який напрямок указують меридіани? 

- Який напрямок указують паралелі? 

- Які умовні знаки використовують на карті? 

- Як позначають низовини, підвищення, гори, водойми, великі міста? 

- Які бувають карти? 

- Що таке атлас? 

Учитель пропонує учням виконати практичну роботу на с. 39–40. 

- Прочитайте і запам’ятайте висновки на с. 40. 

- Якими словами ви збагатили на уроці свій словник? 

Фізкультхвилинка 

Білочка 

Лапки в боки, вгору вушка 

Скачуть білочки – подружки. 

Раз, два, три, чотири, п’ять, 

По гілках вони летять. 

Кожен ранок на галяві 

Спритно роблять вільні вправи. 

Раз, два, три, чотири, п’ять, 

Люблять білочки стрибать. 

V. Узагальнення й систематизація знань 

Робота з картою півкуль 

- Розгляньте карту півкуль. Який масштаб карти? (В 1 см — 220 км) 

- Покажіть, де на карті півкуль знаходяться Північний і Південний 

полюси; екватор; північна півкуля; південна півкуля. 

- Покажіть на карті меридіани. Який напрям вони вказують? (Північ — 

південь) 

- Покажіть паралелі. Який напрям вони вказують? (Захід — схід) 

- На які дві півкулі екватор ділить Землю? (На північну і південну) 

- Що об’єднує ці лінії? (Це уявні лінії.) 

- Розгляньте умовні знаки, що використані на карті півкуль. 

- Розкажіть, що вони означають. 

Практична робота 

Робота з планом місцевості. 

Розгляньте план місцевості (див. 1-й форзац). Користуючись умовними 

знаками дай відповіді на запитання: 

-У якому напрямку від будинку лісника знаходиться колодязь? А 

джерело? 

- У якому напрямку від школи знаходиться стадіон? А фруктовий сад? 

- Визнач за допомогою лінійки відстань від колодязя до моста. 

- Користуючись масштабом, установи, якій відстані відповідає цей 

відрізок на місцевості. 

Робота з фізичною картою України 
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1. Уважно розгляньте фізичну карту України. Прочитайте масштаб карти 

та поясніть, на що він указує. Які умовні знаки є на карті? Що вони 

означають? 

2. Знайди та покажи на карті меридіани та паралелі. 

3. Як на карті позначено моря й океани? 

4. Знайди на карті гори Гімалаї. Установи їх найвищу вершину. 

5. Знайдіть на карті столицю України – місто Київ. 

6. Визнач за картою, які моря омивають береги Австралії. 

Гра «П’ять речень» 

Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання. 

VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія 

- Чи можна зобразити Землю на карті? 

- Хто легко орієнтується по карті? 

- Як на картах позначають поверхню Землі? 

- Що називають географічною картою? 

- Який масштаб використовують на картах? 

- Які лінії вказують напрям північ — південь, а які — захід — схід? 

- Чому масштаб на карті півкуль менший, ніж на карті України? 

- На якій з карт — півкуль Землі чи України — буде зображено більше 

об’єктів земної поверхні? Чому? 

- Яке значення мають географічні карти в житті та господарській 

діяльності людини? 

- Чи правильно, що карта — джерело важливих знань про поверхню 

Землі. Чому 

- Для чого людям потрібні географічні карти? Наведіть приклади. 

- Для чого на картах використовуються умовні лінії екватора, паралелі та 

меридіани? Поясніть. 

VІІ. Домашнє завдання. Підручник (с. 38–40) 
 

 

Бутенко Наталія Володимирівна 

Урок 5. 2 

Тема. Масштаб 
Мета: ознайомити учнів із поняттям «масштаб»; формувати вміння 

читати простий план і карту місцевості, використовуючи масштаб; 

формувати вміння визначати напрямки і відстані на карті, розвивати 

пізнавальну активність, спостережливість,  пам’ять; виховувати поважне 

ставлення до праці картографів, до природи рідного краю. 

Обладнання: Природознавство:підруч.для 4-го кл.загальноосвіт. 

навч.закл./  Т.Г.Гільберг,Т.В.Сак. - Київ :Генеза,2015;картки з умовними 

знаками,географічні карти. 

Хід уроку 

І.Організація класу  
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Психологічна настанова: 

- Усміхніться одне одному,подумки побажайте успіхів на цілий день 

ІІ.Актуалізація опорних знань 

Вправа  «Синоптик» 
-  Які зміни в природі помітили? 

- Як змінилася температура повітря? 

- Знизилася чи підвищилася?  Чому сталися ці зміни?  

- Що можете сказати про тривалість дня і ночі? 

- Яка температура повітря, стан неба?  Які опади?  

Вправа «Бліц-опитування» 

• Що таке план? 

• Що таке умовні знаки? 

• Людям яких професій необхідно користуватися  планом? 

• Наведіть приклади ситуацій, коли є необхідність скористатися планом. 

Перевірка домашнього завдання 

Гра «Міні-мандрівка». Учень  складає оповідання-мініатюру про 

мандрівку з використанням підготовлених карток з умовними знаками.  

Фізкультхвилинка. Вправи для очей. 

IIІ.Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності. 

Повідомлення теми і мети уроку. 

Ви вже знаєте, що для зображення ділянок земної поверхні 

використовуються плани і географічні карти, на яких ці ділянки 

зображують у загальному вигляді за допомогою умовних знаків.Але як на 

невеликому аркуші паперу зобразити відстані в десятки, сотні, тисячі 

кілометрів? Для цього використовують масштаб. 

Отже,сьогодні на уроці ми ознайомимось із масштабом. 

IV.Вивчення нового матеріалу. 

 Розповідь учителя з елементами бесіди.Практична робота. 

- Накресліть план гумки,вимірявши її довжину і ширину.  

- Спробуйте накреслити план великого предмета, наприклад, парти. Чи 

можна зробити так само, як ви робили з гумкою? (Учні дивляться на 

парту згори. Доходять висновку, що кришка парти є прямокутником. ) 

-Як розмістити такий прямокутник на аркуші паперу? (Учні висловлюють 

свої думки.)  

- Для цього користуються поняттям «масштаб».  

Масштаб указує, у скільки разів збільшено або зменшено розміри 

предметів і відстані між ними.  

Виміряйте довжину і ширину кришки парти. (Довжина — 120 см і ширина 

— 80 см.) Виміряні розміри зменшіть у 20 разів. Тепер кришка парти у 

вигляді прямокутника буде завдовжки 6 см і завширшки 4 см. Накресліть 

план парти у зошити.  
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- Даний масштаб записують так: 1 см — 20 см. Це означає, що 1 см на 

плані відповідає 20 см дійсних розмірів.  

- Контури дрібних предметів, розглянутих згори, легко розташувати на 

аркуші паперу. Щоб накреслити план великого предмета, треба зменшити 

довжину його ліній у кілька разів. У такому разі ми говоримо, що 

застосовували масштаб: 1 см на плані відповідає 100 см дійсних розмірів. 

Записується масштаб так:1 см — 1м, або1 см — 100 см. (Учитель 

демонструє різні географічні карти і показує, де записується масштаб і 

чому він дорівнює.) 

Фізкультхвилинка. 

 Робота з підручником (с.36-37) 

Вправа «Мікрофон»  

Учні відповідають на запитання на с. 37.  

- Коли користуються масштабом?  

-Яким буває масштаб і як ним користуватися?  

- Поясніть за малюнком 26, як визначити відстань від школи до хатинки 

лісника. 

- Прочитайте і запам’ятайте висновки на с. 38. 

-Якими словами ви збагатили на уроці свій словник? 

V. Закріплення та  узагальнення нового матеріалу 

Фронтальна робота. 

Масштаб: 1 см — 100 м. Сад має довжину 800 м, ширину — 400 м. Якої 

форми цей сад? Тягнеться він із заходу на схід. Які розміри цього саду?  

Робота в парах. (Завдання 4 на ст.37) 

- Як на плані позначити дитячий майданчик,який простягнувся із заходу 

на схід на 500м, а з півночі на південь на 900м?Оберіть масштаб так,щоб 

цей план можна було зобразити на сторінці зошита. 

VІ. Підсумок уроку. Рефлексія 

Вправа «Інтерв’ю» 

- Що показує масштаб? (Масштаб показує, у скільки разів зменшено або 

збільшено справжні розміри предмета). 

- Для чого потрібен масштаб?(Масштаб необхідний для зображення 

великих об'єктів на зручній для огляду поверхні; масштаб потрібен для 

того, щоб мати можливість точного визначення розміру реального об'єкта, 

незалежно від його вихідної величини, малої або великий). 

- Що потрібно зробити, щоб накреслити план предмета? (Потрібно 

виміряти довжину і ширину предмета, вибрати масштаб). 

VІІ. Домашнє завдання. Опрацювати матеріал підручника на  с. 36–38, 

вивчити визначення. Практичне завдання. Удома накресліть  план своєї 

кімнати,застосувавши масштаб :  1 см – 5 м. 
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Бочарова Тетяна Миколаївна 

Урок 5. 3 

Тема. Географічна карта. Умовні знаки на карті. 

Мета: закріпити й поглибити знання дітей про  план місцевості, масштаб, 

глобус, формуватиуявлення про поняття “географічна карта”;уміння 

читати карту, використовуючи умовніпозначення та масштаб; ознайомити 

з видами  географічних карт,розвивати спостережливість;  виховувати 

прагнення використовувати одержані знання та вміння в практичній  

діяльності. 

Обладнання:  глобус, фізична карта півкуль, фізична карта України, різні 

види карт,  пам'ятка «Алгортм   роботи з картою»  картки для 

індивідуальної роботи,  роботи в парах,  роботи в групах.  Підруч. для 4-го 

класу  Т.Г.Гільберт, Т.В.Сак. Природознавство  : К  «Генеза 2015 

Хід   уроку 

І.Організація   учнів  до уроку 

Приготуйтеся швиденько 

Станьте біля парт рівненько. 

Ми    урок   розпочинаєм 

Багато   нового   на уроці  пізнаєм. 

- Я дарую вам усмішку, гарний настрій, тепле слово і бажаю вам успіху 

на уроці  

Емоційне налаштування на урок 
У-  уміння вчитися  і працювати 

С-   співпраця в  парах 

П  -  подолання  труднощів 

 І -  інтерес до знань 

Х   -хороший настрій 

ІІ. Актуалізація    навчальної діяльності учнів 

Хвилинка фенологічних спостережень.  

Повідомлення синоптика за планом: 

-  Пора року                   

-  Місяць    

-  Температура повітря    

-  Вітер                          

-  Опади  

-  Зміни в живій природі           

-  Праця людей. 

Бліц -опитування 

1.Модель Землі. (Глобус) 

2.Що таке горизонт?(Горизонт – це  простір землі, який можна  охопити 

очима) 

3.Основні  сторони горизонту. (Північ (Пн.), південь (Пд.), захід (Зх.), схід 

(Сх.) 
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4.Прилад для визначення сторін горизонту. (Компас) 

5. Скільки материків на Землі? (6) 

6.Число, що показує, у скільки разів зменшена  відстань на місцевості.        

(Масштаб) 

7.План місцевості – це….( зменшене узагальнене зображення невеликої 

ділянки земної поверхні) 

Індивідуальна робота за картками   

Прочитайте лист юних охоронців природи 

 
- Чи легко було виконати це завдання? 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності 

Відгадайте загадку.  

Країна без людей,   міста без будинків,  

ліси без дерев ,моря без води.  (Карта) 

ІV. Повідомлення теми і мети уроку  

      Кожна людина народжується мрійником, мандрівником..Далекий  світ 

кличе нас, але в реальному житті не кожному вдається  стати учасником, 

подорожей, відкриттів. А щоб це зробити, нам сьогодні треба дуже гарно 

вивчити нову тему, а саме:ознайомитися  з поняттям “карта”, різними її 

видами; навчитися читати карту, використовуючи умовні позначення і 

масштаб; дізнаємося чим відрізняється карта від плану місцевості і  їхнє 

значення для життя людини. 

V. Вивчення нового матеріалу  

Пояснення вчителя.  

 Діти, є люди, які побували в космосі, побачили, якою є наша Земля з 

тієї висоти. Вони сфотографували її, тому ми можемо сьогодні уявити 

наочно, якою є вона, наша Земля. Потім винайшли глобус, якийу 

зменшеному вигляді є моделлю Землі. Але глобусом користуватися 

незручно, тому вчені і придумали карту.  

 Географи – це вчені, які вивчають форму земної поверхні, а також 

країни та їх мешканців. Саме географи складають карти.  
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 Географічна карта  – це зменшене зображення  земної поверхні  на 

площині, виконане у масштабі, де географічні об'єкти (моря, річки, 

озера,гори, міста)  позначено умовними знаками (демонстрація ). 

 Перші карти з'явилися   навіть раніше, ніж виникла   писемність. Уже 

тоді люди  вміли зображувати   розташування    прибережних островів, 

заток, гирл річок, щоб  пояснити людині, незнайомій   із   місцевістю, як 

знайти   дорогу. Ці   карти створювалися на бересті, на кістці, на піску.  

Рубрика «Це цікаво» 

 Повідомлення учнів 

 1-й учень . Масштаб. Залежно від величини зображувальної території й 

розмірів самої карти використовують різні масштаби. Чим менша 

зображувальна територія і чим більше подробиць її зображення, тим 

масштаб карти більший. Ці карти називають великомаштабними. Такі 

масштаби мають плани місцевості (М від 1 :5000 до 1:200 000. Такі карти 

досить детально  зображують порівняно невеликі території і 

використовуються у військовій справі, будівництві, при прокладанні 

доріг, під час туринських походів, у сільському господарстві. 

(Демонстрування) 

2-й учень. Та найчастіше людині необхідно зобразити на карті величезні 

території материків, океанів, окремих країн або їх частин, а іноді і всю 

планету. В таких випадках використовують дрібний масштаб. Такі карти 

називають дрібномасштабними.  Карти шкільних атласів , настінні карти 

.наприклад, карта півкуль має масштаб М1:90 000 000 (в 1 см-

900км),карта України –М1:6 000 000 (в 1см-60км). При цьому масштаб 

першої карти дрібніший, а другої більший. (Демонстрування) 

3-й учень. Географічні карти із зображенням природних об'єктів 

(материків,океанів,гір, рівнин, річок, озер,)називають фізичними. Це 

фізична карта півкуль, фізична карта України) (Демонстрування) 

4-й учень. На їх основі створюють спеціальні карти: рослинного 

світу;карти грунтів; розміщення населення;  погоди;історичні.    На 

політичних картах різними кольорами зображують різні країни, на 

історичних-різноманітні події. Існують карти,на яких зображено не всю 

земну поверхню, а лише її частину, наприклад область, район, селище. 

(Демонстрування) 

Робота з фізичною картою півкуль і фізичною картою України. 

 Для того щоб подорожувати  за  картою, потрібно навчитися читати 

карту. Читати — це не означає читати тільки написи на ній. Потрібно 

розуміти й особливу мову карти — умовні знаки. До них належать різні 

кольори й інші позначки.  Суходіл позначають різними кольорами: 

зеленим- низовини, жовтий - підвищення,коричневим-гори. Чим 

темніший коричневий колір, тим вищі  гори.  Водойми  (річки, озера, 

моря, океани) зображують блакитним кольором. Великі міста  на карті 
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позначають кружечками.  Крім умовних позначок є ще  умовні лінії  - 

меридіани і паралелі. 

 Що означають ці лінії,  ви дізнаєтесь, коли попрацюєте з підручником. 

Робота з підручником. 

Інтерактивна  вправа  «Читання з позначками» (Читання статті в 

підручнику с38-39) 

«V» - це я знаю;  

«-» - над цим потрібно ще попрацювати; 

«+» - це для мене незрозуміло (або нове);  

«?» - хочу дізнатися більше . 

- На який напрямок вказують меридіани? 

- На який напрямок вказують паралелі? 

Фізкультхвилинка 

Колективно-груповаробота.                                                                    

Практичне ознайомлення  з картою України .                                                                 

1.Поділ класу на групиза принципом : основні сторони горизонту.             

2.Ознайомлення  груп з алгоритмом  роботи  з картою 
АЛГОРИТМ   РОБОТИ З КАРТОЮ 

• Біля карти слід стояти справа, щоб не заступити її собою. 

•  Вказівну паличку потрібно тримати у лівій руці.  

• Показувати потрібно не назву міста, а умовний знак, яким місто 

позначене.  

• Щоб показати море, озеро чи гори, потрібно обвести вказівною 

паличкою по береговій лінії та межі гір.  

• Річку починають показувати із витоку і закінчують там, куди вона 

впадає.  

• Коли показують міста, гори, річки, називають їх місцезнаходження (на 

півночі, південному заході і т. д.) 

Проблемно-пошукове завдання 

Користуючись  фізичною картою  України,   заповніть    таблицю: 

1 група: Північ України. 

2 група: Південь України. 

 З група: Захід України.  

4 група: Схід України. 

Презентація роботи  кожної групи. 

IV. Закріплення вивченого матеріалу 

Робота в парах.  «Незакінчене речення» 

Міста Річки Озера Моря Гори 
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1. Зменшене зображення земної поверхі на площині, виконане у масштабі,  

де географічні об'єкти (моря, річки, гори, міста) позначено умовними 

знаками, називають ….( Географічною картою) 

2. Лінії на глобусі, що з’єднують північний та південний полюси і 

проведені згори вниз, називаються… (меридіанами). 

3. Лінії, що проведені зліва направо, називаються… (паралелями). 

4. Якщо поверхню півкуль зобразити на аркуші паперу, то 

отримаємо… (карту півкуль). 

5. Якими кольорами позначають сушу на карті і глобусі? (Коричневий, 

жовтий, зелений) 

6. Карти  бувають……. (великомасштабні, дрібномасштабні) 

V.  Підсумок уроку. Рефлексія 

Тестування «Так чи ні?» 

• Зеленим кольором на карті позначені рівнини. (Так) 

• Об’єкти на карті показуй тільки пальцем. (Ні) 

• Блакитним кольором на карті позначена вода. (Так) 

• На карті України є океан. (Ні) 

• Коричневим кольором на карті позначені гори. (Так) 

• Гра «Мікрофон» 
• Що ми відкрили на уроці?  

• Що було нового для кожного із вас зокрема?  

• Що найбільше запам'яталось на уроці?  

• Кому на уроці було цікаво?  

• Про що з цієї теми вам хочеться дізнатися іще?  

• Чи можете ви сказати, що сьогодні знаєте більше, ніж учора?  

V. Домашнє завдання 

1.Опрацювати  матеріал  підручника на  с. 38-39, відповідати на питання . 

2.За бажанням відшукати в довідковій літературі цікавий матеріал про  

спеціальні карти  

 

 

Головко Ніна Федорівна 

Урок 6. 1 

Тема. Робота з планом і картою. Практична робота. Читання карти. 

Порівняння плану і карти. 

Мета: закріплювати вміння учнів працювати з планом і картою, вчити 

застосовувати свої знання у практичній роботі, розвивати  мислення, 

увагу; розширювати світогляд; виховувати інтерес до уроків 

природознавства. 

Обладнання: слайди, підручник «Природознавство»  4 клас\ Т.Г. 

Гільберг, Т.В. Сак. – Київ: Генеза, 2015.   

Хід уроку 

І. Організаційний момент 
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 Емоційне налаштування на урок. Вправа «Очікування»: 

- Що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? 

ІІ. Актуалізація опорних знань 

Хвилинка фенологічних спостережень. Вправа «Синоптик». 

- Які зміни у природі відбулися протягом минулого тижня? 

Відгадування загадок 
 Країнами різними я ходив. 

Річками й океанами  плив. 

Пустелі пройшов, повернувся додому 

Лише на аркуші  одному.(Географічна карта). 

 

Щоб ніде не заблукати 

І дорогу не шукати,  

Має кожен мандрівник 

Паперовий путівник. 

Де у полі є криниця,  

Як пройти до залізниці, 

Де є сад, а де є лан,  

Нам усе покаже… (план) 

 Бліц –опитування 
-План – це…. 

- Географічна карта – це…. 

-Для зображення на карті земної поверхні використовують… (умовні 

знаки) 

- Моря, річки, озера, океани  зображують …..(блакитним кольором) 

-Низовини  - …. (зеленим) 

-Підвищення -  ….. (жовтим ) 

- Гори - … (коричневим) 

- Великі міста на карті позначають ….. (кружечком чи зірочкою) 

-Карти, на яких показано обриси материків, висоту суходолу, глибину 

водойм , називають …… (фізичними) 

ІІІ.  Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети 

уроку 

Усі ми любимо подорожувати. Під час подорожі, зазвичай, користуємося 

планом та картою , щоб орієнтуватися на місцевості.  А чи вміємо ми 

правильно їх читати? Чим карта відрізняється від плану місцевості? 

Сьогодні на уроці спробуємо це з’ясувати 

ІV. Практична робота 

Колективна робота. Порівняння плану і карти, вміщених на 1-му 

форзаці підручника. 
- Розгляньте карту України та план місцевості  пришкільної ділянки, 

зображені на форзаці підручника. 
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- Що спільне  між планом і картою? Що відмінне?(Вчитель разом з 

учнями на картках  заповнюють таблицю)  

План Карта 

План – це креслення вигляду згори 

невеликої ділянки земної поверхні 

за допомогою масштабу і умовних 

знаків. 

Географічна карта – це зменшене у 

багато разів зображення на 

площині всієї поверхні Землі або її 

частини за допомогою масштабу й 

умовних знаків.  

Умовні знаки: дорога (шосейна. 

ґрунтова, залізниця); ліс (хвойний, 

мішаний, листяний), сад, поле, лука, 

міст через річку. 

Вода – блакитний колір; 

ліс – зелений; будинки – 

прямокутники; дерева – кружечки;  

річки – хвилясті лінії. 

Умовні знаки: зелений колір – 

низовини; 

жовтий – підвищення; 

коричневий – гори; блакитний – 

річки, озера, моря, океани;  

Великі міста – кружечком або 

зірочкою. 

Напрямок вказують стрілкою  

Пн. – Пд. Якщо стрілка відсутня, 

то північною вважають верхню 

частину плану, а південною – 

нижню.  

Масштаб - великий 

Напрямок північ - південь указують 

меридіани, захід – схід - паралелі. 

 

 

Масштаб – дрібний  

Фізкультхвилинка 

Практична робота « Читання плану та карти з використанням  

умовних знаків та масштабу» 

Колективна робота з планом місцевості. 

- Розгляньте план місцевості (див. 1-й форзац). Користуючись умовними 

знаками, дайте відповіді на запитання: 

- У якому напрямку від будинку лісника знаходиться колодязь? Джерело? 

- У якому напрямку від школи знаходиться стадіон? Фруктовий сад? 

- Визначте за допомогою лінійки  відстань від колодязя до моста. 

Користуючись масштабом, установіть, якій відстані відповідає цей 

відрізок на місцевості. 

Робота в групах. Робота  з фізичною картою півкуль. (Поділ класу на 

групи  за принципом «Кольорові картки») 

1 група 

- Розгляньте умовні знаки на фізичній карті півкуль в атласі. Що на ній 

позначають?  

- Знайдіть і покажіть на карті меридіани і паралелі. 

- Знайдіть  на карті моря.  

2 група 

- Розгляньте умовні знаки на фізичній карті півкуль в атласі. Що на ній 

позначають?  
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- Знайдіть і покажіть на карті меридіани і паралелі. 

- Знайдіть на карті океани. 

3 група 

- Розгляньте умовні знаки на фізичній карті півкуль в атласі. Що на ній 

позначають?  

- Знайдіть і покажіть на карті меридіани і паралелі. 

- Знайдіть на карті гори. 

 Презентація роботи в групах 

VІІ. Підсумок уроку.Рефлексія  

- Які результати ваших очікувань? 

Гра « П’ять речень». Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на 

уроці знання 

 

 

Маковій Наталя Василівна 

Урок 6. 2 

Тема. Читання плану і карти з використанням умовних знаків і 

масштабу. Практична робота: Визначення відстаней за планом і картою 

з використанням масштабу. Читання плану і карти за умовними знаками 

Мета: закріпити поняття про географічну карту, паралелі, меридіани, 

умовні позначки географічних карт, елементарні уміння читати 

географічну карту; формувати уміння працювати в групах, парах; 

розвивати спостережливість, кмітливість, увагу, монологічне мовлення; 

виховувати інтерес до географії, акуратність і охайність при виконанні 

самостійних робіт. 

Обладнання: географічні карти світу, України, контурні карти, 

зображення плану міста, глобус, ребус, «Лист юних мандрівників», 

таблиці «Україна», кросворд. 

Хід уроку 

І. Організація класу 

Пролунав і стих дзвінок. 

Починається урок. 

Всі за парти посідаєм,  

Працювати починаєм. 

Емоційне налаштування на урок. 

- Який у вас настрій? Зобразіть його на обличчі. - Усміхніться самі до 

себе, усміхніться до мене, поділіться гарним настроєм з друзями. Я дуже 

хотіла б, аби такий настрій був у нас усіх до кінця уроку. Тому зараз ми 

прочитаємо гасло нашого уроку: Якщо хочеш, щоб життя тобі 

посміхнулося, Спочатку сам посміхнися життю! 

ІІ. Актуалізація опорних знань 

Фенологічні спостереження 

Технологія «Мікрофон» 
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- Яка зараз пора року? Початок, середина чи кінець осені? 

- Який зараз місяць? Початок, середина чи кінець місяця? 

Інтерактивний метод «Вузлики». 
Прочитайте закодовані слова.  

МОНСЯЛ ЖАРХМАРНОКУН ДЛЯПОХМУРОЖ ХОТИ ТРЯНОВІ 

ЖНОСНІ  

- Які слова пов’язані із сьогоднішньою погодою? 

-  Температура повітря? Вітер? Опади?  

-  Зміни в живій природі? 

- Праця людей. 

Робота з календарем природи та в зошитах спостережень 

 - Зробіть записи у зошиті спостережень і в календарі природи. 

Гра «Продовж думку». 

- Щоб накреслити в зошиті план великого предмета, його розміри треба ... 

- Щоб накреслити план великого за розмірами предмета, ми повинні мати 

та знати:  

а) його колір;    

б) матеріал, із якого він зроблений; 

в) ширину, довжину; 

г) висоту;                    

д) малюнок та фотографію;                     

е) масштаб; 

є) дійсні розміри предмета;                      

ж) олівець;       

з)лінійку.  

«Більший масштаб ...». 

1 см — 100 м   чи   1 см — 300 м; 

1 см — 5 км     чи   1 см — 4 км; 

1 см — 60 км   чи   1 см — 20 км. 

II. Мотивація навчальної діяльності 

Розгадування ребусу 

К=КА(Карта) 

Висновок. На минулому уроці ми познайомилися з картами, їх видами і 

значенням. Сьогодні будемо вчитися читати план і карту   використанням 

умовних знаків і масштабу. 

III. Опрацювання нового матеріалу 

Повторення алгоритму роботи з картою. 

1. Біля карти слід стояти справа, щоб не заступити її собою. Вказівну 

паличку потрібно тримати у лівій руці. 

2. Показувати треба не назву міста, а умовний знак, яким місто позначене. 

3. Щоб показати море, озеро чи гори, потрібно обвести вказівною 

паличкою по береговій лінії та межі гір. 
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4. Річку починають показувати із витоку і закінчують там, куди вона 

впадає. 

5. Коли показують міста, гори, річки, називають їх місцезнаходження (на 

півночі, південному заході і т. д. 

 Пригадай 

 
 

Робота за індивідуальними картками 

Підпиши умовні позначення. 

 
 

Прочитай лист від друга 
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Фікультхвилинка. 

Раз! Два! – Час вставати  

– Будемо відпочивати.  

Три! Чотири! – Присідаймо,  

Швидко втому проганяймо.  

П'ять! Шість! – Засміялись,  

Кілька разів нахилились.  

Сім! Вісім! Час настав  

Повертатися до справ. 

Бесіда з елементами розповіді. Використовування плану міста та 

географічної карти. 

- Як зображено місто на плані? 

- Які об’єкти ми бачимо на плані міста? 

- Як позначено місто на карті? Чи показані на ній вулиці, парки, мости, 

будинки? 

- На плані показано невеличкі ділянки земної поверхні, а на карті — 

більш значні території. Чому? 

- Який масштаб на плані, а який — на карті? 

- Як на плані і на карті позначено річки? 

- Як на карті позначено гори і моря? Як на карті України позначені 

Карпатські гори, Чорне море?(Учні порівнюють фізичну карту України з 

картою природних зон). 

Словникова робота. 
Географічна карта — це збільшене в багато разів зображення на якій-

небудь площині окремих частин земної поверхні або всієї земної кулі. 

Колективно-групова робота з картою України. Проблемно-пошукове 

завдання. 

Заповнити таблицю, користуючись картою України 

Міста            Річки             Озера              Моря 

1 група: Північ України.  

2 група: Південь України.  
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З група: Захід України. 

4 група: Схід України. 

Фронтальне опитування. 

- Яка річка тече через усю територію України? Покажіть її, починаючи з 

витоку до гирла. 

- Покажіть Чорне море, обводячи указкою його береги. 

- Які корисні копалини добувають на території України? 

- Знайдіть в умовних позначках пояснення до: А, Н , А , А та складіть 

розповідь. 

Слово вчителя. 
Ви помітили на глобусі та картах нанесену географічну сітку. Лінії, які 

показують напрямок з півночі на південь, — меридіани, а із заходу на схід 

— паралелі.  

 
Паралель, яка поділяє земну кулю на Північну і Південну півкулі, 

називається екватором.(Учні розглядають карту світу і глобус Землі та 

показують меридіани, паралелі, екватор). 

Практична робота. 

1) На контурній карті світу визначити полюси Землі, екватор, позначити 

сторони горизонту. 

2) Використовуючи масштаб, визначити відстань між Києвом та 

Харковом. 

IV. Оцінювання і самооцінювання 

1. Читання статей підручника . 

2. Практична робота в зошитах. 

Перевірка проводиться учнями у парах. 

V. Підбиття підсумків уроку Робота у групах. 

 Розгадування кросворду «Карта» на швидкість. 

1. Яка паралель поділяє Земну кулю на Північну і Південну півкулі? 

(Екватор) 

2. Що позначається на карті синім кольором? (Вода) 

3. Лінії з заходу на схід на карті. (Паралелі) 

4. А — ? (Нафта) 

5. Лінії, які показують напрям із півночі на південь. (Меридіани) 

VI. Домашнє завдання 

1. Спостереження за погодою. 

2. Опрацювання статті підручника. 

1 – паралелі 

2 - меридіани 

https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz-onPrtvQAhXChSwKHdenBoEQjRwIBw&url=https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD&bvm=bv.139782543,d.bGg&psig=AFQjCNEJABspVI9UsnJNUkeuEnQm3-lqTQ&ust=1480969259324676
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3. Індивідуальне завдання. Знайти в енциклопедіях матеріал, пов’язаний із 

картами. Підготувати невеличкі повідомлення. 

 

 

Шелест Наталя Дмитрівна 

 

Урок 7 

Тема. Перевір свої досягнення: що ти знаєш про план і карту? 

Мета:перевірити знання учнів за вивченим розділом; розвивати мовлення, 

мислення; виховувати інтерес до географічних знань. 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

ІІ.Актуалізація опорних знань 

Рубрика «Запитання і завдання для тих, хто прагне розуміти 

природу» (Робота за підручником) 

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку 

- Сьогодні на уроці ви перевірите свої знання за розділом «План і карта». 

IV. Перевірна робота 

1 варіант 

І рівень 

Дайте правильну відповідь. 

1. Щоб накреслити план великих предметів, використовують; 

а) компас; 

б) масштаб; 

в) малюнок. 

2. Чим позначаються на карті гори, рівнини, ріки, озера, моря? 

а) кольорами; 

б) умовними знаками; 

в) малюнками. 

3. На планах масштаб завжди однаковий. 

а) так; 

б) ні. 

II рівень 

Допишіть речення. 

4. На ______ позначають ______. 

(різними кольорами сушу, гори, водойми, фізичній карті) 

5. Географічна карта - це ______ у багато разів зображення на площині 

земної поверхні за допомогою ______.(зменшене, збільшене, умовних 

знаків, малюнків, схем) 

6.Підпишіть умовні знаки плану місцевості.  
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III рівень 

7. На плані ділянка має такі розміри: довжина 6 см, ширина — 4 см. 

Масштаб плану: 1 см — 15 м. Обчисліть справжні розміри цієї ділянки. 

Довжина: ______ 

Ширина: ______ 

8. Поміркуйте. Запишіть своє міркування. 

На екскурсію до парку учні йшли спочатку на північ, потім — на схід, 

далі — на південний схід. У яких напрямках вони повертатимуться?  

2 варіант 

1 рівень 

Дайте правильну відповідь. 

1. Масштаб використовують, якщо потрібно: 

а) накреслити план місцевості; 

б) намалювати місцевість; 

в) визначити сторони горизонту. 

2. Чим позначають на карті міста, корисні копалини? 

а) Кольорами; 

б) умовними знаками; 

в) малюнками. 

3. Географічна карта — це: 

а) план місцевості; 

б) зменшене у багато разів зображення всієї земної кулі чи її частини; 

в) вид згори ділянки земної поверхні.  

II рівень 

Допишіть речення. 

4. Умовними знаками на ______ позначають______.  

(поля, дороги, будівлі, ліси, моря, країни, на плані) 

5. На аркуші північ позначають ______, південь — ______, захід — 

______, схід — ______. 

(праворуч, унизу, ліворуч, угорі) 

6. Підпишіть умовні знаки плану місцевості. 

  

III рівень 

7. На плані ділянка має такі розміри: довжина 4 см, ширина — 3 см. 

Масштаб плану: 1 см — 20 м. Обчисліть справжні розміри цієї ділянки. 
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Довжина: ______ 

Ширина: ______ 

8. Поміркуйте. Запишіть своє міркування. 

На екскурсію до парку учні йшли спочатку на південь, потім — на 

захід, далі — на південний захід. У яких напрямках вони 

повертатимуться? 

V. Підбиття підсумків. Рефлексія 

- Чи вдалося успішно виконати всі текстові завдання? 

  

 

 

Литвиненко Іраїда Анатоліївна 

Урок 8 

Тема.Узагальнюючий урок з розділів «Всесвіт і Сонячна 

система.План і карта»   
Мета:перевірити знання учнів з розділів, розвиток 

пізнавальноїактивності, вмінь порівняльного аналізу, формування вмінь 

працювати у групах, формувати первинні навички дослідницької роботи, 

виховання самостійності, інтересу. 

Обладнання: таблиці, дидактичний матеріал, фотографії, карта 

зоряногонеба.. 

Тип уроку: систематизація та узагальнення знань, вмінь, навичок  

Форма проведення: урок - змагання 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

 Клас ділиться на дві  групи 

Учитель. Діти, сьогодні урок проведемо у вигляді уроку-змагання. 

ІІ. Мотивація навчальної пізнавальної діяльності 

Учитель.  Ми здійснили подорож Всесвітом, познайомилися з нашою 

Галактикою, дізналися про її будову, ознайомилися з планетами Сонячної 

системи та іншими космічними тілами, які входять до складу Сонячної 

системи, розглянули положення Землі у Всесвіті. Також ми дізналися що 

таке план і карта, чим вони відрізняються. Сьогодні на уроці ми 

узагальнимо та перевіримо ваші знання  у вигляді уроку-змагання. 

ІІІ. Систематизація та узагальнення знань, умінь, навичок 

Гра «Хто такий? Що таке?» 

Сонце (зірка) 

Стрілець (сузір’я) 

Астероїд (небесне тіло) 

Екватор (умовна лінія) 

Каденюк (космонавт) 

Комета (небесне тіло) 

Орбіта ( шлях Землі) 
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Місяць ( супутник) 

Гра « Космічний код» 

1. СІТЕВСВ (всесвіт) 

2. ОІРЗ (зорі) 

3. ЦНОЕС (Сонце) 

4. ЕААПТНЛ (планета) 

5. РЮПЕТІ (Юпітер) 

Гра «Логічний ланцюжок» 

Доповнити відсутню ланку 

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

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

метеорити, космічний пил) 

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

- 21 …. Весняне рівнодення, …. дорівнює …. (березня, день, ніч) 

- Земля обертається навколо ….. причина ….  Дня і ночі. 

Знайти зайве слово 
- Меркурій – Сатурн – Венера – Марс. (Сатурн) 

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

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

Гра «Відгадай сузір’я» 

    На аркушах паперу намальовані сузір’я. Учням пропонується знайти ці 

сузір’я на карті зоряного неба і назвати їх. 

 
Фізкультхвилинка 
Вітер очерет гойдає 

І додолу нагинає 

Вліво, вправо нахилив 

Й знову, знову закрутивсь, 

Раптом тихо жук підліз, 

Потягнувся на весь зріст, 

Свій почистив язичок 
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Й закрутився у вальсок.  

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.Які причини зміни дня і ночі на Землі? ( обертання навколо своєї вісі). 

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

9.Які планети відносяться до земної групи? ( Меркурій, Венера, Земля, 

Марс) 

10.На яких планетах змінюються пори року? (Марс, Земля). 

11.Яка планета обертається навколо Сонця «лежачі на боці»? (уран). 

12. У якому році було здійснено запуск першого супутника Землі? (1957). 

13.Середній діаметр Землі дорівнює …. (12750 км.) 

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

Конкурс кросвордів. 
     Учні підготували кросворди з однаковою кількістю слів. 

Оцінюється оформлення, зміст кросворду. Команди обмінюються 

кросвордами. Яка команда швидше його розв’яже, та і переможець. 

Запитання з «бочки». Дайте правильну відповідь. (Команди отримують 

різнорівневі запитання запитання, вибирають вірний варіант. Кожний 

вірний варіант оцінюється 1 балом) 

І команда 

1 рівень 

1. Щоб накреслити план великих предметів, використовують:  

а) компас;  

б) масштаб;  

в) малюнок.  

2. Чим позначаються на карті гори, рівнини, ріки, озера, моря?  

а) Кольорами;  

б) умовними знаками;  

в) малюнками.  

3. На планах масштаб завжди однаковий.  

а) Так;  

б) ні.  

ІІ рівень  

Допишіть речення.  

4. На ____ позначають ____. (різними кольорами сушу, гори, водойми, 

фізичній карті)  
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5. Географічна карта — це ____ у багато разів зображення на площині 

земної поверхні за допомогою ____. (зменшене, збільшене, умовних 

знаків, малюнків, схем)  

6.Підпишіть умовні знаки плану місцевості.  

ІІІ рівень  

7. На плані ділянка має такі розміри: довжина 6 см, ширина — 4 см. 

Масштаб плану: 1 см — 15 м. Обчисліть справжні розміри цієї ділянки.  

Довжина: ____  

Ширина: ____  

8. Поміркуйте. Запишіть своє міркування.  

На екскурсію до парку учні йшли спочатку на північ, потім — на схід, 

далі — на південний схід. У яких напрямках вони повертатимуться?  

ІІ команда 

І рівень  

Дайте правильну відповідь.  

1. Масштаб використовують, якщо потрібно:  

а) накреслити план місцевості;  

б) намалювати місцевість;  

в) визначити сторони горизонту.  

2. Чим позначають на карті міста, корисні копалини?  

а) Кольорами;  

б) умовними знаками;  

в) малюнками.  

3. Географічна карта — це:  

а) план місцевості;  

б) зменшене у багато разів зображення всієї земної кулі чи її частини;  

в) вид згори ділянки земної поверхні.  

ІІ рівень  

Допишіть речення.  

4. Умовними знаками на ____ позначають ____.(поля, дороги, будівлі, 

ліси, моря, країни, на плані)  

5. На аркуші північ позначають ____, південь — ____, захід — ____, схід 

— ____. (праворуч, унизу, ліворуч, угорі)  

6. Підпишіть умовні знаки плану місцевості.  

ІІІ рівень  

7. На плані ділянка має такі розміри: довжина 4 см, ширина — 3 см. 

Масштаб плану: 1 см — 20 м. Обчисліть справжні розміри цієї ділянки.  

Довжина: ____  

Ширина: ____  

8. Поміркуйте. Запишіть своє міркування.  

На екскурсію до парку учні йшли спочатку на південь, потім — на 

захід, далі — на південний захід. У яких напрямках вони 

повертатимуться?  
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ІV. Підсумок уроку.Оголошуються результати конкурсів кожної команди 

та учасників команди. Нагородження найкращих знавців  теми. 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДА МАТЕРИКІВ І ОКЕНІВ 

 

 

Козлова Лариса Іванівна 

Урок  1 

Тема. Населення. Заселення людиною Землі 

Мета: дати дітям поняття про населення Землі  та про причини, що 

вплинули на розселення людей. Вчити працювати з картами та контурною 

картою. Формувати навички роботи в групах та самостійно. Розвивати 

пізнавальну активність, спостережливість, увагу, мовлення та мислення. 

Виховувати інтерес до географічних знань.  

Методично-дидактичне забезпечення: географічні карти, контурні 

карти, демонстраційна таблиця «Населення Землі», ребус.  

Хід уроку 

І. Етап орієнтації учнів 

На дворі ранок!  

Сонце піднімається.  

Ми, діти, в класі зустрічаємось.  

Покликав у клас голосистий дзвінок.  

Готові до праці? Почнемо урок.  

ІІ. Етап цілепокладання 

Самоналаштування 

- Покладіть руки на парту, закрийте очі та промовляйте : 

Я зможу сьогодні добре працювати на уроці. 

Я особистість творча. 

Я бажаю всім однокласникам успіхів на сьогоднішньому уроці. 

ІІІ. Етап проектування 

Сьогодні на уроці на вас чекає: 

- Повідомлення про погоду від наших синоптиків; 

- Перевіримо знання з теми «План та карта» під час тестування; 

- Розгадаємо ребус; 

- Отримаємо інформацію про причини розселення людей на Землі. 

- Переглянемо презентацію; 

- Попрацюємо з картами; 

- Познайомимося з текстом підручника; 

- Виконаємо завдання у групах; 

- Перевіримо отримані знання під час дидактичних ігор; 

- Проведемо рефлексію уроку. 

IV. Етап організації виконання плану діяльності 
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Актуалізація опорних знань 

Фенологічні спостереження  

- Який сьогодні  день? 

- Яка тривалість дня і ночі? 

- Яким стало небо? 

- Чи випадали опади протягом тижня? 

- Які зміни відбулися у житті рослин 

- Що змінилося у поведінці птахів? Звірів? 

Отже, спостерігаючи за змінами у живій та неживій природі, назвіть 

головну причину цих змін.(Зниження висоти Сонця над горизонтом). 

Виявляється у природі все взаємопов’язане. 

Тестування «Земля на плані та карті» 

1) Як називається уявна лінія на поверхні Землі, рівновіддалена від 

полюсів? 

а) екватор; б) меридіан; в) тропік. 

2) Що в перекладі з латинської означає слово «глобус»? 

а) куля; б) макет в) модель. 

3) У якому напрямі завжди вказує стрілка компаса? 

а) на південь; б) на північ; в) на схід. 

4) Щоб накреслити план великих предметів, використовують: 

а) компас; б) масштаб; в) малюнок. 

5) Чим позначаються на карті гори, рівнини, ріки, озера, моря? 

а) кольорами; б) умовними знаками; в) малюнками. 

6) Географічна карта – це: 

а) план місцевості; 

б) зменшене у багато разів зображення всієї земної кулі чи її частини; 

в) вид з гори ділянки земної поверхні. 

Відповідь: 1) а; 2) а; 3) б; 4) б; 5) а; 6) б. 

Вивчення нового матеріалу 

 Розгадати ребус 

 
Вступна бесіда 

- Як ви розумієте слова «населення»? 

- А яке пояснення цього слова в тлумачному словнику дізнаються учні 

експертної групи. (група дітей працює з тлумачним словником) 

- Які умови потрібні для існування живих організмів? 

- Що отримує людина від природи? 

- Чи знаєте ви, де й коли з’явилася перша людина? 
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- Як люди розуміли одне одного, якщо не знали мови інших народів? 

- Поміркуйте, які умови люди обирали для проживання? 

- Чи змінюється кількість людей на нашій планеті? 

- Як ви вважаєте, скільки людей живе на Землі? 

- Про що ж дізналися наші експерти? 

Експерт.  Населення – це сукупність людей, що живуть на Землі в цілому 

або в межах якої-небудь її частини. 

Розповідь учителя 
Сьогодні люди заселяють майже всю територію планети. Неосвоєних 

земель на ній майже не залишилося. Проте так було не завжди. 

Деякі вчені вважають, що це сталося одночасно в різних кінцях земної 

кулі, інші (і це переважна версія) — що в одному місці, а потім люди 

поступово заселили Землю. Цих людей, що жили у пізньому палеоліті і 

мали сучасний вигляд, називають кроманьйонцями та вважають предками 

європейців. 

У них була пряма хода, рука придбала можливість здійснювати точні і 

спритні рухи, виготовляти складні знаряддя праці та за їх допомогою 

будувати житло. 

Людина навчилася не просто носити шкури тварин, але шити з них 

одяг, захищаючись від холоду і паразитів. 

До цього виду людей належимо і ми з вами, і наша видова назва Homo 

sapiens, тобто людина розумна. 

Коли ж з’явилися перші люди? Останні археологічні знахідки говорять, 

що перші предки людини виникли близько 2,6 млн років тому. Порівняно 

з віком нашої планети, це зовсім малий відрізок часу. Якщо всю історію 

Землі вкласти в один рік, людина виникла наприкінці останньої доби 

цього року. Людина сучасного типу з’явилася ще пізніше: лише 40–50 

тис. років тому. 

- Чи всі сучасні люди схожі між собою? 

Презентація «Раси» підготовленими учнями. 

Робота з географічною картою. 

- Розгляньте світову карту рас; 

- Якими кольорами позначається кожна група рас; 

- На якому материку не живуть люди? Чому? 

- Знайдіть на карті нашу країну. До якої раси належать українці? 

Робота в парах. Позначити на контурній карті територію України і 

розфарбувати кольором відповідно раси яка її населяє. 

Фізкультхвилинка 

Робота з підручником. 

1) Самостійне опрацювання тексту. 

2) Робота в групах. (І група заповнює таблицю основних причин 

розселення людей на Землі.ІІ група готує запитання по тексту до бліц-

турниру). 



144 

 

Презентація груп 

V.Узагальнення і систематизація знань 

 Гра «Вірю — не вірю» 

- Через несприятливі природні умови територій люди слабо освоювали їх. 

- Чим краще освоєна територія, розвинена транспортна мережа, 

промисловість, тим більшою є чисельність населення. 

- Зростання населення Землі пояснюється низьким рівнем розвитку 

медицини. 

- Дуже багато людей народжувалося під час воєн. 

- Людство розміщується на планеті нерівномірно. 

  Гра «П’ять речень»(Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на 

уроці знання). 

VІ. Контрольно-оцінювальний етап 

Пропоную учням по колу висловити свої враження про урок 

використовуючи для початку фрази зображені на екрані: 

- Сьогодні я довідався ... 

- Було цікаво ... 

- Я зрозумів, що... 

- Я навчився ... 

- Мене здивувало ... 

 

 

Козлова Лариса Іванівна 

Урок  2 

Тема. Чисельність населення Землі. Зміни чисельності населення. 
Мета:продовжувати формувати уявлення про людину як частину 

природи, зокрема, про раси людей, про подібність і відмінність між ними, 

про причини утворення рас людей на Землі; познайомити учнів з 

чисельністю населення світу та про причини, які вплинули на розселення 

людей; розвивати мовлення, мислення;       формувати вміння аналізувати, 

порівнювати, встановлювати взаємозв’язки в природі, доводити 

висловлену думку;виховувати самостійність і доказовість мислення, 

повагу до людей усіх рас. 

Методично-дидактичне забезпечення: картки для рефлексії,  картки для 

індивідуального опитування, таблиця для роботи в групах, 

відеопрезентація «Населення Землі», завдання для роботи в парах. 

Хід уроку 

І. Етап орієнтації учнів 

Продзвенів дзвінок, 

Починається урок. 

Будем працювать старанно, 

Щоб почути у кінці, 

Що в четвертім нашім класі 
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Діти просто – молодці! 

ІІ. Етап цілепокладання 

Рефлексія.  

У кожного учня на парті по три вирази обличчя. Завдання дітей: обрати 

лише одне, що відповідає настрою, з яким вони прийшли на урок. 

- у мене дуже гарний настрій, я хочу працювати; 

- мені все одно, що буде відбуватися на сьогоднішньому уроці; 

- я не хочу думати, працювати. Мені здається, що я нічого не запам’ятаю. 

Одну з вибраних фішок діти прикріплюють до дошки, тим самим 

оцінюють свій настрій і налаштування на роботу. 

Усміхніться один одному, подумки побажайте успіхів на цілий день. 

Для того, щоб впоратися на уроці з завданнями, будьте старанними і 

слухняними.  

Девіз уроку: 

Не просто слухати, а чути. 

Не просто дивитися, а бачити. 

Не просто відповідати, а міркувати. 

Дружно і плідно працювати. 

ІІІ. Етап проектування 

Сьогодні на уроці на вас чекає: 

- Результати спостережень змін у природі від наших синоптиків; 

- Перевірка засвоєння домашнього завдання під час вправи «Ти мені – я 

тобі»; 

- Прослухаємо цікаві повідомлення з теми «Населення планети Земля»; 

- Дізнаємося про чисельність населення на нашій планеті; 

- Попрацюємо з підручником; 

- Виконаємо завдання у парах; 

- Попрацюємо у групах; 

- Виконаємо самостійну роботу. 

IV. Етап організації виконання плану діяльності 

Актуалізація опорних знань 

 Повідомлення дітей про зміни в природі ( які зміни в неживій природі 

відбулися протягом останнього місяця,  як змінювалася температура 

повітря, яким було небо, які опади, який стан водойм, якими стали дні і  

ночі, як змінилася температура повітря). 

Вправа «Ти мені – я тобі» (Діти об’єднуються у дві групи і почергово 

задають запитання  за матеріалами опрацьованого тексту зустрічі 19). 

Учні, які вдома займались пошуковою роботою з теми «Населення 

планети Земля», знайомлять учнів класу здобутою інформацією. 

Вивчення нового матеріалу 

Розповідь учителя про та чисельність населення планети з 

використанням відеопрезентації. 
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У процесі розвитку Землі в певний період на планеті з’явилась 

людина. Серед  припущень про походження людини є й така: предками 

людини є людиноподібні мавпи, які з’явилися понад 2 млн. років тому. 

Найдавніші останки людиноподібних істот були знайдені на 

африканському континенті. Батьківщиною людства вважають Південно-

Східну Африку.  Останки, виявлені в 1974 році в Ефіопії, належали жінці, 

яку назвали Люсі. Вік її скам’янілих кісток становить понад 3 млн. років, 

судячи з них, вона ходила лише на нижніх кінцівках, а її зріст складав 

близько 1 метра.  

Поступово завдяки праці люди опановували зручні для життя території 

земної поверхні. 

Кількість людей у давні часи 

зростала досить повільно, тому що умови 

життя були дуже суворими. Людину 

підстерігали не лише різні хвороби, а й 

чатувала небезпека від хижих звірів, 

отруйних зміїв, стихійного лиха.   У давні 

часи, за суворих умов життя, людині 

доводилося виборювати в природи право 

на існування. Поступово залежність 

людини від природи зменшувалася, 

тривалість її життя збільшилася, 

відповідно кількість населення почала 

зростати швидше.  Поступово, коли 

людина почала менше залежати від 

природи, а тривалість її життя 

збільшилась, кількість населення почала 

стрімко зростати. Якщо на початку нашої 

ери жило приблизно 255 млн.  чоловік, то 

тепер сім’я народів становить вже 

близько 7 млрд. чоловік. 

За прогнозами Фонду народонаселення 

ООН, у 2016 р. народиться 

семимільярдний житель Землі, а в 2050 р. 

народонаселення планети складатиме близько 9,8 млрд. чоловік. 

Вчені вважають, що кожну хвилину на земній кулі народжується 100 

дітей. Як уявити собі таку кількість людей? Коли б ми поставили в 

шеренгу 1 млрд чоловік, то вона розтягнулася б на 500 тис. км, а це — 

12,5 земних екваторів! 

- Люди постійно живуть на всіх материках, крім Антарктиди. Подумайте, 

чому? 

Розселилися люди на материках нерівномірно. Найбільше людей 

проживає в Азії — більше половини населення світу. Густо населеними і 

Рік 
Кількість 

населення 

8000 р. н. е. 6 млн. 

1 р. н. е. 255 млн. 

1 250 р. 416 млн. 

1 700 р. 679 млн. 

1 800 р. 954 млн. 

1 900 р. 1633 млн. 

2 001 р. 6100 млн. 

2 005 р. 6500 млн. 

2 016 р. 7 млрд. 

2 050 р. 10 млрд. 
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території у Західній та Центральній Європі. А найменше населення в 

Австралії. 

Робота за підручником (с. 67–69) 

Вправа «Мозковий штурм» (відповідь на запитання рубрики 

«Пригадай») 

- Як відбувалося  розселення людей на Землі? 

- Чому на високогір’ях , у льодовиках і спекотних пустелях люди майже 

не живуть? 

- Чому рівнини, долини річок і морські узбережжя густо заселені? 

- Яка нині чисельність землян? 

- Розкажіть про значення і походження слова мільярд. 

Фізкультхвилинка 

VI. Узагальнення й систематизація знань 

 Робота в парах. (Вписати пропущені слова у речення). 

За 8 тисяч років до нашої ери на всій планеті налічувалось приблизно 

… жителів, на початку нашої ери їх число зросло до … жителів, а зараз на 

планеті налічується до … осіб. Найбільше людей проживає на материку 

… 

 Робота в групах. 

(Заповнити таблицю) 

Самостійна робота 

Поєднатираси з характерними 

особливостями представників 

кожної з них та причинами 

таких відмінностей. 

VІ. Контрольно-

оцінювальний етап 

Відповіді на запитання 

- Чому в одних районах Землі 

проживає дуже багато людей, 

а в інших — навпаки, дуже 

мало?  

- Від чого залежав вибір місця проживання давніми людьми?  

- Яким чином люди пристосовувалися до різних природних умов, 

розселяючись земною кулею?  

- Які причини призводять до зменшення кількості населення? 

Рефлексія 
Діти, на початку уроку ми визначали настрій, з яким ви прийшли на 

цей урок. Давайте подивимось, чи змінився ваш настрій протягом уроку. 

Одну з вибраних фішок прикріпіть до дошки, обравши одну з позицій. 

• Мені було цікаво, я дізнався багато нового, я все зрозумів.  

• У мене виникли запитання з цієї теми.  
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• Мені було нецікаво, нічого нового я не дізнався.  

 

 

Целінко Олена Станіславівна 

Урок 3.1 

Тема. Материки, океани і частини світу на  географічних картах. 

Мета: навчати учнів користуватися картою; ознайомити з поняттями 

«материки» й «океани»; учити показувати на карті материки й океани; 

розвивати мовлення, мислення; вчити складати комп’ютерні презентації, 

розповіді про природу материків і океанів, виступати перед класом з 

підготовленою інформацією; виховувати інтерес до географічних знань.  

І. Етап орієнтації 

Вже дзвінок нам дав сигнал: 

Працювати час настав. 

Тож і ми часу не гаймо, 

Працювати починаймо! 

ІІ. Етап цілепокладання. 

- Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, що таке океани й материки, та 

навчитеся показувати їх на географічних картах. 

III. Етап проектування уроку 

1.Хвилинка спостереження 

2.Перевірка домашнього завдання 

3.Сторінка нових знань 

4. Фізкультхвилинка 

5. Робота в парах 

6. Практична робота(в групах) 

7. Гра «П’ять речень»  

IV. Етап організації виконання плану 

Хвилинка спостереження 

За неживою природою: 

-  Яка висота сонця над горизонтом восени? (Сонце вже нижче над 

горизонтом ніж влітку); 

-  Яка тривалість дня і ночі в цю пору? (День стає коротшим за ніч. Ніч 

довшає.); 

-  Як залежить t C від тривалості дня і ночі восени? (Температура починає 

спадати); 

-  Який сьогодні стан неба? 

-  Чи був вітер, коли ви йшли у школу? Який його напрям? 

-  Чи виглядає з-за хмар сонце? 

-  Яка температура повітря? 

-  Що сьогодні ви помітили цікавого? 

За живою природою: 
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-  Які зміни відбулися у рослинному світі? (Опадає листя з дерев. На 

деяких взагалі опало.); 

-  Які зміни спостерігаються у тваринному світі? (Тваринки готуються до 

зими. Комашки ховаються під кору дерев.) 

-  Яка діяльність людей у цю пору? (Орють поля, розвозять гній, 

прибирають подвір’я і будинки.) 

 Перевірка домашнього завдання 

- Чим відрізняється план і карта? (План і карта відрізняються розмірами 

території, яку зображують; величиною масштабів; вказівкою сторін 

горизонту; різними умовними знаками зображуваних об’єктів.) 

- Назвати всі умовні лінії глобуса. Що вони позначають? (Екватор, 

меридіани, паралелі. Меридіани – проведені згори вниз лінії на глобусі, що 

з’єднують Північний і Південний полюси, вказують напрям північ – 

південь. Меридіан поділяє глобус на дві півкулі – східну і західну. Лінії, 

проведені зліва направо, називають паралелями, вони вказують напрям 

схід – захід.Екватор – це умовна лінія, паралель, що знаходиться на 

однаковій відстані від полюсів. Екватор розділяє землю на дві півкулі – 

Північну і Південну.) 

- Яким кольором на глобусі чи карті зображують сушу? (Зеленим, 

коричневим, жовтим) 

- Що називається географічною картою? (Географічна карта – це 

зменшене зображення на якій-небудь площині окремих частин земної 

поверхні або всієї земної кулі.) 

Тести (1 варіант) 

1. Як називається умовна лінія, що знаходиться на однаковій відстані від 

полюсів? 

а) екватор; б) меридіан; в) паралель; 

2. Водні простори на карті позначаються: 

а) зеленим кольором; б) блакитним кольором; в) коричневим кольором; 

3. Яка умовна лінія розділяє Землю на дві півкулі Північну і Південну? 

а) полюс; б) меридіан; в) екватор; 

4. Який масштаб використовується на карті півкуль? 

а) 1см : 14000км; б) 1см : 70км; в) 1см : 40км; 

5. Лінії проведені зліва направо називаються: 

а) паралелі; б) меридіани; в) екватор; 

6. Зменшене у багато разів зображення всієї земної кулі або її окремих 

частин, називається: 

а) географічна карта; б) глобус; в) модель Сонця; 

7. Картою півкуль називають: 

а) зображення всієї земної кулі; б) зображення частин глобуса; 

в) зображення суші; 

8. Яким кольором позначається суша на глобусі і карті? 

а) синім та блакитним; б) жовтим, зеленим та коричневим; в) сірим; 
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9. Що таке глобус? 

а) іграшка; б) модель Землі; в) м’яч для гри; 

10. Де на глобусі знаходиться північний полюс? 

а) зверху; б) знизу; в) посередині. 

Тести (2 варіант). 

1. Глобус – це: 

а) модель Землі; б) модель Сонця; в) модель Юпітера; 

2. Великі географічні об’єкти на глобусі: 

а) мають певну схожість із справжніми формами поверхні Місяця; 

б) мають певну схожість із справжніми формами поверхні Землі; 

в) мають повну схожість із справжніми формами поверхні Землі; 

3. Лінії на глобусі, які з’єднують Південний і Північний полюси і 

проведені згори вниз називають: 

а) меридіанами; б) паралелями; в) допоміжними екваторами; 

4. Лінії, накреслені подібно до екватора через певну відстань називають: 

а) меридіанами; б) паралелями; в) допоміжними осями; 

5. Паралелі і меридіани – це : 

а) уявні лінії; б) реальні лінії на поверхні Землі; в) паралелі – уявні лінії, а 

меридіани – реальні; 

6. Паралель показує напрям: 

а) захід – схід; Б) північ – південь; В) захід – південь; 

7. Меридіан показує напрям: 

а) захід – схід; б) північ – південь; в) захід – південь; 

8. Географічна карта – це 

а) зменшене у багато разів зображення половини земної кулі та її окремих 

частин. 

б) збільшене у багато разів зображення всієї земної кулі або її окремих 

частин; 

в) зменшене у багато разів зображення всієї земної кулі або її окремих 

частин. 

9. Сушу на карти півкуль позначають: 

а) однаковими кольорами; б) різними кольорами; в) однаковим відтінком; 

10.  Карти, на яких умовно зображується земна поверхня, називається: 

а) фізичними; б) політичними; в) картами природних зон.  

 Сторінка нових знань  

Розповідь учителя за картою півкуль  

- Що ви бачите на карті півкуль? (Материки і океани)  

- Що таке материк? (Материки — це величезні ділянки суші, оточені з 

усіх боків водою. Острови теж оточені водою, але мають менший розмір.)  

- Скільки материків на Землі?  

- Назвіть їх.  

- Вирушаємо у кругосвітню подорож, починаючи її від найменшого 

материка. Покажіть його на карті.  
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- У якій півкулі він знаходиться?  

- Який материк найбільший?  

- Де він знаходиться?  

- Як ви вважаєте, який материк найспекотніший?  

- Пропливли вздовж узбережжя Африки й опинилися у західній півкулі. 

Які материки там розташовані?  

- Чи всі материки ми зустріли на своєму шляху? Який материк ми не 

побачили?  

- Чи можна Антарктиду та Австралію об’єднати в одну групу?  

- Наші кораблі від материка до материка пливли океанами.  

- Які океани ми перетнули під час плавання?  

- Яким океаном ми не пливли?  

- Покажіть на карті найбільший і найменший океани.  

- Які материки омиває Північний Льодовитий океан?  

- Який океан омиває відразу чотири материки?  

- У якій півкулі можна зустріти всі океани відразу?  

- Ви звернули увагу, що під час нашої подорожі океанськими просторами 

нам зустрічалися не лише великі ділянки суші, але й маленькі? Як 

називаються маленькі ділянки суші, що з усіх боків омиваються водою? 

- Чи далеко від материків знаходяться острови? (Ні) 

- Покажіть на карті півкуль острови. 

- Наша кругосвітня подорож добігає кінця. 

Робота за підручником (с. 43–47) 
Вправа «Мікрофон».(Учні відповідають на запитання на с. 43.) 

- Чому глобусом не завжди зручно користуватися? 

- Чим відрізняються глобус і фізична карта півкуль? 

- Покажіть на малюнку 29 екватор, Північний і Південний полюси. 

- Що означає слово екватор? 

- Яка його довжина? 

- Що називають суходолом? 

- Яку частину земної поверхні він займає? 

- Як називають найбільші ділянки суходолу? 

- Доберіть синонім до цього слова. 

- Що таке материк (континент)? 

- Скільки на нашій планеті материків? Назвіть їх за малюнком 30. 

- Як називаються найбільші водойми? 

- Що таке океани? 

- Які ви знаєте океани? 

- Покажіть і назвіть їх за малюнком 30. 

- Яка вода в океанах? Чому? 

- Чому плутають частини світу і материки? 

- Яка різниця між ними? 

- Назвіть за малюнком 31 частини світу. 
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Учні виконують практичну роботу на с. 47. 

- Розкажіть, про що ви прочитали у «Бібліотечці природодослідника». 

- Прочитайте і запам’ятайте висновки на с. 47. 

- Про значення яких нових слів ви дізналися на уроці  

Фізкультхвилинка 

Робота в парах 

1. З поданих географічних назв позначте тільки материки. 

• Європа  • Євразія • Америка • Північна Америка  

2. Які частини світу перетинають екватор? Позначте потрібне. 

• Азія  • Африка • Америка • Австралія • Європа • Антарктида  

2. Гра «Третій «зайвий» 

Тихий, Азія, Індійський. (Океани) 

Європа, Азія, Південна Америка. (Частини світу) 

Євразія, Північна Америка, Америка. (Материки) 

Практична робота  (в групах) 

Нанесення на контурну карту назв материків і океанів  

1) Нанесіть на контурну карту назви материків: Північна Америка, 

Південна Америка, Антарктида, Євразія, Африка, Австралія.  

2) Підпишіть океани, які омивають їхні береги.  

Тестування  

1. Який материк омивається всіма океанами?  

а) Австралія; б) Африка; в) Північна Америка; г) Євразія; д) Південна 

Америка; е) Антарктида.  

2. Який материк складається з двох частин?  

а) Австралія; б) Африка; в) Євразія; г) Південна Америка.  

3. Які материки розташовані в східній півкулі?  

а) Північна Америка; б) Антарктида; в) Євразія; г) Африка; д) Південна 

Америка; е) Австралія.  

4. На якому материку немає річок?  

а) Євразія; б) Африка; в) Австралія; г) Північна Америка; 

д) Антарктида; е) Південна Америка.  

5. Скільки материків є на Землі?  

а) 6; б) 4; в) 9.  

V. Контрольно-оцінювальний етап 

- Що називають материком?  

- Які материки вам відомі?  

- Чим схожі і чим розрізняються материк і острів?  

- Який материк складається з двох частин?  

- Чи погоджуєтеся ви з думкою, що материки — це і є частини світу? 

Поясніть чому.  

- Які океани вам відомі?  

Вправа «П’ять речень» (Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на 

уроці 
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Бєлєнкова Ніна Володимирівна 

Урок 3.2 

Тема. Материки, океани і частини світу на географічних картах  

Мета: закріпити знання про карту півкуль, вчити учнів користуватися 

картою; ознайомити з поняттями «материки» й «океани» з їхнім 

розміщенням на глобусі і карті півкуль, вміти визначати частини світу; 

формувати вміння практично позначати «материки» й «океани»  на 

контурній карті; розвивати вміння порівнювати, аналізувати й 

узагальнювати отриману інформацію, просторові уявлення, кругозір, 

уміння працювати в групах; розвивати мовлення, мислення; виховувати 

взаємоповагу, інтерес до географічних знань, бажання охороняти нашу 

планету. 

Обладнання: фізична карта півкуль, пазли-материки, глобус, фізична 

карта України, завдання для груп, логічно-опорна схема, ілюстрації, 

контурні карти. 

Усі учні поділені на групи: «Євразія», «Африка», «Австралія», 

«Антарктида» 

Хід уроку 

І. Організація класу 

Сьогодні на вас чекає втіха: 

Навколо Землі ми зможемо об’ їхати. 

І зробимо це не за довгі роки,  

А за 40 хвилин – за урок це. 

Сідайте в наші всюдиходи, 

Їдемо шукати пригоди. 

Ми допитливі та дружні діти, 

Хочемо знати все на світі! 

Хвилинка спостережень. 

- Перевіримо, чи сприяє погода нашій подорожі. (Класний метеоролог 

звітує про погодні умови, осінні зміни в живій і неживій природі.) 

ІІ. Актуалізація опорних знань. Повідомлення теми і мети уроку  

Кросворд «Куди проляже наш маршрут?» 

1. Перша планета від сонця. 

2. Пристрій, що допомагає орієнтуватися в просторі. 

3. Зменшене зображення земної кулі. 

4. Друга планета від Сонця. 

5. Розпечені газові кулі на нічному небі. 

6. Столиця України. 

7. Холодне невелике небесне тіло, що рухається навколо Сонця. 

- Отже, сьогодні на уроці ми будемо подорожувати … ( материками ) і ви 

дізнаєтеся, що таке океани й материки, та навчитеся показувати їх на 

географічних картах. Разом ми здійснимо кругосвітню подорож на кораблі 
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Христофора Колумба. А допоможуть нам у цьому юні географи-мандрівники, 

які підготували багато цікавого. 

Порт «Міркувайлик» 

Робота з картою 

- Подивіться уважно на Західну і Східну півкулі та спробуйте визначити 

що таке материк. 

«Гронування». 

Знання свої разом зберіть, 

Усе про материки напишіть. 

(На дошці розміщено ватман. Учні записують маркером свої думки про 

материки.) 

 

 

 

 

 

IV. Вивчення нового матеріалу. 

Робота за логічно – опорною схемою 

Порт « Картографічний» 

- А зараз порівняємо ваші припущення з визначенням у схемі. 

Проблемне запитання 

- Тепер вам відомо, що таке материки. А чи знаєте ви, чим відрізняються 

материки від островів? 

Метод « Займи позицію» (У різних куточках класу висять плакати із 

написами. Діти повинні прочитати напис  і зайняти позицію, тобто 

визначитись, що означає слово «острів» без попереднього ознайомлення) 

 

 

 

 

 

 

- Острови теж оточені водою, але мають менший розмір. 

 

(Діти самостійно виводять правило про значення слова «острів» - 3) 

Оточена з усіх 

сторін водою 

континенти 

Велика 

ділянка суші 
МАТЕРИКИ 

 

Материки 

1- ділянки суші оточені з трьох сторін водою, а з четвертою з’єднана з 

сушею 

2 -великі ділянки суші, оточені водою 

3 - невеликі ділянки суші, оточені з усіх сторін водою 

на Землі їх єшість 
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- Назвіть їх.  

- Знайдіть острови на карті. (Гренландія) 

- Що ж тоді, на вашу думку буде називатися  напис під номером 1? (Це 

півострови) 

Робота з картою 
- Скільки материків на Землі? (6)  

- Знайдіть півострови на карті (Кримський, Аравійський) 

Розповідь учителя про походження материків. 

Порт «Історичний» 

Історія виникнення материків 

Вчені припускають,що в прадавні часи  всі материки 

становили одне ціле. Це був такий собі праматерик, 

який отримав назву Пангея. Потім він розколовся 

на кілька частин, які почали дрейфувати в різних 

напрямках. Так утворилися Північна  та Південна 

Америки, Австралія, Африка та Євразія. Через кілька мільйонів років 

розташування материків може змінитися. Такі зміни можуть 

супроводжуватися сильними землетрусами та виверженнями вулканів.На 

землі так багато куточків, що приваблюють до себе. Пустеля Сахара і 

вулкани, що діють, льодовики і коралові острови — усе це так хочеться 

побачити. І це можливо! Слід тільки мати під рукою карту та 

пофантазувати. 

А ще потрібно знати все про ці материки. Кожен материк або 

континент омивається водами чотирьох океанів. Саме цим водяним 

шляхом відомі мореплавці здійснювали свої навколосвітні подорожі. 

- А чи знаєте ви, хто здійснив першу подорож навколо світу? 

- У 1519 році з іспанського порту Севілья на п’яти каравелах вирушила 

експедиція Фернанда Магеллана з екіпажем 265 чоловік. 

Подорож тривала три роки. Судна перетнули океан, подолавши відстань у 

18 000 км. Через три тижні плавання через протоку ескадра вийшла в 

Тихий океан. Три місяці і двадцять днів, поки кораблі пливли океаном, він 

був спокійний, і тому Магеллан назвав його Тихим. У результаті плавання 

Магеллана була підтверджена ідея кулястості Землі, доведено, що між 

Азією і Америкою лежить величезний водний простір — Тихий океан, що 

велика частина земної кулі зайнята водою, а не сушею. Магеллан здійснив 

мрію свого життя, але загинув у сутичці із місцевими жителями. Лише 

корабель «Вікторія», обігнувши Африку, 6 вересня 1522 р. повернувся до 

Іспанії. До наших днів зберігся бортовий журнал, у якому мореплавці 

записували все про побачені землі. За цими записами ми зараз спробуємо 

здогадатися, які материки зустрілися на їх шляху. 

Метод «Мозаїка» 
Правило: уважно слухайте інформацію інших і запам’ятовуйте якомога 

більше цікавих фактів, за необхідності занотовуйте їх. 
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Домашні групи отримали заздалегідь завдання відшукати коротеньку 

інформацію про материки. Потім вчитель систематизувавці знання і 

створив відео презентації  про материки. 

- Тож вирушаємо у кругосвітню подорож, починаючи її від найменшого 

материка.  

Доповіді груп (розповідь кожної групи вчитель може супроводжувати 

презентацією та відео) 

Порт «Континенти» 

 Це найменший материк, майже у чотири рази менший за Африку. 

Розташований у південній півкулі, на великому віддаленні від інших 

материків. Омивається водами Тихого та Індійського океанів. Поблизу 

материка розташовується величезна кількість великих і малих островів. 

Це найпосушливіший материк. Тут багато таких тварин і рослин, які не 

зустрічаються більше ніде на Землі, наприклад, диво-дерево евкаліпт, 

коала, качкодзьоб, єхидна, мурахоїд. Але 

найзнаменитіша тварина цього материка - кенгуру.  

 Учні класу вгадують, яким материком 

подорожувала ця група (Австралія) 

Це найвищий материк Землі. Майже вся його поверхня вкрита 

крижаним панциром. З берегів материка повільно сповзають льодовики, 

плавучі крижані гори — айсберги. Це найхолодніший материк. Узимку, в 

липні, температура досягає –88°С. Тут на багато сотень кілометрів 

простягаються снігові рівнини. Часто дмуть ураганні вітри. Білий колір 

снігів і блакитнуватий колір льоду володарюють тут усюди. Але на 

високих скелях улітку з’являються мохи, лишайники, водорості. Тиша 

материка іноді уривається криками птахів — 

альбатросів, чайок і пінгвінів. Тут немає комах. У 

прибережних водах цього материка багато морських 

тварин. Найбільші з них — кити, тюлені, морські 

леви. (Антарктида)  

Скільки криги в Антарктиді і світла! 

Тут холоднії свищуть вітри. 

Тут не видно нам звичного літа, 

Навіть влітку мороз, холоди. 

- Як тільки не називають Антарктиду: «королева холоду», «безлюдний 

континент», «край Землі»... Це велетенська льодова пустеля.  

Порт «Руханка»(музична відео фізкультхвилинка) 

Це найспекотніший материк. Другий після 

Євразії за розміром. Майже посередині його 

перетинає екватор. Тут протікає найдовша річка у 

світі — Ніл. На цьому материку знаходиться 

найбільша пустеля світу — Сахара. Жива природа вражає багатством і 

достатком. Мешкає найвища тварина — жираф, прудконогі гепарди, 
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антилопи і страуси, величезні бегемоти і горили. Даний континент 

омивають Атлантичний та Індійський океани.(Африка) 

Це найбільший материк на Землі. Займає 1/3 усієї суші. Найбільш 

населений у світі материк. Троє з кожних чотирьох жителів планети 

живуть на цьому материку. Завдяки величезним розмірам материка в 

різних його куточках склалися різні умови життя. 

Наприклад, на півночі материка влітку і взимку 

ходять у хутряному одязі, а на крайньому півдні 

круглий рік ходять у легкому одязі. Омивається цей 

континент одразу чотирма океанами. (Євразія) 

- Ви правильно назвали всі материки, про які 

писали мандрівники. А які материки не згадувалися? (вчитель сам 

доповнює розповідь) 

Робота за підручником (с. 43–47) 

Вправа «Мікрофон» 

Учні відповідають на запитання на с. 43. 

- Чому глобусом не завжди зручно користуватися? 

- Чим відрізняються глобус і фізична карта півкуль? 

- Покажіть на малюнку 29 екватор, Північний і Південний полюси. 

- Що означає слово екватор? 

- Яка його довжина? 

- Що називають суходолом? 

- Яку частину земної поверхні він займає? 

- Як називають найбільші ділянки суходолу? 

- Доберіть синонім до цього слова. 

- Що таке материк (континент)? 

- Скільки на нашій планеті материків? Назвіть їх за малюнком 30. 

- Як називаються найбільші водойми? 

- Що таке океани? 

- Які ви знаєте океани? 

- Покажіть і назвіть їх за малюнком 30. 

- Яка вода в океанах? Чому? 

- Чому плутають частини світу і материки? 

- Яка різниця між ними? 

- Назвіть за малюнком 31 частини світу. 

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань 

Порт «Визнач сам» 

Практична робота. Нанесення на контурну карту назв материків і 

океанів. 

- Нанесіть на контурну карту назви материків.   

1) Північна Америка.  

2) Південна Америка.  

3) Антарктида.  
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4) Євразія.  

5) Африка.  

6) Австралія.  

- Підпишіть океани, які омивають їхні береги. 

Робота в парах 

1. З поданих географічних назв позначте тільки материки. 

Європа (–) 

Євразія (+) 

Америка (–) 

Північна Америка (+) 

2. Які частини світу перетинають екватор? Позначте потрібне. 

Азія (–) 

Африка (+) 

Америка (+) 

Австралія (–) 

Європа (–) 

Антарктида (–)  

Гра «Третій “зайвий”» 

Тихий, Азія, Індійський. (Океани) 

Європа, Азія, Південна Америка. (Частини світу) 

Євразія, Північна Америка, Америка. (Материки) 

VІ. Підсумок уроку. Рефлексія. 
- Ось і повернулись ми із мандрівки.  

- На яких материках ми побували? 

- Чим схожі і чим розрізняються материк і острів? 

- Який материк складається з двох частин?  

- Чи погоджуєтеся ви з думкою, що материки — це і є частини світу? 

Поясніть чому. 

- А тепер визначіть свій настрій. (У кожного учня на парті є три вирази 

обличчя. Завдання дітей вибрати лише одне, яке відповідає обізнаності з 

даної теми). 

Одну з вибраних фішок діти прикріплюють до дошки, тим самим дають 

оцінку успішності уроку. 
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Причал «Бажань» 

Гра «Передай далі» 

Учні передають глобус один одному й говорять, що бажають людям 

усієї землі. Якщо поглянути на Землю із Космосу, то видно , якою малою 

є наша планета порівняно зі Всесвітом. Це ще раз переконує людей у 

необхідності захищати свій дім – планету Земля! Майбутнє нашої планети 

залежатиме від вас, тому що ви можете «стати дослідниками, моряками, 

авіаторами, інженерами, вченими, що перемагають усі труднощі і 

стихії»(Микола Трублаїні) 

Отож, і я вам бажаю бути наполегливими у досягненні своєї мети, 

наполегливості у здобутті знань. 

VІІ. Домашнє завдання.Прочитати статтю в підручнику с. 43–

47. Навчитися показувати всі материки на карті півкуль.Переглянути відео 

за посиланням:http://bit.ly/18N9qzQ 

 

 

Петровська Наталія Віталіївна 

Урок 4 

Тема. Атлантичний, Північний Льодовитий та Індійський океани  

(І урок) 

Мета: сформувати в учнів уявлення про особливості Атлантичного, 

Північного Льодовитого та Індійського океанів; продовжити навчати 

читати карту та працювати із нею; вчити складати розповіді про природу 

океанів, виступати перед класом з підготовленою інформацією; 

виховувати спостережливість, захопленість неповторністю й величчю 

природи.  

Методично-дидактичне забезпечення: карта півкуль, карта світу, 

індивідуальні картки, підручник, картки для роботи у групах, презентація. 

Хід уроку 

I. Етап орієнтації учнів 

Емоційне налаштування :  

В школі справу будь-яку 

Починаю по дзвінку. 

Тож хвилини не втрачаєм, за знаннями вирушаєм. 

ІІ. Етап цілепокладання 

Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про особливості Атлантичного, 

Північного Льодовитого та Індійського океанів.  Спробуємо більше 

дізнатися про Світовий океан, його жителів, різноманітні ресурси, що 

заховані під водою.  

ІІІ. Етап проектування уроку 

На уроці ми будемо працювати за таким планом: 

1. Спостереження за погодою 

http://bit.ly/18N9qzQ
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2. Природнича розминка «Чи вірите ви?»  

3. Робота за картками. 

4. Практична робота з картою півкуль. 

5. Наукове повідомлення. 

6. Робота у парах. 

7. Читаємо карти. Робота у групах. 

5. Підсумок уроку.  

IV. Етап організації виконання плану навчальної діяльності 

Спостереження за погодою 

Прошу Синоптика оголосити прогноз погоди на сьогодні. (Виступ 

Синоптика). Які у вас є запитання до синоптика? 

- На цьому прогноз погоди закінчено. А я бажаю вам нехай проблеми та 

незгоди не роблять на уроці вам погоди. Хай щастить. 

Дякую нашому Синоптику. 

Природнича розминка «Чи вірите ви?» (Сигнальні картки) 

- Чи вірите ви в те, що океани — величезні ділянки води, що оточують 

материки й острови?  

- Чи вірите ви в те, що вода в океані не солона?  

- Чи вірите ви в те, що на Землі існує чотири океани?  

- Чи вірите ви в те, що Тихий океан — найменший?  

- Чи вірите ви в те, що материків на Землі 6?  

- Чи вірите ви в те, що океанів на Землі 5? 

Робота за індивідуальними картками 

Картка 1 

- Як називаються великі ділянки суші, що оточені морями та океанами? 

- Який материк омивається трьома океанами? 

- Які ви знаєте материки? 

Картка 2 

- Який материк є найбільшим? 

- З яких двох частин складається материк Євразія? 

- Які ви знаєте частини світу? 

Практична робота з картою півкуль.  

- Знайти і показати на карті півкуль океани. 

- Прочитати їх назви. 

- Визначити, в яких півкулях Землі знаходяться. 

- Визначити, який з океанів найбільший? Найменший? 

- У яких півкулях розташований Атлантичний океан?  

- Знайдіть на карті моря Атлантичного океану. Визначте, до якого океану 

належать Чорне й Азовське моря.  

- Як змінюється температура океанічної води від екватора до полюсів?  

Повідомлення учня(супроводжується малюнками або презентацією)  

Температура води в різних частинах Атлантичного океану 

неоднакова. Найтепліша — поблизу екватора. У теплій воді росте багато 
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водоростей. Серед них і бура саргасова водорость, яка утворює зарості на 

великих територіях. Біля Північної Америки навіть море назвали 

Саргасовим. Там мешкають акули, летюча риба, риба тунець, морські 

черепахи. Із птахів — альбатроси і фрегати. У північній і південній 

частинах океану живуть кити, тюлені, морські котики. 

- Що ви знаєте про Індійський океан? 

- Розгляньте фізичну карту півкуль. У яких півкулях розташований 

Індійський океан?  

- Береги яких материків він омиває? 

- Назвіть материки, які омиваються водами Індійського океану. 

- Чому на півночі Індійського океану завжди тепло, а на півдні завжди 

холодно? 

Повідомлення учня 

Рослини теплого Індійського океану — це зарості бурих, зелених і 

червоних водоростей. Від великої кількості мікроскопічних зелених 

водоростей вода «зацвітає». У теплих водах живуть великі медузи, краби, 

багато видів риб, акули, морські черепахи і морські змії. Водяться в океані 

скати й восьминоги. Біля берегів трапляються крокодили. 

- Пригадайте! Що ви знаєте про Північний Льодовитий океан? 

- Чому він має таку назву? 

- Розгляньте фізичну карту півкуль. У яких півкулях розташований 

Північний Льодовитий океан? 

-  Береги яких материків він омиває?  

Повідомлення учня(супроводжується малюнками або презентацією) 

У товщі води Північного Льодовитого океану живуть 

мікроорганізми. Біля берегів ростуть водорості: ламінарія, фукус. 

Мешкають раки, медузи, риба: оселедці, тріска, камбала, окунь морський. 

На островах існують колонії моржів і тюленів, пташині базари. Поблизу 

узбережжя на кризі живуть білі ведмеді, які охороняються. Рідкісними 

стали кити. 

Робота за підручником (с. 75-83) (Робота у парі) 

Знайти відповіді на питання: 

- Чим Атлантичний океан відрізняється від Тихого? (ст.76) 

- До якого океану належать моря нашої Батьківщини? (за картою) 

- Чим Індійський океан відрізняється від Атлантичного? 

- Де народжуються айсберги? 

- Який острів найбільший у світі? 

- Якими словами ви збагатили свій словник? 

3. Фізкультхвилинка 

VІ. Контрольно-оцінювальний етап (Робота в групах: об’єднатися за 

назвами океанів) 

Робота з картою світу 

- Відгадайте назву океану за описом, покажіть на карті світу.  
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І група 

Океан розташований між материками Євразією, Австралією, 

Північною і Південною Америкою, Антарктидою. Морські межі має з 

Північним Льодовитим, Індійським, Атлантичним океанами. Найбільший 

океан на Землі (Тихий океан) 

ІІ група 

Другий за розміром океан після Тихого океану. Площа 91,6 млн км2. 

Має сильно порізану берегову лінію з вираженим розчленовуванням на 

регіональні акваторії: моря і затоки. Назву отримав від імені титана 

Атласу (Атланта) у грецькій міфології або від легендарного острова 

Атлантида. (Атлантичний океан) 

ІІІ група 

Третій за розміром океан Землі, що покриває близько 20 % її водної 

поверхні. На півночі обмежений Азією, на заході — Аравійським 

півостровом і Африкою, на сході — Індокитаєм, Зондськими островами і 

Австралією, на півдні — Південним океаном. (Індійський океан) 

ІV група 

Найменший за площею океан Землі, розташований між Євразією і 

Північною Америкою. (Північний Льодовитий океан) 

Робота з таблицею 

Назва океану Найбільша глибина (м)  Які материки омиває  

Тихий 11022 Усі, крім Африки 

Атлантичний 8742 Усі, крім Австралії 

Індійський 7 729 Африка, Євразія, 

Австралія, Антарктида 

Північний  

Льодовитий 

5 527 Євразія, Північна 

Америка 

VІ. Підсумок уроку. Рефлексія 
Вправа «П’ять речень» 

Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання. 

VІІ. Домашнє завдання 

Працюючи у групах, (за обраним океаном) виготовити «візитівку» океану. 

Презентувати у вигляді подорожі океаном. 

Індивідуальне завдання: підготувати питання вікторини «Таємниці 

океанів» 

 

 

Петровська Наталія Віталіївна 

Урок 5 

Тема. Атлантичний, Північний Льодовитий та Індійський океани  

(ІІ урок) 
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Мета: розширювати уявлення про особливості Атлантичного, Північного 

Льодовитого та Індійського океанів; продовжити навчати читати карту та 

працювати із нею; вчити складати розповіді про природу материків і 

океанів, виступати перед класом з підготовленою інформацією; 

формувати пошуковий інтерес до досліджуваного матеріалу; розвивати 

мовлення, допитливість; виховувати спостережливість, любов до природи.  

Хід уроку 

I. Етап орієнтації учнів 

Емоційне налаштування :  

В школі справу будь-яку починаю по дзвінку. 

Тож хвилини не втрачаєм, за знаннями вирушаєм. 

II. Етап цілепокладання 

 Який він, світ океану? Це простір для медуз, що світяться, граційних 

морських тюленів, небезпечних електричних скатів та акул. А також 

інших риб-хижаків, які ховаються біля самого дна океану та з роками 

набувають величезних розмірів. Океан зберігає безліч таємниць, які ми 

спробуємо сьогодні розгадати. Наш клас ми умовно об’єднали у 4 

команди. Кожна отримала завдання підготувати цікаву інформацію про 

океани Землі. Отже, розпочнемо нашу заочну екскурсію до світу океанів. 

ІІІ. Етап проектування уроку 

На уроці ми будемо працювати за таким планом: 

1. Повідомлення синоптика. (Перевіримо, чи дозволяє погода вийти у 

море) 

2.Вправа  «Бліц-опитування» 

3. Конкурс капітанів 

4. Презентація роботи груп - команд 

5. Скринька «Що зайве?» 

6. Перевір себе 

7. Підсумок уроку.  

ІІІ. Етап організації виконання плану навчальної діяльності 

Повідомлення синоптика 

 Прошу Синоптика оголосити прогноз погоди на сьогодні. (Виступ 

Синоптика). Які у вас є запитання до синоптика? Знімаємось з якоря і в 

путь! 

Підготовка до подорожі. Вправа  «Бліц-опитування» 

1. Водна оболонка нашої Землі.(Світовий океан) 

2. Чи існує море без берегів? (Саргасове) 

3. Назвіть кольорові моря. 

4. Плаваюча крижана гора (Айсберг). 

5. Гігантські хвилі, що виникли на поверхні в результаті землетрусів на 

дні океанів. (Цунамі) 

6. Скільки є океанів? 

7. Який океан самий теплий? (Індійський) 
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8. У якому океані найбідніша рослинність? (Північний) 

9. Самий солоний океан? (Індійський) 

10. Який океан найбільший? (Тихий) 

11. Який океан називають холодильником Землі? (Північний) 

12. Який океан простягнувся з півночі на південь? (Атлантичний) 

13. Яка наука вивчає океани? (Океанологія) 

Конкурс капітанів (зібрати розрізану карту океанів) 

Презентація роботи  команд за планом: 

1. Назва корабля, члени команди, капітан. 

2. Мета подорожі 

3.Особливості досліджуваного океану (місцезнаходження, рослинний і 

тваринний світи, екологічні проблеми) 

4. Емблема океану або «Родзинка» океану. 

Час для повідомлення – 5 хвилин 

Фізкультхвилинка 

Гра «Що зайве?» (Робота з інтерактивною дошкою) 

Завдання: «речі із скриньки» повернути до океану. (можна користуватися 

картою) 

(Айсберг, Маріанська западина, о. Мадагаскар, синій кит, морж, 

кораловий риф… ) 

VІ. Контрольно-оцінювальний етап 

Тест «Океани Землі» 

1 варіант 

1. Який океан  найбільший? Йому назву дав Магеллан. 

а) Тихий; в) Атлантичний; 

б) Північний Льодовитий;   г) Індійський 

2. Скільки  океанів входять до складу Світового океану? 

а)  6     б) 4; в) 5. 

3. Який серед океанів найменший? 

а) Тихий;  в) Північний Льодовитий; 

б) Атлантичний; г) Індійський. 

4. Що є частиною океану? 

а) Болото; б) річка;  в) озеро; г) море. 

5. З перелічених назв предметів підкресли ті, що означають частини 

океану: 

річка, болото, льодовик, озеро, море. 

6. Світовий океан просить допомоги. Чому? 

а) Забруднюється вода;   б) винищуються рибні багатства; 

в) від забруднення зникають водорості;   г) океани між собою роз’єднані. 

2 варіант 

1. Який океан найсолоніший? Його назва пов’язана з грецьким міфом про 

гіганта Атланта. 

2. Яка вода в океані: 
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а) прісна;  б) солона; в) в деяких прісна, а в деяких солона. 

3. Який серед океанів найбільший? 

а) Атлантичний;          б) Тихий; 

в) Індійський;              г) Північний Льодовитий. 

4. Що дає людям Світовий океан? 

а) Зручний водний шлях для перевезень; 

б) забруднення води, яка випадає у вигляді опадів; 

в) кисень для дихання; 

г) продукти харчування і сировину для промисловості. 

5. У якому океані найрізноманітніший рослинний і тваринний світ? 

а) Тихий;                      б) Атлантичний;            

в) Індійський;              г) Північний Льодовитий. 

6. Що дає людям Світовий океан? 

а) Кисень;   б) створює погоду;    в) змінює рельєф Землі; 

Практична робота з контурною картою. (Індивідуальна робота) 

Позначити кожен океан у ваших контурних картах 

VІ. Підсумок уроку. Рефлексія 

Складання сенкану. 

Океан 

Світовий, глибокий 

Збагачує, годує, милує. 

Світовий океан потребує допомоги. 

Вода. 

VІІ. Домашнє завдання 

Підручник ст.75-84, читати, відповідати на питання. 

За бажанням: есе «Моя подорож океанами» 

Для дітей-дослідників завдання дослідницького характеру: за атласами й 

додатковою літературою дослідити, які морські жителі мають асоціативні 

назви. Наприклад, назви яких асоціюються з назвою відомої вам тварини, 

і навіть з назвою небесного світила. (Учитель показує морську зірку.) 

Наведіть інші такі випадки, ілюструючи свою інформацію. 

 

 

 

Васильчук Наталя Григорівна 

Урок 6 

Тема. Євразія – найбільший материк. Еверест – найвища точка Землі. 

Мета: Розширити та збагатити знання учнів про найбільший материк 

планети і найвищу точку Землі та ознайомити  із особливостями природи 

Євразії. Розвивати просторову уяву, мовлення учнів, пам’ять,  вміння 

працювати з картою. Виховувати пізнавальний інтерес. 

Методично – дидактичне забезпечення: карта півкуль, картинки. 

Хід уроку 
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І. Етап орієнтації  

Дзвінок веселий покликав 

Всіх учнів веселих у клас. 

Нам урок природознавства  

Розпочати, друзі, час. 

ІІ. Етап цілепокладання 

Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь багато цікавого про найбільший материк 

нашої планети. Тож бажаю вам бути активними, уважними та творчими. 

ІІІ. Етап проектування 

 План уроку: 

1. Спостереження синоптика. 

2. Повторення вивченого матеріалу. 

3. Гра «Так чи ні». 

4. Вивчення нового матеріалу. 

5. Робота в групах. 

6. Фізкультхвилинка. 

7. Узагальнення і систематизація отриманих знань 

8. Робота в парах. 

9. Вправа «П’ять речень». 

7. Гра «Доповни речення». 

ІV. Етап організації виконання плану діяльності 

Спостереження синоптика. 
- Яка зараз пора року? 

- Який місяць? 

- Що можна сказати про стан неба? 

- Яка температура повітря? 

- Чи спостерігали ми сьогодні опади? 

Повторення вивченого матеріалу.( Відповіді на запитання для 

повторення з рубрики «Перевір себе») 

Гра  «Так чи ні?» 

- Великі простори води, що вкривають земну поверхню, називають 

океанами. 

- Світовий океан складається з шести океанів. 

- На землі є чотири материки. 

- Більшу частину Землі займають материки. 

- Найбільший – Тихий океан. 

- Найменший Північний  

Льодовитий океан. 

- Зображення частин глобуса на 

карті називають картою півкуль. 

Вивчення нового матеріалу. 

Розгадування ребуса 

Бесіда з елементами розповіді 
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- Євразія – найбільший материк. Він складає понад третину всієї суші 

Землі. Євразія цілком розташовується в північній півкулі. Цей материк 

умовно ділять на дві частини – Європу та Азію. Межа між Європою та 

Азією проходить по хребту Уральських гір, далі – по річці Урал, що 

впадає у Каспійське море, і потім – по хребту Кавказьких гір. 

- Які океани омивають береги Євразії? 

(Учні працюють з картою, називають і показують океани на карті 

півкуль). 

- Частину території Євразії займає наша  країна – Україна. Звернемося до 

карти. Велика частина на карті Євразії забарвлена в темний коричневий 

колір. Тут знаходиться найбільша у світі гірська система і найвища 

вершина світу – гора Еверест (або Джомолунгма) заввишки 8 км 848 м. 

Тут безліч сяючих білизною льодовиків, танення яких живить річки, що 

стікають з гір. Нижчі гори і плоскогір’я позначені на карті блідим 

коричневим кольором. Вони займають значну частину Євразії. У північній 

частині материка знаходяться великі східноєвропейська і 

Західносибірська рівнини. 

- Які водойми є на материку Євразія? (Учні на карті знаходять великі 

річки й озера, називають і показують їх). 

 Євразія багата на річки й озера. Найдовша річка материка – Янцзи. У 

Євразії знаходиться  Байкал – найглибше озеро світу, а також найменше 

море – Мармурове та наймілкіше – Азовське. Тут знаходиться найбільший 

півострів світу – Аравійський. Найбільше за площею озеро – Каспійське. 

Робота з підручником. Вправа «Мікрофон» (Учні відповідають на 

запитання рубрики «Пригадай»). 

Робота в групах 

Учні працюють за завданням підручника. 

- Прочитайте розповідь розумниці Дзвіночки. 

-З яких частин складається материк Євразія? 

- Що означають слова Європа і Азія? 

- Розкажіть, як  між ними проводять умовну межу? 

Учитель пропонує учням роздивитися діаграми у підручнику, 

поміркувати і сформулювати висновки за поданими у підручнику 

запитаннями. 

 Фізкультхвилинка 

V. Узагальнення і систематизація отриманих знань 

 Робота в парах. (Учні заповнюють таблицю «Євразія»). 

Материк Гори Ріки Озера Пустелі 
Головні        

особливості 

Євразія 
Гімалаї 

Еверест 
Янцзи Байкал + Найбільший 

Робота з картою. (Розповідь про місцезнаходження України на карті 

півкуль). 
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 Як ми вже знаємо, найбільшим материком землі є Євразія. Саме на 

Європейській частині знаходиться наша країна. Україна розташована в 

центрально – східній частині Європи. 

VІ. Контрольно – оцінювальний етап. 

Вправа «П’ять речень». (Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на 

уроці знання). 

VIІ. Підсумок уроку. 

Гра «Доповни речення» 

Площа Євразії становить… 

Наша держава розташована… 

Євразія переважно простягається… 

Євразія межує з … 

Євразія омивається… 

Велику площу займає… 

Найвища гора… 

Найбільше озеро…  

Найглибше озеро… 

Найбільші річки… 

VІІІ. Домашнє завдання.Опрацювати статтю підручника на с. 90 -92. 

 

 

Васильчук Наталя Григорівна 

Урок 7 

Тема. Рослинний і тваринний світ Євразії. 
Мета: ознайомити учнів із рослинним та тваринним світом Євразії; вчити 

складати розповіді про природу материків; розвивати мислення та 

мовлення учнів; виховувати пізнавальний інтерес. 

Методично – дидактичне забезпечення: карта півкуль, картинки, 

картки. 

Хід уроку 

І. Етап орієнтації 

Пролунав шкільний дзвінок. 

Всі зібрались на урок: 

Не просто слухати, а й чути, 

Не просто дивитися, а й бачити, 

Запам’ятовувати, міркувати, 

Нові знання на уроці природознавства 

Здобувати! 

ІІ. Етап цілепокладання 

- Сьогодні на уроці ми дізнаємося про рослинний та тваринний світ 

Євразії. 

ІІІ. Етап проектування 

План уроку: 
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1. Календар природи та погоди. 

2. Гра «Вірю – не вірю». 

3. Робота над віршем. 

4. Вивчення нового матеріалу. 

5. Робота в парах «Я тобі – ти мені». 

6. Фізкультхвилинка. 

7. Вправа «Мозковий штурм». 

8. Робота в групах. 

9. Гра «П’ять речень». 

10. Робота над тестом. 

ІV. Етап організації виконання плану діяльності 

Календар природи та погоди. 

- Яка зараз пора року? 

- Назвіть сьогоднішню дату. 

- Яка сьогодні погода? 

- Які природні явища ми сьогодні спостерігаємо? 

 Повторення вивченого матеріалу. 

 Гра «Вірю – не вірю». 

- Євразія – найбільший материк Землі. 

- Євразія складається з двох частин: Європи і Азії. 

- Євразія розташована тільки у південній півкулі. 

- Євразія омивається всіма океанами. 

- В Євразії знаходиться наша країна.  

Опрацювання вірша за картками (самостійно). 
Він справді є таки найбільшим 

Серед шести материків 

Цікавим, дуже дивовижним, 

Із давніх пір відомий всім. 

Тут озеро найглибше в світі 

Й гора найвища на землі,  

І море є тут наймертвіше 

Та ще мілкіше від усіх. 

На ньому є твоя країна, 

Де народився і живеш. 

Цей край зоветься – Україна, 

Його ти швидко там знайдеш. 

Ну, що ж, вгадали, любі діти, 

Не помилилась в цьому я. 

Цей материк відомий в світі 

І зветься він …. 

- Про який материк розповідається у вірші? 

- Назвіть особливості Євразії описані у вірші. 

Вивчення нового матеріалу. 
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Розповідь учителя. 

Материк Євразія майже повністю знаходиться у північній півкулі. На 

його території є різні природні умови, у яких ростуть різні рослини та 

мешкають різні тварини. 

 На півночі материка знаходиться тундра. Зима там триває 8 – 9 місяців. 

Морози бувають до п’ятдесяти градусів. Грунт мерзлий. За коротке і 

прохолодне літо він устигає відтанути лише на 50 см. З рослин поширені 

мохи. Лише місцями ростуть маленькі деревця: карликова береза і 

полярна верба. З тварин водяться північний олень, песець, сова поляна і 

куріпка біла. Влітку на озера і болота прилітають дикі качки, гуси, лебеді. 

 За тундрою величаві простори займає тайга – хвойні ліси. Тут ростуть 

дерева: кедр сибірський, модрина, ялина, ялиця, мешкають білки, рисі, 

вовки, соболі, ведмеді бурі, рябчики й тетеруки. 

 За тайгою розкинулись мішані й листяні ліси. За лісами великі площі 

займають степи. 

 У Євразії є пустелі. Це місця, де випадає дуже мало опадів. 

Температура повітря сягає +50 градусів. Рослинність пустель бідна. 

Зустрічаються рослини, що пристосувалися до таких умов. Це саксаул – 

безлисте дерево з дуже довгими коренями. Зустрічаються верблюжа 

колючка і піщана осика. Найвідоміша тварина пустелі – верблюд. 

Водяться також джейрани, змії, черепахи. 

Найбагатший рослинний і тваринний світ на тих територіях Євразії, 

Які найближчі до екватора. 

 У вологих тропічних лісах водяться індійські слони, носороги, 

крокодили, людиноподібні мавпи – орангутани, змії – удави і кобри. 

Серед птахів виділяються папуги й павичі. 

Робота з підручником. (Читання статті самостійно та розгляд картинок) 

Робота в парах «Я тобі – ти мені».(Учні задають один одному 

запитання за змістом тексту). 

Фізкультхвилинка. 
Всі підняли руки вгору 

І нагнулися додолу. 

Встали рівно і присіли 

Ще й на місці походили. 

Розім’яли руки й ноги,  

Як зробили кілька кроків.  

А тепер сідати час – 

Відпочив наш дружний клас. 

Вправа «Мозковий штурм» за завданням рубрики «Завдання і 

запитання для юних дослідників природи». 

Робота в групах. 
1 група. Користуючись картою назвати всі природні зони Євразії та їх 

головні особливості. 
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2 група. Назвати природні зони, які охоплює територія України. У якій 

природній зоні проживаємо ми? 

3 група. У Євразії розташована 91 країна світу. Користуючись картою 

складіть список із п’яти європейських і азійських країн, які б ви хотіли 

відвідати. У яких природних зонах вони знаходяться? 

4 група. Складіть розповідь про рослинний і тваринний світ будь – якої 

зони.  

V. Контрольно – оцінювальний етап.  

Робота над тестом. 
1. На якому материку ми живемо? 

а) Євразія; б) Австралія; Південна Америка. 

2. Який материк на Землі омивається всіма океанами? 

а)  Австралія;          б) Євразія;       в) Африка. 

3. Площа Євразії разом з островами становить ? 

а) 30,32 млн. кв. км б) 53  млн. кв. км      в) 24,25 млн. кв. км 

4. Яке з тверджень є правильним? 

а) Еверест – найвища вершина планети. 

б) В Євразії знаходиться – найбільша пустеля планети. 

в) Найдовшою річкою планети є Дніпро. 

5. Найглибшим  озером планети є : 

а) Байкал  б) Лобнор   в) Іссик-Куль. 

6.Євразію омивають: 

а) всі океани б) Атлантичний і Індійський океан  в) тільки Північний 

Льодовитий. 

7. У яких теплових смугах розташована Євразія? 

а) холодній і помірній б) холодній, помірній, жаркій в) жаркій. 

VI. Підсумок уроку 

Вправа «П’ять речень». (Учні у п’яти реченнях формулюють засвоєні на 

уроці знання). 

VІІ. Домашнє завдання. (Опрацювати статті підручника на с. 90-95. Дати 

відповідь на питання). 

 

 

Кубанцева Інна Володимирівна 

Урок 8 

Тема. Африка – найспекотливіший материк на Землі.  Особливості 

кліматичних умов африканського континенту. 

Мета:  ознайомити учнів з особливостями природи Африки, розвивати 

спостережливість, вміння аналізувати і порівнювати, працювати з картою 

півкуль; вчити складати розповіді про природу материків і океанів, 

презентувати свою роботу; виховувати пізнавальний інтерес, бережливе 

ставлення до природи. 
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Методично – дидактичне забезпечення:Природознавство: підруч. для 4 

кл./ І. В. Грущинська. – Київ: Видавничий дім «Освіта», 2015.- 192 с. : іл., 

карта світу,  мультимедійна презентація про Африку, тести, вірші, атласи. 

Хід  уроку 

І. Організаційний момент 

Уже дзвінок сигнал нам дав: 

Працювати час настав. 

Тож і ми часу не гаймо, 

Вивчати природу починаймо! 

ІІ. Актуалізація опорних знань 

Розповіді учнів про рослинний і тваринний  світ будь якої природної зони 

Євразії. (Презентація робіт). 

Гра «Так чи ні?» 

- Рослинний і тваринний  світ Євразії різноманітний. Так чи ні? 

- У лісах Євразії ростуть пальми, фікуси, хлібне дерево. Так чи ні? 

- У Євразії не живуть носороги і крокодили. Так чи ні? 

- У Євразії мешкають заєць-русак, лисиця, вовк, дика свиня. Так чи ні? 

- У Євразії немає хвойних лісів. Так чи ні? 

- У Євразії є пустелі. Так чи ні? 

- У Євразії росте дуб, ясен, клен. Так чи ні? 

 Тестування 

1. Який материк розташований у північній та південній півкулях? 

а) Північна Америка;   б) Африка;     в) Антарктида;    г) Австралія; 

2. Який материк омивається всіма океанами? 

а) Австралія;      б) Антарктида;          в) Південна Америка;  

г) Африка;          д) Євразія;                 е) Північна Америка. 

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку  

- Пропоную вам прочитати рубрику підручника «Ти дізнаєшся» 

(підручник, ст. 95 ). 

Читання вірша Т. Рубана. 

Материк цей цікавий, мов казка. 

Є куточки – справжнісінький рай! 

Любий друже, дізнайся, будь ласка, 

Все про Африку, часу не гай! 

ІV. Вивчення нового матеріалу 

Діти!Сьогодні на уроці ми будемо знайомитись із особливостями  

материка Африки, з його 

географічним розташуванням на карті 

півкуль. Дізнаємось, чому цей материк 

є найспекотливішим материком на 

Землі. 

Розповідь учителя. 

Африка – другий за розміром 

материк на Землі. Назва материка 

походить від латинського «африкус» - 
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безморозний, той, який не знає холоду. Африка – найспекотніший 

материк на Землі. Тут є пекучі пустелі, густі тропічні ліси і вкриті травою 

рівнини. В Африці немає звичних для нас холодних зим. Більшість 

жителів Африки ніколи не бачили снігу. Навіть сріблясто-крижані 

вершини високих гір, що виблискують поблизу екватора, місцеві жителі 

довго вважали скупченням коштовних металів. 

На півночі Африки знаходиться найжаркіше місце на Землі – пустеля 

Сахара, яку перетинає найдовша річка на планеті – Ніл. Пісок у Сахарі 

нагрівається так, що в ньому можна пекти яйця. Верблюди, які мешкають 

у цій пустелі, можуть обходитись без води більше двох тижнів. Часто 

саме на верблюдах люди мандрують пустелями. 

В окремих африканських країнах роками не випадає жодної краплі 

дощу, а в інших щодня бувають зливи. В Африці сонце завжди над 

головою і весь рік гріє дужче, ніж у нас в Україні у найспекотніші дні 

липня або серпня. 

Так як і Євразія, Африка міститься у західній півкулях. Через ці два 

материки проходить початковий меридіан, який ділить Землю на західну і 

східну півкулі. Африка – материк, поділений екватором навпіл. По обидва 

боки від екватора простягаються ліси. Висота у них досягає 16-

поверхового будинку.  

Робота з підручником (ст. 95-97) 

Учні розглядають карту світу і визначають, де розташована Африка. 

Ознайомлення з розповіддю Козака Подорожника про особливості 

природи Африки. 

Перегляд мультфільму «Мадагаскар». 

- Як називають північ Африки? А південний схід? Чому? 

- Як називається найбільша пустеля світу? Де вона розташована? 

- Які річки протікають по території Африки? Як називається найдовша 

річка Африки? 

Робота в парах. 

Діти розглядають «візитівки» Африки та Євразії, які розміщені в 

«Довідковому бюро Матінки Природи» і порівнюють: чим ці материки 

схожі, а чим – відрізняються.(ст. 190). 

Фізкультхвилинка. 

V. Узагальнення й систематизація знань 

 Робота з таблицею. 

Учитель пропонує учням заповнити таблицю «Африка», щоб 

закріпити отримані знання. 

Материк Гори Ріки Озера Пустелі Головні 

особливості 

Африка Кіліманджаро Ніл + Сахара Найжаркіший 

Вправа «Мікрофон» 
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- Як називається найспекотливіший  материк планети? 

- Яка найдовша річка світу протікає в Африці? 

Скласти коротку розповідь (інформацію) про Африку. 

VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія. 

Гра «Закінчи речення» 

Сьогодні на уроці я дізнався (дізналася)… 

Найбільше мені сподобалось… 

Мені було цікаво… 

Урок закінчую з… настроєм. 

VІІ. Домашнє завдання. С. 95-97. Придумати 2-3 загадки про Африку.  

Відшукати інформацію про особливості природи материка. 

 

 

 

 

Кубанцева Інна Володимирівна 

Урок 9 

Тема. Які особливості має рослинний і тваринний світ Африки? 

Мета: ознайомити учнів рослинним і тваринним світом Африки, 

розвивати спостережливість, вміння аналізувати і порівнювати; вчити 

виступати перед класом з підготовленою інформацією, презентувати свою 

роботу; виховувати пізнавальний інтерес, бережливе ставлення до 

природи. 

Методично – дидактичне забезпечення:Природознавство: підруч. для 4 

кл./ І. В. Грущинська. – Київ: Видавничий дім «Освіта», 2015.- 192 с. : іл., 

карта світу,  мультимедійна презентація про рослинний і тваринний світ 

Африки, відеоролик про дерево баобаб, вірші, загадки, атласи, завдання 

для роботи у групі. 

Хід  уроку 

І. Організаційний момент 

ІІ. Актуалізація опорних знань 

Відповіді на запитання для юних дослідників природи (ст. 97) 

Загадування загадок про Африку. 

Презентація робіт про особливості природи материка. 

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку  

- Пропоную вам прочитати рубрику підручника «Ти дізнаєшся» 

(підручник, ст. 98 ). 

- Сьогодні на уроці ми дізнаємось про цікавий і незвичайний рослинний і 

тваринний світ Африки. 

ІV. Вивчення нового матеріалу 

Мультимедійна презентація про рослинний і тваринний світ Африки. 

Відеоролик про дерево Баобаб. 

Робота з підручником (ст. 98-100)    
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Словничок. Савани (від іспанського слова «сабана») – спекотні рівнини, 

укриті травами, із групами дерев і чагарників. 

Дівчинка-розумниця Дзвіночка пропонує відвідати пустелю Сахара.  

Розповідь Козака Подорожника про африканські трав’янисті рослини – 

савани та вологі ліси, які буяють обабіч екватора.  

Фізкультхвилинка.  

V. Узагальнення й систематизація знань 

Гра «Вірю – не вірю» 

Висота дерев у Африці досягає 16-поверхового будинку. 

- В африканських степах пасуться зебри, жирафи, слони, антилопи, 

буйволи. 

- В Африці живе страус ему – найнижчий птах і найкращий бігун.  

- У річках Ніл, Конго, Лімпопо живуть величезні крокодили. 

Робота над загадками 

Дуже товсті ноги маю, 

Тихо їх переставляю. 

Височезний я на зріст, 

Біля рота маю хвіст! (Слон) 

Величезний цей хижак 

На людей наводить жах. 

Проживає в річці Ніл 

Небезпечний .. (Крокодил) 

Він незграбний і товстий, 

Завжди він чомусь сумний. 

А на лобі в нього ріг, 

Ця тварина … (Носоріг). 

Вушка ріжками стирчать, 

Довгі ніжки кудись мчать. 

Ці тварини – вищі всіх- 

В Африці всі знають їх! (Жирафи). 

Робота в групах.  

І група.  До назви материка -  Африка знайдіть тільки правильні 

твердження. 

- Омивається двома океанами 

- Омивається Північним Льодовитим океаном 

- Другий за розміром материк 

- Омивається Тихим та Індійським океанами 

- Найвіддаленіший материк 

- Третій за величиною материк 

- Баобаб, фінікова пальма, ліана  

- Знаходиться у східній півкулі 

- Найменший континент 

- Цей материк схожий на трикутник 
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- Цей материк  - «безлюдний континент» 

- Знаходиться найглибше озеро світу 

- Білий ведмідь, морж, північний олень 

- Найбільший за розміром материк 

- Зебри, жирафи, слони, антилопи, буйволи 

- Найменший материк 

- Знаходиться в західній півкулі 

- Омивається Тихим океаном 

- На узбережжі морів і океанів живуть пінгвіни 

- Омивається всіма океанами 

- Цей материк розташований у двох півкулях 

- Найтепліший континент 

- Омивається трьома океанами 

ІІ група. Серед запропонованих ілюстрацій рослин і тварин знайти ті, які 

пристосувалися до життя в Африці.(Яблуні, персики, баобаб, слон, білий 

ведмідь, мавпа, крокодил, білочка, мімоза, пальми, лисичка, леопард, 

зебра, лимони, груші, какао, кава, носороги, мавпи). 

ІІІ група.  Скласти розповідь про пустелю Сахара 

Найбільша пустеля Африки – ………. Малу частину пустелі 

вкривають……., усе інше – це……..  та ……… рівнина. У день тут 

знемагаєш від …….,  а вночі тремтиш від ……...   Де-не-де у пустелі 

ростуть окремі трави або колючі ………. Проте …….. добре 

пристосувалися до життя пустелі. (змії, ящірки й комахи, чагарники, , 

піски, спеки, кущики, Сахара, кам’яниста та глиниста, холоду) 

ІV група.З’єднати частини прислів’я: 

Не вчи                                        - трава страждає. 

Маленька іскорка                       мавпу лазити. 

Два слони борються                  може спалить джунглі 

VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія. 

Гра «Закінчи речення» 

На уроці я дізнався (дізналася)… 

Найбільше мені сподобалось… 

Мені було цікаво… 

Урок закінчую з… настроєм. 

VІІ. Домашнє завдання.С. 98-101 

І варіант – розповідь про рослину Африки.  

ІІ варіант – розповідь про тварину Африки.   

 

 

Рудомьоткіна Тетяна Миколаївна 

Урок 10 

Тема. Південна Америка. 
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Мета: ознайомити учнів з особливостями природи Південної Америки; 

розвинути просторову уяву, вміння працювати із картою півкуль; вчити 

складати комп’ютерні презентації, розповіді про природу материків і 

океанів, виховувати пізнавальний інтерес. 

Матеріально-дидактичне забезпечення уроку: карта півкуль, 

мультимедійна презентація. 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

1. Відповіді на запитання для повторення з рубрики «Перевір себе». 

2. Тестування  

1) У західній півкулі Землі знаходяться материки: 

А) Євразія та Африка; Б) Антарктида та Австралія; 

В) Північна Америка та Південна Америка. 

2) Який материк розташований у Північній та Південній півкулях? 

А) Північна Америка; Б) Південна Америка; В) Антарктида. 

3) Який материк омивається всіма океанами? 

А) Північна Америка; Б) Євразія; В) Південна Америка. 

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку. 

- Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про особливості природи Південної 

Америки. 

Розповідь учителя. 

Найзагадковішим материком на сучасній карті світу є Південна 

Америка, яка трикутником простяглася від спекотних районів екватора до 

холодних вод Антарктиди. Південна Америка є четвертим за площею 

материком світу. Він цілком лежить у західній півкулі й майже повністю – 

у південній. Південна Америка омивається Атлантичним і Тихим 

океанами. На заході височать гори Анди (Мідні гори), з них видобувають 

мідь; вони часто вивертаються. У центрі та на сході – величезні рівнини, 

найбільша з яких – Амазонська низовина. Нею протікає – 

найповноводніша річка світу Амазонка. 

Щорічно тут продовжують відкривати не менше нові види рослин, 

тварин, комах, але і нові  племена індійців, які до сьогодні живуть як 

первісні люди. На материку знаходяться найвищі на Землі вулкан Охос-

дель-Саладо і найвищий водоспад світу – Анхель, найсухіша пустеля 

Атакама  і найповноводніша річка Амазонка. 

Південна Америка – найвологіший материк земної кулі. Над нею 

випадає вдвічі більше опадів, ніж над будь яким іншим материком. Клімат 

материка дуже теплий, проте не такий спекотний, як в Африці чи 

Австралії. 

IV. Вивчення нового матеріалу. 

Робота за підручником (ст..78-80) 

Вправа «Мікрофон» (Учні відповідають на запитання на ст.. 78) 
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- Розкажіть за малюнком 69 про материк Південна Америка. 

Учні працюють за завданнями підручника на ст..78 

- Що ви дізналися про природу материка Південна Америка? 

- Які річки, водоспади та озера цього материка ви знаєте? 

- Чому Південну Америку називають «легенями світу»? 

- Чим займається населення Південної Америки? 

- Розкажіть, про що ви прочитали у «Бібліотеці природодослідника»? 

- Прочитайте і запам’ятайте висновки на ст.. 80 

- Якими словами ви збагатили на уроці свій словник? 

Фізкультхвилинка. 

V. Узагальнення і систематизація отриманих знань. 

Робота в парах. (Для закріплення отриманих знань учні заповнюють 

таблицю «Піденна Америка»). 

Робота з картою. (Розповіді про місцезнаходження Південної Америки 

на карті півкуль). 

Гра «Так чи ні?» 

- Південна Америка за формою схожа на трикутник. 

- Так чи ні? 

- Південна Америка простяглася від екватора до Антарктиди? 

- Так чи ні? 

- У Південній Америці є гори Анди? 

- Так чи ні? 

- Гори Анди  - це Мідні гори, з них видобувають мідь? 

- Так чи ні?амазонка – найдовша річка світу? 

- Так чи ні? 

Гра «П’ять речень». (Учні у п’яти реченнях формулюють особливості 

природи Південної Америки). 

VI. Підсумок уроку. Рефлексія . 

- Що таке материк? 

- У якій півкулі знаходиться материк Південна Америка? 

- Чому його вважають найзагадковішим материком на сучасній карті 

світу? 

VII. Домашнє завдання. Підручник ст.. 78-80 

 

 

Рудомьоткіна Тетяна Миколаївна 

Урок 11 

Тема. Північна Америка. 
Мета: ознайомити учнів з особливостями природи Північної Америки; 

розвивати просторову уяву, вміння працювати із картою півкуль; вчити 

складати комп’ютерні презентації, розповіді про природу материків і 

океанів, виховувати пізнавальний інтерес. 
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Матеріально-дидактичне забезпечення: карта півкуль, мультимедійна 

презентація. 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

1. Відповіді на запитання для повторення з рубрики. 

«Перевір себе» ст.. 70 

2. Гра «Так чи ні?» 

- У річках Ніл, Конго, Лімпопо не живуть бегемоти. 

- Восени до Африки прилітають багато птахів з країв, де взимку холодно? 

З України до Африки відлітають лелеки, журавлі, ластівки? 

- Африка – другий за розміром материки Землі? 

Тестування. 

1. Чим розрізняються материки між собою? 

А) розмірами; Б) формами земної поверхні; 

В) природою; Г) оточені з усіх боків водою. 

2. На якому материку знаходиться наша країна? 

А) Африка; Б) Південна Америка; В) Євразія. 

3. На якій півкулі знаходиться материк Південна Америка? 

А) Західний; Б) південній;В) східній; Г) західній і північній. 

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку. 

Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про особливості природи Північної 

Америки. 

Розповідь учителя. 

Північна Америка – третій за розмірами материк Землі після Євразії та 

Африки. Вона розташована в північній і одночасно західній півкулях. 

Материк омивається водами Тихого (із заходу), Атлантичного (зі сходу) й 

Північного Льодовитого (з півночі) океанів. Північна Америка – материк 

контрастів. З космосу вона нагадує величезний трикутник, повернутий 

широкою стороною на північ, що неначе вмерзає в кригу Північного 

Льодовитого океану. А на півдні лагідне тепле море омиває береги, 

порослі зеленню лісів і лугів. 

Північна Америка – надзвичайно дивовижний материк. Саме тут 

можна зустріти географічні дива та парадокси. Острів Гренландія – 

«зелена планета», а насправді вкрита шаром льоду до 3400 м. Океан з 

оманливою назвою Тихий. Саме на цьому материку знаходяться 

найдивовижніші об’єкти: унікальна карстова печера – Мамонтова, один із 

найкрасивіших і найдивовижніших водоспадів світу – Ніагарський, 

найбільше прісноводне озеро – озеро Верхнє – найбільше з п’яти Великих 

озер Північної Америки, велична та яскрава річка – одна з найдовших у 

світі – Кордильєри. Це все вона – Північна Америка. Кому не захотілось 

би там побувати? 

IV. Вивчення нового матеріалу. 
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Робота з підручником (с.71-74) 

Вправа «Мікрофон». (Учні відповідають на запитання на ст.. 71) 

- Що ви прочитали про материк Північна Америка? 

- Розкажіть про нього за картою на малюнку ст.. 60 

- Які форми поверхні є на материку? 

- Що ви дізналися про гори Кордильєри? Яка висота гори Мак – Кінлі? 

- Розкажіть про природні умови материка? 

- Доведіть, що у Північній Америці багато джерел прісної води. 

- Що ви прочитали про ескімосів? 

- Розкажіть, про що ви прочитали у «Бібліотеці природодослідника»? 

- Прочитайте і запам’ятайте висновки на ст.. 74. 

- Якими словами ви збагатили на уроці свій словник? 

Фізкультхвилинка. 

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань. 

Робота в парах.(Для закріплення отриманих знань учні заповнюють 

таблицю «Північна Америка») 

Робота з картою. (Розповідь про місцезнаходження Північної Америки 

на карті півкуль). 

Гра «Вірю – не вірю». 

- Чи вірите ви, що Північна Америка розташована у південній півкулі? 

- Чи вірите ви, що Північна Америка третій за величиною материк? 

- Чи вірите ви, що в Північній Америці найвища гірська система – 

Кордильєри? 

- Чи вірите ви, що в Північній Америці протікає річка Міссісіпі? 

- Чи вірите ви, що на материку не існує екологічних проблем? 

Гра «Третій зайвий» 

Кордильєри, Карпати, Кримські гори. 

Північна Америка, Євразія, Тихий. 

Дніпро, Ніагарський, Міссісіпі. 

VI. Підсумок уроку. Рефлексія. 

- Яке місце за площею посідає материк Північна Америка серед інших 

материків? 

- У яких географічних поясах і півкулях розташований материк? 

- Водами яких морів і океанів омиваються береги Північної Америки? 

VII. Домашнє завдання. Підручник ст.. 71-74. 

 

 

Коваленко Ксенія Юріївна 

Урок 12 

Тема. Природні умови. Рослинний і тваринний світ Південної 

Америки. 
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Мета: ознайомлювати учнів з різноманітністю рослинного і тваринного 

світу Південної Америки; розвивати пізнавальний інтерес, увагу, 

мислення; виховувати бережливе ставлення до природи. 

Методично-дидактичне забезпечення: карта світу, фізична карта 

півкуль, глобус, ілюстрації на тему «Рослинний і тваринний світ 

Південної Америки». 

Хід уроку 

I. Етап орієнтації учнів 

Сонце встало – запалало, 

І дітей всіх привітало… 

Доброго ранку, сонечко! 

Доброго ранку, квіточки! 

Хай цвіте лужочок 

І шумить гайочок… 

Хай блищить ставочок… 

Хай щебечуть пташечки, 

Хай сміються діточки! 

ІІ. Етап цілепокладання 

Діти сьогодні на уроці ми здійснимо уявну подорож  до  Південної 

Америки. Ми дізнаємось про неповторність рослинного і тваринного світу 

цього материка.  

III. Етап планування навчальної діяльності 

План уроку 

1. Хвилинка спостережень за природою 

2. Актуалізація опорних знань 

3. Розповідь учителя 

4. Робота за підручником 

5. Фізкультхвилинка 

6. Робота в парах 

7. Робота в групах 

IV. Етап реалізації плану навчальної діяльності 

Хвилинка спостережень за природою 

Щоб наша подорож пройшла вдало, необхідно з’ясувати чи сприятливі 

природні умови для початку подорожі.  

- Пропоную спочатку заповнити календар погоди.  

- Який зараз місяць? 

- Яке число місяця? 

- Який стан неба? 

- Чи спостерігали ви опади? 

- Чи є сьогодні вітер, який його напрямок? 

- Що можна сказати в цілому про сьогоднішню погоду? 

- Ну що умови сприятливі, можемо відправлятися. 

 Актуалізація опорних знань 
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- Перед початком подорожі давайте пригадаємо нашу попередню 

мандрівку, щоб потім ми могли зробити порівняння. 

- У якій півкулі лежить Південна Америка? 

- Яку форму поверхні має Південна Америка? 

- Пригадайте, яка найбільша річка протікає Південною Америкою? 

- Що ви знаєте про гірську систему Південної Америки? 

- Які ви молодці, ви вже так багато знаєте. 

Розповідь учителяПоки ми добираємось до місця призначення я вам 

розповім дуже цікаву річ про Південну Америку.  

- Напевно ви навіть не уявляли, що те що ви звикли споживати щодня 

привезли до нашої країни з Південної Америки. 

- Як ви вважаєте, що це може бути?  

- Це картопля, помідори та кукурудза. 

Напевно кожен знає на смак арахіс й ананас, їх до нас привозять з 

цього ж місця. А ще саме завдяки шоколадному дереву, ви можете 

ласувати шоколадними виробами. 

Це неповторний материк з надзвичайно різноманітним рослинним і 

тваринним світом. Про це ви дізнаєтесь зі сторінок нашого підручника. 

Робота за підручником 

- Ну що ж оголошую подорож сторінками підручника відкритою. 

- Читання статті на ст. 112 

- Скільки ярусів лісу розташоване в Південній Америці? 

- Що росте у найвищому ярусі? 

- Які рослини ростуть у найнижчому ярусі? 

- Які області Південної Америки називають «Легенями планети». Читання 

статті ст. 113 

- Чим відзначається тваринний світ? Яка частина всіх тварин проживає в 

цій місцевості? 

- Де переважно живуть рослини цього материка? 

Наша подорож продовжується, тепер ми вирушимо в 

південноамериканські пампаси.  

Робота з підручником(ст. 113-114). 

-Яких тварин ви зустріли на своєму шляху, що про них запам’ятали? 

- Яка загроза постала перед саваною та пампасами? 

 Фізкультхфилинка 

 Робота в парах (Учням роздаються малюнки тварин і рослин, учні 

повинні дібрати лише тих, які проживають в Південній Америці, і 

розповісти про них) 

 Робота в групах (Клас об’єднується у дві групи. Розгляньте «візитівки» 

Північної та Південної Америки, подані в «Довідковому бюро Матінки 

Природи», порівняйте чим ці материки схожі, а чим –  відрізняються). 

V. Етап контролю та корекції знань 
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Рефлексія 

- Про що дізнались з нашої подорожі?- Що вас вразило? 

- Що найбільше запам’ятали?- Яке завдання було важким? 

Наша подорож добігла кінця, але дуже хотілося б, щоб ви її не забули. 

VІ.  Домашнє завдання. Вдома ще раз подумай  про особливості природи 

Південної Америки. На які неповторні риси цього материка ти звернеш 

увагу насамперед? Сформулюй 5 запитань, що були б цікаві твоїм 

однолітка. 

 

 

Гавриляк Тетяна Георгіївна 

Урок 13 

Тема. Рослинний і тваринний світ Південної Америки. 

Мета: розширити знання учнів про рослинний і тваринний світ Південної 

Америки; поглибити знання дітей про пристосування рослин і тварин до 

різних умов проживання у тропіках, саванах, степах, пустелях; розвивати 

пізнавальний інтерес, виховувати бажання зберегти нашу планету для 

нащадків. 

Методично-дидактичне забезпечення: глобус, мультимедійна 

презентація, підручник, зошит. 

Хід уроку 

І. Етап організації класу. 

Не урок, а справжнє свято,  

Бо полинем у світи. 

Мандруватимем завзято, 

Юний друже, я і ти. 

У поході будь уважним, 

Добре думай, не спіши! 

Знай, що вчитись завжди важко, 

Легше буде у житті! 

ІІ. Етап цілепокладання.  

- Сьогодні ми поговоримо про рослинний і тваринний світ Південної 

Америки і дізнаємось, чим цей материк відрізняється від інших материків 

Землі. 

ІІІ Етап проектування уроку.  

1. Черговий синоптик. 

2. Природнича розминка. 

3. Презентація материка 

4. Робота з підручником 

5. Фізкультхвилинка. 

6. Гра «Так чи ні». 

7. Гра «Покажи слово». 

8. Робота в парах. 
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IV Етап виконання плану навчальної діяльності. 

Черговий синоптик. 

- Розкажіть про зміни погоди за тиждень. 

- Як змінився рослинний світ? 

- Назвіть ознаки змін у житті тварин. 

Природнича розминка «Чи вірите ви?». 
- Південна Америка – найменший материк. 

- Амазонка – найповноводніша річка у світі. 

-Південною Америкою протікає Амазонка. 

- Південна Америка – найвіддаленіший від інших населених материків 

куточок Землі. 

- У Південній Америці пустелі займають близько її половини. 

- Південна Америка – не найсухіший материк Землі. 

-Південна Америка розташована в південній півкулі. 

Презентація материка. 

- Південна Америка — це батьківщина картоплі, помідорів, шоколадного 

дерева, кукурудзи, арахісу, бавовни й ананаса.  

Це унікальний материк з надзвичайно різноманітним рослинним і 

тваринним світом.  

У вічнозелених багатоярусних лісах переважають пальми, фікуси, 

кавове, динне, хінне дерева, гевея. Дерева обвивають ліани. На їх гілках 

квітнуть орхідеї. Трави через темряву немає. Тварини живуть переважно 

на деревах. Багато мавп, лінивців. Лінивці названі так через швидкість 

свого пересування — не більше 3 м на хвилину. Хижаками є ягуар та 

велетенська найбільша змія анаконда. У так званих амазонських джунглях 

дуже багато птахів, більшість з них проживають тільки тут. Місцевою 

мешканкою є і найменша пташка на планеті Земля — колібрі. Фауна 

багата на папуг та туканів. Багато велетенських комах та павуків. Серед 

безлічі комах є незвичайної краси великі метелики.  

Для саван притаманний сухий сезон (зима) та сезон дощів (літо). Тому 

рослини пристосовані до перенесення сухого сезону: скидають листя; 

листя вкрите воском чи опушене; повертають листки ребром до сонця 

(зонтична акація); накопичують у сезон дощів вологу в стовбурі або у 

листі (алое, агави). Серед рослин переважають трави; є дерево з 

надміцною деревиною — кебрачо. Дерева розкидані невеличкими гаями. 

На відкритих просторах саван мешкають безліч великих тварин, зокрема, 

мурахоїд, свиня-пекар, тапір. Серед хижаків переважають пума, ягуар. 

Санітаром саван, що живиться мертвечиною, є броненосець. Із птахів у 

саванах зустрічається великий нелітаючий страус нанду. Багато термітів 

та мурашок.  

Робота з підручником. 

Вправа «Мікрофон» 

- Чому вологі тропічні ліси Південної Америки називають дощовими? 
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- За малюнком розкажіть про різноманітність рослинного світу. 

- За малюнками розкажіть про різноманітність тваринного світу. 

- Якого хижака тут вважають господарем лісу? 

- Що ви дізналися про савани? 

- Назвіть рослини і тварин цієї природної зони. 

- Де мешкає страус нанду і кішка пампаська? 

- Що ви дізналися про пустелі? 

- Які заходи вживають для охорони природи? 

 Фізкультхвилинка. 

Гра «Так чи ні». 

- У долинах Амазонки росте найбільша лілія світу вікторія-регія? 

- Найдовші шишки до 25 см ростуть в Бразилії на хвойному дереві? 

- У степах (пампах) водяться терміти. 

- У південній Америці не ростуть дивовижні рослини – сейба, молочне 

дерево, какао – дерево, кавове дерево, хінне дерево, колове дерево, 

ананас. 

- У річках Південної Америки не водяться крокодили. 

Гра «Покажи слово»(Гравці по черзі витягують картку з назвою 

тварини і за допомогою міміки та жестів показують названу 

тварину.Тварини: піранья, мурашкоїд, страус нанду, лінивець). 

Робота в парах. (Учні в парах повинні вибрати ті фрукти, які походять з 

Південної Америки. Фрукти: гарбуз, морква, апельсин, квасоля, плитка 

шоколаду, арахіс, картопля). 

V. Контрольно-оцінюючий  етап.  

- Назвіть представників тваринного світу Південної Америки? 

- Назвіть представників рослинного світу Південної Америки? 

Закінчіть речення «Сьогодні на уроці я дізнався….» 

VII. Домашнє завдання. Повідомлення про тварину та рослину 

Південної Америки, на вибір учня. 

 

 

Гусарчук Римма Юріївна 

Урок 14 

Тема. Австралія – найсухіший материк. 
Мета. Ознайомити учнів з особливостями природи Австралії; розвивати 

просторову уяву, вміння працювати із картою півкуль; вчити складати 

розповіді про природу материків і океанів; розвивати спостережливість; 

виховувати пізнавальний інтерес. 

Методично-дидактичне  забезпечення: глобус, карта півкуль, картки 

для роботи в групах, парах, плакати із зображенням материка Австралія 

Хід уроку 

I. Етап орієнтації 

Почнемо урок з посмішки (діти беруться за руки) 
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Я всміхнуся сонечку: 

– Здрастуй, золоте! 

Я всміхнуся квіточці –   

Хай вона цвіте! 

Я всміхнуся дощику: 

– Лийся, мов з відра! 

Друзям усміхнуся,  

Зичу їм добра!   

- Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про особливості природи нового 

материка, а якого саме,  ви дізнаєтесь, прочитавши тільки великі літери. 

вапреАгошщдВ паміСииТорнРпакуцАррпЛпавІсмаЯ 

III. Етап проектування 

План 

1. Повідомлення синоптика 

2. Кольоровий тест 

3. Робота в групах  

4. Фізкультхвилинка 

5. Робота за підручником 

6. Робота в парах  

7. Робота з картою 

IV. Етап організації виконання плану діяльності 

Повідомлення синоптика 

Кольоровий тест 

1. Чим материки відрізняються між собою? 

а) Розмірами; б) формами земної поверхні; 

в) природою; г) оточені з усіх боків водою. 

2. Який материк є батьківщиною картоплі? 

а) Африка; б) Південна Америка; 

в) Північна Америка; г) Євразія. 

3. У якій півкулі знаходиться материк Австралія? 

а) у західній; б) у південній; 

в) у східний; г) у західній і східній. 

 Робота в групах 

- Дізнайтесь про особливості материка Австралія попрацювавши в 

групах. (Групам роздається текст. Учні читають, виділяють відповіді на 

запитання, які надані до тексту для кожної групи). 

Австралія - найменший і найвіддаленіший від інших населених 

материків куточок Землі. Разом із прилеглими островами він цілком 

розташований у південній півкулі. Звідси його назва — «Південна земля». 

200 років тому мандрівникові був потрібен цілий рік, щоб дістатися 

Австралії. Нині на реактивному лайнері можна долетіти із Києва до 

Сіднея за 35 годин з двома посадками у Делі і Сінгапурі. Австралію 

омивають води Тихого й Індійського океанів. З іншими материками вона 
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не пов’язана сушею. Тому Австралію, враховуючи її невеликі розміри, 

іноді називають материком-островом.  

Своїми природними умовами Австралія подібна до Африки. Вона, як і 

Африка, розташована переважно в жаркій смузі. 

Упродовж року на більшості території Австралії температура повітря 

становить + 24...+ 28 °С. Зими як такої немає.  Лише на півдні 

відбувається зміна пір року. Літо там сухе й спекотне (+25 °С),  а зима 

доволі тепла (+12 °С). 

Австралія — переважно рівнинна. На більшій частині країни панують 

піщані та кам’яні пустелі, тому її називають «країною пустель». В 

австралійських пустелях зустрічаються буро-червоні піщані бархани, 

давні пасовища з різнотрав’ям, а також вузькі ущелини та яри. У центрі 

Австралії розташована оранжева скеля, яка своїм зовнішнім виглядом 

нагадує слона. Це найбільший у світі камінь завдовжки 3 км, завширшки 2 

км та заввишки 350 м. 

Австралія бідна на поверхневі прісні води. Це найсухіший материк 

світу. Найбільшою річкою є Муррей. Більшість річок пересихають. У 

центральній частині Австралії є декілька солоних озер, найбільше з них — 

Ейр. На території Австралії знаходяться давні озерні улоговини, що 

заповнюються водою лише після дощів. 

Австралію іноді називають «материк-навпаки». І справді, багато чого 

на цьому материку є прямо протилежним до того, що вважають 

нормальним для європейців, у тому числі для українців. Коли в Україні 

зима — в Австралії літо. Коли в Києві 10 година, в Канберрі — 18 годин. 

Для українців зрозуміло — чим далі рухаєшся на північ, тим холодніше; 

для австралійців — спекотніше. Навіть на географічних картах Австралії 

південь — у верхній частині. 

Запитання для 1 групи 

- Де розташований материк Австралія? 

- До якого материка за своїми природними умовами подібна Австралія? 

Запитання для 2 групи 

- Розкажіть про водойми які знаходяться в Австралії.  

- Доведіть, що Австралія – найсухіший материк землі. 

Запитання для 3 групи 

- Чому Австралію називають – «материк-навпаки»? 

Запитання для 4 групи 

- Чому Австралію називають «країною пустель»? 

- Що ви довідались про оранжеву скелю Австралії? 

Фізкультхвилинка  

Робота за підручником  ( ст. 117, 118). Опрацювання інформації про  

материк Австралія.  Читання «Рибками» 

Вправа «Мікрофон» 

- Розкажіть за малюнком  про материк Австралія. 
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- Які форми поверхні є в Австралії? 

- Що ви дізналися про Великий Бар’єрний риф? 

- На які корисні копалини багатий материк Австралія? 

- Назвіть найбільшу річку і найбільше озеро Австралії. 

- Розкажіть про корінне населення Австралії. 

- Чим займається населення на цьому материку?  

 Робота в парах 

- Заповніть  таблицю «Австралія». 

Робота з картою 

- На яких півкулях лежить материк Австралія? 

- Які океани омивають береги Австралії? 

- Знайдіть на карті Австралії річки. Установіть,  куди вони несуть свої 

- води. Яка з них найбільша? 

- Де в Австралії розташовані гори і рівнини? Якими вони є за висотою і за 

формою?  

V. Контрольно – оцінювальний етап 

Гра «П’ять речень». (Учні у п’яти реченнях формулюють засвоєні знання 

про особливості природи Австралії). 

Гра «Третій зайвий» 

Дніпро, Муррей, Дністер. 

Атлантичний, Індійський, Тихий. 

Пустелі, мішані ліси, лісостепи. 

Вікторина «Я знаю» 

- Найменший материк Землі. (Австралія) 

- Чому його називають Південна земля? (Розташований у південній 

півкулі) 

- Найпоширеніше дерево. (Евкаліпт) 

- Найбільше озеро. (Ейр) 

- Чим зайнята найбільша частина материка? (Пустелі) 

- Чи є в Австралії вулкани? (Ні) 

- Найбільша річка материка. (Муррей) 

- Води яких океанів омивають Австралію? (Тихого й Індійського океанів) 

VІ.Домашнє завдання. ст. 116 – 118.Уявіть, що відбувається зустріч з 

корінними мешканцями Австралії. Сформулюйте кілька запитань. 

 

 

Гусарчук Римма Юріївна 

Урок 15 

Тема. Рослинний і тваринний світ Австралії. Особливості та природні 

символи. 

Мета: ознайомити учнів з рослинним і тваринним світом Австралії; 

продовжувати навчати читати карту і працювати з нею;розвивати пам’ять, 
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спостережливість, пізнавальну та творчу активність учнів; виховувати 

бережливе ставлення до природи. 

Методично – дидактичне забезпечення: презентація, карта Австралії, 

картки для самостійної роботи, сигнальні картки, малюнки тварин і 

рослин Австралії. 

 Хід уроку 

I. Етап орієнтації учнів 

Встаньте, діти, усміхніться, 

І до сонця потягніться. 

До сусіда поверніться. 

Один одному всміхніться. 

Гостей наших привітаймо 

І навчання починаймо. 

III. Етап ціле покладання. Демонстрація відео про тварин і рослини 

Австралії. 

- Переглянувши відео, чи здогадалися про що піде мова на уроці? 

Вправа «Очікування» 

- Що ви очікуєте від  уроку? 

- Я теж очікую, що ви будете активні, старанні, кмітливі, працьовиті, як 

справжні мурахи. 

III. Етап проектування уроку 

План 

1. Повідомлення синоптика 

2. Екскурс у минуле 

3. Природнича розминка «Чи вірите ви?» 

4. Особливості рослинного і тваринного світу Австралії 

5. Прес – конференція 

6. Фізкультхвилинка 

7. Самостійна робота  

8. Робота за підручником 

IV. Етап організації виконання плану навчальної діяльності 

Повідомлення синоптика 

Екскурс в минуле (повторення вивченого) 

- Що нагадує за формою Австралія? А острови поблизу неї? 

- Звідки походить назва Австралії? 

- Яка особливість найменшого материка земної кулі? 

- Які океани омивають береги Австралії? 

- Яка особливість узбережжя? 

- Які переважають форми поверхні? 

- Що займає центральну частину австралійського континенту? 

- Назвіть ці пустелі. 

- Чому Австралія — найсухіша ділянка суходолу в південній півкулі? 

- Чим обумовлено, що Австралія надто спекотлива? 
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- Що ви дізналися про водойми Австралії? 

- Яка найбільша річкова система Австралії? 

- Яке найбільше озеро? 

- Чому воду використовують не для пиття, а для різноманітних технічних          

потреб? 

- На які корисні копалини багата Австралія? 

- Яка держава займає весь материк Австралія? 

- Яке корінне населення материка і до якої раси людей воно належить? 

Природнича розминка «Чи вірите ви?» (сигнальні картки) 

«Чи вірите ви в те, що?..» 

• Австралія -  найменший материк. 

• Австралія - найвіддаленіший від інших населених материків куточок 

Землі. 

• Австралія -  це материк, де все «навпаки»: у липні тут зима, а у січні -  

літо. 

• У Австралії пустелі займають близько її половини. 

• Австралія -  не найсухіший материк Землі. 

Особливості рослинного і тваринного світу Австралії 

 Австралія -  материк, на якому спекотно і мало вологи. Дерева 

Австралії скидають не листя, а кору. Тут мешкають звірі, які 

вилуплюються з яєць,— качкодзьоб і єхидна. Австралія -  найсухіший 

материк Землі, пустелі займають близько його половини. До таких умов 

життя пристосувалися рідкісні рослини -  евкаліпт, пляшкове дерево, а 

також тварини -  сумчастий ведмідь коала, кенгуру. Різноманітний світ 

птахів. Найбільший птах - страус ему. Великими зграями літають хвилясті 

папуги. Щоб більше дізнатись про рослини і тварин Австралії, ми 

проведемо прес – конференцію на тему: «Рослинний і тваринний світ 

Австралії». Спробуємо подивитись на цю тему по-дорослому. Присутні 

фахівці, від яких ми чекаємо найдокладніших розповідей, а від 

журналістів – цікавих запитань.    

 Прес-конференція: 

Кореспондент ( історику): 

- Коли природа створила рослинний світ Австралії? 

- Австралія – це казковий світдивовижних рослин. Природа створювала 

рослинний світ Австралії протягом 50 мільйонів років. Це відбувалося 

відокремлено від інших континентів і материків. Різні кліматичні зони 

сприяли тому, що на цій землі з’явилися  рослини  (величезна кількість), 

які ростуть тільки на цьому континенті. 

Кореспондент (ботаніку): 

- Які рослини є тільки в Австралії? 

- Цих рослин безліч, наприклад пальми, фікуси, евкаліпти, що стали 

символами материка. Також тут є безліч видів акацій, бамбуку, 

деревоподібних папоротей. (презентація) 

http://poradumo.com.ua/49724-roslini-avstraliyi-foto-z-nazvami/
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Кореспондент (ботаніку): 

- Ви назвали – евкаліпти. А чи є в них якісь особливості? 

- Так,  всі евкаліпти – чагарники і дерева — ростуть від 3 до 100 м у 

висоту. Листя у них сизі з восковим нальотом, подовжені, вічнозелені. 

Вони ростуть вертикально, тому в евкаліптовому лісі здається, дуже 

світло.  

Кореспондент (ботаніку): 

- А чи є на материку найцікавіші рослини? 

- Так, звичайно. Це – цефалотус. Ця рослина цікава тим, що вона 

комахоїдна. Роль пасток виконують листя у вигляді кувшинчиків.  

Кореспондент (зоологу): 

- Що цікавого ви можете розповісти про тваринний світ Австралії? 

- Тварини Австралії вирощують своїх дитинчат у сумках, окремі ссавці 

відкладають яйця, а годують малюків молоком. Це — материк таємниць і 

несподіванок. Материк, де «найстрашніший» звір — кролик, а серед 

птахів — звичайний горобець. 

Кореспондент (зоологу): 

- Яка найвідоміша тварина Австралії? 

- Це, звичайно – кенгуру. А саме,  великий рудий кенгуру - найбільший з 

видів кенгуру, найбільший ссавець в Австралії, найбільше з сучасних 

сумчастих. Ця тварина, до речі, є символом Австралії. 

Кореспондент (зоологу): 

- Які ще тварини  живуть на материку? 

- Я звичайно їх знаю, а чи вгадаєте ви цих тварин? 

• Він високо над нами голову несе 

 І не тому, щоб бачить все, 

 І не тому, що син царя чи графа, 

 А тому що це... (жирафа). 

• Він на дереві висить. 

 Їсть евкаліпт, багато спить. (коала) 

• Довгі свої голки 

 Виставляє напоказ. 

 Це не їжачок, а... (дикобраз). 

Фізкультхвилинка 

Самостійна робота 

Розгадування кросворду (після перегляду 

відео про цих тварин) 

1. Вид страуса, який проживає на території 

Австралії? (Нанду) 

2. Яких свійських тварин розводять в 

Австралії? (Овець) 

3. Тварина, яка має схожий на білячий 

хвіст. (Опосум) 
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4. Великий птах, який не вміє літати. (Страус) 

5. Сумчасте сліпе звірятко. (Кріт) 

6. Сумчастий ведмідь. (Коала) 

7. Безголосий птах з довгою шиєю, з чорним оперенням. (Лебідь) 

8. Тварина, яка стала дикою, після того, як людина її залишила на цьому 

материку. (Дінго) 

Робота з підручником (ст.119-120) 

Вправа «Мікрофон» 

- Які природні зони є в Австралії? 

- Які рослини ростуть у тропічних лісах? 

- Опишіть особливості тварин Австралії. 

- Розкажіть про різноманітність тварин за малюнками.  

- Яке дерево вважають австралійським деревом? Що цікавого ви про 

нього дізналися? 

- Які ще дерева ростуть у цій природній зоні? 

V. Контрольно – оцінювальний етап 

Гра «Третій зайвий» 

Лев, єхидна, кенгуру. 

Евкаліпт, пляшкове дерево, орхідея. 

Пума, коала, качкодзьоб. 

Гра «П’ять речень» (Учні у п’яти реченнях формулюють засвоєні знання 

про рослинний і тваринний світ Австралії). 

VI. Підсумок уроку 

Вправа «Продовж речення» 

- Найхарактернішою рисою тваринного світу Австралії є ….. 

- Рослинні символи Австралії це… 

- Тваринними  символами Австралії є… 

- Всі рослини і тварини на материк завезені з … 

- Рослини Австралії це… 

Домашнє завдання ст. 119 – 121. 

 

 

Ситарук Олена Миколаївна 

Урок 16 

Тема. Антарктида – найхолодніший материк 
Мета: ознайомити учнів з особливостями природи Антарктиди; розвивати 

вміння аналізувати, порівнювати, обґрунтовувати свою точку зору; 

виховувати любов до природи. 

Методично – дидактичне забезпечення: мультимедійний проектор, 

комп’ютер, картки, карта. 

Хід уроку 

І. Етап орієнтації 

Дивний світ навколо мене, 



193 

 

Хочу я його пізнати. 

Буду старанно у школі 

Всі науки я вивчати. 

ІІ. Етап ціле покладання 

- Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся,  а про що спробуйте відповісти за 

змістом цих рядочків твору:  

Тут здичавів від льоду світ. 

Тут очі лізуть із орбіт. 

Рогівка лопає на них, 

Якщо сховать - зігріть не встиг. 

Тут на зубах тріщить емаль. 

Та що там зуби, навіть сталь, 

І та, мов скло крихке, дзвенить, 

Коли її ударить вмить. 

Тут мусить вся земля мовчать, 

Лиш небо може закричать. 

Отже, сьогодні ми вирушаємо в подорож до загадкової Антарктиди. 

ІІІ. Етап проектування 

1. Вправа «Синоптик» 

2. Розповідь вчителя 

3. Гра «Так чи ні?» 

4. Робота з картою  

5. Робота в парах 

6. Фізкультхвилинка 

7. Робота з підручником 

8. Хвилинка – цікавинка 

9. Робота в групах 

10. Підсумок уроку 

ІV. Етап організації виконання плану проектування  

Вправа  «Синоптик» 

- Який місяць? 

- Що ви можете сказати про стан неба? 

- Надворі світить сонце, чи хмарно? 

- Сьогодні тепло чи холодно? 

- Чи є надворі вітер? 

- Як поводять себе звірі, птахи? 

Розповідь учителя з презентацією  

Пригадайте, у зв’язку з чим за полярним колом бувають полярна ніч і 

полярний день. 

Антарктида має дуже суворі природні умови. Навіть Арктика суттєво 

відрізняється від своєї південної протилежності. 

КЛІМАТ. В Антарктиді сформувався дуже суворий клімат, 

найхолодніший на Землі.  Її називають материком вічних 
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морозів, царством завірюхи і вітрів, світовим холодильником. Це 

зумовлено не тільки розташуванням Антарктиди за полярним колом, а й 

впливом кліматотвірних чинників.   

Притік сонячної енергії, яка нагріває земну поверхню, відбувається 

тільки влітку, коли встановлюється полярний день. Тоді, як це не дивно, в 

Антарктиду надходить стільки ж сонячної енергії, скільки й у 

екваторіальні широти. Проте її підстильна поверхня не нагрівається. Це 

зумовлено тим, що майже 90% сонячної енергії крижана білосніжна 

поверхня Антарктиди відбиває назад у космічний простір. Взимку ж, коли 

настає полярна ніч, сонячна енергія взагалі майже не надходить, середня 

температура повітря становить –60
0
С. Таких низьких температур на 

поверхні нашої планети ніде більше не спостерігається, тому цей район 

називають Полюсом холоду. 

Циркуляція повітряних мас в Антарктиді теж своєрідна. З високого 

льодового купола у центрі материка маси холодного важкого повітря 

стікають до країв, утворюючи дуже сильні стокові вітри.  В Антарктиді  

дмуть найсильніші вітри на планеті. Їх швидкість сягає 77 м/с (це 

277км/год). Тому в Антарктиді знаходиться ще й Полюс вітрів. Ураганні 

вітри бувають так часто і такі сильні, що вітровимірювальні прилади не 

витримуючи їхнього натиску і ламаються. 

Антарктичні повітряні маси, що формуються там, відрізняються не 

тільки низькими температурами, а й дивовижною прозорістю та сухістю. 

Прозоре повітря і відсутність хмар не затримують тепло і сприяють 

подальшому вихолодженню поверхні. Незначні опади – в середньому 200 

мм за рік (це приблизно стільки, скільки й в пустелі Сахара) – Антарктида 

отримує у твердому стані. 

В Антарктиді виділяють два кліматичні пояси: антарктичний і 

субантарктичний. Особливою суворістю клімату відзначаються внутрішні 

райони. Узимку (з квітня по вересень) там лютують морози понад 70
0
С. 

Навіть у розпал полярного літа (в грудні – лютому) термометр показує –

30
0
С. Проте погода стоїть ясна і безвітряна. На узбережжях і у внутрішніх 

районах Антарктиди є ділянки, вільні від льоду і снігу. Це – антарктичні 

оазиси. Температура повітря там влітку над землею буває плюсовою (+ 

3 
0
С), але різко знижується на висоті вже кількох метрів. 

ВНУТРІШНІ ВОДИ. Антарктида – єдиний на Землі материк, на якому 

немає постійних річок. Проте влітку, коли тануть сніг і лід, до океану 

прямують тимчасові потоки талої води. Деякі водотоки раптово щезають з 

поверхні, потрапляючи в тріщини або підльодові пустоти, прокладаючи 

далі шлях під кригою. «Життя» антарктичних річок недовге – 1-2 місяці. З 

настанням осінніх морозів танення і стік припиняються, і глибокі із 

стрімкими берегами русла заносяться снігом. 
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Невеликі озера є в оазисах і на узбережжях. Серед них є як прісні, так і 

дуже солоні. Влітку озера звільняється від криги і сонце прогріває воду 

деяких з них до +12 
0
С. 

Антарктида – це найбільше на планеті нагромадження льодовиків. У 

антарктичному «холодильнику»«законсервовано» 80% усіх прісних вод 

земної кулі. Якби вся та крига розтала, то рівень Світового океану 

піднявся б майже на 60 м. 

ОРГАНІЧНИЙ СВІТ. У порівнянні з іншими материками органічний світ 

Антарктиди бідний. Більша частина материка взагалі позбавлена і 

рослинності, і тваринного світу. У районі полюса в снігу живуть тільки 

бактерії. Отже, там знаходиться антарктична пустеля. 

Рослини і тварини є лише на узбережжях материка і островах. Вільні 

від криги ділянки вкриті лишайниками. Наземні водорості червоного, 

зеленого і жовтого кольору утворюють плівки на камінні, скелях і навіть 

на снігу. Поширені також мохи. 

Тваринний світ значно багатший за рослинність. Тварини зосереджені 

на вузькій смузі узбережжя і їх життя пов’язане з океаном. Дуже своєрідні 

птахи. Всі вони живуть біля води, харчуючись рибою. Символом 

Антарктиди є пінгвіни. Найменші з них – пінгвіни Аделі, найбільші – 

імператорські пінгвіни заввишки 120см. Це нелітаючі птахи з короткими 

крилами, схожими на ласти, що дозволяють їм добре плавати і пірнати. У 

воді їх підстерігають морські леопарди – тюлені-хижаки. Проте на 

суходолі у пінгвінів немає ворогів, там вони живуть великими колоніями. 

З літаючих птахів поширені чайки-поморники і буревісники, які на 

прибережних скелях утворюють пташині базари. А великі альбатроси з 

розмахом крил понад 3м, використовуючи панівні вітри, можуть облітати 

всю Землю. У прибережних водах багато планктону, яким живляться риби 

і кити. Китів в антарктичних водах більше, ніж будь-де на Землі. Серед 

них такі види, як синій кит, кашалот, касатка та ін. Синій кит – це 

найбільша тварина Землі: завдовжки 33м масою до 160т.  Живе до 80 

років, щоденно з’їдаючи до 4т криля (дрібних рачків). Майже повністю 

винищений, знаходиться під охороною. 

Гра «Так чи ні?»  

- Антарктиду називають «королевою 

холоду».  

- Антарктиду називають «безлюдний 

континент».  

- В Антарктиді зареєстровані найвищі 

температури повітря на Землі.  

- Антарктиду називають «край Землі».  

- Не вся поверхня Антарктиди покрита 

потужним шаром льоду.  

- Антарктида — материк, що знаходиться 
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за Південним полярним колом.  

Робота з картою 

1. Які температури повітря взимку характерні для узбереж і внутрішніх 

районів Антарктиди? 

2. Як змінюються температури повітря влітку на узбережжях і у 

внутрішніх районах? 

3. Де розташований полюс холоду? Яка максимальна температура там 

зареєстрована? 

4. В яких районах випадає найбільша кількість опадів? 

5. Скільки опадів випадає у внутрішніх районах материка? 

6. Який напрямок мають вітри взимку і влітку в Антарктиді? 

Робота в парах. Гра «Хто зайвий?» 

Визначте  хто  «зайвий» на малюнку. Залишіть лише мешканців 

Антарктиди.  

Фізкультхвилика 

Робота з підручником(с. 120 -123) 

- Назви чим Антарктида відрізняється від 

інших материків нашої планети? 

- Проаналізуй назви Арктика та Антарктида 

та порівняй природу цих двох полярних 

областей Землі. 

- Чому Антарктида на глобусі та картах 

пофарбована в білий колір? 

Хвилинка – цікавинка 

Усю південну полярну область нашої планети — Антарктиду разом із 

прилеглими до неї частинами трьох океанів — називають Антарктикою (у 

перекладі з грецької мови «анти» означає «проти»), тобто та, що лежить 

проти північної полярної області земної кулі — Арктики. Окремі вчені 

навіть виділяють навколо Антарктиди самостійний п’ятий океан — 

Південний. 

Антарктида — не звичайний за своїм розташуванням материк. Її 

називають «материком на краю світу». Вона майже цілком розташована за 

Південним полярним колом у полярних широтах. Майже в центрі 

материка розміщений Південний полюс, тому всі береги Антарктиди 

«дивляться» на північ. Вони омиваються водами Тихого, Атлантичного та 

Індійського океанів... або водами Південного океану. 

Товщина крижаного панциру, що вкриває материк, сягає від 2000 до 

4000 м. Якщо весь лід розтопити, рівень Світового океану підніметься на 

50–60 м. 

Відомо, що прісна вода — безцінний дар природи, але, на жаль, запаси 

її досить мізерні. Та відомо, що льодовики Антарктиди містять величезну 

кількість (близько 80 %)«законсервованої» найчистішої прісної води 

нашої планети. 
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Прісна вода знаходиться в айсбергах, а один айсберг середніх розмірів 

містить стільки ж прісної води, скільки її за рік приносить невелика річка. 

Айсберги Антарктиди щороку виносять в океан понад половину тієї 

води, що використовується за цей період усім людством. 

Робота в групах 

1 група. Складіть сценарій пізнавального мультфільму про життя 

пінгвінів . 

2 група. Пофантазуйте: яке майбутнє чекає на Антарктиду? 

3 група. Чому в Антарктиді заборонена господарська діяльність? 

4 група. Уявіть, що мешканці Антарктиди уміють спілкуватися з 

людьми. Напишіть їх звернення до людей. 

ОХОРОНА ПРИРОДИ. Не зважаючи на відсутність на материку 

постійного населення, природа Антарктиди потребує охорони. 

Порушення рівноваги між компонентами природи, що сформувалися в 

надзвичайно суворих умовах,  призводить до дуже швидкого руйнування 

природних комплексів. Особливо це відчутно в антарктичних оазисах. 

Внаслідок аварій суден, що трапляються біля берегів Антарктиди, в 

антарктичні води потрапляють тисячі тонн палива. На поверхні води 

утворюються величезні нафтові плями. В умовах суворого клімату вони 

не зникають роками. Від забруднення страждає в першу чергу планктон – 

тонни мертвих рачків вода виносить на узбережжя. Були випадки загибелі 

тюленів і китів. 

Між країнами, що проводять дослідження в Антарктиді, існує угода 

про природоохоронні заходи. Зокрема, охороняються багато видів тварин. 

Вилов  риби і інших тварин в антарктичних водах обмежений. У питаннях 

збереження природи Антарктида має залишається первозданною, 

неторканою землею. 

V. Контрольно оцінювальний етап 

-  Клімат Антарктиди називають суворим. Що входить в це поняття? 

- Які вітри зароджуються в Антарктиді? 

- Розкажіть про внутрішні води материка. 

- Оазиси є і в Африці, і в Антарктиді. Чи мають вони спільні риси, чи 

тільки відмінні? 

- Які особливості органічного світу Антарктиди? 

- Чи живуть на материку люди?  

-Про які цікаві факти ви дізналися?  

Підсумок уроку 

VІ. Домашнє завдання. Підручник с. 120 – 123, читати, скласти три  

запитання до тексту 

 

 

 

 



198 

 

Чистякова Анастасія В’ячеславівна  

Урок 17 

Тема. Чи можна жити в Антарктиді? Рослинний і тваринний світ 

Антарктиди 

Мета: ознайомити учнів з особливостями природи Антарктиди, з 

рослинним і тваринним світом; з’ясувати, чи можливе життя в 

Антарктиді; вчити складати розповіді про природу материків і океанів, 

виступати перед класом з підготовленою інформацією; удосконалювати 

вміння працювати із картою півкуль; розвивати просторову уяву, 

мовлення, мислення ; виховувати пізнавальний інтерес. 

Методично-дидактичне забезпечення: карта півкуль, відео, таблиці, 

сигнальні картки. 

 

Хід уроку 

І. Етап організації учнів. 

Давайте приготуємось працювати чітко і злагоджено. 

Сидимо -  рівно 

Слухаємо -  уважно 

Відповідаємо -  точно 

Почуваємо себе -  впевнено 

- Нехай на цьому уроці у вас буде гарний настрій. 

ІІ. Етап цілепокладання 

- Пропоную  разом розгадати ребус і дізнатися, якій темі присвячено наш 

урок. 

 
- Правильно, Антарктида.  

- Що ви одразу уявляєте, коли чуєте про Антарктиду? 

- Дійсно, першим,що спадає на думку, так це те, що там дуже холодно. І 

постає питання, а чи можливо жити в Антарктиді? Чи існує там тваринний 

та рослинний світ? Ось сьогодні на уроці ми і дізнаємося про особливості 

природи Антарктиди.  

ІІІ. Етап проектування уроку 

1. Перевірка домашнього завдання. Вправа «Мікрофон». 

2. Бесіда з елементами розповіді. 

3 . Робота з картою півкуль. 

4. Робота за підручником. 

5. Перегляд відео «Природа Антарктиди». 

6. Робота над загадками. 

7. Природнича гра «Чи вірите ви?» 

8. Робота в групах. Інтерактивна вправа «Сенкан». 
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ІV. Етап організації виконання плану уроку. 

Фенологічна хвилинка. 
- Який стан неба? 

- Чи є вітер? Які опади помітили? 

- Яка температура повітря? 

«Мікрофон» 

- Які материки вам відомі? 

- Який материк найменший і найсухіший? 

- На якому материку знаходиться Південний полюс? 

Бесіда з елементами розповіді. 
Антарктида - п’ятий найбільший і другий найменший континент на 

планеті, він розташований у Південній півкулі. Як тільки не називають 

цей материк — «королева холоду», «безлюдний континент», «край 

Землі», «заповідник науки»... Це велетенська льодова пустеля.  Клімат там 

настільки холодний, що якщо кинути на лід шматок твердої сталі, він 

розіб’ється вщент. Це одна з головних причин того, чому це місце 

непридатне для житла.  В Антарктиді люди не можуть жити постійно. 

Справжніми хазяїнами континенту є вчені з різних частин світу. Там 

розміщені дослідні станції.  

Передбачається, що першим на лід континенту ступив капітан 

звіробійного судна Джон Дейвіс (John Davis), причаливший в 1821 році до 

району затоки Хьюз (Hughes Bay). Хоча багато вважають, що 

першопрохідцями на Антарктиді були Карстен Борхгревінк (Carsten 

Borchgrevink) і Леонард Крістенсен (Leonard Kristensen), які побували на 

континенті в 1895 році. 

Антарктида - самий сухий, самий вітряний і найхолодніший континент. 

В Антарктиді, на російській станції «Восток», була зареєстрована 

максимально низька температура в світі - 89,2 ° C (-128,6 ° F). 

Життя рослин в Антарктиді дуже обмежене, тут можна зустріти, головним 

чином, мохи та лишайники, а також деякі плаваючі рослини, що 

мешкають у внутрішніх морях. 

Людина знає вже багато про природу материка, але безліч таємниць ще 

не розкрито.  

Робота з картою півкуль. 
Розповідь про місцезнаходження Антарктиди на карті півкуль. 

Робота за підручником. 

Вправа «Мікрофон» 

- Розкажіть про пташиний світ Антарктиди.  

- Розкажіть про пінгвінів.  

- Які ссавці мешкають на берегах Антарктиди? 

- Чому слід оберігати природу Антарктиди? 

- Які природоохоронні заходи ви б запропонували? 

Фізкультхвилинка 
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Перегляд відео «Природа Антарктиди». 

- Що нового дізналися з відео про Антарктиду? 

- Яких тварин запам’ятали? 

Робота над загадками. 
Скажи ти мені, 

Який дивак 

І вдень і вночі 

Носить фрак. (пінгвін) 

У далеких північних морях, 

На арктичних полях, 

Я полюю цілий день, 

Крики чайок наді мною; 

Я пірнаю увесь день, 

А звати мене ...(тюлень) 

Природнича гра «Чи вірите ви?» 

- Символ Антарктиди – пінгвін. 

- Антарктиду називають «заповідником науки». 

- В Антарктиді розміщені дослідні станції. 

- В Антарктиді не живуть пінгвіни. 

- Антарктида – це маленька крижана пустеля. 

- Антарктиду називають «безлюдний континент». 

- Антарктида — материк, що знаходиться за Південним полярним колом. 

Робота в групах. 

1) Об’єднання в групи. 

2) Кожна група отримує завдання скласти сенкан на окрему тему. 

І група- про Антарктиду. 

ІІ група- про пінгвіна. 

ІІІ група- про тюленя. 

Інтерактивна вправа «Сенкан» 

Сенкан складають за такою опорною схемою: 

1-ий рядок – слово, яке позначає тему (іменник). 

1-ий рядок – це опис теми, який складається з 2-х слів (два прикметники). 

2-ий рядок визначає дію, пов’язану з темою; складається з 3-х слів 

(дієслів). 

3-ій рядок фразою, яка складається з 4-х і більше слів і виражає ставлення 

до теми, почуття з приводу обговорюваного. 

4-ий рядок - слово-асоціація до теми синонім до першого слова. 

Презентація сенкану кожної групи. 

V. Контрольно-оцінювальний етап. 

Вправа «Незакінчене речення» 

Підсумок уроку. 

Продовжити речення: 

Сьогоднішній урок навчив мене... 
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Це рішення я прийняв тому, що... 

Найцікавішим завданням на сьогоднішньому уроці було... 

VІ. Домашнє завдання.Підготувати розповідь «Життя тварин в 

Антарктиді»(обрати будь-яку тварину та описати її життєвий цикл). 

 

 

Целінко Олена Станіславівна 

Урок 18 

Тема. Перевірна робота  за розділом «Материки і океани»  

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів за темою «Природа 

материків і океанів»; розвивати пам’ять, мислення; виховувати 

самостійність, охайність під час написання перевірної роботи.  

Хід уроку 

І. Етап орієнтації учнів 

Привітання. 

- Які якості візьмемо з собою на урок?( Так, ні) 

- Охайність, розгубленість, лінь, старанність, спостережливість, грубість, 

уважність, активність, дисциплінованість. 

II. Етап цілепокладання 

Відповіді на запитання для повторення з рубрики «Перевір себе» (с. 100)  

- Який розділ ми вивчили? 

- Назвіть океани які ви знаєте (материки) 

- Сьогодні перевіримо знання, які ви здобули, вивчаючи цей розділ. 

III. Етап проектування 

А працювати будемо за планом: 

1. Гра «Відгадай материк»  

2. Гра «Зберемо валізу для подорожі»  

3. Гра «Відповідай швидко!» 

4. Фізкультхвилинка  

5. Тестування  

6. Рефлексія 

IV. Етап організації виконання плану  

Гра «Відгадай материк»  

- Там дивні рослини, там міднії гори,  

А річка тече, широченна, як море. (Південна Америка)  

- Все як диво тут сприймаю я.  

Незвичайна ця... (Австралія).  

- Чи насправді так, чи може сон це?  

Наче казка, неповторний дивний світ.  

Цей материк — улюблениця сонця  

Де бував чудовий лікар Айболить. (Африка)  

- Відкритий був він випадково —  

Той світ, що називають новим. (Північна Америка)  
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- У будь-яку погоду  

Все навкруги — із льоду. (Антарктида)  

Гра «Зберемо валізу для подорожі»  
- На який із материків нам потрібно взяти подані речі? (Парасольку, 

валянки, літак, пляшку з водою, панаму)  

Під час відповідей  заповнюється таблиця на дошці.  

Гра «Відповідай швидко!»  

- Я — найбільший материк, що складається з двох частин. (Євразія)  

- Я — материк, розташований у східній півкулі, мої береги омиваються 

водами Індійського та Атлантичного океанів. (Африка)  

- Я — материк, на якому знаходиться Південний полюс. (Антарктида)  

- Я — невеликий найсухіший материк, розташований у східній півкулі. 

(Австралія) 

Фізкультхвилинка 
Трава низенька-низенька. 

Дерева високі-високі. 

Вітер дерева колише-гойдає, 

То вправо, то вліво нахиляє,  

то вперед,то назад,  

то вниз пригинає. 

Птахи летять-відлітають,  

А учні тихенько за парти сідають. 

Тестування: 
1.Який материк омивається всіма океанами? 

а) Євразія;      б) Північна Америка; в) Антарктида. 

2. Який материк складається з двох частин ? 

а) Північна Америка;        б) Євразія;         в) Південна Америка. 

3.Який материк не знаходиться у західній півкулі? 

а) Північна Америка;        б) Африка;         в) Південна Америка; 

4.На якому материку немає річок? 

а) Євразія;       б) Північна Америка;          в) Антарктида. 

5.Скільки материків на планеті Земля? 

а) 6;                  б) 4;                      в) 9. 

6.Найменший океан — Тихий. Дайте відповідь «так» чи «ні». 

а) Так;              б) ні. 

7.Найбільший океан — Північний Льодовитий. 

Назви речей Назва материка  Ми знаємо 

парасолька Південна Америка Найвологіший материк 

валянки Антарктида Найхолодніший материк 

літак Євразія Найбільший материк 

вода Австралія Найсухіший материк 

панама Африка Найспекотніший материк 
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а) Так;              б) ні. 

8.Зображення частин глобуса на карті називається картою півкуль. 

а) Так;              б) ні. 

9.Підкресліть назви материків. 

Євразія, Австралія, Антарктида, Північний Льодовитий, Африка, 

Південна Америка, Північна Америка. 

10. Знайдіть помилки. Запишіть кожне речення правильно. 

Великі простори води, що вкривають земну поверхню, називаються 

материками. 

Частина океану, що заглиблюється в сушу, називається озером. 

11. Закінчіть речення. 

В Європі переважають люди ____ раси. В європейців ____ шкіра і 

м’яке не дуже темне волосся. (чорної, білої, жовтої, світла) 

12. Підкресліть «зайве» слово. 

Символи держави — герб, прапор, раси, гімн. 

13.Покажіть стрілками, які слова другого стовпчика відповідають 

кожному слову першого стовпчика. 

Білка                      Африка 

Кенгуру                 Антарктида 

Пінгвін                  Євразія 

Рефлексія 

- Чи вдалося успішно впоратися з усіма завданнями?  

 

 

 

Пікуль Оксана Іванівна 

Урок 19 

Тема. Підсумковий урок за розділом «Природа материків і океанів» 

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів за темою «Природа 

материків і океанів»; розвивати спостережливість, пам’ять, мислення; 

виховувати самостійність, охайність під час написання перевірної роботи.  

МДЗ: карта півкуль, індивідуальні картки,  карти, контурні карти, 

підручник, зошит, таблиці. 

Хід уроку 

І. Етап орієнтації 

Створення емоційного настрою 

- Чим ви милувалися по дорозі до школи?  

- Про що цвірінькали птахи? 

- Про що шепотіли дерева? 

Ви справжні друзі природи, якщо вона з вами спілкується.  

- Давайте її пригадаємо(діти читають висловлювання). 

*Я придивляюсь 

*Я прислухаюсь 
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*Я досліджую 

*Я милуюся 

*Я бережу природу! 

-  Я вірю у вас,  знаю, що у вас все вийде і бажаю вам успіху! 

 Вправа  «Погода» 
Хвилинка спостережень.  

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

- А підведе підсумки нам головний синоптик. 

ІІ. Етап цілепокладання 

1.Визачення теми та мети уроку 

2.Ознайомлення з планом роботи 

ІІІ. Етап проектування  

1. Перевірка домашнього завдання. 

2. Робота за підручником 

3. Робота в зошиті 

4. Гра «Відгадай материк»  

5. Гра «Зберемо валізу для подорожі»  

6. Гра «Відповідай швидко!»  

7. Фізкультхвилинка 

8. Тестування  

9. Вікторина 

10. Підсумок уроку. 

11. Домашнє завдання  

ІV. Етап виконання плану діяльності 

Перевірка домашнього завдання   

Бесіда за картою півкуль  

- Що ви бачите на карті півкуль? (Материки і океани)  

- Що таке материк? (Материки — це величезні ділянки суші, оточені з 

усіх боків водою. Острови теж оточені водою, але мають менший розмір.)  

- Скільки материків на Землі? (6)  

- Назвіть їх.  

- Вирушаємо у кругосвітню подорож, починаючи її від найменшого 

материка.  

- Покажіть його на карті. (Австралія)  

- У якій півкулі він знаходиться? (Східна півкуля)  

- Який материк найбільший? (Євразія)  

- Де він знаходиться? (Східна півкуля)  

- Як ви вважаєте, який материк найспекотніший? (Африка)  

Пропливли вздовж узбережжя Африки й опинилися у західній півкулі.  

- Які материки там розташовані? (Північна Америка і Південна Америка)  

- Чи всі материки ми зустріли на своєму шляху? Який материк ми не 

побачили? (Антарктиду)  

Антарктида — найхолодніший материк. Морози там досягають до –80 °С.  
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- Чи можна Антарктиду та Австралію об’єднати в одну групу? (Можна. 

Обидва материки розташовано в південній півкулі.)  

- Наші кораблі від материка до материка пливли океанами.  

- Які океани ми перетнули під час плавання? (Індійський океан, 

Атлантичний океан, Тихий океан)  

- Яким океаном ми не пливли? (Північний Льодовитий океан) 

- Покажіть на карті найбільший і найменший океани. (Найбільший — 

Тихий океан, найменший — Північний Льодовитий) 

- Які материки омиває Північний Льодовитий океан? (Євразію і Північну 

Америку) 

- Який океан омиває відразу чотири материки? (Індійський: Африка, 

Євразія, Австралія та Антарктида) 

- У якій півкулі можна зустріти всі океани відразу? (У східній півкулі) 

- Ви звернули увагу, що під час нашої подорожі океанськими просторами 

нам зустрічалися не лише великі ділянки суші, але й маленькі? Хто знає, 

як називаються маленькі ділянки суші, що з усіх боків омиваються 

водою? 

- Правильно, острови. 

- Чи далеко від материків знаходяться острови? (Ні) 

- Покажіть на карті півкуль острови. 

Наша кругосвітня подорож добігає кінця. 

Робота за підручником (с.126) 
Вправа «Мікрофон». Учні відповідають на запитання на с. 126. 

Робота в зошиті 

Гра «Відгадай материк»  

- Там дивні рослини, там міднії гори,  

А річка тече, широченна, як море. (Південна Америка)  

- Все як диво тут сприймаю я.  

Незвичайна ця... (Австралія).  

- Чи насправді так, чи може сон це?  

Наче казка, неповторний дивний світ.  

Цей материк — улюблениця сонця  

Де бував чудовий лікар Айболить. (Африка)  

- Відкритий був він випадково —  

Той світ, що називають новим. (Північна Америка)  

- У будь-яку погоду  

Все навкруги — із льоду. (Антарктида)  

Гра «Зберемо валізу для подорожі»  

- На який із материків нам потрібно взяти подані речі? (Парасольку, 

валянки, літак, пляшку з водою, панаму)  

Під час відповідей заповнюється таблиця на дошці.  
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Назви речей Назва материка Ми знаємо 

парасолька Південна Америка Найвологіший материк 

валянки Антарктида Найхолодніший материк 

літак Євразія Найбільший материк 

вода Австралія Найсухіший материк 

панама Африка Найспекотніший материк 

 Гра «Відповідай швидко!»  

- Я — найбільший материк, що складається з двох частин. (Євразія)  

- Я — материк, розташований у східній півкулі, мої береги омиваються 

водами Індійського та Атлантичного океанів. (Африка)  

- Я — материк, на якому знаходиться Південний полюс. (Антарктида)  

- Я — невеликий найсухіший материк, розташований у східній півкулі. 

(Австралія)  

Фізкультхвилинка 

Тестування  

1. На якому материку протікає найдовша річка у світі, як вона 

називається?  

а) Африка, Ніл;  б) Євразія, Янцзи;  

в) Південна Америка, Амазонка;  г) Північна Америка, Міссісіпі.  

2. На якому материку протікає найповноводніша річка світу, як вона 

називається?  

а) Африка, Ніл;  б) Євразія, Янцзи;  

в) Південна Америка, Амазонка;   г) Північна Америка, Міссісіпі.  

3. Як називається найвища вершина світу, на якому материку вона 

розташована?  

а) Кіліманджаро, Африка;   б) Мак-Кінлі, Північна Америка;  

в) Аконкагуа, Південна Америка;   г) Джомолунгма, Євразія.  

4. На якому материку знаходиться наша країна?  

а) Євразія;   б) Північна Америка;  

в) Антарктида;   г) Австралія.  

5. Зменшене зображення земної поверхні на площині, на якому 

географічні об’єкти зображені за допомогою умовних знаків, називається:  

а) глобус;  б) планшет;  в) географічна карта;  г) малюнок.  

6. Скільки материків на Землі?  

а) 4;  б) 5;  в) 6;  г) 7.  

7. Складіть пару: материк — характеристика.  

1) Найбільший материк.         а) Антарктида  

2) Найжаркіший материк.      б) Африка  

3) Найменший материк.         в) Австралія  

4) Найхолодніший материк.  г) Євразія  

8. Доберіть пару.  

1) Найвищі гори земної кулі.            а) Ніл  
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2) Щонайдовша річка планети.         б) Амазонка  

3) Найглибше озеро світу.                  в) Гімалаї  

4) Найповноводніша річка планети.  г) Байкал  

9. Складіть пару: материк — гірські системи.  

1) Євразія                      а) Анди  

2) Північна Америка  б) Кордільєри  

3) Південна Америка  в) Гімалаї  

10. Одночасно омиває береги Африки, Євразії, Австралії і Антарктиди... 

океан:  

а) Тихий;  б) Індійський;  в) Атлантичний;  г) Північний Льодовитий. 

Вікторина 
• Океан, який перетинає всі меридіани на Землі (Північний Льодовитий) 

• Найвища гора у світі (Еверест) 

• Третій за розміром материк ( Північна Америка) 

• Найбільший острів світу (Гренландія) 

• Найсухіший материк (Австралія) 

• Найбагатоводніша річка світу (Амазонка) 

• Найглибше озеро світу (Байкал) 

• Найдовша річка світу (Ніл) 

• Найвологіший материк ( Південна Америка) 

• Найбільше озеро світу (Каспійське море) 

• Найбільший материк (Євразія) 

• Найбільший океан ( Тихий) 

• Найхолодніший океан (Північний Льодовитий) 

V. Контрольно - оцінювальний етап 

Підсумок уроку. 

- Чи вдалося успішно впоратися з усіма завданнями?  

- Отже, який розділ ми з вами закінчили вивчати? 

- Чи поповнилися ваші знання по цій темі? 

- А що цікавого найбільше запам’яталося? 

Домашнє завдання. Підготувати загадки про материки й океани 

 

 

Пікуль Оксана Іванівна 

Урок 20 

Тема. Навчальний проект «Цікавий світ материків, на який я хочу 

потрапити» 

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів ; продовжувати вчити 

працювати з  картою, захищати презентації, виступати з інформаційними 

повідомленнями; розвивати спостережливість, мовлення, навички 

дослідницької  діяльності, пізнавальний інтерес; вміння працювати з 

додатковою літературою; виховувати інтерес до вивчення географії  
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МДЗ: фізична карта півкуль, презентація вчителя; презентації дітей; 

кораблики для мандрівок, глобус, фізична карта України, завдання  для 

груп, логічно - опорна схема, ілюстрації, підручник. 

Хід уроку 

І. Етап орієнтації 

Створення емоційного настрою 

Сядьте всі рівненько, 

Усміхніться всі гарненько, 

Настрій в подорож візьмемо 

Й мандрувати розпочнемо. 

То що ж, як кажуть моряки: «Сім футів під килем» 

ІІ. Етап  цілепокладання 

Визачення теми та мети уроку 

- Сьогодні ми здійснимо подорож океанами та материками  Землі. 

Ознайомлення з планом роботи 

ІІІ. Етап проектування  

1. Хвилинка фенологічних спостережень 

2. Розгадування кросворда 

3. Презентації роботи групи 

4. Хвилинка цікавинка 

5. Робота в парах 

6. Фізкультхвилинка 

7. Гра «Істинні чи хибні твердження» 

8. Гра «Ерудит» 

9. Порт «Цікавинок» 

10. Підсумок уроку. 

11. Домашнє завдання  

ІV. Етап виконання плану діяльності 

Хвилинка фенологічних спостережень 

- А що треба знати, щоб відправитись у подорож? (Прогноз погоди) 

- Давайте  послухаємо повідомлення синоптиків. 

Фронтальна робота. Розгадування кросворда 

- Як називається велика ділянка суші, що оточена з усіх сторін водою? 

Щоб дати відповідь на це запитання, потрібно розгадати кросворд. 

 
1) Батьківщина картоплі. (Південна Америка) 
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2) Який материк є найтеплішим? (Африка) 

3) Назвіть найменший та найсухіший материк на Землі. (Австралія) 

4) Як називається найбільший острів? (Гренландія) 

5) Який материк є найбільшим? (Євразія) 

6) Який материк називають «Королевою холоду»? (Антарктида) 

7) Третій за розміром материк, на якому є найродючіші в світі ґрунти. 

(Північна Америка) 

Перевірка домашнього завдання   

Презентації роботи групи 

- Які материки є на Землі? (Всі діти у класі об’єднані у 6 груп). 

Перша група готувала проект на тему «Материк Євразія» 

Ми послухаємо презентацію вашої роботи. 

Друга група готувала проект на тему «Материк Африка» 

Ми послухаємо презентацію вашої роботи. 

Третя група готувала проект на тему «Материк Північна Америка» 

Ми послухаємо презентацію вашої роботи. 

Четверта група готувала проект на тему «Материк Південна Америка» 

Ми послухаємо презентацію вашої роботи. 

П’ята група готувала проект на тему «Материк Австралія» 

Ми послухаємо презентацію вашої роботи. 

Шоста група готувала проект на тему «Материк Антарктида» 

Хвилинка- цікавинка  

Історія виникнення материків 

Вчені припускають ,що в прадавні часи  всі материки становили одне 

ціле. Це був такий собі праматерик, який отримав назву Пангея. Потім 

він розколовся на кілька частин, які почали дрейфувати в різних 

напрямках. Так утворилися Північна  та Південна Америки, Австралія, 

Африка та Євразія. Через кілька мільйонів років розташування материків 

може змінитися. Такі зміни можуть супроводжуватися сильними 

землетрусами та виверженнями вулканів. 

Робота в парах 

Сигнал «SOS!». Заблукалі кораблі не можуть потрапити до своїх 

материків. Просять вашої допомоги.З’єднайте стрілками з материком  

тільки правильні твердження 
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Гра «Істинні чи хибні твердження». Підтвердіть або заперечте. 

А) Євразія – найхолодніший материк? (ні) 

Б) Австралія – найвологіший материк? (ні) 

В) Північна Америка – третій за розмірами материк?(так) 

Г) Антарктида – найменший материк? (ні) 

Д) Африка – найжаркіший материк? (так) 

Е) Південна Америка – найсухіший материк? (ні). 

 

Гра «Ерудит» 

1. Який материк не має рік? (Антарктида). 

2. Який найменший з материків? (Австралія). 

3. Який материк називають «полюсом спеки»? (Африка). 

4. Який найбільший материк? (Євразія). 

5. По яким горам проходить межа між Європою і Азією? (Уральським). 

6. Який острів найбільший? (Гренландія) 

7. Який материк називають «полюсом холоду? (Антарктида). 

8. В якій частині Євразії знаходиться Україна? (В Європі). 

Порт «Цікавинок» 

Довідкове бюро « А чи знаєте ви що…» 
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• В пустелі Калахарі ( Африка) дуже жарко. Але 1 вересня 1981 року там 

вперше випав сніг! 

• Дерево баобаб живе до 5 тисяч  років ( Африка) 

• Повітря в Арктиці настільки холодне і сухе, що можна почути, як хтось 

розмовляє навіть на відстані за 5 км від нього. 

• Пінгвіни в Арктиці не живуть, вони живуть в Антарктиді, на Південному 

полюсі 

• В деяких районах Антарктиди  лід настільки древній, що тварини , яким 

мільйони років, наприклад такі , як мамонти , добре збереглися в ньому. 

• Лід Антарктиди  стрімко тане. Багато експертів вважають, що причиною 

такого стрімкого танення льодів є глобальне потепління. Якщо так далі 

піде, то незабаром кораблі зможуть ходити з Європи в Азію по 

скороченому маршруту 

V. Контрольно – оцюнювальний етап 

Підсумок уроку. 

Гра «Мікрофон» 

Наша подорож підходить до завершення. Ми повертаємось до України. 

Сподіваюсь, що наша подорож вам сподобалась.  

Якщо поглянути на Землю із Космосу, то видно , якою малою є наша 

планета порівняно зі Всесвітом. Це ще раз переконує людей у 

необхідності захищати свій дім – планету Земля! 

Майбутнє нашої планети залежатиме від вас , тому що ви можете 

«стати дослідниками, моряками, авіаторами, інженерами, вченими, що 

перемагають усі труднощі і стихії». 

Отож, і я вам бажаю бути наполегливими у досягненні своєї мети, 

успіхів у здобутті  знань. Дякую за співпрацю! 

VІ. Домашнє завдання. Творче завдання. Здійснити уявну подорож по 

одному з материків, проілюструвати її. 

 

 

 

 

РОЗДІЛ IV. ПРИРОДА УКРАЇНИ 

 

Мачнева Ольга Миколаївна 

Урок 1 

Тема. Україна на карті світу. Практична робота №1 «Робота з 

географічною картою України» 
Мета: сформувати уявлення про географічне положення України на карті, 

глобусі, планеті Земля; її історію, мудрість народу, з’ясувати поняття про 

прапор, герб, гімн, етнос, Конституцію України; шляхом дослідження й 

практичної роботи допомогти дітям уявити протяжність кордонів 

України; закріплювати вміння працювати з підручником, контурною і 
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фізичною картами, глобусом, масштабом, додатковим матеріалом; 

продовжувати формувати навички визначення сторін горизонту, масштаб, 

уміння читати карту України; 

розвивати пошукову діяльність, комунікативні, пізнавальні 

компетентності, творче мислення; пізнавальний інтерес; 

спостережливість, пам’ять, увагу; 

виховувати у дітей усвідомлення себе як невід’ємної частини  

українського народу прищеплювати любов до Батьківщини, рідного краю. 

Обладнання. Комп`ютерне забезпечення мультимедійної презентації, 

географічна карта України; картки для індивідуальної роботи; підручник 

(Гільберг Т. Г., Сак Т. В. Природознавство, 4 клас. – К. : «Генеза», 2015. – 

176 с.). 

Хід уроку 

І.  Організація класу. 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 
Діти, очевидно кожен з вас, не задумуючись, дасть відповідь на такі 

запитання: 

- Як називається країна, де ми живемо? 

- Яку назва має народ нашої країни? 

- Якою мовою розмовляємо ми з вами? 

- А що ще ви знаєте про Україну? (Відповіді дітей). 

Додаткова інформація. 
1. Україна – це батьківська земля, рідний край, де ми народилися, живемо, 

де живуть наші батьки і родичі. Її багатства – це хліб і цукор, сталь і 

вугілля. 

2. Україна – це безкраї лани пшениці, квітучі поля льону, вишневі сади, 

білі хати. Це гори Карпати і шахти Донбасу. 

3. А ще тихі озера, калинові гаї, народні пісні, які співаємо ми – діти, це 

наша рідна мова, це розкішний вінок рути-м’яти та барвінку. 

4. Україна – це древній Київ і широкий Дніпро-Славута, який несе свої 

води у Чорне море. Україна – це пам’ять про минуле і сучасне. 

ІІІ. Повідомлення теми уроку. 

Україна, дійсно, прекрасна країна. І сьогодні ми з вами упевнимося, в 

цьому, розкриємо та поповнимо свої знання про нашу рідну Україну, 

закріпимо вміння користуватися географічною картою, працювати з 

контурною картою України. 

Для цього я запросила до нас істориків, етимологів, географів, 

художників, юристів та поети. Вони і допоможуть нам розібратися у всіх 

складних питаннях і досягти поставленої мети. 

ІV. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу. 

Мотивація навчальної діяльності. 
Вчитель. Всього на карті світу 185 країн. А поговоримо ми про нашу 

рідну. Звідки ж походить назва нашої держави? Про це повинні були 
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дізнатися наші дослідники. Давайте послухаємо етимологів про 

виникнення назви – Україна. 

Робота в групах. 

Група 1. «Етимологи» 
Завданням вашої групи було знайти і з’ясувати походження назви 

нашої держави. Звітуйте, будь ласка. 

Етимолог.  
Довгий час вважалось, що слово «Україна» походить від слова «окраїна». 

Але ця думка хибна. Вона не знайшла наукового підтвердження. Вчені 

вважають, що назва Україна означає країну, край, тобто територію, яка 

відділяє нас від інших і є наділеною нам землею як батьківщина. Тож 

зрозуміло, що Україна – це край, земля, країна, де жили наші предки, 

батьки, це наша Батьківщина. І слово «Батьківщина» походить від слова 

«батько». 

Молодці, етимологи. А мені хотілося б додати, що слово «Україна» 

існувало в нашій мові ще з незапам’ятних часів , але як загальна назва 

краю, землі, території. Перша писемна згадка з’явилася в 1187 році в 

«Київському літописі». 

Група 2. « Історики» 
Говорять, що без коріння немає насіння, а без минулого немає 

майбутнього. Тому я запропонувала групі істориків дізнатися нові факти 

про історію виникнення нашої держави. Що цікавого ви дізналися? 

Звітуйте, будь ласка. 

Перший історик. 
Ми всі знаємо, що найбільша ріка України – Дніпро. Так ось колись 

давно зустрілися на його берегах два богатирі і стали перегукуватись, 

кому оселятися на його берегах. Та не домовились. Вирішили помірятись 

силою. Шпурляли каміння. Так і оселився один із богатирів зі своїм 

народом на берегах Дніпра, а інших пішов далі. 

Другий історик. 
На правому березі Дніпра лежало місто Київ. Хто заклав Київ і першим 

його збудував? Цього ніхто не пам’ятав. Старі люди повідомили, що 

ймення Києва пішло від якогось Кия, який був перевізником на Дніпрі. 

Коли треба було переїхати з однієї сторони на іншу, він перевозив людей 

своїм човном. 

Третій історик. 

А я дізнався, що в Києві мешкали три брати: Кий, Щек, Хорив та їх 

сестра Либідь. Від Кия названо місто Київ, від його братів гори 

Щекавицю і Хоревицю, від імені сестри – річку Либідь. Це було близько 

800 року. Від того часу і числимо історію України. Звідси й взяла початок 

Українська держава, столицею якої було місто Київ. 

Учитель. Ось скільки цікавого дізналися наші вчені. Я лиш хочу додати, 

що ще Україну називають Роксоланією. На честь української дівчини 
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Роксолани – Насті Лісовської, яку татари забрали в полон і яка пізніше 

стала дружиною султана і зробила дуже багато корисного для 

українського народу. Про неї Павло Загребельний навіть написав роман 

«Роксолана». 

Група 3. «Географи» 

Прийшов час звернутися до географів. Ми живемо на Україні і повинні 

все знати про географічні об’єкти нашої держави. Шановні географи, 

вашій групі був даний план, за яким ви повинні були описати всі ці 

географічні об’єкти. Запрошую до слова. А всіх присутніх я прощу 

відкрити атлас на сторінці ____ фізична карта півкуль. Якщо хтось з вас 

буде не згоден з наданою інформацією – запрошую до дискусії. 

Географи. (Політична карта) 
Ми, географи, хочемо розповісти про територію і населення України. 

Розташована Україна на материку Євразія у Європейській його частині. 

Географи. (Карта півкуль) 
Україна лежить у східній півкулі, а відносно екватора – у північній 

півкулі. 

Географи. (Моря) 
Омивається Чорним та Азовським морями.Чорне море є частиною 

Атлантичного океану. Україна омивається і Азовським морем. Тому має 

гарні умови для розвитку морського транспорту 

Географи. (Рівнини) 
Більша частина території України – рівнини. 

Географи. (Гори. Карпати) 
В Україні є гори Карпати, що знаходяться заході. Найвища вершина – 

гора Говерла. Її висота – 2 061 м. 

Географи. (Кримські) 
На півдні країни лежать Кримські гори. Найвища вершина – гора 

Роман-Кош, 1 545 м. 

Географи. (Річки. Дніпро) 
Найбільша річка України – Дніпро.Дніпро (довжина 2 285 км) –це 

третя за величиною річка в Європі. Впадає в Чорне море 

Географи. Клімат. 
Зима в Україні тепла. Літо тепле. 

Географи. Ґрунти. 
Ґрунти родючі 

Географи. (Національності) 

В Україні живуть люди різних національностей – українці, росіяни, 

білоруси, гуцули, греки, молдавани, татари, болгари, румуни, поляки, 

євреї, вірмени. Але всі вони громадяни України. 

Робота з підручником. 
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Я пропоную вам відкрити підручник на сторінці 101. Прочитати перші 

два абзаци статті і дати відповідь на запитання: в якій півкулі розташована 

наша держава? 

Відповіді дітей. 

Учитель. 
А ще Україна займає сорокове місце у світі за територією. Залишилось 

додати, що площа нашої держави приблизно 603 тис.кв.км. Простір землі, 

заселений українцями, такий великий, що, аби його подолати, треба пішки 

йти зі заходу на схід 90 днів, долаючи щодня 90 км. 

Молодці. Прийшов час відпочити. 

Фізкультхвилинка 
Ми мандруєм, ми мандруєм. 

Україною крокуєм. 

Ось побачили Карпати. 

Як вершини нам дістати? 

Заглядаєм у озерця, 

Чи торкнемося ми денця? 

Так ми довго, довго йшли, 

Поки додому не дійшли. 

Практична робота. 
А зараз попрацюємо разом. 

Практична робота. Визначення кордонів України, держав, з якими 

України має спільний кордон. 

Перед тим, як почати працювати над практичною роботою, давайте 

згадаємо: 

- Що називається географічною картою? (Географічна карта – це 

зменшене у багато разів зображення на площині всієї поверхні Землі або її 

частини за допомогою масштабу й умовних знаків). 

- Що таке масштаб? (Масштаб – це число, що вказує у скільки разів 

зменшено або збільшено справжні розміри предметів і відстані між ними). 

Фізична карта України. 

Завдання 1. Зверніть увагу на фізичну карту України. Наше завдання – 

позначити червоним олівцем кордони нашої держави. (Діти виконують 

завдання). 

Протяжність всього кордону нашої держави - 7 643 км. 

Завдання 2. Зверніть увагу на легенду карти. Який масштаб на ній 

зазначено? Використовуючи масштаб, зазначений на карті України, 

визначте протяжність території нашої держави з заходу на схід та з 

півночі на південь. Порівняйте отримані данні з інформацією, що є на 

сторінці 101 підручника. 

Отже, з заходу на схід протяжність території України приблизно 

дорівнює 1300 км, а з півночі на південь – 850 км. 
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Завдання 3. Уважно роздивіться фізичну карту України у атласі. З`ясуйте, 

з якими державами вона має спільний кордон на півночі, заході, сході, 

південному заході. 

Отже, на півночі Україна межує – з Білоруссю, Росією. На сході – з 

Росією. На заході – зі Словаччиною,. Угорщиною, Румунією. На 

південному заході, – з Молдовою. 

Зробіть позначки на контурній карті. Запишіть назви країн , з якими 

межує наша держава правильно вказавши їх територію. 

Завдання 4. Визначте з якою країною-сусідкою ми маємо найдовший 

кордон (з Росією)? Найкоротший (зі Словаччиною). 

Робота в групах. 

Гра «Перевертиші». 

Кожне місто має свою таємницю. Це виникнення міста. Так ось, щоб 

міста відкрили вам свої таємниці, до нас у гості завітав козак Харитон. 

Слайд 38.,А приїхав він із міста Харкова. Справа в тому, що в народі 

Харитона звали Харка. От саме на ім’я Харки і названо місто Харків. Але 

поки козак скакав на своєму коні, всі букви в назвах міст переплутались. 

Чи можемо ми їх прочитати? 

Група 1 

ЇИКВ ЛОПТАВА САОДЕ АПРЖИ ОДНІПРОЕПВСТРСЬК ДЕЦОЬКН 

- Яке місто зайве? Чому? (Париж – столиця Франції) 

Група 2 

ВЬЛІВ ННВІИЯЦ ЕОНХРС ЛЬКУЦ ФПОРОИЛСЕМЬ ОННЛДО 

- Яке місто зайве? Чому? (Лондон – столиця Англії) 

Група 3 

ОВОГРАКІРД ІНЕБЛР ІВРЕН ІГЕРЧНІВ КОЛМЇВИА НСГАЛУЬК 

- Яке місто зайве? Чому? (Берлін – столиця Німеччини) 

Група 4 

ВАССЕТОЛЬОП СКМОВА УМСИ ТЕРНОПІЛЬ АНІВО-ФВСЬАНКІКР 

ОВККАХА 

- Яке місто зайве? Чому? (Москва – столиця Росії) 

Група 5 
АРКХІВ ЖЯЖРІОПЗА МИИЖТОР ЬНЮ-РЙОК ЧЕРКАСИ 

ЛЬНИХЕЦЬИЙМК 

- Яке місто зайве? Чому? (Нью-Йорк– столиця США). 

Група 6 

АЛУШТА ЯЛТА ЦЮРУПИНСЬК КТІОО УЖГОРОД СКАДОВСЬК 

- Яке місто зайве? Чому? (Токіо – столиця Японії). 

- А хто з вас назве столицю нашої держави? 

Молодці, справилися із завданням. 

Символи України. 

Діти, кожна держава має свої символи і закони. Які ж символи має 

наша держава? Про це більш детально дізнавалася група юристів. 
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Група юристів, поетів, художників. 

Юрист 1. 
Я хочу повідомити, що в Конституції України у статті 20 говориться: 

«Державним символом України є Державний Прапор України, Державний 

Герб України, Державний Гімн України. 

Прапор – державний символ, він є в кожній державі. Це святиня, ознака 

слави і сили. 

Учитель. Що означають кольори нашого прапора дізнавалися наші 

художники. 

Художник 1.  

Український прапор синього-жовтого кольору. Синій колір – це колір 

води, чистого неба, це символ миру. Жовтий колір – це колір вогню, 

жовтогарячого сонця, без лагідних променів якого немає життя на землі, 

це колір пшеничної ниви, зерна, хліба. Це символ достатку українського 

народу. 

Юрист 2. 
Український герб – тризуб. Цей знак дуже давній, він був на нашій 

землі десятки тисяч років тому.Як символ, він означає дерево життя: 

батько, мати, дитина. Сьогодні герби зображають на прапорах, грошах, 

печатках. Навіть на нашому табелі є герб України. 

Юрист 3. 
Гімн – це палки слова, врочиста мелодія. Це клятва і заповідь 

священна.Гімн – це найголовніша після України, в якій виражаються 

найсердечніші думки і прагнення народу. 

Учитель.  

Автор українського гімну поет Павло Чубинський написав вірш ще в 1862 

році. Автор музики композитор Михайло Вербицький. У 1991 році ця 

пісня стала гімном нашої незалежної Батьківщини. Під час виконання 

гімну всі стоять струнко не розмовляючи і не рухаючись. 

Група поетів 
І, нарешті, я хочу запросити до слова наших творців – поетів, які 

склали вірші, присвячені Україні. 

Діти читають свої вірші. 
1. Україно, Україно, рідна наша мати! 

Ми зросли в тобі і вічно будем пам’ятати, 

Як у полі золота пшениця колихалась, 

А над нею в небі сонечко віталось. 

Вічно будем пам’ятати нашу рідну мати! 

2. Найрідніша, найгарніша у цілому світі! 

Україна наша мила, а ми її діти. 

Нездоланна, непохитна цвіте та буяє. 

Хай живе нам всім на втіх! Хай горя не знає! 

3. Україна – наше сонце, 
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Як погляну у віконце – 

Бачу я ліси, поля – 

Рідна наша це земля. 

Україна наша мати, 

В ній моря, Дніпро, Карпати 

Тут живемо ти і я – 

Рідна наша це земля! 

Колоситься жито в полі, 

Пісні линуть на просторі. 

І із заходу до сходу 

України видно вроду. 

4. Яке чудове золото ланів! 

Високі гори і блакитне небо! 

Широкий степ, Дніпро без берегів! 

Нам Батьківщини іншої не треба! 

В нас добрі люди і талановиті , 

Співуча мова, гарні голоси, 

В нас віра є і хай почують в світі, 

Що Україна - Божа назавжди! 

VІ. Домашнє завдання: підручник с. 101-103, прочитати, дати відповіді 

на питання 

VІІ. Підсумок уроку. 

Як підсумок уроку, я б хотіла вам запропонувати невеличкий тест, щоб 

ви перевірили свої знання. Відповідайте хором: Так, ні. 

- Наша Батьківщина Україна? 

- Херсон – столиця нашої держави? 

- Україна розташована в південній півкулі? 

- Вона лежить на материку Африка? 

- В Україні є гори? 

- Її територія омивається морями? 

- Україна найменша держава у Європі? 

- Український Державний прапор зеленого кольору? 

- Україна має спільний кордон з Угорщиною? 

- Ми любимо нашу державу? 

 Бути українцем – значить пишатися своєю Вітчизною. І нам є чим 

пишатися. Ми пишаємося красою української природи, древніми 

традиціями і мудрістю предків, найбагатшою культурною спадщиною. 

 Бути українцем – значить беззавітно вірити в Україну, як вірили в неї 

генії і безстрашні захисники українського народу. Тільки почуття любові 

й глибокої гордості за Вітчизну разом з вірою у її величне майбутнє дає 

кожному українцеві, незалежно від того, молодий він чи сивий, чи живе 

він в Україні, чи в інших краях, право стверджувати: це моя країна, мій 

народ, моя Україна!  
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Недвиженко Людмила Миколаївна 

Урок 2 

Тема. Карта України. 
Практична робота №2« Позначення на контурній карті столиці та міст 

України». 

Мета: поглибити знання учнів  про розташування України на карті світу, 

півкуль і Європи; засобами  роботи з фізичною картою  допомогти 

школярам уявити протяжність кордонів України;  позначити на контурній 

карті столицю та міста України; закріплювати вміння працювати з 

контурною і фізичною картами.  

Обладнання: фізична карта України, адміністративна карта України, 

контурні карти України, завдання для груп. 

Підготовка до уроку. Заздалегідь кожний учень отримав картку з назвою 

міста, адміністративним центром. Він готую розповідь про місто, що було 

вказано на картці.   

Хід уроку. 

І. Організаційний момент. 

1. Загадка про Україну. 

Красивий, щедрий рідний край 

І мова наша солов’їна. 

Люби, шануй, оберігай 

Усе, що зветься … (Україна) 

 

У всіх людей одна святиня, 

Куди не глянь, де не спитай, 

Рідніша їм своя пустиня, 

Аніж земний в чужині край. 

Їм красить все їх рідний край. 

Нема без кореня рослини, 

А нас, людей, без Батьківщини. 

                                       М. Чернявський 

Сьогодні ми продовжимо подорож по Україні. 

Вправа «Очікування» 
- На що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку?  

-  Про що хочете дізнатися на сьогоднішньому уроці? 

Вправа «Знайомство» (Діти встали в коло, взялися за руки) 

«Я   … (Ім’я) люблю Україну  … 

Фенологічні  спостереження.Відповідно до повідомлень чергових 

синоптиків учні роблять позначки у календарі спостережень. 
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ІІІ. Актуалізація знань учнів. 

Перевірка домашнього завдання. 

1. Об’єднання учнів у сім груп. 

2. Правила роботи в групі. 

3. Кожна група отримує завдання. 

Завдання 1. 

Тест «Україна на карті світу. Карта 

України» 

1. Україна розташована в півкулі ….. 

а) північній;      б)південній;   в)західній;

    г)східній. 

2. Україна розташована на материку … 

     а) Північна Америка;  б) Африка;       в)  Південна Америка;  

     г) Австралія; д) Євразія;    е) Антарктида. 

3.Україна з’явилася на карті світу … 

      а)  24 серпня 1991 року;  б) 28 червня 1996 року. 

4. Україна має сухопутні державні кордони з …. 

     а) 5;    б) 6; в) 7;      г)  8 державами. 

5. За площею Україна в Європі … 

       а) найменша держава;  б) найбільша держава. 

6.Найбільший сухопутний кордон Україна має з … 

а)  Білоруссю;      б) Польщею;    в)  Росією. 

Взаємоперевірка між групами і оцінювання тесту. 

Завдання 2.Підкреслити назви країн, з якими Україна має сухопутні 

кордони. (На аркуші різними кольорами, шрифтами, в різних напрямках 

написано приблизно назви 15 країн) 

Взаємоперевірка між групами і оцінювання тесту. 

Завдання 3.Скласти слово, що є назвою країни. Підготувати розповідь за 

планом. 

Анаграми: 

СРІОЯ  РБІУЛСОЬ ОАМЛДО ОЛПЩЬА РІМУУНЯ  

ЩИУГОНАР   ВАСЧЛОНАЧИ 

1.Як називається країна? 

2.Де  Україна має з нею кордон? Показати на карті. 

3.Назвати столицю цієї держави. 

4. Що ви  знаєте про цю країну? (1-3 речення) 

ІV. Повідомлення теми і мети уроку. 

- Ми поглибили знання про розташування України на карті світу і 

Європи. Сьогодні ми будемо позначати на контурній карті столицю і міста 

України, адміністративні міста. Закріплювати вміння працювати з 

контурною і фізичними картами.  Працювати будемо також із 

адміністративною картою, де позначені обласні центри. 
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- Ви підготували розповідь про місто України і ви зацікавити нас своїм 

повідомленням, щоб у нас з’явилося бажання відвідати це місто. 

- Подорож по України продовжується. 

V. Вивчення нового  матеріалу. 

1.Об’єднання учнів  у п’ять  груп. 

На окремому столі  лежить збільшена 

контурна карта України, яка  розрізана 

на 5 частин ( умовно: північ, південь, 

схід, захід, центр). Після розгадування 

ребусів, кожна група бере свій пазл і 

позначає  на ньому міста. 

Завдання 4. Міста України. 

1) Відгадати ребуси. (Ребуси об’єднані 

в п’ять груп: 

1 група: Луцьк, Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці. 

2група: Рівне, Житомир, Київ, Чернігів, Суми. 

3 група:Тернопіль, Хмельницький, Черкаси, Полтава, Вінниця. 

4 група: Харків, Луганськ, Донецьк, Дніпропетровськ, Запоріжжя. 

5 група: Кіровоград, Херсон, Миколаїв, Одеса, Сімферополь.) 

2) Визначити розташування міст на фізичній карті України. 

3) Позначити їх розташування на своїй контурній карті. 

4) Позначити їх на ПАЗЛІ (збільшена частина контурної карти України). 

5) Підготувати відповідь за планом.  

а)Назвати і показати міста України на фізичній (адміністративній) карті. 

б) Де вони розташовані?(На півночі, півдні, сході, заході,  центрі України) 

(ПАЗЛ через певний час передається по колу, щоб всі учні змогли 

позначити на своїх контурних картах розташування міст України) 

(Під час відповіді на дошці з пазлів складається карта України) 
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.     
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2. Об’єднання учнів  у 5 груп, за назвою міст, про які вони готували 

розповідь. 

1 група: Луцьк, Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці. 

2група: Рівне, Житомир, Київ, Чернігів, Суми. 

3 група:Тернопіль, Хмельницький, Черкаси, Полтава, Вінниця. 

4 група: Харків, Луганськ, Донецьк, Дніпропетровськ, Запоріжжя. 

5 група: Кіровоград, Херсон, Миколаїв, Одеса, Сімферополь. 

1) Обговорення інформації про міста. 

2) Підготовка повідомлення про місто або міста. 

Вправа «Мікрофон» 

ВИСНОВОК. Україна – єдина країна. 

VІ.  Підсумок. Рефлексія. 

Гра «Продовж речення» 

Я на уроці дізнався … 

Найбільше мене здивувало … 

Найцікавіше було … 

Вправа  «Побажання» 

«Я …. (ім’я) би хотів відвідати місто…   

VІ.  Домашнє завдання. Прочитати легенди про походження назв міст. 

Створити альбом (книжку, газету)  за      знайденими матеріалами.  

РЕБУСИ 

                               Луцьк  

                              Ужгород  

 

                                                      Житомир  

          Чернівці  
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                Рівне  

                Київ  

         Чернігів  

                Суми  

     Тернопіль  

 

           Черкаси  

               Полтава  
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                                                                Вінниця  

                                     Харків  

                       Луганськ  

                        Донецьк  

       Дніпропетровськ  

                                               Запоріжжя  

                               Кіровоград  

                                                Одеса  
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                           Херсон  

                   Миколаїв  

        Сімферополь  

 

 

 

Некрасова Ольга Євгенівна 

Урок 3 

Тема. Форми земної поверхні України. 

Практична робота № 3 «Позначення на контурній карті основних форм 

земної  поверхні України». 

Мета: познайомити учнів із основними формами земної поверхні 

України; вчити розрізняти і впізнавати на ілюстрації рівнини, горби, яри, 

гори, гірські хребти; ознайомити учнів  з частинами пагорба і гори; 

продовжити формувати вміння працювати з фізичною  картою України;  

розвивати пізнавальний інтерес, уміння міркувати, аналізувати;                     

прищеплювати учням бережливе ставлення до природи ;виховувати 

любов до рідної землі та усвідомлення значимості себе в навколишньому 

світі. 

Обладнання: фізична карта України, контурні карти України, 

мультимедійна установка,маршрутні листи кожному учневі. 

Хід уроку 

І. Організація класу 

Пролунав дзвінок, 

Починається урок, 

Постарайтесь все збагнути: 

Вчиться таємниці відкривати, 

Та відповіді повні давати 
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І 12 балів отримувати ! 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності 

 Вступне слово вчителя з елементами бесіди 

- Діти, сьогодні на уроці я пропоную вам вирушити в експедицію .  

- Згодні ? 

- Хто знає , що таке експедиція ? Експедиція - це подорож з певним 

завданням. 

Керівником вашої експедиції буду я – ваш вчитель ,а ви члени експедиції 

У складі нашої експедиції є метеорологи, дослідники, 

картографи,журналісти .Свої спостереження будете записувати в 

маршрутні листи .( ДОДАТОК 1) 

Подорож далека , цікава , але небезпечна , а 

для того, щоб подорож була вдалою, слід 

дотримуватись  правил : 

1. Правильно виконувати всі  завдання. 

2. Допомагати і поважати одне одного. 

3. Виконати фізкультхвилинку. 

4. Бути спостережливими. 

- Від чіткого виконання цих правил 

залежить успіх нашої експедиції. 

(маршрутні листи кожному учневі). 

ІІІ. Фенологічні  спостереження 

Виступи учнів з повідомленнями  про погоду . Вправа «Мікрофон». 

Але перш ніж ми вирушимо в експедицію , необхідно дізнатися яка 

погода чекає на нас у дорозі . Я зв’язалася з метеорологічною станцією і 

вони повідомили прогноз погоди на сьогодні .  

1 учень. Сьогодні 2 лютого. Лютий зветься в народі так 

тому,що вітривлютомухолодомсічуть. Алещелютує, томупо-

українськиназивається лютий.  осьчому 

«лютнем»називали.Черезчастізавірюхийзаметілілютийвеличалитакож  

«вітродуєм»та «лютнем». У лютомубуваютьсильніморози. 

2 учень. За  народним календарем.2 лютого вшановується пам’ять 

преподобного Єфимія Великого. У народі цей день називали «Єфимові 

заметілі». За хуртовин наші пращури передбачали погоду на найближче 

майбутнє.  Якщо 2 лютого мете заметіль, то весь Масляний тиждень буде 

з хурделицею. Якщо цей день видавався похмурим, то варто було 

очікувати пізньої заметілі. А якщо на Єфимія опівдні було сонце, то весну 

очікували ранню. 

3 учень. Прогноз погоди. Сьогодні на території Херсонської області 

очікується хмарна з проясненням погода.  Сонечко посміхнеться всім 

перехожим.Температура повітря 

Очікуються опади у вигляді ________. Морозець ніжно пощипує тих , хто 
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з’явиться на вулиці. Нехай цей день принесе успіх і радість  

- Дякую за точну інформацію про погоду . 

ІV. Актуалізація опорних знань 

Перевірка домашнього завдання.  

- Перевірити вашу готовність до експедиції допоможе невелике  

Бліц – опитування  «Це повинен знати кожен»  Готові?  

1-В 

1. Велика поверхня суходолу, оточена з усіх сторін водою , це ... 

А) півострів 

Б) острів 

В) материк  

2. Найбільший океан : 

А) Тихий 

Б) Атлантичний 

В) Північний Льодовитий  

3. Україна знаходиться на материку : 

А) Африка 

Б) Євразія 

В) Австралія 

Г) Антарктида 

4. Протяжність кордонів України : 

А ) 7643 км 

Б) 3467 км 

В) 4763 км  

5. Найдовшийкордон з ... 

А) Молдовою  

Б) Польщею 

В) Росією 

6. Найкоротший  кордон з... 

А) Словаччиною  

Б) Білоруссю  

В) Молдовою 

7. В якому напрямку від столиці України розміщена Херсонська  область ? 

В) північно-західному 

Б) південному 

А) північному 

2- В 

1. Поверхня суходолу , оточена з трьох боків водою , це ... 

А) острів 

Б) півострів 

В) материк 

2. Океан, розташований в двох півкулях : 

А) Атлантичний 
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Б) Тихий 

В) Індійський 

3. У якій півкулі знаходиться Україна ? 

А) західній 

Б) східній 

4. З якою державою межує Україна в північній частині ? 

А) Румунія 

Б) Росія 

В) Угорщина 

5. На якому материку знаходиться Україна ? 

А) Південна Америка 

Б) Австралія  

В) Євразія 

6. В якій частині України знаходиться її столиця Київ ? 

А) центральній 

Б) західній 

В) східній 

7. Україна межує з : 

А) 2 

Б) 4 

В) 10  

Г) 7 державами 

Взаємоперевірка. 

Перевірте , що у вас вийшло . 

- Бачу, що у вас є достатній для нашої експедиції запас знань . 

Підсумки перевірки домашнього завдання (слайд ) 

У цій експедиції  

На вас я буду покладатися , 

На ваші знання та ерудицію 

В дорозі спиратися ! 

Завдання експедиції  

Для вас для всіх,  

Від їхшвидкого рішення 

Залежить ваш успіх ! 

IV. Вивчення нового матеріалу 

 Повідомлення теми уроку  

- Ми вирушаємо в нашу експедицію. З 

ваших відповідей я побачила , що ви знаєте 

в якій державі ми живемо і,що вона 

розташована на самому великому материку 

Євразія і називається вона Україна, а в ній 

знаходиться один з найкрасивіших і відомих 

у всьому світі наше рідне місто Херсон. 
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Вправа “Мозковий штурм“ 
Вчитель:  

- Діти , сьогодні я, добираючись до вас у школу, спочатку йшла по рівній 

дорозі, а потім піднімалася на пагорб. 

- А як ви добиралися?  

- Хтось йшов по рівній поверхні, хтось піднімався, хтось спускався. Чому 

так відбувалося? (тому що земля має різну поверхню) 

Тому темою нашої експедиції буде 

«ФОРМИ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ УКРАЇНИ». 

- Я пропоную:  

Ми сідаємо в вертоліт.Вирушаємо в політ ! 

- Якщо ми сядемо у вертоліт і полетимо 

над землею, то побачимо, що поверхня 

України дуже різноманітна. (слайд) 

Розповідь вчителя 

Основними формами земної поверхні є 

рівнини і гори (слайди)       

Рівнини - це території суші, які мають 

майже рівну поверхню. Рівнини мають 

своєпозначення на карті. Зеленим кольором 

позначені низовини, а жовтим 

кольоромвисочини. З давніх часів люди 

заселяли рівнини. На них легко будувати 

міста, прокладати дороги, обробляти  землі, 

щоб вирощувати урожай. Рівнини 

поділяються на низовини і височини. 

Самостійна робота з підручником 
А зараз ми з вами зробимо привал. І я 

пропоную вам попрацювати з науковим 

джерелом ( підручником ). Прочитати статтю 

в підручнику і визначити, які низовини і які 

височини є на території України.  

Робота в парах. 

- А зараз я пропоную вам попрацювати в парах 

і заповнити маршрутні листи Низовини і 

височини» 

Перевірте свої маршрутні листи .  

Низовини  (Поліська, Придніпровська, 

Причорноморська) 

Височини (Волинська, Подільська, 

Придніпровська,Донецька,Приазовська ) 

Робота з фізичною картою України. Вправа 

« Картографи» 
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(в парі і під диктовку вчителя показати низовини і височини  біля дошки). 

Подивіться на карту України. Більша частина України замальовано 

зеленим кольором . На півночі України розташована Поліська низовина, 

на північному сході її продовжує Придніпровська низовина, південь 

України займає Причорноморська низовина. На території України 

знаходяться височини: Волинська, Подільська, Придніпровська, 

Донецька, Приазовська .  

Розповідь вчителя з елементами бесіди. 
 На рівнинах зустрічаються пагорби . Це 

піднесення до 200 м .  

- Розгляньте з чого складається пагорб ? 

(слайди) 

На рівнинах можна зустріти не тільки горби, а 

й яри та балки. 

VI. Фізкультхвилинка(слайд). 

Щоб нам вистачило сил продовжувати нашу 

експедицію, ми повинні з вами відпочити. 

Проблемнаситуація(звучить фонограма), 

(слайд). 

- Діти, а що це відбувається? Що це за звуки? 

Екстремальна ситуація ховаємося в намет . 

Раптом пішов дощ зі снігом. З часом дощ 

припинився. Давайте подивимося що сталося. 

Стрімкі потоки води стікали, від них на ґрунті 

утворилися невелика борозенка. З роками 

вона стає більш глибокою і перетворюється в 

яр. 

Яр – це велике заглиблення з крутими 

схилами на поверхні Землі.Яри руйнують 

поверхню Землі .Тому потрібно охороняти 

ґрунт від утворення ярів. 

Маленькі вибоїни закопують і на цьому місці 

сіють траву. Поперек яру ставлять тини з 

вербових кілків і прутів. По краям ярів садять 

дерева і чагарники. Орати впоперек схилів. 

(слайди ) 

Через багато років схили яру покриваються 

рослинністю, він перестає рости 

іперетворюється в балки. 

Вправа  «Впізнай слово». 

- А тепер ми вирушаємо в самий небезпечний і 

цікавий етап експедиції. А куди ми вирушаємо 

ви дізнаєтеся, склавши слово з літер:   
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Р О Г А (ГОРА) 

Робота в групах. 

- І так ми з вами вирушаємо в гори . Гори небезпечна форма земної 

поверхні. Поодинці В гори не ходять, тому будемо працювати в групах. 

Кожна група отримує завдання . 

1 група: Що таке гора ? Частини гори. 

2 група: Порівняти гору і пагорб. 

3 група: Які бувають гори? 

4 група: Гори України. 

Допомагати виконувати завдання буде 

підручник. Кожна група надає звіт про 

виконану роботу . 

Презентація груп (надання звіту груп) 

супроводжується слайдами  

Журналісти з кожної групи повідомляють. 

1 група : Гори - це ділянки земної поверхні , 

високо підняті над рівниною.( слайди ) 

Гора складається з _____________________ 

(підніжжя, крутого схилу, пологого схилу і 

вершини) 

2 група: Гора і горб схожі тим , що вони 

складаються з (слайд) _______________ 

(підніжжя, крутого схилу, пологого схилу і 

вершини), а розрізняються висотою: біля 

пагорба до _____(200м), а в гори понад 

_______(200м). 

3 група: На землі поодинокі гори 

зустрічаються рідко. Частіше вони тягнуться 

рядами. Ряд гір називають ____________ 

(гірськими хребтами). Між гірськими 

хребтами течуть _______________ (гірські 

річки і розташовані долини). ( слайди) 

Гори в залежності 

від висоти 

бувають: 

_______________ 

(низькі, середні і 

високі). 

Низькі від 500 до 

800 м  

Середні від 800 до 2000 м  

Високі від 2000 м  

За віком: __________________ (молоді і 
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старі). 

4 група: У західній частині України розкинулися ______________ 

(Карпатські гори). По висоті вони вважаються __________________ 

(середніми горами).  

 

Найвища вершина Карпат - ______________ (гора Говерла має висоту 

2061 м).  

На Кримському півострові височіють_____________ (Кримські гори). 

 

 

Їх найвища вершина  –  ___________ (гора Роман – Кош, її висота - 

1545м). 

Висновок: Ми з вами підкорили найвищу 

форму земної поверхні. Це гори. На фізичній 

карті України гори позначені коричневим 

кольором. 

Сукупність нерівностей, які утворюють 

поверхню землі (гори, низовини, височини) 

– називають рельєфом.   

- Запишіть термін у маршрутний лист.  

Запишіть у словничок нові назви форм 

земної поверхні: рельєф, низовини, височини, 

гірські хребти, горби, яри,балки. 

Практична робота з контурною картою. 

Вправа « Картографи». 

 - Позначимо рельєф України кольорами. 

Користуйтеся фізичною картою України та 

маршрутними листами.  

- Яким кольором позначите гори Карпати та Кримські гори? 

- Яким кольором позначите низовини? Назвіть їх. 

- Яким кольором позначите височини? Назвіть їх. 

VIII. Узагальнення та закріплення вивченого матеріалу. 

- Наша експедиціядоходитьдо кінця. Мені, як керівникові експедиції, 

цікаво знати, як ви попрацювали? 

Природничий диктант. Визначити форму земної поверхні з опису. 
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Свої відповіді ви будете записувати в маршрутні листи. 

- я маю підніжжя і схил , а моя вершина так високо піднялася в небо , що 

навіть довелося одягнути білу шапку (гора) 

- я - поглиблення на земній поверхні, у мене пологий схил, мене 

покривають трава і чагарники (балка)  

- у мене є теж підніжжя, схили і вершина, але висота до 200м (пагорб) 

- я народжуюсь з маленькою вибоїни, борозенки на поверхні ґрунту, під 

впливом талої та дощової води збільшуюся. У мене круті схили, на яких 

майже немає рослинності» (яр) 

- я уявляю великий простір з рівної поверхн. (рівнина) 

Самоперевірка. ГОРА, БАЛКА, ПАГОРБ,  ЯР,  РІВНИНА. 

IX. Підсумок уроку. 

- Назвіть і покажіть на фізичній карті України форми земної поверхні, 

якщо ми відправимось в експедицію за маршрутом Херсон – Суми –

Житомир – Ужгород. 

Х. Домашнє завдання 

Опрацювати статті підручника, відповісти на питання. Показувати на  

фізичній карті височини і низовини України, гірські хребти. 

Творче завдання: скласти міні - твір «Які форми земної поверхні я бачив 

подорожуючи по Україні» (маршрут вибрати самостійно). 

Рефлексія (квіти) 

- В такій важкій експедиції ви показали найкращі якості, розум, 

кмітливість, подолали великі відстані і отримуєте по праву звання ЮНИЙ  

ТУРИСТ УКРАЇНИ. 

- З цієї експедиції нас дуже чекали і зустрічають з кошиком квітів. Але 

квіти у цьому кошику незвичайні. 

Кожна квітка символізує внесок 

кожного з вас у виконання 

завдань експедиції: вам можна 

взяти одну квітку:  

- якщо ви вважаєте , що 

працювали добре, в повну силу, 

беріть  жовту квітку; 

- якщо недостатньо докладали 

зусиль, то блакитну; 

- а якщо трішки полінувалися, 

тоді - фіолетову .  

Наклейте квіточку у маршрутний 

лист. 

Спасибі за активну роботу в 

нашій експедиції!  

Урок закінчено. 
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Бондаренко Юлія Вікторівна 

Урок 5 

Тема. Корисні копалини України 

Мета: ознайомити учнів з властивостями корисних копалин; вчити 

розрізняти види корисних копалин, наводити приклади корисних копалин 

рідного краю;  розвивати логічне мислення, мовлення; виховувати 

дбайливе ставлення до природи; навчати економного використання 

багатств нашої планети. 

Обладнання: фізична карта України, атласи, зразки корисних копалин, 

картки з завданнями. 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

     Вже дзвінок нам дав сигнал 

     Працювати час настав. 

     Тож  і ми часу не гаймо, 

     Працювати починаймо! 

     Працюватимемо старанно, 

     Щоб почути у кінці, 

     Що у нашім класі 

     Діти – просто молодці! 

ІІ. Хвилинка фенологічних спостережень 

ІІІ. Актуалізація опорних знань 

Фронтальне опитування (учитель демонструє різні форми земної 

поверхні, учні називають їх) 

 Назвіть низовини і височини України. 

 Що таке горб? Яку будову мають горби? 

 Що таке гори? Яку будову мають гори? 

 Які з них є у нашій місцевості? 

 Що називають рівниною? 

 Чим гора відрізняється від горба? 

 До яких гір за висотою належать Кримські гори? Доведіть свою думку. 

ІV. Повідомлення теми і мети уроку 

- Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, що таке корисні копалини, їх види та 

значення для господарської діяльності. 

V. Вивчення нового матеріалу 

Бесіда з елементами розповіді 

- З чого споруджують будинки, школи, заводи? 

- А з чого виготовляють автомобілі, літаки? 
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- Щоб побудувати будинок, потрібно багато піску, цементу, вапняку; 

щоб виготовити машини, верстати, потрібні чавун, сталь, мідь, алюміній. 

Але автомобілі й літаки самі на поїдуть і не полетять. Що ще потрібно для 

них?(Відповіді дітей) Так, їм потрібне пальне, яке отримують з нафти. 

Паливо потрібне і для опалювання житла та промислових підприємств. 

Усі ці речовини залягають на різній  глибині в надрах землі і на її 

поверхні. Щоб користуватися  цими багатствами, їх необхідно добути. 

Тому нафта, вугілля, торф, пісок та інші, необхідні для людей речовини, 

які добувають з надр землі або  з її поверхні, називають копалинами. 

- А чому вони корисні?Корисні 

копалини – це природні багатства, які 

люди видобувають із надр землі чи з її 

поверхні й використовують у 

народному господарстві. Кам’яне 

вугілля, торф, нафта, залізна руда, 

природний газ, граніт, вапняк, пісок, 

глина, торф — це корисні копалини. 

Вони залягають у землі на різній 

глибині. 

Усі корисні копалини розподіляють на три групи: горючі, рудні 

(металеві) і нерудні (будівельні). (Під час пояснення вчитель демонструє 

зразки і заповнює таблицю) 

- Чи знаєте ви, які корисні копалини використовують як паливо? 

(Відповіді дітей). 

- До пальних викопних належать вугілля, торф, нафта, природний газ. 

Усе це – різновиди викопного палива. 

- А яке значення має паливо? (Відповіді дітей). 

- При спалюванні цих копалин утворюється тепло. Воно потрібно для 

роботи фабрик, заводів, опалювання будинків, приготування їжі. Викопне 

паливо є цінною сировиною для хімічної промисловості. Наприклад, з 

нафти виготовляють вазелін, ліки, мило, пластмаси, бензин, гас, а з 

кам’яного вугілля – фарби, парфуми, також ліки і пластмаси. Пластмаси 

також виготовляють і з природного газу. 

- Поговоримо про рудні корисні копалини. Більшість предметів, що 

оточують нас, зроблені з чавуну, сталі, заліза, які не зустрічаються в 

природі в чистому вигляді. Ці метали виплавляють з руди; із залізняку – 

чавун, сталь, з мідної – мідь. 

- Подивіться навкруги. Які предмети виготовлені з металів? 

- Перейдемо до третьої групи. Як ви вважаєте, чому вони називаються 

будівельними? (Відповіді дітей) 

- Назвіть корисні копалини, що належать до цієї групи.(Відповіді дітей). 

Фізкультхвилинка 
Працювати перестали 
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І тепер всі дружно встали. 

Будемо відпочивати, 

Нумо, вправу починати! 

Руки вгору, руки вниз 

І легесенько пригнись. 

Покрутились, повертілись, 

На хвилинку зупинились. 

Пострибали, пострибали, 

Раз — присіли, другий — встали. 

Всі за парти посідали. 

Робота з картою корисних копалин. 

 Розгляньте на карті умовні знаки, якими позначають корисні копалини. 

Визначте, які корисні копалини є у нашій місцевості. (Відповіді дітей). 

 Чи безмежні запаси корисних копалин? (Відповіді дітей). 

 Корисні копалини – це багатство Землі. У нашій країні добувають 

понад 80 різних видів корисних копалин. Але запаси їх у надрах землі не є 

безмежними. З часом вони можуть вичерпатися, а тому витрачати їх 

необхідно економно. Бережливе ставлення до корисних копалин – це 

бережливе відношення до речей, які з них виготовлені і побудовані. 

VІ. Узагальнення і систематизація отриманих знань. 

Виконання завдань у парах (учні отримають картки з завданнями) 

1. Прочитайте назви корисних копалин і розподіліть їх за стовпчиками: 

Торф, кам’яне вугілля, нафта, природний газ, залізна руда, вапняк, пісок, 

глина, граніт. 

Горючі Будівельні Рудні 

2. Підкресліть корисну копалину, що є «зайвою». Поясніть свій вибір. 

Нафта, пісок, природний газ, кам’яне вугілля. 

3. Прочитайте ознаки піску і глини. Випишіть у стовпчик окремо 

властивості піску, окремо – глини: пухка, пластична – схожа на 

пластилін, пропускає воду, не пропускає воду, пропускає повітря, 

міститься у ґрунті, в’язка, добре ліпиться, сипка. 

4. Розшифруйте анаграми. 

ФОРТ 

ЯЛІУВГЛ 

ФАТАН 

УДАР 

ЗАГ 

НАВПЯК 

РАГТІН 

VІІ. Підбиття підсумків уроку. 

— Що називають корисними копалинами? 

—  На які групи розподіляються корисні копалини? Де їх застосовують? 

—  Які корисні копалини добувають у вашому краю? Де їх 

використовують? 

— Як слід використовувати корисні копалини? 
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— Чому їх необхідно витрачати економно? 

VІІІ. Домашнє завдання. Підготувати повідомлення про одну з корисних 

копалин. 

 

Буленкова Марина Савеліївна 

Урок 6 

Тема. Водойми України, їх використання і значення. Навчальний 

проект № 1 «Водойми рідного краю, їх стан та охорона» 

Мета: ознайомити учнів з поняттям «водойми», «джерела», «річки», 

«озера», «болота», «моря», «ставки», «водосховища» та їх значення в 

житті людини; вчити спостерігати, робити висновки, узагальнювати; 

формувати інтерес до вивчення природничих наук; продовжувати 

формувати вміння працювати в групі, висловлювати свою думку, робити 

висновки; сприяти екологічному вихованню, виховувати дбайливе 

ставлення до води як найціннішої речовини на Землі; виховувати 

дбайливе ставлення до водойм. 

Обладнання: Фізична карта України, підручник «Природознавство 

4клас», глобус; папки  з матеріалами для творчих груп: «Моря», «Річки», 

«Озера», «Болота». 

Хід уроку 

І. Організація класу 

Закінчилася перерва 

Продзвенів чаклун – дзвінок. 

А тепер усі швиденько  

Налаштуйтесь на урок. 

ІІ. Оголошення теми і мети уроку 

Урок сьогодні, друзі, незвичайний 

Тому берімось до завдань негайно,  

Щоб ви знання міцні сьогодні мали  

Краплинка казкова до вас завітала, 

З нею загадкові краплі – сестрички, 

Всі загадкові, хоча й невеличкі,   

Завдання нам на урок принесли. 

На сьогоднішньому  уроці  краплинка пропонує провести «Хвилинку 

фенологічних спостережень»,  познайомитися  з різноманітними 

водоймами нашої країни, навчитися  відшукувати їх на фізичній карті 

України, відпочити, попрацювати в групах, зробити  підсумки. 

ІІІ. Краплинка пропонує почати роботу на уроці з фенологічних 

спостережень. 

- Яка пора року? 

- Який день? 

- Яка температура повітря ? 

- Які зміни сталися в неживій природі? 
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- А в живій? 

ІV.Мотивація навчальної діяльності учнів.  

«Мозковий штурм». 

Діти, послухайте  вислів французького письменника Антуана де Сент-

Екзюпері. Подумайте і скажіть про що він міг так сказати? 

«… у тебе ні смаку, ні кольору, ні запаху, тебе неможливо описати, 

тобою втішаються не відаючи, що ти таке. Не можна сказати,що ти 

необхідна для життя: ти саме життя… Ти найбільше багатство у 

світі.» 

Буває хмаркою вона, 

Пушинкою буває, 

Бува, як скло, 

Крихка, тверда. 

Звичайно – це …(вода). 

- Що б змінилось на Землі, якби зникла вода? Чому? 

- Як і для чого людина використовує воду? 

- Де у природі є вода? 

- Яким кольором на карті і глобусі позначають воду? 

- Як можна одним словом назвати моря, річки, озера? (Водойми) 

V.Вивчення нового матеріалу 

Слово вчителя. 
Без  води немає  життя, вода є в кожній живій істоті. Без їжі можна 

прожити набагато довше, ніж без води. Людина і більшість тварин майже 

на 2/3 складаються з води, а деякі рослини – на 4/5. Вода займає 2/3 

поверхні  земної кулі, і тільки 1/3 припадає на сушу. Вода є в океанах і 

морях, річнках і озерах, під землею і в. ґрунті. 

Океани, моря, річки, озера, болота, ставки, джерела, водосховища- це  

водойми. Розрізняють штучні та природні водойми. Природні водойми 

утворились без участі людини. Водойми, що утворені людиною, 

називають штучними. 

- Які ви знаєте природні водойми? Штучні? 

 Краплинка пропонує дізнатися про різні види водойм, з’ясувати,  як 

вони утворилися  і  чим  відрізняються,  навчитися показувати їх на 

фізичній карті, ознайомитися та зробити нові відкриття про водойми 

України, Херсонської області. 

Відгадайте загадку. 
Із-під гірки, з-під крутої 

Прокидається норою 

Та й до моря утіка 

Через лози  по ярах. ( Джерело). 

- Підземні води рухаються, і там, де глина підходить до поверхні землі, 

вода витікає на поверхню. Те місце називають джерелом. Джерела 

утворюються на дні ярів, балок, схилах горбів ,крутих берегів річок. 
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Розгляд схеми утворення джерела. 

- Чи траплялося вам знаходити джерело? Якою є в ньому вода? 

- Із давніх - давен джерельну воду люди вважали цілющою.У природі 

джерела часто дають початок рікам. Джерела- природне багатство країни. 

Їх потрібно охороняти. 

 Краплинка не витримала і пірнула у чисту цілющу воду джерела. Течія 

підхопила і понесла її. Як ви думаєте, у яку водойму могла потрапити 

краплинка? (Річка, озеро, море, болото). 

1. Тече, тече, не витече, 

Біжить, біжить, не вибіжить. (Річка) 

2. Серед поля лежить дзеркало 

Скло голубе, а рама зелена. (Озеро). 

3. Не море, не земля, 

Човни плавають, 

І ходити не можна. (Болото). 

4.Кругом вода, а з питвом біда. 

   Хто знає, де це буває? (Море). 

Наша краплинка про ці водойми нічого не знає. Щоб їй допомогти 

попрацюємо в групах. У нас буде 4 групи: «Річки», «Озера», «Болота», 

«Моря». Кожна група отримує  завдання. Користуючись текстом 

підручника, додатковою літературою самостійно опрацюйте матеріал. 

Оцінюватись буде: 
а) конкретність інформації; 

б) чіткість викладення. 

Оцінювати будемо такими сигналами: 

- високий рівень - зелений; 

- достатній рівень – жовтий; 

- середній рівень – червоний. 

VІ. Фізкультхвилинка.Перед початком роботи в групах краплинка 

пропонує відпочити. 

Один – два, всі пірнають. 

Три – чотири – виринають, 

П’ять – шість – на воді 

Кріпнуть м’язи молоді, 

Сім – вісім – ще є сили, 

Дев’ять – всі до берега пливем. 

Обсушились, потягнулись. 

Одне одному всміхнулись. 

Всі веселі. От чудово 

Дружно всі працюєм знову. 

VІІ. Практична робота в групах. Краплинка пропонує попрацювати в 

групах. 
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VІІІ. Презентація робіт. Краплинка пропонує перевірити, як ви 

виконали завдання в групах і розповімо про моря. 

Група «Моря». 

Завдання для дослідників морів: 

1. Чи залежить колір води у морі від його назви? 

2. Які моря знаходяться на території України? 

3. Промисел якої риби розвинений  на Азовському морі? 

Виступ представників групи «Моря» 

1 учень: Група, яка досліджувала моря дізналася, що море – це частина 

океану, яка врізається в сушу. Під час досліджень морів нам часто 

зустрічалися назви: Чорне море. Жовте море, Біле море, Червоне море. Є 

навіть Мармурове море. Ми з’ясували,  що в усіх морях вода одного 

кольору. Але в Червоному морі іноді на поверхню піднімаються червоно- 

бурі водорості, і від цього воно переливається червоно- бурими фарбами. 

Жовте море і спраді здається жовтим, але не завжди, а тільки там, де в 

нього впадає річка, яка несе з собою багато глини. Вода забарвлюється в 

жовтий колір. Біле море - півничне море. Взимку воно біле-біле від 

заметенного снігом льоду. У Мармуровому морі знаходиться острів, на 

яком уз давніх часів видобувають мармур. Ми звикли, що Чорне море 

лагідне,  синє, тепле, але таким воно буває не завжди. Під час бурі 

темнішає, по морському просторі розгулюють свинцево-сині хвилі. Тому 

його й назвали Чорним. 

2 учень:  На території України є два моря. Це  Чорне і Азовське. Чорне 

море – одне із найсвоєрідніших і найціка віших водойм земної кулі. На 

відміну від більшості морів, його  водна товща складається з двох дуже 

різних шарів: тонкого поверхневого шару, що населений рослинами та 

тваринами, і потужного глибинного шару, що позбавлений життя. 

Солоність води з глибиною збільшується. Середня глибина моря 

становить 1256 м, а найбільша – 2245 м. Верхній шар  є  багатий на рибу. 

Її тут близько 180 видів. Азовське море – це мілководна водойма з 

плоским дном. Середня глибина його становить 8-10 м, а максимальна – 

14 м. Азовське море є унікальним. Це одне із найбагатших, 

найпродуктивніших водойм світу. У морі водиться багато видів риб. 

Водні багатства морів люди широко використовують у господарстві. Це і 

зручні транспортні шляхи, рибний промисел. В Азовському морі 

видобувають смачну рибу – бичок. Найголовніше значення для 

Херсонської області – це оздоровчі центри, збудовані на побережжях 

морів. Для того,  щоб відпочинок був приємним і приносив нам користь, 

необхідно дбати про чистоту води в морях. Брудна вода наносить шкоду 

здоров’ю людини. 

Група«Річки» 

Завдання для дослідників річок: 

1. Звідки береться вода у річках? 
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2. Яка річка найбільша? 

3. Вивчити класифікацію річок. 

4. Яку користь приносить річка людям? 

Виступ представників групи «Річки» 

1 учень: Наша група досліджувала річки. Ми дізналися, що річка 

починається з джерела. Воно може витікати з болота, підземного джерела 

чи озера. До одного джерела приєднується інше, а далі ще одне. Так води 

стає все більше. Поступово утворюється річка. В Україні налічується 70 

тисяч річок. Серед них є великі і малі, глибокі і мілкі. А ще річки бувають 

рівнинні та гірські. Гірські річки не такі глибокі, але вони мають швидку 

та бурхливу течію. Рівнинні річки спокійні, іноді дуже глибокі. 

2 учень: Серед них є найбільша річка  України – Дніпро. Бере воду на 

висоті 253 м над рівнем моря. Початок бере в Росії в Смоленській області 

і котить свої води до Чорного моря через Росію, Білорусь, Україну. На 

своїй території Дніпро має водосховища, одним із яких є наше, Каховське. 

Річки завжди були вірними помічниками людини. Їх використовували, як 

водний шлях; річки давали прісну воду людям. В наші дні вони дають 

електроенергію людям, водою зрошують поля. У річках багато риби. 

3 учень: Річки, як і всі водойми потерпають від людського втручання. 

Проблемним є збереження чистої води. Екологічними службами 

підраховано,що кожен житель викидає на незаплановані сміттєсховища на 

берегах водойм 3 куб. м відходів. Екологічний стан річок не може не 

турбувати. А скільки води людина витрачає марно? 

Діти, на території Херсонської області протікає велика річка Дніпро, 

середня – Інгулець та 24 малих річок. Усі річки належать до басейну 

Дніпра і тільки річка Каланчак впадає в Чорне море. 

Група  «Озера» 

Завдання дослідникам озер: 

1. За що озера називають голубими  очима планети? 

2. Скільки озер на території України? 

3. Чи існують озера з цілющою водою? 

4. Для кого озеро дім? 

Виступ представників групи «Озера» 

1 учень: А про озера наша група дізналася, що це водойми, які виникають 

в природних заглибинах на Землі. За неповторну красу озера називають 

голубими очима Землі.  Озер на Землі дуже багато. Вони бувають великі і 

малі, глибокі і мілкі, з прісною і солоною водою. Озера поповнюються 

водою підземних джерел, дощовою і талою водою.  Най більше озеро в 

світі Каспійське (його називають морем), а найглибше  - озеро Байкал. Ми 

дізналися, що і Україна багата на озера. На території нашої країни їх 

близько 20 000. Вони утворюють цілі озерні краї. Найбагатша на озера 

Поліська низовина. У Карпатських горах більшість озер невеликі, але 

глибокі. Вода в них  чиста, прісна й холодна. Гірські озера вражаюь 
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красою. Багатоозер утворилося біля річки Дунай. Найбільше серед них – 

Ялпуг, а найглибше Кагул. 

2 учень: А ще на території України є Волинське диво. Це Оконське озеро. 

Знамените тим, що посеред нього б’є два джерела з яких вилітають 

шматочки крейди.  Існує багато кольорових озер. Найчастіше колір 

визначає мінерал, який у великій кількості знаходиться у воді. На Україні  

це озеро Синяк. Вода в ньому синього кольору, бо сірка зафарбовує воду в 

насичений  блакитний колір.  Існують озера з цілющою водою. В Україні 

є багато озер,вода, яких має цілющі властивості. Це Генічеськ, Миргород, 

Свалява. 

3 учень:  Під  час досліджень нам стало відомо,що облюбували озера не 

тільки люди. Озеро є домівкою для бактерій а мікроорганізмів. Вони є 

кормом для мальків риб. На стеблах рослин повзають молюски – 

ставковики і котушки. По дну повзають червоні личинки комарів,маленькі 

рачки. А постійними мешканцями водойми є риби. У воді частину свого 

життя проводять тритони, жаби, водяні вужі.  

4 учень: Озеро  для  людей – це важливе джерело водо забезпечення. 

Очерет і осока, які ростуть на озерах, є добрим будівельним матеріалом. 

Озера – прекрасні угіддя для розведення качок, гусей, ондатри, нутрій, 

норки. Мулом з дна озера удобрюють поля. Добувають сіль, соду, інші 

мінеральні речовини. 

Але слід пам’ятати, що недбале використання природних багатств, 

забруднення навколишнього середовища може призвести до загибелі 

озера. 

Група «Болото» 

Завдання для дослідників  боліт: 

1. Як утворюються болота? 

2. У якій частині України найбільше боліт? 

3. Чи є болота в Херсонській області? 

Виступ представників групи «Болото» 

1учень: Невеликі та прісноводні озера поступово заростають 

трав’янистими рослинами. Відмираючи, ці рослини перетворюються на 

мул, який з роками накопичується на дні. У результаті таке озеро 

поступово міліє і стає болотом. Є озера, які заростають мохом від берега 

до середини. Залишаються тільки невеликі площі відкритої води – 

«вікна», що із часом заростають.Болота осушують, прокопуючи канави, 

куди збирається вода. На місці осушених боліт вирощують добрі врожаї 

рослин. 

2 учень: В Україні болота поширені на півночі. Вони переважно невеликі 

за площею. З боліт беруть початок ї живляться багато річок. Вони також 

живлять підземні води, що є важливим джерелом водопостачання. 

3 учень: Болота в Херсонській області займають 31,8 тис. га. Вони в 

основному знаходяться в Білозерському, Цюрупинському та 



244 

 

Голопристанському районах. Це торф’яні болота, які утворилися в 

результаті заболочування водойми в низов’ї Дніпра. 

ІХ. Заключна частина.  Краплинка побувала  у всіх водоймах України, 

але вона хоче сказати, що важливо не тільки  знати, але й любити ту річку, 

яка протікає біля вашого міста чи села, те озеро, в яке, милуючись, 

заглядають білокорі берізки, стрункі смереки, плакучі верби. Адже на 

території України нараховується близько 73 000 водойм. І кожна з них 

потребує уваги з боку кожної людини. Бо це – багатство нашої Землі, всю 

мальовничу красу й принадність якої треба збагатити й зберегти і для 

себе, і для багатьох майбутніх поколінь. 

- Тож давайте складемо поради, які допоможуть розв’язати проблеми 

забрудненої води. 

Вправа «Мікрофон» 

- не засмічувати водойми, не кидати сміття та різний непотріб; 

- стежити за чистотою берегів річок, морів, озер; 

- чистити  джерела; 

- знизити скидання небезпечних речовин у водойми; 

- садити на берегах водойм дерева, кущі, які будуть укріплювати береги; 

- будувати очисні споруди; 

- берегти кожну краплинку прісної води. 

Наша краплинка хоче жити тільки в чистій воді. Тому не забувайте, що 

водойми потрібно охороняти. Кожна водойма  займає своє місце і має 

певне значення. Щоб зберегти світ, у якому ми живемо, потрібно зберегти 

всю різноманітність водойм. 

Х. Підсумок 
Чого навчив вас сьогоднішній урок? 

Продовжіть речення: 

На уроці я: 

Дізнався____________________________________________________ 

Повторив_____________________________________________________ 

Навчився_____________________________________________________ 

Буловажко____________________________________________________ 

 

 

 

 

Ковальчук Аліна Миколаївна  

Урок 7 

Тема. Природні і  штучні водойми: джерела, річки, моря. 

Мета: продовжити формувати поняття про форми зеленої поверхні 

України, сформувати поняття про водойми України, про їх 

різноманітність, значення та охорону, продовжувати формувати вміння 

учнів працювати з фізичною картою,контурною картою зошитом, 
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підручником. Розвивати пізнавальний інтерес, уміння логічно мислити, 

проводити спостереження в природі сприяти екологічному вихованню, 

економії та раціональному використанню води, виховувати дбайливе 

ставлення до води як найціннішої речовини на Землі. 

Обладнання: фізична карта України, фізична карта півкуль, ілюстрації 

різних форм земної поверхні України, різних водойм України, планети: 

«Чорне море», «Форми земної поверхні».  

Хід уроку 

І. Організація класу. 

ІІ. Хвилинка фенологічних спостережень. 

ІІІ. Перевірка домашнього завдання. 

ІV. Актуалізація опорних знань. 

Загадка 

Я і хмара, і туман, 

І струмок, і океан, 

І літаю, і біжу,  

І замерзнуть можу! (вода) 

- Яке значення має вода на землі? 

- Чому нашу Землю називають  планетою Океан? 

- Покрутіть глобус навколо осі. Якого кольору здається Земля? Чому? 

(Це колір води і вона займає 2/3 поверхні земної кулі , що становить 71% 

земної поверхні.) 

- Що таке Світовий океан? 

- Які види водойм ви знаєте? 

Асоціативний кущ. 

- Які асоціації у вас виникають зі словом вода? 

Водосховища, моря, океани, джерело, ставок, озеро, річка, канал, 

водоспад, болото. Це все водойми. Вчені підрахували, як би зібрати всю 

воду в одну  величезну краплю, то її діаметр становив би майже 1,5 тис. 

кілометрів. Ми, навіть не можемо уявити таку краплину. А от побачити її 

маленьку копію ми можемо. Представляю вам Капітошку.  І сьогодні на 

уроці ми відправимось у мандрівку до водойм України разом з маленькою 

крапелькою води Капітошкою по нашому краю та узнаємо: 

- Які водойми ви бачили у нашій місцевості 

- Яке значення має вода на Землі 

- Навчимося їх розрізняти 

- Та дізнаємося багато цікавого про водойми України. 

- Навчимося показувати їх на карті. 

V. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу. 
Гра «Так чи ні» (Напроти твердження в таблиці у першому стовпчику 

поставити «+» або «-») 

Твердження Початок 

уроку 

Кінець 

уроку 
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1. Вода – найбільш поширена речовина на 

Землі. 

  

2. Вода є повсюди: у морях, океанах, ґрунті, 

ріках, повітрі, рослинах. 

  

3. Вода може існувати тільки у двох станах.   

4. Життя на землі можливе без води.   

5. Водойми бувають тільки природні.   

6. Ріка Дніпро бере свій початок в Україні.   

7. Азовське море глибше за Чорне.   

8. Найбільше прісне озеро України Ялпуг.   

- До цієї таблиці ми повернемося в кінці уроку и ви дізнаєтесь, які ваші 

припущення були правильними, а які ні. 

Розповідь вчителя (заповнення схеми) 

- Без води немає життя, вода є в кожній живій істоті. Без їжі можна 

прожити набагато довше, ніж без води. Людина і більшість тварин майже 

на 2/3 складаються з води, а деякі рослини — на 4/5. Вода займає 2/3 

поверхні земної кулі, і тільки 1/3 припадає на сушу. Вода є в океанах і 

морях, річках і озерах, під землею і в ґрунті. 

Океани, моря, річки, озера, болота, ставки, джерела, водосховища — це 

водойми. Розрізняють штучні і природні водойми. Природні водойми 

утворились без участі людини. Водойми, що утворені людиною, 

називаються штучними. 

Водойми 

Природні Штучні  

Джерела 

Річки 

Озера 

Болота 

Моря  

Водосховища 

Ставки 

Канали 

 

Мандрівка з Капітошкою до джерела. 

Загадка 

Із-під гірки, з-під крутої  

Прокидається норою  

Та й до моря утіка  

Через лози по ярах. (Джерело) 

— Підземні води рухаються, і там, де глина підходить до поверхні землі, 

вода витікає на поверхню. Те місце називають джерелом. Джерела 

утворюються на дні ярів, балок, схилах горбів, крутих берегів річок. 

Розгляд схеми утворення джерела. 

— Чи траплялося вам знаходити джерело? Якою є в ньому вода? 
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— Із давніх-давен джерельну воду люди вважали цілющою. У природі 

джерела часто дають початок рікам. Джерела — природне багатство 

країни. Їх потрібно охороняти. 

 У природі джерела часто дають початок ще одному виду водойм. Що це 

за водойма ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку. 

Мандрівка з Капітошкою до річки. 

Загадка 

Між берегів текла, текла. Мороз зміцнів — під скло лягла. (Річка) 

Ріка – постійний потік води, який тече в заглибленні. 

Довідкове бюро. 

- Кожна річка має витік. Витік- це місце, де починається річка. Витоком 

може бути невеликий струмок, озеро, болото, льодовик у горах. Річка тече 

по заглибині, що називається руслом. У річки є два береги – лівий і 

правий. Якщо стати за напрямком течії, то праворуч буде правий берег, а 

ліворуч – лівий берег. Більшість річок мають притоки. Притоки – це 

річки, що впадають у головну річку. Чим більшою є річка, тим більші у 

неї притоки. Кожна річка впадає в море, в іншу річку, або в озеро. Це 

місце називають гирлом. 

Вчитель. В Україні налічується 70 тисяч річок, із них близько 160 річок- 

завдовжки понад 100км. Річки бувають рівнинні та гірські. Про найбільші 

річки України розкажуть наші учні. 

Дніпро - бере свій початок далеко за межами України – в Росії. 

Найбільші ліві притоки Дніпра - Ворскла, Самара, Десна, Сула. 

Найбільші праві притоки Дніпра - Прип`ять, Тетерів, Інгулець. Всього 

Дніпро має майже 1500 приток. 

Одна з найбільших повноводних рік в Україні Дністер, що протікає у 

семи областях. Дністер бере початок у Карпатах і впадає в Чорне море. 

Довжина ріки – 1 363 км. На півдні України впадає у Чорне море - Дунай. 

Як вигадаєте, чим поповнюють свої води ріки України? Ріки України 

живляться талими сніговими та дощовими водами. Навесні рівень води 

значно піднімається, і вони затоплюють значні території. 

- А тепер, діти, попрацюємо з контурними картами. На контурній карті 

визначте три основних річки України. Давайте їх назвемо: Дніпро, 

Дністер, Дунай. (Позначають) 

- Так які основні річки ви позначили на контурній карті? Повторіть. 

- А ми відправляємось у нову мандрівку. 

Мандрівка з Капітошкою  до моря. 

Загадки 

Його не вичерпать нікому, 

І не засипати піском,  

На ньому не зробити стежку,  

Щоб іти пішком.  

Воно безкрає, синє,  

А хвилі все біжуть,  

І кораблі красиві, 

 По водній гладі йдуть. (море) 

- Кругом вода, а з питтям біда. 

(море) 
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- Поясніть чому? 

Наша країна – морська держава. Вона має вихід до двох морів. 

Знайдіть на карті моря, які омивають береги України. Визначте, в якій 

частині України вони розташовані, назвіть річки, які впадають у Чорне і 

Азовське моря. 

Цікаво знати. 

Чорне море – одна з найцікавіших водойм земної кулі. Верхній шар 

води багатий на рибу. Її тут біля 180 видів.Чорне море більше і глибше за 

Азовське. Найглибше місце 2245м. На території України в нього впадають 

4 великі річки: Дніпро, Південний Буг, Дністер, Дунай. Є багато версій 

походження назв Чорного моря. Було припущення, що цю назву  дали 

турки, які намагались підкорити населення берегів моря, але зустріли 

відчайдушний опір і прозвали його Карден-гіз (в перекладі – непривітне). 

А вчені - гідрологи пояснюють темний колір води великим змістом 

сірководню. Водна товща Чорного моря складається з двох дуже рідких 

шарів: тонкого поверхневого (насиченого рослинами і тваринами) і 

потужного глибинного шару, що позбавлений життя. На глибині 100 – 

150м майже зовсім нема кисню. Ця частина насичена сірководнем. На 

таких глибинах немає нічого живого, окрім бактерій. 

Азовське море це мілководна водойма з плоским дном. Вітри інколи 

відганяють воду від берега, оголюючи дно моря.Азовське море – одне з 

найменших і наймілководніших у світі. Найбільша глибина 15м (це як 

п’ятиповерховий будинок). Древні греки називали його Меотійським 

болотом. Площа в 11 разів менша за площу Чорного моря. Вода влітку 

прогрівається до 25 – 28° тепла, а біля берегу 30 - 31°. Узимку вкривається 

кригою біля берега, а за дуже холодних зим – замерзає. Азовське море – 

унікальне. Це рибний розплідник, найбагатший і найпродуктивніший 

водойм світу. Добувають харчову сіль. На узбережжі є поклади залізних 

руд, нафти і газу. Азовське море унікальне. Це своєрідне рибне 

господарство. В морі водиться багато видів риб. 

VІ. Рефлексія  (Повернемося до таблиці «Так чи ні») 

- Чи змінилася ваша думка після опрацювання теми уроку? 

- Позначте правильні твердження у другій колонці. 

- На яке питання сьогоднішній урок не дав відповіді? 

- На наступному уроці ми поглибимо свої знання про водойми. І 

одержимо відповідь на 8 запитання гри. 

- З яким настроєм  закінчуєте урок? 

- Доповніть речення: «Тепер я знаю…», «Тепер я вмію…» 

- Чи знадобляться вам знання отримані на уроці в житті? Де? 

VІІ. Домашнє завдання (за вибором) 

1. Підготувати розповідь про моря за планом. 

І. Назва. 

2. Особливості. 
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3. Мешканці. 

4. Використання людиною. 

ІІ. Дізнатися, які штучні водойми є у нашій області та розповісти про них. 

 

 

Ковальчук Аліна Миколаївна 

Урок 8 

Тема. Природні і штучні водойми: озера, болота, канали, ставки, 

водосховища. 

Мета: розширення уявлення про водойми України, зокрема озера і 

болота,  ставки,  водосховища, канали та їх значенням в житті людини ; 

вчити спостерігати, робити висновки, узагальнювати; формувати інтерес 

до вивчення природничих наук;продовжувати формувати вміння 

працювати в групі, висловлювати свою думку, робити висновки; сприяти 

екологічному вихованню, економії та раціональному використанню води, 

виховувати дбайливе ставлення до води як найціннішої речовини на 

Землі;виховувати дбайливе ставлення до водойм. 

Хід уроку 

І. Організація класу. 

ІІ. Хвилинка фенологічних спостережень. 

ІІІ. Перевірка домашнього завдання. 

Графічний диктант (Якщо вислів правильний ставимо «+», 

неправильний – «-») 

1. Місце, де починається річка, називається витоком. (+) 

2. Заглибену, в якій тече річка називають долиною. (-) 

3. Місце, де річка впадає в море, або в іншу річку, називають гирлом.(+) 

4. Щоб визначити, де лівий, а де правий берег стають обличчям за течією 

річки. (+) 

5. Річки поділяються на рівнинні і гірські. (+) 

6. Дніпро протікає територією  двох держав. (-) 

7. У межах України довжина Дніпра 2201 км. (-) 

8. Дністер бере свій початок в Карпатах і впадає в Чорне море. (+) 

9. Великі річки впадають у менші – притоки. (-) 

10. Південний Буг – гірська річка. (-) 

Ключ: + - + + + - - + -. 

ІV. Актуалізація опорних знань. 

Закресліть зайве. 

Річка, гора, океан, море, джерело, горб, яр, болото, озеро, ставок. 

Обведіть водойми, які зустрічаються у нашій місцевості. 

V. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу. 

Сьогодні на уроці ми продовжимо подорож з Капітошкою водоймами 

України. 

Відгадайте, куди мандруємо цього разу. 
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Загадка. 

Серед села корито                                                                                       

Водою налито,                                                                                                

Біля нього вербичка пухнаста                                                                    

І калина гілляста                                                                                              

І малеча і дорослі                                                                                                            

Часто йдуть до нього в гості (Озеро) 

Розгляньте два малюнки.  

- Ваше завдання визначити, де озеро, а де річка. 

Поєднайте стрілками. 

                                                * Вода тече. 

Річка                                       * Стояча вода. 

                                                * Два береги 

Озеро                                      * З усіх боків суша 

                                                * Прісна вода 

                                                * Солона пода 

Робота з підручником. Прочитайте с.116-117. 

- Що з прочитаного вам було відомо? 

- Що нового для себе ви дізналися? 

- Як на карті позначаються озера? 

- А як болота? 

Робота з контурною картою. 

- Позначте озера Свитязь, Ялпуг і Синевир. 

Мандрівка до болота. 

Загадка 

Не вода, не суша. 

На човні не пропливешь 

І ногами не пройдеш. 

Утворення боліт.  

Болото – це надмірно зволожена ділянки земної поверхні. Вода в ньому 

не тече, а застоюється. На болоті ростуть вологолюбні рослини. В ньому 

утворюється торф – товща напіврозкладених решток рослин. 

Болота виникають при заростанні озер. Спочатку на дні озера осідають 

пісок, глина, мул, принесені річками і струмками. Нагромаджуючись на 

дні, вони поступово заповнюють озерні улоговини. Озеро міліє і його 

розміри зменшуються. На мілинах виростають очерет, рогіз, осока. 

Згодом рослини поширюються майже на все озеро. Коли вони 

відмирають, їх рештки відкладаються на дні. З часом вони 

нагромаджуються, ущільнюються і перетворюються на торф. Так на місці 

озера з’являється болото (мал.). Інший шлях утворення болота – 

перезволоження суходолу при неглибокому заляганні ґрунтових вод. 

VІ. Рефлексія 

Тест. 
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1. Прісні водойми це: 

А) Океан 

Б) Море 

В) Річка 

2. Річка відрізняється від озера тим, що: 

А) В ній вода стояча; 

Б) Вода тече; 

В) З усіх боків оточена сушею. 

3. Штучна річка – це… 

А) Канал; 

Б) Водосховище; 

В) Ставок. 

4. Найбільше солоне озеро – це… 

А) Ялпуг; 

Б) Синевир; 

В) Сиваш. 

5. Київське водосховище знаходиться на…. 

А) Десні; 

Б) Дніпрі; 

В) Чорному морі. 

6. Невеличкі ділянки відкритої води на болотах – це… 

А) Купини; 

Б) Вікна; 

В) Мул. 

Самоперевірка 1) в; 2) б; 3) а; 4) в; 5) б; 6) б 

Кросворд «Водойми України» 
- А щоб перевірити, як ми засвоїли матеріал з теми «Водойми України» - 

розв’яжемо кросворд. 

Робота в групах. 

Перша група виконує завдання 1-7. Друга група – завдання 8-14. 
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1. Місце, де починається річка. 

2. Водойма, яка виникає в природних заглибинах на поверхні Землі. 

3. Місце, де на поверхню Землі витікає підземна вода. 

4. Ділянка надмірно зволоженої земної поверхні. 

5. Колір, яким на карті позначають водойми. 

6. Частина океану, яка врізається в сушу. 

7. На своєму шляху річка приймає воду інших річок – своїх …. . 

8. Заглиблення, по якому тече річка.  

9. Протока, яка з’єднує Чорне і Азовське море.  

10. Вона бере початок з джерела, озера, болота, льодовика в горах і тече 

по природних заглибленнях. 

11. Найменше і наймілкіше море, що омиває береги України.  

12. Щоб визначити правий і лівий берег річки, потрібно стати у напрямі  

13. Море, яке омиває Україну на півдні. 

14. Місце, де річка впадає у іншу водойму. 

Перевірка кросворду «Водойми України» 

VІІ. Домашнє завдання. С. 116-118. 

 

 

Кононенко Ірина Богданівна 

Урок 9 

Тема.  Природні та штучні водойми: ставки та водосховища. 

Мета: формувати у учнів поняття про природні та штучні водойми 

України; сформувати поняття про ставок та водосховище; розширити 

знання дітей про водойми України та їхні особливості; розвивати 

спостережливість, уяву, пізнавальний інтерес, уміння логічно 

мислити,працювати в парі; продовжувати формувати вміння працювати з 

фізичною картою України; виховувати почуття любові до природи, 

дбайливе ставлення до водойм;сприяти екологічному вихованню, економії  

та раціональному використанню води як найціннішої речовини на Землі. 

Хід уроку 

І. Організаційна частина. 

- Діти, сьогодні до нас завітали гості. Тому: 

До гостей наших поверніться, 

Привітайтесь, посміхніться, 

Посміхніться сонечку: «Здрастуй, золотаве!» 

Посміхніться один одному, погляньте ласкаво, 

Хай сьогодні в кожне серце прийде часточка тепла 

І всім, ми побажаємо - здоров’я, щастя і добра! 

Всі сідайте тихо, діти, 

Домовляймось не шуміти,  

Руки гарно піднімати, 

На уроці не дрімати 
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Не просто слухати, а чути, 

Не просто дивитися, а бачити, 

Не просто відповідати, а міркувати 

Дружно й плідно працювати 

Та знання мерщій хапати! 

ІІ. Хвилинка спостережень. 

- Яка  зараз пора року ? 

- За якими ознаками ви дізнались, що саме така пора року? 

- Чим вона подобається вам? 

- Назвіть весняні місяці? 

- Якийзараз місяць? 

Повідомлення групи «Пошуковці» про походження слова «Березень». 

Березень-у давнину його називали березілем, соковиком, капельником, 

бо вже капає зі стріх і береза починає давати свій цілющий сік. Саме з 

оживлення берези після зимових холодів і пов’язана назва місяця, що 

означає наступ весни. 

На березень припадає весняне рівнодення - 22 числа, коли день 

зрівнюється з ніччю. Для християн - це місяць Великого Посту. 

Завершується березень днем «теплого» Олексія – «чоловіка Божого».В 

Європі й Росії березень іменують «марсом» або «мартом» на честь 

давньоримського бога війни Марса. Бо йде повномасштабна війна весни із 

зимою. 

Повідомлення погоди за народним календарем. Народний прогноз погоди 

9 березня – Предтечі. В народі свято одержало назву Обертіння і 

набуло зовсім іншого смислу: першим прилітає жайворонок. Летять дикі 

гуси і качки. Повертаються і лелеки. До них ставляться майже як до 

священного птаха. Двір, де є гніздо лелеки, вважається щасливим. 

9 березня наші пращури розпочинали нове літо. Нове літо приходило в 

хату. Пригощали його Щедрою Вечерею, на яку збиралася вся родина, 

співали щедрівку, бо колись щедрівки виконували навесні. Сорочини – 

пробудження Матінки-Землі. Прилітає сорок різних пташок із різних 

країн. Бубликами закликаємо пташок із Вирію (сорок бубликів або печиво 

у вигляді пташок – «жайворонків» – роздають дітям). Птахи приносять на 

крилах Весну. Варять галушки, вареники. З цього дня проганяють Мороза, 

викидаючи його за вікно по одному з житніх колобків, які випікали саме 

цього дня. 

Кажуть, що на Обертіння птиця обертається до гнізда, діти — до хліба, 

а чоловіки  до роботи.Якщо випаде сніг, то й Великдень буде холодний. 

Птахи починають вити гнізда. 

Народні прикмети 

• Сині хмари – на тепло і дощ. 

• Грак прилетів – скоро сніг зійде. 

• Голуби розворкотілися – на тепло. 
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 • Ранній обліт бджіл – на красну весну 

 • Журавель прилетів – скоро лід зійде. 

 • Довгі бурульки – весна буде затяжною. 

 • Побачив шпака – знай: весна біля порога. 

Ось саме  такими спостереженнями  і по таких прикметах наші 

пращури планували свою діяльність.  

Адже чим більше ми спостерігаємо – тим глибше розуміємо 

навколишній світ. 

ІІІ.Актуалізація опорних знань. 

Тестування 

1. Частина океану, яка врізається в сушу: 

А) річка; 

Б) море; 

В) озеро. 

2. Водойма, яка виникає в природних заглибинах на поверхні Землі - це: 

А) болото; 

Б) джерело; 

В) озеро. 

3. Витік, гирло, русло, ліва притока, права притока - це будова: 

А) океана; 

Б) річки; 

В) джерела. 

4. Місце,де на поверхню землі витікає підземна вода, називають: 

А) річкою; 

Б) джерелом; 

В) болотом. 

5. Ділянка надмірно зволоженої поверхні, з якої добувають торф - це: 

А) річка; 

Б) море; 

В) болото. 

6. Найбільша річка України: 

А) Прип’ять; 

Б) Дніпро; 

В) Десна. 

7. Ялпуг, Світязь, Сасик - це: 

А) моря; 

Б) ріки; 

В) озера. 

8. Найбільше прісноводне озеро України - це: 

А) Ялпуг; 

Б) Світязь; 

В) Сасик. 

9. Яке з морів не омиває з півдня береги Украєїни? 
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А) Азовське; 

Б) Аравійське; 

В) Чорне. 

10. Частиною океану є: 

А) річка; 

Б) море; 

В) озеро. 

11. Морська вода непридатна для пиття, тому що.. 

А) вода холодна; 

Б) у ній розчинено багато солей; 

В) вона брудна. 

12. Море - це: 

А) частина океану; 

Б) самостійний водний простір; 

В) частина океану,яка вдається в сушу. 

Робота з фізичною картою України. 

1. Покажіть на карті моря України. 

2. Покажіть найбільші річки України. 

Гра «Незакінчене речення» 

- Водойми  це - …,…,…,…,…. 

- Водойми бувають … та …. Природні водойми - це ті, які …, а штучні -

це… 

- До штучних водойм належать….,а до природних…. 

Відгадування загадок. 
З-під землі потік пробився 

І на сонці заіскрився. 

З нього воду п’є село. 

Розкажіть, як звуть його. (Джерело) 

Через луки край села 

А синенька стрічка 

Не дорога пролягла, 

Вона зветься … (Річка) 

Хтось у лісі серед травень 

Кругле дзеркало поклав. 

Можна в дзеркало дивитись, 

Можна і води напитись. (Озеро) 

Не озеро й не річка, 

Хоча і в нім водичка. 

Та в воду цю ступати 

Тобі не варто, брате: 

Трясовина, багно, 

Грузьке, підступне дно. ( Болото) 

Серед села корито 
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Водою налито, 

Біля нього вербичка пухнаста 

І калина гілляста, 

І малеча, і дорослі 

Часто йдуть до нього в гості. (Ставок) 

- Як назвати одним словом – ставок, море, річку озеро, болото, джерело, 

канал, водосховище? (Водойми) 

ІV. Повідомлення теми і мети уроку. 

- Тема нашого уроку  «Природні та штучні водойми:ставки, 

водосховища».  

   Ми познайомимося з різноманітними водоймами нашої країни. 

Навчимося їх відшукувати на фізичній карті України. Послухаємо цікаві 

повідомлення, які ви підготували. 

IV. Вивчення нового матеріалу. 

Бесіда з елементами розповіді 
Існує лише кількісне відмінність між ставком і водосховищем - умовно 

прийнято, що штучна водойма об’ємом до 1 млн. м 3 є ставком, а з 

більшим - водосховищем. Створення штучних водойм пов’язано з 

необхідністю регулювання дуже нерівномірного в часі стоку річок. 

Акумулюючи воду під час повені ставки і водосховища дозволяють 

використовувати її в меженний період, коли стік річок малий, а потреба у 

воді найбільша. Створений при цьому напір може використовуватися для 

виробництва електроенергії та подачі води самопливом на зрошення.  

На території Україні ставки і водосховища створювалися ще в давні 

часи, особливо при заселенні південних маловодних районів. Найбільш 

інтенсивне зростання їх кількості спостерігається в другій половині XX 

століття. 

- Послухаємо групу науковців-дослідників: 

1 група розповість про використання водосховищ і ставків. 

У степових і в центральних маловодних лісостепових районах ставки і 

водосховища використовуються переважно для водопостачання, 

зрошення і риборозведення. У північній частині країни (на Поліссі) вони 

найчастіше є водоприймачами осушувальних систем, джерелом 

водопостачання, використовуються для зволоження ґрунтів,  та рибного 

господарства. У Карпатському регіоні їх головне призначення - 

водопостачання, гідроенергетика, риборозведення і як захист від паводків. 

Особливе місце займають найбільші штучні водойми України - 

водосховища Дніпровського каскаду і Дністровське водосховище. Дніпро 

завжди мав велике значення для розвитку господарства країни - спочатку 

в якості воднотранспортної магістралі, а потім як джерело дешевої 

гідроенергії, для водопостачання міст, промислових підприємств, 

зрошення сільськогосподарських угідь, боротьби з повенями і 

затопленнями,розвитку рибного господарства . 
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2група розповість про водосховище Херсонської області. 

Каховське водосховище, було побудоване в 1955-1958 рр.. і замикало 

Дніпровський каскад (групу), розташований нижче м. Каховка. Чаша 

водосховища площею 2155 км 2 простягається по території Запорізької, 

Дніпропетровської та Херсонської областей. Його довжина складає 238 

км, максимальна ширина сягає 24,2 км, а середня глибина - 8,5 м 

(максимальна до 36 м).  

Каховське водосховище - найбільший водозабірний вузол 

Дніпровського каскаду, що є джерелом питного водопостачання міст 

Нікополь, Марганець, Орджонікідзе, а також ряду населених пунктів 

Херсонської області та АР Крим. Звідси вода відбирається в найбільші 

канали не тільки Україні, а і Європи - Північно-Кримський канал, 

Каховський, а також насосні станції  багатьох зрошувальних систем. 

Значна частина мілководдя зайнята очеретом, рогозом, куширом, 

водяним горіхом та іншими рослинами. Найпоширенішими видами 

водоростей є зелені, синьо-зелені та діатомові. Крім енергетики, особливо 

широко використовується для зрошення причорноморських і кримських 

степів, водопостачання, рибного господарства. Промислове значення 

мають лящ, судак, товстолобик, плітка, тюлька та ін. 

Водосховища, ставки та канали створено людиною для регулювання 

стоку з метою господарського використання поверхневих вод. Зокрема 

для енергетики, водного транспорту, водопостачання, зрошення, 

риборозведення та рекреації. Вони впливають на гідрологічний режим рік 

і озер та на мікроклімат прилеглих територій. 

В Україні споруджено 1157 водосховищ і 28,8 тис. ставків. До ставків 

відносять штучні водойми, об’ємом до 1 млн м3 води. Найбільші 

водосховища в Україні створено на Дніпрі, Дністрі та в басейні 

Південного Бугу, Сіверського Дінця та Інгульця. Дніпровський каскад 

водосховищ в Україні складається із 6 водосховищ. 

3 група розповість про негативні наслідки від побудови штучних 

водосховищ.  

Великі водосховища, крім корисної ролі, спричинюють і негативні 

наслідки — при спорудженні їх переносилися населені пункти, 

мілководдям затоплено значні площі земель, які використовувались як 

сіножаті та пасовиська, у ряді районів відбулося підтоплення земель, 

розвивалися абразія берегів та зсуви. 

Води  водосховищ так сильно розмивають береги, що вони щорічно 

відступають на десятки метрів. Щоб цьому запобігти здійснюють 

укріплення берегів водосховищ бетонними плитами. Поширеним 

негативним явищем влітку є «цвітіння» води – сильне розмноження 

дрібних водоростей, які при цьому поглинають з води велику кількість 

кисню. Це в свою чергу призводить до масової загибелі риби. Для 
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запобігання цього розводять білого амура і товстолобика – риб, які 

живляться фітопланктоном, очеретом і осокою. 

Фізкультхвилинка. 
Хто вже, хто вже так втомився, 

Що ліворуч нахилився. 

Ви втомились? 

Діти: ТАК! 

Час настав 

Всім нам відпочити 

І музичну фізхвилинку 

В гості запросити. 

Розповідь про ставки. 
Ставки, яких налічується майже 29 тис., являють собою перегороджені 

греблями частини невеликих річок або заповнені водою балки, це штучні 

водойми з об’ємом води до 1 млн м3 кожний. 

Ставки в Україні значно поширені  Побудовані переважно на малих 

річках, балках і ярах та, на відміну від великих водосховищ, займають 

тільки прируслові ділянки й частину заплави та дно ярів і балок. Ставки 

прикрашають населені пункти і використовуються для зрошення, 

водопостачання, риборозведення, відпочинку людей. Найбільше ставків у 

Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській, Полтавській областях. 

Розповідь про канали. 
Щоб забезпечити перерозподіл води по території задля потреб 

господарства створюють штучні річки – канали. Канал (водовід) від 

латинського (canalis-труба,жолоб) - гідротехнічна споруда у вигляді 

відкритого штучного русла з безпомірним рухом води. Канали бувають: 

зрошувальні, осушувальні, судноплавні. 

Ними постачають воду для  найбільших промислових районів і міст, 

зрошують і осушують землі.  

Найдовший в Україні Північнокримський канал. Він є найбільшим і за 

об’ємом води, що транспортується. Канал простягнувся від Каховського 

водосховища через Перекопський перешийок до м. Керчі. 

Північнокримський канал працює сезонно: його заповнення починається в 

березні, а в листопаді подача води припиняється. Від нього у різні боки 

відходять зрошувальні канали, які творять цілі системи. 

Рекорди України: 

Найбільшим за площею водосховищем в Україні є Кременчуцьке 

площею 2 252 км
2
, найглибшим – Дніпровське глибиною 54 м. 

Найглибшим в Україні є  озеро Світязь, середня глибина якого 

становить 7 м, а максимальна – 58,4 м. Вода в ньому така чиста і прозора, 

що й на глибині 8 м видно дно. 

Найбільшим за площею прісним озером в Україні є Ялпуг (149 км
2
), 

найбільшим прісноводним лиманом – Дністровський (360 км
2
). 
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Найдовший канал в Україні – Північнокримський (400 км). Його 

штучне русло має ширину 115 м і глибину 6 м. 

VI.  Узагальнення й систематизація знань. 

Дітям пропонується поєднати правий і лівий стовпчики слів, давши 

правильні відповіді: 

Штучні водойми             утворились самостійно без втручання людини; 

Природні водойми         створили люди; 

Штучні водойми             канали, ставки, водосховища; 

Природні водойми         річки, джерела, моря; 

Озеро                                 гідротехнічна споруда у вигляді штучного русла; 

Водосховище                  невеликі за площею водосховища; 

Канал                 водойма, створена для накопичення та регулювання  води; 

Ставок                              природне заглиблення на суходолі. 

Правила збереження чистоти водойм. 

- Вода - цінний дар природи. Без води не було б життя на Землі. Тому до 

всіх без винятку водойм необхідно ставитися дбайливо, по господарські їх 

використовувати та охороняти. 

- Що ж нам потрібно, щоб зберегти чистоту водойм? 

Вправа «Мікрофон» (Діти висловлюють свої думки). 

(Не засмічувати водойми, не кидати сміття та різний непотріб.) 

(Стежити за чистотою берегів річок, морів, озер.) 

(Розчищати джерела.) 

(Знизити скидання небезпечних речовин у водойми.) 

(Садити на берегах водойм дерева, які будуть укріплювати береги.) 

(Будувати очисні споруди.) 

(Виконувати закони про збереження природи.) 

VIII. Підсумок уроку. 

 Слово вчителя. 

- Ось ви і ознайомилися з водоймами своєї країни. Та важливо не тільки 

знати, але й любити ту річку, яка протікає біля вашого міста чи села, те 

озеро, в яке, милуючись, заглядають білокорі берізки, стрункі смереки та 

плакучі верби. Адже на території України нараховується близько 73 000 

водойм. І кожна з них потребує уваги з боку кожної людини. Бо це – 

багатство нашої Землі, всю мальовничу красу й принадність якої треба 

збагатити й зберегти і для себе, і для багатьох майбутніх поколінь. 

Кросворд «Водойми України» 

- А щоб перевірити, як ми засвоїли матеріал з теми «Водойми України» - 

розв’яжемо кросворд. 

Робота в групах. 

Перша група виконує завдання 1-7. Друга група – завдання 8-14. 
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1. Місце, де починається річка. 

2. Водойма, яка виникає в природних заглибинах на поверхні Землі. 

3. Місце, де на поверхню Землі витікає підземна вода. 

4. Ділянка надмірно зволоженої земної поверхні. 

5. Колір, яким на карті позначають водойми. 

6. Частина океану, яка врізається в сушу. 

7. На своєму шляху річка приймає воду інших річок – своїх …. . 

8. Заглиблення, по якому тече річка.  

9. Протока, яка з’єднує Чорне і Азовське море.  

10. Вона бере початок з джерела, озера, болота, льодовика в горах і тече 

по природних заглибленнях. 

11. Найменше і наймілкіше море, що омиває береги України.  

12. Щоб визначити правий і лівий берег річки, потрібно стати у напрямі 

… . 

13. Море, яке омиває Україну на півдні. 

14. Місце, де річка впадає у іншу водойму. 

Перевірка кросворду «Водойми України» 
ХІ. Домашнє завдання. Опрацювати текст «Водойми України». 

Закінчити виконувати завдання в зошиті. 
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Данилюк Олена Борисівна 

Тема. Будова річки. 
Мета: розширити знання дітей про ріки, ознайомити з поняттям «річка» 

та її частинами; формувати вміння працювати з фізичною картою, 

контурною картою; розвивати інтерес до природознавства, пам’ять, увагу, 

спостережливість. 

Обладнання : фізична карта України, контурні карти, карта півкуль, 

схема «Будова річки», іграшка-вужик та картинки вужа на магніті 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

Одна хороша хвилина зробить одну хорошу справу. 

Десять хороших хвилин зроблять десять хороших справ. 

Тож хвилини ми не гаємо – 

для розуму хороші справи починаємо. 

ІІ. Фенологічні спостереження. 
Пора року, місяць, день, температура повітря, хмарність, вітер, інші 

природні явища, зміни у живій та неживій природі. 

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів. 

Вправа «Мозковий штурм» 

Послухайте вислів французького письменника, автора книги 

«Маленький принц», Антуана де Сент-Екзюпері і подумайте, про що він 

міг так сказати? 

«…у тебе ні смаку, ні кольору, тебе неможливо описати, тобою 

втішаються, не відаючи, що ти таке. Не можна сказати, що ти 

необхідна для життя… Ти – саме життя… Ти – найбільше багатство у 

світі.» 

Вправа «Асоціативний кущ» 

Так, це вода, яка складає Світовий океан. Які асоціації у вас виникають, 

коли ви чуєте «Світовий океан»? 

(вчитель записує на дошці цей асоціативний кущ) 

Що називають водоймами? 

Гра «Дешифрувальники» 

- Прочитайте назви водойм. Знайдіть серед них зайве слово. 

*ор* о**р* *о*о*о о**а* р*ч** р***ин* 

(море, озеро, болото, океан, річка, рівнина) 

ІV. Мотивація навчальної діяльності: 

Загадка про річку. 

Маленькою з’являюсь я,  

Не кінь, а біжить. 

Народжуючись з джерела.  

Не ліс, а шумить. 

А до моря добіжу 

І величною стаю. 
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Слово вчителя. 

- І ще одна загадка, відгадавши її, ви дізнаєтесь, що за гість буде у нас на 

уроці. 

Він схожий дуже на гадюку, 

Але його візьму я в руку. 

Дві жовті плямки, як два ока, 

Вже не лякають анітрохи. 

Він жабок ловить у калюж. 

Змію маленьку взнали? (Вуж) 

- Вужик Жовтоплямик приповз до нас по допомогу: мама сказала, що він 

схожий на маленьку річечку. Вужику цікаво, чи є у річки голова, тулуб і 

хвіст. А може, у річок інша будова… Допоможемо Вужику 

Жовтоплямику розібратись в цьому питанні? 

V. Оголошення теми і мети уроку. 
- На уроці ми більше дізнаємось про річку та її частини, продовжимо 

роботу з фізичною та контурними картами. 

VІ. Робота над новим матеріалом. 

Розповідь учителя з використанням схеми будові річки. (Протягом 

розповіді Вужик пересувається схемою). Вчитель при потребі звертається 

до фізичної карти України та до карти півкуль. 

Ріки – це природні водні потоки, що течуть у вироблених ними 

зниженнях земної поверхні. Якщо пливти за течією річки, то праворуч – 

правий берег, а ліворуч - лівий. 

Витоком річки, тобто місцем, де вона починається, може бути 

джерело, що б’є з-під землі, або болото, озеро. У високих горах ріки, як 

правило, починаються з льодовиків, що тануть. Місце впадіння ріки в 

іншу ріку, озеро, море називаю ть гирлом. Найдовшою рікою світу є Ніл 

в Африці. Кожна ріка тече у зниженні, що тягнеться від її витоку до гирла 

– річковій долині. Найнижча ділянка річкової долини, якою тече водний 

потік, називають річищем або руслом ріки. 

Під час розливів, які відбуваються в результаті танення снігів чи 

сильних дощів, ріка виходить з берегів і затоплює нижню частину 

річкової долини – заплаву. 

Ріки, що впадають в океан, море чи озеро, називають головними, а ті, 

що впадають в інші ріки - притоками. Головна ріка з усіма своїми 

притоками утворює річкову систему. Найбільшою у світі є річкова 

система Амазонки, що у Південній Америці. Найбільші річкові системи в 

Україні – Дніпровська, Дунайська, Дністерська, Південнобузька та 

Сіверодонецька. 

Місцевість, з якої ріка зі своїми притоками збирає воду 

називають водозбірним басейном (сточищем) ріки.  

Кожна ріка має свій басейн. Межу між басейнами сусідніх рік 

називають вододілом. 
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Робота з підручником. 

Прочитайте текст підручника (ст.113, автори Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак) і 

розкажіть Вужику, яку ще інформацію про річки із статті ви дізнались. 

Фізхвилинка 

Робота з фізичною картою України. (Робота в парі) 

- Знайдіть на карті витік річки Дністер. (У Карпатах) 

- Знайдіть притоки Дністра. 

- Знайдіть на карті поблизу Києва річку Десну. Це притока чи головна 

ріка? 

- Які ще притоки Дніпра ви побачили? 

- Знайдіть гирло Дніпра. 

- Покажіть гирло Дністра. 

- Які ще великі річки впадають у Чорне море? 

 Робота з контурною картою. ( Робота в групах) 

1 група. Позначити на контурній карті головні ріки та їхні притоки 

західної України. 

2 група. Позначити на контурній карті головні ріки та їхні притоки східної 

України. 

3 група. Позначити на контурній карті головні ріки та їхні притоки 

північної України. 

4 група. Позначити на контурній карті головні ріки та їхні притоки 

південної України. (Кружечком показати гирло ріки) 

VІІ. Осмислення, узагальнення та систематизація знань. 
Гра «Де початок, де кінець?» Четверо учнів виходять до дошки, 

отримують картку з певним словом («витік», «русло», «притока», 

«гирло»). Учні мають установити послідовність і за командою швидко 

вишикуватися в правильному порядку. 

Гра «Склади пазл» (Робота в групах). Групам необхідно швидко скласти 

пазли, щоб отримати повну річкову систему. 

Питання на розвиток уваги та логічного мислення. 

- Як визначити, де правий, а де лівий береги ріки? 

- На якому березі Дніпра розташоване наше місто? 

- Цей берег вищий чи нижчий від протилежного? 

- Який висновок можна з цього зробити? (Правий берег ріки завжди 

вищий за лівий берег.) 

VІІІ. Підсумок уроку. Рефлексія. 

Вправа «Мікрофон» 
- Розкажіть стисло Вужику Жовтоплямику, що нового про річки ви 

дізнались на уроці. 

- Покажіть свій настрій. 

ІХ. Домашнє завдання. Переказувати §36(річки, їх будова), вміти 

показувати частини річок на фізичній карті. 
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Данилюк Олена Борисівна 

Урок 11 

Тема.  Рівнинні та гірські річки. 
Мета: ознайомити учнів з поняттями «гірські» та «рівнинні» річки, з 

особливостями таких річок, розвивати пізнавальний інтерес, мовлення; 

виховувати бережливе ставлення до багатств рідного краю. 

Обладнання: фізична карта України, карта півкуль, контурні карти 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 
Пролунав уже дзвінок, 

Починаємо урок. 

Ні хвилини не гаємо – 

Рідний край вивчаємо! 

ІІ. Фенологічні спостереження. 
Пора року, місяць, день, температура повітря, хмарність, вітер, інші 

природні явища, зміни у живій та неживій природі. 

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів. 

Перевірка домашнього завдання. Вправа «Мікрофон» 

- Як утворюється джерело? 

- З яких частин складається річка? 

- Як визначити, який берег у річки правий, а який – лівий? 

- Чи однаковий правий і лівий береги в українських річок? 

- Що називають басейном ріки? 

- Де має свій початок найбільша ріка України? 

Робота з фізичною картою України. 

- Показати на карті Дніпро. На які частини поділяє Дніпро Україну? 

- Показати притоки Дніпра. 

- Знайти гирло Дніпра. 

- Знайти на карті витік річки Дністер. 

- Знайти річки, які є притоками Дністра. 

- Повз які міста і форми рельєфу проклав Дністер своє русло? 

- Які ріки впадають у Чорне море? 

ІV. Оголошення теми і мети уроку. 
- Багато річок в Україні. Всі вони однакові за будовою, але різні, як і 

люди, за характером. Сьогодні ми дізнаємось, як різняться річки залежно 

від рельєфу й течії. 

V. Робота над новим матеріалом. 

Розповідь вчителя з електронним супроводом. 

Річкова мережа розподілена територією України нерівномірно. 

Найбільше річок в Українських Карпатах: басейн Пруту та Білого 

Черемошу. 

Рельєф місцевості впливає на напрямок і характер течії ріки. Гірські 

річки зазвичай мають стрімку, бурхливу течію. Вони течуть у вузьких 
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скелястих долинах із крутими схилами. У рівнинних рік течія повільна, 

спокійна, течуть вони широкою долиною з родючою заплавою. 

Дно річкових долин у рівнинних рік складають переважно м’які 

породи, що порівняно легко розмиваються течією. Але в деяких місцях 

трапляються тверді породи: вапняки, граніти, сланці. Вони розмиваються 

водним потоком повільніше, а тому перегороджують річище, утворюючи 

пороги. Найчастіше пороги трапляються на гірських ріках. Але на 

рівнинній річці Південний Буг теж є пороги. Вони знаходяться на 

території ландшафтного парку «Гранітно - Степове Побужжя» біля села 

Мігія Миколаївської області. 

Якщо на шляху річки трапляється крутий уступ, то вода, падаючи з 

нього, утворює водоспад. Найвищий у світі водоспад – Анхель – на ріці 

Чурун (система ріки Оріноко в Південній Америці). Його висота 1054м. А 

до найпотужніших водоспадів належить Вікторія на ріці Замбезі в Африці 

й Ніагарський водоспад на ріці Ніагара в Північній Америці. (Вчитель 

показує розташування на карті півкуль). 

В Україні понад 20 не таких великих, але мальовничих водоспадів. 

Водоспад Джур-джур розташований на ріці Східний Улу-Узень (висота 

близько 15м, ширина – 5м). Це найповноводніший водоспад Криму. 

Водоспад Учан–су знаходиться по дорозі з Ялти на Ай-Петрі на висоті 

390м над рівнем моря. Це найбільший водоспад Криму. Його висота 98м. 

Фізхвилинка 

Хвилі бавляться та б’ються, 

Наче неслухи-хлоп’ята. 

І стрибають, і сміються: 

Вітер їм лоскоче п’яти. 

Вгору, вниз і знову вгору 

Підганяє дужий вітер. 

Розгойдав він ціле море – 

Як же хвилям не радіти! 

Робота в групах. Групи «Північ», «Південь», «Захід», «Схід» за 

допомогою фізичної карти України знаходять і позначають на контурній 

карті ріки своєї частини України ( на півночі, півдні, заході, сході країни). 

3. Робота з підручником. Самостійне читання статті (ст.114-115) із 

завданням підготувати три питання за прочитаним текстом. 

Інтерактивна вправа «Інтерв’ю з …». (Робота в парах). Учні задають 

один одному підготовлені питання за змістом прочитаного матеріалу. 

VІ. Узагальнення і систематизація отриманих знань. 

Гра «Річечка-таємничечка» 

- Про яку ріку йдеться? 

«Повільно несе свої могутні води красуня-річка по долинах трьох великих 

держав. І чим далі вона тече, тим стає багатоводнішою. Ліниво, спокійно 

течуть її прозорі води…» (Дніпро) 
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«Витік цієї річки перебуває в Карпатах. Вона тече територією України та 

Молдови, впадає в Чорне море. Правих приток у річки більше, ніж лівих» 

(Дністер) 

«Річка бере початок у болотистій місцевості на Подільській височині. 

Розташована в західній частині України, тече на південь. Річка відома 

своїми порогами.» (Південний Буг) 

«Ця річка пов’язує території семи держав Європи. Її називають «річкою 

дружби». Лише в нижній течії, перед впаданням у Чорне море, ріка ця 

протікає територією України. По ній на півдні проходить державний 

кордон з Румунією.» (Дунай) 

«Це найбільша річка на сході України. Якби не вона, у цій частині 

України було б дуже скрутно з прісною водою. Тече вона територією 

України та Росії. Впадає в річку Дон і є найбільшою його притокою. 

(Сіверський Донець) 

«Назва цієї ріки походить від слова «десниця», що означає «права рука, 

правий бік». Ця ріка є правою притокою Дніпра. (Десна) 

Гра «Закінчи речення» 

- Ріки несуть свої води у … 

- Місце, де починається ріка, називається … 

- Місце, де ріка впадає у море, озеро або іншу річку, називається … 

- Руслом називається … 

- Русло по-іншому називається … 

- Гирло – це … 

- Менші річки, що впадають у головну річку, називаються … 

Інтерактивна вправа «Сенкан». Учні складають п’ятиряддя про річки. 

VІІ. Підсумок уроку. Рефлексія. 

- Чого вас навчив сьогоднішній урок? 

- Що було найцікавішим? 

- На якій річці хотілося б побувати після сьогоднішнього уроку? 

VІІІ. Домашнє завдання: ст.114-115, підготувати цікаву інформацію про 

якусь річку України, позначити на контурній карті найбільші ріки. 

 

 

Кайда Юлія Анатоліївна 

Урок 12 

 

Тема. Чорне море. 
Мета: продовжувати формувати уявлення про водойми України, а саме 

Чорне море; ознайомити учнів з особливостями тваринного і рослинного 

світу Чорного моря; розвивати вміння працювати з фізичною картою 

України; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки; 

виховувати бережливе ставлення до водойм. 
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Обладнання: аудіозапис шуму моря, конверти з малюнками рослинного і 

тваринного світу Чорного моря, малюнок  Нептуна, підручник 

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

Хід уроку. 

І. Організація класу. 

Встаньте, діти, всі рівненько, 

Посміхніться всі гарненько. 

Посміхніться ви до мене,  

Посміхніться і до себе, 

Щоб пройшов урок немарно, 

Попрацюйте всі старанно! 

- А що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? (Висловлювання очікувань 

дітей.) 

ІІ. Фенологічні спостереження. 

- Який сьогодні день? місяць? рік? 

- Яким є сьогодні стан неба? 

- Яка температура повітря? 

- Чи є опади? 

- Які прикмети погоди стосуються цього місяця? 

- Позначте свої відповіді у календарі спостережень. 

ІІІ. Перевірка домашнього завдання. 

Фронтальне опитування. 

- Що таке озеро? Наведіть приклади. 

- Як утворюються болота? 

- Розкажіть про значення водойм у природі та житті людини. 

- Які річки й озера України потребують охорони? 

- Які заходи треба запропонувати для охорони рік і озер? 

ІV. Мотивація навчальної діяльності. 

- Сьогодні на уроці до нас завітав гість, але не простий. Він хоче 

запросити нас до свого царства. А що це за володар і якого царства , ви 

дізнаєтеся, прослухавши аудіозапис. (Прослуховування аудіо запису шуму 

моря.) 

- Що ж це за царство? (Морське.) 

- Хто є його володарем? (Нептун. )                  

Учитель вивішує малюнок Нептуна. 

V. Повідомлення теми і мети уроку. 

- Сьогодні ми повторимо, які моря є в Україні, 

дізнаємося, у чому полягає особливість одного із них. 

Нептун проведе нас у свої володіння. 

VІ. Вивчення нового матеріалу. 

Бесіда. 

- Які моря омивають територію України? 

- Давайте спробуємо показати володіння Нептуна в Україні на карті. 
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Розповідь учителя з елементами бесіди. 

-  Що ви знаєте про Чорне море? 

- Чорне море – одне з найглибших морів у світі. Воно розташоване на 

півдні України. Його найбільша глибина – 2211 м. Його найбільша 

ширина – 580 км. Значна частина Чорноморського узбережжя припадає на 

території України і Туреччини. 

Чорне море з усіх боків оточене суходолом, але воно все-таки 

з’єднується зі Світовим океаном. Воно сполучається із Азовським морем і 

має зв’язок із Середземним. 

У Чорному морі небагато островів.  

- А що таке острів? (Острів – це ділянка суходолу, оточена з усіх боків 

водою.) 

- Найбільшими з островів є Джарилгач та Зміїний. 

- Крім островів є ще півострови. 

- А що може означати слово півострів? (Півострів – невеличка частина 

суходолу, що вдається у водний простір і сполучається із материком.) 

- Найбільший півострів є Кримський півострів. 

- У Чорне море впадає безліч річок. 

Фізкультхвилинка. 
- Нептун пропонує нам відпочити. 

Я на море надивився, та, на жаль, не звеселився. 

Знову на дітей дивлюся – хоч би так  розвеселюся. 

Від зеленого причалу відштовхнувся теплохід. 

Задній хід – передній хід, ось завівсь мотор як слід. 

Раптом хвиля підхопила, вліво-вправо нахилила, 

І поплив вперед по морю наш маленький теплохід. 

Робота в групах. Клас ділиться на групи, кожна отримує конверт із 

малюнками рослинного і тваринного світу. Завдання групи – скласти опис 

рослинного або тваринного світу Чорного моря. 

- Нептун просить нас дізнатися, яких вірних друзів і помічників він має 

саме в Чорному морі. 

Конверт «Рослинний світ». 

Зелені водорості 

 

Синьо-зелені водорості 

 

Бурі водорості 

 

Червоні водорості 
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Конверт «Молюски» 

Мідії 

 

Устриці 

 
Гребінці 

 

Краб кам’яний 

 
Креветки 

 

Краб зелений 

 

 

Конверт «Риба» 
Хамса 

 

Шпроти 

 
Кефаль 

 

Ставрида 

 
Скумбрія 

 

Тунець 

 
Камбала калкан 

 

Скат 

 

Акула катран 

 

Осетер 

 
Севрюга 

 

Білуга 
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Морський коник 

 

Риба-голка 

 

 

Конверт « Ссавці» 

Дельфіни білобокі 

 

Білочереві тюлені 

 
 

Конверт «Птахи» 
Пелікани 

 

Буревісник малий 

 
Чайки морські 

 

Лисуха 

 

Крячки 

 

Гага звичайна 

 
Гоголь 

 

Лебідь 

 
 

- Кожна группа презентує свої відповіді з малюнками учителя. 

- Про яких  морських тварин  ми не згадали, але кожен їх бачив у Чорному 

морі, коли відпочивав? (Медузи.) 

VІІ. Закріплення вивченого матеріалу. 

Робота з картою. 

Робота в парах. 

- Уважно розгляньте карту Чорноморського узбережжя, які ще країни 

знаходяться на ньому? 
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- З’ясуйте, які річки впадають у Чорне море? (Дністер, Дунай, Дніпро, 

Південний Буг.) 

   
Гра від Нептуна «Зайвий елемент». 

1. Пелікани, голуби, буревісник малий, баклани. 

2. Шпроти,  кефаль, карась, риба-голка. 

3. Кити, дельфіни білобокі, білочереві тюлені. 

- Поясніть свій вибір. 

 Бесіда про охорону Чорного моря. 

 - Побачив Нептун людей біля Чорного моря. Узявся за голову та й 

заплакав. 

- Як ви думаєте, чому засмутився Нептун, побачивши людей? (Люди 

впливають на життя Чорного моря.) 

- Як можна запобігти шкідливому впливу людини на життя Чорного 

моря? 

VІІІ. Підсумок уроку. 

- Розкажіть Нептуну, про яку з його водойм ми сьогодні говорили? 

- Що нового дізналися на уроці? 

- Які нові поняття запам’ятали? 

- Чи виправдалися ваші очікування, які ви висловили на початку уроку? 

ІХ. Домашнє завдання. 

- Скласти декілька ланцюгів живлення, що сформувалися у Чорному 

морі. 

- Запропонувати міри для уникнення шкідливого впливу людини на 

життя Чорного моря. 

 

 

Щедра Людмила  Григорівна 

Урок 13 

Тема. Азовське море 

Мета: розширити знання учнів про Азовське море; формувати знання 

учнів про рослинний і тваринний світ Азовського моря; виховувати 

бережне ставлення до природи та охорони його багатств. 

 Хід уроку 

І. Організація класу   
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Діти! У нас сьогодні ніби свято. 

Гостей зібралося багато. 

Ану ж на них ви подивіться. 

І весело їм усміхніться. 

Треба всім нам привітатись: 

- Добрий  день! 

Дружно, весело сказати 

- Добрий  день! 

Вліво - вправо повернемось. 

Туди – сюди усміхнемось. 

- Добрий, добрий, добрий  день!!! 

Сядьте, дітки, всі рівненько, 

Усміхніться всі гарненько, 

Настрій на урок взяли, 

Працювати почали. 

Хвилинка спостереження 
- Діти, яка зараз пора року? 

- Назвати весняні місяці. 

- Надаємо слово нашому синоптику . 

Сьогодні п’ятниця, ….квітня. Небо ясне, температура повітря____ 

градусів вище нуля за Цельсієм, напрям вітру___________. Астрологи 

радять в цей день старанно працювати. А зірки кажуть, що учні 4-го класу 

можуть сьогодні отримати гарні оцінки. 

- Відкрийте зошити, відмітимо сьогоднішню погоду. 

- Діти, які зміни відбулися за вашими власними спостереженнями? 

- А чи помітили ви зміни в заняттях  людей? 

- Слід відмітити, що сьогодні чудовий весняний день, теплом 

посміхається сонечко, у всіх гарний настрій і ми готові до роботи. 

Перевірка домашнього 

завдання 

- Покажіть на карті 

Чорне море і 

охарактеризуйте його. 

- Які ріки впадають в 

Чорне море? 

- Які рослини ростуть в 

морі? 

- Які риби мешкають у 

водах Чорного моря? 

- Хто знайшов відповідь 

на питання: «Чому це 

море має таку назву?» 
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ІІ. Вивчення нового матеріалу 

- Сьогодні у нас урок 

незвичайний, ми будемо 

подорожувати. 

- Діти, на якому виді 

транспорту може здійснитися 

подорож? (автомобіль, літак, 

потяг, човен, корабель). І саме 

сьогодні ми здійснимо подорож 

на кораблику. 

- І наш корабель вирушає по 

водоймі, а якій ви мені 

допоможете відгадати 

Навкруги вода, 

А з питвом біда.  ( Море) 

- Немає на Землі людини, яка б 

не хотіла побувати на березі моря 

чи навіть вирушити в далеку 

морську навколосвітню подорож. 

Але не всі країни мають вихід до 

моря. Натомість наша 

Батьківщина – Україна – 

справжня морська держава. Її 

береги омиваються двома морями: Чорним та Азовським. 

- З Чорним морем ми познайомились на минулому уроці, то подумайте, 

яка тема сьогоднішнього уроку. 

- Так, ми сьогодні познайомимось з  Азовським морем . 

Розповідь вчителя з елементами бесіди та  роботою з картою. 
Характерні ознаки Азовського 

моря. 

Азовське, так само як і Чорне 

море, належить до 

середземноморського басейну 

Атлантичного океану. Через 

Керченську протоку (її довжина 

близько 41 км при ширині від 4 до 

45 км) воно сполучається з Чорним 

морем. Особливістю Азовського 

моря є його відокремленість від 

Світового океану. Воно – 

найбільше внутрішнє серед всіх 

морів, які є на землі. Це – 

найвіддаленіший закапелок океану. 
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Розташоване Азовське море на півдні України (Херсонська, Запорізька, 

Донецька області) та Росії. Його площа в 10 разів менша за площу 

Чорного моря і становить 39 тис. кв. км. А об’єм майже в 2000 разів 

менший за об’єм Чорного моря й дорівнює близько 300 куб.км. Найбільша 

його довжина 343 км, найбільша ширина 231 км. Найбільша глибина 

Азовського моря лише близько 14 м. З космосу море нагадує блюдце. 

Серед усіх морів на Землі меншим за Азовське є лише Мармурове (воно у 

3 рази менше за Азовське). Азовське узбережжя – це лагідне море, чудові 

золоті піщані пляжі, сонячні безхмарні дні, тривалий купальний сезон, 

який розпочинається у квітні, а завершується у вересні, комфортна 

температура морської води, лікувальні грязі. Що ще краще може 

подарувати людям природа для оздоровлення та літнього відпочинку? 

А ось про рослинний і тваринний світ Азовського моря  нам розкажуть 

наші науковці 

Виступ учнів 

 Берегами рік і водойм, на косах Азовського моря багато водоплавної 

птахи - гусаків, качок, степових куликов, чибисов,краснозобих 

казарок,лебедей-шипунов, кроншнепів, чайок - черноголовок, чайок - 

реготух, крячек. У степових водоймах живуть болотна черепаха, озерна 

жаба, ставкова жаба, деякі молюски - котушка,прудовик,лужанка, раки і 

майже 30 видів риб. Тваринний світ Азовського моря налічує близько 80 

видів риб. Найбільше значення мають лящ, судак, білуга, оселедець, 

тараня, хамса, велика камбала, бичок. 

Морська малосольоність сприяє розміщенню в прибережних 

опріснених зонах основної флори Азовського моря і планктонних рослин. 

 До них відносяться синьо-зелені водорості. Море багате мінеральними 

речовинами, які потрапляють в нього з інших річок. Це і обумовлює 

масовий розвиток флори Азовського моря великими темпами. 

  У своїй масі водорості розвиваються в основному навесні в березні і 

квітні і осінню в жовтні і листопаді. Влітку флора Азовського моря 

представлена в основному перидиневими водоростями, які на відміну від 

діатомових водоростей, не дають таку велику біомасу. Розвиток 

отримують в основному ексувіелла, пророцентрум і гленодиніум. Часом 

прісноводі зони моря цвітуть, завдяки розмноженню синьо-зелених 

водоростей, які типові для Таганрозької затоки Азовського моря. До них 

відносяться такі водорості, як нодулярія і афанісоменон, мікроцистис і 

анабена. 

Розвиток водоростей і бактерій забезпечує відмінну продукцію 

зоопланктону, що складається з прісноводих, солонуватоводних і інших 

морських видів. 

Не дуже багата донна флора Азовського моря і тому, можна побачити 

лише незначну кількість видів бурих, червоних або зелених водоростей. 

Зате квіткові рослини рясно розростаються по морському дну. Це в 
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основному 2 види морської трави - приморський рдесник і занікеллія. 

Така трава може утворювати цілі підводні луги. 

Фізкультхвилина «На морі»  

Хвилі бавляться та б’ються,                           Роблять хвильові рухи руками 

Наче неслухи-хлоп’ята.                         перед собою, зліва направо навпаки 

I стрибають, і сміються:                            

Вітер їм лоскоче п’яти.                          Стрибають 

Вгору, вниз і знову вгору                      Руки вниз — вгору, очима 

Підганяє дужий вітер.                                      слідкують за рухами 

Розгойдав він ціле море —                   Розводять руки в сторони,  

Як же хвилям не радіти!                                                              усміхаються. 

Ось до берега приплили. 

Потомились? Є ще сили? 

Зараз слід поміркувати, 

Що дізнались – розказати. 

ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу 

Робота з підручником  с.124-127 
Робота в зошиті. Відповіді на запитання с.124 

Робота з картою 

Вправа «Юні географи». Вчитель називає море. Учні відшукують його 

спочатку на маленьких картах на партах, а потім на великій карті на 

дошці. 

ІV. Підсумок 

- Діти, чи сподобався вам урок? Чим?  

- Що нового дізналися? 

V. Домашнє завдання. Вивчити тему «Азовське море». 

 

 

Бєлова Тетяна Валеріївна 

Урок 14 

Тема. Використання і охорона природних багатств водойм. 

Практична робота №4 «Позначення на контурній карті основних 

водойм України». 

Мета: ознайомити учнів зі значенням та використанням водойм України; 

розвивати спостережливість, уяву, пізнавальний інтерес, вміння 

спостерігати, робити висновки, узагальнювати; виховувати елементи 

наукового світогляду, дбайливе ставлення до водойм, необхідність їх 

оберігати.  

Обладнання: контурна і фізична карти України, ілюстрації. 

                                            Хід уроку 

І. Організаційна частина. 

Організація  класу. 

Привітання 
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Дзвоник всім нам дав наказ: 

До роботи швидше в клас! 

Стали, діти, всі рівненько, 

Посміхнулися гарненько, 

Настрій на урок взяли 

Й працювати почали. 

Підсумки фенологічних спостережень. 
- Розпочинаючи день, кожна людина хоче дізнатися, якою буде погода. 

Люди якої професії повідомляють нам погоду? 

Надаємо слово працівнику гідрометеоцентру. 

1-й синоптик:  

- Вітаю усіх, кого цікавить, якою буде погода.  

Сьогодні …( день, число).  

Надворі сьогодні …(холодно, тепло) 

Температура повітря …  

Опадів немає / опади є …(дощ, сніг, роса тощо) 

На небі …(ясно, похмуро, хмарно) 

Вітер …(сильний, слабкий, тихо) 

- Та у нашому класі переважатимуть хороший настрій і присутність 

усмішок. 

З вами була синоптик…. 

2-й синоптик:  

- А зараз кілька хвилин для допитливих. Тварини теж можуть передбачати 

погоду. 

 Давно відомо, що птахи, риби, комахи дуже чутливо й безпомилково 

реагують на зміну погоди. Низький політ ластівок віщує грозу, по 

скупченню медуз біля берега рибалки дізнаються, що можна вирушати на 

промисел, море буде спокійним. 

Тварини набагато чутливіші до погодних змін, ніж людина або навіть 

самі точні прилади синоптиків. Перед дощем бджоли завжди ховаються у 

вулики, а метелики і мухи шукають укриття в будь-яких щілинах. Вони 

реагують на зміну освітленості. 

Дуже точний «живий барометр» - жаби. Їм необхідно завжди 

зволожувати свою шкіру, тому вони вибираються з водойм на сушу,  лише 

коли збільшується вологість повітря. 

За іншими мешканцями водойм теж можна прогнозувати погоду: риби 

перед дощем опускаються на дно, а перед грозою тривожно метушаться і 

навіть вистрибують з води. У всьому винен недолік кисню: під час 

затишшя перед грозою водні шари гірше перемішуються. 

Неймовірні створіння - коти. Кіт - синоптик від природи, бо за його 

особливостями поведінки можна передбачити погоду. Кіт-хропун віщує 

дощ. Коли кішка вмивається, слід очікувати прояснень, сонячну погоду. 
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Спостерігайте за нашими молодшими друзями і ви будете приємно 

здивовані.  

- Бажаю, щоб на сьогоднішньому уроці було тільки сонячно. (Синоптик  

дарує  учням  малюнок  веселого  сонечка.) З вами був синоптик…. 

IІ.  Перевірка домашнього завдання. 

- Фронтальне опитування. А тепер перевіримо, як ви підготували 

домашнє завдання. Яку тему ми з вами вивчали на попередньому уроці? 

(Водойми України). Зараз я вам прочитаю  опис різних водойм, а ви 

повинні відгадати, про яку водойму іде мова.  
 

Картка №1 Підземні води рухаються, і 

там, де глина підходить до поверхні 

землі,вода витікаєнаповерхню.Те місце 

називають… (Джерелом). Джерела 

утворюються на дні ярів, балок, схилах 

горбів, крутих берегів річок. 
 

 
 

 

Картка №2 Ця водойма тече як на 

рівнинах, так і в горах. Кожна має витік. 

Витоком може бути невеличкий струмок, 

озеро, болото, льодовик у горах. Є два 

береги — правий і лівий. Якщо  стати за 

напрямом течії, то праворуч буде правий 

берег, а ліворуч — лівий. Більшість цих 

водойм мають притоки. Чим більшою є 

водойма, тим більшим у неї є приток. 

(Річка) 
 

 

 

 

 
 

 

Картка №3 Це природні западини на 

поверхні землі, що заповнені водою. 

Відрізняються розмірами, глибиною, 

солоністю води, віком. (Озеро) 
 

 
 

 

Картка №4 Це дуже зволожена ділянка 

суші, на якій ростуть вологолюбні рослини  

і там утворюється торф. Трапляються у 

лісах, де на поверхню виходить джерело, а 

вода не має куди стікати. Є переважно 

невеликими за площею і становлять    2 %  

території України. (Болота) 
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Картка №5 Це частина океану, що 

заходить у сушу. Завжди з’єднана з 

океаном. Вода у цій водоймі є гірко-

солоною. (Море) 

- З якими водоймами ми познайомилися на 

минулому уроці? 

- Які водойми називають штучними, 

природними? 

- Які водойми є на території України? 

- Які водойми можна зустріти у нашій 

області? 
 

 

 

 

Індивідуальне  опитування. 

- От ми з вами згадали, про що  говорили на попередніх уроках. А зараз ви 

дасте відповіді на питання і за це отримаєте оцінки. 

Тест. Водойми України. 
1. Назви водойми суші:  

а) моря, річки, гори, озера, болота, підземні води; 

б) канали, озера, болота, моря, джерела, річки; 

в) ставок, водосховище, моря, річки, яри, підземні води. 

2. Найбільша річка України: 

а) Дніпро; 

б) Дністер; 

в) Південний Буг. 

3. Початок річки називається…  

а) притока;  

б) витік;  

в) русло. 

4. Річки , які впадають у дану, це…  

а) притоки;  

б) витік;  

в) русло. 

5. Заглиблення, по якому тече річка, це… 

а) гирло; 

б) притока;  

в) русло. 

6. Місце, де річка впадає у іншу водойму, це… 

а) гирло;  

б) притока;  

в) витік.  

7.  Озеро — це… 

а) частина океану, яка врізається  в сушу;  

б) водойма, яка виникає у природних  заглибинах на поверхні землі;  
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в) ділянка надмірно зволоженої земної поверхні. 

8. Море — це… 

а) ділянка надмірно зволоженої земної поверхні; 

б) водойма, яка виникає у природних  заглибинах на поверхні землі;  

в) частина океану, яка врізається  в сушу. 

9. Болото — це… 

а) водойма, яка виникає у природних  заглибинах на поверхні землі; 

б) частина океану, яка врізається  в сушу; 

в) ділянка надмірно зволоженої земної поверхні. 

10. Написати назви річок України. 

11. Написати назви озер України. 

12. Написати назви морів України.  

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. Оголошення теми і мети уроку. 

- Відомий  американський політик Бенджамін Франклін сказав:  

«Ми пізнаємо цінність води лише тоді, коли джерело пересихає«. 

- Як ви розумієте ці слова? 

- Ці слова будуть епіграфом нашого уроку. На сьогоднішньому уроці ми 

будемо продовжувати знайомитися з  водоймами України, їх охороною та 

використанням. 

Розповіді заздалегідь підготовлених учнів про використання водойм 

України. 

1 учень: Без води життя на Землі неможливе: в’яне квітка, страждає звір, 

замовкає пташка. Все живе на Землі потребує води. Кожна її крапля є 

дорогоцінним скарбом природи. Вода напуває землю, яка годує людину. 

Люди завжди розуміли значення води для себе і впродовж багатьох віків 

оспівували її як основу буття. Обожнювали все: море, озеро, річку, 

криницю, джерело. 

2 учень: Деколи на поверхню землі виходить вода, в якій розчинені солі і 

гази. Таку воду називають мінеральною, і вона має лікувальні властивості. 

Джерела в природі нашого краю зустрічаються часто, мінеральні — 

рідше. 

В Україні здавна шанували джерела. Чистота та бездоганні смакові 

якості джерельної води сприяли тому, що народ надавав їм символічного 

значення — вода вважалася живою, тобто особливо цілющою. За 

народними повір’ями, жива вода давала силу, зцілювала рани і повертала 

до життя. 

3 учень: Ріки України — це її багатство. Віддавна люди селилися поблизу 

річок. Брали з них воду, ловили рибу, сплавляли ліс.  З давніх-давен вони 

використовуються як судноплавні шляхи для перевезення вантажів і 

пасажирів. На ріках побудовані гідроелектростанції. Електроенергія, яку 

виробляють на гідроелектростанціях, є дешевою й екологічно чистою. В 

південних, центральних і східних областях воду річок використовують 
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для зрошування земель. У річках водяться звірі, риби, водоплавні птахи. 

Біля річок завжди свіже повітря. Тому тут добре відпочивати. 

4 учень: Азовське та Чорне море  - це одна із найбагатших, 

найпродуктивніших водойм світу. У морі водиться багато видів риб. 

Люди отримують рибу, морську капусту, водорості, з яких добувають йод, 

бром, солі калію. Із дна морів та океанів добувають нафту, газ, олово, 

залізні та мідні руди. Вода океанів та морів є транспортним шляхом. 

5 учень: У морях, озерах та річках України водиться багато різноманітної 

риби, серед якої такі цінні промислові види, як осетер, оселедець, кілька, 

бичок, лящ, судак. У ставках та водосховищах розводять коропа, 

товстолобика, білого амура. 

6 учень: Минав час, наші попередники пізнали закони природи, навчились 

створювати машини і нові технології. Вирубуючи ліси, осушуючи болота, 

будуючи заводи і фабрики, автомобілі та літаки, вносячи у ґрунт 

мінеральні добрива та отрутохімікати, ми майже не замислюємося, як же 

це позначиться на природі і нашому здоров’ї, адже води стають 

отруйними, що призводить до загибелі водних організмів, таку воду не 

можна пити і готувати на ній їжу. В забрудненій воді з’являються різно-

манітні бактерії, які швидко розмножуються (вода стає чорною і 

смердючою). І тоді в багатьох річках не можна навіть купатися. 

Купаючись у забрудненій воді, можна захворіти. Ми не можемо дізнатися: 

чиста вода чи ні, тільки дивлячись на неї. 

Деякі види мила і більшість миючих засобів містять у собі хімікати. А 

ці хімікати можуть бути отруйними. Вони змішуються з водою у 

раковинах, пральних машинах і туалетах. Звідти потрапляють у землю, а з 

землі - у воду. 

7 учень: Наслідки забруднення водної оболонки нашої планети - жахливі! 

Водойми України потребують охорони від забруднення. Для запобігання 

забруднення водойм треба не засмічувати водні простори, насаджувати 

водоохоронні ліси, економно використовувати воду, будувати очисні 

споруди, у яких вода проходить через різноманітні фільтри. Вони 

затримують шкідливі речовини, а чиста вода повертається назад у 

водойми. 

Фізкультхвилинка. 

Раз, два — всі пірнають.  

Три, чотири — виринають.  

П’ять, шість — на воді  

Кріпнуть сили молоді.  

Сім, вісім — що є сили,  

Всі до берега приплили.  

Дев’ять, десять — обгорнулись,  

Обсушились і за парти опустились. 

VIIІ. Робота з підручником. Читання статті «Водойми  України» 
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Відповіді на запитання за прочитаним: 

- Яку роль відіграють водойми у житті людини? 

- Що є причиною забруднення водойм?  

- Як забруднення води в річках, озерах і морях впливає на рослинний та 

тваринний світ? 

- Які водойми України потребують охорони? 

ІV. Узагальнення та систематизація знань.  
(Робота в групах) 

Відгадати загадки.  
Дати відповідь на запитання:  

- Людина для водойм друг чи ворог?  

- Що ми можемо зробити для збереження водойм?  

І група: 

Із-за гірки, з-під крутої, 

Прокрадається норою, 

Та й до моря утіка, 

Через лози по ярах. (Джерело) 

ІІ група: 

Серед села корито                                                                                        

Водою налито,                                                                                                

Біля нього вербичка пухнаста                                                                     

І калина гілляста                                                                                              

І малеча і дорослі                                                                                                             

Часто йдуть до нього в гості. (Озеро) 

ІІІ група: 

Всі обходять це місце: 

Тут земля наче тісто, 

Тут осока, купини, мохи... 

Немає опори для ноги. (Болото) 

ІV група: 

Трохи тремтить на вітерці 

Стрічка на просторі, 

Вузький кінчик в джерелі, 

А широкий в море. (Річка) 

V група: 

Його не вичерпать нікому,  

І не засипати піском,  

На ньому не зробити стежку,  

Щоб іти пішком.  

Воно безкрає, синє,  

А хвилі все біжуть,  

І кораблі красиві,  

По водній гладі йдуть. (Море) 
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Ігровий момент: «Що у брудній та чистій воді?» 

     
Учні повинні розподілити предмети на дві групи. 1-а група: ті, що 

знаходяться у чистій водоймі. 2-а група: предмети, що забруднюють воду. 

(на дошці малюнки різних предметів, які учні прикріплюють до плакатів з 

чистою та брудною водою). 

Малюнки предметів: биті пляшки, водяні змії, личинки комах, водорості, 

металеві бочки з хімікатами, доросла риба, іржаві бляшанки, папір, старі 

шини, мальки, різні рослини, камінці, пластмасовий посуд тощо). 

Практична робота «Позначення на контурній карті водойм 

України». 

Обладнання: контурна і фізична карти України. 

Хід роботи: 

Завдання 1. Скориставшись фізичною картою України, позначте на 

контурній карті України великі річки України (річки підписують 

писаними літерами за напрямком течії вздовж їхніх контурів). 

Завдання 2. Скориставшись фізичною картою України, позначте на 

контурній карті України великі озера України (озера підписують 

писаними літерами поряд з їхніми контурами). 

Завдання 3. Скориставшись фізичною картою України, позначте на 

контурній карті моря України (моря підписують друкованими літерами). 

V. Підсумок уроку. 

-  Добігає кінця наш урок. 

-  Яку тему ми вивчали на уроці ? 

-  Що вам найбільше запам’яталося на уроці ? 

- Дійсно, на сьогоднішньому уроці ми поповнили свої знання, дізналися 

багато цікавого про охорону та використання водойм України. 

VІ. Домашнє завдання. Опрацювати статтю у підручнику, дати відповіді 

на запитання. Підготувати повідомлення та презентувати його у класі:  

«Як люди використовують водойми у нашому рідному краї? У якому 

стані перебувають водойми? Які заходи здійснюються для охорони 

водойм у нашому рідному краї?» 
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Бондаренко Юлія Вікторівна 

Урок 15 

Тема. Ґрунти України. Охорона ґунтів.  
Мета: формувати уявлення учнів про види ґрунтів, значення ґрунту в 

житті живої природи; вчити досліджувати причини забруднення ґрунту; 

виховувати дбайливе ставлення до природи. 

Обладнання: кросворд; зразки ґрунтів; картки для групової та 

індивідуальної роботи. 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

Уже дзвінок нам дав сигнал: 

Працювати час настав. 

Тож і ми часу не гаймо . 

Роботу швидше починаймо. 

ІІ. Актуалізація опорних знань 

Хвилинка спостереження за погодою 

Гра «Так або Ні» 

Вода не входить до складу будь-якого організму. 

Вода — це життя, краса і здоров’я. 

Вода — помічник людини. 

Кількість води необмежена .  

Вода не забруднюється. 

Гра «Здогадайся  хто я» 
- Сформулюйте тему уроку. 

Її називають годувальницею, тому що без неї не було б на столі  хліба, ані 

овочів, ані фруктів. Він — один з її шарів. У ньому є живі істоти: мікроби, 

різні тварини. (Земля. Ґрунт. Тема уроку: «Ґрунт»). 

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку 

- Сьогодні на уроці Ви дізнаєтесь більше про ґрунти, їх види та значення 

в житті живої природи. 

ІV. Вивчення нового матеріалу 

Розгадування кросворду 

- Що таке ґрунт? (Ґрунт - це верхній родючий шар землі, на і тому 

ростуть або можуть рости рослини. Ґрунт служить домівкою 

длябагатьох тварин.) 

- Розгадавши кросворд, ми повторимо склад ґрунту.(Вчитель вивішує 

кросворд). 

1. Це живі організми, під дією яких із залишків рослинутворюється 

перегній. (Мікроби) 

2. Воно допомагає кореням рослин дихати. (Повітря) 

3. Одна із складових частин ґрунту, що є хорошим  розпушувачем, 

забезпечує доступ повітря до коренів рослин. (Пісок) 

4. Він утворюється із залишків рослині тварин, підвищує родючість 
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ґрунту. (Перегній) 

5. Вона добре утримує воду. (Глина) 

6. Речовина, необхідна для життя і розвитку рослин 

7. Ця поживна речовина утворюється з перегною під впливом 

мікроорганізмів. (Солі) 
1        
2        
3      
4         
5      
6    
7    

Практична робота. (На столах учнів — зразки ґрунтів.) 

— Назвіть основну властивість ґрунту. (Родючість) 

— Від чого залежить родючість? (Від кількості перегною) 

— Подивіться на зразки ґрунтів. Що помітили? (Ґрунти різного 

кольору) 

 — Від чого залежить колір ґрунту? (Від кількості перегною. Чимбільше 

перегною, тим родючіший ґрунт.) Від кількості перегною залежать типи 

ґрунтів. 

— Який ґрунт найродючіший? 

 Чорноземні ґрунти — одне з багатств нашої країни. У них найбільша 

кількість перегною, вони найродючіші. Чорноземний ґрунт рихлий, 

темний, у ньому багато вологи і повітря. На чорноземних ґрунтах 

вирощують високі врожаї кращих сортів пшениці, соняшнику, цукрового 

буряка та інших цінних культур. Чорноземні ґрунти переважають у зоні 

степів. Під час Великої Вітчизняної війни німці вивозили український 

чорнозем до Німеччини, оскільки там ґрунт не такий родючий. 

 Існує безліч видів ґрунтів, але не всі із них придатні до землеробства. 

 Піщані ґрунти добре пропускають воду, швидше прогріваються навесні 

і промерзають узимку. Вони майже не затримують вологи і корисних 

речовин і вважаються бідними. Глинисті ґрунти можуть сприяти застою 

води, довше прогріваються навесні і довше не промерзають з настанням 

холодів. Разом із тим глинисті Грунти затримують добрива і корисні 

речовини, забезпечуючи високу родючість. 

 А що ми робимо, щоб грунт був родючішим? (Перекопуємо, 

розпушуємо, поливаємо, удобрюємо). 

 Правильно, все це робить ґрунт на вашому городі плодороднішим і 

підвищує врожай. За ґрунтом потрібно правильно доглядати. 

 Він потребує дбайливого ставлення. Якщо ґрунт виснажується, йому 

слід дати відпочити. Людина до кінця не може відновити  грунт ані 

добривами, ані оброблянням. Ґрунт може відновити сама природа  

причому дуже повільно: за 250-300 років — 1 см, 20 см — за 5-6 тис.років. 
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Зате зруйнувати ґрунт можна швидко впродовж 1року. 

 Що руйнує ґрунт? (Відповіді дітей.) Вода, вітер, вирубування лісів, 

будівництво доріг, будинків, надмірне використання отрутохімікатів і 

добрив. Якщо вносити отрутохімікати більше норми, вони накопичуються 

в грунті, забруднюють його. У результаті цього гинуть черв’яки, личинки 

комах, мікроби, без яких ґрунт утрачає родючість. 

— Як запобігти руйнуванню ґрунтів? (Відповіді дітей)  

— Висаджувати лісові смуги, правильно відкривати ґрунт на схилах, 

проводити снігозатримання, помірно використовувати добрива й 

отрутохімікати тощо. 

— Люди повинні оберігати повітря і водойми від забруднення, рослини і 

тварин — від знищення. А чи є небезпека для ґрунту? Чи потрібно його 

оберігати? (Відповіді дітей). 

— Чи може одна людина розв’язати екологічні проблеми ґрунту? (Ні, 

потрібно потрудитися всім людям) 

— Охорона ґрунту — це завдання всього людства. Проблема забруднення 

ґрунту стосується всіх людей Землі. 

Фізкультхвилика 

Працювати перестали 

І тепер всі дружно встали. 

Будемо відпочивати, 

Нумо, вправу починати! 

Руки вгору, руки вниз 

І легесенько пригнись. 

Покрутились, повертілись, 

На хвилинку зупинились. 

Пострибали, пострибали, 

Раз — присіли, другий — встали. 

Всі за парти посідали. 

V. Узагальнення і систематизація знань 

Цікаво знати! 

— Відтоді, як людина зайнялася землеробством, їй доводилося обробляти 

ґрунт, щоб створити сприятливі умови для рослин, які висівають. 

 Першими розпушувачами, що збільшували врожай, були, на думку 

археологів, примітивні мотики — палиці з прилаштованими до них 

гострими каменями або кістками. За 4 тисячі років до нашої ери для 

розпушування ґрунту почали використовувати тварин. Знаряддя, до яких 

вдавалися досі, не перекидали ґрунтовий шар. Тому наступним знаряддям 

стала соха. 

 Трохи пізніше з’явилися перші плуги. їх характерною ознакою була 

можливість перекидання ґрунтового шару. Відомості про використання 

плуга можна знайти у Стародавньому Китаї і Стародавньому Римі. Але 

тривале користування плугом призводило до втрати родючості ґрунту. 

 Сьогодні людина знову згадала про розпушувачі. Звісно, це не  соха, а 

досить складні агрегати, але принцип їх дії залишився незмінним з давніх 

часів. (Робота в парах) 

- А зараз попрацюємо у парах. Вам потрібно виконати завдання на 

картках. (Вчитель роздає картки) 
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- Вставте пропущені слова. 

Найродючіший ґрунт........................................... Від інших ґрунтів він 

відрізняється тим, що містить багато……………………………… 

- Продовжіть речення. 

До складу ґрунту входять: ...................................................................... 

- З’єднайте стрілочками: яким ґрунтам відповідають подані властивості. 

Глинистий Багато перегною 

 Мало повітря 

Чорнозем Добре пропускає воду 

 Добре зберігає вологу 

Піщаний швидко пропускає воду і погано зберігає її 

 погано пропускає воду, але довго зберігає її 

Гра «Шифрувальник» 

- Пригадайте алфавіт — і ви зможете розшифрувати, за допомогою чого 

удобрюють малородючі ґрунти. (Вчитель роздає картки) 

23, 19, 21, 25, 19, 17 

20, 7, 21, 7, 4, 18, 19, 8, 17 

17, 12, 18, 7, 21, 1, 16, 31, 18, 11, 17, 11 

6, 19, 2, 21, 11, 8, 1, 17 ,11 

А Б В Г Д Е Є Ж 3 И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

І Ї Й К Л М Н О П Р 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

(Торфом, перегноєм, мінеральними добривами) 

Гра «Я згоден- незгоден» 

- Верхній шар землі, на якому ростуть рослини, називають ґрунтом. 

- Родючість головна властивість ґрунту. 

- Чим більше у ґрунті перегною, тим він бідніший. 

- Грунт буде більш родючим, якщо в нього вносити органічні та 

мінеральні добрива. 

- До складу ґрунту входять лише пісок і глина. 

VІ. Домашнє завдання. Скласти пам’ятку про те, як захищати ґрунт від 

руйнування. 

VІІ. Підбиття підсумків 

- Які бувають ґрунти? 

- Чому потрібно дбайливо ставитися до ґрунтів? 

- Як потрібно охороняти ґрунти? 
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Кривенко Тетяна Олександрівна 

Урок 16 

Тема. Розташування природних зон України. Карта природних зон 

України  

Мета: розкрити причину різноманітності природи України; сформувати 

поняття про природні зони; розвивати спостережливість, мислення; 

виховувати дбайливе ставлення до природи України.  

Обладнання: карта теплових поясів; карти природних зон світу та 

України; плакат з планом характеристики природної зони; атласи для 4-го 

класу; картки для опитування (на кожного учня); контурні карти. 

Хід уроку 

І. Організаційний момент  

Любі діти, ви зберіться, 

Одне одному всміхніться. 

Успіхів побажайте, одне одного вітайте. 

ІІ. Фенологічні  спостереження за погодою 

Черговий повідомляє за планом (Додаток №1). 

ІІІ. Перевірка домашнього завдання 

Фронтальне опитування 
- Чому ґрунти потребують охорони та догляду? 

- Поясніть, чому без ґрунту людство може загинути. 

- Наведіть приклади позитивного чи негативного впливу людини на 

ґрунт 

Індивідуальне бліц-опитування (Додаток № 2) 

ІV. Актуалізація опорних знань 

Робота з картою теплових поясів (Додаток  № 3) 

- Пригадайте, яку форму має Земля? 

- Де поверхня Землі отримує найбільше сонячного світла та тепла? 

- У якій півкулі Землі відносно екватора ми проживаємо? 

- На якому материку розміщена Україна? 

- Чому на земній кулі змінюються пори року? 

- Чи однаково падають сонячні промені на поверхню в різних місцях? 

- Пригадайте, які теплові пояси є на Землі, покажіть їх на карті. 

(Тропічний, два помірні, два полярні) 

- Назвіть і покажіть тепловий пояс, де можна спостерігати зміну 

чотирьох пір року. (Помірний пояс) 

- Покажіть найтепліший пояс. (Тропічний) Поясніть, чому саме тут 

спостерігаються найвищі температури. 

V. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку 

- Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про природні зони Землі, навчитеся 

знаходити їх на карті та проведете дослідження: у яких природних зонах 

розташована територія України. 

VІ. Сприйняття й усвідомлення нового матеріалу 
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Робота з підручником 

- Знайдіть і прочитайте в підручнику визначення поняття «природна 

зона». 

Робота з картою природних зон світу (Додаток  № 4) 

Ви вже знайомі з деякими видами карт. Перед вами ще одна карта — 

карта природних зон. Кожна зона на ній позначена іншим кольором. 

- Назвіть природні зони в порядку їх розміщення з півночі на південь. 

- Знайдіть на карті територію, де розташована Україна. Які природні зони 

тут є?  

Робота з картою природних зон України (Додаток  № 5) 

- Розгляньте, як на карті України розміщено природні зони. Подумки 

подолайте відстань із півночі на південь. Де, на вашу думку, буде 

холодніше? Чому? 

- Розгляньте кольори, якими позначено зони, і спробуйте пояс-нити, 

чому саме такі кольори були обрані для позначення природних зон. 

- У якій природній зони ми живемо? 

 Фізкультхвилинка 

Встаньте, діти, посміхніться,  

Землі нашій поклоніться  

За щасливий день вчорашній.  

І до сонця потягніться.  

В різні боки нахиліться.  

Веретеном покрутіться.  

Раз присядьте, два присядьте.  

І за парти тихо сядьте.  

Ознайомлення з планом характеристики природної зони. Учитель 

демонструє плакат (додаток № 6) із планом характеристики природної 

зони (план наведений у підручнику) та пропонує учням охарактеризувати 

свою природну зону, користуючись цим планом. 

VІI. Узагальнення і систематизація отриманих знань 

Робота з контурною картою. Підписати на контурній карті України 

назви природних зон. 

Робота в групах 

- Розгляньте фізичну карту України і карту природних зон України. 

- Як позначаються природні зони на карті? 

- Порівняйте фізичну карту і карту природних зон. Чим вони різняться? 

- Продовжіть речення. 

Місцевість зі своєрідними порами року, погодою, ґрунтами, формами 

земної поверхні, рослинами і тваринами називають... 

- Як природні зони позначаються на карті України? 

- Визначте, які природні зони є на території України. (Мішані ліси, 

лісостеп, степ, гори — Карпати, Кримські гори)  

Позначити правильну відповідь. Робота в парах (Додаток № 7) 

VІIІ. Підсумок уроку. Рефлексія 

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення» 

Закінчіть речення. 

- Тепер я знаю, що ... 
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- Мені сподобалося завдання ... 

- Я хочу більше дізнатися про ... 

ІХ. Домашнє завдання 

1. Прочитайте текст підручника за вивченою темою, дайте відповіді на за-

питання до параграфа (с. 132-134). 

2. За допомогою різних джерел інформації підготуйте повідомлення про 

пристосування тварин до життя в зоні  мішаних лісів. 

3. Розпочніть роботу над навчальним проектом «Чому ліси називають «ле-

генями планети?» (завдання проекту наведені в підручнику с. 138). 

 

Додаток №1 

Пора року, дата. 

Температура повітря 

Стан неба 

Зміни в природі 

За народним календарем (прикмети про квітень) 

Додаток №2 

Варіант 1 

1. Ґрунт    – це: 

а) шар землі бурого кольору; 

б) верхній пухкий шар суходолу, в якому ростуть рослини; 

в) верхній шар землі, який обробляють. 

2. У твоїй області переважають: 

а) підзолисті ґрунти; 

б) сірі лісові ґрунти; 

в) чорноземні ґрунти. 

3. Запиши  особливості черноземних ґрунтів _______________________ 

4. Який ґрунт висихає швидше? Чому? ______________________________ 

Варіант 2 

1. Що називають ґрунтом? 

а) верхній пухкий шар землі, в якому ростуть рослини; 

б) шар землі бурого кольору; 

в) верхній шар землі, який обробляють. 

2. Чи потребують удобрення чорноземні ґрунти? 

а) потребують; 

б) не потребують; 

в) потребують частково 

3. Запиши  особливості підзолистих ґрунтів ________________________ 

4. Допиши речення. 

Що  більше в ґрунті перегною, то він _______________________________ 
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Додаток № 3 

 

 
 

Додаток № 4 

Карта природних зон Землі 

 
 

Додаток № 5 

Карта природних зон України 
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Додаток № 6 

План вивчення природної зони 
1. Розташування природної зони. 

2. Форми земної поверхні. 

3. Водойми. 

4. Погода в різні пори року. 

5. Ґрунти. 

6. Рослинний світ і тваринний світ. 

7. Корисні копалини. 

8. Залежність діяльності людини від природних умов. 

9. Заповідні території та охорона природи. Червона книги України. 

Додаток № 7 

1. Чому природа на Землі різноманітна?  

а) Бо на її поверхню потрапляє неоднакова кількість сонячного світла і 

тепла;  

б) тому що є різні форми земної поверхні;  

в) тому що на Землі змінюються пори року.  

2. Природні зони — це:  

а) теплові пояси Землі;  

б) ділянки земної поверхні зі своєрідним кліматом, природою.  

3. Які природні зони виділяють у північній півкулі?  

а) Арктичні пустелі, тундра, тайга, степи;  

б) арктичні пустелі, тундра, тайга, мішані ліси, степи, пустині.  

4. Які природні зони є в Україні?  

а) Арктика, тундра, тайга, степи, пустелі;  

б) мішані ліси, лісостеп, степ, сухі субтропіки, гори Карпати, Кримські 

гори;  

в) лісова зона, степова, Кримські гори, гори Карпати, зона пустель.  

5. Пронумеруйте, у якій послідовності розташовані природні зони 

України з півночі на південь.  

 Південний берег Криму;  

 зона степу;  

 зона лісостепу;   

 зона мішаних лісів.  

6. У якій природній зоні міститься твій обласний центр?  

а) Мішаних лісів;  

б) лісостепу;  

в) степу.  

7. У якій природній зоні міститься Київ — столиця нашої держави?  

а) Мішаних лісів;  

б) лісостепу;  

в) степу.  
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Будко Людмила Володимирівна 

Урок 17 

Тема. Мішаніліси. (Полісся). Навчальний проект № 2 «Чому ліси 

називають легенями планети» 

Мета: продовжити формувати уявлення про Україну; розкрити значення 

вислову «мішані ліси»;розкрити значення лісів для життя людей; 

розвивати спостережливість, мислення, уміння аналізувати і робити 

висновки; вміння висловлювати свої думки;виховувати бережливе, 

дбайливе ставлення до природи; любов до рідної землі. 

Обладнання: фізична карта України, карта природних зон, гербарій 

рослин, краєвиди мішаного лісу,відео «Збережи ліс!» 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

- Доброго дня. Рада вас бачити. Сьогоднішня наша зустріч, як і кожна, 

багато подарує нам. Ви щось дізнаєтеся нове від мене і однокласників, я 

точно чомусь навчуся у вас.   

Хвилинка спостережень. 

Поглянь, дитино, на небо бездонне. 

А он тополі в небо потяглись. 

Для щастя зовсім небагато треба, 

Лише навколо себе придивись. 

І ти побачиш сонячне проміння, 

Що поміж листям лине до землі. 

І луг зелений росяний в цвітінні, 

Кружляють в синім небі журавлі. 

А скільки звуків, щебету і співу! 

Навколо все звучить, стрічає день. 

Іди і ти по цій землі щасливо, 

Радій, всміхайся і співай пісень. 

Бо ти живеш! Ти на Землі – людина! 

Захоплюйся, дивуйся, усміхнись. 

І пізнавай цей світ щодня, невпинно, 

І бачити красу навколо вчись. 

- Яке сьогодні небо? 

- Чи були опади? 

- Що можна сазати про сьогоднішню погоду? 

ІІІ. Перевірка домашнього завдання. 

Тести. Грунти. 

1. Ґрунт—це...  

а) нижній кам’янистий шар землі;  

б) внутрішній розплавлений шар землі;  

в) верхній пухкий шар землі.  

2. З чого складається ґрунт?  
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а) сонця; б) перегною; в) піску; г) тварин; д) глини; е) води; є) повітря; ж) 

мінеральних солей.  

3. З’єднай:  

чорнозем світлий, погано пропускає воду, 

після висихання стає  

твердим;  

піщаний ґрунт світлий, добре пропускає воду, має 

мало повітря;  

глинистий ґрунт чорний, добре пропускає воду і 

повітря, має багато  

перегною.  

 

4. Як обробляють ґрунти восени?  

а) орють; б) вивітрюють; в) перекопують.  

5. Що роблять з ґрунтами навесні?  

а) заволочують; б) боронують; в) сушать.  

6. Що треба робити з ґрунтами влітку після дощу?  

а) розчісувати; б) розпушувати; в) притоптувати.  

7. Якого кольору най родючіші ґрунти?  

а) чорного; б) сірого; в) білого.  

8. Чим удобрюють ґрунти?  

а) мінеральними добривами; б) глиною; в) цукром.  

ІV. Повідомлення теми і завдань уроку. 

- Спочатку ми з вами визначимо тему уроку. Складіть прислів’я та 

приказки, відгадайте загадку, спробуйте зробити припущення, якою буде 

тема уроку. 

Ліс не школа,             брат і сестра. 

Який ліс,                   природне багатство. 

Ліс і вода -                а всіх навчає. 

Ліс -                           такий і звір. 

 

Навесні веселить, 

Влітку холодить, 

Восени годує, 

А взимку гріє.( Ліс) 

Обговорення в групах. 

-  Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку: Природна зона мішаних 

лісів. 

- Ще перед нами стоїть сьогодні завдання – з’ясувати причину 

різноманітності природи в Україні. Розглянути, як змінюються природні 

зони з півночі на південь в Україні. Більше дізнатися про природну зону 

мішаних лісів і презентувати проект «Чому ліси називають легенями 

планети». 
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V. Актуалізація опорних знань. 

Складання асоціативного куща. 

- Які асоціації виникають, коли чуєте слово «ліс»? 

ялина дерево трава гриби звірі кисень дуб 

хвоя ЛІС сосна 

мохи листя 

птахи комахи вітер прохолода зарості 

- Ви багато знаєте про ліс, але ваші знання треба упорядкувати. 

Складання сенкану 

Ліс. 

Хвойний, листяний. 

Зачаровує, годує. Я люблю ліс. 

Ліс, гай,бор.. 

VІ.Сприймання та усвідомлення навчального матеріалу. 

Бесіда. 

- Як ви розумієте назву «зона мішаних лісів»? 

- Яким кольором позначено на карті? 

- Де розташована на карті України? 

Самостійне опрацювання матеріалу. 

Робота в групах. 

1 група – розташування зони мішаних лісів на карті; 

2 група – характерні ознаки клімату; 

3 група – рослинний світ; 

4 група – тваринний світ; 

5 група – охорона природи. 

Презентація робіт.  

1 група – розташування зони мішаних лісів на карті.  

Зона мішаних лісів розташована в Україні на півночі, займає близько 

20% території. Простягається з півночі на південь на 150-200 км. В неї 

входять Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська 

області та невеликі території Львівської, Тернопільської, 

Хмельницької і Сумської областей. Зону мішаних лісів називають 

українським Поліссям. 

Ліс 

Шумить верхами буйний ліс – 

Дуби, берези, буки. 

Співає сойка, свище дрізд 

І воркотять голубки. 

Стрибає білка по верхах, 

Дітей зозуля кличе. 

Вітрець шепоче в галузках, 

В ярку потік мугиче. 

Цілує сонечко листки 

У ніжній, теплій ласці, 

Гриби наділи шапочки 

Так само, як у казці. 

2 група – характерні ознаки клімату.  

Клімат помірний. Середня температура січня -4°С—8°С, середня 

температура липня +17°С—+19°С. Середня тривалість безморозного 
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періоду — 160-180 днів. Зона є найбільш зволоженою рівнинною 

територією України. Тут за рік випадає 600-700 мм опадів, більшість 

яких припадає на літо. 

 Перехід від однієї пори року до іншої відбувається поступово. Весна 

затяжна, із частою зміною холодної і теплої погоди. Сніг тане довго.  

Літо тепле, але не жарке, дощове. Буває багато гроз. Перехід від літа 

до осені поступовий, із частим поверненням теплої погоди.  Зима 

м’яка, хмарна, з частими відлигами. Висота снігового покриву досягає 

у лютому 20-30 см. В цілому кліматичні умови зони лісів сприятливі 

для сільськогосподарської діяльності. 

3 група – рослинний світ.  

У зоні мішаних лісів переважають бори, субори, березняки.У лісах 

чітко виділяється ярусність. Верхній ярус утворюють дерева, середній, 

підлісок, — кущі, нижній — трав’янисті рослини, гриби. У північній 

частині переважаєсосна звичайна ідуб звичайний. Південніше частішають 

в лісахграб, береза, липа, осика, клен, вільха. Серед підліску зустрічається 

ожина, шипшина, барбарис, ліщина, малина. На заболочених місцях 

поширені брусниця і чорниця. Навесні в лісі першими 

зацвітаютьпідсніжники, проліски, ряст, анемона. Пізніше — конвалія, 

фіалки, купина, сон-трава. Влітку під деревами вегетують лише 

вологолюбиві, тіневитривалі рослини — папороті, мохи, копитняк. Інші 

трав’янисті рослини ростуть на галявинах і узліссях. Серед них: звіробій, 

деревій, валеріана, ромашка, іван-чай. У мішаних лісах багато грибів. 

Восени дерева скидають листя, більшість трав’янистих рослин відмирає. 

Опале листя і відмерлі рослини утворюють лісову підстилку, яка затримує 

вологу в ґрунті. 

Гра «Продовж вислів». 

Могутній, як... ( дуб). 

Обдерли, як... ( липку). 

Тендітна, мов... ( берізка). 

Струнка, мов... (тополя). 

Труситься, мов... ( осика). 

Вродлива, мов... (червона калина). 

Гра « Вгадай за описом».  

Я – з родини букових. Дуже довговічне дерево: живу 300 – 500 років, 

але і це не межа. Моя деревина не має запаху, тому з неї виготовляють 

бочки для олії, вина. Мій стовбур з темно-сірою корою, вкритою 

тріщинами, підноситься до 40 м. Крона нагадує величезне шатро. Бога 

Зевса зображають у вінку з мого листя. (Це - дуб). 

Фізкультхвилина.  

Психогімнастика « Я - дерево». 

Діти, давайте уявимо, що ми - дерева. Закрили очі – я дерево, живу у 

лісі, стою у білому пухнастому снігу. Мої ноги перетворюються на 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D1%81%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%85
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D1%87%D0%B0%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%28%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82
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корені, вони занурені в землю. А моє тіло перетворюється на стовбур 

дерева. Мої руки стають його гіллям: великим і маленьким. Вони 

піднімаються долонями до неба. Я відчуваю свіже повітря. Я – дерево. 

Я люблю гратися з вітром. З легким вітерцем граються мої найменші 

гілочки (пальчики рухаються). Вітер розхитує великі гілки. Сильний 

вітер похитує мій стовбур (1 – 2 рази рухи всім тілом). 

4 група – тваринний світ. 

У зоні мішаних лісів водяться травоїдні звірі: зубр, лось, олень 

благородний, сарна, заєць, миші. Хижі — вовк, лисиця, рись, тхір чорний, 

куниця лісова. Всеїдні: дика свиня, борсук, вивірка, їжак. Біля лісових 

водойм селяться бобри, видри, ондатри. Більшість птахів прилітає 

навесні: солов’ї, зозулі, шпаки, мухоловки, вивільга звичайна, лелека 

білий, журавель сірий, кулики, лебеді. Постійними мешканцями зони 

мішаних лісів є орябок, глухар, тетерук, сова сіра, дятел великий. З 

рептилій живуть гадюки, вужі та ящірки. 

У водоймах багато жаб, тритонів. Річки й озера багаті на рибу. У лісовій 

підстилці, під корою дерев, на рослинах живе багато комах. 

5 група – охорона природи 

Цікаво знати, що гектар лісу протягом року очищує 18 млн кубічних 

метрів повітря, збираючи близько 36 тонн пилу. Тільки одне листяне 

дерево – бук «виробляє» за одну годину 1 кг700 г кисню, а це є денною 

потребою 64 чоловік. Ліс – не тільки очисник повітря, а й годувальник. 

Великі зміни спричинили водномеліоративні роботи (осушення 

перезволожених земель), що були особливо масштабними в 1960—1970-ті 

pоки. Аварія на Чорнобильській АЕС та інші наслідки діяльності людини 

негативно вплинули на стан природного середовища й умови життя 

населення.Для захисту екосистем мішаних лісів створено Поліський, 

Рівненський та інші заповідники. 

Поліський державний заповідник створений у 1968 році. Його площа 

становить понад 20 тисяч гектарів. Знаходиться у Житомирській області, 

на кордоні з Білорусією. З метою збереження флори і фауни на Поліссі 

створений цей заповідник.У заповіднику добре живиться бобру 

річковому, куниці, видрі, ондатрі. Поголів’я лосів за останні роки тут 

зросло із 31 до 73 голів, диких свиней – з 13 до 37. Водночас збільшилося 

і кількість хижаків. 

Серед 90 видів птахів є велика кількість болотяних і водоплавних: 

лелек, сірої чаплі. Зустрінуться і тетеруки, куріпки, рябчики і ін. У 

заповіднику знайдено 12 токовищ красеня – глухаря – сучасника мамонта. 

Є також 22 токовища тетеруків. 

VІІІ. Презентація проекту. Проблемне питання, на яке обов’язково 

відповімо своїми роботами: «Чи може планета жити без лісів?» 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%94%D1%86%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%85%D1%96%D1%80_%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%87%D0%B6%D0%B0%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D1%80%D1%96%D0%B4%29&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%96%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B6
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%89%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/1960-%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%95%D0%A1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Учні: Лiс – одна з 

найважливiших складових 

бiосфери, поряд з океаном це її 

легенi i енергетична основа 

(регулятор клiмату на Землi, 

захисник грунтiв вiд ерозiї, 

очищувач повiтря). Гектар лiсу 

видiляє 3-4 тонни кисню i 

поглинає 4-5 тонн вуглекислого 

газу, здатний вiдфiльтрувати 50-

70 тонн пилу. 

Ліс - легені планети, а також цінний ресурс, котрий приносить гроші. 

Саме тому кожного дня в світі зникає до 20 гектарів лісу.  

Учні демонструють відеоролик www.youtube.com/watch?v=cAk7RNUEzOw 

ІХ. Закріплення вивченого 

Гра « Фахівці - журналістам». 

- Що таке природна зона? 

- Яким кольором позначено зону мішаних лісів? 

- Яку частину території України вона займає? 

- Як по – іншому називають зону мішаних лісів? 

- Що ви дізналися про рослинний світ? 

- Які тварини живуть у зоні мішаних лісів? Що приваблює тварин до цієї 

зони? 

Х. Підведення підсумків уроку. Оцінюю роботу класу, оголошую 

оцінки, коментуючи їх. 

- Що нового дізналися на уроці? 

Той, хто любить наростки кленові,  

Хто діброви молоді ростить,  

Сам достоїн людської любові,  

Бо живе й працює — для століть! 

                                             М. Рильський 

ХІ. Повідомлення домашнього завдання. 

Робота з підручником.  

Прочитати статтю «Мішані ліси» й підготувати відповіді на питання. 

Творче завдання.  

Скласти поезію про природу чи соціальну рекламу, яка б закликала 

українців любити свою землю. 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=cAk7RNUEzOw
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Кайда Юлія Анатоліївна 

Урок 18 

Тема. Лісостеп. 
Мета: продовжувати формувати поняття про природні зони, сформувати 

поняття лісостепу; ознайомити учнів особливостями лісостепу, його 

тваринним і рослинним світом; продовжувати формування уміння 

працювати з картою; розвивати спостережливість, пізнавальний інтерес; 

виховувати бережливе ставлення до природи. 

Обладнання: фізична карта України, карта природних зон України, 

малюнки рослин і тварин лісостепу, підручник з природознавства (автор 

Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак), атлас України. 

Хід уроку. 

І. Організація класу. 

Всі почули вже дзвінок? 

Він покликав на урок. 

Кожен з вас вже підрівнявся, 

До уроку приготувався. 

Тож девіз тепер згадаємо, 

І урок розпочинаємо. 

Девіз. Буду: 

Уважним 

Розумним 

Обізнаним 

Кмітливим 

ІІ. Підсумок фенологічних спостережень. 

- Який сьогодні день? Місяць? 

- Чи був вітер, коли ви йшли до школи? 

- Яким був його напрямок? 

- Якою є сьогодні температура повітря? 

- Чи були опади? 

- Які цікаві зміни ви помітили сьогодні? 

Запишіть свої спостереження у зошит. 

ІІІ. Перевірка домашнього завдання. 

Фронтальне опитування. 

- З якою природною зоною ми познайомилися на минулому уроці? (Зона 

мішаних лісів.) 

- Показати на карті місце знаходження зони мішаних лісів. 

- Які форми земної поверхні в зоні мішаних лісів? 

- Які водойми є на її території? 

- Які особливості рослинного світу у зоні мішаних лісів? 

- Які особливості тваринного світу у зоні мішаних лісів? 

- Як люди використовують природу зони мішаних лісів у своїй 

господарській діяльності? 
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Індивідуальна робота з картками. 

1. Північна частина України знаходиться у зоні: 

а) степу;   б) мішаних лісів. 

Її ще називають ______________________. 

2. Підкреслити слова, які характеризують клімат зони мішаних лісів. 

Літо (коротке, довге, тепле, холодне, сухе, дощове). 

Зима (сніжна, малосніжна, тепла, холодна, сувора). 

3. Розподіли рослини мішаних лісів на групи. 

Дуб, осока, малина, сосна, граб, ожина, суниця, підсніжник, ковалія, сон-

трава, черемха. 

ІV. Актуалізація опорних знань учнів. Повідомлення теми і мети 

уроку. 

- Які природі зони знаходяться в Україні на південь від зони мішаних 

лісів? 

- Сьогодні на уроці ви ознайомимося з розташуванням, природними 

умовами, рослинним і тваринним світом лісостепу України, навчимося 

знаходити й показувати на карті, розпізнавати рослини і тварини, які 

живуть у цій зоні. 

V. Вивчення нового матеріалу. 

Розповідь учителя з елементами бесіди та роботою з картою. 

- Чому, на вашу думку, зону, що знаходиться між зоною мішаних лісів і 

зоною степів, назвали лісостепом? (Учитель показує розташування зони 

на карті.) 

     На південь від Українського Полісся лежить лісостепова зона. Лісостеп 

простягся майже на 1100 км. В межах цієї зони розташовані Львівська, 

Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Харківська, Полтавська, 

Черкаська області. Поверхня зони – рівнинна. 

    У лісостеповій зоні тепле літо й помірно холодна зима. Протягом року 

випадає достатня кількість опадів – узимку все довкола вкрите товстим 

шаром снігу, улітку часто бувають зливи, подекуди з градом. 

У лісостеповій зоні переважають родючі чорноземи.  

- Як ви думаєте, чи сприяють такі природні умови для розвитку 

рослинного світу? 

-  Чи відрізняється, на вашу думку, тваринний світ лісостепу від 

тваринного світу зони мішаних лісів? (Висловлюються припущення 

дітей.) 

- А чи так це, чи ні розкажуть наші юні дослідники. 

Виступ групи «Ботаніки». (Демонстрація малюнків рослин.) 

У лісах, які займають невеликі території, ростуть дуби, буки, граби, 

ясени, клени, осики. Під деревами — ліщина, глід, шипшина, а в 

трав’янистому покриві — підсніжник, ряст, медунка, конвалія, суниці, 

звіробій. 
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На луках лісостепу ростуть різноманітні трав’янисті рослини: деревій, 

цикорій, конюшина, мишачий горошок, герань, тимофіївка. 

                                 
ДУБ                                   БУК                     ГРАБ 

                                    
ЯСЕН                                  КЛЕН                    ОСИКА 

                                     
ЛІЩИНА                             ГЛІД                           ШИПШИНА 

                               
ПІДСНІЖНИК                         РЯСТ                  МЕДУНКА 

                                                
КОНВАЛІЯ                       СУНИЦЯ                         ЗВІРОБІЙ 

                                             
МИШАЧИЙ ГОРОШОК      ДЕРЕВІЙ                      ЦИКОРІЙ 

                                      
КОНЮШИНА                             ГЕРАНЬ                 ТИМОФІЇВКА 
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Виступ групи «Зоологи». 

На лісовій галявині можна побачити косулю. У лісі трапляються 

хижаки: тхір чорний, горностай, ласка,куниця лісова і кам’яна. Також 

живуть борсуки і дикі свині. У лісах поширені заєць-русак, лисиця, вовк, 

миші лісові. Серед хижих птахів трапляється беркут, могильник. Радують 

своїм співом горихвістки, синиці, зяблики, щиглики. Також мешкають 

дятли і повзики, куріпка сіра, перепілка. Серед водоплавних птахів є 

качки, курочка болотна, деркач, журавель сірий, чапля руда. Чатують на 

здобич лунь і сова болотна. У заплавах річок живуть ондатра, норка, 

видра. 

Фізкультхвилинка. 

Всі ми звикли до порядку, 

Дружно робимо зарядку. 

Ми на радість цьому дому 

Проганяєм сон і втому. 

І направо, і наліво, 

Щоб нічого не боліло. 

Один і два, три і чотири — 

Набираємося сили. 

Нахилились, повернулись, 

До товариша всміхнулись. 

Робота з картою. (Робота у парах). На кожній парті атлас України. 

- На карті природних зон України знайдіть та прочитайте назви великих 

міст в зоні лісостепу. 

- На фізичній карті визначте, які корисні копалини є на території 

лісостепу. 

- Які природні багатства є на території зони лісостепу? Якою 

господарською діяльністю можуть займатися люди в лісостеповій зоні? 

Ліси, луки, родовища нафти, природного газу, бурого й кам’яного 

вугілля, родючі ґрунти, сприятливі погодні умови — це основні природні 

багатства зони лісостепу. 

VІ. Закріплення вивченого матеріалу. 

Робота з підручником (с. 139-142). 

- Що вирощують на родючих чорноземах люди? Яку господарську 

діяльність ведуть? 

 Дидактична гра «Упізнай за описом». 

Учні класу поділяються на 3 команд. Кожна команда по черзі отримує 

картки із зображенням і назвою тварини лісостепу. Не показуючи картку, 

члени команди описують його, вказуючи суттєві ознаки, щоб упізнати 

описане. Переможе та команда, у якої упізнали більше тварин. 

VІІ. Підсумок уроку. 

- З якою природною зоною ми сьогодні ознайомилися? 

- Як характерні ознаки пір року ви запам’ятали? 

- Які рослини ростуть у цій зоні? А які тварини живуть? 

- Які природні багатства є на території зони лісостепу? 

VІІІ. Домашнє завдання. Опрацювати статтю у підручнику с. 139-142, 

використовуючи різні джерела інформації, підготуйте повідомлення по 

будь-яку рослину чи тварину лісостепу. 
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Неклеса Валентина Петрівна 

Урок 19 

Тема. Степ 

Мета: продовжувати формувати поняття про природні зони 

України;формувати уявлення про природу степу;розкрити залежність 

рослин від тепла і опадів; показати пристосованість рослин і тварин до 

життя в степу; розвивати увагу, уяву, мовлення і пам’ять і спостереження; 

виховувати любов і дбайливе ставлення до природи рідного краю.  

Обладнання: фізична карта України, карта природних зон, малюнки, 

фотографії,  атлас «Дивосвіт», картки із зображенням тварин і рослин 

степу. 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. Вчитель вітає дітей. 

Продзвенів дзвінок. 

Починається урок. 

Посміхнулись, тихо сіли 

Й до роботи приступили. 

ІІ. Підсумок фенологічного спостереження 

- Який стан неба? 

- Яка температура повітря? 

- Який напрямок вітру? 

- Чи були сьогодні опади? 

- Які явища погоди ви спостерігали сьогодні? 

- Головний синоптик нашого Гідрометцентру підіб’є підсумки 

спостережень за минулий тиждень.  

- За минулий тиждень 5 погожих днів, 2 – похмурі, температура повітря 

від + 7
о 
 до + 12

о
. Опадів за минулий тиждень не було. 

ІІІ. Перевірка домашнього завдання. 

1. З якою природною зоною познайомилися на минулому уроці?  

2. Доповніть речення: 

- Лісостеповою зоною називається територія, на якій … (чергуються 

ділянки лісу і степу). 

- Природна зона лісостепу розкинулась на … (південь від зони мішаних 

лісів). 

- У зоні лісостепу ростуть такі дерева … (тополя, верба, дуб, липа, клен). 

- У лісостеповій зоні живуть такі звірі … (лисиця, вовк, дика свиня, 

козуля, заєць сірий). 

- До Червоної книги України записані такі трав’янисті рослини 

…(лунарія оживаюча, любка дволиста, сон-трава). 

3. А зараз послухаємо лідерів творчих груп, які підготували проекти з тем: 

- хижі тварини лісостепу; 

- птахи зони лісостепу; 

- великі міста зони лісостепу. 
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Тестування. 

1. Друга природна зона України : 

а) Українські Карпати; 

б) мішані ліси; 

в) лісостеп. 

2. У природній зоні лісостепу розташоване таке велике місто: 

а) Запоріжжя; 

б) Житомир; 

в) Вінниця. 

4. Тварина, яка живе у зоні лісостепу: 

а) лисиця; 

б) вовк; 

в) білий ведмідь. 

5. Рослина, яка росте у зоні лісостепу: 

а) кедр; 

б) цукровий буряк; 

в) льон. 

ІV. Актуалізація опорних знань. 

- Продовжуємо знайомство з природними зонами України. Для цього на 

уроці відправимося в уявну «експедицію» до наступної природної зони. А 

до якої, ви дізнаєтеся, коли виконаєте наступні завдання.  

- Послухайте і скажіть, про яку природну зону писав Олесь Гончар. 

 Тиша панує тут. Ні насторожений шуліка, ні чабан ніщо не 

порушить… величного спокою.  

Дзвенять цикади. Гаряче пахнуть насичені сонцем трави. Тиша 

навкруги. Лише зашерхоче десь зелена ящірка, пробігаючи у траві. Кожна 

стеблина закоренилася в суху, місцями вже в потріскану землю.Далеко, 

на самому крайнебі, паслися гуртом гіллясторогі олені, зебри та 

аптилопи. 

- Поміркуйте, про яку природну зону України писав Олесь Гончар? 

Підтвердіть думку, прочитавши зашифровку. 

ТРЯТЕ РОДПРИНА ЗАНО УКНИРАЇ – ПТЕС. 

(Третя природна зона України – степ.) 

VI. Повідомлення теми і мети уроку. 

- Завдання нашої уявної наукової експедиції наступне: 

- ознайомитися із розташуванням природної зони степ; 

- дізнатися про корисні копалини і кліматичні умови; 

- вивчити тваринний і рослинний світ степу; 

- ознайомитися з природоохоронними територіями; 

- дізнатися про екологічні проблеми. 

- Членами нашої наукової експедиції є: 

- геологи-науковці, які вивчають поверхню землі, її будову і корисні 

копалини; 
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- учені-метеорологи, які спостерігають за погодою, передбачають її 

зміни; 

- ботаніки-науковці, які вивчають рослини; 

- зоологи-науковці, які вивчають тваринний світ. 

VII. Робота над новим матеріалом. 

- Учитель. Готові? Рушаймо! 

- Виконуємо перше завдання нашої експедиції «Ознайомитися із 

розташуванням природної зони степ». 

- Подивіться на карту природних зон України і скажіть, на північ чи на 

південь від лісостепу розташована природна зона степів?  

- Назвіть великі міста степової зони. 

Географи-науковці підготовили повідомлення.  

Степова зона – 40% від усієї території України. Вона складається з 

південних частин Харківської та Кіровоградської областей, Запоріжжя, 

Херсонщини, Миколаївщини, Одещини, Донецької, Луганської, 

Дніпропетровської області, рівнинної частини Республіки Крим. 

Рельєф має як височини, так і низовини: Придніпровська та 

Приазовська височини, Донецький кряж, Причорноморська, Приазовська і 

Північно-Кримська низовини. 

- Виконати друге завдання нашої експедиції допоможуть учені-геологи 

та учені-метеорологи. 

Учені-геологи. У степовій зоні зосереджені родовища таких корисних 

копалин, зокрема, залізні та марганцеві руди, кам’яне вугілля.  Найбільше 

шахт з видобування вугілля розташовано в Донецькій (м. Донецьк, 

Макіївка, Єнакієве) та Луганській (м. Краснодон, Антрацит, Ровеньки) 

областях. 

Про погоду в степовій зоні повідомлять учені-метеорологи. 

Послухайте їх повідомлення. 

Учені-метеорологи. До степової зони, в порівнянні з іншими, надходить 

найбільше тепла. У зв’язку із віддаленістю від океану, атлантичні 

циклони, що несуть вологу, не досягають її, тому у степовій зоні випадає 

значно менше опадів. Отже, гостро відчувається дефіцит вологи. Часті 

посухи і суховії бувають майже щороку, особливо у східній частині. 

Учитель: ми проживаємо у цій зоні. Використовуючи свій життєвий 

досвід, результати спостережень за погодою, подумайте і скажіть: 

- Яке літо? Яка зима?Літо – спекотне, із посухами.Зима – холодна, 

малосніжна, трапляються бурани. 

Від морозів і гарячих вітрів тріскається земля, розривається коріння 

рослин, гинуть тварини, які живуть у ґрунті. Незважаючи на все це, життя 

у степах вирує.  

Уявна експедиція продовжує роботу. Наступне завдання «Вивчити 

тваринний і рослинний світ степу». Для цього попрацюємо з атласами 
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«Дивосвіт» і послухаємо повідомлення ботаніків-науковців і зоологів-

науковців. 

- Подивіться і скажіть, які рослини ростуть у степовій зоні?  

- Які групи переважають? 

- Чи ростуть у степах дерева? 

Ботаніки-науковці. Для того, 

щоб вижити в степу, деякі 

рослини мають довге коріння, 

достаючи вологу з низьких шарів 

ґрунту. Інші, навпаки, поверхневе 

коріння, яке широко 

розростається в пошуках води і 

поживних речовин. Із дикорослих 

рослин ростуть ковила, типчак, 

полин. 

 Ковила – рослина з вузьким 

довгим листям (завдяки цьому із 

нього зменшується 

випаровування води). Її коріння 

нагадує пучок, а зернятко має 

довгий шлейф. Вітер підхоплює 

його і переносить на далеку 

відстань. 

Типчак – рослина 

посухостійка. Листки вузькі, із 

загорнутими краями і восковим 

нальотом, що є пристосуванням до 

життя в умовах посухи. Прекрасна 

пасовищна рослина. На Україні 

росте 25 видів типчака. 

Існує дуже багато видів полину 

(близько 400) і з них приблизно 

170 видів поширені в Україні. 

Полин – дуже цінна лікарська рослина. 

Степ навесні – як різнобарвний килим. Трави ростуть не одночасно. Поки 

у грунті є достатньо вологи, квітнуть тюльпани, маки, незабудки, півонії 

вузьколисті. Через деякий час починають розвиватися ковила, типчак, 

тонконіг. 

Та ось надходить літо. Трави від спеки вигоряють. Поступово їхні 

стебла відмирають. Степ стає непривітним. Вітер жене перекотиполе – 

рослину, що схожа на кулю. Коли насіння дозріває, стебло у кореня 

відламується – так розповсюджується насіння. 
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Учитель. Тварини теж 

пристосувались до життя в степу. Чимало з них набуло для маскування 

світле забарвлення висохлої трави. 

- Перебуваючи в експедиції, ви мали нагоду ознайомитись з тваринами. 

- Яких птахів зустрічали? 

Зоолог-науковець. Степові птахи гніздяться на землі. Це – степові 

жайворонки, перепелиці, куріпки. Вони живляться рослинами і комахами, 

а на них полюють хижі степові птахи: степовий орел, беркут, лунь 

степовий, жайворонок, перепелиця, куріпка  

  

Жайворонок прилітає рано навесні. Гніздо 

мостить прямо на землі у вигляді ямки, вистеленою травою. Дзвінко 
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співає над полем на такій висоті, що його зовсім не видно. Послухайте 

його чудову пісеньку. (Діти слухають у запису спів жайворонка.) 

Учитель.  

- Яких ви бачили гризунів?  

Зоолог-науковець. Багато степових тварин, рятуючись від сонця і хижаків, 

пристосувались жити в норах. Це миші, бабаки, сліпці, хом’яки, 

тушканчики, ховрашки.  

                
        миша                             бабак                               сліпець  

          
            хом’як                 тушканчик                      ховрашок  

 Вони завдають великої шкоди сільському господарству, поїдаючи 

посіви культурних рослин, але самі, у свою чергу, стають їжею для сов, 

орлів, степових лисиць. 

Учитель. З якими плазунами зустрілися? 

Зоолог-науковець. У степах живуть плазуни: гадюка степова, прудка 

ящірка, полоз чотирисмугий. 

Учитель. Подивіться в атласі і скажіть, яким кольором підписані 

малюнки рослин і тварин. Запам’ятайте, що червоним позначені назви 

рослин і тварин, які занесені до Червоної книги України. 

- Послухайте інформацію наукових співробітників краєзнавчого музею 

про тварин, занесених до Червоної книги України. 

Науковий співробітник музею, який спостерігає і вивчає життя і 

повадки птахів. 

Дрохва. Якби серед наземних птахів нашого 

краю проводилися змагання на кращого бігуна, 

то переможцем була  б дрохва. У неї для цього, 

принаймні, є всі дані: довгі дужі ноги й 

витривалість. Дрохва могла б посісти призове 

місце і в змаганні на краще маскування. А ще 

вона відома тим, що серед птахів найважча: 

деякі екземпляри досягають шістнадцяти 
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кілограмів! 

 Гніздо дрохви – невеличка ямка, вислана стеблами сухої трави, куди 

самка відкладає від двох до п’яти яєць. Живляться дрохви насінням і 

зеленими стеблами культурних і диких рослин, а влітку – переважно 

комахами, серед яких багато жуків і саранових, жабами, мишоподібними 

гризунами, чим приносять велику користь 

сільському господарству. На жаль цих птахів 

залишилось дуже мало. 

Науковий співробітник музею, який вивчає 

життя плазунів. 

 Гадюка степова – плазун отруйний. На 

людину гадюка ніколи не нападає, та коли на 

неї наступити, не задумуючись, зажине у ногу 

свої гострі зуби.  

 Гадюки степові відрізняються від відомої звичайної гадюки, перш за 

все, меншими розмірами: довжина їхнього обрубкуватого тіла всього 35-

45 см. Переховуються вони в норах плазунів, різних ямках, щілинах та 

між камінням. Час від часу вилазять щоб погрітися на сонці. 

 Тільки тоді, коли на землю ляжуть сутінки, гадюки виходять на 

полювання. Плазуни добре бачать у темряві. А ще вони можуть відчувати, 

звідки виходить тепло.  

 Невелика степова гадюка була б зовсім безпорадною і беззахисною 

твариною, якби не могутня зброя – отруйні зуби. Останнім часом отруту 

гадюки степової використовують у медицині. Нею лікують хворих, які 

страждають на бронхіальну астму, епілепсію. Крім того, вона 

використовується як кровозупинний препарат.  

Науковий співробітник музею, який вивчає життя гризунів.   

Тхір. Звірок – близький родич норки. 

Степовий тхір більший за лісового. Шкурка 

в нього біліша, тільки кінчики окремих 

довгих шерстинок темні. На лобі та коло 

очей – темні плями. Вушка і кінчик 

мордочки білі. 

 Живе степовий тхір у степах. Його 

головна здобич – великі гризуни: ховрахи, 

хом’яки. 

 Степові тхори зрідка риють собі нори, частіше вони займають чужі, 

чомусь кинуті іншими звірями.  

 Степовий тхір заводить собі тільки одну подругу. У них народжується, 

як правило, сім – дев’ять малят, але, інколи, буває і вісімнадцять.  

 Ці звірки приносять величезну користь. Підраховано, що протягом 

одного року дорослий тхір знищує до трьохсот таких шкідливих гризунів, 
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як ховрахи, хом’яки, пацюки, і понад дві тисячі мишей і полівок, 

зберігаючи тим самим близько двох тонн зерна. 

- Продовжуємо експедицію. Наступне завдання «Познайомитися з 

природоохоронними територіями». 

Учитель. Діти, а як зберегти і розмножити рідкісних тварин і рослини, і 

такі, що зникають? У цьому нам допоможуть заповідники.  

У степовій зоні є чотири заповідники: Луганський; Український степовий; 

Чорноморський-біосферний; Асканія-Нова. 

Відправимося до найдавнішого заповідника в Україні – «Асканія-

Нова», розташованому в Чаплинському районі Херсонської області. Його 

історія починається з далекого 1828 року. Спершу це було велике 

вівчарське господарство, що завдяки німецькому колоністу Ф.Фальц-

Фейну з 1874 року стає  основою майбутнього заповідника. Всесвітньої 

слави Асканія-Нова набула завдяки синові Фальц-ФейнаАдварду-

Фрідріху, який 1898 року оголосив 500 га цілини «заповідними на вічні 

часи». З 1921 року Асканія-Нова – державний заповідник. Із 1984 року 

його включено до мережі біосферних заповідників. Площа Асканія-Нова 

близько 11 тисяч гектарів. Це – єдиний за величиною еталон типчаково-

ковилового степу в Європі з акліматизованим зоопарком, в якому у 

вільному і напіввільному стані утримують тварин майже з усіх 

континентів планети. 

У заповіднику працювали відомі вчені: 

- В. Киянко – самостійно вивчив зоологію, латину, спостерігав та 

приручав диких тварин. 

- 1887 рік – заклали ботанічний сад. Керівником був відомий український 

садівник і паркобудівник В. І. Владиславський-Падалка. 

- Ілля Іванович Іванов – професор, біолог. 

- ИосифКонрадовичПачоський – видатний польський ботанік. Вивчав 

рослинність заповідника «Асканія-Нова». 

- У наш час продовжується робота вчених у заповіднику.  

VI. Закріплення вивченого матеріалу. Відповіді на питання 

- Який взаємозв’язок між тваринами і рослинами? 

Побудуйте кілька ланцюгів живлення між 

тваринами і рослинами: 

 між ховрахом, пшеницею, орлом; 

 між змією, житом, орлом, мишею. 

VIII. Підсумок уроку. 

Наша «експедиція» завершила свою роботу. 

По закінченню необхідно написати звіт.  

Спираючись на знання, набуті під час 

«експедиції», розгадайте кросворд. 

1 (вертикаль) – Яка область входить до 

степової зони? (Херсонська) 
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2 (горизонталь) – Яке літо? (Спекотне) 

3 (горизонталь) – Яка зима? (Малосніжна) 

4 (горизонталь) – Пташка степу, яку занесено до Червоної книги? 

(Дрохва) 

5 (вертикаль) – Заповідник зони степів. (Асканія-Нова) 

6 (вертикаль) – Тварина гризун? (Тхір) 

- Дайте відповідь на питання одним словом. 

- Коли в степах буйно розростаються трави? (Навесні.) 

- Звір, що з’їдає і псує за літо багато зерна. Навесні вилізає з нірки, стає 

на задні лапки і свистить? (Ховрах.) 

- А чи знаєте ви, що спекотливі райони без лісу в різних країнах 

називаються по різному: 

- в Євразії – степ; 

- у Північній Америці – прерії; 

- у Південній Америці – пампаси; 

- у Африці – савани. 

ІХ. Домашнє завдання. 

1. Продовжувати спостереження за погодою. 

2. Прочитати статтю в підручнику і дати відповідь на запитання. 

3. Завдання за вибором: 

4. Підготувати запитання для інтерв’ю за степовою зоною; 

5. Підготувати фотоальбом «Степова зона», розповідь за ним; 

6. Підготувати презентацію «Вони потребують охорони» (рідкісні тварини 

і рослини степу). 

 

 

Строган Наталя Вікторівна 

Урок 20 

Тема. Гори. Карпатські гори. 

Мета: продовжувати формувати уявлення про природу України; 

ознайомити учнів з характерними особливостями Карпатських гір; 

формувати навички роботи з фізичною картою, підручником; розвивати 

пізнавальний інтерес, творчі навички; виховувати дбайливе ставлення до 

природи та естетичні почуття. 

Обладнання: фізична карта України, таблиці «Рослини Червоної книги 

України», «Тварини Червоної книги України», індивідуальні картки 

«Рекорди Карпат».  

Хід уроку 

I. Організація класу. 

II. Підсумок фенологічних спостережень. 

III. Перевірка домашнього завдання. 

Фронтальне опитування. 
- Де розташована зона степу в Україні? 
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- Які форми земної поверхні є в степовій зоні? Які є водойми? 

- Дайте характеристику пір року в степовій зоні. 

- Які рослини ростуть в степовій зоні? Як вони пристосувались до життя 

в степу? 

- Які тварини мешкають у степовій зоні? Як вони пристосувались до 

життя в степу? 

- Як люди використовують степ у господарській діяльності? 

IV. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети 

уроку. 

- Сьогодні ми познайомимся ще з однією 

природною зоною України. А що це за зона 

дізнаєтесь, розгадавши кросворд. 

Запитання до кросворда. 

1. Кущ із червоними ягодами, народний 

символ України. (калина) 

2. Ділянка земної поверхні що, високо піднята над рівниною. (гора) 

3. Невеликі підвищення на рівнинах. (горби) 

4. Нижня частина гори. (підніжжя) 

5. Верхня частина гори.(вершина) 

6. Найглибше озеро в Україні. (Світязь) 

7. Великі заглибини з крутими схилами. (яри) 

- На сьогоднішньому уроці ми здійснимо з вами уявну подорож до 

Карпат, познайомимось з екзотичною рослинністю цієї місцевості, 

дізнаємося про тваринний світ, а також про працю людей і відпочинок. Ви 

узнаєте багато нового і цікавого про природу рідної країни. Знання вам 

стануть у пригоді , коли ви , можливо, в житті відвідаєте цей чудовий 

край. 

ІV. Сприймання і усвідомлення навчального матеріалу.  

Актуалізація знань. 

Практична робота з фізичною картою України. 
а) Знайдіть на карті Карпатські гори. Поясніть , як це легко зробити. 

б) Визначте, в якій частині України вони знаходяться. 

в) Знайдіть найвищу вершину Карпат. Назвіть її. Яка її висота? Які за 

висотою гори Карпати? 

г) Ріки. 

д) Озера. 

е) Корисні копалини. 

ж) Поміркуйте, чому на карті написано не Карпатські гори, а Українські  

Карпати?  

- Згадайте, що ви знаєте, чули про Карпати, природні умови цієї зони. 

Рослинний світ. Тваринний світ. Праця людей. (Усі відповіді дітей 

фіксуються на дошці.) 
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Фізкультхвилинка 

Робота з підручником («Природознавство», Т.Г. Гільберг ст.147-151)  

- Прочитайте статтю підручника. Позначте «+» - те, що знали, «-» - те, 

чого не знали, «!» – те, що здивувало. 

V. Узагальнення та систематизація знань. 

- За розділами на дошці, використанням наочності доповніть те, що вже є 

новими відомостями, прочитаними в підручнику. Що дізнались нового? 

Що здивувало? (Розповідь учнів про Карпати). 

Робота за таблицями «Червона книга України». 

- Як охороняється природа Карпат? 

- Які тварини, рослини занесені у Червону книгу України? 

Хвилинка- цікавинка. 

- А чи знаєте ви, що Карпати гори – рекордсмени по багатьом 

показникам. Прочитайте і дізнайтесь рекорди Карпат. 

Рекорди Карпат 

Карпати – найбільша гірська система України. 

Карпати – найвологіше місце України. На полонині Руська Мокра сніг 

лежить 116 днів на рік. 

Карпати – місце в Україні, де найбільше річок. Тут протікає річка з 

найкоротшою назвою - Уж. 

Карпати – місце в Україні, де випадає найбільше снігу. 

Карпати – місце в Україні, де найбільше лісів. 

В Карпатах є єдина в світі долина нарцисів (м.Хуст) 

У Карпатах ростуть найвищі в Україні дерева. Висота деяких смерек і 

модрин сягає 54м. 

У Карпатах росте і найменше дерево в Україні – верба туполиста, її розмір 

12-19см. 

У Карпатах знаходиться умовна точка центру Європи. 

Бліц-вікторина «Карпати». 

- У якій частині України розташовані Карпати? (у західній) 

- Яка найвища вершина Карпат? Яка її висота? (Говерла, 2061м) 

- Які річки беруть початок у Карпатах?(Дністер. Прут) 

- Рідка корисна копалина чорного кольору, використовується як паливо, 

добувають в Карпатах.(нафта) 

- Як називається карпатська ялинка? (смерека) 

- Хвойний кущ, з деревини якого виготовляють олівці.(ялівець) 

- У якого дерева, що росте в Карпатах, м`які голчасті листочки?(ялиця) 

- Назвіть заповідники Карпат.(Карпатський, Горгани) 

- Будівельний матеріал, який добувають у Закарпатті.(сосна) 

- Риба. Поширена в річках Карпатських гір.(форель) 

- Озеро в Карпатах – «синє око». (Синевир) 

- Розвинута галузь у Карпатах. (вівчарство) 

- Пасовища у Карпатських горах. (полонини)  
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VІ. Підсумок уроку. 

- Де на території України знаходяться  гори Карпати? 

- Які ці гори за висотою? Яка вершина найвища? 

- Яка головна причина зміни рослинного і тваринного світу від підніжжя 

до вершини? 

- Які рослини ростуть в Карпатах?(бук,ялиця, едельвейс, сон-трава) 

- Які тварини зустрічаються в Карпатах? (білка, олень благородний, 

дятел, вовк, лисиця) 

- Чим займається населення у гірській місцевості і на рівнинних 

ділянках? (вівчарством, землеробством; створені санаторії, курорти, 

будинки відпочинку; розвинута деревообробна промисловість.) 

- Чому в Карпатах побудовано багато санаторіїв. Будинків відпочинку? 

(гірське повітря, лікувальний клімат, корисний для здоров`я) 

VІІ. Домашнє завдання. С.147-151, опрацювати статтю . 

Творче завдання: підготуй і презентуй у класі повідомлення про цікавий 

природний об’єкт Українських  Карпат. 

 

Щедра Людмила Григорівна 

Урок 21 

Тема. Гори. Кримські гори. 
Мета: ознайомити  учнів  з  характерними  особливостями  Кримських  

гір:  географічним  положенням,  кліматом,  рослинним  і  тваринним  

світом. Розвивати  спостережливість,  уяву,  пам’ять,  мислення.  

Виховувати   бережливе  ставлення  до  природи.  

Хід уроку 

І. Організація класу до уроку. 

В класі багато гостей, 

Скажемо їм «Добрий день!» 

Сіли, діти, всі рівненько 

Усміхнулися гарненько 

Настрій на урок взяли 

Працювати почали. 

- Я пропоную розпочати наш урок музичним уривком. Давайте його 

послухаємо. (Звучить мелодія) 

- Діти, що ви уявляєте, слухаючи цю мелодію? 

- Отже, яку пору року відтворено засобами музики? ( весна) 

- Так, це звучить класична музика про Весну, про пору року яка у нас за 

вікном. 

- Давайте в зошиті відмітимо наші спостереження 

Репортаж про стан погоди сьогодні проводить….. 

Вас вітає «Бюро погоди» ….. класу.  Сьогодні п’ятниця. Температура 

повітря   ….  Небо похмуре. Опадів немає. Вітер тихий. За народним 

календарем …. – день …….  Хороших вам погодних прогнозів. 
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Перевірка домашнього завдання. 

- З якими горами ми познайомились на минулому уроці? 

- Де розташовані Карпатські гори? 

- Яка найвища точка Карпат? 

- До яких гір відносяться Карпати? 

- Які ріки беруть початок у Карпатах? 

- Яка їх течія? 

- Чим незвичайний клімат? (випадає багато 

опадів) 

Карпатські гори, які знаходяться на Україні, 

називаються Українськими Карпатами. Вони 

розташовані на заході України. Найвища точка 

Карпат - гора Говерла. Її висота — 2061 м. В Карпатах беруть початок такі 

великі  ріки Дністер, Прут, Уж, Черемош, Тиса.  У Карпатах багато озер. 

Найбільше з них — Синевір. Його називають «морським  оком». 

- От ми з вами згадали про що ми говорили на попередніх уроках. А зараз 

ви дасте відповіді на питання і за це отримаєте оцінки. (індивідуальна 

робота ) 

Тести 

1. Українські Карпати знаходяться на  

a) півдні України; б) заході України;          в) сході України. 

2. Які за висотою українські Карпати? 

a) високі;   б) середні;                                   в) малі. 

3. Карпатські гори - це місце в України , де випадає 

a) найменше опадів; б) найбільше опадів;   в) зовсім не має опадів. 

4. У Карпатах часто бувають 

a) повені;                   б) посухи;                    в) 

землетруси. 

5. У листяних лісах Карпатських гір 

переважає 

a) бук;                        б) клен;                       в) 

ялиця. 

6. Полонини Карпат вкриті 

a) мохами;                  б) трав’янистими 

рослинами;   в) листяними лісами. 

7. У хвойних лісах Карпатських гір , крім ялиці і смереки росте 

a) модрина;               б) сосна;                        в) ялинка. 

8. У Карпатах водяться такі самі тварини , що й 

a) у природних зонах на рівнинах;   б) у степах;     в) у Криму. 

9. Тільки в Карпатських лісах водиться 

a) лисиця;                  б) білка карпатська;     в) олень. 

10. Для збереження природи Карпат , створено заповідники 

 a) Асканія - Нова;         б) Поліський;           в) Горгани. 
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ІІ. Повідомлення теми, мети уроку 

Сьогодні ми продовжуємо читати сторінки найцікавішої книги – книги 

природи. Познайомимося  з природою Південного берега Криму та 

Кримських гір. Навчимося виділяти особливості природи одного з 

найчудовіших місць нашої країни. Щоб вміти милуватися і дивуватися 

неповторною красою нашої природи, оберігати її і бути їй вірнимдругом. 

Розповідь учителя. 

Приблизно 200 млн. років тому на місці Кримських гір був океан. Про це 

свідчить те, що частина гір складається з вапняку. Кримські гори 

відносяться до молодих гір. Їх 

утворення продовжується. Про це 

нагадують землетруси, які часто 

бувають там. Найбільший землетрус 

був у 1927 р., силою 8 балів. 

Практична  робота  з  картою 

- А тепер поглянемо на карту України. 

Що вона розповість про Кримські гори? 

- Де знаходяться Кримські гори? 

(Кримські гори знаходяться на півдні 

України.) 

- Яка їх найвища точка? (Найвища точка Кримських гір ~ гора Роман - 

Кош.) 

- Яка її висота? (Її висота - 1545 м) 

- А яка найвища точка Карпат? (Найвища точка Карпат — гора Говерла. Її 

висота 2061 м) 

- Порівняйте висоту Карпат і Кримських гір. 

- Визначте за шкалою висот, до яких гір відносяться Кримські гори? 

- Високими точками є г. Чатирдаг (1527 м) і г. Ай-Петрі (1234 м). 

- Погляньте на карту природних зон. З чим межують Кримські гори на 

півночі і півдні? (На півночі - степ, а на півдні — Чорне море. Від моря 

Кримські гори відділяє найтепліша на Україні територія -- Південний 

берег Криму.) 

- Які схили мають гори? (Гори мають круті і положисті схили) 

До степу спускаються положисті схили, а до моря -- круті. 

- У горах зустрічаються чудернацькі стовпи, піраміди, химерної форми 

скелі. Багато печер, глибоких колодязів, у яких не тане товстий шар 

льоду. Це результат роботи сонця, вітру і води. (Демонстрація малюнків) 

Розповіді дітей про рослинний і тваринний світ Кримських гір. 

Розповідь ботаніків 
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- У нас в класі є постійно діючий клуб пошуку. І діти з цього клубу  

підготували для нас розповіді про світ тварин і рослин в Кримських горах. 

Рослинний світ. 

Рослинність гірського Криму є різноманітною. На південному схилі 

Головного пасма сформувалися два рослинні пояси: гірських луків та 

степів і лісовий, що складається з бука, сосни, дубових лісів, чагарників. 

У нижньому поясі ростуть вічнозелені рослини середземноморської 

флори: плющ, мускус понтичний, суничник дрібноплідний. Для 

Південного берега Криму характерними є зарості держи-дерева, граба 

східного, дуба пухнастого, скумпії, глоду, ялівцю високого. Поширеними 

є декоративні насадження парків, виноградників, плодових садів. 

Верхній, більш вологий, пояс південного схилу Кримських гір вкритий 

дубовими і сосновими лісами. 

Північний схил Кримських гір майже весь вкритий лісом. У нижньому 

поясі поширені дубові широколистяні ліси. Подекуди зберігається тис. 

Для верхнього поясу характерними є букові ліси. 

Із ранньої весни на луках квітнуть проліски, шафран, півонії, сині 

волошки, трапляється едельвейс кримський. Влітку — жовтець, 

борщівник пухнастий, що занесені до Червоної книги. 

Учитель. На пласких вершинах Кримських гір розміщені гірські луки. Ці 

пласкі вершинні ділянки Головного пасма називають яйлами. Яйла 

означає пасовище. Вони вкриті трав’янистою рослинністю — переважно 

злаковими, бобовими, лілійними. На яйлах беруть початок усі кримські 

ріки. 

Фізкультхвилинка 

Розповідь зоологів.  
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Тваринний світ. 

У Кримських горах водяться різноманітні тварини, бо там є всі умови 

для їхнього життя. На схилах у листяних лісах водяться олені, козулі, 

муфлони, зайці, куниці, лисиці, борсуки, дикі свині, їжаки.У горах живе 

безліч пташок. Серед них є сойки, дятли, шишкарі, хижі грифи, орли. 

У гірських річках є струмкова і райдужна форель. 

До Червоної книги занесені кам’яна куниця, чорний гриф. Також 

Кримські гори населяють різні комахи, серед яких: жуки, метелики, 

джмелі, бабки. 

Учитель. Молодці, діти, ви гарно розповіли про тварини та рослини 

Кримських гір. А ще гори є багатими на різноманітні копалини. На-

приклад, у кар’єрах добувають вапняки, пісок, гравій, глину. Тут дуже ба-

гато є мінеральних цілющих озер. Чисте повітря і краса природи 

приваблює у Крим на відпочинок та оздоровлення. Тому тут багато 

санаторіїв та будинків відпочинку. 

Робота з підручником. Читання статті «Кримські гори» та розгляд 

ілюстрацій. 

Відповіді на запитання 

- Із чим межують Кримські гори? (Із зоною степів та Чорним морем) 

- Чому Кримські гори називають вологим островом Криму? (Випадає 

багато снігу та дощів.) 

- Як називають луки на вершинах Кримських гір? 

- Які листяні дерева і кущі ростуть на схилах Кримських гір? 

Робота в зошитах із друкованою основою (С. 42—43, завдання 1—6). 

ІІІ. Підсумок уроку 

- Де знаходяться Кримські гори? (На півдні України) 

- Яке літо і зима у горах? (Літо є жарким, сухим, а зима — короткою і 

м’якою.) 

- Чим різняться Кримські гори і Карпати? (Кримські гори — скеляс- ті, а 

Карпати вкриті лісами.) 

ІV. Домашнє завдання. Опрацювати статтю «Кримські гори». 

 

Руденко Наталія Григорівна 

Урок 22 

Тема. Узагальнюючий урок з розділу «Природа України». 

Навчальний проект №3  «Що можна зробити для збереження природи 

рідного краю» 

Мета: узагальнити, систематизувати знання учнів з вивченого розділу. 

Створити  цілісну картину природи України. Розвивати у школярів 

інтерес до знань, до  вивчення природознавства, спостережливість, 

кмітливість, уміння працювати групами. Виховувати любов до рідного 

краю, почуття дружби, взаємовиручки. Формувати почуття 

відповідальності за збереженнядовкілля, природних багатств України. 
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Обладнання: карта природних зон України, краєвиди різних частин 

України, контурні карти, малюнки рослин і тварин, тестові завдання,  

Підготовча робота: учні за бажанням визначають ролі, поділяються на 

групи , отримують конкретні  завдання  і готуються до них. 

Хід уроку 

І. Організація класу.  

Мотивація навчальної діяльності. 

Моя Україно! Як я тебе любив! 

Твої луги, твої степи розлогі, 

Дніпра ревучого славетнії пороги 

І хвилі золотії твоїх шовкових нив! 

- Так писав про Україну М. Старицький. Багато письменників, поетів  

присвятили свої твори багатостраждальній, але вічно молодій, щедрій і 

багатій українській  землі.   

ІІ. Оголошення теми і мети уроку. 

- Так, дійсно, коли ми потрапляємо у природу нам приємно чути спів 

пташок, шелест листя, дзюрчання струмка. 

- Сьогодні на уроці ми ще раз поговоримо про красоту та різноманітність  

природи  України і про те, як це все зберегти. 

- Отже, я рада вітати вас на уроці, який пройде під девізом: 

«Збережемо природу – збережемо майбутнє». 

- Головна наша мета повторити і узагальнити знання про природні зони. 

Перевірити домашні завдання. Ваші виступи. 

ІІІ. Основна частина уроку. 

 - Ітак, що таке природна зона? 

- Чи є чіткі кордони між природними зонами чи плавний перехід? 

- Які природні зони України ви знаєте? 

- Дякую за ваші відповіді! 

- До нас завітали представники журналу «Полісся». Послухаємо те, що 

вони нам скажуть: 

- Зона мішаних лісів знаходиться на півночі України. (демонстрація на 

карті) 

Її називають Поліссям. Тому ми і назвали наш журнал  «Полісся», в якому 

велика увага приділяється природі зони мішаних лісів. 

- Мішані ліси – це ліси з хвойними та листяними деревами. Полісся 

займає 1/5 частину всієї території  України. Це край боліт, великих і 

красивих озер. Величезних лісів. (показують ілюстрації) Всякий ліс 

схожий на багатоповерховий будинок. 

- Ви мали домашнє завдання розповісти  про рослини мішаних лісів за 

ярусами. 

- Хто готовий виконати дане завдання? 

1 ярус – дуже високі дерева: ялина, сосна звичайна, дуб. 

2 ярус – дерева середньої висоти: граб, клен, береза, липа. 
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3 ярус – низькі дерева: горобина, осика, вільха. 

4 ярус – кущі: шипшина, ліщина, ожина, малина. 

5 ярус – трав’янисті рослини: конвалія, фіалка, звіробій, ромашка, 

папороті та мохи. 

- Було ще одне домашнє завдання – ланцюги живлення в мішаних лісах. 

- Хто готовий? 

1 група – це хижаки, 2 група – всеїдні тварини 

Пам’ятаємо, що на початку ланцюга стоїть сама слабка ланка. 

(наприклад: дуб – короїд – дятел – ласка 

                     ялина – білка – куниця – рись)  

- Підведемо підсумки про природу мішаних лісів. 

- Яку площу займають? 

- Що ми можемо сказати про рослинний і тваринний світ? 

- Так, дійсно різноманітний. Цьому допомагають кліматичні умови та 

склад ґрунту. 

- Далі заслухаємо представників журналу «Лісостеп». 

- Чим далі на південь від Полісся, тим більше з’являється безлісих ділянок  

– степів. Територія, на якій чергуються ділянки лісу і степу, називається 

лісостеповою зоною. (демонстрація на карті) Природні умови сприятливі 

для росту і розвитку багатьох рослин. В основному в цій зоні 

зустрічаються листяні  ліси. Їх населяють тварини, більшість яких живе і в 

зоні мішаних лісів. 

- На південь від зони лісостепу до Чорного та Азовського морів 

простяглася безліса територія – степова зона, яка займає велику частину 

України: 40% (демонстрація на карті). У степах ростуть здебільшого 

трав’янисті рослини: ковила, полин, горицвіт, мак. Дерева та кущі 

зустрічаються на берегах водойм та в балках. Тільки там їм вистачає 

вологи. 

- Тваринний світ в степовій зоні вузький. Майже всі тварини мають 

жовто-сірий окрас, більшість з них живуть в норах: ховрахи,  хом’яки, 

степові тушканчики. 

- У степах можна мешкає велика кількість комах: метелики, жуки, коники. 

Степ – це домівка для найбільшого птаха України – дрофи. (демонстрація 

малюнків)  

- Пропоную вам тести, які допоможуть підсумувати ваші знання про 

лісостепи. 

1. Який вид діяльності переважає в зоні степів і лісо степів? 

а) промислова;         б) сільське господарство;     в) туризм. 

2. Яка зима в зоні степів? 

а) холодна, малосніжна;   б) м’яка , сніжна;     в) тепла; дощова. 

3. Які з даних рослин ростуть в степах? 

а) підсніжник, медуниця;   б) ромашка, звіробій;    в) горицвіт, ковила. 

4. Який заповідник знаходиться в степовій зоні? 



320 

 

а) Медобори;       б) Асканія – Нова;       в) Горгани. 

5. Якого  із степових птахів  занесено до Червоної Книги України? 

а) дрофа;        б) жайворонок степовий;       в) перепілка. 

6. Чому тварини степової зони мають жовто-сірий окрас? 

а) це їх відрізняє від тварин інших зон; 

б) це робить їх менш помітними для хижаків на фоні пожовтілої трави; 

в) цей колір їм більше подобається. 

(Взаємоперевірка)  

Фізкультхвилинка 

Травичка низенька-низенька, 

Дерева високі, високі,  

Вітер дерева колише, гойдає, 

То вправо, то вліво їх нахиляє. 

Птахи летять, відлітають,  

А діти тихенько за парти сідають. 

- Я запрошую представників журналу «Карпати». 

Українські Карпати – гори середньої висоти. (демонстрація на карті) Їх 

утворили декілька гірських хребтів. Між ними простяглися живописні 

долини, вкриті квітучими трав’янистими рослинами. Багато із них 

являються лікарськими. 

Карпатські гори – це місце в Україні, де випадає більше всього опадів. 

З гір тече багато струмків та річок. У підніжжя та на схилах гір росте 

листяний ліс. Чим вище підніматися в гори, тим частіше зустрічаються 

хвойні дерева. В Карпатах живуть різноманітні тварини і птахи. 

Але в останні роки існує велика екологічна проблема в Карпатах. Це 

повінь.Це відбувається внаслідок неправильного ведення лісового 

господарства. Несанкціоноване добування гравію та піску з дна річок. 

- Який висновок ми можемо зробити про зону Карпатських гір? 

- Так, природа багата, але людям слід серйозно замислитися над своїми 

діями. 

- Запрошуються представники журналу «Вісті Криму». 

Південний берег Криму – це живописний куточок країни. Цілюще 

морське повітря, тепла морська вода, мінеральні джерела, екзотична  

рослинність – все це складає прекрасні умови для відпочинку людей. 

Кримські гори являються вологим островом в сухому Криму. У горах 

зустрічаються скелі фантастичних форм, є також загадкові печери та 

глибокі колодязі. А рослинність, як і в Карпатах, змінюється від підніжжя 

до вершини. У Кримських горах можна поласувати фісташками ті 

кизилом, помилуватисякрокусами та гіацинтами, зустрітися  з 

різноманітними тваринами. 

- Підведемо підсумок знань про Крим. 

- Який клімат в Кримських горах? 
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- Так, в Кримських горах природа багата і різноманітна – водяться 

тварини різних груп, так як є всі необхідні умови для їхнього житт- От ми 

і поговорили про всі природні зони України. Нам залишилось поговорити 

про взаємодію людини і природи. Оскільки діяльність людей дуже часто 

має пагубні для природи наслідки. 

- Запрошуємо наших екологів. 

- Нас оточують безліч птахів, але про них ми знаємо дуже мало. Царство 

птахів та й усе. 

- А квіти хіба знаєм на луках? Хіба цінуємо? Все травою називаємо, а 

скошену – сіном. 

- І з деревами також: лісок, взагалі… А часто піхту від ялини відрізнити 

не можемо. 

- І, звичайно, тривожно. Дуже часто ми безбожно не бережемо, що маємо,  

не цінуємо, не жаліємо… 

- Чи зможемо ми жити без чистого повітря, без джерельної води, без 

тварин, без рослин? 

- Знищити природу дуже легко, а зберегти – тяжко. 

ІV. Підсумок уроку. 

- То що, на вашу думку, наносить велику шкоду довкіллю? 

- Якої величезної шкоди було нанесено природі України? 

- Які природоохоронні заходи необхідно проводити? 

Бліц – опитування 

2. Коли була заснована Червона Книга України? (в 1980 році) 

3. Скільки великих заповідників відкрито в Україні?(біля 19) 

3. Який найстаріший заповідник в Україні і де він знаходиться?(Асканія – 

Нова, 1875 рік, Херсонська область) 

4. Який наймолодший заповідник України?(Медобори, 1990 рік, 

Тернопільська область) 

5. Які заповідники знаходяться на території Донецької 

області?(Хомутовський степ, Кам’яні могили ) 

6. Які рослини занесені до Червоної Книги України? 

(конвалія, первоцвіти, венерин черевичок та інші) 

7. Які тварини занесені до Червоної Книги України?(дрофа, стрепет, зубр 

та інші) 

8. Як діти можуть допомогти  зберегти природу? 

V. Домашнє завдання. Підготувати творчу роботу на тему «Якою я хочу 

бачити нашу планету в майбутньому?» 

-  Сьогодні на уроці ви гарно попрацювали. 

-  Молодці! 

-  Я дякую вам за роботу!  
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виховної роботи Опорного закладу Скадовський навчально-виховний 

комплекс «Академічна гімназія» Скадовського освітнього округу 

Скадовської міської ради.  

2. Бевз Оксана Вікторівна, спеціаліст І категорії, учитель початкових класів 

Тарасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Олешківського району. 

3. Богдалова Олена Олнександрівна, учитель-методист, спеціаліст вищої 

категорії, учитель початкових класів Херсонської гімназії № 1 

Херсонської міської ради. 

4. Віхрова Ірина  Анатоліївна, старший учитель, спеціаліст вищої категорії, 

учитель початкових класів Херсонської багатопрофільної гімназії №20                       

імені Б.Лавреньова Херсонської міської ради.  

5. Дорофєєва Тетяна Григорівна, учитель-методист, спеціаліст вищої 

категорії, учитель початкових класів Каховської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №6 Каховської міської ради. 

6. Кучів Світлана Володимирівна, учитель-методист, спеціаліст вищої 

категорії, заступник директора з виховної роботи Дудчанського 

загальноосвітнього об’єднання  «дитячий садок – школа І-ІІІ ступенів – 

позашкільний заклад» Нововоронцовського району. 

7. Левицька Ірина Василівна, методист Олешківського районного 

методичного кабінету Олешківської районної ради. 

8. Олейніченко Валентина Василівна, учитель-методист, спеціаліст вищої 

категорії, учитель початкових класів Херсонської гімназії № 1 

Херсонської міської ради. 

9. Соценко Ганна Олександрівна, Заслужений учитель України, учитель-

методист, спеціаліст вищої категорії, директор Опорного закладу 

Скадовський навчально-виховний комплекс «Академічна гімназія» 

Скадовського освітнього округу Скадовської міської ради. 

10. Стребна Ольга Володимирівна, методист науково-методичної 

лабораторії початкової освіти Комунального вищого навчального закладу 

«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради. 
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