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Îñâ³òí³ ãàëóç³
— ãðîìàäÿíñüêà
òà ³ñòîðè÷íà

— ñîö³àëüíà
³ çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíà

— ïðèðîäíè÷à

— òåõíîëîã³÷íà

Äîðîãèé ÷åòâåðòîêëàñíèêó!
Äîðîãà ÷åòâåðòîêëàñíèöå!
Ìè, Äìèòðèê ³ Íàòàëî÷êà, â³òàºìî òåáå íà
íàñòóïí³é ñõîäèíö³ äî çíàíü ïðî íàâêîëèøí³é
ñâ³ò.
Ðàçîì ìè ïðîäîâæèìî äîñë³äæóâàòè ³ ï³çíàâàòè òàºìíèö³ Âñåñâ³òó; ä³çíàºìîñü, ùî º íàéâèùîþ ö³íí³ñòþ äëÿ ëþäèíè, ÿê ðîçâèâàòè ñâî¿
çä³áíîñò³ òà éòè äî ìåòè, ÿê ïîâîäèòèñÿ â íåáåçïå÷íèõ ñèòóàö³ÿõ; âèâ÷àòèìåìî ïðàâèëà ñï³âæèòòÿ ó ñóñï³ëüñòâ³; ñòâîðþâàòèìåìî âèðîáè ñâî¿ìè
ðóêàìè.
«Ïîäîðîæóþ÷è» ñòîð³íêàìè ï³äðó÷íèêà, òè ïîáóâàºø íà âñ³õ ìàòåðèêàõ ³ îêåàíàõ, ïîáà÷èø êðàñó
é ð³çíîìàí³òí³ñòü ïðèðîäè íàøî¿
ïëàíåòè. Òè çðîçóì³ºø, ùî æèòòÿ
ïðåêðàñíå ³ íåïîâòîðíå.
Îòîæ, âèðóøàéìî äîñë³äæóâàòè öåé äèâîâèæíèé ñâ³ò!
Óìîâí³ ïîçíà÷åííÿ
— ïîì³ðêóé, âèêîíàé
çàâäàííÿ, ïåðåâ³ð ñåáå

— ñêðèíüêà
ïîðàä

— ïîïðàöþé ó ïàð³

— ïðî÷èòàé

— ïîïðàöþé ó ãðóï³

— ñëîâíè÷îê

— äîñë³äè

!

— ï³äñóìóé
ñâî¿ çíàííÿ

— åëåêòðîííèé äîäàòîê

Íåïîâòîðí³ñòü êîæíî¿ ëþäèíè
Що таке неповторність людини?

Ö³êàâî âëàøòîâàíà ïðèðîäà: â í³é óñå ïðåêðàñíå
³ íåçâè÷àéíå. Êîæíà ¿¿ ñêëàäîâà íåîáõ³äíà é âàæëèâà, ìàº ñâîº ì³ñöå ³ ïðèçíà÷åííÿ.
Òè âæå çíàºø, ùî ëþäèíà — íåâ³ä’ºìíà ÷àñòèíà
ïðèðîäè, íåïîâòîðíà, ÿê ³ âñ³ ³íø³ îðãàí³çìè.
Обговоріть, чим схожі зображені діти та чим відрізня
ються одне від одного.
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Єдність несхожих
Òè ëþáèø, êîëè ïàäàº ñí³ã? Óñå äîâêîëà âêðèâàºòüñÿ á³ëîþ ì’ÿêîþ êîâäðîþ. Òè ìîæåø êàòàòèñÿ íà
ñàí÷àòàõ ³ êîâçàíàõ, ãðàòèñÿ â ñí³æêè, äèâèòèñÿ, ÿê
ó íåá³ êðóæëÿþòü ì³ëüéîíè íåñõîæèõ îäíà íà îäíó
÷àð³âíèõ ñí³æèíîê. «Ñí³æèíêè æ óñ³ îäíàêîâ³», — çàïåðå÷èø òè. Íàñïðàâä³, í³. Â³äîìî, ùî, äîëàþ÷è ñâ³é
øëÿõ ç íåáà íà çåìëþ, êîæíà ñí³æèíêà îáðîñòàº
óí³êàëüíèìè â³çåðóíêàìè. Âñ³ âîíè ð³çí³ — äâîõ
îäíàêîâèõ ñí³æèíîê íå çíàéòè. À òåïåð â³çüìè
â æìåíþ ï³ñêó. Çäàâàëîñÿ á, ï³ùèíêè âæå òî÷íî âñ³
îäíàêîâ³ñ³íüê³. Àëå êîëè ðîçãëÿíóòè ¿õ ï³ä ì³êðîñêîïîì, òî ç’ÿñóºòüñÿ, ùî îäíà ï³ùèíêà — öå øìàòî÷îê
ìîðñüêî¿ ìóøë³, äðóãà — âèñóøåíà áàãàòî ñòîë³òü òîìó
ðèá’ÿ÷à ê³ñòêà, òðåòÿ — êðèõ³òíèé øìàòî÷îê ÷åðåïàøà÷îãî ïàíöèðà. Óñ³ âîíè â³äð³çíÿþòüñÿ îäíà â³ä îäíî¿ íå ò³ëüêè çà ñâî¿ì ïîõîäæåííÿì, à é çà âèãëÿäîì.
Îñê³ëüêè íàâ³òü îäíàêîâ³ íà
ïåðøèé ïîãëÿä ðå÷³ âèÿâëÿþòüñÿ
òàêèìè ð³çíèìè, òî ùî æ êàçàòè
ïðî ëþäåé! Ççîâí³ ëþäè ìîæóòü
áóòè òðîõè ïîä³áíèìè îäíå íà
îäíîãî, à áëèçíþêè — âèäàâàòèñÿ ãåòü îäíàêîâèìè. Àëå ÿêùî
ï³çíàòè ëþäèíó áëèæ÷å, í³áè
ðîçäèâèòèñÿ ñí³æèíêó ï³ä ì³êðîñêîïîì, ñòàíå çðîçóì³ëî: êîæíà ëþäèíà óí³êàëüíà çà
ñâî¿ì õàðàêòåðîì ³ âíóòð³øí³ì ñâ³òîì. ²íøî¿ òàêî¿
íåìàº.
Ìàðêî Áåäåíêî

Поміркуй, що доводить автор у тексті. Чи погоджуєшся
ти з його думкою?
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Íåïîâòîðí³ñòü — îñîáëèâîñò³ ³ ïåâí³ âëàñòèâîñò³ ëþäèíè, ÿê³ âèÿâëÿþòüñÿ ó ðèñàõ õàðàêòåðó,
çîâí³øíîñò³, çä³áíîñòÿõ, ïîâåä³íö³.
Óí³êàëüíèé — íåçâè÷àéíèé, ð³äê³ñíèé, âèíÿòêîâèé, íåïîâòîðíèé.
Вислови припущення, чи цікаво було б жити у світі, де
всі люди однакові.
Поміркуй, яка головна думка вірша.

Òè çíàºø, ùî òè — ëþäèíà?
Òè çíàºø ïðî öå ÷è í³?
Óñì³øêà òâîÿ — ºäèíà,
ìóêà òâîÿ — ºäèíà,
î÷³ òâî¿ — îäí³.
Âàñèëü Ñèìîíåíêî

Спробуйте переконати одне одного, що ви неповторні.
Якими здібностями та вміннями відрізняєтеся від інших?

Äìèòðèêó, öüîãî ë³òà ÿ íàâ÷èëàñÿ ãðàòè
ó øàõè. À ÷îãî íàâ÷èâñÿ òè?
À ÿ ïî÷àâ çàéìàòèñÿ éîãîþ.
Âèÿâëÿºòüñÿ, öå äóæå ö³êàâî ³ êîðèñíî.

Розкажи, чого ти навчився/навчилася під час літніх ка
нікул.
Створіть асоціативний кущ «Людина».

Êîæíà ëþäèíà ïîòðåáóº ïîâàãè òà ëþáîâ³.
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Перевір себе
1. Ó ÷îìó íåïîâòîðí³ñòü ëþäèíè?
2. ×îìó êîæíà ëþäèíà óí³êàëüíà?

!

Підсумуй свої знання
 Êîæíà ëþäèíà íåïîâòîðíà.
 Óí³êàëüí³ñòü âèÿâëÿºòüñÿ íå ò³ëüêè â çîâí³øíîñò³,
à é ó ðèñàõ õàðàêòåðó, çä³áíîñòÿõ, óì³ííÿõ òà ïîâåä³íö³.
Виготов візитку: напиши великими літерами своє ім’я,
перелічи власні якості, уміння, звички. Укажи, чим ти ці
кавишся, захоплюєшся.

Æèòòÿ ëþäèíè — íàéâèùà ö³íí³ñòü
Що є найбільшою цінністю для людини?

Äìèòðèêó, à ÷è çàìèñëþâàâñÿ òè,
íàâ³ùî ìè æèâåìî?
Çâè÷àéíî. Íà ìîþ äóìêó,
ìè æèâåìî, ùîá ðîñòè, ðîçâèâàòèñÿ,
ä³çíàâàòèñÿ ïðî íàâêîëèøí³é ñâ³ò,
çàõîïëþâàòèñÿ éîãî êðàñîþ, ðîáèòè
äîáðî, ðàä³òè, ëþáèòè, ìð³ÿòè,
éòè äî ñâîº¿ ìåòè.

Обговоріть, чи згідні ви з думкою Дмитрика. Висловіть
свої міркування.
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Íàéâèùà â ñâ³ò³ ö³íí³ñòü — æèòè,
éòè âäàëü ïî âðàí³øí³é ðîñ³,
ñì³ÿòèñü, ïëàêàòè, ëþáèòè
³ äèâóâàòèñÿ êðàñ³.
ßêå öå ùàñòÿ — â ñâ³ò³ æèòè
³ â³ä÷óâàòè ñìàê æèòòÿ,
ñï³âàòè, ìð³ÿòè, ðàä³òè
é ëåò³òè â ñâ³òëå ìàéáóòòÿ.
ßêå öå ùàñòÿ — â ñâ³ò³ æèòè!
Íàä³ÿ Êðàñîòê³íà

Поміркуй, чому найбільшою цінністю для людини
є життя.

Ö³íí³ñòü — òå, ùî ìàº ïåâíó âàðò³ñòü, ö³íó; âàæëèâ³ñòü, çíà÷óù³ñòü ÷îãî-íåáóäü.
Â Îñíîâíîìó çàêîí³ íàøî¿ äåðæàâè — Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè — çàçíà÷åíî, ùî ëþäèíà, ¿¿ æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ
º íàéâèùîþ ñîö³àëüíîþ ö³íí³ñòþ.
Íà æàëü, áàãàòî ëþäåé çàäóìóþòüñÿ ïðî ö³íí³ñòü
æèòòÿ ò³ëüêè òîä³, êîëè âèíèêàº ñåðéîçíà çàãðîçà
äëÿ çäîðîâ’ÿ àáî êîëè âîíî ìàéæå âòðà÷åíå.
Ëþäèíà ïîâèííà äîðîæèòè ñâî¿ì æèòòÿì, àäæå
âîíî íåïîâòîðíå.
Ùîäíÿ òè ïåðåáóâàºø ó ð³çíèõ ì³ñöÿõ: íàäâîð³,
â ïðèì³ùåíí³, ó òðàíñïîðò³. Çàéìàºøñÿ ð³çíèìè âèäàìè ä³ÿëüíîñò³ — íàâ÷àºøñÿ, ïðàöþºø, ãðàºøñÿ
òîùî. Òâîº æèòòÿ çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæèòü â³ä òîãî,
ÿê òè äáàºø ïðî âëàñíå çäîðîâ’ÿ òà áåçïåêó.
Пригадай, що таке безпека. Які ситуації називають не
безпечними?
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Обговоріть, до яких наслідків можуть призвести вчинки
зображених дітей. Як потрібно діяти в даних ситуаціях,
щоб уникнути небезпеки?

Ó÷èñü ðîçï³çíàâàòè íåáåçïåêè òà ðîçóì³òè íàñë³äêè ñâî¿õ ä³é, àáè íå ñòâîðþâàòè çàãðîçè
çäîðîâ’þ òà æèòòþ.
²ç äàâí³õ-äàâåí ëþäè â÷àòüñÿ ïåðåäáà÷àòè íåáåçïå÷í³ ñèòóàö³¿, çàïîá³ãàòè ¿ì àáî ¿õ óíèêàòè. Ïðîòå
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òðàïëÿþòüñÿ çàãðîçè, ÿê³ íå çàëåæàòü â³ä ëþäèíè.
Íàïðèêëàä, ñòèõ³¿: çåìëåòðóñè, âèâåðæåííÿ âóëêàí³â, ëàâèíè, óðàãàíè òîùî. Ó áàãàòüîõ íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³ÿõ ëþäèíà ñàìà íå ìîæå âïîðàòèñÿ ç íåáåçïåêîþ. Òîä³ ïîòð³áíî çâåðòàòèñÿ äî ñëóæá çàõèñòó
íàñåëåííÿ.
Пригадай, які служби можна викликати за номерами те
лефонів 101, 102, 103, 104, 112.
Складіть і запишіть пам’ятки про поведінку в небез
печних ситуаціях:
1 група — в будинку виникла пожежа;
2 група — у квартиру намагається проникнути злодій;
3 група — у приміщенні відчувається запах газу.
Знайди в додаткових джерелах приказки та прислів’я
про цінність життя людини.
Поміркуйте, що означає вислів видатного вченого, мит
ця і мислителя Леонардо да Вінчі.

Ïàì’ÿòàé, æèòòÿ — öå ïîäàðóíîê; ³ òîé, õòî éîãî íå
ö³íóº, íà öåé ïîäàðóíîê íå çàñëóãîâóº.
Перевір себе
1. ×îìó ïîòð³áíî áåðåãòè çäîðîâ’ÿ ³ æèòòÿ?
2. Ùî âïëèâàº íà æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ ëþäèíè?
3. Äî ÿêèõ íàñë³äê³â ìîæå ïðèçâåñòè íåõòóâàííÿ ïðàâèëàìè áåçïå÷íî¿ ïîâåä³íêè?
4. Ðîçêàæè ð³äíèì, ïðî ùî òè ñüîãîäí³ ä³çíàâñÿ/ä³çíàëàñÿ.

!

Підсумуй свої знання
 Æèòòÿ ëþäèíè — öå íàéá³ëüøà ö³íí³ñòü.
 ßêèì áóäå æèòòÿ, áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü â³ä ñàìî¿
ëþäèíè.
 Êîæíà ëþäèíà ìàº äáàòè ïðî ñâîº çäîðîâ’ÿ ³ æèòòÿ.
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Áåçïåêà ðóõó ï³øîõîä³â. Ñèãíàëè
ðåãóëþâàííÿ äîðîæíüîãî ðóõó
До чого може призвести порушення Правил дорожнього руху?

Ç êîæíèì ðîêîì íà äîðîãàõ òà âóëèöÿõ ì³ñò ³ ñ³ë
çá³ëüøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, çðîñòàº ³íòåíñèâí³ñòü ðóõó. Ùîá óáåçïå÷èòè ï³øîõîä³â,
ó íàø³é äåðæàâ³ âæèòî ÷èìàëî çàõîä³â.
Розкажіть за поданими ілюстраціями, що зроблено для
безпеки руху пішоходів.

Òà, íà æàëü, íåáåçïå÷í³ ñèòóàö³¿ íà äîðîãàõ âñå-òàêè òðàïëÿþòüñÿ. ßê òè ãàäàºø, ÷îìó?
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Поміркуй, які Правила дорожнього руху порушили
зображені діти.

Íàâ³òü íåçíà÷íå ïîðóøåííÿ Ïðàâèë äîðîæíüîãî
ðóõó ìîæå ïðèçâåñòè äî ñòðàøíèõ íàñë³äê³â.
Òè âæå çíàºø, ùî äîðîæí³é ðóõ ðåãóëþºòüñÿ ñèãíàëàìè ñâ³òëîôîðà àáî ðåãóëþâàëüíèêà.
Розкажи, яким жестам регулювальника відповідають
сигнали світлофора.

12

²íêîëè ìîæíà ïîáà÷èòè, ùî íà ïåðåõðåñò³ ïðàöþþòü ³ ñâ³òëîôîð, ³ ðåãóëþâàëüíèê. Òàê áóâàº, êîëè íåîáõ³äíî ïðîïóñòèòè êîëîíó àâòîìîá³ë³â àáî ëþäåé.
Ó öüîìó âèïàäêó ñèãíàëè ðåãóëþâàëüíèêà ãîëîâí³ø³.
Розгляньте малюнок. Поясніть, чому, всупереч Прави
лам, транспорт рухається на червоний сигнал світлофора.

Ö³êàâî, à õòî ³ êîëè âèíàéøîâ ñâ³òëîôîð?

ß ä³çíàâñÿ, ùî ïåðøèé ñâ³òëîôîð ç’ÿâèâñÿ â Ëîíäîí³ ó 1868 ðîö³. Âèíàéøîâ éîãî àíãë³éñüêèé ³íæåíåð Íàéò. Öåé
ñâ³òëîôîð áóâ ìåõàí³÷íèì: êîëüîðîâ³ ñèãíàëè
çì³íþâàâ ÷åðãîâèé ïîë³öåéñüêèé, ÿêèé ñòîÿâ
ïîðó÷. Æîâòîãî ñèãíàëó òîä³ íå áóëî.

Пригадайте правила переходу вулиць і доріг. Складіть
«Пам’ятку пішохода». Обміняйтеся пам’ятками і допов
ніть їх. Оцініть роботу кожної групи.
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Проведіть гру «Запитання — відповідь». Перевірте
одне в одного знання правил переходу вулиць і доріг.

Çàâæäè äîòðèìóéñÿ ïðàâèë ïåðåõîäó äîð³ã.
Перевір себе
1. ×îìó íåîáõ³äíî äîòðèìóâàòèñÿ Ïðàâèë äîðîæíüîãî
ðóõó?
2. Ó ÿêèõ âèïàäêàõ íà ïåðåõðåñò³ ïðàöþþòü ³ ðåãóëþâàëüíèê, ³ ñâ³òëîôîð? ×è¿ ñèãíàëè ãîëîâí³ø³?

!

Підсумуй свої знання
 Çíàòè ³ âèêîíóâàòè Ïðàâèëà äîðîæíüîãî ðóõó çîáîâ’ÿçàí³ âñ³. Ïîðóøåííÿ Ïðàâèë äóæå ÷àñòî ïðèçâîäèòü äî äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïðèãîä, ï³ä
÷àñ ÿêèõ òðàâìóþòüñÿ ï³øîõîäè, ïàñàæèðè, âîä³¿.
 Êîëè íà ïåðåõðåñò³ ïðàöþº ðåãóëþâàëüíèê, ï³øîõ³ä ïîâèíåí âèêîíóâàòè éîãî êîìàíäè.

Äîðîæí³ çíàêè
Виготов дорожні знаки за зразком.

1.

2.

3.

4.
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Âèäè ïåðåõðåñòü. Ðóõ ìàéäàíàìè
Чому перехрестя вважають найскладнішою ділянкою на дорозі?

Ì³ñöå, äå ïåðåòèíàþòüñÿ äîðîãè, íàçèâàþòü ïåðåõðåñòÿì.
Íàé÷àñò³øå ïåðåõðåñòÿ áóâàþòü ÷îòèðèñòîðîíí³ìè
³ òðèñòîðîíí³ìè. Òðàïëÿþòüñÿ é áàãàòîñòîðîíí³, àáî
ñêëàäí³ ïåðåõðåñòÿ.
ßêùî äîðîãè ïåðåòèíàþòü îäíà îäíó, — öå ÷îòèðèñòîðîííº ïåðåõðåñòÿ.

ßêùî îäíà äîðîãà ïðîëÿãàº ïðÿìî, à äðóãà âëèâàºòüñÿ â íå¿, íåìîâ ð³÷êà, — öå òðèñòîðîííº Ò-ïîä³áíå
ïåðåõðåñòÿ. Ì³ñöå, äå îäíà äîðîãà í³áè ðîçä³ëÿºòüñÿ
íà äâ³, — òðèñòîðîííº Ó-ïîä³áíå ïåðåõðåñòÿ.
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Áàãàòîñòîðîííº (ñêëàäíå) ïåðåõðåñòÿ — íàéá³ëüø
íåáåçïå÷íå ì³ñöå ³ äëÿ òðàíñïîðòó, ³ äëÿ ï³øîõîä³â.

Ïåðåõðåñòÿ áóâàþòü ðåãóëüîâàí³ ³ íåðåãóëüîâàí³.
Розкажи, яке перехрестя називають регульованим,
а яке — нерегульованим.

Ïåðåõîäèòè ðåãóëüîâàíå ïåðåõðåñòÿ ìîæíà ï³øîõ³äíèì ïåðåõîäîì íà çåëåíèé ñèãíàë ñâ³òëîôîðà.
ßêùî íà ïåðåõðåñò³ ñòî¿òü ðåãóëþâàëüíèê, ï³øîõ³ä
ïîâèíåí âèêîíóâàòè éîãî êîìàíäè.
Íà íåðåãóëüîâàíîìó ïåðåõðåñò³ âñ³ì ó÷àñíèêàì
äîðîæíüîãî ðóõó òðåáà áóòè îñîáëèâî îáåðåæíèìè
³ çîñåðåäæåíèìè. Ïåðåõîäèòè òàêå ïåðåõðåñòÿ ñë³ä
ïî äîðîæí³é ðîçì³òö³ «çåáðà», àëå ò³ëüêè òîä³, êîëè
òðàíñïîðò çóïèíèòüñÿ. ßêùî íà ïåðåõîä³ íåìàº ï³øîõ³äíî¿ ðîçì³òêè, òî òðàíñïîðò, ÿêèé ðóõàºòüñÿ, ìàº
ïåðåâàãè, ³ éîãî íåîáõ³äíî ïðîïóñêàòè. Íåðåãóëüîâàíå ïåðåõðåñòÿ ìîæíà ïåðåõîäèòè ïî ë³í³ÿõ òðîòóàð³â
àáî óçá³÷, ÿê ïîêàçàíî íà ìàëþíêó.
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Ïåðåõðåñòÿ, ÿêå çàéìàº âåëèêó òåðèòîð³þ, íàçèâàþòü ìàéäàíîì. Íà ìàéäàí âåäå ê³ëüêà äîð³ã. Ðóõ
òðàíñïîðòó íà ìàéäàí³ â³äáóâàºòüñÿ ïî êîëó.
Обговоріть, як повинні рухатися пішоходи на майдані.
Чому?

Ìàéäàí ïîòð³áíî ïåðåõîäèòè ò³ëüêè ï³øîõ³äíèìè ïåðåõîäàìè.
Проведіть гру «Регульоване перехрестя».

1. Íàìàëþéòå êðåéäîþ íà ï³äëîç³ (íà ïîäâ³ð’¿) ïåðåõðåñòÿ ç ïåðåõîäàìè, «îñòð³âöÿìè áåçïåêè».
2. Îáåð³òü âåäó÷îãî — ðåãóëþâàëüíèêà.
3. Îá’ºäíàéòåñü ó äâ³ ãðóïè: «ï³øîõîäè» ³ «òðàíñïîðò».
4. Ðóõ íà ïåðåõðåñò³ ðîçïî÷í³òü ³ç ñèãíàëó ðåãóëþâàëüíèêà. Ïîðóøíèê³â Ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó
ðåãóëþâàëüíèê çóïèíÿº ñâèñòêîì, íàçèâàº ¿õí³
³ìåíà é çàáîðîíÿº ïðîäîâæóâàòè ãðó. Ïåðåìàãàþòü ò³, õòî æîäíîãî ðàçó íå ïîðóøèòü ïðàâèë ðóõó
íà ïåðåõðåñò³.
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Перевір себе
1. Ùî òàêå ïåðåõðåñòÿ?
2. ßê³ áóâàþòü ïåðåõðåñòÿ?
3. ×îìó íà íåðåãóëüîâàíîìó ïåðåõðåñò³ âñ³ì ó÷àñíèêàì äîðîæíüîãî ðóõó òðåáà áóòè îñîáëèâî îáåðåæíèìè?

!

Підсумуй свої знання
 Íåðåãóëüîâàíå ïåðåõðåñòÿ — íåáåçïå÷íå ì³ñöå
³ äëÿ òðàíñïîðòó, ³ äëÿ ï³øîõîä³â.
 Ïåðåõîäèòè ïåðåõðåñòÿ ïîòð³áíî ò³ëüêè ï³øîõ³äíèìè ïåðåõîäàìè.
Досліди́, які види перехресть є у твоєму населеному
пункті.

Ãðóïè äîðîæí³õ çíàê³â
Для чого призначені дорожні знаки?

Ìîâó äîðîæí³õ çíàê³â ïîâèíí³ ðîçóì³òè âñ³ ó÷àñíèêè ðóõó: âîä³¿, ïàñàæèðè, ï³øîõîäè. Äëÿ êðàùîãî
ðîçï³çíàâàííÿ äîðîæí³õ çíàê³â ¿õ ðîçä³ëèëè íà ãðóïè.
Ïîïåðåäæóâàëüí³ çíàêè ìàþòü ôîðìó òðèêóòíèêà, îáâåäåíîãî ÷åðâîíîþ ë³í³ºþ. Âîíè ïîïåðåäæóþòü ïðî ìîæëèâó íåáåçïåêó íà ïåâí³é ä³ëÿíö³ äîðîãè, çàñòåð³ãàþòü, ñïîíóêàþòü äî îáåðåæíîñò³.
Розгляньте попереджувальні знаки. Поясніть, що вони
означають.
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Çàáîðîíí³ çíàêè — á³ë³ àáî ñèí³ êðóãè, îáâåäåí³ ÷åðâîíîþ ë³í³ºþ. Âîíè ìîæóòü çàáîðîíÿòè ïåâí³
ä³¿: ðóõ ï³øîõîä³â, ðóõ äåÿêèõ âèä³â òðàíñïîðòó, ¿õ
ñòîÿíêó òîùî.
Розглянь і запам’ятай заборонні знаки.

«Ðóõ íà âåëîñèïåäàõ
çàáîðîíåíî»

«Ðóõ ï³øîõîä³â
çàáîðîíåíî»

«Â’¿çä çàáîðîíåíî»

«Ñòîÿíêó
çàáîðîíåíî»

Íàêàçîâ³ çíàêè — ãîëóá³ êðóãè ç á³ëèìè ñèìâîëàìè — âêàçóþòü, êîìó àáî â ÿêîìó íàïðÿì³ ìîæíà
ðóõàòèñÿ.
«Äîð³æêà äëÿ âåëîñèïåäèñò³â»
Öåé çíàê äîçâîëÿº ðóõ âåëîñèïåäèñòàì.
«Äîð³æêà äëÿ ï³øîõîä³â»
À öåé — ï³øîõîäàì.
²íôîðìàö³éíî-âêàç³âí³ çíàêè — ãîëóá³, çåëåí³,
æîâò³, á³ë³ ïðÿìîêóòíèêè òà êâàäðàòè ³ç ñèìâîëàìè
é íàïèñàìè, ÿê³ çàïðîâàäæóþòü àáî ñêàñîâóþòü ïåâíèé ðåæèì ðóõó, ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ðîçòàøóâàííÿ
ð³çíèõ îá’ºêò³â, ïî÷àòîê ³ ê³íåöü íàñåëåíîãî ïóíêòó
òîùî.
«Ïóíêò çóïèíêè
àâòîáóñà»

«Ïóíêò çóïèíêè
òðîëåéáóñà»

«Ï³äçåìíèé
ï³øîõ³äíèé
ïåðåõ³ä»

«Íàäçåìíèé
ï³øîõ³äíèé
ïåðåõ³ä»
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«Àâòîìàã³ñòðàëü»

«Æèòëîâà
çîíà»

«Äîðîãà ç îäíîñòîðîíí³ì ðóõîì»

«Ê³íåöü íàñåëåíîãî ïóíêòó»

Розкажи, які ще інформаційновказівні знаки ти знаєш.

Çíàêè ñåðâ³ñó — á³ë³ ïðÿìîêóòíèêè ³ç çîáðàæåííÿìè ñèìâîë³â íà òë³ ãîëóáèõ ïðÿìîêóòíèê³â. Âîíè
íàäàþòü â³äîìîñò³ ï³øîõîäàì ³ âîä³ÿì ïðî ðîçòàøóâàííÿ ð³çíèõ îá’ºêò³â îáñëóãîâóâàííÿ.
«Ïóíêò ïåðøî¿
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè»

«Ïîñò ÄÀ²»

«Ë³êàðíÿ»

«Òóàëåò»

«Âîãíåãàñíèê»

«Ðåñòîðàí
àáî ¿äàëüíÿ»

«Ïóíêò äîâ³äêîâî¿
ñëóæáè»

«Ì³ñöå
â³äïî÷èíêó»

Äìèòðèêó, ÷àñòî íà äîðîãàõ ìîæíà
ïîáà÷èòè òàáëè÷êè äî äîðîæí³õ çíàê³â.
Ùî âîíè îçíà÷àþòü?
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Öå äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ
äëÿ âîä³¿â ³ ï³øîõîä³â.
îçíà÷àº, ùî
Íàïðèêëàä, òàáëè÷êà
â³äñòàíü äî îá’ºêòà, ðîçòàøîâàíîãî á³ëÿ äîðîãè,
ñòàíîâèòü 100 ìåòð³â. À òàáëè÷êè
³
âêàçóþòü, ùî äàíó ä³ëÿíêó äîðîãè
ìîæóòü ïåðåõîäèòè ëþäè
ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè.
Об’єднайтеся в групи відповідно до видів дорожніх
знаків:
1 група — попереджувальні знаки;
2 група — заборонні знаки;
3 група — наказові знаки;
4 група — інформаційновказівні знаки;
5 група — знаки сервісу.
Намалюйте ці знаки і напишіть, що вони означають.
Перевір себе
1. Íà ÿê³ ãðóïè ðîçïîä³ëåíî äîðîæí³ çíàêè?
2. ßê³ çíàêè çîáðàæåí³ â êðóç³, îáâåäåíîìó ÷åðâîíîþ
ë³í³ºþ? Ùî âîíè îçíà÷àþòü?
3. Äëÿ ÷îãî ïðèçíà÷åí³ ³íôîðìàö³éíî-âêàç³âí³ çíàêè?

!

Підсумуй свої знання
 Äîðîæí³ çíàêè ðîçïîä³ëåíî íà ãðóïè: ïîïåðåäæóâàëüí³, çàáîðîíí³, íàêàçîâ³, ³íôîðìàö³éíî-âêàç³âí³,
çíàêè ñåðâ³ñó.
 Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ äëÿ âîä³¿â òà ï³øîõîä³â
ì³ñòèòüñÿ íà ñïåö³àëüíèõ òàáëè÷êàõ äî äîðîæí³õ
çíàê³â.
Досліди́, які дорожні знаки є поблизу твоєї школи.
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Áàæàííÿ òà ìîæëèâîñò³.
Âèá³ð ³ äîñÿãíåííÿ ìåòè
Що необхідно людині, аби досягти успіху?

Êîæåí ³ç íàñ ìð³º ïðî çä³éñíåííÿ çàïîâ³òíèõ áàæàíü. Àëå öå òðàïëÿºòüñÿ íå çàâæäè. Óñå çàëåæèòü
â³ä òâî¿õ ìîæëèâîñòåé, çóñèëü ³ äîïîìîãè ³íøèõ
ëþäåé.
Îêð³ì áàæàíü, ùå º îáîâ’ÿçêè, ÿê³ ñòàâëÿòü òåáå
ïåðåä âèáîðîì: çðîáèòè ùîñü íåîáõ³äíå ÷è çíåõòóâàòè âàæëèâèì ³ çàäîâîëüíèòè âëàñíå áàæàííÿ.
Íàïðèêëàä, ùî ðîáèòè, êîëè òîá³ õî÷åòüñÿ ï³òè
â ê³íî ç äðóçÿìè, à òâî¿ áàòüêè ïðîñÿòü ïî¿õàòè ç íèìè
íà äà÷ó àáî äîïîìîãòè ïî ãîñïîäàðñòâó? Ó òàêèõ ñèòóàö³ÿõ ïîòð³áíî îáèðàòè ì³æ «õî÷ó», «ìîæó» ³ «òðåáà». Öå âèìàãàº â³ä òåáå âîëüîâèõ ÿêîñòåé: ñàìîñò³éíîñò³, ð³øó÷îñò³, íàïîëåãëèâîñò³, îðãàí³çîâàíîñò³
³ äèñöèïë³íîâàíîñò³.

Ëþäèíà íå íàðîäæóºòüñÿ ³ç ñèëüíîþ àáî ñëàáêîþ
âîëåþ. ßêîþ âîíà ñòàíå, çàëåæèòü â³ä ñàìî¿ ëþäèíè.
Ëèøå áåçïåðåðâíà ðîáîòà íàä ñîáîþ, ïîñò³éíå ñàìîâäîñêîíàëåííÿ ïðèíåñå áàæàí³ ðåçóëüòàòè. Òðåíóþ÷è ñâîº ò³ëî, òè ñòàºø çäîðîâîþ, âèòðèâàëîþ,
ñïðèòíîþ ëþäèíîþ. Òàê ñàìî ñë³ä òðåíóâàòè ðîçóì
³ âîëþ.
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Поміркуй, як повинні вчинити діти в даних ситуаціях.
Чому?

Âîëÿ — îäíà ç íàéâàæëèâ³øèõ ðèñ õàðàêòåðó,
ÿêà ïîëÿãàº ó âëàä³ íàä ñîáîþ, çäàòíîñò³ êåðóâàòè ñâî¿ìè ä³ÿìè ³ â÷èíêàìè, äîëàòè ïåðåøêîäè
íà øëÿõó äî çä³éñíåííÿ ìåòè.
Прочитайте і обговоріть, хто з подруг досягнув своєї
мети. Чому іншій дівчинці це не вдалося?

²ðèíêà òà Îëåíêà çàéìàëèñÿ ô³ãóðíèì êàòàííÿì.
Óâåñü ñâ³é â³ëüíèé ÷àñ ä³â÷àòêà òðåíóâàëèñÿ. Îáèäâ³
âèð³øèëè çäîáóòè ñïîðòèâíèé ðîçðÿä.
Àëå ìèíóëî íåáàãàòî ÷àñó — ³ ñòàâëåííÿ ïîäðóã
äî óëþáëåíîãî âèäó ñïîðòó ñòàëî ð³çíèì. Îëåíêà
äåäàë³ ÷àñò³øå ÷óëà â³ä ïîäðóãè: «Ìåí³ ñüîãîäí³ õî÷åòüñÿ â³äïî÷èòè...», «ß âòîìèëàñÿ, íà çàíÿòòÿ
íå ï³äó!..».
Íàñòóïíîãî ðîêó îäíà ä³â÷èíêà îäåðæàëà ñïîðòèâíèé ðîçðÿä, à ³íøà çàçäð³ñíî ñêàçàëà: «ßêà òè ùàñëèâà! Ìåí³ òåæ öüîãî õîò³ëîñÿ, òà îñü... íå âèéøëî».
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Äìèòðèêó, à ÿê òè ñïðàâëÿºøñÿ
ç âèêîíàííÿì áóäåííî¿ ðîáîòè àáî
çàâäàíü, ÿê³ òîá³ íå ö³êàâ³?
ß íàìàãàþñÿ âèêëèêàòè äî íèõ
³íòåðåñ, ñòâîðèòè ó âëàñí³é óÿâ³ ùîñü
ïðèºìíå. Íàïðèêëàä, óÿâëÿþ ñåáå àêòîðîì,
êîëè âèâ÷àþ â³ðø; çíàìåíèòèì ðåñòîðàòîðîì —
êîëè ìèþ ïîñóä; ìàíäð³âíèêîì —
êîëè ñêëàäàþ ñâî¿ ðå÷³.

Наведи приклади із власного життя, коли тобі доводи
лося обирати між «хочу», «можу» і «треба». Які ситуації
вимагають від тебе вольових зусиль?

Ó ñâîºìó ïðàãíåíí³ äî óñï³õó âñ³ ëþäè ð³âí³. Íà
øëÿõó äî çä³éñíåííÿ ìåòè ëþäèíà ìàº ä³ÿòè ç îãëÿäó
íà âëàñí³ ³íòåðåñè, àëå íå íà øêîäó ³íòåðåñàì ³íøèõ
ëþäåé, ñóñï³ëüñòâà.
Óñå, ùî ìè ðîáèìî, íåîáõ³äíî ðîáèòè ç ëþáîâ’þ
³ ïîâàãîþ äî ñåáå òà ³íøèõ.
Обговоріть, які справи та вчинки гідні поваги. Чому
варто займатися благодійністю?
Поміркуй, у чому секрет успіху відомих людей.

Ëþäèíà, ÿêà âì³º òâîð÷î ìèñëèòè, çä³áíà, óñï³øíî
âèêîíóº ïåâíó ä³ÿëüí³ñòü, ìîæå çíàéòè âèõ³ä ç ð³çíèõ
íåñòàíäàðòíèõ ñèòóàö³é.
Ðîçâèâàé ³ âäîñêîíàëþé ñâî¿ òâîð÷³ çä³áíîñò³:
 ôàíòàçóé, ïðèäóìóé ÿêîìîãà á³ëüøå ³äåé;
 ñïðîáóé ïîãëÿíóòè íà çâè÷í³ ðå÷³ ïî-íîâîìó;
 çàïèñóé óñ³ ö³êàâ³ äóìêè;
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 âèïðîáîâóé ñåáå â ð³çíèõ ñôåðàõ;
 àíàë³çóé íàéá³ëüø âäàë³ ð³øåííÿ çàâäàíü;
 çíàõîäü ö³êàâó ³íôîðìàö³þ, øâèäêî ðåàãóé íà âñå
íîâå.
Дізнайтеся з додаткових джерел, як ішли до своєї мети
відомі люди.
Поясни зміст прислів’я.
Íå êàæè «íå âì³þ», à êàæè «íàâ÷óñÿ».
Перевір себе
1. ßê íåîáõ³äíî ä³ÿòè, ùîá äîñÿãòè óñï³õó â æèòò³?
2. Ùî ìîæå ñòàòè íà çàâàä³ äîñÿãíåííþ ìåòè?
3. ßê³ ðèñè õàðàêòåðó äîïîìîæóòü ïîäîëàòè òðóäíîù³
â æèòò³ ³ ñòàòè óñï³øíîþ ëþäèíîþ?

!

Підсумуй свої знання
 Ó ñâîºìó ïðàãíåíí³ äî óñï³õó âñ³ ëþäè ð³âí³.
 ßêîñò³, ùî äîïîìîæóòü ñòàòè óñï³øíîþ ëþäèíîþ:
íàïîëåãëèâ³ñòü, ïðàöüîâèò³ñòü, ð³øó÷³ñòü, îðãàí³çîâàí³ñòü, äèñöèïë³íîâàí³ñòü, òâîð÷³ñòü.
Підготуй розповідь про свої життєві цінності й цілі. Чи
зміняться вони, на твою думку, років через 15–20? Чому?

Îðãàíàéçåð
Виготов органайзер за поданим зразком.

1.

2.

3.

4.
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Ðîëü ñï³ëêóâàííÿ â æèòò³ ëþäèíè
Яке значення у взаєминах людей має спілкування?

Òè âæå çíàºø, ùî ñï³ëêóâàííÿ º îäí³ºþ ç îñíîâíèõ
ïîòðåá ëþäèíè.
²ç ðàííüîãî äèòèíñòâà ìè ïðàãíåìî ñï³ëêóâàòèñÿ
íå ëèøå ç ÷ëåíàìè ðîäèíè, àëå é ç ³íøèìè ëþäüìè.
Îñîáëèâî ç òèìè, êîìó ìîæíà äîâ³ðÿòè, õòî çàâæäè çðîçóì³º òà ï³äòðèìàº, íà êîãî ìîæíà ïîêëàñòèñÿ
â áóäü-ÿê³é æèòòºâ³é ñèòóàö³¿.
Пригадайте, які правила спілкування ви знаєте. Розі
грайте діалог «Знайомство з ровесником/ровесницею».
Поміркуй, чому важливо вивчати іноземні мови.

Ì³öíà äðóæáà — äæåðåëî äîâãîë³òòÿ, ââàæàþòü ó÷åí³. ßê ïîêàçàëè ¿õí³ äîñë³äæåííÿ, ëþäè, â ÿêèõ
º õîðîø³ äðóç³, æèâóòü äîâøå çà
òèõ, ó êîãî ¿õ íåìàº.
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Äìèòðèêó, âèÿâëÿºòüñÿ, äðóæíº
ñï³ëêóâàííÿ ïîçèòèâíî âïëèâàº íà
çäîðîâ’ÿ ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè
òà ³ìóí³òåò ëþäèíè.

Öå ñïðàâä³ òàê. ß ÷óâ, ùî ñàìîòí³
ëþäè ïî÷óâàþòüñÿ ïðèãí³÷åíèìè,
íåâïåâíåíèìè. Ó íèõ ÷àñòî âèíèêàþòü
ïðîáëåìè ç³ çäîðîâ’ÿì.

Гвіздки
Æèâ êîëèñü õëîï÷èñüêî ³ç äîâîë³ ñêëàäíèì õàðàêòåðîì. Â³í ëåãêî âèáóõàâ ãí³âîì, áóâ ñâàðëèâèé, ðîáèâ áàãàòî øêîäè.
Îäíîãî äíÿ áàòüêî âðó÷èâ éîìó ì³øå÷îê ³ç ãâ³çäêàìè ³ ñêàçàâ, àáè â³í ï³ñëÿ êîæíî¿ ñâàðêè çàáèâàâ
îäèí öâÿõ ó ïàðêàí, ùî îòî÷óâàâ ïîäâ³ð’ÿ.
Ó ïåðøèé äåíü õëîïåöü çàáèâ 36 öâÿõ³â.
²ç ïëèíîì ÷àñó â³í çðîçóì³â, ùî ëåãøå êîíòðîëþâàòè âèáóõè ãí³âó, àí³æ çàáèâàòè öâÿõè, ³ ÿêîñü óâå÷åð³ ñêàçàâ áàòüêîâ³, ùî âïðîäîâæ öüîãî äíÿ í³ ç êèì
íå ïîñâàðèâñÿ.
Áàòüêî ïîõâàëèâ éîãî: «Öå äóæå
äîáðå. Òåïåð êîæíîãî äíÿ, êîëè í³
ç êèì íå ïîñâàðèøñÿ, âèòÿãóé ³ç
ïàðêàíà ïî îäíîìó öâÿøêîâ³».
Çà ÿêèéñü ÷àñ õëîï÷èíà ïîâèòÿãóâàâ óñ³ öâÿõè.
Òîä³ áàòüêî âçÿâ éîãî çà ðóêó,
ïðèâ³â äî ïàðêàíà ³ ñêàçàâ: «Ñèíó
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ì³é, öå ÷óäîâî, àëå ãëÿíü: ó ïàðêàí³ ïîâíî ä³ð. Ö³
øòàõåòèíè âæå í³êîëè íå áóäóòü òàêèìè, ÿê êîëèñü.
Êîëè ãîâîðèø äî êîãîñü, áóäó÷è â ãí³â³, òî çàâäàºø
ðàí, ïîä³áíèõ äî îöèõ ä³ðîê. ² õî÷ áè ñê³ëüêè òè ïîò³ì
ïåðåïðîøóâàâ, ðàíè çàëèøàþòüñÿ».
Ëþäñüê³ ³ñòîòè ñëàáê³, ³ ¿õ ëåãêî çðàíèòè.
Ìè âñ³ íîñèìî íà ñîá³ åòèêåòêó ç íàïèñîì: «Âèÿâëÿòè òóðáîòó! Ïîâîäèòèñÿ îáåðåæíî! Äåë³êàòíèé
òîâàð!».
Áðóíî Ôåððåðî,
ïåðåêëàä Ëüâà Ãàéäóêîâñüêîãî

Проаналізуй, які риси характеру були притаманні хлоп
чикові? Яку пораду дав синові батько? Яких ран можна
завдати людині в гніві?
Поясніть зміст прислів’їв. Поділіться своїми враження
ми від спільної роботи.
 Íå çàæèâàº ðàíà â³ä ëèõîãî ñëîâà.
 Ñëóõàé á³ëüøå, ãîâîðè ìåíøå.
 Ðîçóì ³ âèõîâàí³ñòü — áðàò ³ ñåñòðà.

Îñíîâîþ óñï³øíîãî ñï³ëêóâàííÿ º ïîâàãà, ÿêà ïðîÿâëÿºòüñÿ â òîëåðàíòíîìó ñòàâëåíí³ äî ³íòåðåñ³â,
çâè÷îê, â³ðóâàíü ³íøèõ ëþäåé, ïðàãíåíí³ çðîçóì³òè ¿õ
³ äîñÿãòè âçàºìíî¿ çãîäè.
ßêùî õî÷åø ìàòè ñïðàâæí³õ äðóç³â, ó÷èñÿ:
 ñïðèéìàòè ëþäèíó òàêîþ, ÿêîþ âîíà º;
 áà÷èòè ïåðø çà âñå ïîçèòèâí³ ðèñè ëþäèíè;
 ïîâàæàòè äóìêè òà ïåðåêîíàííÿ ³íøèõ;
 ñï³â÷óâàòè, ñï³âïåðåæèâàòè, ðîçä³ëÿòè ðàäîù³,
íåâäà÷³.
×àñîì íàâ³òü ì³æ äðóçÿìè âèíèêàþòü ñóïåðå÷êè,
ÿê³ ìîæóòü ïåðåðîñòè â ñâàðêó. Ñïðàâæí³ äðóç³ çàâæäè çðîçóì³þòü òà ïðîáà÷àòü îäíå îäíîìó.
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Ó æèòò³ íàìàãàéñÿ ðîáèòè âñå äëÿ òîãî, ùîá
ñòàòè ëþäèíîþ, ã³äíîþ ïîâàãè. Âèêîíóé çîëîòå
ïðàâèëî ñï³ëêóâàííÿ: ïîâîäüñÿ ç ³íøèìè òàê, ÿê
áàæàºø, ùîá ïîâîäèëèñÿ ç òîáîþ.
Перевір себе
1. Ùî º îñíîâîþ óñï³øíîãî ñï³ëêóâàííÿ?
2. ßê³ ïðàâèëà ñï³ëêóâàííÿ òè çíàºø?
3. ×îìó íåîáõ³äíî äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë êóëüòóðíèõ
âçàºìèí ëþäåé?

!

Підсумуй свої знання
 Ñï³ëêóâàííÿ — îäíà ç îñíîâíèõ ïîòðåá ëþäèíè.
 Ïîâàãà — îñíîâà óñï³øíîãî ñï³ëêóâàííÿ.
 Çîëîòå ïðàâèëî ñï³ëêóâàííÿ: ïîâîäüñÿ ç ³íøèìè
òàê, ÿê áàæàºø, ùîá ïîâîäèëèñÿ ç òîáîþ.

Êóëüòóðà ïîâåä³íêè.
Ïðàâèëà åòèêåòó
Чому потрібно дотримуватися правил культурної
поведінки?

Â³ääàâíà ëþäè íàìàãàëèñÿ æèòè â çëàãîä³ òà ñïîêî¿
ó ñâî¿õ ñ³ì’ÿõ ³ ãðîìàäàõ. Âîºí ¿ì âèñòà÷àëî ³ ç âîðîãàìè. Òîìó é ïðèäóìàëè ïðàâèëà êóëüòóðíî¿ ïîâåä³íêè. ¯õ äîòðèìàííÿ — îçíàêà ïîðÿäíî¿ öèâ³ë³çîâàíî¿
ëþäèíè.
Çàãàëîì ïîíÿòòÿ «êóëüòóðà ïîâåä³íêè» îá’ºäíóº âñ³
ñôåðè êóëüòóðè: ïðàâèëà ïîâåä³íêè â ãðîìàäñüêèõ
ì³ñöÿõ, âçàºìèíè ì³æ ëþäüìè, îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ÷àñó, åñòåòè÷í³ ñìàêè, åòèêåò.
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Äìèòðèêó, à ùî îçíà÷àº
ñëîâî «åòèêåò»?
Åòèêåò — öå óñòàíîâëåí³
íîðìè ïîâåä³íêè ³ ïðàâèëà
ââ³÷ëèâîñò³ â ñóñï³ëüñòâ³.

Прочитай уривки з оповідання Всеволода Нестай
ка «Ляля Іванова і Туся Мороз» (продовження подано
в електронному додатку).

Ëÿëÿ ²âàíîâà íå ïðîñòî ñîá³ Ëÿëÿ ²âàíîâà, à îíóêà
â³äîìîãî ïðîôåñîðà ²âàíîâà. À Òóñÿ Ìîðîç — ïðîñòî
ñîá³ Òóñÿ Ìîðîç.
...ßêîñü, êîëè ä³â÷àòêà éøëè ç³ øêîëè, Ëÿëÿ ðàïòîì
çóïèíèëàñÿ é ñêàçàëà:
— Òóñüêî, ïîíåñè ì³é ïîðòôåëü
òðîõè. Áóäü ëàñêà!
Òóñÿ ïî÷åðâîí³ëà, àëå âçÿëà ïîðòôåëü ³ ïîíåñëà...
²íøèì ðàçîì, êîëè Ëÿë³ òðåáà
áóëî âèòåðòè äîøêó, âîíà ñêàçàëà:
— Òóñüêî, âèòðè äîøêó... Áóäü
ëàñêà!
Òóñÿ áàãàòî ðàç³â õîò³ëà â³äìîâèòèñÿ, õîò³ëà íàâ³òü ïîñâàðèòèñÿ
ç Ëÿëåþ, àëå íå ìîãëà íàâàæèòèñÿ. Íå âèñòà÷àëî äóõó...
Об’єднайтесь у три групи і виконайте завдання.
1 група. Проаналізуйте поведінку Лялі Іванової. У чому
проявляється її самовпевненість?
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2 група. Чому Туся Мороз виконувала всі забаганки Лялі?
Чи можна сказати, що в Тусі занижена само
оцінка?
3 група. Чому однокласниці вирішили провчити Лялю?
Яку роль у цій історії відіграв дідусь?
Прочитайте і обговоріть правила етикету.

 Äî íåçíàéîìèõ òà ñòàðøèõ ëþäåé ïîòð³áíî çâåðòàòèñÿ íà «Âè».
 Ìîëîäø³ ïîâèíí³ ïåðøèìè â³òàòèñÿ ç³ ñòàðøèìè.
 Õëîï÷èê ìàº ïåðøèì ïðèâ³òàòèñÿ ç ä³â÷èíêîþ.
 Ìàëåíüêèì ä³òÿì, âàã³òíèì æ³íêàì, ëþäÿì ïîõèëîãî
â³êó, ëþäÿì ç ³íâàë³äí³ñòþ àáî áóäü-êîìó, õòî ïîòðåáóº äîïîìîãè, òðåáà ïîñòóïàòèñÿ ì³ñöåì ó ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ.
 Ñï³ëêóþ÷èñü, íå âàðòî êðè÷àòè é íàäì³ðíî æåñòèêóëþâàòè.
Розкажи, які ще правила етикету ти знаєш.
Пригадайте правила поведінки в громадських місцях.
Розіграйте сценки: 1 група — «У транспорті»; 2 група —
«Екскурсія в музей»; 3 група — «У бібліотеці»; 4 група —
«У гостях».
Прочитай уривок із вірша.

У гостях
Ó Â³ò³ — äåíü íàðîäæåííÿ.
Ìè âñ³ òóäè çàïðîøåí³,
³ ââå÷åð³, î øîñò³é,
ïðèéøëè äî íüîãî â ãîñò³.
Íàì â³ä÷èíèëà äâåð³
ìàëà ñåñòðè÷êà Â³ò³
³ çðàçó çàïèòàëà:
— Õòî íîãè ç âàñ íå âèòåð?
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Â íàñ êèëèì íå äëÿ òîãî,
àáè éîãî áðóäíèòè.
Àíó, á³ëÿ ïîðîãà
çí³ìàéòå ÷åðåâèêè!..
Òà ïîäàðóíêè çðàçó
äàâàéòå, ÿ ñõîâàþ.
Òà êðèøòàëåâó âàçó
íå ñêèíüòå! ß âàñ çíàþ...
Âè äóìàºòå, ïðîñòî
îòàê õîäèòè â ãîñò³?!
Àíàòîë³é Êîñòåöüêèé

Поміркуй, чи можна сестричку Віті вважати гостинною.
Чому? Як ти розумієш слово «гостинність»?
Складіть (за вибором) правила гостинності або правила
поведінки в гостях, використовуючи інтернетджерела.

Ïîâåä³íêà — äçåðêàëî, ó ÿêîìó êîæåí ïîêàçóº
ñâîº îáëè÷÷ÿ.
Перевір себе
1. Ùî òàêå êóëüòóðà ïîâåä³íêè?
2. Äëÿ ÷îãî ïîòð³áíî çíàòè ³ äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë
åòèêåòó?
3. ßê³ ïðàâèëà åòèêåòó òè çíàºø?

!

Підсумуй свої знання
 Äëÿ ï³äòðèìàííÿ ïîðÿäêó â ñóñï³ëüñòâ³ ëþäñòâî
çäàâíà ïðèäóìàëî çàêîíè ³ íîðìè êóëüòóðè ïîâåä³íêè.
 Íåõòóâàííÿ íîðìàìè ïîâåä³íêè ³ ïðàâèëàìè åòèêåòó ìîæå â³äøòîâõíóòè â³ä òåáå ëþäåé.
 Êóëüòóðíà ïîâåä³íêà ïðèêðàøàº ëþäèíó, äîïîìàãàº ¿é ó ñï³ëêóâàíí³ ç ³íøèìè.
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Óíèêíåííÿ êîíôë³êò³â
ç ³íøèìè ëþäüìè
Чому потрібно уникати конфліктів?

Çàçâè÷àé óñå, ùî òè ðîáèø, òàê ÷è ³íàêøå ïîâ’ÿçàíå ç ïåðåáóâàííÿì ó êîëåêòèâ³. Ó øêîë³, íà âóëèö³,
â ìàãàçèí³, ê³íîòåàòð³, ñïîðòçàë³ — âñþäè íàñ îòî÷óþòü ëþäè. Òè âæå çíàºø, ÿê
âàæëèâî ñòàâèòèñÿ äî ñï³âðîçìîâíèêà ç ïîâàãîþ. Äðóæí³ ñòîñóíêè âèêëèêàþòü ïîçèòèâí³ åìîö³¿.
Êîëè æ ëþäè êîíôë³êòóþòü, âîíè
ïñóþòü ñîá³ íàñòð³é, à öå øêîäèòü çäîðîâ’þ. Òîìó êîíôë³êò³â
ïîòð³áíî óíèêàòè é çàïîá³ãàòè ¿ì.
Êîíôë³êò — ãîñòðå ïðîòèð³÷÷ÿ ó ïîãëÿäàõ, íåïðèÿçíü ì³æ ëþäüìè.
Êîìïðîì³ñ — çãîäà íà îñíîâ³ âçàºìíèõ ïîñòóïîê.
Розкажи, чи потрапляєш ти у конфлікти. Якщо так, то
в які? Як ти їх розв’язуєш?
Прочитай притчу.

Éøëè ÿêîñü äâîº äðóç³â ïóñòåëåþ. Ñïåðå÷àëèñÿ
ïðî ùîñü, ³ îäèí ç íèõ çîïàëó âäàðèâ ³íøîãî ïî
îáëè÷÷þ.
Îñòàíí³é, â³ä÷óâàþ÷è á³ëü, àëå í³÷îãî íå êàæó÷è,
íàïèñàâ íà ï³ñêó: «Ñüîãîäí³ ì³é íàéêðàùèé äðóã äàâ
ìåí³ ëÿïàñà».
Âîíè ïðîäîâæóâàëè éòè, ïîêè íå íàòðàïèëè íà
îàçèñ, ó ÿêîìó âèð³øèëè ñêóïàòèñÿ. Òîé, õòî îòðè33

ìàâ ëÿïàñ, ëåäü íå ïîòîíóâ, òà éîãî âðÿòóâàâ äðóã.
Êîëè â³í îòÿìèâñÿ, âèêàðáóâàâ íà êàìåí³: «Ñüîãîäí³
ì³é íàéêðàùèé äðóã âðÿòóâàâ ìåí³ æèòòÿ».
Òîé, õòî äàâ ëÿïàñà ³ âðÿòóâàâ æèòòÿ ñâîºìó äðóãîâ³, çàïèòàâ éîãî:
— Êîëè ÿ òåáå îáðàçèâ, òè íàïèñàâ íà ï³ñêó, à òåïåð ïèøåø íà êàìåí³. ×îìó?
Äðóã â³äïîâ³â:
— Êîëè íàñ îáðàæàþòü, ìè ïîâèíí³ ïèñàòè öå íà
ï³ñêó, ùîá â³òðè ìîãëè öå çìåñòè. Àëå êîëè íàì ðîáëÿòü ùîñü õîðîøå, çîáîâ’ÿçàí³ âèãðàâ³þâàòè öå íà
êàìåí³, ùîá æîäåí â³òåð íå çì³ã ñòåðòè öå ç íàøî¿
ïàì’ÿò³.
Поміркуй, що допомогло друзям залагодити конфлікт.
Складіть поради, як уникати конфліктів.
Змоделюйте конфліктну ситуацію між однокласниками.
Спробуйте їх примирити.

Âèõîâóé ó ñîá³ ðèñè õàðàêòåðó, ÿê³ äîïîìàãàþòü
óíèêàòè êîíôë³êò³â:

ïîâàãà
äîáðîçè÷ëèâ³ñòü
÷óéí³ñòü
÷åñí³ñòü
ùèð³ñòü
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Поясніть зміст прислів’їв.
 Ç äîáðèìè ëþäüìè çàâæäè çãîäè ìîæíà ä³éòè.
 Êðàùå ïåðåêîíóâàòè ñëîâàìè, àí³æ êóëàêàìè.
 Êðèêîì âîãíþ íå çàãàñèø.
Порадься зі своїми рідними, як запобігти або уникнути
конфлікту. Чи різняться їхні поради? Чим?
Перевір себе
1. Ùî òàêå êîíôë³êò?
2. ßê ìîæíà óíèêíóòè êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³é?

!

Підсумуй свої знання
 Çíà÷íà ÷àñòèíà ëþäñüêîãî æèòòÿ ïðîõîäèòü ó òîâàðèñòâ³ ç ³íøèìè ëþäüìè. Àáè æèòè áóëî êîìôîðòíî, òðåáà íàìàãàòèñÿ óíèêàòè êîíôë³êò³â, çàïîá³ãàòè ¿ì.
 Íåïðèïóñòèìî âèð³øóâàòè êîíôë³êòè ñóïåðå÷êàìè
³ êðèêîì.

Êîòèê
Виготов рухому іграшку для друга/подруги.

1.

3.

2.

4.

5.
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Íàâ³ùî ëþäèí³ äåðæàâà?
Îñíîâí³ ñèìâîëè äåðæàâè
Що таке, на твою думку, держава? Які держави ти
знаєш?

Ó äàâíèíó ïåðâ³ñí³ ëþäè æèëè ðîäèííèìè ãðóïàìè.
Âîíè ðàçîì äîãëÿäàëè çà ä³òüìè, çáèðàëè ðîñëèíè,
áîðîíèëèñü â³ä õèæàê³â, ïîëþâàëè íà òâàðèí, ÿê³ ïåðåâåðøóâàëè ¿õ ñèëîþ òà ðîçì³ðàìè â äåñÿòêè ðàç³â.
Складіть за поданими малюнками розповідь про те, як
первісні люди полювали на тварин.

²ëþñòðàö³¿ äî êíèãè Äæ. Àâãóñòè, ß. Ô³ë³ïà
«Ìèñëèâö³ íà ìàìîíò³â òà ï³âí³÷íèõ îëåí³â».
Õóäîæíèê Çäåíåê Áóð³àí
36

Çãîäîì ëþäè çðîçóì³ëè, ùî
íåîáõ³äíî ðîçïîä³ëÿòè îáîâ’ÿçêè.
Îäí³ çàéìàëèñÿ çåìëåðîáñòâîì,
³íø³ — ñêîòàðñòâîì. Õòîñü äîáðå
áóäóâàâ. Ó êîãîñü êðàùå âèõîäèëî ðîáèòè ïîñóä ³ç ãëèíè. À õòîñü
Ãîí÷àðñòâî
ïðîñòî áóâ âïðàâíèì ìèñëèâöåì.
Êîëè êîæíà ëþäèíà ðîáèëà ùîñü
îäíå, òî âñÿ ãðîìàäà îòðèìóâàëà ãàðíèé ïîñóä, äîáðîòí³ áóäèíêè, á³ëüøå ¿æ³. Öå ïîçèòèâíî ïîçíà÷èëîñÿ íà ÿêîñò³ æèòòÿ ëþäåé. Çãîäîì ãðîìàäè ñòàëè
ðîçðîñòàòèñÿ, îá’ºäíóâàòèñÿ ç³ ñâî¿ìè ñóñ³äàìè äëÿ
îáì³íó òîâàðàìè àáî ñï³ëüíîãî çàõèñòó â³ä âîðîã³â. ²ç
òàêèõ îá’ºäíàíèõ ïîñåëåíü óòâîðèëèñÿ ïåðø³ äåðæàâè — Ìåñîïîòàì³ÿ ³ ªãèïåò.
Ñüîãîäí³ æ äåðæàâîþ ââàæàþòü ãðîìàäó ³ç âëàñíèìè êîðäîíàìè, óðÿäîì òà êîíñòèòóö³ºþ. Ãîëîâíà
ôóíêö³ÿ äåðæàâè — çðîáèòè æèòòÿ ãðîìàäÿí êîìôîðòí³øèì. Ïðèì³ðîì, ùîì³ñÿöÿ ãðîìàäÿíè â³ääàþòü
äåðæàâ³ íåâåëèêó ÷àñòêó ñâîº¿ çàðïëàòè — ïîäàòîê.
Çà ö³ êîøòè äåðæàâà áóäóº ë³êàðí³, øêîëè, äîðîãè.
Ùîá ó äåðæàâ³ áóâ ëàä, íåþ ïîòð³áíî ïîñò³éíî
êåðóâàòè. Äëÿ öüîãî ãðîìàäÿíè ðàç íà ê³ëüêà ðîê³â îáèðàþòü íàéìàíèõ ìåíåäæåð³â — ïðåçèäåíòà
³ ïàðëàìåíò. Öåé ïðîöåñ íàçèâàþòü âèáîðàìè.
Æèòòÿ áóäü-ÿêî¿ äåðæàâè âëàøòîâàíå çà ïåâíèìè
ïðàâèëàìè — çàêîíàìè, à ¿¿ ãðîìàäÿíè ìàþòü âèçíà÷åí³ ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè. Îñíîâíèì çàêîíîì äåðæàâè
º êîíñòèòóö³ÿ.
Óñ³ ãðîìàäÿíè ïîâèíí³ âèêîíóâàòè ïðèéíÿò³
çàêîíè. Õòî ¿õ ïîðóøóº, ìàº çà öå â³äïîâ³äàòè.
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Äåðæàâà — âëàäà, êåð³âíèöòâî; àïàðàò ïîë³òè÷íî¿
âëàäè â ñóñï³ëüñòâ³.
Розкажи, у якій державі ти живеш. Хто президент
України? Як називається український парламент?
Складіть статті «конституції» вашого класного колекти
ву, враховуючи не лише власні інтереси, але й інтереси
вчителів і батьків; не тільки свої права, але й обов’язки.
Пригадай, що належить до основних символів держави.
Що ти знаєш про державні символи України?

Äåðæàâíèé
Ïðàïîð Óêðà¿íè

Ïðîºêò Âåëèêîãî
ãåðáà Óêðà¿íè

Ïîáóòóº äóìêà, ùî êîëüîðè Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà Óêðà¿íè ñèìâîë³çóþòü
æîâò³ ïîëÿ ïøåíèö³ é ñèíº íåáî. Ïðàêòèêà âèêîðèñòàííÿ öèõ êîëüîð³â íà
ñòÿãàõ ñÿãàº ñèâî¿ äàâíèíè. Òàê, ³ùå
â 15-ìó ñòîë³òò³ ëüâ³âñüê³ ëèöàð³ çîáðàæóâàëè æîâòîãî ëåâà íà ñèíüîìó òë³.
² çàïîðîçüê³ êîçàêè òåæ óïîäîáàëè
òàê³ áàðâè. Êîæåí êîçàöüêèé ïîëê ìàâ
ñâîº çíàìåíî, ïåðåâàæíî ñèíüî-æîâòèõ â³äò³íê³â.
Óêðà¿íà, ÿê ³ áóäü-ÿêà ³íøà äåðæàâà, ìàº äâà ãåðáè — ìàëèé ³ âåëèêèé.
Ìàëèé ãåðá — öå äîáðå â³äîìèé òîá³
æîâòèé òðèçóá íà ñèíüîìó ùèò³. Õî÷à
çàòâåðäæåíèé â³í áóâ ó 1992 ðîö³,
³ñòîð³ÿ éîãî ïîõîäæåííÿ ïî÷àëàñÿ ùå
çà ÷àñ³â êíÿçþâàííÿ Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî. Òîä³ òðèçóáåöü çîáðàæóâàëè
íà ìîíåòàõ ³ ïå÷àòêàõ. À îñü Âåëèêèé ãåðá Óêðà¿íè ³ñíóº ïîêè ó âèãëÿä³
ïðîºêòó.
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Пригадай текст Державного Гімну України.
Знайди в інтернетджерелах інформацію про історію
створення головної пісні нашої держави.

Мова
Íàéïåðøå ñâîº ñëîâî ëþäèíà ïðîìîâëÿº ìîâîþ,
ÿêó íàçèâàþòü ð³äíîþ, àáî ìàòåðèíñüêîþ. Öå ìîâà,
ÿêîþ ðîçìîâëÿþòü ó òâî¿é ñ³ì’¿. Îêð³ì òîãî, êîæíà
äåðæàâà ìàº ñâîþ, îô³ö³éíî âèçíàíó ìîâó — äåðæàâíó, ÿêó ïîâèíí³ çíàòè âñ³ ãðîìàäÿíè.
Â Óêðà¿í³ äåðæàâíîþ ìîâîþ º óêðà¿íñüêà, ïðî ùî
çàïèñàíî â Îñíîâíîìó çàêîí³ íàøî¿ äåðæàâè — Êîíñòèòóö³¿. Ö³ºþ ìîâîþ âèäàþòü çàêîíè é óêàçè. Öå
ìîâà äåðæàâíîãî ðàä³î ³ òåëåáà÷åííÿ. Íåþ íàâ÷àþòüñÿ ñòóäåíòè â óí³âåðñèòåòàõ òà ó÷í³ ó øêîëàõ.
Äåðæàâíà ìîâà º ð³äíîþ äëÿ á³ëüøîñò³ íàñåëåííÿ
íàøî¿ êðà¿íè. Îáîâ’ÿçîê óñ³õ ãðîìàäÿí — âèâ÷àòè ¿¿
³ äîáðå âîëîä³òè íåþ.
Óêðà¿íñüêà ìîâà çà ñâîºþ ìèëîçâó÷í³ñòþ ïîñ³äàº
îäíå ç ïåðøèõ ì³ñöü ó ªâðîï³. ¯¿ êðàñó òà ñï³âó÷³ñòü
âèçíàº âåñü ñâ³ò.
Виконайте завдання: 1 група — складіть правила,
яких потрібно дотримуватися під час виконання Гімну
України; 2 група — назвіть події, коли виконують Гімн
України; 3 група — поясніть, як ви розумієте зміст при
слів’я: «Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається».
Перевір себе
1. Äëÿ ÷îãî ëþäèí³ ïîòð³áíà äåðæàâà?
2. ßê íàçèâàþòü îñíîâíèé çàêîí äåðæàâè?
3. Ùî íàëåæèòü äî äåðæàâíèõ ñèìâîë³â Óêðà¿íè?
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Підсумуй свої знання
 ²ñòîð³ÿ ñòâîðåííÿ ïåðøèõ äåðæàâ ñÿãàº ïðàäàâí³õ
÷àñ³â.
 Äëÿ óïðàâë³ííÿ äåðæàâîþ ðàç íà ê³ëüêà ðîê³â ãðîìàäÿíè êîëåêòèâíèì ð³øåííÿì îáèðàþòü êåð³âíèê³â. Öåé ïðîöåñ íàçèâàþòü âèáîðàìè.
 Äåðæàâíèìè ñèìâîëàìè Óêðà¿íè º Äåðæàâíèé Ïðàïîð Óêðà¿íè, Äåðæàâíèé Ãåðá Óêðà¿íè, Äåðæàâíèé
Ã³ìí Óêðà¿íè.
 Äåðæàâíîþ ìîâîþ â Óêðà¿í³ º óêðà¿íñüêà ìîâà.

Ìî¿ ãðîìàäÿíñüê³
ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè
Прочитай розповідь Дмитрика.

ß ç³áðàâñÿ ïîãðàòè ç äðóçÿìè ó ôóòáîë, òà
ìåíå çóïèíèëà ñåñòðè÷êà.
— ßêùî íå ïîãîäèøñÿ ç íàìè ïîãðàòèñÿ, òî
ìè òåáå ç êâàðòèðè íå âèïóñòèìî! — ç ïîãðîçîþ
ïîïåðåäèëà âîíà.
— Íå ìàºòå ïðàâà! ß âàì íå êð³ïàê! Õî÷ó — ãðàþñÿ,
õî÷ó — í³.
— ß ç Äìèòðèêîì çãîäåí, — ï³äòâåðäèâ òàòî. —
Îñü ÿêáè âè æèëè 200 ðîê³â òîìó ³ òè, Îëåíêî, áóëà
ãîñïîäèíåþ êð³ïàê³â, òî ìîãëà á íàêàçàòè ¿ì ãðàòèñÿ
ç òîáîþ òîä³, êîëè òîá³ çàõî÷åòüñÿ. À â ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³ âñå íå òàê.
— Õ³áà ÿ íå ìîæó ïîãðàòèñÿ ç Äìèòðèêîì? — íå
âãàâàëà ñåñòðè÷êà.
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— Ìîæåø, àëå ò³ëüêè òîä³, êîëè â³í ñàì öüîãî çàõî÷å. Â³í ìàº ïðàâî â³äìîâèòèñÿ.
— À â ìåíå ùî æ, íåìà í³ÿêèõ ïðàâ?..
Êð³ïàê — ñåëÿíèí, ÿêèé áóâ âëàñí³ñòþ ïîì³ùèêà
çà ÷àñ³â êð³ïàöòâà.
Поміркуй, чи має право дівчинка попросити Дмитрика
погратися з нею. Чи має вона право примусити Дмитрика
робити те, що хочеться їй? Де записані права та обов’язки
громадян України?
Пригадайте, які права та обов’язки мають громадяни
України.

Ãðîìàäÿíñüê³ ïðàâà — öå ãðóïà ïðàâ, ÿê³ çàõèùàþòü îñîáèñòó ñâîáîäó ëþäèíè, ¿¿ íåçàëåæí³ñòü ÿê
ç áîêó äåðæàâè, òàê ³ ç áîêó ³íøèõ ëþäåé. Îñíîâíèìè
ãðîìàäÿíñüêèìè ïðàâàìè ëþäèíè º:
 ïðàâî íà æèòòÿ òà éîãî çàõèñò;
 ïðàâî íà ïîâàãó äî ëþäñüêî¿ ã³äíîñò³;
 ïðàâî íà ñâîáîäó òà îñîáèñòó íåäîòîðêàíí³ñòü;
 ïðàâî íà ñâîáîäó äóìêè ³ ñîâ³ñò³;
 ïðàâî íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íó äîïîìîãó;
 ïðàâî íà îñâ³òó òà ïðàöþ;
 ïðàâî íà ð³âí³ñòü óñ³õ ëþäåé ïåðåä çàêîíîì ³ ñóäîì.
Íà æàëü, ó æèòò³ ÷àñòî òðàïëÿþòüñÿ ïîðóøåííÿ ïðàâ, òîìó çà ¿õ äîòðèìàííÿ ïîòð³áíî áîðîòèñÿ:
çâåðòàòèñÿ çà äîïîìîãîþ äî ëþäåé, ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é, äåðæàâíî¿ âëàäè.
²ç ïðàâàìè íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàí³ îáîâ’ÿçêè ãðîìàäÿí. Êîæíà ëþäèíà çîáîâ’ÿçàíà âèêîíóâàòè ¿õ, ùîáè
íå çàâäàâàòè øêîäè äåðæàâ³, ñóñï³ëüñòâó.
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Êîíñòèòóö³ÿ âñòàíîâëþº òàê³ ãðîìàäÿíñüê³ îáîâ’ÿçêè ëþäèíè:
 øàíóâàòè äåðæàâí³ ñèìâîëè;
 çàõèùàòè Â³ò÷èçíó, ¿¿ íåçàëåæí³ñòü;
 íå çàïîä³þâàòè øêîäó ïðèðîä³,
êóëüòóðí³é ñïàäùèí³;
 áàòüêàì óòðèìóâàòè ä³òåé äî ¿õ ïîâíîë³òòÿ;
 ïîâíîë³òí³ì ä³òÿì ï³êëóâàòèñÿ ïðî ñâî¿õ íåïðàöåçäàòíèõ áàòüê³â;
 íå ïîñÿãàòè íà ïðàâà ³ ñâîáîäè, ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü
³íøèõ ãðîìàäÿí.
Пригадайте, які права мають діти. Яке право, на вашу
думку, найголовніше?

Åìáëåìà
Îðãàí³çàö³¿
Îá’ºäíàíèõ
Íàö³é

Ïðàâà ä³òåé çàõèùåí³ çàêîíîäàâ÷î.
Òàê, ³ùå â 1989 ðîö³ áóëî ñêëàäåíî Êîíâåíö³þ ÎÎÍ ïðî ïðàâà äèòèíè. Â Óêðà¿í³ âîíà ä³º ç 1991 ðîêó. Òåêñò Êîíâåíö³¿
ñüîãîäí³ ðîçì³ùåíî â ²íòåðíåò³. Êîæíà
äèòèíà ìîæå îçíàéîìèòèñÿ ³ç öèì äîêóìåíòîì äëÿ òîãî, ùîá çíàòè ñâî¿ ïðàâà
³ âì³òè ¿õ çàõèñòèòè.
Îêð³ì ïðàâ, ä³òè òàêîæ ìàþòü îáîâ’ÿçêè. Íàïðèêëàä, îáîâ’ÿçêîì äèòèíè º íàâ÷àííÿ.

Êîíâåíö³ÿ — óãîäà ì³æ äåðæàâàìè.
ÎÎÍ (Îðãàí³çàö³ÿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é) — ì³æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ, ñòâîðåíà äëÿ ï³äòðèìàííÿ
ìèðó òà áåçïåêè ó ñâ³ò³.
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Обговоріть, які права порушуються щодо зображених
казкових героїв. Складіть поради для потерпілих.

²ëþñòðàö³ÿ äî êàçêè
«Ëèñèöÿ òà çàºöü».
Õóäîæíèê Îëåã
Ê³íàëü

²ëþñòðàö³ÿ äî êàçêè
«×åðâîíà Øàïî÷êà».
Õóäîæíèê Îëåã
Ê³íàëü

²ëþñòðàö³ÿ äî êàçêè
«Ôàðáîâàíèé Ëèñ».
Õóäîæíèê Îëåã
Ê³íàëü

Перевір себе
1. Ùî òàêå ãðîìàäÿíñüê³ ïðàâà? Íàçâè ¿õ.
2. ßêèìè ãðîìàäÿíñüêèìè ïðàâàìè êîðèñòóºøñÿ òè
³ ÷ëåíè òâîº¿ ðîäèíè?
3. ×îìó îáîâ’ÿçêè ãðîìàäÿí ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ç ¿õí³ìè
ïðàâàìè?
4. ßê áàòüêè àáî ð³äí³ òóðáóþòüñÿ ïðî òåáå?
5. Ðîçêàæè ïðî ñâî¿ îáîâ’ÿçêè ÿê ÷ëåíà ñ³ì’¿, ó÷íÿ/ó÷åíèö³ êëàñó, ãðîìàäÿíèíà/ãðîìàäÿíêè Óêðà¿íè.

!

Підсумуй свої знання
 Ãðîìàäÿíñüê³ ïðàâà — öå ãðóïà ïðàâ, ÿê³ çàõèùàþòü íåçàëåæí³ñòü ëþäèíè, ¿¿ ³íäèâ³äóàëüíó ñâîáîäó. Êð³ì ïðàâ, êîæíà ëþäèíà ìàº ùå é îáîâ’ÿçêè.
 Ãîëîâíèé îáîâ’ÿçîê êîæíîãî — íå ïîðóøóâàòè ³ íå
óòèñêàòè ïðàâà ³íøî¿ ëþäèíè.
 Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè âèçíà÷àº íå ò³ëüêè äåðæàâíèé
óñòð³é, à òàêîæ ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè ãðîìàäÿí.
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Òóðáîòà êîæíîãî ïðî êóëüòóðíó
ñïàäùèíó ³ äîâê³ëëÿ
Що таке культура народу?

Êîæåí íàðîä íà Çåìë³ ìàº ñâî¿ íåïîâòîðí³ ðèñè
³ âèð³çíÿºòüñÿ ç-ïîì³æ ³íøèõ ïåðåäóñ³ì êóëüòóðîþ.
Óñå, ùî çà áàãàòî ïîêîë³íü ñòâîðèâ íàðîä, — çâè÷à¿
òà îáðÿäè, ï³ñí³ é êàçêè, êàðòèíè õóäîæíèê³â ³ âèðîáè
íàðîäíèõ ìàéñòð³â, òâîðè êîìïîçèòîð³â ³ ïèñüìåííèê³â, àðõ³òåêòóðí³ ñïîðóäè òà ïàðêè — º êóëüòóðíîþ ñïàäùèíîþ. Óêðà¿íà
ìàº äóæå äàâíþ êóëüòóðó, ÿê³é
ïîíàä òèñÿ÷ó ðîê³â. Ñâî¿ âèòîêè
âîíà áåðå ùå ç Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ —
«Âåñ³ëëÿ íà Ïîëòàâùèí³». ÷àñ³â êíÿçþâàííÿ Âîëîäèìèðà
Ìèõàéëî Îíàöüêî
Âåëèêîãî òà ßðîñëàâà Ìóäðîãî.
Стоянка первісної людини
ßêùî êîìóñü ³ç âàñ äîâåäåòüñÿ ïîáóâàòè â Àìåðèêàíñüêîìó ìóçå¿ ïðèðîäîçíàâñòâà, ùî â Íüþ-Éîðêó,
íà Ìàíãåòòåí³, òî îáîâ’ÿçêîâî çàïèòàéòå: «Ùî â åêñïîçèö³¿ íàéäàâí³øå?». Â³äïîâ³äü áóäå íåñïîä³âàíà:
âàñ ïðèâåäóòü äî ä³îðàìè, íà ÿê³é óâ³÷íèëè ôðàãìåíò Äåñíè, êîíñòðóêö³þ æèòëà,
çðîáëåíó ç ê³ñòîê, ìóëÿæ³ ÷îëîâ³êà
òà æ³íêè (éìîâ³ðíèõ æèòåë³â òîãî
÷àñó) ³ç íàïèñîì: «12 òèñÿ÷ ðîê³â
äî íàøî¿ åðè, óêðà¿íñüêå ñåëî».
Îòîæ, áàòüê³âùèíîþ âñåñâ³òíüî â³äîìîãî ïîñåëåííÿ, ÿêîìó
Ìåçèíñüêèé
áëèçüêî 20 òèñÿ÷ ðîê³â, º òåðèòîàðõåîëîã³÷íèé ìóçåé,
ð³ÿ ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè.
×åðí³ã³âñüêà îáë.
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Îñòîðîíü çàë³çíèöü òà àâòîìîá³ëüíèõ ìàã³ñòðàëåé, ñåðåä ãëèáîêèõ áàéðàê³â, ùî çá³ãàþòü äî êðàñóí³ Äåñíè, çàãóáèëîñÿ ñåëî Ìåçèí,
äå ïëèí ÷àñó íåìîâáè çóïèíèâñÿ.
Òóò ó ñòàðîìó æèòëîâîìó áóäèíêó ðîçòàøîâàíèé Ìåçèíñüêèé
Ôðàãìåíòè ðîçêîïîê,
ùî çáåð³ãàþòüñÿ â ìóçå¿ àðõåîëîã³÷íèé ìóçåé — íàéá³ëüøèé
ñ³ëüñüêèé ìóçåé ó ªâðîï³. Ó íüîìó
ñåðåä ³íøîãî åêñïîíóºòüñÿ ìàëþíîê, íàíåñåíèé íà
áðàñëåò ³ç ê³ñòêè ìàìîíòà. Éîãî ðîçøèôðîâóþòü ÿê
íàéäàâí³øèé êàëåíäàð.
Ä³îðàìà — ñòð³÷êîïîä³áíà, ç³ãíóòà ï³âêîëîì
æèâîïèñíà êàðòèíà ç ïåðåäí³ì íàî÷íèì ïëàíîì
(ìàêåòè ñïîðóä, ðåàëüí³ òà áóòàôîðñüê³ ïðåäìåòè).

Ñîáîð Ñâÿòî¿ Ñîô³¿
ó Êèºâ³

«Õðåùåííÿ
Âîëîäèìèðà». Ôðåñêà
Â³êòîðà Âàñíåöîâà

Софійський собор
Ñåðåä çáåðåæåíèõ íà òåðåíàõ
Ñõ³äíî¿ ªâðîïè óí³êàëüíèõ ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè ñîáîð Ñâÿòî¿ Ñîô³¿
ó Êèºâ³ º íàéäàâí³øèì.
Òóò â³äáóâàëèñÿ öåðåìîí³¿ «ïîñàäæåííÿ» êíÿç³â íà êè¿âñüêèé ïðåñòîë, ïðèéîìè ³íîçåìíèõ ïîñë³â.
Ïðè Ñîô³éñüêîìó ñîáîð³ âåëîñÿ
ë³òîïèñàííÿ, à çà ÷àñ³â ßðîñëàâà
Ìóäðîãî áóëà ñòâîðåíà ïåðøà
â³äîìà â Êè¿âñüê³é Ðóñ³ á³áë³îòåêà.
Ñîáîð Ñâÿòî¿ Ñîô³¿ çàíåñåíî
äî ñïèñêó Âñåñâ³òíüî¿ ñïàäùèíè
ÞÍÅÑÊÎ. Â³í º äåðæàâíèì ìóçåºì-çàïîâ³äíèêîì. Ç ö³º¿ ïðè÷èíè
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ó íüîìó çàáîðîíåíî ïðîâîäèòè áîãîñëóæ³ííÿ. Âèíÿòêîì ³ç öüîãî ïðàâèëà º Äåíü Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè,
êîëè â Ñîô³éñüêîìó ñîáîð³ ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ ðåë³ã³éíèõ êîíôåñ³é çä³éñíþþòü ñï³ëüíå áîãîñëóæ³ííÿ
íà ÷åñòü Óêðà¿íè.
ÞÍÅÑÊÎ (ïîâíà íàçâà — Îðãàí³çàö³ÿ Îá’ºäíàíèõ
Íàö³é ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè ³ êóëüòóðè) — öå ì³æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ, ïîêëèêàíà áåðåãòè é îõîðîíÿòè ïàì’ÿòêè êóëüòóðè ñâ³òîâîãî çíà÷åííÿ.
Поміркуй, чи може книга бути частиною
культурної спадщини народу.

Ïåðåñîïíèöüêå ªâàíãåë³º — âèçíà÷íà ðóêîïèñíà ïàì’ÿòêà ñòàðîóêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðíî¿ ìîâè é ìèñòåöòâà.
Пригадайте, які пам’ятки історії є у ва
шій місцевості. Розкажіть, що ви про них
знаєте.
Обговоріть за поданими світлинами, які народні ремес
ла поширені в Україні. Чи можна їх вважати культурною
спадщиною українського народу?
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Прочитай оповідання Марії Шевчук «Рідна земля», по
дане в електронному додатку.
Поміркуй, до чого закликає читачів авторка оповідання.
Чому потрібно шанобливо ставитися до культурних скар
бів та довкілля?
Перевір себе
1. Ùî íàëåæèòü äî êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè?
2. ßê³ â³äîì³ òîá³ çäîáóòêè êóëüòóðè ìîæíà â³äíåñòè äî
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè óêðà¿íö³â?
3. ßê òè ìîæåø äáàòè ïðî çáåðåæåííÿ êóëüòóðíèõ
íàäáàíü ñâîãî íàðîäó?

!

Підсумуй свої знання
 Êóëüòóðíà ñïàäùèíà — öå ñòâîðåíà ìèíóëèìè ïîêîë³ííÿìè ÷àñòèíà ìàòåð³àëüíî¿ ³ äóõîâíî¿ êóëüòóðè íàðîäó, ùî âèòðèìàëà âèïðîáóâàííÿ ÷àñîì
³ ïåðåäàºòüñÿ íàùàäêàì ÿê ùîñü ö³ííå ³ øàíîâàíå.
 Áåçö³ííèì íàäáàííÿì óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè º íàðîäíå ìèñòåöòâî òà ôîëüêëîð.
 Êîæåí óêðà¿íåöü ïîâèíåí äáàòè ïðî çáåðåæåííÿ
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè òà äîâê³ëëÿ.

Âèøèâêà «Òðèçóá»
Виший державний символ за зразком.

1.

2.

3.

4.

5.
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Ïðèêëàäè ïðàâîïîðóøåíü ñåðåä
ä³òåé òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà ¿õ ñêîºííÿ
Поміркуй, чи всі в нашій державі дотримуються законів.
Наведи приклади із життя. Що відбувається з людьми,
які не поважають законів? Що таке правопорушення?

ßêùî òè ïîðóøèø ÿêåñü ïðàâèëî åòèêåòó, òî ìîæåø âèêëèêàòè â ³íøèõ ëþäåé õ³áà ñì³õ ÷è îñóä. Àëå
º â÷èíêè, ùî ìàòèìóòü äóæå ñóìí³ íàñë³äêè ³ äëÿ
òåáå, ³ äëÿ òâî¿õ ð³äíèõ.
Íàïðèêëàä, ä³òè â³äïî÷èâàëè íà óçë³ññ³. Ïîðÿä êîëîñèëîñÿ ïîëå ñòèãëî¿ ïøåíèö³. Õëîïö³ ðîçïàëèëè
âîãíèùå ³ ïåêëè íà íüîìó êàðòîïëþ òà ÿáëóêà. ×åðåç
íåîáåðåæí³ñòü ïîëóì’ÿ ïåðåêèíóëîñÿ íà ïøåíè÷íèé
ëàí. Áëèçüêî ãåêòàðà ïîëÿ áóëî âêðèòî ïîïåëîì ³ ñàæåþ. ²íøèé âèïàäîê: øêîëÿð³ çàðàäè ðîçâàãè ïîð³çàëè îáøèâêó ñèä³ííÿ ó òðîëåéáóñ³ òà ðîçìàëþâàëè
ôàðáîþ ç áàëîí÷èêà ñò³íó áóäèíêó.
Òàê³ â÷èíêè íàçèâàþòü ïðàâîïîðóøåííÿìè, òîìó
ùî âîíè ïîðóøóþòü ïðàâèëà æèòòÿ ó ñóñï³ëüñòâ³.
Ïðàâîïîðóøåííÿ — ïîðóøåííÿ ïðàâ ³íøèõ
ëþäåé; ïîâåä³íêà, íàñë³äêè ÿêî¿ çàâäàþòü øêîäè
³íøèì.
Обговоріть, чи повинні діти відповідати за скоєні пра
вопорушення так само, як дорослі.

Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ â³ê, ³ç ÿêîãî íàñòàº êðèì³íàëüíà
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâî¿ â÷èíêè â³äïîâ³äíî äî çàêîíó,
ñòàíîâèòü 14 ðîê³â. Äî öüîãî ÷àñó äèòèíó íå ìàþòü
ïðàâà óâ’ÿçíèòè. Òîìó â³äïîâ³äàþòü çà â÷èíêè ìàëîë³òí³õ ïðàâîïîðóøíèê³â ¿õí³ áàòüêè. Âîíè áóäóòü çìó48

øåí³ â³äøêîäóâàòè âñ³ çáèòêè, ÿêèõ çàâäàëà áåçäóìíà ïîâåä³íêà ¿õí³õ ä³òåé.
Обговоріть, що може трапитись, якщо: 1 група — про
гуляти уроки; 2 група — розмалювати стіни в під’їзді;
3 група — вкрасти у магазині шоколадку.

Історія про хулігана
Â îäíîìó ì³ñò³ ó íåâåëèê³é øêîë³ íàâ÷àâñÿ õëîï÷èíà, êîòðèé ïîñò³éíî êðèâäèâ îäíîêëàñíèê³â. Õòî
ò³ëüêè íå íàìàãàâñÿ ïåðåâèõîâàòè õóë³ãàíà! Òà íå
âäàâàëîñÿ í³êîìó...
Îõ ³ íàáðèäëî öå îäíîêëàñíèêàì!
² âèð³øèëè âîíè âëàøòóâàòè õóë³ãàíîâ³ áîéêîò. Íå â³òàëèñÿ ç íèì,
ïåðåñòàëè â³äïîâ³äàòè íà çàïèòàííÿ — ñëîâîì, íå çâåðòàëè íà íüîãî
óâàãè. Âñ³ ìîâ÷êè ñèä³ëè é ðîáèëè
âèãëÿä, ùî éîãî â êëàñ³ íåìàº.
Ñïåðøó õëîï÷èñüêî íà öå íå çâàæàâ. Ïîò³ì ïî÷àâ
ñåðäèòèñÿ íà îäíîêëàñíèê³â. Àëå âðåøò³ çáàãíóâ,
ùî âîíè íàëàøòîâàí³ ð³øó÷å. «Íåâæå ÿ ¿õ ñêðèâäèâ?
Íåâæå ÿ òàêèé ïîãàíèé?» — ðîçì³ðêîâóâàâ õëîï÷èíà.
Òîä³ õëîï÷èê òâåðäî âèð³øèâ çì³íèòè âëàñíó ïîâåä³íêó. Â³í á³ëüøå í³êîãî íå êðèâäèâ, ïðîïóñêàâ
ä³â÷àòîê ³ â÷èòåë³â óïåðåä, ïåðåñòàâ ãàñàòè êîðèäîðàìè, çáèâàþ÷è ç í³ã óñ³õ íà ñâîºìó øëÿõó, à ï³ñëÿ
óðîê³â çà âëàñíèì áàæàííÿì íà÷èñòî âèìèâ êëàñíó
äîøêó. ×åðåç ê³ëüêà äí³â ä³òè âæå íå áà÷èëè ó ñâîºìó
îäíîêëàñíèêîâ³ õóë³ãàíà ³ çãîäîì ïîòîâàðèøóâàëè
ç íèì.
Â³äòîä³ â øêîë³ ó÷í³â öüîãî êëàñó ââàæàþòü
íàéäðóæí³øèìè, à ñïîñ³á, ÿêèé âîíè îáðàëè äëÿ
ïåðåâèõîâàííÿ, — íàéá³ëüø ä³ºâèì.
Çà Ìàðêîì Áåäåíêîì
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Розкажи, які правопорушення вчиняв хлопчик. До чого
вони могли призвести? Чого навчає це оповідання?
Поміркуйте і поясніть вислів: «Обираючи вчинок, ти
обираєш і наслідки, до яких він призводить». Проілю
струйте свої міркування прикладами.
Перевір себе
1. Ùî òàêå ïðàâîïîðóøåííÿ?
2. Íàçâè îñíîâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïîøèðåí³ ñåðåä
ä³òåé.
3. ²ç ÿêîãî â³êó íàñòàº â³äïîâ³äàëüí³ñòü äèòèíè çà ïðàâîïîðóøåííÿ?
4. ßê ñàìå áàòüêè çìóøåí³ â³äïîâ³äàòè çà ñêîºí³ ä³òüìè
ïðàâîïîðóøåííÿ?

!

Підсумуй свої знання
 Ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ ä³òè íå ïðèòÿãóþòüñÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñâî¿ â÷èíêè íàð³âí³
ç äîðîñëèìè.
 Â³ê ïî÷àòêó êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ â Óêðà¿í³ — 14 ðîê³â.

Ñîö³àëüíà ðîëü ëþäèíè
Що означає бути членом суспільства?

Êîæíà ëþäèíà — íåïîâòîðíà. Ðàçîì ç òèì âîíà
º ÷ëåíîì ñóñï³ëüñòâà, òîáòî âèêîíóº ïåâíó ñîö³àëüíó
ðîëü. Íàïðèêëàä, Êàòÿ Ãîí÷àðåíêî. Âäîìà âîíà äîíüêà ñâî¿õ áàòüê³â, ñåñòðè÷êà ñâîãî ñòàðøîãî áðàòà,
îíó÷êà ñâî¿õ ä³äóñ³â ³ áàáóñü. Ó øêîë³ âîíà — ó÷åíèöÿ,
ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ — ïàñàæèðêà, ó á³áë³îòåö³ — ÷èòà÷êà, ó ìàãàçèí³ — êóïóâàëüíèöÿ, ó ë³êàðí³ —
ïàö³ºíòêà.
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Îòîæ, òè ùîäíÿ âèêîíóºø äåê³ëüêà ðîëåé. ² êîæíà ç íèõ âèìàãàº äîòðèìàííÿ ïåâíèõ ïðàâèë, ³íàêøå òâîÿ
ïîâåä³íêà áóäå âèäàâàòèñÿ ñì³øíîþ,
äèâíîþ ÷è íàâ³òü íåïðèñòîéíîþ.
Ïîâåä³íêà ëþäèíè çàëåæèòü â³ä
òîãî, ÿêó ñîö³àëüíó ðîëü ó ñóñï³ëüñòâ³
âîíà âèêîíóº. Êîíòðîëåðè ó òðîëåéáóñ³ âèìàãàþòü â òåáå êâèòîê íà ïðî¿çä íå òîìó, ùî
õî÷óòü ç òîáîþ ïîçíàéîìèòèñÿ, à òîìó, ùî âèêîíóþòü â³äïîâ³äíó ñîö³àëüíó ðîëü ³ ¿õí³é îáîâ’ÿçîê — ïåðåâ³ðÿòè êâèòêè â ïàñàæèð³â.
Обговоріть, яку соціальну роль виконує шкільне вчи
тельство.

Âèÿâëÿºòüñÿ, ïðîôåñ³ÿ â÷èòåëÿ
òà â÷èòåëüêè — îäíà ç íàéäàâí³øèõ íà
Çåìë³. Íàâ³òü ïåðâ³ñí³ ëþäè â÷èòåëþâàëè.
ßê ïðàâèëî, â÷èëè ³íøèõ íàéñòàðø³ ÷ëåíè
ãðîìàäè. Âîíè äîïîìàãàëè ìîëîä³ îïàíîâóâàòè
ð³çí³ ñïîñîáè ïîëþâàííÿ òà ïåðåäàâàëè äîñâ³ä
âèæèâàííÿ ó ñêëàäíèõ óìîâàõ. Çãîäîì öÿ
ïðîôåñ³ÿ ñòàëà äîêîí÷å íåîáõ³äíîþ.

Ñüîãîäí³, â åïîõó ñòð³ìêîãî ðîçâèòêó òåõíîëîã³é,
³íôîðìàö³þ ç ð³çíèõ ïðåäìåò³â ìîæíà çíàéòè é çà
äîïîìîãîþ êîìï’þòåðà, ³ íàâ³òü îòðèìóâàòè çàâäàííÿ ÷è îö³íêó çà ¿õ âèêîíàííÿ. Àëå ïîâí³ñòþ çàì³íèòè
â÷èòåëÿ êîìï’þòåð íå çìîæå í³êîëè.
Поміркуй, чому професія учителя/учительки одна з най
давніших на Землі. Чи зможе робот замінити учителя або
вчительку? Чому?
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Доберіть прикметники до слова «учитель».
Змоделюйте ситуацію «Я — учитель» або «Я — учи
телька». Розкажіть у своїй групі про щось, чого інші не
знають (наприклад, про улюблену книгу, цікаву подорож,
пригоду на канікулах). Перевірте, чи уважно і вдумливо
вас слухали однокласники, поставивши їм кілька запи
тань за змістом розповіді.
Назви́ недоліки та переваги професії водія.

Ïðîôåñ³ÿ âîä³ÿ òàêîæ äóæå äàâíÿ.
Ïðàâäà, ñïî÷àòêó âîä³¿ «êåðìóâàëè» íå
àâòîìîá³ëåì, à ê³ííèì åê³ïàæåì.

Ñèëüâåñòð Ðîóïåð
Ãîâàðä (1823–1896),
àìåðèêàíñüêèé
âèíàõ³äíèê ïàðîâèõ
ìàøèí

Ïåðø³ âîä³¿ ñàìîõ³äíîãî òðàíñïîðòó ç’ÿâèëèñÿ ó 18-ìó ñòîë³òò³.
Àëå ðóõàëèñÿ òàê³ àâòîìîá³ë³ òðîõè øâèäøå, í³æ ëþäèíà õîäèòü
ï³øêè.
Çãîäîì âèðîáíèöòâî àâòîìîá³ë³â çðîáèëî âåëèêèé êðîê óïåðåä,
³ ïàñàæèðè ïî÷àëè ìàñîâî ïåðåñ³äàòè íà êîë³ñíèé òðàíñïîðò.
À ê³ííèé åê³ïàæ ó íàø ÷àñ ìîæíà
çóñòð³òè õ³áà ùî íà àòðàêö³îí³ äëÿ
òóðèñò³â.

Як називають водіїв різних видів наземного, повітряного
і водного транспорту?

Íàóêà ðîçâèâàºòüñÿ äóæå ñòð³ìêî. Ó ïåðåäîâèõ äåðæàâàõ óæå ïî÷àëè âèïðîáîâóâàòè àâòîìîá³ë³, ÿêèì
âîä³é íå ïîòð³áåí. Ïàñàæèð âíîñèòü ó êîìï’þòåð
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àäðåñó ïóíêòó ïðèçíà÷åííÿ, à äàë³ ìàøèíà ðîáèòü
óñå ñàìà. Òîìó ö³ëêîì ìîæëèâî, ùî ïðîôåñ³ÿ âîä³ÿ
çãîäîì ñòàíå ìåíø ïîïóëÿðíîþ.
Розкажи, що нового ти дізнався/дізналася про професію
водія. Назви́ основні якості, якими повинна володіти лю
дина цієї професії. Поміркуй, яку справу водії зможуть
опанувати найшвидше, якщо їхня професія стане менш
потрібною.
Змоделюйте ситуацію, виконуючи соціальні ролі (на ви
бір): учень — учителька, учитель — директорка школи,
учитель — мама чи тато учня, учениця — директор шко
ли, продавець — покупець, водій — поліцейська, водій
ка — пасажир, лікарка — пацієнт, пішохід — водій.
Перевір себе
1. Íàçâè ñâî¿ ñîö³àëüí³ ðîë³.
2. ßê³ ñîö³àëüí³ ðîë³ âèêîíóþòü òâî¿ áàòüêè?
3. Ó ÷îìó ïîëÿãàº âàæëèâ³ñòü ïðàö³ â÷èòåëÿ òà âîä³ÿ
äëÿ íàøî¿ äåðæàâè?
4. ßêó ïðîôåñ³þ òè ìð³ºø îáðàòè â ìàéáóòíüîìó?
×îìó? Ùî äëÿ öüîãî ïîòð³áíî çíàòè ³ âì³òè?

!

Підсумуй свої знання
 Ëþäèíà ÿê ÷ëåí ñóñï³ëüñòâà âèêîíóº ê³ëüêà ñîö³àëüíèõ ðîëåé. Êîæíà ç íèõ âèìàãàº ïåâíî¿ ìîäåë³
ïîâåä³íêè.
 Ñüîãîäí³ ðîëü ó÷èòåëÿ ÷àñòêîâî ïåðåáðàëè íà ñåáå
êîìï’þòåðí³ òåõíîëîã³¿. Àëå ïîâí³ñòþ çàì³íèòè ëþäèíó-ïåäàãîãà êîìï’þòåð íå â çìîç³.
 Íàóêà ³ òåõí³êà ðîçâèâàþòüñÿ òàê øâèäêî, ùî âæå
ïðîõîäÿòü âèïðîáóâàííÿ íîâ³òí³ âèäè òðàíñïîðòó,
ÿêèì íå ïîòð³áåí âîä³é.
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Ãðîø³. Ïëàíóâàííÿ áþäæåòó
Що таке гроші? Чи завжди вони існували?

ßêùî âçÿòè äî óâàãè óñþ ³ñòîð³þ ëþäñòâà, òî ç’ÿñóºòüñÿ, ùî ãðîø³ ³ñíóâàëè íå çàâæäè. Äî ¿õ ïîÿâè ëþäè
ïðîñòî ì³íÿëè îäèí òîâàð íà ³íøèé. Òàêèé îáì³í çàðàç
íàçèâàþòü áàðòåðîì. Àëå ³ç ïëèíîì ÷àñó ê³ëüê³ñòü òîâàð³â çá³ëüøóâàëàñÿ, ³ îáì³íþâàòè ðå÷³ ñòàâàëî äåäàë³
âàæ÷å. Âëàñíèê íåîáõ³äíî¿ êîìóñü ðå÷³ íå îáîâ’ÿçêîâî
ïîòðåáóâàâ òîãî, ùî éîìó ïðîïîíóâàëè. Òîìó ç’ÿâèâñÿ òîâàð-ïîñåðåäíèê, íà ÿêèé óñ³ çàëþáêè îáì³íþâàëè ñâî¿ òîâàðè. Öèì òîâàðîì ñòàëè ãðîø³.
Розглянь світлини і розкажи історію виникнення гро
шей.

Çâè÷íèé äëÿ íàñ çîâí³øí³é âèãëÿä ãðîøåé — öå ìîíåòè é êóïþðè. Íà êîæí³é ³ç íèõ çàçíà÷åíî ÷èñëîâèé
íîì³íàë, ÿêèé âêàçóº íà âàðò³ñòü ìîíåòè ÷è áàíêíîòè. Ãðîøèìà ìè ðîçðàõîâóºìîñÿ íå ò³ëüêè çà òîâàðè,
à é çà ïîñëóãè.
Обговоріть описані ситуації.
1) Зошит коштує 5 гривень. Запропонуйте кілька варіан
тів, як заплатити за нього українськими монетами без
решти.
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2) Наталочка і Дмитрик купили у водія автобуса квит
ки по 16 гривень. Наталочка розрахувалася двома
10гривневими монетами, а Дмитрик — банкнотою
50 гривень. Яку суму решти дав водій кожному з них?
Поміркуй, звідки у сім’ї беруться гроші. Що таке, на
твою думку, сімейний бюджет?

Òè çíàºø, ùî â êîæí³é ñ³ì’¿ äîðîñë³ ïðàöþþòü ³ çà
ñâîþ ïðàöþ îòðèìóþòü çàðîá³òíó ïëàòó. ¯¿ ðîçì³ð çàëåæèòü â³ä ñêëàäíîñò³ ðîáîòè.
Розгляньте зразок сімейного бюджету. Проаналізуйте
таблицю і розкажіть, які грошові доходи та витрати цієї
сім’ї. Поділіться своїми враженнями від спільної роботи.

Сімейний бюджет
Äîõîäè

Âèòðàòè

Ïðèáóòîê â³ä ï³äïðèºìíèöü-  Íà õàð÷óâàííÿ
êî¿ ä³ÿëüíîñò³ òàòà
 Íà îäÿã òà âçóòòÿ
 Íà îïëàòó êîìóíàëüíèõ
Çàðîá³òíà ïëàòà ìàìè
ïîñëóã, òðàíñïîðò
Ñòèïåíä³ÿ ñèíà
 Íà íàâ÷àííÿ, ãóðòêè òà
Ïåíñ³ÿ áàáóñ³
ë³êóâàííÿ
Ïåíñ³ÿ ä³äóñÿ
 Íà êíèãè, ³ãðàøêè
 Íà â³äâ³äóâàííÿ
Îâî÷³ òà ôðóêòè, âèðîùåí³
ê³íîòåàòð³â, ìóçå¿â
íà âëàñíîìó ãîðîä³
 Íà â³äïî÷èíîê,
òóðèñòè÷í³ ïî¿çäêè
Óñ³ ñ³ìåéí³ âèòðàòè ìîæíà ðîçä³ëèòè íà ãðóïè.
Ùîì³ñÿ÷í³ âèòðàòè ³äóòü íà îïëàòó êîìóíàëüíèõ
ïîñëóã, ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, òðàíñïîðòó, òåëåôîíó,
äèòÿ÷îãî ñàäêà, ãóðòê³â òîùî.
Ùîð³÷í³ âèòðàòè — öå òå, íà ùî âèòðà÷àþòü ãðîø³
ðàç íà ð³ê. Íàïðèêëàä, ñïëàòà ïîäàòê³â ÷è â³äïî÷èíîê
ï³ä ÷àñ â³äïóñòêè.
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Çì³ííèìè íàçèâàþòü âèòðàòè, ùî âèíèêàþòü ó ì³ðó
íåîáõ³äíîñò³ (íàïðèêëàä, êóï³âëÿ ë³ê³â), àáî ïëàíîâ³
âèòðàòè çà óìîâè â³ëüíèõ êîøò³â (íàïðèêëàä, ïðèäáàííÿ íîâîãî òåëåâ³çîðà ÷åðåç äâà ì³ñÿö³). Ñþäè
æ ìîæíà â³äíåñòè âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ ïîäàðóíê³â
äëÿ ð³äíèõ òà äðóç³â, êàíöåëÿðñüêèõ òîâàð³â òà äð³áí³,
àáî ÿê ¿õ ³ùå íàçèâàþòü, êèøåíüêîâ³ âèòðàòè.
Äî ñåçîííèõ âèòðàò íàëåæàòü êîøòè, âèòðà÷åí³ íà
ñåçîííèé îäÿã, ï³äðó÷íèêè òà ïîñ³áíèêè äëÿ øêîëè,
äèòÿ÷èé îçäîðîâ÷èé òàá³ð òîùî.
Поміркуй, чому одні люди працюють, отримують непо
ганий дохід, та грошей інколи не вистачає до зарплати,
а інші ніби й отримують менше, але завжди при грошах.

Áþäæåò ìîæíà óÿâèòè ó âèãëÿä³ òåðåç³â. Íà îäí³é
÷àø³ — äîõîäè, à íà ³íøó ïîñòóïîâî êëàäóòü âèòðàòè òàê, ùîá ÷àø³ çð³âíîâàæèòè. Ñêëàäí³ñòü ïîëÿãàº
â òîìó, ùî âèòðàò äóæå áàãàòî, ³ âàæëèâî ñïî÷àòêó
îáðàòè íåîáõ³äí³, òîä³ — âàæëèâ³, à âæå ïîò³ì — áàæàí³. Ñïëàíîâàí³ âèòðàòè íå ïîâèíí³ ïåðåâèùóâàòè
äîõîä³â ñ³ì’¿. ²íàêøå óòâîðÿòüñÿ áîðãè.

ßêùî «òåðåçè» ïåðåáóâàþòü ó ð³âíîâàç³ (òîáòî ïîòî÷í³ âèòðàòè äîð³âíþþòü äîõîäàì), òî ñ³ì’¿ áóäå âèñòà÷àòè íà âñå, ùî ¿é ïî êèøåí³.
Розкажи, як ти можеш допомогти батькам заощадити
гроші.
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Складіть поради, як правильно розпоряджатися ки
шеньковими грошима.

ßêùî â ñ³ì’¿ íå ïëàíóþòü áþäæåò ³ øâèäêî âèòðà÷àþòü ãðîø³, òî øàíñè ïîòðàïèòè ó ô³íàíñîâó ñêðóòó äîñèòü âèñîê³.
Перевір себе
1. Ùî òàêå ãðîø³? ßê âîíè ç’ÿâèëèñÿ?
2. Ùî º îñíîâíèì äæåðåëîì äîõîä³â òâîº¿ ñ³ì’¿?
3. ßê³ âèòðàòè ó òâî¿é ñ³ì’¿ íàëåæàòü äî ùîì³ñÿ÷íèõ?
4. ßê åêîíîìëÿòü ãðîø³ ó òâî¿é ñ³ì’¿?

!

Підсумуй свої знання
 Ãð³øìè ðîçðàõîâóþòüñÿ íå ò³ëüêè çà òîâàðè, àëå
é çà ïîñëóãè.
 Ðîçì³ð çàðîá³òíî¿ ïëàòè çàëåæèòü â³ä ñêëàäíîñò³
ðîáîòè.
 Äî âèòðàò ïîòð³áíî ï³äõîäèòè ç ðîçóìîì òà çíàòè ïðàâèëà åêîíîì³¿, ÿê³ äîïîìîæóòü çàîùàäèòè
êîøòè.

Îðãàíàéçåð äëÿ íàâóøíèê³â
Виготов органайзер за поданим зразком.

2.

3.

4.

5.

1.
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Óÿâëåííÿ ïðî Âñåñâ³ò
òà Ñîíÿ÷íó ñèñòåìó
Що тобі відомо про Всесвіт?

Òè, çâè÷àéíî, çíàºø, ùî òâîº ì³ñòî (ñåëî), êðà¿íà,
ó ÿê³é æèâåø, ðîçòàøîâàí³ íà ïëàíåò³ Çåìëÿ. À ÷è ìîæåø â³äïîâ³ñòè, äå æèâå ñàìà Çåìëÿ? Í³? Òîä³ ñïðîáóéìî çàïèòàòè ïðî öå íàøó ïëàíåòó...
— Ì³é ð³äíèé ðàéîí — Ñîíÿ÷íà ñèñòåìà. Ñâîº
³ì’ÿ âîíà îòðèìàëà íà ÷åñòü ùåäðîãî ñâ³òèëà Ñîíöÿ,
ÿêå ñÿº â ñàì³ñ³íüêîìó ¿¿ öåíòð³. Ñîíöå îáäàðîâóº
òåïëîì ³ ñâ³òëîì óñ³õ, õòî æèâå â öüîìó ðàéîí³ Âñåñâ³òó. Ó Ñîíöÿ â³ñ³ì ïëàíåò: Ìåðêóð³é, Âåíåðà, Çåìëÿ,
Ìàðñ, Þï³òåð, Ñàòóðí, Óðàí, Íåïòóí. Ìè âñ³ áåç óïèíó
îáåðòàºìîñÿ íàâêîëî Ñîíöÿ, êîæíà ïî ñâî¿é äîðîç³îðá³ò³.
Îðá³òà — óÿâíà ë³í³ÿ, ïî ÿê³é ðóõàþòüñÿ ïëàíåòè
íàâêîëî Ñîíöÿ.
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Ìàéæå êîæíà ïëàíåòà ìàº ñóïóòíèê³â. Ó ìåíå —
Ì³ñÿöü, ó Ìàðñà — äâîº ñóïóòíèê³â-ìàëþê³â, à â ïëàíåò-ã³ãàíò³â — ö³ë³ ðîäèíè: ïî äåñÿòü ³ á³ëüøå ñóïóòíèê³â. Òîæ ó íàøîìó Ñîíÿ÷íîìó ðàéîí³ äîñèòü-òàêè
áàãàòî ìåøêàíö³â.
— Çåìëå, à äå æ ðîçòàøîâàíà Ñîíÿ÷íà ñèñòåìà,
ó ÿêîìó ì³ñò³?
— Ó ì³ñò³, ùî ìàº íàçâó Ãàëàêòèêà. ² òàêèõ ðàéîí³â,
ÿê ì³é, ó íüîìó — áåç ê³íöÿ-êðàþ. Ãëÿíüòå íà âå÷³ðíº
íåáî — ³ âè ïîáà÷èòå ç³ðêè. Öå äàëåê³ âîãíèêè ìîãî
ì³ñòà. Çâ³äñè âîíè çäàþòüñÿ êðèõ³òíèìè, à íàñïðàâä³
êîæíà ç³ðêà — âåëè÷åçíå ñîíöå, ³, ìîæëèâî, ÷èìàëî
ç íèõ ìàþòü ñâî¿ ïëàíåòí³ ðîäèíè.

— À ÷è áàãàòî òàêèõ ì³ñò íà ñâ³ò³?
— Óÿâ³òü ñîá³, çîðÿíèõ ì³ñò, òàêèõ, ÿê ìîÿ Ãàëàêòèêà, âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü. Äîñ³ í³õòî òî÷íî íå çíàº,
ñê³ëüêè ¿õ º. ² âñ³ âîíè ïåðåáóâàþòü ó êðà¿í³, ùî çâåòüñÿ Âñåñâ³ò. Â³í íå ìàº àí³ ïî÷àòêó, àí³ ê³íöÿ. Ñâîþ
êðà¿íó ëþäè ìîæóòü îáëåò³òè íà ë³òàêó, îá’¿õàòè íà
ìàøèí³. À ìîþ íàâ³òü ïîäóìêè, â óÿâ³, íåìîæëèâî àí³
îá’¿õàòè, àí³ îáëåò³òè — òàêà âîíà íåîñÿæíà...
Çà Ðèììîþ Êîøóðíèêîâîþ
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Із чим авторка тексту порівнює Сонячну систему? Галак
тику? Всесвіт?

Íàòàëî÷êî, à òîá³ â³äîìî, ùî
â äàâíèíó ëþäè óÿâëÿëè Çåìëþ ïëîñêîþ
³ íåðóõîìîþ, öåíòðîì Óñåñâ³òó?

Ç äàâí³õ-äàâåí, ñïîñòåð³ãàþ÷è çà ðóõîì Ñîíöÿ,
Ì³ñÿöÿ ³ ç³ð, ð³çíîìàí³òíèìè íåáåñíèìè ÿâèùàìè
òà ñåçîííèìè çì³íàìè â ïðèðîä³, ëþäè íàìàãàëèñÿ
çáàãíóòè òàºìíèö³ áóäîâè íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó —
Âñåñâ³òó.
Розкажи за поданими ілюстраціями, якими уявляли
Землю і Всесвіт давні люди.
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Óÿâëåííÿ ïðî Çåìëþ ³ Âñåñâ³ò: ñòàðîäàâí³õ ³íä³éö³â (à),
æèòåë³â îêåàíñüêîãî óçáåðåææÿ (á), ñòàðîäàâí³õ ºãèïòÿí (â)

Знайди в додаткових джерелах інформацію про те, яки
ми уявляли Землю і Всесвіт прадавні слов’яни.
Пригадай, до якої природи належать Сонце, Місяць
і зорі. Що ти знаєш про Сонячну систему?

Ñîíöå, Ì³ñÿöü ³ çîð³ íàçèâàþòü íåáåñíèìè, àáî
êîñì³÷íèìè ò³ëàìè. Ó Âñåñâ³ò³ áåçë³÷ íåáåñíèõ ò³ë, ÿê³
â³äð³çíÿþòüñÿ ôîðìîþ, ðîçì³ðàìè, òåìïåðàòóðîþ ïîâåðõí³ òà ³íøèìè îçíàêàìè. Íàøà ïëàíåòà Çåìëÿ òåæ
êîñì³÷íå ò³ëî, ÿêå âõîäèòü äî ñêëàäó Ñîíÿ÷íî¿ ñèñòåìè.
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Розглянь малюнок. Яке місце в Сонячній системі зай
має Сонце? Зверни увагу на форму тіл, які обертаються
навколо Сонця. Назви́ ці тіла.
Êîìåòà
Ïîÿñ àñòåðî¿ä³â

Ñàòóðí

Þï³òåð

Ìåðêóð³é
Çåìëÿ

Âåíåðà

Ì³ñÿöü

Óðàí

Ñîíöå
Ìàðñ
Íåïòóí

Áóäîâà Ñîíÿ÷íî¿ ñèñòåìè

Ïëàíåòè òà ¿õí³ ñóïóòíèêè — öå õîëîäí³ êîñì³÷í³ ò³ëà,
ÿê³ îñâ³òëþþòüñÿ é îá³ãð³âàþòüñÿ Ñîíöåì. Âîíè â³äáèâàþòü ñîíÿ÷íå ñâ³òëî, ùî ïîòðàïëÿº íà ¿õí³ ïîâåðõí³,
é òîìó íà í³÷íîìó íåá³ íàãàäóþòü ÿñêðàâ³ çîð³.
Поміркуйте, чому Земля не зіштовхується із Сонцем під
час свого руху.
Дізнайтеся, які космічні тіла називають: 1 група — ас
тероїдами; 2 група — метеороїдами; 3 група — кометами.
Перевір себе
1. Ùî òàêå êîñì³÷í³ ò³ëà? Íàâåäè ïðèêëàäè.
2. ×èì â³äð³çíÿþòüñÿ ì³æ ñîáîþ íåáåñí³ ò³ëà?
3. ßê³ ò³ëà âõîäÿòü äî ñêëàäó Ñîíÿ÷íî¿ ñèñòåìè?
4. ßê íàçèâàþòü øëÿõ, ïî ÿêîìó ïëàíåòà ðóõàºòüñÿ
íàâêîëî Ñîíöÿ?
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Підсумуй свої знання
 Êîñì³÷í³ ò³ëà — öå îá’ºêòè íåæèâî¿ ïðèðîäè, ÿê³
ïåðåáóâàþòü ó ïîñò³éíîìó ðóñ³ â áåçìåæíîìó
ïðîñòîð³ — Âñåñâ³ò³. Äî íèõ íàëåæàòü çîð³, ïëàíåòè, ïðèðîäí³ ñóïóòíèêè ïëàíåò, àñòåðî¿äè, êîìåòè
é ìåòåîðî¿äè.
 Ñîíöå ³ êîñì³÷í³ ò³ëà, ùî îáåðòàþòüñÿ íàâêîëî íüîãî, óòâîðþþòü Ñîíÿ÷íó ñèñòåìó.
 Äî ñêëàäó Ñîíÿ÷íî¿ ñèñòåìè âõîäÿòü â³ñ³ì ïëàíåò:
Ìåðêóð³é, Âåíåðà, Çåìëÿ, Ìàðñ, Þï³òåð, Ñàòóðí,
Óðàí, Íåïòóí.

Ñîíöå
Яке значення має Сонце для життя на Землі?

Ñïàäàþòü ñóò³íêè. Çàõîäèòü í³÷. ² íà íåá³ ñïàëàõóþòü ì³ð³àäè ç³ðîê. Íå çë³÷èòè ¿õ! Ìîâ æèâ³, äð³áíèìè
ñâ³òëÿ÷êàìè òðåìòëèâî ìåðåõòÿòü âîíè ó íåäîñÿæí³é âèñîêîñò³. À ÿê áåðåòüñÿ íà ñâ³ò, âîíè âè÷àõàþòü,
áë³äíóòü ³ çíèêàþòü, ìîâ ðîñà. Òà º ç³ðêà, ÿêó áà÷èìî
ò³ëüêè âäåíü. ² öÿ ç³ðêà — Ñîíöå! Àñòðîíîìè, ÿê³ çíàþòüñÿ íà ïëàíåòàõ, íà ç³ðêàõ, íàçèâàþòü éîãî «äåííà
ç³ðêà».
«Ç³ðêà?! — çäèâóºòüñÿ õòîñü. — Òàêà âåëèêà?! Òàêà
ÿñêðàâà?!»
Âåëèêîþ íàøà äåííà ç³ðêà çäàºòüñÿ ò³ëüêè òîìó,
ùî ç-ïîì³æ óñ³õ ç³ðîê âîíà íàéáëèæ÷à äî Çåìë³. Ñâ³òëî Ñîíöÿ ïîòðàïëÿº äî íàñ çà â³ñ³ì õâèëèí ³ äâàäöÿòü ñåêóíä. Íà÷å é íåäîâãî. Àëå äóæå âåëèêó â³ä62

ñòàíü ïðîõîäèòü âîíî çà öåé ÷àñ, ïåðø í³æ âïàäå íà
Çåìëþ. Çà ñåêóíäó ïðîì³í÷èê ñâ³òëà äîëàº 300 òèñÿ÷
ê³ëîìåòð³â — í³÷îãî øâèäøîãî â ïðèðîä³ íå ³ñíóº!
Çà Òàðàñîì Ê³íüêîì

Спробуй визначити відстань від Землі до Сонця, вико
ристовуючи дані з тексту.

Ì³ð³àäè — íåçë³÷åííà ê³ëüê³ñòü.
Поміркуй, чому вдень на небі не видно інших зір, окрім
Сонця.

Â³äñòàíü â³ä Çåìë³ äî Ñîíöÿ äîð³âíþº ìàéæå
150 ì³ëüéîí³â ê³ëîìåòð³â. Óäåíü âîíî çàòüìàðþº ñâ³òëî ³íøèõ ç³ð, òîìó òè ¿õ íå áà÷èø. Ðîçì³ðè ³ ìàñà Ñîíöÿ íàäçâè÷àéíî âåëèê³: ïîð³âíÿíî ³ç Çåìëåþ éîãî ä³àìåòð ó 109 ðàç³â á³ëüøèé, à ìàñà — ó 330 òèñÿ÷ ðàç³â.

Ñîíöå

Çåìëÿ

Ïîð³âíÿííÿ Ñîíöÿ òà Çåìë³ çà ðîçì³ðàìè

ßê ³ âñ³ íåáåñí³ ò³ëà, Ñîíöå ðóõàºòüñÿ â êîñì³÷íîìó ïðîñòîð³. Îêð³ì öüîãî, âîíî îáåðòàºòüñÿ íàâêîëî
ñâîº¿ îñ³.
Ñîíöå — ðîçæàðåíà ãàçîâà êóëÿ. Íà éîãî ïîâåðõí³
òåìïåðàòóðà ñòàíîâèòü áëèçüêî 6000 ãðàäóñ³â, à âãëèáèí³ ñÿãàº ïîíàä 15 ì³ëüéîí³â ãðàäóñ³â. Ñîíöå âèä³ëÿº
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âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü ñâ³òëà ³ òåïëà, àëå ò³ëüêè íåçíà÷íà
÷àñòèíà ñîíÿ÷íî¿ åíåðã³¿ ïîòðàïëÿº íà Çåìëþ.
Ñîíöå îñâ³òëþº ³ ç³ãð³âàº íàøó ïëàíåòó — áåç
öüîãî æèòòÿ íà í³é áóëî á íåìîæëèâèì.
Розкажіть за поданими ілюстраціями про значення Сон
ця для життя на Землі.
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Çàâäÿêè Ñîíöþ â³äáóâàºòüñÿ êîëîîá³ã âîäè â ïðèðîä³, óòâîðþþòüñÿ õìàðè, âèïàäàþòü îïàäè, âèíèêàº
â³òåð.
Ñîíÿ÷íà åíåðã³ÿ ïîòð³áíà äëÿ ïðîðîñòàííÿ íàñ³ííÿ, ðîñòó é ðîçâèòêó ðîñëèí, äîñòèãàííÿ ïëîä³â.
Âèêîðèñòîâóþ÷è åíåðã³þ ñâ³òëà, ðîñëèíè óòâîðþþòü ç âóãëåêèñëîãî ãàçó ³ âîäè îðãàí³÷í³ ðå÷îâèíè òà
âèä³ëÿþòü ó ïîâ³òðÿ êèñåíü, íåîáõ³äíèé äëÿ äèõàííÿ
ìàéæå âñ³ì îðãàí³çìàì. Ï³ä âïëèâîì åíåðã³¿ Ñîíöÿ
á³ëüø³ñòü òâàðèí àêòèâíî ðóõàþòüñÿ â ïîøóêàõ ¿æ³,
áóäóþòü æèòëî, ðîçìíîæóþòüñÿ é äîãëÿäàþòü ñâîº
ïîòîìñòâî. Ñîíöå — äæåðåëî çäîðîâ’ÿ ³ ðàäîñò³ äëÿ
ëþäèíè.
Ìóäðå ïðèñë³â’ÿ ñòâåðäæóº:
«Êóäè íå çàãëÿäàº ñîíöå, òóäè
÷àñòî çàãëÿäàº ë³êàð».

64

Çâè÷àéíî, àäæå ñîíÿ÷íå
ïðîì³ííÿ ï³äâèùóº îï³ðí³ñòü îðãàí³çìó
çàõâîðþâàííÿì íà òóáåðêóëüîç,
ìàëîêð³â’ÿ, ãðèï òîùî. Ï³ä ä³ºþ ñîíÿ÷íîãî
ñâ³òëà ó íàø³é øê³ð³ óòâîðþºòüñÿ
â³òàì³í D, âêðàé íåîáõ³äíèé íàì
äëÿ ðîñòó ³ ðîçâèòêó.

Поміркуйте, чи завжди сонячні промені корисні для
здоров’я людини. Пригадайте правила прийому соняч
них ванн.
Пофантазуйте, що відбудеться на Землі, якщо раптом
згасне Сонце.
З давніхдавен українці спостерігали за Сонцем, шану
вали його, поклонялися йому. Використовуючи різно
манітні джерела, підготуй добірку народних прислів’їв
(загадок, приказок, закличок) про Сонце.
Прочитай цікаву інформацію про Сонце, підготовлену
Дмитриком і Наталочкою.

Ñîíöå íàø³ ïðàùóðè ñïî÷àòêó íàçèâàëè Äàæáîãîì.
Öå íàéäàâí³øå éîãî ³ì’ÿ. Ï³çí³øå, ç ïîÿâîþ àñòðîíîì³÷íèõ çíàíü, ó íüîãî ç’ÿâèëèñÿ é ³íø³ íàçâè. Íàâåñí³ öå áóâ þíàê ßðèëî, ùî óîñîáëþâàâ ïðîáóäæåííÿ ïðèðîäè é âåñíÿíå ð³âíîäåííÿ; âë³òêó — ãð³çíèé
Ñåìèÿðèëî, àáî Ñèìàðãë; à âîñåíè, â ÷àñ îñ³ííüîãî
ð³âíîäåííÿ, Ñîíöå çâàëîñÿ Ñâÿòîâèòîì.
Поміркуй, чому наші пращури давали Сонцю саме такі
назви. Що в них особливого?
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Перевір себе
1. ×èì Ñîíöå ïîä³áíå äî ³íøèõ íåáåñíèõ ò³ë?
2. Îõàðàêòåðèçóé Ñîíöå ÿê çîðþ.
3. ßêå çíà÷åííÿ ìàº Ñîíöå äëÿ æèòòÿ íà Çåìë³? Íàâåäè ïðèêëàäè.

!

Підсумуй свої знання
 Ñîíöå — íàéáëèæ÷à äî Çåìë³ çîðÿ, ðîçæàðåíà ãàçîâà êóëÿ, öåíòðàëüíå ò³ëî Ñîíÿ÷íî¿ ñèñòåìè. Âîíî
º ïðèðîäíèì äæåðåëîì ñâ³òëà ³ òåïëà íà Çåìë³ òà
ãîëîâíèì ÷èííèêîì óñ³õ ïðèðîäíèõ ïðîöåñ³â.

Ïëàíåòè Ñîíÿ÷íî¿ ñèñòåìè
Які планети Сонячної системи ти знаєш?

Òîá³ âæå â³äîìî, ùî â Ñîíÿ÷í³é ñèñòåì³ â³ñ³ì âåëèêèõ ïëàíåò, ÿê³ â³äð³çíÿþòüñÿ îäíà â³ä îäíî¿ ðîçì³ðàìè, â³ääàëåí³ñòþ â³ä Ñîíöÿ òà ³íøèìè îçíàêàìè. Öå
íåðîçæàðåí³ êîñì³÷í³ ò³ëà êóëÿñòî¿ ôîðìè. ¯õ ïîä³ëÿþòü íà ïëàíåòè çåìíî¿ ãðóïè — Ìåðêóð³é, Âåíåðà,
Çåìëÿ, Ìàðñ ³ ïëàíåòè-ã³ãàíòè — Þï³òåð, Ñàòóðí,
Óðàí, Íåïòóí. Ïëàíåòè çåìíî¿ ãðóïè ïîð³âíÿíî ìàë³
çà ðîçì³ðàìè, ìàþòü òâåðäó ïîâåðõíþ ³ ðîçòàøîâàí³ áëèæ÷å äî Ñîíöÿ. Äëÿ ïëàíåò-ã³ãàíò³â õàðàêòåðí³
âåëèê³ ðîçì³ðè. Âîíè ïåðåáóâàþòü äîâîë³ äàëåêî â³ä
Ñîíöÿ ³ íå ìàþòü òâåðäî¿ ïîâåðõí³, îñê³ëüêè óòâîðåí³
ïåðåâàæíî ç ãàç³â.
Розглянь малюнок. Яка планета найбільша за розмі
рами? Яка найменша? Яка розташована найближче до
Сонця, а яка найбільш віддалена від нього?
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Уран
Венера
Меркурій

Юпітер

Нептун

Земля
Марс

Сатурн

Сонце

Ïëàíåòè Ñîíÿ÷íî¿ ñèñòåìè

Íàéìåíøîþ çà ðîçì³ðàìè ³ íàéáëèæ÷îþ äî Ñîíöÿ ïëàíåòîþ º Ìåðêóð³é, íàéá³ëüøîþ — Þï³òåð,
à íàéá³ëüø â³ääàëåíîþ â³ä Ñîíöÿ — Íåïòóí.
Ïëàíåòè ðóõàþòüñÿ íàâêîëî Ñîíöÿ ³ íàâêîëî âëàñíî¿ îñ³. ×àñ, çà ÿêèé ïëàíåòà çä³éñíþº ïîâíèé îáåðò
íàâêîëî ñâîº¿ îñ³, íàçèâàþòü äîáîþ, à íàâêîëî Ñîíöÿ — ðîêîì.
Наталочка вважає, що тривалість року на планетах Со
нячної системи така ж, як і на Землі. Чи права дівчинка?
Чому?
Поміркуйте, чи за однаковий час планети здійснюють
повний оберт навколо Сонця. Від чого це залежить?

Êîæíà ïëàíåòà ðóõàºòüñÿ íàâêîëî Ñîíöÿ ïî âëàñí³é îðá³ò³. ×èì áëèæ÷å äî Ñîíöÿ âîíà ðîçòàøîâàíà,
òèì êîðîòøà â íå¿ îðá³òà ³ òèì ìåíøå ÷àñó ïîòð³áíî,
ùîá çä³éñíèòè ïîâíèé îáåðò. Òàê, Çåìëÿ îáåðòàºòüñÿ
íàâêîëî Ñîíöÿ çà 365 ä³á, òîáòî çà ð³ê, Ìåðêóð³é —
óñüîãî çà 88 çåìíèõ ä³á, à Íåïòóí — çà 165 çåìíèõ
ðîê³â.
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Òðèâàë³ñòü ïåð³îäó îáåðòàííÿ ïëàíåò íàâêîëî ñâîº¿ îñ³ òåæ ð³çíà. Òàê, Ìåðêóð³é çä³éñíþº ïîâíèé îáåðò
çà 59 çåìíèõ ä³á, Çåìëÿ — çà 24 ãîäèíè, à Þï³òåð —
çà 10 çåìíèõ ãîäèí.
Äìèòðèêó, ÿ ä³çíàëàñÿ, ùî â óñ³õ
ïëàíåò, îêð³ì Ìåðêóð³ÿ ³ Âåíåðè,
º ïðèðîäí³ ñóïóòíèêè — òâåðä³ êîñì³÷í³
ò³ëà, ùî îáåðòàþòüñÿ íàâêîëî íèõ ïî
ñâî¿õ îðá³òàõ. Çåìëÿ ìàº îäèí ïðèðîäíèé
ñóïóòíèê — Ì³ñÿöü, Ìàðñ — äâà,
Íåïòóí — 14, Óðàí — 27, Ñàòóðí —
áëèçüêî 62, Þï³òåð — 67.
À ìåíå çàö³êàâèëà ïëàíåòà, ùî
íàãàäóº êàïåëþõ ³ç øèðîêèìè êðèñàìè.
Öå — Ñàòóðí. Âèÿâëÿºòüñÿ, òèñÿ÷³ «ñóïóòíèê³â»,
ùî ñêëàäàþòüñÿ ç ëüîäó òà ñí³ãó, óòâîðþþòü
íàâêîëî íüîãî ñóö³ëüíå áëèñêó÷å ê³ëüöå.

Поміркуй, чи однаково Сонце зігріває різні планети. На
яких планетах найвища температура, а на яких — най
нижча?

Òè âæå çíàºø, ùî ïëàíåòè íå âèïðîì³íþþòü âëàñíîãî ñâ³òëà ³ òåïëà, à îñâ³òëþþòüñÿ ³ ç³ãð³âàþòüñÿ
Ñîíöåì. Îñê³ëüêè âîíè ðóõàþòüñÿ íà ð³çíèõ â³äñòàíÿõ â³ä Ñîíöÿ, òî é íàãð³âàþòüñÿ ïî-ð³çíîìó. ×èì
áëèæ÷å ïëàíåòà äî Ñîíöÿ, òèì âèùà òåìïåðàòóðà ¿¿
ïîâåðõí³. Òàê, óäåíü Ìåðêóð³é ³ Âåíåðà íàãð³âàþòüñÿ
äî +430 °Ñ ³ âèùå, à íà Óðàí³ é Íåïòóí³ òåìïåðàòóðà
îïóñêàºòüñÿ äî –200 °Ñ ³ íèæ÷å.
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Учені називають Венеру «найгарячішою планетою»,
Марс — «червоною планетою», а Юпітер — «смугастою
планетою». Використовуючи додаткові джерела, дізнай
теся, чому ці планети отримали такі назви.
Перевір себе
1. Íà ÿê³ ãðóïè ïîä³ëÿþòü ïëàíåòè Ñîíÿ÷íî¿ ñèñòåìè?
Íàâåäè ïðèêëàäè ïëàíåò êîæíî¿ ãðóïè.
2. Ó ÷îìó ïîëÿãàº â³äì³íí³ñòü ì³æ ïëàíåòàìè ð³çíèõ
ãðóï?
3. ßê³ ò³ëà íàçèâàþòü ïðèðîäíèìè ñóïóòíèêàìè ïëàíåò?
4. ×îìó Ñîíöå ç³ãð³âàº ð³çí³ ïëàíåòè íåîäíàêîâî?

!

Підсумуй свої знання
 Ïëàíåòè — êóëÿñò³ íåðîçæàðåí³ êîñì³÷í³ ò³ëà âåëèêèõ ðîçì³ð³â, ùî îáåðòàþòüñÿ íàâêîëî Ñîíöÿ
³ íàâêîëî ñâîº¿ îñ³.
 Ðîçð³çíÿþòü ïëàíåòè çåìíî¿ ãðóïè, ùî ìàþòü òâåðäó ïîâåðõíþ, ³ ïëàíåòè-ã³ãàíòè, ÿê³ óòâîðåí³ ïåðåâàæíî ç ãàç³â.
 Ó á³ëüøîñò³ ïëàíåò º ïðèðîäí³ ñóïóòíèêè — òâåðä³
êîñì³÷í³ ò³ëà, ùî ðóõàþòüñÿ íàâêîëî íèõ ïî ñâî¿õ
îðá³òàõ.

Ñîíÿ÷íà ñèñòåìà
Виготов модель Сонячної системи за поданим зразком.

1.
2.
3.
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Çåìëÿ — ïëàíåòà
Ñîíÿ÷íî¿ ñèñòåìè
Що тобі відомо про планету, на якій живеш?
Розгляньте малюнок. Яке місце займає Земля в Соняч
ній системі? Порівняйте Землю за розмірами і формою
з іншими планетами.

Меркурій

Земля

Сонце Венера

Марс

Уран Нептун
Юпітер

Сатурн

Ïîð³âíÿëüí³ ðîçì³ðè Ñîíöÿ ³ ïëàíåò Ñîíÿ÷íî¿ ñèñòåìè

Çåìëÿ — òðåòÿ çà â³ääàëåí³ñòþ â³ä Ñîíöÿ ïëàíåòà.
Âîíà á³ëüøà çà Ìåðêóð³é, Âåíåðó ³ Ìàðñ, îäíàê ïîð³âíÿíî ç ïëàíåòàìè-ã³ãàíòàìè ³ Ñîíöåì âèäàºòüñÿ
êðèõ³òíîþ.
Ùå ç äàâí³õ ÷àñ³â ëþäè ìð³ÿëè ï³äíÿòèñÿ íà òàêó
âèñî÷³íü, ùîá ïîáà÷èòè âñþ íàøó ïëàíåòó. Òà çä³éñíèëîñÿ öå ëèøå â 20-ìó ñòîë³òò³. Þð³é Ãàãàð³í, ïåðøèé êîñìîíàâò Çåìë³, ïåðåêîíàâñÿ íàî÷íî, ùî Çåìëÿ — êóëÿ, ³ îáëåò³â ¿¿ âñüîãî çà 1 ãîäèíó 48 õâèëèí.
Çåìëÿ — ºäèíà ïëàíåòà Ñîíÿ÷íî¿ ñèñòåìè, íà
ÿê³é æèâóòü ðîñëèíè, òâàðèíè ³ ëþäè.
Òðè ÷åòâåðòèõ ¿¿ ïîâåðõí³ çàéìàº Ñâ³òîâèé îêåàí ³ ëèøå îäíó ÷åòâåðòó — ñóõîä³ë. Ó ïîâ³òð³ Çåìë³
º êèñåíü — ãàç, íåîáõ³äíèé äëÿ äèõàííÿ ìàéæå âñ³ì
îðãàí³çìàì. Íàÿâí³ñòü ïîâ³òðÿ, âîäè ³ ïîì³ðíà òåìïåðàòóðà ñòâîðþþòü ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ æèòòÿ.
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Пригадай, що таке глобус.

Ðîçãëÿäàþ÷è çìåíøåíó â äåñÿòêè ì³ëüéîí³â ðàç³â
ìîäåëü Çåìë³ — ãëîáóñ, òè ìîæåø ïåðåêîíàòèñÿ,
ùî âîíà îáåðòàºòüñÿ íàâêîëî ñâîº¿ îñ³. Íàñïðàâä³
íàøà ïëàíåòà íå ìàº òàêî¿ âèäèìî¿, ÿê íà ãëîáóñ³,
îñ³-ñòåðæíÿ. Çåìíà â³ñü — öå óÿâíà ïðÿìà ë³í³ÿ,
íàâêîëî ÿêî¿ îáåðòàºòüñÿ Çåìëÿ. Âîíà íàõèëåíà äî
ïëîùèíè îðá³òè ï³ä ïåâíèì êóòîì. Â³ñü ïðîõîäèòü ÷åðåç öåíòð Çåìë³ ³ ïåðåòèíàº çåìíó ïîâåðõíþ â äâîõ
òî÷êàõ, ÿê³ íàçèâàþòü ïîëþñàìè. Âåðõíÿ òî÷êà — öå
Ï³âí³÷íèé ïîëþñ, à íèæíÿ — Ï³âäåííèé. Íà îäíàêîâ³é â³äñòàí³ â³ä ïîëþñ³â ïðîõîäèòü óÿâíà ë³í³ÿ — åêâàòîð. Åêâàòîð ïîä³ëÿº Çåìëþ íà äâ³ ï³âêóë³: Ï³âí³÷íó (íà ãëîáóñ³ — çâåðõó) ³ Ï³âäåííó (çíèçó). Äîâæèíà
åêâàòîðà Çåìë³ — 40 òèñÿ÷ ê³ëîìåòð³â.
Ï³âí³÷íèé ïîëþñ

Çåìíà â³ñü

Ï³âäåííèé ïîëþñ
Ãëîáóñ —
ìîäåëü Çåìë³

Íà ïîâåðõí³ ïëàíåòè í³ ïîëþñè, í³ ë³í³ÿ åêâàòîðà
í³ÿê íå ïîçíà÷åí³. ßê ³ çåìíà â³ñü, âîíè ³ñíóþòü ëèøå
óÿâíî ³ çîáðàæàþòüñÿ ò³ëüêè íà ãëîáóñàõ ³ êàðòàõ.
Знайди і покажи на глобусі вісь, Північний полюс, Пів
денний полюс, екватор, Північну та Південну півкулі.
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Ö³êàâî, ùî îäíèì ³ç äîêàç³â
êóëÿñòî¿ ôîðìè Çåìë³ â äàâíèíó ñòàëè
ñïîñòåðåæåííÿ ìîðåïëàâö³â. Âîíè
ïîì³òèëè, ùî ó â³äêðèòîìó ìîð³ êîðàáë³
ïîñòóïîâî çíèêàþòü òà ç’ÿâëÿþòüñÿ ç-çà îáð³þ.
Â åðó êîñì³÷íèõ ïîëüîò³â ëþäè îòðèìàëè
áåççàïåðå÷íèé äîêàç êóëÿñòîñò³ íàøî¿
ïëàíåòè — ôîòîçí³ìêè Çåìë³ ç êîñìîñó.

Поміркуйте, чому рослини, тварини й люди живуть
лише на Землі.
Висловіть припущення, чи могло б існувати життя на
Землі, якби наша планета була ближче до Сонця.
Перевір себе
1. Îõàðàêòåðèçóé Çåìëþ ÿê ïëàíåòó.
2. Ùî òàêå çåìíà â³ñü?
3. Ùî íàçèâàþòü ïîëþñàìè? ßê³ ïîëþñè ìàº Çåìëÿ?
4. Íà äóìêó Íàòàëî÷êè, åêâàòîð ïîä³ëÿº Çåìëþ íà äâà
ïîëþñè. ×è ïðàâà ä³â÷èíêà? Ïîÿñíè, ÷îìó.
5. Ðîçêàæè ð³äíèì, ïðî ùî òè ä³çíàâñÿ/ä³çíàëàñÿ íà
óðîö³.

!

Підсумуй свої знання
 Çåìëÿ — òðåòÿ çà â³ääàëåí³ñòþ â³ä Ñîíöÿ ïëàíåòà.
Âîíà ìàº êóëÿñòó ôîðìó ³ áåçïåðåðâíî îáåðòàºòüñÿ íàâêîëî ñâîº¿ îñ³ òà íàâêîëî Ñîíöÿ.
 Çåìëÿ ìàº äâà ïîëþñè: Ï³âí³÷íèé ³ Ï³âäåííèé. Öå
òî÷êè, ÷åðåç ÿê³ ïðîõîäèòü óÿâíà â³ñü Çåìë³.
 Ùå îäíà óÿâíà ë³í³ÿ — åêâàòîð — ïîä³ëÿº ïëàíåòó
íà äâ³ ï³âêóë³: Ï³âí³÷íó ³ Ï³âäåííó.
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Äîáîâèé ³ ð³÷íèé ðóõ Çåìë³
Як обертається планета Земля?

Êîæíîãî äíÿ âðàíö³ ñõîäèòü Ñîíöå, îï³âäí³ âîíî
ñòî¿òü âèñîêî â íåá³, à ââå÷åð³ õîâàºòüñÿ çà ãîðèçîíòîì, ³ íàñòàº í³÷. ×îìó æ òàê â³äáóâàºòüñÿ?
Поміркуйте, чи може Сонце одночасно освітити всю
Землю. Чому? Чи можуть сонячні промені пройти крізь
Землю або обігнути її? Чому?

Îáåðòàííÿ Çåìë³ íàâêîëî ñâîº¿ îñ³

Çåìëÿ — íåïðîçîðå êîñì³÷íå ò³ëî, ÿêå ðóõàºòüñÿ
íàâêîëî ñâîº¿ îñ³. Êîëè îäèí á³ê Çåìë³, ïîâåðíóòèé
äî Ñîíöÿ, îñâ³òëþºòüñÿ éîãî ïðîì³ííÿì, òî ïðîòèëåæíèé á³ê ó öåé ÷àñ ïåðåáóâàº â ò³í³. Íà îñâ³òëåíîìó áîö³ òðèâàº äåíü, íà íåîñâ³òëåíîìó — í³÷. Ïîâíèé
îáåðò íàâêîëî ñâîº¿ îñ³ Çåìëÿ ðîáèòü çà îäíó äîáó,
ÿêà òðèâàº 24 ãîäèíè.
Îáåðòàííÿ Çåìë³ íàâêîëî îñ³ ñïðè÷èíÿº çì³íó
äíÿ ³ íî÷³.
Îáåðòàþ÷èñü íàâêîëî ñâîº¿ îñ³, Çåìëÿ îäíî÷àñíî
ðóõàºòüñÿ ïî îðá³ò³ íàâêîëî Ñîíöÿ.
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Ñóòòºâî, ùî óÿâíà â³ñü Çåìë³ çàâæäè ðîçòàøîâàíà ï³ä îäíàêîâèì êóòîì äî ïëîùèíè ¿¿ îðá³òè. Ï³ä
÷àñ ðóõó íàâêîëî Ñîíöÿ íàøà ïëàíåòà á³ëüøå ïîâåðòàºòüñÿ äî íüîãî òî Ï³âäåííîþ, òî Ï³âí³÷íîþ ï³âêóëåþ. Êîëè äî Ñîíöÿ ïîâåðíóòà Ï³âí³÷íà ï³âêóëÿ, âîíà
îòðèìóº áàãàòî ñâ³òëà é òåïëà, ³ íà í³é ïàíóº ë³òî.
Ó Ï³âäåíí³é ï³âêóë³ â öåé ÷àñ çèìà.

Ð³÷íèé ðóõ Çåìë³ íàâêîëî Ñîíöÿ

Çåìëÿ ïîñò³éíî ðóõàºòüñÿ. Ïîñòóïîâî âîíà á³ëüøå
ïîâåðòàºòüñÿ äî Ñîíöÿ Ï³âäåííîþ ï³âêóëåþ ³ â³äâåðòàºòüñÿ â³ä íüîãî Ï³âí³÷íîþ. Òàì, äå áóëî ë³òî, íàñòàº îñ³íü, à â Ï³âäåííó ï³âêóëþ ï³ñëÿ õîëîäíî¿ çèìè
ïðèõîäèòü âåñíà.
Ïðîäîâæóþ÷è ðóõ, ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ Çåìëÿ ïîâåðòàºòüñÿ äî Ñîíöÿ òàê, ùî Ï³âí³÷íà ï³âêóëÿ îñâ³òëþºòüñÿ ³ ç³ãð³âàºòüñÿ ùå ìåíøå, à Ï³âäåííà — ùå
á³ëüøå. Òîä³ ó Ï³âí³÷í³é ï³âêóë³ íàñòàº çèìà, à â Ï³âäåíí³é — ë³òî.
Çãîäîì Çåìëÿ çíîâó ïî÷èíàº ïîâåðòàòèñÿ äî
Ñîíöÿ Ï³âí³÷íîþ ï³âêóëåþ. Òàì òåïë³øàº ³ íàñòàº
âåñíà, à â Ï³âäåííó ï³âêóëþ ïðèõîäèòü îñ³íü.
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Ï³âí³÷íà ³ Ï³âäåííà ï³âêóë³ Çåìë³ ï³ä ÷àñ ¿¿ îáåðòàííÿ íàâêîëî Ñîíöÿ îäíî÷àñíî îòðèìóþòü íåîäíàêîâó ê³ëüê³ñòü ñîíÿ÷íîãî ñâ³òëà ³ òåïëà, ùî
çóìîâëþº çì³íó ï³ð ðîêó.
Íàòàëî÷êî, ÿ ä³çíàâñÿ, ùî
Çåìëÿ ðóõàºòüñÿ íàâêîëî ñâîº¿ îñ³
ç ïåâíîþ øâèäê³ñòþ. Íàéá³ëüøîþ âîíà
º íà åêâàòîð³ ³ ñòàíîâèòü 464 ì/ñ.
Ñåðåäíÿ øâèäê³ñòü ðóõó Çåìë³
íàâêîëî Ñîíöÿ — 30 êì/ñ.

Ïîâíèé îáåðò íàâêîëî Ñîíöÿ Çåìëÿ ðîáèòü çà
îäèí ð³ê, ÿêèé òðèâàº 365 ä³á 5 ãîä 48 õâ 46 ñ. Öå
÷èñëî îêðóãëþþòü ³ âïðîäîâæ òðüîõ ðîê³â ó êàëåíäàð³
çàïèñóþòü ïî 365 äí³â. Çà 4 ðîêè 5 ãîäèí ³ç õâèëèíàìè òà ñåêóíäàìè äîäàþòü, ³ âèõîäèòü ùå îäíà äîáà.
Òîìó êîæíîãî ÷åòâåðòîãî ðîêó â êàëåíäàð³ ç’ÿâëÿºòüñÿ 29 ëþòîãî. Ð³ê òðèâàë³ñòþ 366 ä³á íàçèâàþòü
âèñîêîñíèì.
Обговоріть, що було б на Землі, якби її вісь не була на
хилена.
Висловіть припущення, чому рік тривалістю 366 діб
називають високосним.
Знайди в інтернетджерелах інформацію (на вибір):
1) як українці у давнину називали високосні роки;
2) у які народні прикмети, пов’язані із високосним роком,
вірили наші предки.
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ß ç’ÿñóâàëà, ùî âèñîêîñí³ ðîêè
âïåðøå ç’ÿâèëèñÿ ó þë³àíñüêîìó
êàëåíäàð³, ÿêèé çàïðîâàäèâ äàâíüîðèìñüêèé
³ìïåðàòîð Þë³é Öåçàð. Äî òîãî ÷àñó
ðèìëÿíè êîðèñòóâàëèñÿ êàëåíäàðåì,
ó ÿêîìó âñ³ ðîêè ìàëè 365 äí³â. Ïîïðàâêà
Þë³ÿ Öåçàðÿ âèð³øèëà ïðîáëåìó
çñóâó äàò êàëåíäàðÿ.

Перевір себе
1. ×îìó íà Çåìë³ â³äáóâàºòüñÿ çì³íà äíÿ ³ íî÷³?
2. Ùî òàêå äîáà? Ñê³ëüêè ÷àñó âîíà òðèâàº?
3. ×îìó íà Çåìë³ çì³íþþòüñÿ ïîðè ðîêó?
4. Ñê³ëüêè ÷àñó òðèâàº çâè÷àéíèé çåìíèé ð³ê? À âèñîêîñíèé?
5. Íà äóìêó Äìèòðèêà, ÿêùî Ñîíöå á³ëüøå îñâ³òëþº
Ï³âí³÷íó ï³âêóëþ, òî íà ¿¿ òåðèòîð³¿ íàñòàº âåñíà. ×è
ïðàâèé õëîï÷èê? Ïîÿñíè, ÷îìó.

!

Підсумуй свої знання
 Çåìëÿ îäíî÷àñíî çä³éñíþº äîáîâèé ³ ð³÷íèé ðóõ.
 Çì³íà äíÿ ³ íî÷³ º íàñë³äêîì ¿¿ îáåðòàííÿ íàâêîëî
ñâîº¿ îñ³, ÿêå òðèâàº 24 ãîäèíè — äîáó.
 Ð³ê — öå ïåð³îä ÷àñó, çà ÿêèé Çåìëÿ ðîáèòü ïîâíèé îáåðò íàâêîëî Ñîíöÿ. Â³í òðèâàº ïðèáëèçíî
365 ä³á.
 Ðóõ Çåìë³ íàâêîëî Ñîíöÿ ñïðè÷èíÿº çì³íó ï³ð ðîêó.
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Òåïëîâ³ ïîÿñè Çåìë³
Як змінюється висота Сонця на небосхилі в різні
пори року?
Поміркуйте, які сонячні промені більше нагрівають
земну поверхню — ті, що падають прямовисно (мал. а),
чи ті, що косо (мал. б). Де вони тривалий час падають
більш прямовисно — на екваторі чи біля полюсів (мал. в)?
Як впливає на різноманітність рослинного і тваринного
світу певної території отримана нею кількість тепла?
Північний полюс

à

Сонячні промені
Екватор

á

â Південний полюс
Íàãð³âàííÿ ïîâåðõí³ Çåìë³ ñîíÿ÷íèìè ïðîìåíÿìè

Çåìíà ïîâåðõíÿ îòðèìóº íåîäíàêîâó ê³ëüê³ñòü ñîíÿ÷íîãî òåïëà â³ä åêâàòîðà äî ïîëþñ³â, òîìó óìîâíî
¿¿ ïîä³ëÿþòü íà øèðîê³ ñìóãè — òåïëîâ³ ïîÿñè Çåìë³.
Ó êîæí³é ï³âêóë³ — òðè òåïëîâ³ ïîÿñè: æàðêèé (òðîï³÷íèé), ïîì³ðíèé ³ õîëîäíèé (ïîëÿðíèé). Ð³çíîìàí³òí³ñòü ðîñëèííîãî ³ òâàðèííîãî ñâ³òó â êîæíîìó òåïëîâîìó ïîÿñ³ çàëåæèòü â³ä ê³ëüêîñò³ ñîíÿ÷íîãî ñâ³òëà
³ òåïëà, ùî ïîòðàïëÿº íà öþ ÷àñòèíó çåìíî¿ ïîâåðõí³.
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Æàðêèé ïîÿñ ðîçì³ùåíèé ç îáîõ ñòîð³í åêâàòîðà.
Ñîíÿ÷í³ ïðîìåí³ òàì ïàäàþòü ìàéæå âåñü ÷àñ ïðÿìîâèñíî, ³ çåìíà ïîâåðõíÿ îòðèìóº íàéá³ëüøå ñîíÿ÷íîãî ñâ³òëà é òåïëà. Ó ö³é ÷àñòèí³ Çåìë³ ñïåêîòíî
ïðîòÿãîì óñüîãî ðîêó. Òðèâàë³ñòü äíÿ ³ íî÷³ ìàëî
â³äð³çíÿºòüñÿ. Çàñóøëèâ³ ïåð³îäè, â ÿê³ âèïàäàº
íåáàãàòî îïàä³â, çì³íþþòüñÿ äîùîâèìè — ïåð³îäàìè çëèâ. Ó ãóñòèõ â³÷íîçåëåíèõ ë³ñàõ á³ëÿ åêâàòîðà
áåçë³÷ ð³çíîìàí³òíèõ âèä³â ðîñëèí ³ òâàðèí.

Òåïëîâ³ ïîÿñè Çåìë³

Ïîì³ðí³ ïîÿñè îáîõ ï³âêóëü ìåæóþòü ³ç æàðêèì
ïîÿñîì. Ñîíÿ÷í³ ïðîìåí³ òàì ïàäàþòü íà çåìíó
ïîâåðõíþ ç äåÿêèì íàõèëîì ³ ìåíøå ¿¿ íàãð³âàþòü.
Ó ïîì³ðíèõ ïîÿñàõ çàëåæíî â³ä ïîðè ðîêó íà Çåìëþ ïîòðàïëÿº ð³çíà ê³ëüê³ñòü ñâ³òëà é òåïëà. Ó çèìîâó ïîðó õîëîäíî, í³÷ òðèâàº äîâøå, í³æ äåíü. Óë³òêó
òåïëî, äí³ äîâã³, à íî÷³ êîðîòê³. Âåñíà é îñ³íü º ïðîõîëîäíèìè ïîðàìè ðîêó.
Ó ïîì³ðíèõ ïîÿñàõ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òàêà çàêîíîì³ðí³ñòü: ÷èì äàë³ â³ä æàðêîãî ïîÿñó, òèì çèìà òðèâàë³78

øà ³ õîëîäí³øà; ÷èì áëèæ÷å — òèì òðèâàë³øå é òåïë³øå ë³òî. Ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò ó ïîì³ðíîìó
òåïëîâîìó ïîÿñ³ ìåíø ð³çíîìàí³òíèé, í³æ ó æàðêîìó.
Ó õîëîäíèõ ïîÿñàõ, ÿê³ ðîçì³ùåí³ ïîáëèçó ïîëþñ³â Çåìë³, Ñîíöå âçèìêó ïî ê³ëüêà ì³ñÿö³â íå ç’ÿâëÿºòüñÿ íàä ãîðèçîíòîì — òðèâàº ïîëÿðíà í³÷. À âë³òêó
Ñîíöå íå çàõîäèòü ì³ñÿöÿìè. Òîä³ òðèâàº ïîëÿðíèé
äåíü.
Äìèòðèêó, à ÷îìó á³ëÿ ïîëþñ³â
Çåìë³ íàéõîëîäí³øå?
Ñîíÿ÷í³ ïðîìåí³ â õîëîäíèõ
ïîÿñàõ ïàäàþòü íà çåìíó ïîâåðõíþ
ò³ëüêè ïîõèëî ³ ïîãàíî ¿¿ íàãð³âàþòü.
Òîìó çèìè òàì õîëîäí³ òà ñóâîð³, à ë³òî
êîðîòêå ³ ïðîõîëîäíå.

Ó õîëîäíèõ ïîÿñàõ æèâóòü ëèøå ò³ îðãàí³çìè, ÿê³
ïðèñòîñóâàëèñÿ äî ñóâîðèõ óìîâ.
Обговоріть, де на Землі можна отримувати по декілька
врожаїв культурних рослин на рік. Чому?
Перевір себе
1. ßê çì³íþºòüñÿ ê³ëüê³ñòü ñîíÿ÷íîãî òåïëà, ùî ïîòðàïëÿº íà ïîâåðõíþ çåìíî¿ êóë³, â³ä åêâàòîðà äî ïîëþñ³â?
2. Íà ÿê³ òåïëîâ³ ïîÿñè óìîâíî ïîä³ëÿþòü ïîâåðõíþ
Çåìë³?
3. ×èì òåïëîâ³ ïîÿñè ð³çíÿòüñÿ ì³æ ñîáîþ?
4. Ó ÿêîìó òåïëîâîìó ïîÿñ³ ðîçòàøîâàíà Óêðà¿íà?
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Підсумуй свої знання
 Ïîâåðõíÿ Çåìë³ íåîäíàêîâî íàãð³âàºòüñÿ é îñâ³òëþºòüñÿ Ñîíöåì â³ä åêâàòîðà äî ïîëþñ³â, òîìó
¿¿ óìîâíî ïîä³ëÿþòü íà ÷àñòèíè — òåïëîâ³ ïîÿñè:
æàðêèé (òðîï³÷íèé), ïîì³ðíèé ³ õîëîäíèé (ïîëÿðíèé).
 Òåïëîâ³ ïîÿñè ð³çíÿòüñÿ ì³æ ñîáîþ ê³ëüê³ñòþ ñîíÿ÷íîãî ñâ³òëà é òåïëà, ùî ïîòðàïëÿº íà çåìíó ïîâåðõíþ, òðèâàë³ñòþ äíÿ ³ íî÷³, ÷èñëåíí³ñòþ òà áàãàòîìàí³òí³ñòþ âèä³â ðîñëèííîãî ³ òâàðèííîãî ñâ³òó.
Дізнайся з додаткових джерел, чи впливає погода на
здоров’я людини. У якому тепловому поясі жити найком
фортніше?

Ãîäèííèê
Виготов модель годинника за поданим зразком.

1.

2.

3.

4.
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Ì³ñÿöü — ïðèðîäíèé
ñóïóòíèê Çåìë³
Що називають природним супутником планети?
Що ти знаєш про Місяць?

Ì³ñÿöü — ïðèðîäíèé ñóïóòíèê Çåìë³, íàéáëèæ÷å
äî íå¿ íåðîçæàðåíå íåáåñíå ò³ëî êóëÿñòî¿ ôîðìè.
Â³í ïðèáëèçíî â 4 ðàçè ìåíøèé â³ä Çåìë³ ³ íàáàãàòî
ìåíøèé â³ä Ñîíöÿ.
Дізнайся із додаткових джерел, у скільки разів Місяць
менший від Сонця.

Â³äñòàíü â³ä Çåìë³ äî Ì³ñÿöÿ ìàéæå ó 400 ðàç³â
ìåíøà, í³æ â³ä Çåìë³ äî Ñîíöÿ.
Íà ïîâåðõí³ Ì³ñÿöÿ º ãîðè, ð³âíèíè é çàïàäèíè —
êðàòåðè, óòâîðåí³ âíàñë³äîê ïàä³ííÿ ìåòåîðèò³â.

Ïîð³âíÿëüí³ ðîçì³ðè Çåìë³ ³ Ì³ñÿöÿ

Êðàòåðè Ì³ñÿöÿ

Äìèòðèêó, ÿ ç’ÿñóâàëà, ùî íà
Ì³ñÿö³ í³äå íåìàº â³äêðèòèõ âîäíèõ
ïðîñòîð³â, ÿê-îò ð³êè, ñòðóìêè ÷è íàâ³òü
êàëþæ³. Âîäà òóò ìîæå áóòè ëèøå
ó çâ’ÿçàíîìó ñòàí³, òîáòî ÿê ñêëàäîâà ã³ðñüêèõ
ïîð³ä. Ïðàêòè÷íî ïîâí³ñòþ Ì³ñÿöü
ïîçáàâëåíèé ³ ïîâ³òðÿíî¿ îáîëîíêè.

81

À ÿ ä³çíàâñÿ, ùî Ì³ñÿöü
îáåðòàºòüñÿ íàâêîëî ñâîº¿ îñ³, íàâêîëî
Çåìë³ é ðàçîì ³ç íàøîþ ïëàíåòîþ íàâêîëî
Ñîíöÿ. Îäèí îáåðò íàâêîëî Çåìë³ é íàâêîëî
ñâîº¿ îñ³ â³í çä³éñíþº çà òîé ñàìèé ÷àñ,
òîìó Ì³ñÿöü çàâæäè ïîâåðíóòèé äî
Çåìë³ îäíèì áîêîì.

Поміркуй, чому вигляд Місяця на небі постійно змі
нюється.

Ì³ñÿöü ñâ³òèòüñÿ ëèøå â³äáèòèì ñîíÿ÷íèì ñâ³òëîì,
òîìó íà íåá³ âèäíî ëèøå éîãî îñâ³òëåíó ÷àñòèíó. ßêáè
ïðèðîäíèé ñóïóòíèê íàøî¿ ïëàíåòè ñàì âèïðîì³íþâàâ ñâ³òëî, ìè çàâæäè áà÷èëè á éîãî êóëÿñòèì. Âèäèì³ ³ç Çåìë³ ôîðìè Ì³ñÿöÿ íàçèâàþòü ôàçàìè. Ó ôàçó
íîâîãî Ì³ñÿöÿ éîãî íå âèäíî, äèñê ïîâí³ñòþ òåìíèé.
Ó ôàçó ïîâíîãî Ì³ñÿöÿ éîãî äèñê ö³ëêîì îñâ³òëåíèé.
Розкажіть за поданою схемою, як змінюється вигляд Мі
сяця із Землі у різні фази.

Ôàçè Ì³ñÿöÿ
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Âèÿâëÿºòüñÿ, íà Ì³ñÿö³ íåìàº ïðèñìåðê³â ³ ñâ³òàíê³â. Ï³ñëÿ äîâãî¿ íî÷³, ùî òðèâàº ìàéæå äâà òèæí³,
äåíü íàñòàº â³äðàçó, áåç ïîñòóïîâîãî ïåðåõîäó â³ä
òåìðÿâè äî ñâ³òëà. ×åðåç â³äñóòí³ñòü àòìîñôåðè
íåáî íàâ³òü óäåíü çäàºòüñÿ çîâñ³ì ÷îðíèì, ³ Ñîíöå
íà öüîìó òë³ ñâ³òèòü äóæå ÿñêðàâî.
²ç åíöèêëîïåä³¿

Обговоріть, чи можливе життя людей на Місяці.

Íà äóìêó â÷åíèõ, ñàìîïî÷óòòÿ ëþäèíè ïåâíîþ ì³ðîþ
çàëåæèòü â³ä ì³ñÿ÷íîãî ðèòìó: ç³ «çðîñòàííÿì» Ì³ñÿöÿ
çðîñòàº é åíåðã³ÿ, ï³äâèùóºòüñÿ àêòèâí³ñòü îðãàí³çìó,
ïîë³ïøóºòüñÿ íàñòð³é, íå òàê ñèëüíî äàºòüñÿ âçíàêè
âòîìà.
Перевір себе
1. Ïîð³âíÿé Ì³ñÿöü ³ ïëàíåòó Çåìëÿ. Íàçâè ¿õí³ ñï³ëüí³
òà â³äì³íí³ îçíàêè.
2. ×îìó ìè áà÷èìî ëèøå îäèí á³ê Ì³ñÿöÿ?
3. Ïîÿñíè ïðè÷èíó çì³íè ôàç Ì³ñÿöÿ. ßêèé âèãëÿä ìàº
ïðèðîäíèé ñóïóòíèê Çåìë³ â êîæí³é ôàç³?

!

Підсумуй свої знання
 Ì³ñÿöü — íàéáëèæ÷å äî Çåìë³ êîñì³÷íå ò³ëî êóëÿñòî¿ ôîðìè. Öå ºäèíèé ïðèðîäíèé ñóïóòíèê íàøî¿
ïëàíåòè.
 Ì³ñÿöü ïîñò³éíî îáåðòàºòüñÿ íàâêîëî ñâîº¿ îñ³,
íàâêîëî Çåìë³ é ðàçîì ³ç íåþ íàâêîëî Ñîíöÿ. Â³í
çàâæäè ïîâåðíóòèé äî Çåìë³ îäíèì áîêîì.
 Ôàçè Ì³ñÿöÿ — öå çì³íè âèäèìî¿ ³ç Çåìë³ îñâ³òëåíî¿ ÷àñòèíè éîãî ïîâåðõí³.
Разом із дорослими ввечері в ясну погоду розглянь Мі
сяць. У якій фазі він перебуває?
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Ñóç³ð’ÿ
Які зорі ти знаєш? Що таке сузір’я?

Íàïåâíî, òåáå, ÿê ³ áóäü-ÿêó ëþäèíó, çà÷àðîâóº
êðàñà çîðÿíîãî íåáà, ïðèâàáëþº òàºìíè÷å ñÿéâî
ç³ð. Êîæíà çîðÿ — öå âåëåòåíñüêå ðîçæàðåíå ãàçîâå
ò³ëî êóëÿñòî¿ ôîðìè, ÿêå âèïðîì³íþº ñâ³òëî ³ òåïëî.
Òîá³ â³äîìî, ùî Ñîíöå — íàéáëèæ÷à äî Çåìë³ çîðÿ,
ÿêà âèäàºòüñÿ íàéá³ëüøîþ ñåðåä ³íøèõ ç³ð íà íåá³.
Îäíàê ó Âñåñâ³ò³ º çîð³ íàáàãàòî á³ëüø³ çà Ñîíöå, à º
é ìåíø³.
Çîð³ ïåðåáóâàþòü äóæå äàëåêî â³ä Çåìë³, òîìó
é íàãàäóþòü ìàëåíüê³ ìåðåõòëèâ³ âîãíèêè.
Íàòàëî÷êî, òè ïîì³òèëà, ùî îäí³
çîð³ ñâ³òÿòü ÿñêðàâ³øå, à ³íø³ — òüìÿí³øå?
Ö³êàâî, ÷îìó?
Âèÿâëÿºòüñÿ, êîë³ð ç³ð çàëåæèòü
â³ä òåìïåðàòóðè ¿õíüî¿ ïîâåðõí³. Íàéá³ëüø
ãàðÿ÷³ çîð³ ìàþòü á³ëèé àáî áë³äî-ãîëóáèé
êîë³ð. Ìåíø ãàðÿ÷³, ÿê íàøå Ñîíöå, —
æîâòîãî àáî îðàíæåâîãî êîëüîðó.
×åðâîí³ çîð³ — íàéõîëîäí³ø³.

Ìèëóþ÷èñü çîðÿíèì íåáîì, ëþäè çâåðíóëè óâàãó
íà ä³ëÿíêè, äå ãðóïè íàéá³ëüø ÿñêðàâèõ ç³ð óòâîðþâàëè îáðèñè ð³çíèõ ïðåäìåò³â àáî ³ñòîò. Òàê³ ä³ëÿíêè
íàçâàëè ñóç³ð’ÿìè. Á³ëüø³ñòü ñóç³ð’¿â ùå â äàâíèíó
îòðèìàëè íàçâè íà ÷åñòü ì³ô³÷íèõ ãåðî¿â (Àíäðîìåäà, Ïåðñåé) àáî òâàðèí (Ëåâ, Ëåá³äü, Ðèáè, Âåëèêà
Âåäìåäèöÿ).
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Ñóç³ð’ÿ Âåëèêà Âåäìåäèöÿ, àáî ÿê
éîãî ùå íàçèâàþòü â Óêðà¿í³ — Âåëèêèé Ê³âø, ÷è Âåëèêèé Â³ç — â³äîìå
ëþäÿì ç äàâí³õ-äàâåí. Ó íüîìó áàãàòî
Малий Віз
ç³ð, àëå ñ³ì íàéÿñêðàâ³øèõ óòâîðþþòü
íà íåá³ ô³ãóðó, ñõîæó íà îáðèñè âåëèêîãî âåäìåäÿ àáî íà ê³âø ³ç ðó÷êîþ.
Великий Віз
Íåäàëåêî â³ä íüîãî ìîæíà ïîáà÷èòè
ïîä³áíå ñóç³ð’ÿ ìåíøèõ ðîçì³ð³â —
Ñóç³ð’ÿ Âåëèêèé Â³ç
Ìàëó Âåäìåäèöþ. Íàéá³ëüø ÿñêðàâó
³ Ìàëèé Â³ç
çîðþ, ç ÿêî¿ ðîçïî÷èíàºòüñÿ «ðó÷êà»
Ìàëîãî Êîâøà, íàçèâàþòü Ïîëÿðíîþ çîðåþ. Âîíà
ðîçòàøîâàíà íàä Ï³âí³÷íèì ïîëþñîì ³ çäàâíà ñëóãóâàëà ëþäÿì ÿê îð³ºíòèð íà ï³âí³÷.
Полярна зоря

Обговоріть: 1 група — чи можна вважати Сонце най
більшою і найгарячішою зорею Всесвіту; 2 група — чим
Полярна зоря подібна до Сонця. Який із цих об’єктів приро
ди розташований ближче до Землі?
Перевір себе
1. Ùî òàêå çîðÿ?
2. ×èì çîð³ â³äð³çíÿþòüñÿ îäíà â³ä îäíî¿?
3. Ùî òàêå ñóç³ð’ÿ? Íàâåäè ïðèêëàäè ñóç³ð’¿â.

!

Підсумуй свої знання
 Ä³ëÿíêè çîðÿíîãî íåáà ç ïåâíèì ðîçòàøóâàííÿì
ãðóï ÿñêðàâèõ ç³ð íàçèâàþòü ñóç³ð’ÿìè. Íàéâ³äîì³ø³ ñóç³ð’ÿ — Âåëèêèé ³ Ìàëèé Â³ç. Ïîëÿðíà çîðÿ —
îäíà ç ÿñêðàâèõ ç³ð ñóç³ð’ÿ Ìàëèé Â³ç; âîíà âêàçóº
íà ï³âí³÷.
Разом із дорослими ввечері в ясну погоду розглянь зоря
не небо. Знайди сузір’я Великий і Малий Віз та Полярну
зорю. Виготов моделі сузір’їв із пластиліну та сірників.
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×óìàöüêèé Øëÿõ — íàøà
Ãàëàêòèêà. Äîñë³äæåííÿ Âñåñâ³òó
Які космічні тіла утворюють Сонячну систему?
Що таке зоря?

×è äîâîäèëîñü òîá³ áà÷èòè íà í³÷íîìó íåá³ áë³äó
òóìàííó ñìóãó? Öå âèäèìà ÷àñòèíà íàøî¿ Ãàëàêòèêè — âåëåòåíñüêî¿ çîðÿíî¿ ñèñòåìè (ìàë. à). Âîíà
óòâîðåíà ñêóï÷åííÿì á³ëüø ÿê 200 ì³ëüÿðä³â ç³ð. Äî
íå¿ âõîäèòü ³ Ñîíöå.
Óêðà¿íö³, ÿê³ ¿çäèëè êîëèñü ó Êðèì ïî ñ³ëü (÷óìàêè),
íàçâàëè öþ çîðÿíó íåáåñíó äîðîãó, ùî áóëà äëÿ íèõ
äîáðèì îð³ºíòèðîì, ×óìàöüêèì Øëÿõîì.
Висловіть припущення, чому нашу Галактику назива
ють іще Молочним Шляхом.
Ó ïåðåêëàä³ ç ãðåöüêî¿ ìîâè ñëîâî «ãàëàêòèêà» îçíà÷àº «ìîëî÷íèé», òîìó íàøà çîðÿíà ñèñòåìà ìàº
é ³íøó íàçâó — Ìîëî÷íèé Øëÿõ.
Розглянь комп’ютерну модель нашої Галактики (мал. б).
Де розташоване Сонце — ближче до краю Галактики чи
до її центру?

Çà ôîðìîþ íàøà Ãàëàêòèêà íàãàäóº ñï³ðàëü. Ñîíöå ðîçòàøîâàíå áëèæ÷å äî ¿¿ êðàþ. Çîð³, ùî óòâîðþþòü íàøó Ãàëàêòèêó, ðóõàþòüñÿ íàâêîëî ¿¿ öåíòðó ïî
ñâî¿õ âèòÿãíóòèõ îðá³òàõ.

à
á
Íàøà Ãàëàêòèêà: âèãëÿä ³ç Çåìë³ (à); êîìï’þòåðíà ìîäåëü (á)
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Ó Âñåñâ³ò³ ³ñíóº áàãàòî ãàëàêòèê. Óñ³ âîíè ïîñò³éíî
ðóõàþòüñÿ â êîñì³÷íîìó ïðîñòîð³. Ñóêóïí³ñòü ãàëàêòèê ³ ïðîñò³ð ì³æ íèìè íàçèâàþòü Âñåñâ³òîì. Éîãî
ìåæ³ íå âñòàíîâëåíî, òîìó é êàæóòü, ùî â³í áåçìåæíèé.
Òàºìíèö³ Âñåñâ³òó â÷åí³ ï³çíàþòü çà äîïîìîãîþ
ïîòóæíèõ íàçåìíèõ ³ êîñì³÷íèõ òåëåñêîï³â — ïðèëàä³â äëÿ ñïîñòåðåæåííÿ çà íåáåñíèìè ò³ëàìè, øòó÷íèõ ñóïóòíèê³â, êîñì³÷íèõ êîðàáë³â, êîñì³÷íèõ
ñòàíö³é.
Об’єднайтеся в групи та оберіть одну із поданих світ
лин. Знайдіть в інтернетджерелах цікаву інформацію
про зображений прилад (апарат) для дослідження Все
світу.

à

á

â

ã
Ïðèëàäè é àïàðàòè äëÿ äîñë³äæåííÿ Âñåñâ³òó:
êîñì³÷íèé êîðàáåëü (à), øòó÷íèé ñóïóòíèê (á), îðá³òàëüíà
êîñì³÷íà ñòàíö³ÿ (â), îðá³òàëüíèé òåëåñêîï «Ãàááë» (ã)
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Ëþäèíà ïîñò³éíî ñïîñòåð³ãàº çà ïîâåðõíåþ Çåìë³
òà êîñì³÷íèì ïðîñòîðîì çà äîïîìîãîþ øòó÷íèõ ñóïóòíèê³â. Âîíè çàáåçïå÷óþòü çä³éñíåííÿ ìîá³ëüíîãî
çâ’ÿçêó, ïåðåäà÷ó òåëåâ³ç³éíèõ ïðîãðàì, äàþòü çìîãó
ðîáèòè ïðîãíîçè ïîãîäè, çíàõîäèòè ðîäîâèùà êîðèñíèõ êîïàëèí, âèÿâëÿòè ì³ñöÿ ïîæåæ òà âèçíà÷àòè
ìåæ³ çàáðóäíåíü çåìíî¿ ïîâåðõí³.
Òè âæå çíàºø, ùî â 20-ìó ñòîë³òò³ çä³éñíèëàñÿ ìð³ÿ
ëþäåé ïðî êîñì³÷í³ ïîëüîòè. Âèçíà÷íîìó â÷åíîìó,
óêðà¿íöåâ³ Ñåðã³þ Êîðîëüîâó âäàëîñÿ ñêîíñòðóþâàòè
ïåðøèé êîñì³÷íèé êîðàáåëü.
Пригадай, хто вперше здійснив на ньому політ у космос.

Ó 1969 ðîö³ àìåðèêàíñüê³ àñòðîíàâòè ï³ä êåð³âíèöòâîì Í³ëà Àðìñòðîí´à ïåðøèìè ñòóïèëè íà ïîâåðõíþ Ì³ñÿöÿ.
Ëåîí³ä Êàäåíþê — ïåðøèé êîñìîíàâò íåçàëåæíî¿
Óêðà¿íè — ïîáóâàâ ó êîñìîñ³ â 1997 ðîö³. Â³í ïðàöþâàâ íà ì³æíàðîäí³é îðá³òàëüí³é êîñì³÷í³é ñòàíö³¿
16 ä³á.

Þð³é Ãàãàð³í

Ëåîí³ä Êàäåíþê

Í³ë Àðìñòðîí´

Досліди́, жінки яких національностей побували в космосі.

Àéë³í Êîëë³íç

Ñâ³òëàíà Ñàâèöüêà
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Ìåé Äæåì³ñîí

Поміркуйте, чим подібні Місяць і штучний супутник
Землі. Чим відрізняються? Яке значення для людства ма
ють штучні супутники Землі?

ß ä³çíàâñÿ, ùî â³äñòàí³ â êîñì³÷íîìó
ïðîñòîð³ âèì³ðþþòü ñâ³òëîâèìè ðîêàìè.
Øëÿõ, ÿêèé äîëàº ñâ³òëî çà ð³ê, íàçèâàþòü
ñâ³òëîâèì ðîêîì. Ùîá ïåðåòíóòè ç ê³íöÿ
â ê³íåöü íàøó Ãàëàêòèêó, çíàäîáèòüñÿ
ïîíàä 100 òèñÿ÷ ñâ³òëîâèõ ðîê³â.

Виконай проєкт «Мандрівка просторами Всесвіту, про
яку ти мрієш».
1. Склади маршрут своєї подорожі.
2. Використовуючи різноманітні джерела, підготуй пові
домлення (презентацію) про космічні об’єкти, на яких
тобі хотілося б побувати.
Перевір себе
1. Ùî òàêå ãàëàêòèêà? ßê³ íåáåñí³ ò³ëà âõîäÿòü äî ¿¿
ñêëàäó?
2. ßêî¿ ôîðìè íàøà Ãàëàêòèêà? ßê âîíà íàçèâàºòüñÿ?
3. ²ç ÷îãî ñêëàäàºòüñÿ Âñåñâ³ò?
4. ßê³ ñó÷àñí³ ïðèëàäè òà àïàðàòè äëÿ äîñë³äæåííÿ
Âñåñâ³òó âèêîðèñòîâóº ëþäèíà?
5. Ñåðåä â³äîìèõ êîñìîíàâò³â Íàòàëî÷êà íàçâàëà Þð³ÿ
Ãàãàð³íà, Ëåîí³äà Êàäåíþêà ³ Ñåðã³ÿ Êîðîëüîâà. ßêó
ïîìèëêó äîïóñòèëà ä³â÷èíêà?
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Підсумуй свої знання
 Ãàëàêòèêà — öå ã³ãàíòñüêå ñêóï÷åííÿ ç³ð, çîðÿíà
ñèñòåìà.
 Íàøà Ãàëàêòèêà — ×óìàöüêèé Øëÿõ. Çà ôîðìîþ
âîíà íàãàäóº ñï³ðàëü.
 Ó áåçìåæíîìó Âñåñâ³ò³ ³ñíóº áàãàòî ãàëàêòèê.
 Äëÿ äîñë³äæåííÿ íåáåñíèõ ò³ë âèêîðèñòîâóþòü ïîòóæí³ òåëåñêîïè, êîñì³÷í³ ñòàíö³¿, øòó÷í³ ñóïóòíèêè.
 Ïåðøèé êîñìîíàâò ó ñâ³ò³ — Þð³é Ãàãàð³í, ïåðøèé
êîñìîíàâò íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè — Ëåîí³ä Êàäåíþê.

²íîïëàíåòÿíèí
Виготов пластилінову аплікацію за зразком.

1.

2.

3.

4.
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Ñòîðîíè ãîðèçîíòó
Що таке горизонт? Які сторони горизонту ти
знаєш?

Ïåðåáóâàþ÷è â ñòåïó, â ïîë³ àáî íà êîðàáë³ ó â³äêðèòîìó ìîð³, òè îõîïëþºø çîðîì ïîâåðõíþ Çåìë³
ó âèãëÿä³ êðóãà. Âèäèìó ÷àñòèíó ïðîñòîðó, ÿêó áà÷èòü
íàâêîëî ñåáå ëþäèíà, íàçèâàþòü ãîðèçîíòîì. Óÿâíà ë³í³ÿ, ìåæà ì³æ çåìíîþ ïîâåðõíåþ ³ íåáîì, ÿêó
âèäíî âäàëèí³, — öå ë³í³ÿ ãîðèçîíòó.
Розглянь фотоілюстрації. Зверни увагу, де добре видно
лінію горизонту, а де — ні. Поясни, чому.

à

â

á

Ì³ñöåâ³ñòü â³äêðèòà (à) ³ çàêðèòà (á, â)

Òàì, äå íåìàº ë³ñó, ã³ð ÷è áóä³âåëü, òîáòî íà â³äêðèò³é ì³ñöåâîñò³, ãîðèçîíò òà ë³í³þ ãîðèçîíòó äîáðå
âèäíî. Ó ì³ñò³, â ãîðàõ àáî â ë³ñ³ ë³í³þ ãîðèçîíòó çàêðèâàþòü ïðèðîäí³ ÷è ðóêîòâîðí³ îá’ºêòè, òîìó òàêó
ì³ñöåâ³ñòü íàçèâàþòü çàêðèòîþ.
Поміркуйте, чи можна дістатися до лінії горизонту. Чому?

Íà â³äêðèò³é ì³ñöåâîñò³ ë³í³þ ãîðèçîíòó ìîæíà ïîáà÷èòè íà â³ääàë³ áëèçüêî 5 êì. ²ç ï³äéîìîì óãîðó
ãîðèçîíò ðîçøèðþºòüñÿ, à ë³í³ÿ ãîðèçîíòó â³ääàëÿºòüñÿ.
Ï³âí³÷, ï³âäåíü, çàõ³ä, ñõ³ä º ÷îòèðìà îñíîâíèìè
ñòîðîíàìè ãîðèçîíòó. Ñêîðî÷åíî ¿õ ïîçíà÷àþòü òàê:
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ï³âí³÷ — Ïí., ï³âäåíü — Ïä.,
çàõ³ä — Çõ., ñõ³ä — Ñõ.
Ì³æ îñíîâíèìè ñòîðîíàìè
ãîðèçîíòó ðîçòàøîâàí³ ïðîì³æí³: ï³âí³÷íèé çàõ³ä (Ïí. Çõ.),
ï³âí³÷íèé ñõ³ä (Ïí. Ñõ.), ï³âäåííèé çàõ³ä (Ïä. Çõ.), ï³âäåííèé ñõ³ä (Ïä. Ñõ.).
Поміркуй, як утворилися назви
проміжних сторін горизонту.

Пн.
Пн. Зх.

Пн. Сх.

Зх.

Сх.

Пд. Зх.

Пд. Сх.
Пд.

Ñòîðîíè ãîðèçîíòó

Обговоріть. Наталочка вважає, що горизонт може мати
форму будьякої геометричної фігури. Чи права дівчинка?
Перевір себе
1. Ùî íàçèâàþòü ãîðèçîíòîì?
2. Ùî òàêå ë³í³ÿ ãîðèçîíòó? Ó ÿê³é ì³ñöåâîñò³ ¿¿ íå
âèäíî?
3. Äìèòðèê íàçâàâ îñíîâí³ ñòîðîíè ãîðèçîíòó: ï³âí³÷,
ï³âí³÷íèé ñõ³ä, ï³âäåíü, çàõ³ä. ßêó ïîìèëêó äîïóñòèâ
õëîï÷èê?

!

Підсумуй свої знання
 Ãîðèçîíò — âèäèìà ÷àñòèíà ïðîñòîðó, ÿêó áà÷èòü
íàâêîëî ñåáå ëþäèíà.
 Ë³í³ÿ ãîðèçîíòó — óÿâíà ìåæà ì³æ çåìíîþ ïîâåðõíåþ ³ íåáîì.
 Ãîðèçîíò ³ ë³í³þ ãîðèçîíòó äîáðå âèäíî íà â³äêðèò³é ì³ñöåâîñò³.
 Ðîçð³çíÿþòü îñíîâí³ òà ïðîì³æí³ ñòîðîíè ãîðèçîíòó.
Досліди́ разом із рідними, де можна побачити лінію го
ризонту у твоїй місцевості.
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Îð³ºíòóâàííÿ íà ì³ñöåâîñò³
çà Ñîíöåì ³ ì³ñöåâèìè îçíàêàìè
Чому важливо вміти орієнтуватися на місцевості?

Áóäü-ÿê³é ëþäèí³, ³ òîá³ çîêðåìà, ùîá íå çàáëóêàòè
àáî, ÿêùî öå òðàïèëîñÿ, çíàéòè äîðîãó äîäîìó, òðåáà âì³òè îð³ºíòóâàòèñÿ íà ì³ñöåâîñò³, òîáòî âèçíà÷àòè, ç ÿêîãî áîêó â³ä òåáå ï³âí³÷, ï³âäåíü, çàõ³ä, ñõ³ä.
Поміркуй, чи можна за Сонцем визначити сторони
горизонту.
Розглянь малюнок. Куди вказують тіні, що падають від
зображених об’єктів опівдні?

Çõ.

Ïä.

Ïí.
Ñõ.

Âèçíà÷åííÿ ñòîð³í
ãîðèçîíòó çà Ñîíöåì

Âèçíà÷èòè ñòîðîíè ãîðèçîíòó
ìîæíà â ÿñíèé äåíü çà Ñîíöåì.
Ó áóäü-ÿêó ïîðó ðîêó â ïîëóäåíü
Ñîíöå çàâæäè ïåðåáóâàº íà ï³âäí³, à ò³í³, ùî ïàäàþòü ó öåé ÷àñ
â³ä ïðåäìåò³â, ïîêàçóþòü íà ï³âí³÷.
Îòæå, êîëè î äâàíàäöÿò³é ãîäèí³
äíÿ òè ñòàíåø îáëè÷÷ÿì ó íàïðÿìêó ñâîº¿ ò³í³ ³ ðîçâåäåø ðóêè â ñòîðîíè, òî ïåðåä òîáîþ áóäå ï³âí³÷,
ïîçàäó — ï³âäåíü, ïðàâà ðóêà âêàæå íà ñõ³ä, à ë³âà — íà çàõ³ä.

Поміркуйте, чи завжди можна визначити сторони
горизонту за Сонцем. Чому?

Ïîõìóðîãî äíÿ, êîëè íà íåá³ íå âèäíî Ñîíöÿ, ìîæíà çîð³ºíòóâàòèñÿ çà ì³ñöåâèìè îçíàêàìè â ïðèðîä³.
Óâàæíî ðîçäèâèñü äîâêîëà. Ñòîâáóðè äåðåâ ³ âåëèê³ êàìåí³ ç ï³âí³÷íîãî áîêó á³ëüøå âêðèò³ ìîõîì
³ ëèøàéíèêàìè. Òà é ãðèáè â îñíîâíîìó ðîñòóòü
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³ç ï³âí³÷íî¿ ñòîðîíè äåðåâ ³ ïåíüê³â,
òîìó ùî ïîëþáëÿþòü çàò³íîê ³ âîëîãó.
Ïëîäè ñóíèö³, ÷îðíèö³, áðóñíèö³
íà ë³ñîâèõ ãàëÿâèíàõ, á³ëÿ ïåíüê³â
ðàí³øå äîçð³âàþòü ³ç ï³âäåííîãî
áîêó. Ìóðàøêè áóäóþòü ñâî¿ îñåë³
òåæ ïåðåâàæíî ç ï³âäåííîãî áîêó
Ìîõè òà ëèøàéíèêè
íà ñòîâáóð³ äåðåâà
äåðåâ, ïåíüê³â ÷è êóù³â. Îêð³ì öüîãî, ïîëîãèé ñõèë ìóðàøíèêà âêàçóº
íà ï³âäåíü, à êðóòèé — íà ï³âí³÷.
Íàâåñí³ äîáðèì îð³ºíòèðîì ñëóãóâàòèìå ñí³ã, òîìó
ùî íà ï³âäåííèõ ñõèëàõ ãîðá³â â³í ðîçòàº øâèäøå.
Íàâêîëî ñòîâáóð³â äåðåâ, ïåíüê³â ÷è ñòîâï³â ñí³ã
óòâîðþº çàãëèáëåííÿ, âèòÿãíóò³ â ï³âäåííèé á³ê.
Îð³ºíòóâàòèñÿ íà ì³ñöåâîñò³ íåîáõ³äíî îäíî÷àñíî çà ê³ëüêîìà îçíàêàìè.
Об’єднайтеся в групи та оберіть один із поданих ма
люнків. Розкажіть, як визначити сторони горизонту за
місцевими ознаками в природі.

à

á

â

Âèçíà÷åííÿ ñòîð³í ãîðèçîíòó
çà ì³ñöåâèìè îçíàêàìè â ïðèðîä³
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Обговоріть ситуацію. Ви з другом/подругою заблукали
в лісі. За якими місцевими ознаками ви зможете відшука
ти дорогу до населеного пункту, якщо він розташований
на півдні?
Досліди́, з якого боку листя та гілки дерев густіші й дов
ші, а кора світліша.

Óíî÷³, êîëè íåáî áåçõìàðíå, ìîæíà îð³ºíòóâàòèñÿ çà Ïîëÿðíîþ çîðåþ. Íàïðÿìîê íà Ïîëÿðíó ç³ðêó
çàâæäè âêàçóº íà ï³âí³÷.

Ïí.
Çõ.

Ñõ.

Ïä.

Перевір себе
1. ßê âèçíà÷èòè ñòîðîíè ãîðèçîíòó çà Ñîíöåì?
2. Ðîçêàæè, ÿê îð³ºíòóâàòèñÿ çà ì³ñöåâèìè îçíàêàìè
â ïðèðîä³.
3. Äîâåäè Íàòàëî÷ö³ é Äìèòðèêîâ³, ùî âì³ííÿ îð³ºíòóâàòèñÿ íà ì³ñöåâîñò³ äóæå âàæëèâå äëÿ êîæíî¿ ëþäèíè.

!

Підсумуй свої знання
 Íà ì³ñöåâîñò³ ìîæíà îð³ºíòóâàòèñÿ çà Ñîíöåì ³ çà
ì³ñöåâèìè îçíàêàìè â ïðèðîä³. Çíàþ÷è õî÷ îäíó
ñòîðîíó ãîðèçîíòó, ëåãêî âèçíà÷èòè âñ³ ³íø³.

Визнач опівдні за Сонцем, у якому напрямі від твого бу
динку розташовані школа, магазин, автобусна зупинка.
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Êîìïàñ
Що таке компас? Чи доводилося
тобі ним користуватися?

Îð³ºíòóâàòèñÿ íà ì³ñöåâîñò³ ëþ- á
äÿì äîïîìàãàº êîìïàñ — ïðèëàä
äëÿ âèçíà÷åííÿ ñòîð³í ãîðèçîíòó.
Розглянь зображений на малюнку â
компас. Із яких частин він складаєть
ся? Що означають літери, вказані на
циферблаті?

ã
à

Êîìïàñ

Êîìïàñ ñêëàäàºòüñÿ ç êîðïóñó (à), íàìàãí³÷åíî¿
ñòð³ëêè (á), öèôåðáëàòà ç ïîçíà÷êàìè ñòîð³í ãîðèçîíòó (â) ³ ô³êñàòîðà (ã). Êîëè êîìïàñ ïðàöþº, ñòð³ëêà
â³ëüíî ïîâåðòàºòüñÿ ³ çàéìàº ïîëîæåííÿ, ïðè ÿêîìó
¿¿ ñèí³é ê³íåöü âêàçóº íà ï³âí³÷, à ÷åðâîíèé — íà ï³âäåíü. Çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíî¿ ïðóæèíè-ô³êñàòîðà
ìîæíà çóïèíèòè ðóõ ñòð³ëêè.
Äîïîìîãòè êîìïàñ ìîæå ëèøå òîìó, õòî âì³º íèì
êîðèñòóâàòèñÿ.
Визнач за допомогою компаса: де в класі північ, південь,
захід, схід; у якому напрямі від твоєї парти розташовані
вікна, двері, класна дошка. Для цього виконай такі дії.
1. Поклади компас на рівну поверхню, наприклад, на до
лоню або на парту.
2. Відтягни фіксатор, щоб стрілка змогла вільно рухати
ся. Почекай, допоки вона не зупиниться.
3. Поверни корпус компаса так, щоб синій кінець стрілки
став навпроти позначки Пн., а червоний — навпроти
позначки Пд. Тоді синій кінець стрілки покаже на пів
ніч, червоний — на південь, напис Сх. — на схід, а по
значка Зх. — на захід.
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Ïåðø í³æ âèðóøèòè íà ïðîãóëÿíêó äî ð³÷êè ÷è ë³ñó,
ïîòóðáóéñÿ ïðî òå, ùîá íå çàáëóêàòè â íåçíàéîì³é
ì³ñöåâîñò³. Äëÿ öüîãî âñòàíîâè çà êîìïàñîì, ó ÿêîìó
íàïðÿìêó ïðîëÿãàòèìå òâ³é øëÿõ, ³ òîä³ çìîæåø ëåãêî
âèçíà÷èòè, â ÿêîìó íàïðÿìêó ïîòð³áíî ïîâåðòàòèñÿ.
ßêùî, íàïðèêëàä, òè ç îäíîêëàñíèêàìè ï³äåø ó òóðèñòè÷íèé ïîõ³ä íà ï³âäåíü, òî ïîâåðòàòèñÿ äîäîìó
âàì äîâåäåòüñÿ â ï³âí³÷íîìó íàïðÿìêó.
Â³çüìè äî óâàãè: êîìïàñ íå âêàçóº ïðàâèëüíî
íàïðÿì á³ëÿ ë³í³é åëåêòðîïåðåäà÷, çàë³çíèö³ òà
ï³ä ÷àñ ãðîçè.
Поміркуйте, людям яких професій необхідно вміти
користуватися компасом.

Ó íàø ÷àñ äëÿ îð³ºíòóâàííÿ íà ì³ñöåâîñò³
ñòâîðåíî åëåêòðîíí³ òà öèôðîâ³ âèäè êîìïàñ³â. Ñó÷àñí³ ìîá³ëüí³ òåëåôîíè îñíàùåí³
òàê çâàíèìè íàâ³ãàòîðàìè, ÿê³ äîïîìàãàþòü
ëþäèí³ ðóõàòèñÿ ó ïðàâèëüíîìó íàïðÿìêó.
Оберіть одну із ситуацій та обговоріть її.
1 група. Учні йшли до лісу спочатку на південь, потім —
на схід, далі — на північний схід. У яких напрям
ках вони повертатимуться, якщо підуть тим са
мим шляхом?
2 група. Дмитрик вирушив до стадіону, який розміще
ний на південному сході від будинку хлопчика.
У якому напрямку йому потрібно буде поверта
тися додому?
3 група. У якому напрямку повертатиметься із прогулян
ки біля річки Наталочка, якщо річка протікає на
північ від оселі дівчинки?
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Перевір себе
1. ²ç ÿêèõ ÷àñòèí ñêëàäàºòüñÿ êîìïàñ?
2. ßê âèçíà÷èòè ñòîðîíè ãîðèçîíòó çà êîìïàñîì?

!

Підсумуй свої знання
 Êîìïàñ — öå ïðèëàä äëÿ âèçíà÷åííÿ ñòîð³í ãîðèçîíòó.
 Â³í ñêëàäàºòüñÿ ç êîðïóñó, íàìàãí³÷åíî¿ ñòð³ëêè,
öèôåðáëàòà ç ïîçíà÷êàìè ñòîð³í ãîðèçîíòó ³ ñïåö³àëüíî¿ ïðóæèíè-ô³êñàòîðà. Ñèí³é ê³íåöü ñòð³ëêè
ïîêàçóº íà ï³âí³÷, à ÷åðâîíèé — íà ï³âäåíü.
Визнач за допомогою компаса, у якому напрямі від шко
ли розташований твій будинок. Поміркуй, у якому напрямі
ти йдеш зі школи додому, а в якому — від дому до школи.

Ìîäåëü êîìïàñà
Виготов модель компаса в техніці оригамі за поданим
зразком.

1.

4.

2.

3.

5.
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Çîáðàæåííÿ ì³ñöåâîñò³ íà ïëàí³
Для чого потрібен план місцевості?

Ùîá äîñë³äæóâàòè ïðèðîäó, âåñòè ãîñïîäàðñòâî,
äîáóâàòè êîðèñí³ êîïàëèíè, áóäóâàòè äîðîãè é áóäèíêè, ïîòð³áíî ìàòè òî÷í³ çîáðàæåííÿ ä³ëÿíîê çåìíî¿ ïîâåðõí³.
Поміркуйте, чи можна за малюнком або фотознімком
визначити розміри певної ділянки місцевості та розмі
щення на ній об’єктів відносно сторін горизонту.

Íà ìàëþíêàõ ³ ôîòîçí³ìêàõ îá’ºêòè ì³ñöåâîñò³
çîáðàæåíî òàêèìè, ÿêèìè ¿õ áà÷àòü ïåðåä ñîáîþ.
Áëèæí³ ïðåäìåòè çàòóëÿþòü ò³, ùî ðîçì³ùåí³ äàë³.
Âèçíà÷èòè ðîçì³ðè ïåâíî¿ ä³ëÿíêè, ïîáà÷èòè ðîçòàøóâàííÿ â ïðîñòîð³ áóäèíê³â, âîäîéì, äåðåâ òà ³íøèõ
îá’ºêò³â ìîæíà, ÿêùî ñôîòîãðàôóâàòè öþ ä³ëÿíêó
çâåðõó, ç ë³òàêà. Òàê³ æ â³äîìîñò³ îòðèìóþòü ³ç ïëàíó
ì³ñöåâîñò³.
Ïëàí ì³ñöåâîñò³ — öå êðåñëåííÿ âèãëÿäó çâåðõó íåâåëèêî¿ ä³ëÿíêè çåìíî¿ ïîâåðõí³.
Íà ïëàí³ êîæåí îá’ºêò ïîçíà÷àþòü ïåâíèì óìîâíèì çíàêîì, à òàêîæ íàâîäÿòü íàçâè íàñåëåíèõ
ïóíêò³â ³ âîäîéì òà ìàñøòàá.
Ìàñøòàá âêàçóº, ó ñê³ëüêè ðàç³â íà ïàïåð³ çìåíøåíî ñïðàâæí³ ðîçì³ðè îá’ºêò³â ³ â³äñòàí³ ì³æ íèìè.
Ìàñøòàá çàâæäè çàçíà÷àþòü óíèçó ïëàíó àáî ÿê
íàïèñ, àáî ó âèãëÿä³ ïîä³ëåíî¿ íà ñàíòèìåòðè ë³í³éêè
ç íàïèñîì. Íàïèñ âêàçóº íà â³äñòàíü, ÿêà íà ì³ñöåâîñò³ â³äïîâ³äàº 1 ñì íà ïëàí³.
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Розглянь малюнок і план сільської місцевості. За пода
ними умовними знаками розкажи, що зображено на пла
ні. Зверни увагу на масштаб плану. Що він означає?

à

á
Çîáðàæåííÿ ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³ íà ìàëþíêó (à)
³ íà ïëàí³ (á)
Áóä³âë³ (øêîëà,
ìàãàçèí), ñòàä³îí

Êóù³

Ãîñïîäàðñüêèé äâ³ð,
â³òðÿê

Ëóêè

Ë³êàðíÿ, öåðêâà

Îçåðî

Çàë³çíèöÿ,
çàë³çíè÷íà
ïëàòôîðìà

Ë³ñ

Àâòîìîá³ëüíà äîðîãà
¥ðóíòîâà äîðîãà

Áîëîòî

Ñàä
Âèíîãðàäíèê
Îðí³ çåìë³
Ãîðîäè

Ñòåæêà

Ïîîäèíîêå äåðåâî,
ïîîäèíîêèé êóù

Ð³÷êà, íàïðÿì òå÷³¿,
ì³ñò

Îáðèâè, óêð³ïëåí³
óñòóïè ïîë³â íà ñõèëàõ

Âîäÿíèé ìëèí,
êðèíèöÿ

Óìîâí³ çíàêè äî ïëàíó ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³
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Поміркуйте, чому об’єкти на плані зображено за допо
могою умовних знаків. Обговоріть, чим план відрізняєть
ся від малюнка.

Çíàþ÷è ìàñøòàá ïëàíó, ìîæíà îá÷èñëèòè ñïðàâæí³
â³äñòàí³ ì³æ îá’ºêòàìè íà ì³ñöåâîñò³. Íàïðèêëàä, â³äñòàíü ì³æ øêîëîþ ³ ãîñïîäàðñüêèì äâîðîì íà ïëàí³
ñòàíîâèòü 3 ñì. Ìàñøòàá ïëàíó: 1 ñì — 50 ì. Îòæå,
ñïðàâæíÿ â³äñòàíü â³ä øêîëè äî ãîñïîäàðñüêîãî äâîðó áóäå: 50 ì • 3 = 150 ì.
Óñ³ îá’ºêòè íà ïëàí³ ðîçì³ùåí³ â³äïîâ³äíî äî ñòîð³í
ãîðèçîíòó. Íàïðÿì Ïí. — Ïä. âêàçóþòü çáîêó ñòð³ëêîþ. ßêùî òàêî¿ ñòð³ëêè íåìàº, òî ï³âí³÷íîþ ñòîðîíîþ ââàæàþòü âåðõíþ ÷àñòèíó ïëàíó, ï³âäåííîþ —
íèæíþ, çàõ³äíîþ — ë³âó, à ñõ³äíîþ — ïðàâó.
Дмитрик і Наталочка за планом сільської місцевості
(мал. б) встановили, що відстань від школи до лісу 200 м.
Перевір, чи правильно визначили діти цю відстань.
Зобразіть план пришкільної ділянки.
Перевір себе
1. Ùî òàêå ïëàí ì³ñöåâîñò³?
2. Íà ùî âêàçóº ìàñøòàá ïëàíó?
3. ßê çîáðàæóþòü îá’ºêòè ì³ñöåâîñò³ íà ïëàí³?
4. ßê âèçíà÷èòè ñòîðîíè ãîðèçîíòó íà ïëàí³ ì³ñöåâîñò³?

!

Підсумуй свої знання
 Ïëàí ì³ñöåâîñò³ — öå êðåñëåííÿ âèãëÿäó çâåðõó
íåâåëèêî¿ ä³ëÿíêè çåìíî¿ ïîâåðõí³.
 Îá’ºêòè íà ïëàí³ çîáðàæóþòü çà äîïîìîãîþ óìîâíèõ çíàê³â ³ ðîçì³ùóþòü â³äïîâ³äíî äî ñòîð³í ãîðèçîíòó.
 Ùîá íàêðåñëèòè àáî ïðàâèëüíî ïðî÷èòàòè ïëàí
ì³ñöåâîñò³, ïîòð³áíî çíàòè éîãî ìàñøòàá.
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Ãåîãðàô³÷íà êàðòà
Для чого потрібні географічні карти?

Òîá³ â³äîìî, ùî ãëîáóñ — öå ìîäåëü Çåìë³. ßê
³ ïëàí, â³í ìàº ìàñøòàá. Çåìíà ïîâåðõíÿ íà ãëîáóñ³
çìåíøåíà â ì³ëüéîíè ðàç³â, ÷åðåç öå íà íüîìó çà äîïîìîãîþ óìîâíèõ çíàê³â ïîçíà÷àþòü ëèøå íàéâàæëèâ³ø³ îá’ºêòè Çåìë³: îêåàíè, ìàòåðèêè, ìîðÿ, íàéâèù³
ãîðè, íàéá³ëüø³ ð³âíèíè, ð³÷êè é ì³ñòà.
Поміркуй, чи зручно користуватися глобусом під час по
дорожі.

Ãëîáóñ íå çàâæäè çðó÷íî áðàòè ³ç ñîáîþ â äîðîãó,
òîìó ï³ëîòè, êàï³òàíè êîðàáë³â, âîä³¿, ãåîëîãè, òóðèñòè êîðèñòóþòüñÿ ãåîãðàô³÷íèìè êàðòàìè.
Ãåîãðàô³÷íà êàðòà — çìåíøåíå â áàãàòî ðàç³â
çîáðàæåííÿ íà ïàïåð³ âñ³º¿ ïîâåðõí³ çåìíî¿ êóë³
àáî îêðåìèõ ¿¿ ÷àñòèí çà äîïîìîãîþ ìàñøòàáó
é óìîâíèõ çíàê³â.
Êàðòè áóâàþòü ð³çí³, ³ êîæíà ìàº ñâîþ íàçâó. Íà
îäíèõ çîáðàæåíà âñÿ ïîâåðõíÿ Çåìë³, íà ³íøèõ —
îêðåìà ÷àñòèíà ñâ³òó, ìàòåðèê, êðà¿íà, îáëàñòü àáî
ðàéîí. ª ïîë³òè÷í³ êàðòè, íà ÿêèõ ïîçíà÷àþòü äåðæàâè ç ¿õí³ìè ñòîëèöÿìè, êàðòè ´ðóíò³â ÷è ïðèðîäíèõ
çîí ïåâíî¿ ÷àñòèíè ñâ³òó. Êàðòè, íà ÿêèõ íàíåñåíî
ãîðè é ð³âíèíè, îêåàíè é ìîðÿ, ð³÷êè é îçåðà òà ³íø³
ïðèðîäí³ îá’ºêòè, íàçèâàþòü ô³çè÷íèìè êàðòàìè.
Íà áóäü-ÿê³é êàðò³ ³ íà ãëîáóñ³ º òîíê³ áëàêèòí³ ë³í³¿:
ïàðàëåë³, ùî âêàçóþòü íàïðÿì çàõ³ä — ñõ³ä, ³ ìåðèä³àíè, ÿê³ âêàçóþòü íàïðÿì ï³âí³÷ — ï³âäåíü. Ö³ ë³í³¿
óÿâí³, òîìó ùî íàñïðàâä³ íà ïîâåðõí³ Çåìë³ ¿õ íåìàº.
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ÇÀÕ²ÄÍÀ Ï²ÂÊÓËß

ÑÕ²ÄÍÀ Ï²ÂÊÓËß

Óìîâí³ ïîçíà÷åííÿ
Ð³÷êè
Îçåðà
Øëÿõ åêñïåäèö³¿ Ìà´åëëàíà
1519–1522 ðð.

Ô³çè÷íà êàðòà ï³âêóëü

Ô³çè÷íà êàðòà Óêðà¿íè

ßêùî æ òè óÿâíî ïîä³ëèø ãëîáóñ ïî ìåðèä³àíó íà
äâ³ ÷àñòèíè, òî îòðèìàºø äâ³ ï³âêóë³. Çîáðàæåííÿ ïîâåðõí³ óòâîðåíèõ ï³âêóëü íà ïàïåð³ º ô³çè÷íîþ êàðòîþ ï³âêóëü: Çàõ³äíî¿ ³ Ñõ³äíî¿.
Розгляньте фізичну карту півкуль. Знайдіть і покажіть
на ній: Західну та Східну півкулі Землі; Північний і Пів
денний полюси; екватор; Північну і Південну півкулі; ме
ридіани й паралелі.

Êîæíà êàðòà ìàº ñâ³é ìàñøòàá. Â³í ïîêàçóº, ó ñê³ëüêè ðàç³â çìåíøåíî ä³éñí³ â³äñòàí³ íà êàðò³.
Досліди́ фізичну карту півкуль та фізичну карту Украї
ни. На якій карті зображено більшу територію земної по
верхні? Порівняй масштаби обох карт. У якої карти він
більший? На якій із цих карт зображено більше об’єктів?
Чому?

×èì á³ëüøà òåðèòîð³ÿ ïîâåðõí³ Çåìë³ çîáðàæåíà
íà êàðò³, òèì ìåíøèé ¿¿ ìàñøòàá ³ òèì ìåíøå íà í³é
îá’ºêò³â. Àäæå 1 ñì íà êàðò³ îçíà÷àº äåñÿòêè, ñîòí³
àáî é òèñÿ÷³ ê³ëîìåòð³â íà ì³ñöåâîñò³.
Ùîá çðîçóì³òè çîáðàæåííÿ íà êàðò³, ïîòð³áíî
íàâ÷èòèñÿ ÷èòàòè óìîâí³ çíàêè — ð³çí³ çà ôîðìîþ,
ðîçì³ðîì ³ êîëüîðîì ñèìâîëè.
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Розглянь умовні знаки на фізичній карті півкуль. Що
вони означають? Яким кольором на карті позначено сухо
діл, а яким — водойми?

Íà ô³çè÷í³é êàðò³ ð³âíèíè ïîçíà÷àþòü çåëåíèì
³ æîâòèì êîëüîðàìè, ãîðè — êîðè÷íåâèì, ìîðÿ é îçåðà — áëàêèòíî-ñèí³ì, ð³÷êè — ë³í³ÿìè áëàêèòíîãî êîëüîðó ð³çíî¿ òîâùèíè. ²íòåíñèâí³ñòü êîëüîðó íà êàðò³
âêàçóº íà âèñîòó ã³ð òà ãëèáèíó âîäîéì. Òàê, íàéâèù³ ãîðè ïîçíà÷åíî òåìíî-êîðè÷íåâèì êîëüîðîì,
íàéãëèáø³ ì³ñöÿ ó âîäîéìàõ — íàñè÷åíèì ñèí³ì,
à íàéì³ëê³ø³ — ñâ³òëî-áëàêèòíèì.
Ìè ç Äìèòðèêîì ââàæàºìî,
ùî êàðòà — äæåðåëî âàæëèâèõ çíàíü
ïðî ïîâåðõíþ Çåìë³. À ÿê äóìàºø òè?

Порівняйте глобус і фізичну карту півкуль. Чим вони
подібні? Чим відрізняються?
Обговоріть: 1 група — яке значення мають географічні
карти в житті та господарській діяльності людини; 2 група — з якою метою на картах нанесені умовні лінії (еква
тор, паралелі та меридіани).
Перевір себе
1. Ùî òàêå ãåîãðàô³÷íà êàðòà? ßê³ êàðòè íàçèâàþòü ô³çè÷íèìè?
2. Ùî ìîæíà ðîçïîâ³ñòè ïðî ì³ñöåâ³ñòü çà ô³çè÷íîþ
êàðòîþ?
3. Ùî ïîêàçóº ìàñøòàá êàðòè?
4. Ðîçêàæè ð³äíèì, ïðî ùî òè ä³çíàâñÿ/ä³çíàëàñÿ íà
óðîö³.
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Підсумуй свої знання
 Ãåîãðàô³÷íà êàðòà — öå çìåíøåíå â áàãàòî ðàç³â
çîáðàæåííÿ íà ïàïåð³ âñ³º¿ ïîâåðõí³ çåìíî¿ êóë³
àáî îêðåìèõ ¿¿ ÷àñòèí çà äîïîìîãîþ ìàñøòàáó
é óìîâíèõ çíàê³â.
 Ìàñøòàá ïîêàçóº, ó ñê³ëüêè ðàç³â çìåíøåíî ä³éñí³
â³äñòàí³ íà êàðò³.
 Ãåîãðàô³÷í³ êàðòè, íà ÿêèõ óìîâíî çîáðàæåíî ãîðè
é ð³âíèíè, îêåàíè é ìîðÿ, ð³÷êè é îçåðà òà ³íø³
ïðèðîäí³ îá’ºêòè, íàçèâàþòü ô³çè÷íèìè.

Ãëîáóñ
Виготов аплікацію за допомогою ниток.

1.

2.

4.

5.

3.
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×èòàííÿ ïëàíó ³ êàðòè ç âèêîðèñòàííÿì
óìîâíèõ çíàê³â ³ ìàñøòàáó
Чому важливо вміти читати план і карту?

Íàòàëî÷êî, ÿê íàâ÷èòèñÿ ÷èòàòè
ïëàí ³ êàðòó?
Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî çíàòè,
ùî îçíà÷àþòü óìîâí³ çíàêè;
âì³òè êîðèñòóâàòèñÿ ìàñøòàáîì,
âèçíà÷àòè ñòîðîíè ãîðèçîíòó.

Попрацюйте з фізичною картою України.
1. Уважно розгляньте карту. Прочитайте масштаб. На що
він указує?
2. Які умовні знаки є на карті? Що вони означають?
3. Знайдіть на карті столицю України — місто Київ. Ви
значте, у якому напрямі від Києва лежить місцевість,
де ви живете.
4. Визначте відстань від Києва до Львова.
Розгляньте план центральної частини Києва. Які умов
ні знаки використано на плані та який його масштаб?
1 група. За допомогою умовних знаків розкажіть, що
зображено у східному напрямку від майдану Не
залежності.
2 група. Знайдіть вулицю Хрещатик. Використовуючи
масштаб плану, визначте відстань від Хрещати
ка до музею.
3 група. Покажіть на плані музичну академію і готель.
У якому напрямку від вулиці Хрещатик розташо
ваний кожен із цих об’єктів?
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Âóëèö³,
ïðî¿çäè
Ìóçåé
Ìóçè÷íà
àêàäåì³ÿ
Ðåñòîðàí
Â³ää³ëåííÿ
ïîøòè
Áàíê
Ôîíòàí
Êâàðòàëè,
áóäèíêè òà
¿õí³ íîìåðè
Ìàãàçèí
Ãîòåëü
Ìîíóìåíò
Íåçàëåæíîñò³
Óêðà¿íè

Ãëîáóñ (çíàê
ïî÷àòêó â³äë³êó
â³äñòàíåé)

Ïàì’ÿòíèê
çàñíîâíèêàì
Êèºâà

Ïàì’ÿòíèê
àðõ³ñòðàòèãîâ³
Ìèõà¿ëó

Ê³íîòåàòð
Á³áë³îòåêà
Àïòåêà

Ïëàí öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà Êè¿â

Досліди́ план свого міста (села). Навчися його читати.
Перевір себе
1. Ùî ïîòð³áíî çíàòè, àáè ïðî÷èòàòè ïëàí ì³ñöåâîñò³,
êàðòó?
2. ßê çîáðàæóþòü îñíîâí³ ñòîðîíè ãîðèçîíòó íà ïëàí³
é íà êàðò³?
3. Ùî îçíà÷àº ìàñøòàá íà ïëàí³ ì³ñöåâîñò³?
4. ßêèé ìàñøòàá âèêîðèñòîâóþòü íà êàðòàõ?
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Підсумуй свої знання
 Àáè çðîçóì³òè, ùî çàøèôðîâàíî íà ïëàíàõ ³ êàðòàõ, ¿õ òðåáà íàâ÷èòèñÿ ÷èòàòè.
 Êîæíà êàðòà ³ êîæåí ïëàí ì³ñòÿòü ïåðåë³ê âèêîðèñòàíèõ óìîâíèõ ïîçíà÷åíü ³ ïîÿñíåííÿ äî íèõ,
à òàêîæ ìàñøòàá.

Îêåàíè, ìàòåðèêè ³ ÷àñòèíè ñâ³òó
Які частини Світового океану ти знаєш?
Розгляньте діаграми. Яку частину поверхні Землі
займають води Світового океану? Визначте, який із чо
тирьох океанів найбільший за площею, а який — най
менший.
Ñóõîä³ë

²íä³éñüêèé
îêåàí

Òèõèé
îêåàí

Ñâ³òîâèé
îêåàí

à

Ï³âí³÷íèé Ëüîäîâèòèé
îêåàí

á

Àòëàíòè÷íèé
îêåàí

Ñï³ââ³äíîøåííÿ ïëîù: ñóõîäîëó òà Ñâ³òîâîãî îêåàíó (à),
îêåàí³â Ñâ³òîâîãî îêåàíó (á)

Òîá³ â³äîìî, ùî á³ëüøó ÷àñòèíó ïîâåðõí³ Çåìë³ (ìàéæå òðè ÷åòâåðòèõ) çàéìàþòü âîäè Ñâ³òîâîãî îêåàíó. Éîãî óòâîðþþòü ñïîëó÷åí³ ì³æ ñîáîþ
îêåàíè — Òèõèé, Àòëàíòè÷íèé, ²íä³éñüêèé, Ï³âí³÷íèé
Ëüîäîâèòèé. Â óñ³õ îêåàí³â º ìîðÿ. Ìîðå — ÷àñòèíà
îêåàíó, ÿêà âð³çàºòüñÿ â ñóøó.
Íàéá³ëüøèì ³ íàéãëèáøèì îêåàíîì º Òèõèé. Óäâ³÷³
ìåíøèé â³ä íüîãî çà ïëîùåþ ³ íå òàêèé ãëèáîêèé —
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Àòëàíòè÷íèé îêåàí. Òðåò³ì çà ïëîùåþ ³ ãëèáèíîþ
º ²íä³éñüêèé îêåàí. Íàéìåíø³ ïëîùó òà ãëèáèíó ìàº
Ï³âí³÷íèé Ëüîäîâèòèé îêåàí.
Ñâ³òîâèé îêåàí ðîçä³ëåíèé íà ÷àñòèíè ìàòåðèêàìè. Öå âåëèê³ ä³ëÿíêè ñóõîäîëó, îòî÷åí³ ç óñ³õ áîê³â
âîäîþ. Íà Çåìë³ º ø³ñòü ìàòåðèê³â (êîíòèíåíò³â): ªâðàç³ÿ, Àôðèêà, Àâñòðàë³ÿ, Ï³âäåííà Àìåðèêà, Ï³âí³÷íà
Àìåðèêà, Àíòàðêòèäà.
Досліди́ за допомогою діаграми, який материк найбіль
ший за площею, а який — найменший.
Àâñòðàë³ÿ
Àíòàðêòèäà

ªâðàç³ÿ

Ï³âäåííà
Àìåðèêà
Ï³âí³÷íà
Àìåðèêà

Àôðèêà

Ðîçïîä³ë ïëîù³ ñóõîäîëó çà ìàòåðèêàìè

Ìàòåðèêè ð³çíÿòüñÿ íå ò³ëüêè ðîçì³ðàìè, à é ïðèðîäîþ.
Íà êðàÿõ ìàòåðèê³â âèñòóïàþòü ï³âîñòðîâè — ä³ëÿíêè ñóø³, îòî÷åí³ âîäîþ ç òðüîõ ñòîð³í. Â îêåàíàõ,
÷àñò³øå íåïîäàë³ê ìàòåðèê³â, ðîçì³ùóþòüñÿ îñòðîâè. Öå çíà÷íî ìåíø³, ïîð³âíÿíî ç ìàòåðèêàìè, ä³ëÿíêè ñóõîäîëó, ç óñ³õ áîê³â îòî÷åí³ âîäîþ.
ß ä³çíàëàñÿ, ùî íàéá³ëüøèé ó ñâ³ò³
ï³âîñòð³â — Àðàâ³éñüêèé — ðîçòàøîâàíèé íà
ìàòåðèêó ªâðàç³ÿ. Éîãî ïëîùà ñÿãàº ìàéæå
3 ìëí êì2. À íàéá³ëüøèé íà Çåìë³
îñòð³â — ¥ðåíëàíä³ÿ.
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Óâåñü ñóõîä³ë ëþäè ïîä³ëÿþòü òàêîæ íà ø³ñòü ÷àñòèí ñâ³òó — ðåã³îí³â ñóø³, ÿê³ âêëþ÷àþòü ìàòåðèêè àáî ¿õ âåëèê³ ÷àñòèíè ðàçîì ³ç íàéáëèæ÷èìè îñòðîâàìè: ªâðîïà, Àç³ÿ, Àôðèêà, Àìåðèêà, Àâñòðàë³ÿ
³ Îêåàí³ÿ, Àíòàðêòèäà. Ìàòåðèê ªâðàç³ÿ ñêëàäàºòüñÿ
ç äâîõ ÷àñòèí ñâ³òó — ªâðîïè òà Àç³¿. Óìîâíà ìåæà
ì³æ íèìè ïðîõîäèòü óçäîâæ Óðàëüñüêèõ ã³ð. ×àñòèíà
ñâ³òó Àìåðèêà îõîïëþº äâà ìàòåðèêè — Ï³âäåííó
Àìåðèêó ³ Ï³âí³÷íó Àìåðèêó. ×àñòèíà ñâ³òó Àâñòðàë³ÿ
³ Îêåàí³ÿ âêëþ÷àº ïðèëåãë³ äî Àâñòðàë³¿ îñòðîâè.
Обговоріть: 1 група — чим різняться острів і півострів;
2 група — чим відрізняється поділ суходолу Землі на ма
терики від його поділу на частини світу.
Дізнайся (за вибором), використовуючи додаткові дже
рела: 1) який півострів розташований на території Украї
ни; 2) який острів України є найбільшим.
Попрацюй з географічними картами півкуль та світу.
Нанеси на контурну карту на́зви материків і океанів.
1. Уважно розглянь фізичні карти світу і півкуль. Знайди
і покажи океани, материки та частини світу.
2. Визнач, у яких півкулях Землі лежить кожен материк
і які океани його омивають.
3. Нанеси на контурну карту спочатку на́зви материків,
а потім — на́зви океанів. Написи виконуй друковани
ми літерами.
Перевір себе
1. ßê³ îêåàíè óòâîðþþòü Ñâ³òîâèé îêåàí? ßêèé ³ç íèõ
íàéá³ëüøèé ³ íàéãëèáøèé?
2. Íàçâè ìàòåðèêè Çåìë³. ×èì âîíè ð³çíÿòüñÿ ì³æ ñîáîþ?
3. Ùî òàêå îñòðîâè òà ï³âîñòðîâè? Íàçâè íàéá³ëüø³ íà
Çåìë³ îñòð³â ³ ï³âîñòð³â.
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Підсумуй свої знання
 Á³ëüøó ÷àñòèíó ïîâåðõí³ Çåìë³ çàéìàº Ñâ³òîâèé
îêåàí, ÿêèé óòâîðþþòü ÷îòèðè îêåàíè. Ñóõîä³ë
Çåìë³ ïîä³ëÿþòü íà ø³ñòü ìàòåðèê³â òà ø³ñòü ÷àñòèí ñâ³òó.

Ðîçñåëåííÿ ëþäåé íà Çåìë³.
Ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ
íà íàø³é ïëàíåò³
Назви́ свою космічну адресу. Для кого Земля
є спільним домом?

Íà âñ³õ ìàòåðèêàõ Çåìë³, îêð³ì Àíòàðêòèäè, ïîñò³éíî æèâóòü ëþäè. Ïðîòå ð³çí³ ä³ëÿíêè ñóõîäîëó çàñåëåí³ íåîäíàêîâî. Ñïîêîíâ³êó ëþäè íàñàìïåðåä îñâîþâàëè ð³âíèíí³ òåðèòîð³¿, äå áóëè íàéêðàù³ óìîâè
äëÿ æèòòÿ: áàãàòî ïð³ñíî¿ âîäè, ðîäþ÷³ ´ðóíòè, ð³çíîìàí³òí³ êîðèñí³ êîïàëèíè. Çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ ñïîíóêàëî ëþäåé øóêàòè íîâ³ ì³ñöÿ, ³ âîíè
ðîçñåëÿëèñÿ ïî Çåìë³.
Ïåðø³ äåðæàâè ÿê íàéâèù³ ôîðìè îá’ºäíàííÿ ëþäåé âèíèêëè â äîëèíàõ âåëèêèõ ð³÷îê, íà ð³âíèíàõ
ç³ ñïðèÿòëèâèìè ïîãîäíèìè óìîâàìè. Ñüîãîäí³ íà
Çåìë³ ³ñíóº áëèçüêî 200 êðà¿í-äåðæàâ.
Поміркуй, що спільного мають усі держави світу.
Розгляньте політичну карту світу. Знайдіть та назвіть
найбільші країни.

Ó ñâ³ò³ º ³ êðà¿íè-ã³ãàíòè ç ïëîùåþ äåê³ëüêà ì³ëüéîí³â êâàäðàòíèõ ê³ëîìåòð³â, ³ çîâñ³ì êðèõ³òí³ êðà¿íè.
Äî íàéá³ëüøèõ êðà¿í íàëåæàòü Ðîñ³ÿ, Êèòàé òà ²íä³ÿ,
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ùî ðîçì³ùåí³ íà ìàòåðèêó ªâðàç³ÿ;
Ñïîëó÷åí³ Øòàòè Àìåðèêè ³ Êàíàäà — â Ï³âí³÷í³é Àìåðèö³; Áðàçèë³ÿ — ó Ï³âäåíí³é Àìåðèö³ òà Àâñòðàë³ÿ. Íàéìåíøîþ êðà¿íîþ ñâ³òó
º ì³ñòî-äåðæàâà Âàòèêàí, ðîçòàøîâàíà â îäíîìó ç ðàéîí³â Ðèìà
Âàòèêàí
(²òàë³ÿ).
Íèí³ íà Çåìë³ â óñ³õ êðà¿íàõ ñâ³òó ïðîæèâàº ïîíàä
7 ì³ëüÿðä³â ëþäåé.
Поміркуйте, чи рівномірно розміщене населення на
планеті. Чому?

ßê ³ áàãàòî ñòîë³òü òîìó, ïðèðîäí³ óìîâè é áàãàòñòâà Çåìë³ âèçíà÷àþòü íåð³âíîì³ðíå ðîçì³ùåííÿ
íàñåëåííÿ íà ïëàíåò³. Íàéá³ëüøå ëþäåé ïðîæèâàº íà
ð³âíèíàõ ïîì³ðíîãî òåïëîâîãî ïîÿñó, íà óçáåðåææÿõ
ìîð³â ³ îêåàí³â, ïðè÷îìó Ï³âí³÷íà ï³âêóëÿ çàñåëåíà
á³ëüøå, í³æ Ï³âäåííà.
Ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ íåîäíàêîâà â ð³çíèõ ÷àñòèíàõ
ñâ³òó, íà ìàòåðèêàõ ³ â îêðåìèõ êðà¿íàõ. Òàê, íà ìàòåðèêó ªâðàç³ÿ ëþäåé æèâå íàéá³ëüøå, à íàéìåíøå —
â Àâñòðàë³¿. ªäèíèé ìàòåðèê, íà ÿêîìó ïîñò³éíî íå
æèâóòü ëþäè, — öå Àíòàðêòèäà ç ¿¿ ñóâîðèìè ïðèðîäíèìè óìîâàìè.
Íàéá³ëüøà â ñâ³ò³ êðà¿íà çà ê³ëüê³ñòþ íàñåëåííÿ — Êèòàé (ïîíàä 1 ìëðä 300 ìëí îñ³á). Íà äðóãîìó
ì³ñö³ — ²íä³ÿ (ïîíàä 1 ìëðä). Â Óêðà¿í³ ïðîæèâàº
áëèçüêî 42 ìëí ëþäåé.
Розгляньте таблицю. Простежте, як змінювалася
кількість населення Землі протягом зазначеного періо
ду часу. Поміркуйте, що спричинило стрімке зростання
кількості населення в останні десятиліття.
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Ð³ê
1900 ð.
1975 ð.
1987 ð.
1999 ð.
2011 ð.
2020 ð.

Ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ Çåìë³
1 ìëðä 600 ìëí îñ³á
4 ìëðä îñ³á
5 ìëðä îñ³á
6 ìëðä îñ³á
7 ìëðä îñ³á
7 ìëðä 800 ìëí îñ³á

Вислови припущення, чому кількість людей на плане
ті Земля постійно збільшується.

Ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ íà íàø³é
ïëàíåò³ áåçïåðåðâíî çðîñòàº,
òîìó ùî ëþäè íàâ÷èëèñÿ ñòâîðþâàòè ñîá³ êîìôîðòí³ óìîâè äëÿ
æèòòÿ ³ ñòàëè ìåíø çàëåæíèìè
â³ä ïðèðîäè. Çàâäÿêè ðîçâèòêó
íàóêè, òåõí³êè ³ ìåäèöèíè ¿ì âäàëîñÿ ïåðåìîãòè áàãàòî õâîðîá, ùî çàáèðàëè òèñÿ÷³
æèòò³â ó äàëåêîìó ìèíóëîìó.
Прочитайте прислів’я. Про які правила співіснування
людей у них ідеться?
 ×îãî ñàì ñîá³ íå çè÷èø, òîãî é ³íøîìó íå áàæàé.
 Æèâè òàê, ùîá òîá³ áóëî äîáðå, à ³íøèì — ùå
êðàùå.
 Äå äðóæí³ø³, òàì ³ ñèëüí³ø³.
 Ïîãàíî æèòè, ÿêùî ³ç ñóñ³äàìè íå äðóæèòè.
Перевір себе
1. Ùî ñïîíóêàëî ëþäåé ðîçñåëÿòèñÿ ïî Çåìë³?
2. Ñê³ëüêè ëþäåé æèâå íà íàø³é ïëàíåò³?
3. ×îìó íàñåëåííÿ íà Çåìë³ ðîçì³ùåíå íåð³âíîì³ðíî?
4. Ïîÿñíè, ÷îìó ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ Çåìë³ ñòð³ìêî
çðîñòàº.
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Підсумуй свої знання
 Íàñåëåííÿ íà Çåìë³ ðîçì³ùåíå íåð³âíîì³ðíî.
 Ç äàâí³õ-äàâåí ëþäè îñåëÿëèñÿ òàì, äå áóëè íàéêðàù³ óìîâè äëÿ æèòòÿ.
 Íèí³ íà Çåìë³ íàë³÷óþòü 200 êðà¿í, ó ÿêèõ ïðîæèâàº
áëèçüêî 7 ì³ëüÿðä³â 800 ì³ëüéîí³â ëþäåé.

Ôîðìè çåìíî¿ ïîâåðõí³
Пригадай, що позначають на фізичній карті зеленим, жовтим і коричневим кольорами.

Ðîçãëÿäàþ÷è ç ³ëþì³íàòîðà ë³òàêà Çåìëþ, òè ìîæåø ïîáà÷èòè îñíîâí³ ôîðìè ¿¿ ïîâåðõí³: íåîñÿæí³
çåëåí³ ð³âíèíè òà âåëè÷í³ ãîðè, ÿê³ òÿãíóòüñÿ ðÿäàìè
íà ñîòí³ é òèñÿ÷³ ê³ëîìåòð³â.
Ð³âíèíè — öå ìàéæå ð³âí³ ä³ëÿíêè çåìíî¿ ïîâåðõí³. Ð³âíèíè ïîä³ëÿþòü íà íèçîâèíè (íèçüê³ òåðèòîð³¿)
³ âèñî÷èíè (á³ëüø âèñîê³ òåðèòîð³¿). Íèçîâèíè ïîçíà÷àþòü íà êàðò³ çåëåíèì êîëüîðîì, à âèñî÷èíè —
æîâòèì.

Ð³âíèíè: ïëîñêà ³ ãîðáèñòà
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Íà ð³âíèíàõ ìîæíà ïîáà÷èòè îêðåì³ ï³äâèùåííÿ
çàââèøêè äî 200 ì — ïàãîðáè. Ð³âíèíó, íà ÿê³é
áàãàòî ïàãîðá³â, íàçèâàþòü ãîðáèñòîþ. Íà ïëîñê³é
ð³âíèí³ ïîâåðõíÿ ð³âíà, áåç ïîì³òíèõ ãîðá³â.
Ãîðè — öå ä³ëÿíêè çåìíî¿ ïîâåðõí³, âèñîêî ï³äíÿò³ íàä ð³âíèíàìè. Ïîîäèíîê³ ãîðè òðàïëÿþòüñÿ ð³äêî; ÷àñò³øå âîíè ïðîñòÿãàþòüñÿ ðÿäàìè, óòâîðþþ÷è
ã³ðñüê³ õðåáòè ³ ã³ðñüê³ ñèñòåìè. Çàëåæíî â³ä âèñîòè,
ãîðè áóâàþòü íèçüê³, ñåðåäí³ é âèñîê³. Âèñîòà íèçüêèõ ã³ð — â³ä 500 ì äî 1000 ì, ñåðåäí³õ — â³ä 1000 ì
äî 2000 ì, âèñîêèõ — ïîíàä 2000 ì. Íà êàðò³ ¿õ
çîáðàæàþòü ð³çíèìè â³äò³íêàìè êîðè÷íåâîãî êîëüîðó.
Розгляньте світлини. Порівняйте горб і гору за будовою
та висотою. Чим вони подібні? Чим відрізняються? Помір
куйте, який схил називають крутим, а який — пологим.

âåðøèíà
ñõèë
ï³äí³ææÿ
Ãîðà

Ãîðá

Знайди на фізичній карті півкуль гори і рівнини.
Визнач, які з цих форм земної поверхні займають більшу
площу суходолу.

Äæîìîëóíãìà

Ïîâåðõíÿ ñóõîäîëó Çåìë³ ïåðåâàæíî ð³âíèííà. ªäèíà ÷àñòèíà
ñâ³òó, äå ã³ð á³ëüøå, í³æ ð³âíèí, —
Àç³ÿ. Òóò ðîçòàøîâàíà ïîòóæíà
ã³ðñüêà ñèñòåìà Ã³ìàëà¿ (ó ïåðåêëàä³ ç ³íä³éñüêî¿ ìîâè — «ä³ì ñí³ãó»). Íàéâèùà âåðøèíà Ã³ìàëà¿â
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³ âñüîãî ñâ³òó — ãîðà Äæîìîëóíãìà, àáî Åâåðåñò —
ñÿãàº 8848 ì. Âîíà âêðèòà ñí³ãîì ³ ëüîäîì, ÿê³ í³êîëè
íå òàíóòü, îñê³ëüêè âèñîêî â ãîðàõ çàâæäè äóæå õîëîäíî.
Íàòàëî÷êî, à ÷è çíàºø òè, ùî
â ïåðåêëàä³ ç òèáåòñüêî¿ ìîâè ñëîâî
«Äæîìîëóíãìà» îçíà÷àº «Áîãèíÿ —
Ìàòè Ñâ³òó»? À Åâåðåñòîì öþ ãîðó íàçâàëè
íà ÷åñòü áðèòàíñüêîãî äîñë³äíèêà
³ ãåîãðàôà Äæîðäæà Åâåðåñòà.
Òîá³ âæå â³äîìî, ùî á³ëüøà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ ïëàíåòè ïðîæèâàº íà ð³âíèíàõ. Ïðîòå íà Çåìë³ º ÷èìàëî êðà¿í, äå ëþäè ïðèñòîñóâàëèñÿ äî æèòòÿ â ãîðàõ.
Ó ã³ðñüê³é ì³ñöåâîñò³ âèðîùóþòü êóëüòóðí³ ðîñëèíè,
âèïàñàþòü õóäîáó, âèäîáóâàþòü êîðèñí³ êîïàëèíè,
áóäóþòü òóðèñòè÷í³ áàçè òîùî.

Ä³ÿëüí³ñòü ëþäåé ó ãîðàõ

Пофантазуйте. Уявіть, що ви разом з альпіністами на
магаєтесь досягти вершини Евересту. Використовуючи
інформацію з додаткових джерел, складіть розповідь:
1 група — про те, як необхідно одягнутися і яке знаряддя
взяти; 2 група — про небезпеки, які можуть чатувати на
вашому шляху.
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Дізнайся (за вибором), використовуючи інтернетдже
рела: 1) які гори найдовші в світі; 2) які найвищі гори Єв
ропи; 3) яка рівнина найбільша в світі за площею; 4) чи
є на дні океану гори й рівнини.
Перевір себе
1. Ùî òàêå ð³âíèíè? ßê³ âîíè áóâàþòü?
2. ×èì ãîðè â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ð³âíèí òà â³ä ãîðá³â? ßê
¿õ ïîä³ëÿþòü çà âèñîòîþ?
3. ßêå çíà÷åííÿ ìàþòü ãîðè é ð³âíèíè äëÿ ëþäåé?

!

Підсумуй свої знання
 Ãîðè ³ ð³âíèíè — îñíîâí³ ôîðìè ïîâåðõí³ Çåìë³. Íà
ð³âíèíàõ òðàïëÿþòüñÿ ïàãîðáè — íåâåëèê³ îêðåì³
ï³äâèùåííÿ.
 Ð³âíèíè ïîä³ëÿþòü íà íèçîâèíè é âèñî÷èíè; ïëîñê³
òà ãîðáèñò³.
 Ãîðè çàëåæíî â³ä âèñîòè áóâàþòü íèçüê³, ñåðåäí³
é âèñîê³.

ßê çì³íþþòüñÿ ôîðìè
çåìíî¿ ïîâåðõí³
Пригадай, що ти знаєш про руйнівну роль води
і вітру.

Ïîâåðõíÿ Çåìë³ ïîñò³éíî çì³íþºòüñÿ. Ï³ä âïëèâîì
ïðèðîäíèõ ÷èííèê³â (ñîíöÿ, âîäè, ëüîäîâèê³â, â³òðó,
æèâèõ îðãàí³çì³â) ãîðè ðóéíóþòüñÿ, ïîñòóïîâî ñòàþòü íèæ÷èìè, à ¿õí³ ñõèëè — ïîëîã³øèìè. Ìèíàþòü
ì³ëüéîíè ðîê³â, äîïîêè íà ì³ñö³ ìîãóòí³õ ã³ð ç’ÿâëÿòüñÿ ãîðáè, à çãîäîì — ïðîñòîð³ ð³âíèíè.
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Ðóéíóâàííÿ ã³ð ï³ä âïëèâîì ïðèðîäíèõ ÷èííèê³â

Çì³íè â³äáóâàþòüñÿ ³ íà ð³âíèíàõ. Ï³ä ÷àñ ñèëüíèõ
çëèâ íà ñõèëàõ ïàãîðá³â âèíèêàþòü íåãëèáîê³ âèìî¿íè. Âîäí³ ïîòîêè ïîñòóïîâî ¿õ ðîçìèâàþòü, ïåðåòâîðþþ÷è íà ÿðè — âåëèê³ çàãëèáëåííÿ íà çåìí³é ïîâåðõí³ ³ç êðóòèìè ñõèëàìè, íà ÿêèõ ìàéæå íå ðîñòóòü
ðîñëèíè. ²ç ïëèíîì ÷àñó ñõèëè ÿð³â ñòàþòü ïîëîãèìè
³ çàðîñòàþòü òðàâîþ, êóùàìè é äåðåâàìè. ßðè ïåðåòâîðþþòüñÿ íà áàëêè.
Поміркуйте, на яких світлинах зображено вимоїни, яри,
балки. Обґрунтуйте свою думку.

Çì³íè íà ð³âíèíàõ

Змоделюйте утворення яру за допомогою піску, води
і лійки.
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Äìèòðèêó, ÿ ä³çíàëàñÿ, ùî ï³ä
âïëèâîì â³òðó ó ïóñòåëÿõ òà íà óçáåðåææÿõ
îêåàí³â ³ ìîð³â óòâîðþþòüñÿ ï³ùàí³ ãîðáè —
äþíè òà áàðõàíè. Âèñîòà äþí ìîæå ñÿãàòè
100 ì, à áàðõàí³â — äî 500 ì. Çà ð³ê äþíè
çäàòí³ ïåðåì³ñòèòèñÿ íà â³äñòàíü áëèçüêî
10 ì, à áàðõàíè — äî ê³ëüêàñîò ìåòð³â.

Äþíè ³ áàðõàíè

Ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü ëþäåé òåæ çì³íþº çåìíó ïîâåðõíþ. Óíàñë³äîê âèäîáóòêó êîðèñíèõ êîïàëèí, ñïîðóäæåííÿ áóä³âåëü, ïðîêëàäàííÿ äîð³ã íà í³é
ç’ÿâëÿþòüñÿ ðóêîòâîðí³ ôîðìè — çàãëèáèíè ³ íàñèïè.

Ðóêîòâîðí³ ôîðìè çåìíî¿ ïîâåðõí³

Обговоріть: 1 група — які дії людей сприяють утворен
ню ярів; 2 група — заходи боротьби з ярами.
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Наталочка стверджує, що балка має схожі ознаки з гор
бом, а Дмитрик — що з яром. Хто з дітей правий? Чому?
Перевір себе
1. ßê³ ïðèðîäí³ ÷èííèêè çóìîâëþþòü çì³íè ôîðì çåìíî¿ ïîâåðõí³?
2. Ðîçêàæè, ÿê ³ç ïëèíîì ÷àñó çì³íþþòüñÿ ãîðè.
3. ßê³ çì³íè ìîæóòü â³äáóâàòèñÿ íà ð³âíèíàõ?
4. ßê ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè âïëèâàº íà âèãëÿä çåìíî¿ ïîâåðõí³?

!

Підсумуй свої знання
 Ï³ä âïëèâîì ïðèðîäíèõ ÷èííèê³â ³ ãîñïîäàðñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè çåìíà ïîâåðõíÿ çàçíàº çì³í:
ðóéíóþòüñÿ ãîðè, íà ð³âíèíàõ óòâîðþþòüñÿ ïàãîðáè, ÿðè ³ áàëêè.

ßê âóëêàíè ³ çåìëåòðóñè
çì³íþþòü çåìíó ïîâåðõíþ
Що тобі відомо про вулкани і землетруси?

Ôîðìè çåìíî¿ ïîâåðõí³ çì³íþþòüñÿ ³ ï³ä âïëèâîì
ïðèðîäíèõ ÿâèù, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ ó íàäðàõ ïëàíåòè.
Ó ãëèáèíàõ Çåìë³ ³ç ðîçïëàâëåíèõ ã³ðñüêèõ ïîð³ä óòâîðþºòüñÿ ãàðÿ÷à ð³äêà ìàñà, íàñè÷åíà ãàçàìè. Âîíà ìîæå ï³äí³ìàòèñÿ âãîðó ïî
òð³ùèíàõ ³ âèëèâàòèñÿ íà çåìíó ïîâåðõíþ. Òàê óòâîðþþòüñÿ êîíóñîïîä³áí³ ãîðè — âóëêàíè. Âèâåðæåííÿ
âóëêàí³â ñóïðîâîäæóºòüñÿ ñèëüíèìè
âèáóõàìè. Ðàçîì ³ç ð³äêîþ ëàâîþ íà
ïîâåðõíþ âèðèâàþòüñÿ ãàçè, ïîï³ë,
óëàìêè ã³ðñüêèõ ïîð³ä.
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Ïîòîêè ðîçæàðåíî¿ ëàâè, ÿê³ òå÷óòü ïî ñõèëàõ, çíèùóþòü óñå, ùî òðàïëÿºòüñÿ ¿ì íà øëÿõó. Â÷åí³ ïîñò³éíî ñïîñòåð³ãàþòü çà àêòèâí³ñòþ âóëêàí³â ³ ïîïåðåäæàþòü ëþäåé ïðî íåáåçïåêó é íåîáõ³äí³ñòü åâàêóàö³¿.
Íàòàëî÷êî, ÿ ä³çíàâñÿ, ùî
íàéâ³äîì³øèé âóëêàí ªâðîïè — Âåçóâ³é —
ðîçòàøîâàíèé â ²òàë³¿. Ó äàâíèíó âíàñë³äîê
éîãî âèâåðæåííÿ áóëî çðóéíîâàíî äâà ðèìñüê³
ì³ñòà ³ âñ³ ìåøêàíö³ çàãèíóëè. Âåçóâ³é
ïðîÿâëÿº ñâîþ àêòèâí³ñòü ³ íèí³.

Ó äåÿêèõ ðàéîíàõ çåìíî¿ êóë³, çäåá³ëüøîãî â ã³ðñüê³é ì³ñöåâîñò³, áóâàþòü çåìëåòðóñè. Çåìëåòðóñ —
öå ðàïòîâ³ êîëèâàííÿ çåìíî¿ ïîâåðõí³, ùî âèíèêàþòü
óíàñë³äîê ï³äçåìíèõ ïîøòîâõ³â, ÿê³ ïîøèðþþòüñÿ íà
çíà÷í³ â³äñòàí³. ²ç â³ääàëåííÿì â³ä ì³ñöÿ âèíèêíåííÿ
çåìëåòðóñó éîãî ñèëà ñëàáøàº.
Äìèòðèêó, âèÿâëÿºòüñÿ, ùîðîêó
íà íàø³é ïëàíåò³ â³äáóâàºòüñÿ áëèçüêî
ñòà òèñÿ÷ çåìëåòðóñ³â. Íà ùàñòÿ,
á³ëüø³ñòü ³ç íèõ íåâåëèêî¿ ñèëè.

ßêùî çåìëåòðóñ ñëàáêèé, òî î÷åâèäö³ ñïîñòåð³ãàþòü, ÿê ó áóäèíêàõ ðîçãîéäóþòüñÿ ëþñòðè, õèòàþòüñÿ
ìåáë³ ³ äçâåíèòü ïîñóä.
Ïåðåâàæíî çåìëåòðóñè òðèâàþòü óñüîãî ê³ëüêà ñåêóíä, ³íêîëè — ê³ëüêà õâèëèí. Ï³ä ÷àñ ñèëüíîãî çåìëåòðóñó çåìíà ïîâåðõíÿ ð³çêî âèãèíàºòüñÿ â ð³çí³ áîêè
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é ðîçëàìóºòüñÿ, óòâîðþþ÷è âåëåòåíñüê³ òð³ùèíè, ãëèáîê³ ïðîâàëëÿ. Ïðè öüîìó ðóéíóþòüñÿ áóäèíêè: îáâàëþþòüñÿ ñòåë³, òð³ñêàþòü ñò³íè, âèíèêàþòü ïîæåæ³.

Íàñë³äêè çåìëåòðóñ³â

Ó ð³çíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó â÷åí³ ñòåæàòü çà
ñòàíîì çåìíî¿ êîðè çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíèõ ïðèëàä³â — ñåéñìîãðàô³â —
òà ïåðåäáà÷àþòü ì³ñöå âèíèêíåííÿ
çåìëåòðóñó ³ éîãî ñèëó. Ïåðøèìè òàêèé
ïðèëàä âèíàéøëè êèòàéö³. Çà íàéìåíøèõ êîëèâàíü êóëüêà ³ç ïàù³ äðàêîíà
Êèòàéñüêèé
ïàäàëà â ïàùó îäí³º¿ ³ç æàá, âêàçóþ÷è
ñåéñìîãðàô
òàêèì ÷èíîì íàïðÿìîê çåìëåòðóñó.
Íàáëèæåííÿ ëèõà ïåðåä÷óâàþòü òâàðèíè: ïòàõè
ãîëîñíî êðè÷àòü ³ òðèâîæíî êðóæëÿþòü ó ïîâ³òð³, êîí³
³ðæóòü ³ á’þòü êîïèòàìè, êîðîâè ðåâóòü, ñîáàêè é êîòè
âèÿâëÿþòü íåñïîê³é.
Прочитайте поради працівника служби надзвичайних
ситуацій. Обговоріть, чому цих порад потрібно обов’язко
во дотримуватись.

 Í³êîëè íå ïàí³êóéòå ï³ä ÷àñ çåìëåòðóñó.
 ßêùî çåìëåòðóñ çàñòàâ âàñ ó áóäèíêó — íåãàéíî
ïîêèíüòå éîãî. Øâèäêî âèá³ãàéòå ñõîäàìè, íå êîðèñòóéòåñÿ ë³ôòîì.
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 Íà âóëèö³ éä³òü ó áåçïå÷íå ì³ñöå: íà ïëîùó, øèðîêó äîðîãó, ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê òîùî — ãîëîâíå,
ÿêíàéäàë³ â³ä áóä³âåëü, åëåêòðè÷íèõ ñòîâï³â, îãîðîæ, ìîñò³â.
 ßêùî ï³ä ÷àñ çåìëåòðóñó âè çàëèøèëèñü ó êâàðòèð³ âèùå äðóãîãî ïîâåðõó, çíàéä³òü áåçïå÷íå
ì³ñöå: ñòàíüòå â îòâîð³ äâåðåé àáî âíóòð³øíüîìó
êóòêó ê³ìíàòè; çàë³çüòå ï³ä ñò³ë, ãîëîâó ïðèêðèéòå
ðóêàìè.
 Ñòîÿòè ï³ä ÷àñ çåìëåòðóñó á³ëÿ â³êîí ÷è íà áàëêîí³,
õîâàòèñÿ ó áóä³âëÿõ ³ ï³äâàëàõ íåáåçïå÷íî.
Доведіть, що небезпечним стихійним лихом є:
1 група — землетрус;
2 група — виверження вулкана.
Поділіться своїми враженнями від спільної роботи.
Поясни зміст прислів’я.
Íå òîé ïðîïàâ, õòî â á³äó ïîïàâ, à òîé, õòî äóõîì çàíåïàâ.
Дізнайся (за вибором), використовуючи додаткові
джерела: 1) чи був землетрус у твоєму краї; якими були
його наслідки; 2) де в Україні траплялися землетруси;
3) чи є в Україні вулкани; які вони — діючі чи згаслі; де
розташовані; 4) який найвищий і найактивніший вулкан
у Європі; 5) чи відбуваються землетруси і виверження
вулканів на дні океану.
Перевір себе
1. Ùî òàêå âóëêàí?
2. ßê âèâåðæåííÿ âóëêàí³â çì³íþº ïîâåðõíþ Çåìë³?
3. ßê³ çì³íè â³äáóâàþòüñÿ íà çåìí³é ïîâåðõí³ ï³ä ÷àñ
çåìëåòðóñ³â?
4. ßêèõ ïðàâèë òðåáà äîòðèìóâàòèñÿ ï³ä ÷àñ çåìëåòðóñ³â?
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Підсумуй свої знання
 Çì³íè çåìíî¿ ïîâåðõí³ â³äáóâàþòüñÿ ï³ä âïëèâîì
ïðèðîäíèõ ÿâèù, ÿê³ âèíèêàþòü ó ãëèáèíàõ Çåìë³
³ ñïðè÷èíÿþòü çåìëåòðóñè òà âèâåðæåííÿ âóëêàí³â.
 Âèâåðæåííÿ âóëêàí³â ³ çåìëåòðóñè º ïðèðîäíèìè
ñòèõ³éíèìè ëèõàìè.
 Ùîá óíèêíóòè íåáåçïåêè, ïîòð³áíî äîòðèìóâàòèñÿ
ïðàâèë áåçïå÷íî¿ ïîâåä³íêè.

Âóëêàí
Виготов модель вулкана з пластиліну за зразком.

1.

4.

2.

5.
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Ïîãîäà. Ïðîãíîç ïîãîäè
Пригадай, що таке погода. Які показники її визначають?

Ïîãîäà — öå ñòàí íèæíüîãî øàðó ïîâ³òðÿ â äàí³é
ì³ñöåâîñò³ ó ïåâíèé ÷àñ.
Îñíîâíèìè åëåìåíòàìè ïîãîäè º òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ, øâèäê³ñòü, ñèëà ³ íàïðÿìîê â³òðó, õìàðí³ñòü,
îïàäè, âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ òîùî.
Опишіть погоду у вашій місцевості сьогодні зранку, ви
користовуючи дані власних спостережень та інформацію
з інших джерел (за потреби).

Ïîãîäà ì³íëèâà. Òîá³ âæå â³äîìî, ùî ïðîòÿãîì
äîáè, ðîêó êóò ïàä³ííÿ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåí³â íà çåìíó
ïîâåðõíþ çì³íþºòüñÿ. Öå âïëèâàº íà òåìïåðàòóðí³
óìîâè êîæíî¿ òåðèòîð³¿. Òàêîæ ïîãîäà çàëåæèòü â³ä
ïåðåì³ùåííÿ ïîâ³òðÿíèõ ìàñ.
Çì³íè ïîãîäè ïîâ’ÿçàí³ ç îáåðòàííÿì Çåìë³ íàâêîëî ñâîº¿ îñ³ ³ íàâêîëî Ñîíöÿ. Ïðîòÿãîì äîáè ³ ïîðè
ðîêó çì³íþþòüñÿ òåìïåðàòóðà é âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ,
íàïðÿì â³òðó, ñòàí íåáà òîùî.
Пригадай, хто здійснює спостереження за погодою на
метеорологічних станціях і складає її прогнози.
Розгляньте прилади, які використовують для спосте
режень за погодою. Для чого кожен із них призначений?

Îïàäîì³ð

Òåðìîìåòð
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Ôëþãåð

Поміркуй, як впливають зміни погодних умов на пове
дінку тварин.

Ñïîñòåð³ãàþ÷è çà Ì³ñÿöåì, çîðÿìè, ñõîäîì ³ çàõîäîì Ñîíöÿ, õìàðàìè, ðîñëèíàìè é òâàðèíàìè, ìîæíà ïåðåäáà÷èòè, ÿêîþ áóäå ïîãîäà íåâäîâç³.
Відшукай інформацію про народні прикмети щодо пого
ди. Перевір одну з прикмет.
Обговоріть, яке значення мають прогнози погоди для
транспорту (автомобільного, морського, авіаційного), сіль
ського господарства, населення і особисто для вас.
Складіть правила безпечної поведінки: 1 група — якщо
гроза застала вас удома, на вулиці; 2 група — в лісі чи
в полі, біля водойми.

Äìèòðèêó, à ÷è çíàºø òè, ùî
áàãàòîð³÷íèé ðåæèì ïîãîäè íàçèâàþòü
êë³ìàòîì? Íà â³äì³íó â³ä ïîãîäè, â³í çì³íþºòüñÿ
äóæå ïîâ³ëüíî — ïðîòÿãîì äåñÿòê³â ³ íàâ³òü
ñîòåíü ðîê³â. Äëÿ êîæíî¿ òåðèòîð³¿
õàðàêòåðíèé ïåâíèé òèï êë³ìàòó.

Перевір себе
1. Ùî òàêå ïîãîäà?
2. ßê³ ïðèëàäè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ñïîñòåðåæåíü çà
ïîãîäîþ?
3. Íàâåäè ïðèêëàäè íàðîäíèõ ïðèêìåò ïðî ïîãîäó.

!

Підсумуй свої знання
 Îñîáëèâ³ñòþ ïîãîäè º ¿¿ ì³íëèâ³ñòü.
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Ïðèðîäí³ çîíè Çåìë³
Що таке природна зона?

Ìàíäðóþ÷è ñóøåþ ç Êðàéíüî¿ Ï³âíî÷³ íà ï³âäåíü,
ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè, ÿê âåëèê³ ä³ëÿíêè çåìíî¿ ïîâåðõí³ ç îäíàêîâèìè ïðèðîäíèìè óìîâàìè çì³íþþòü
îäíà îäíó. Òàê³ ä³ëÿíêè Çåìë³ íàçèâàþòü ïðèðîäíèìè çîíàìè.
Поміркуйте, чому відбувається зміна природних зон.

Îäíà ç ïðè÷èí çì³íè ïðèðîäíèõ çîí — íåð³âíîì³ðíå íàãð³âàííÿ Ñîíöåì ð³çíèõ ä³ëÿíîê Çåìë³. Êîæíà
ïðèðîäíà çîíà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïåâíèìè ïîãîäíèìè óìîâàìè, ´ðóíòàìè, ðîñëèííèì ³ òâàðèííèì
ñâ³òîì.
Íà ïîãîäí³ óìîâè ïðèðîäíî¿ çîíè ìàº âïëèâ ¿¿ ðîçòàøóâàííÿ íà Çåìë³, òîáòî â³ääàëåí³ñòü â³ä ïîëþñ³â
àáî åêâàòîðà, îêåàí³â ÷è ïóñòåëü, ³ç ÿêèõ â³òðè ìîæóòü ïðèíîñèòè âîëîãå àáî ñóõå ïîâ³òðÿ, õîëîä ÷è
òåïëî. Âïëèâàþòü òàêîæ ôîðìè çåìíî¿ ïîâåðõí³:
ãîðè çàòðèìóþòü âîëîãå ïîâ³òðÿ, à íà ð³âíèí³ âîíî
áåçïåðåøêîäíî ïðîíèêàº íà âåëèê³ òåðèòîð³¿.
Ð³çíîìàí³òí³ñòü ðîñëèííîãî ñâ³òó ïðèðîäíî¿ çîíè
çàëåæèòü â³ä çì³íè òåìïåðàòóðè ïîâ³òðÿ óïðîäîâæ
ðîêó, ê³ëüêîñò³ âîëîãè â ïîâ³òð³ ³ â ´ðóíò³. Ùî áàãàòøèé ðîñëèííèé ñâ³ò, òî á³ëüøå â çîí³ ðîñëèíî¿äíèõ
òâàðèí, à â³äïîâ³äíî — ³ õèæàê³â.
Â³ä ïðèðîäíèõ óìîâ ó çîíàõ çàëåæèòü òàêîæ
ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè.
Íà ð³âíèíàõ çì³íà ïðèðîäíèõ çîí ïðîñòåæóºòüñÿ ç ï³âíî÷³ íà ï³âäåíü. Ó ãîðàõ ïðèðîäí³ çîíè
çì³íþþòüñÿ ç âèñîòîþ — â³ä ï³äí³ææÿ äî âåðøèí.
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Розглянь карту природних зон світу. Порівняй її з фі
зичною картою світу. Що позначають різними кольорами
на карті природних зон? Назви́, які природні зони пере
важають на Землі.
Обговоріть, як впливають погодні умови на багатство
рослинного і тваринного світу природної зони.
Перевір себе
1. Ùî òàêå ïðèðîäíà çîíà? ×èì âîíà õàðàêòåðèçóºòüñÿ?
2. ßê³ ÷èííèêè âïëèâàþòü íà ïîãîäí³ óìîâè ïðèðîäíèõ
çîí?
3. ×îìó ã³ðñüê³ ðàéîíè íà êàðò³ ïðèðîäíèõ çîí ïîçíà÷åí³ îêðåìî?

!

Підсумуй свої знання
 Ïðèðîäí³ çîíè — öå ä³ëÿíêè çåìíî¿ ïîâåðõí³
ç îäíàêîâèìè ïðèðîäíèìè óìîâàìè.
 Íà ïîãîäí³ óìîâè ïðèðîäíî¿ çîíè âïëèâàþòü ¿¿ ðîçòàøóâàííÿ íà Çåìë³ òà ôîðìè çåìíî¿ ïîâåðõí³.
 Ó ãîðàõ ïðèðîäí³ çîíè çì³íþþòüñÿ ç âèñîòîþ.

Äîù
Виготов об’ємну аплікацію за
поданим зразком.

1.

2.

3.
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Òèõèé îêåàí
Що ти знаєш про Тихий океан? Чому його називають Великим?
Знайдіть і покажіть на фізичній карті півкуль Тихий
океан. У яких півкулях він розташований? Береги яких
материків омиває?

Òèõèé îêåàí — íàéá³ëüøèé ³ íàéãëèáøèé íà íàø³é
ïëàíåò³. Â³í çàéìàº ìàéæå ïîëîâèíó ïëîù³ Ñâ³òîâîãî
îêåàíó ³ òðåòèíó ïîâåðõí³ çåìíî¿ êóë³. Ìàêñèìàëüíà ãëèáèíà îêåàíó çàô³êñîâàíà â Ìàð³àíñüêîìó
æîëîá³ ³ ñòàíîâèòü 11 022 ì. Öå íàéãëèáøå ì³ñöå
Ñâ³òîâîãî îêåàíó.
Òèõèé îêåàí ðîçòàøîâàíèé ó Ï³âí³÷í³é òà Ï³âäåíí³é, Ñõ³äí³é ³ Çàõ³äí³é ï³âêóëÿõ Çåìë³. Ìåæàìè îêåàíó
º áåðåãè ìàòåðèê³â: íà ñõîä³ — öå
Ï³âí³÷íà Àìåðèêà òà Ï³âäåííà Àìåðèêà, íà çàõîä³ — ªâðàç³ÿ ³ Àâñòðàë³ÿ, íà ï³âäí³ — Àíòàðêòèäà.
Á³ëüøà ÷àñòèíà Òèõîãî îêåàíó ëåæèòü ó æàðêîìó ïîÿñ³. Á³ëÿ åêâàòîðà ïîâåðõíåâ³ âîäè âïðîäîâæ
ðîêó òåïë³ (äî +29 °Ñ), à ç íàáëèæåííÿì äî Ï³âí³÷íîãî òà Ï³âäåííîãî ïîëþñ³â ¿õ òåìïåðàòóðà çíèæóºòüñÿ
(äî –1 °Ñ).
Íàòàëî÷êî, ÿ ä³çíàâñÿ, ùî
ïîðòóãàëüñüêèé ìàíäð³âíèê Ôåðíàí
Ìà´åëëàí íàçâàâ îêåàí Òèõèì, îñê³ëüêè
ï³ä ÷àñ ïåðøî¿ íàâêîëîñâ³òíüî¿ ïîäîðîæ³
(1519–1521 ðîêè) ìîðåïëàâö³ æîäíîãî ðàçó
íå ñïîñòåð³ãàëè íà íüîìó âåëèêèõ õâèëü.
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Òèõèé îêåàí, íåçâàæàþ÷è íà ñâîþ íàçâó, íàéá³ëüø
íåñïîê³éíèé íà ïëàíåò³. Íàä íèì ïðîòÿãîì ðîêó äìóòü
ñèëüí³ â³òðè.
Ó Òèõîìó îêåàí³ ðîñòå áàãàòî âèä³â çåëåíèõ, áóðèõ ³ ÷åðâîíèõ âîäîðîñòåé. Âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ
ëþäèíè ìàº ëàì³íàð³ÿ — áóðà âîäîð³ñòü, ÿêó íàçèâàþòü ìîðñüêîþ
êàïóñòîþ. ¯¿ âæèâàþòü ó ¿æó, âèêîðèñòîâóþòü ÿê êîðì äëÿ õóäîáè ³ ÿê
Ëàì³íàð³ÿ
äîáðèâî äëÿ ïîë³â. Ç íå¿ âèãîòîâëÿþòü ë³êè.
Îêåàí âðàæàº ÷èñëåíí³ñòþ òà áàãàòîìàí³òí³ñòþ
âèä³â òâàðèí. Òóò æèâóòü ìîëþñêè (óñòðèö³, âîñüìèíîãè, êàëüìàðè), ðèáè (ñêóìáð³¿, îñåëåäö³, àêóëè,
êàìáàëè, ñêàòè), ïëàçóíè (ìîðñüê³ ÷åðåïàõè ³ çì³¿),
çâ³ð³ (äåëüô³íè, êèòè, ìîðñüê³ êîòèêè é ìîðñüê³ ëåâè,
êàëàíè). Ó Òèõîìó îêåàí³ áàãàòî òâàðèí-ã³ãàíò³â. Öå —
ñèí³ êèòè, êèòîâ³ àêóëè, ñêàòè, âåëåòåíñüê³ êàëüìàðè.
Ó ï³âí³÷í³é ÷àñòèí³ îêåàíó ìåøêàþòü ã³ãàíòñüê³ óñòðèö³
òà îäèí ç íàéá³ëüøèõ ïðåäñòàâíèê³â ðàêîïîä³áíèõ —
êàì÷àòñüêèé êðàá.
Òâàðèíè Òèõîãî îêåàíó

Ìîðñüêèé
ëåâ

Êàì÷àòñüêèé
êðàá
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Âîñüìèí³ã

Ñèí³é êèò

Ã³ãàíòñüêà óñòðèöÿ

Êèòîâà àêóëà

Êîðàëîâ³ ïîë³ïè

Êàëàí

Ñêàò ìàíòà

Êàëüìàð

Ó òåïë³é ñîëîí³é âîä³ íà ãëèáèí³
äî 50 ìåòð³â æèâóòü õèæ³ òâàðèíè —
êîðàëîâ³ ïîë³ïè. Çîâí³ âîíè íàãàäóþòü ÿñêðàâ³ êâ³òè, êóù³ é äåðåâà.
Ç ¿õí³õ âàïíÿêîâèõ ñêåëåò³â óòâîðþþòüñÿ êîðàëîâ³ îñòðîâè é ðèôè.

Обговоріть: 1 група — чим зумовлене величезне розма
їття тваринного світу Тихого океану; 2 група — чому во
дорості в океані ростуть лише там, де крізь товщу води
проникають сонячні промені; 3 група — чому в глибинах
океану тваринний світ менш різноманітний і численний,
ніж у поверхневих водах.
Підготуй цікаве повідомлення про одну з тварин Тихого
океану.
Перевір себе
1. Ó ÿêèõ ï³âêóëÿõ ðîçòàøîâàíèé Òèõèé îêåàí?
2. ßê çì³íþºòüñÿ òåìïåðàòóðà ïîâåðõíåâèõ âîä Òèõîãî
îêåàíó ç â³ääàëåííÿì â³ä åêâàòîðà?
3. Ðîçêàæè ïðî ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò Òèõîãî
îêåàíó.
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Підсумуй свої знання
 Òèõèé îêåàí — íàéá³ëüøèé ³ íàéãëèáøèé ñåðåä
îêåàí³â Çåìë³. Òåìïåðàòóðà éîãî âîä ïîñòóïîâî
çìåíøóºòüñÿ â³ä åêâàòîðà äî ïîëþñ³â.
 Ðîçòàøóâàííÿ Òèõîãî îêåàíó ìàéæå â óñ³õ òåïëîâèõ ïîÿñàõ Çåìë³ (îêð³ì ï³âí³÷íîãî ïîëÿðíîãî) çóìîâëþº âåëèêó ð³çíîìàí³òí³ñòü ðîñëèííîãî ³ òâàðèííîãî ñâ³òó.

Àòëàíòè÷íèé îêåàí
Що тобі відомо про Атлантичний океан?

Äìèòðèêó, ÿ ä³çíàëàñÿ
ç ³íòåðíåò-äæåðåë, ùî ëþäè ïî÷àëè
îñâîþâàòè Àòëàíòè÷íèé îêåàí ùå
ç ïðàäàâí³õ ÷àñ³â. Ñòàðîäàâí³ ãðåêè íàçâàëè
éîãî ³ì’ÿì ì³ô³÷íîãî òèòàíà Àòëàíòà,
ÿêèé í³áèòî ñòîÿâ íà êðàþ Çåìë³
³ òðèìàâ íà ïëå÷àõ íåáî.

Знайдіть і покажіть на фізичній карті півкуль Атлан
тичний океан. У яких півкулях він розташований? Береги
яких материків омиває? З якими океанами межує? У яких
теплових поясах простягається Атлантичний океан?

Àòëàíòè÷íèé îêåàí — äðóãèé çà ïëîùåþ ³ ãëèáèíîþ
îêåàí ïëàíåòè. Éîãî íàéãëèáøå ì³ñöå çàô³êñîâàíî
á³ëÿ ñõ³äíîãî óçáåðåææÿ Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè â æîëîá³
Ïóåðòî-Ðèêî ³ ñÿãàº 8742 ì.
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Ç-ïîì³æ ³íøèõ îêåàí³â Àòëàíòè÷íèé âèð³çíÿºòüñÿ
íàéá³ëüø âèòÿãíóòîþ ôîðìîþ. Â³í îìèâàº áåðåãè
ï’ÿòè ìàòåðèê³â: íà çàõîä³ — Ï³âí³÷íó é Ï³âäåííó Àìåðèêè, íà ñõîä³ — ªâðàç³þ ³ Àôðèêó, íà ï³âäí³ — Àíòàðêòèäó. Íà ï³âíî÷³ ìåæóº ç Ï³âí³÷íèì Ëüîäîâèòèì
îêåàíîì, íà ï³âäåííîìó çàõîä³ — ç Òèõèì, íà ï³âäåííîìó ñõîä³ — ç ²íä³éñüêèì.
Àòëàíòè÷íèé îêåàí äîñèòü ñîëîíèé, àëå ìåíø
òåïëèé, í³æ Òèõèé òà ²íä³éñüêèé îêåàíè. Éîãî çíà÷íà
÷àñòèíà ðîçòàøîâàíà â æàðêîìó òà ïîì³ðíèõ ïîÿñàõ,
à êðàéí³ ï³âí³÷íà ³ ï³âäåííà — â õîëîäíèõ. Ç â³ääàëåííÿì â³ä åêâàòîðà îêåàí³÷íà âîäà ñòàº õîëîäí³øîþ.
Â îêåàí³ ðóõàºòüñÿ íàéòåïë³øà ìîðñüêà òå÷³ÿ
ïëàíåòè — Ãîëüôñòð³ì. Âîíà ïåðåíîñèòü âîäè
ó 80 ðàç³â á³ëüøå, í³æ óñ³ ð³÷êè çåìíî¿ êóë³, é îá³ãð³âàº ªâðîïó ñâî¿ì òåïëîì.
Ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò
Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó á³ëüø ð³çíîìàí³òíèé á³ëÿ óçáåðåæ ìàòåðèê³â
òà â ïîâåðõíåâèõ âîäàõ. Â îêåàí³
ðîñòå áàãàòî âîäîðîñòåé, çîêðåìà áóð³ ñàðãàñîâ³. Ö³ âîäîðîñò³
ïëàâàþòü, óòâîðþþ÷è íà ïîâåðõí³
Ñàðãàñîâå
âîäè âåëèê³ ñêóï÷åííÿ. Íàéá³ëüøå
ìîðå
¿õ ó Ñàðãàñîâîìó ìîð³, ÿêå íå ìàº
áåðåã³â.
Á³ëÿ åêâàòîðà âîäÿòüñÿ ëåòþ÷³ ðèáè. Çàâäÿêè
ïîä³áí³é íà òîðïåäó ôîðì³ ò³ëà òàêà ðèáà ìîæå
íàáðàòè ï³ä âîäîþ äîñòàòíþ øâèäê³ñòü, àáè ïîò³ì
âèðâàòèñÿ íà ïîâåðõíþ ³ ï³äíÿòèñÿ â ïîâ³òðÿ. Çà
äîïîìîãîþ âåëèêèõ, ñõîæèõ íà êðèëà, ïëàâíèê³â âîíà
çäàòíà ïëàíåðóâàòè íà äîñèòü âåëèê³ â³äñòàí³.
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Ó òåïëèõ àòëàíòè÷íèõ âîäàõ æèâóòü ìîðñüê³ ÷åðåïàõè, õèæ³ áàðàêóäè é àêóëè. Ó ï³âí³÷í³é òà ï³âäåíí³é
÷àñòèíàõ îêåàíó âîäÿòüñÿ êèòè é òþëåí³.
Ìåøêàíöÿìè Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó º ïðîìèñëîâ³
âèäè ðèá (îñåëåäåöü, õåê, ñàðäèíà, òð³ñêà, òóíåöü),
ðàêîïîä³áíèõ (êðàáè, êðåâåòêè), ìîëþñê³â (óñòðèö³,
êàëüìàðè).
Ó ï³âí³÷íèõ ìîðÿõ Àòëàíòèêè ïîáëèçó áåðåã³â æèâå
íàéá³ëüøà ó ñâ³ò³ ìåäóçà ö³àíåÿ.
Ó õîëîäíèõ ³ òåìíèõ ãëèáèíàõ âîäèòüñÿ ðèáà ìîðñüêèé ÷îðò. Âîíà çäàòíà âèïðîì³íþâàòè ñâ³òëî îñîáëèâèì îðãàíîì — «âóäèëèùåì» ³ âèêîðèñòîâóº éîãî
ÿê ïðèìàíêó äëÿ ñâîº¿ çäîáè÷³.
Â îêåàí³ ìåøêàº ðèáà-ïðè÷åïà. ¯¿ ñïèííèé ïëàâíèê ïåðåòâîðèâñÿ íà ïðèñîñêó, çàâäÿêè ÿê³é öÿ ðèáà
÷³ïëÿºòüñÿ äî ò³ë ³íøèõ òâàðèí ³ òàêèì ÷èíîì äîëàº
çíà÷í³ â³äñòàí³.
Òâàðèíè Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó

Ëåòþ÷à ðèáà

Êèò êàøàëîò

Ìîðñüêà ÷åðåïàõà

Ö³àíåÿ
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Áàðàêóäà

Òóíåöü

Ìîðñüêèé
÷îðò

Á³ëà
àêóëà

Ðèáà-ïðè÷åïà

З’ясуйте, використовуючи додаткові джерела інформа
ції, як пристосувались морська черепаха, баракуда, ка
шалот, тунець, біла акула та ціанея: 1 група — до життя
у воді; 2 група — до здобування їжі; 3 група — до захисту
від ворогів.
Підготуй цікаве повідомлення про розмноження однієї
з тварин Атлантичного океану.
Перевір себе
1. ×èì Àòëàíòè÷íèé îêåàí âèð³çíÿºòüñÿ ç-ïîì³æ ³íøèõ
îêåàí³â Çåìë³?
2. Ïîð³âíÿé Àòëàíòè÷íèé ³ Òèõèé îêåàíè çà ïëîùåþ,
ãëèáèíîþ, ñîëîí³ñòþ ³ òåìïåðàòóðîþ âîäè.
3. Ðîçêàæè ñâî¿ì ð³äíèì ïðî ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé
ñâ³ò Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó.

!

Підсумуй свої знання
 Àòëàíòè÷íèé îêåàí — äðóãèé çà ïëîùåþ ³ ãëèáèíîþ ñåðåä îêåàí³â Çåìë³. Â³í ðîçòàøîâàíèé â óñ³õ
¿¿ ï³âêóëÿõ.
 Â îêåàí³ ðóõàºòüñÿ íàéòåïë³øà ìîðñüêà òå÷³ÿ ïëàíåòè — Ãîëüôñòð³ì.
 Òóò º ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ æèòòÿ ð³çíèõ âèä³â ðîñëèí ³ òâàðèí.
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²íä³éñüêèé îêåàí
Що ти знаєш про Індійський океан? Вислови припущення, чому він отримав таку назву.

Íàòàëî÷êî, ÿ ä³çíàâñÿ, ùî
íàçâà ²íä³éñüêîãî îêåàíó ïîâ’ÿçàíà
ç êàçêîâî áàãàòîþ êðà¿íîþ ²íä³ºþ,
áåðåãè ÿêî¿ â³í îìèâàº.

Знайдіть і покажіть на фізичній карті півкуль Індій
ський океан. У яких півкулях він розташований? Береги
яких материків омиває? З якими океанами межує?

²íä³éñüêèé îêåàí — òðåò³é çà ðîçì³ðàìè ³ ãëèáèíîþ
îêåàí Çåìë³. Íàéãëèáøå ì³ñöå çàô³êñîâàíî â ñõ³äí³é
éîãî ÷àñòèí³ — ó Çîíäñüêîìó æîëîá³ (7729 ì).
²íä³éñüêèé îêåàí ðîçòàøîâàíèé ó Ñõ³äí³é ³ ïåðåâàæíî â Ï³âäåíí³é ï³âêóëÿõ. Íà ï³âíî÷³ â³í îìèâàº
ªâðàç³þ, íà çàõîä³ — Àôðèêó, íà ñõîä³ — Àâñòðàë³þ, íà ï³âäí³ — Àíòàðêòèäó. Åêâàòîð ïåðåòèíàº éîãî
â íàéá³ëüø ï³âí³÷í³é ÷àñòèí³.
Ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè îêåàíàìè, â ²íä³éñüêîìó íåáàãàòî îñòðîâ³â. Íàéá³ëüøèé ñåðåä íèõ — Ìàäàãàñêàð.
Íà çàõîä³ ²íä³éñüêèé îêåàí ñïîëó÷àºòüñÿ ç Àòëàíòè÷íèì, íà ñõîä³ — ³ç Òèõèì.
²íä³éñüêèé îêåàí — îäèí ç íàéòåïë³øèõ ó ñâ³ò³, òîìó
ùî íàâ³òü ï³âí³÷íà éîãî ÷àñòèíà ëåæèòü ó æàðêîìó
òåïëîâîìó ïîÿñ³. Íàéâèùà òåìïåðàòóðà âîäè —
â ×åðâîíîìó ìîð³: äî +35 °Ñ. ²ç â³ääàëåííÿì â³ä åêâàòîðà íà ï³âäåíü âîäè îêåàíó ñòàþòü äåäàë³ õîëîäí³øèìè: íà êðàéíüîìó ï³âäí³ òåìïåðàòóðà îïóñêàºòüñÿ
íèæ÷å 0 °Ñ.
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²íä³éñüêèé îêåàí — íàéñîëîí³øèé. Òàê, ó ×åðâîíîìó ìîð³ ñîëîí³ñòü îêåàí³÷íèõ âîä íàéâèùà â ñâ³ò³.
Íàéáàãàòøèé ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò — íà
ï³âíî÷³ ²íä³éñüêîãî îêåàíó. Òàì ðàçîì ç ð³÷êîâèìè
âîäàìè â îêåàí ïîòðàïëÿº âåëèêà ê³ëüê³ñòü ïîæèâíèõ ðå÷îâèí. Óíàñë³äîê áóðõëèâîãî ðîçìíîæåííÿ
ì³êðîñêîï³÷íèõ âîäîðîñòåé âîäà ïî÷èíàº «öâ³ñòè»,
çì³íþþ÷è ïðè öüîìó ñâ³é êîë³ð. Çåëåí³, áóð³ òà ÷åðâîí³ âîäîðîñò³ á³ëÿ áåðåã³â ìàòåðèê³â ³ îñòðîâ³â óòâîðþþòü ï³äâîäí³ ëóêè.
Â îêåàí³ æèâóòü ÷èñëåíí³ âèäè ðèá: ñêóìáð³¿, ëåòþ÷³ ðèáè, àêóëè, ñêàòè. ª ñåðåä íèõ ³ îòðóéíà ðèáà-çåáðà. Íà ì³ëêîâîää³ ïîáëèçó êîðàëîâèõ ðèô³â ìåøêàþòü ìîëþñêè (êàðàêàòèö³, êàëüìàðè), ðàêîïîä³áí³
(ëàíãóñòè, êðåâåòêè), à òàêîæ ãîëêîøê³ð³ òâàðèíè —
ìîðñüê³ ç³ðêè é ìîðñüê³ ¿æàêè.
Æèòåëÿìè îêåàíó º ã³ãàíòñüê³ ÷åðåïàõè é äóæå
îòðóéí³ ìîðñüê³ çì³¿. Ïîáëèçó Àíòàðêòèäè âîäèòüñÿ
áàãàòî êèò³â ³ òþëåí³â.
Â îêåàí³ ìåøêàº íàéäàâí³øà ðèáà ïëàíåòè
ëàòèìåð³ÿ ³ ðîñëèíî¿äíèé ìîðñüêèé çâ³ð äþãîíü.
Òâàðèíè ²íä³éñüêîãî îêåàíó

Ìîðñüê³ ¿æàêè

Ëàòèìåð³ÿ

Äþãîíü

Підготуйте повідомлення, використовуючи додатко
ві джерела інформації: 1 група — про риб Індійського
океану, 2 група — про дюгоня, каракатицю і морську
змію; 3 група — про голкошкірих тварин і лангуста.
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Відшукай інформацію і склади розповідь про одну з риб
коралового рифу, що в Червоному морі.
Перевір себе
1. ×èì ²íä³éñüêèé îêåàí âèð³çíÿºòüñÿ ç-ïîì³æ ³íøèõ
îêåàí³â Çåìë³?
2. ×îìó ²íä³éñüêèé îêåàí îäèí ³ç íàéòåïë³øèõ?
3. Ó ÿê³é ÷àñòèí³ îêåàíó íàéáàãàòøèé ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò? ×îìó?

!

Підсумуй свої знання
 ²íä³éñüêèé îêåàí — òðåò³é çà ðîçì³ðàìè ³ ãëèáèíîþ, íàéñîëîí³øèé òà îäèí ç íàéòåïë³øèõ îêåàí³â
Çåìë³.
 Íàéáàãàòøèé ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò — ó ï³âí³÷í³é ÷àñòèí³ îêåàíó.

Íà äí³ îêåàíó
Виготов панно за поданим зразком.

1.

2.

3.

5.

6.
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4.

Ï³âí³÷íèé Ëüîäîâèòèé îêåàí
Що тобі відомо про Північний Льодовитий океан?
Чому він має таку назву?

Äìèòðèêó, ÿ ä³çíàëàñÿ, ùî â äàâí³
÷àñè àíãë³éö³ íàçèâàëè öåé îêåàí Ï³âí³÷íèì,
ïîðòóãàëüö³ — Ëüîäÿíèì, à ðîñ³ÿíè —
Ñòóäåíèì. Íàçâó Ï³âí³÷íèé Ëüîäîâèòèé éîìó
äàëè 1845 ð. â÷åí³ Ëîíäîíñüêîãî
ãåîãðàô³÷íîãî òîâàðèñòâà.

Знайдіть і покажіть на фізичній карті півкуль Пів
нічний Льодовитий океан. У яких півкулях він лежить?
Береги яких материків омиває? У якому тепловому поясі
розташований Північний Льодовитий океан? Висловіть
припущення, як це впливає на його природні умови, різ
номанітність і чисельність живих організмів.

Ï³âí³÷íèé Ëüîäîâèòèé îêåàí — íàéìåíøèé ³ íàéì³ëê³øèé ç îêåàí³â. Éîãî ïëîùà ó 12 ðàç³â ìåíøà çà
ïëîùó Òèõîãî îêåàíó, à ìàêñèìàëüíà ãëèáèíà, çàô³êñîâàíà â ¥ðåíëàíäñüêîìó ìîð³, ñòàíîâèòü 5527 ì.
Ï³âí³÷íèé Ëüîäîâèòèé îêåàí ðîçòàøîâàíèé íà
Êðàéí³é Ï³âíî÷³ Çåìë³ â Çàõ³äí³é ³ Ñõ³äí³é ï³âêóëÿõ. Â³í
îìèâàº ï³âí³÷í³ îêðà¿íè ªâðàç³¿ òà Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè.
Ïðîñò³ð äîâêîëà Ï³âí³÷íîãî ïîëþñà, âêëþ÷àþ÷è âîäè
îêåàíó, îñòðîâè òà óçáåðåææÿ ìàòåðèê³â, íàçèâàþòü
Àðêòèêîþ.
Íàéá³ëüøèé îñòð³â ïëàíåòè — ¥ðåíëàíä³ÿ — ëåæèòü íà ìåæ³ Ï³âí³÷íîãî Ëüîäîâèòîãî é Àòëàíòè÷íîãî
îêåàí³â.
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Ï³âí³÷íèé Ëüîäîâèòèé îêåàí — íàéõîëîäí³øèé
ç óñ³õ îêåàí³â. Éîãî öåíòðàëüíà ÷àñòèíà ïðîòÿãîì
ðîêó ñêóòà òîâñòîþ êðèãîþ, ÿêà íå âñòèãàº ðîçòàíóòè çà êîðîòêå õîëîäíå ë³òî. Óë³òêó âçäîâæ óçáåðåæ
ìàòåðèê³â óòâîðþºòüñÿ ñìóãà â³ëüíî¿ â³ä êðèãè âîäè.
×åðåç ïåð³îäè÷íå òàíåííÿ êðèãè ñîëîí³ñòü âîä Ï³âí³÷íîãî Ëüîäîâèòîãî îêåàíó íåâèñîêà.
Â îêåàí³ ïëàâàþòü àéñáåðãè. Âîíè óòâîðþþòüñÿ
ç ëüîäîâèê³â, ùî ñïîâçàþòü ç àðêòè÷íèõ îñòðîâ³â.
Ï³ä âïëèâîì â³òð³â ³ òå÷³é êðèãà â îêåàí³ ïîñò³éíî ïåðåì³ùóºòüñÿ.
Ï³âí³÷íèé Ëüîäîâèòèé îêåàí ñïîëó÷àºòüñÿ ç Àòëàíòè÷íèì ³ Òèõèì. Çàâäÿêè òåïë³é òå÷³¿ ç Àòëàíòèêè
çàõ³äí³ ðàéîíè Ï³âí³÷íîãî Ëüîäîâèòîãî îêåàíó íå çàìåðçàþòü íàâ³òü óçèìêó. Òóò ðîñòóòü áóð³ âîäîðîñò³,
ìåøêàþòü ðèáè: ìîðñüêèé îêóíü, îñåëåäåöü, òð³ñêà,
ëîñîñü, ìîéâà, ïàëòóñ.
Òâàðèíè Ï³âí³÷íîãî Ëüîäîâèòîãî îêåàíó

Ïàëòóñ

Ìîðñüêèé îêóíü

Òð³ñêà

¥ðåíëàíäñüêèé
êèò

¥ðåíëàíäñüêèé
òþëåíü

Ìîðæ
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Íàðâàë

Á³ëóõà

Знайди серед зображених тварин звірів. Поміркуй, як
вони пристосувались до умов життя в океані.

Ìåøêàíö³ Àðêòèêè ïðèñòîñóâàëèñÿ äî ñóâîðèõ
óìîâ æèòòÿ. Òàê, ó ìîðæ³â ³ òþëåí³â øê³ðà äóæå òîâñòà ³ âêðèòà êîðîòêèì æîðñòêèì õóòðîì, à ï³ä øê³ðîþ º çíà÷íèé øàð æèðó. Òþëåí³ æèâëÿòüñÿ ðèáîþ,
à ìîðæ³ çàâäÿêè ³êëàì äîáóâàþòü êîðì íà äí³ — íàïðèêëàä, ìîðñüêèõ ìîëþñê³â. Êð³ì òîãî, ³êëà äîïîìàãàþòü ìîðæàì âèáèðàòèñÿ ç âîäè íà êðèãó ÷è ñêåë³
³ çàõèùàòèñÿ â³ä ñèëüíîãî õèæàêà — á³ëîãî âåäìåäÿ.
Порівняйте за зовнішнім виглядом звірів Північного
Льодовитого океану, яких можна побачити: 1 група —
тільки у воді; 2 група — на крижинах і у воді. Що між
ними спільного? Що відмінного?
Знайди інформацію і підготуй повідомлення про одну
з тварин Північного Льодовитого океану.
Перевір себе
1. ßê ðîçòàøóâàííÿ Ï³âí³÷íîãî Ëüîäîâèòîãî îêåàíó
âïëèâàº íà éîãî ïðèðîäí³ óìîâè?
2. Ðîçêàæè ïðî ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò Ï³âí³÷íîãî
Ëüîäîâèòîãî îêåàíó.
3. ßê ìåøêàíö³ îêåàíó ïðèñòîñóâàëèñü äî ñóâîðèõ ïðèðîäíèõ óìîâ?
4. ×èì Ï³âí³÷íèé Ëüîäîâèòèé îêåàí â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä
Àòëàíòè÷íîãî?
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Підсумуй свої знання
 Ï³âí³÷íèé Ëüîäîâèòèé îêåàí — íàéìåíøèé, íàéì³ëêîâîäí³øèé ³ íàéõîëîäí³øèé îêåàí Çåìë³. Öåíòðàëüíà éîãî ÷àñòèíà ïðîòÿãîì ðîêó âêðèòà øàðîì
ïëàâó÷î¿ êðèãè. ×åðåç ñóâîð³ ïðèðîäí³ óìîâè Ï³âí³÷íèé Ëüîäîâèòèé îêåàí íàéìåíø äîñë³äæåíèé,
éîãî ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò á³äíèé.

Ëþäèíà ³ Ñâ³òîâèé îêåàí
Що ти знаєш про природні багатства Світового
океану? Поміркуй, як людина їх використовує.
Пофантазуйте, який вигляд мала б наша планета, якби
з її поверхні зникли океани.

Ñâ³òîâèé îêåàí íàçèâàþòü «êóõíåþ ïîãîäè» îñê³ëüêè â³ä íüîãî ñóòòºâî çàëåæèòü ïîãîäà íà íàø³é ïëàíåò³. ²ç ïîâåðõí³ îêåàí³â ïîñò³éíî âèïàðîâóºòüñÿ çíà÷íà ê³ëüê³ñòü âîäè. Ï³äí³ìàþ÷èñü óãîðó, âîäÿíà ïàðà
îõîëîäæóºòüñÿ ³ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà äð³áí³ êðàïëèíè,
ç ÿêèõ ôîðìóþòüñÿ õìàðè. Â³òðè ïåðåíîñÿòü ¿õ ó ð³çí³
êóòî÷êè Çåìë³, ³ òàì âèïàäàþòü îïàäè.
Îêåàí ç³ãð³âàº Çåìëþ. Ó òåïë³ ïîðè ðîêó îêåàí³÷í³
âîäè ïîâ³ëüíî âáèðàþòü ñîíÿ÷íå òåïëî ³ äîâãî éîãî
óòðèìóþòü, à â õîëîäíó ïîðó ïîñòóïîâî â³ääàþòü íàêîïè÷åíå òåïëî, íàãð³âàþ÷è ïîâ³òðÿ, ÿêå ðóõàºòüñÿ
íà ñóõîä³ë.
Äëÿ âîäîðîñòåé ³ áàãàòüîõ âèä³â ìîðñüêèõ òâàðèí
îêåàíè º ñåðåäîâèùåì æèòòÿ.
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Ìàíäð³âíèêè é íàóêîâö³ ð³çíèõ
êðà¿í ç³áðàëè ÷èìàëî â³äîìîñòåé ïðî
îñîáëèâîñò³ ïðèðîäè Ñâ³òîâîãî îêåàíó.
Ñåðåä â³äîìèõ — äîñë³äíèê ï³äâîäíîãî
öàðñòâà, âèíàõ³äíèê àêâàëàíãà
ôðàíöóç Æàê ²â Êóñòî.

Ï³çíàâàòè òàºìíèö³ îêåàí³÷íèõ ãëèáèí íàóêîâöÿì
äîïîìàãàþòü ñïåö³àëüí³ ïðèëàäè òà ï³äâîäí³ àïàðàòè — áàòèñêàôè.

Åõîëîêàòîð

Áàòèñêàô

Îãþñò Ï³êêàð

ß ïðî÷èòàëà â åíöèêëîïåä³¿, ùî
áàòèñêàô âèíàéøîâ øâåéöàðåöü
Îãþñò Ï³êêàð. Ó 1960 ðîö³ éîãî ñèí Æàê
ñïóñòèâñÿ íà òàêîìó ï³äâîäíîìó àïàðàò³
íà äíî Ìàð³àíñüêîãî æîëîáà.

Îêåàíè áàãàò³ íå ëèøå íà âîäîðîñò³, ðèáó, ìîðåïðîäóêòè (êðàáè, óñòðèö³, êàëüìàðè, êðåâåòêè), à é
íà êîðèñí³ êîïàëèíè: íàôòó, ãàç, ðóäè ìåòàë³â. Ñàìà
îêåàí³÷íà âîäà — öå òåæ áàãàòñòâî Çåìë³.
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Складіть розповідь про використання природних ба
гатств Світового океану людством за поданою схемою.

Äîáóâàííÿ
âîäîðîñòåé
³ ïåðë³â

Âèäîáóâàííÿ
íàôòè é ãàçó

Âèëîâ ðèáè
³ ìîðåïðîäóêò³â

Îïð³ñíåííÿ
îêåàí³÷íî¿
âîäè

Âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ áàãàòñòâ
Ñâ³òîâîãî îêåàíó

Îäåðæàííÿ
êóõîííî¿ ñîë³
ç ìîðñüêî¿ âîäè

Ïåðåâåçåííÿ
âîäíèìè øëÿõàìè
âàíòàæ³â ³ ïàñàæèð³â

Ñïîðóäæåííÿ
åëåêòðîñòàíö³é, ÿê³
âèêîðèñòîâóþòü åíåðã³þ
ìîðñüêèõ õâèëü

Поміркуйте, чому Світовий океан потребує охорони.

Æàê ²â Êóñòî

Á³ëüøå ïîëîâèíè íàñåëåííÿ Çåìë³ ïðîæèâàº â êðà¿íàõ, ðîçòàøîâàíèõ íà óçáåðåææÿõ îêåàí³â. ×åðåç ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè âîäè Ñâ³òîâîãî îêåàíó äóæå
çàáðóäíåí³. Ñêîðî÷óºòüñÿ ÷èñåëüí³ñòü áàãàòüîõ âèä³â òâàðèí, çîêðåìà ÷åðåïàõ, êèò³â òà ìîðñüêèõ êîòèê³â, âèëîâ ÿêèõ çàáîðîíåíî àáî îáìåæåíî. Æàê ²â Êóñòî ââàæàâ,
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Çàáðóäíåííÿ îêåàíó
íàôòîþ

ùî áëèçüêî òèñÿ÷³ âèä³â ìåøêàíö³â
îêåàíó áåçñë³äíî çíèêëè çà îñòàíí³ 100 ðîê³â.
Íàéá³ëüøèì ëèõîì º ðîçëèâ
íàôòè. Âîíà âêðèâàº âîäíó ïîâåðõíþ òîíêîþ ïë³âêîþ, âíàñë³äîê
÷îãî ãèíóòü ðîñëèíè ³ òâàðèíè.

Обговоріть: 1 група — як зберегти чистоту вод Світово
го океану; 2 група — як зберегти тваринний світ океану.
Підготуйте відповідні плакати.
Вислови припущення, коли океан може заподіяти
шкоду людині.

Íàä Ñâ³òîâèì îêåàíîì ÷àñòî áóøóþòü óðàãàíè
³ øòîðìè — ñèëüí³ â³òðè, ÿê³ ñóïðîâîäæóþòüñÿ ãðîìîì ³ áëèñêàâêîþ, çëèâîþ, âèñîêèìè õâèëÿìè. Äîñÿãàþ÷è ñóõîäîëó, ö³ ãð³çí³ ñòèõ³¿ çàâäàþòü çíà÷íî¿
øêîäè. Ìåòåîðîëîãè ñïîñòåð³ãàþòü çà ¿õ ôîðìóâàííÿì íàä îêåàíîì ³ ïîïåðåäæóþòü íàñåëåííÿ
ïðèáåðåæíèõ êðà¿í ïðî íåîáõ³äí³ñòü åâàêóàö³¿ ç íåáåçïå÷íèõ ì³ñöü.
Îñîáëèâó çàãðîçó äëÿ ëþäåé ñòàíîâëÿòü öóíàì³ —
âåëåòåíñüê³ âîäÿí³ ñò³íè, ùî óòâîðþþòüñÿ ï³ä ÷àñ
çåìëåòðóñ³â ³ âèâåðæåíü âóëêàí³â ó Ñâ³òîâîìó îêåàí³.

Íàñë³äêè óðàãàíó

Öóíàì³

Дізнайся, у якому з океанів найчастіше бувають цунамі.
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Перевір себе
1. Ðîçêàæè, ÿêå çíà÷åííÿ ìàº Ñâ³òîâèé îêåàí äëÿ ïðèðîäè Çåìë³.
2. ßêó ðîëü â³ä³ãðàº Ñâ³òîâèé îêåàí ó æèòò³ ëþäèíè?
3. ßê ëþäèíà âïëèâàº íà ïðèðîäó îêåàíó? ×îìó Ñâ³òîâèé îêåàí ïîòðåáóº îõîðîíè?
4. ßê³ ñòèõ³éí³ ïðèðîäí³ ëèõà ïîâ’ÿçàí³ ç îêåàíîì?
Підсумуй свої знання

!

 Ñâ³òîâèé îêåàí ìàº âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ïðèðîäè ïëàíåòè ³ äëÿ æèòòÿ ëþäåé. Îêåàíè âîëîä³þòü
âåëè÷åçíèìè çàïàñàìè ïðèðîäíèõ áàãàòñòâ.
 Âîäè îêåàíó ïîòð³áíî îõîðîíÿòè â³ä çàáðóäíåííÿ,
à ìîðñüê³ îðãàí³çìè — â³ä âèíèùåííÿ.
 Óðàãàíè, øòîðìè, öóíàì³ — ñòèõ³éí³ ïðèðîäí³ ëèõà,
ÿê³ ðóéíóþòü óñå íà ñâîºìó øëÿõó.

Ìåäóçà
Виготов ³ç ôåòðó ³ãðàøêó çà ïîäàíèì çðàçêîì.

1.

2.

5.

3.

6.
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4.

Àíòàðêòèäà
Що ти знаєш про Антарктиду?
Знайдіть і покажіть на фізичній карті півкуль мате
рик Антарктида. Де він розташований? Які океани його
омивають? Яким кольором позначений материк на карті?
Про що це свідчить? З’ясуйте, у якому тепловому поясі
лежить Антарктида.

Àíòàðêòèäà — öå ºäèíèé ìàòåðèê, ðîçòàøîâàíèé íàâêîëî Ï³âäåííîãî ïîëþñà Çåìë³. Éîãî áåðåãè îìèâàþòü âîäè Òèõîãî,
²íä³éñüêîãî, Àòëàíòè÷íîãî îêåàí³â. Ïðèáåðåæí³ îêåàí³÷í³ âîäè òà ïðèëåãë³ îñòðîâè
ðàçîì ç Àíòàðêòèäîþ îá’ºäíóþòü ï³ä
ñï³ëüíîþ íàçâîþ Àíòàðêòèêà.
Âèãëÿä
Àíòàðêòèäà — íàéâèùèé ìàòåðèê íà
Àíòàðêòèäè
ïëàíåò³. Éîãî ïîâåðõíÿ âêðèòà ïîòóæíèì
ç êîñìîñó
êðèæàíèì ùèòîì. Ï³ä ëüîäîâèì ïîêðèâîì ðîçòàøîâàí³ ãîðè é ð³âíèíè.
Íàéâèùà âåðøèíà Àíòàðêòèäè —
ãîðà Â³íñîí (ïîíàä 5000 ì).
Ëüîäîâèêè Àíòàðêòèäè áåçïåðåðâíî ðóõàþòüñÿ, ïîñòóïîâî ñïîâçàþ÷è
â îêåàí.
Ïîáëèçó óçáåðåææÿ òðàïëÿþòüñÿ
Ãîðà Â³íñîí
íåâåëèê³ ä³ëÿíêè ñóõîäîëó, â³ëüí³ â³ä
ëüîäó — àíòàðêòè÷í³ îàçè. Âîíè íàãàäóþòü êàì’ÿíèñò³ ïóñòåë³.
Â îàçàõ ³ íà óçáåðåææÿõ Àíòàðêòèäè º íåâåëèê³ ïð³ñí³ é ñîëîí³ îçåðà. Ïîñò³éíèõ ð³÷îê íà
ìàòåðèêó íåìàº. Óë³òêó, êîëè òàíóòü ñí³ã ³ ë³ä, äî
îêåàíó òå÷óòü ïîòîêè òàëî¿ âîäè. Òàê³ àíòàðêòè÷í³ ð³÷êè
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³ñíóþòü ïðîòÿãîì îäíîãî-äâîõ ì³ñÿö³â — äî íàñòàííÿ
îñ³íí³õ ìîðîç³â.

Âîäîéìè Àíòàðêòèäè

Àíòàðêòèäà — íàéõîëîäí³øèé ìàòåðèê Çåìë³.
Óçèìêó, êîëè íàñòàº ïîëÿðíà í³÷, òàì ëþòóþòü ìîðîçè. Ó öåíòðàëüíèõ ðàéîíàõ òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ
ìîæå îïóñòèòèñÿ äî –70 °Ñ, à íà óçáåðåææ³ âîíà
ñÿãàº äî –35 °Ñ.
Óë³òêó, êîëè òðèâàº ïîëÿðíèé äåíü, ó öåíòðàëüíèõ
ðàéîíàõ ìàòåðèêà òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ îïóñêàºòüñÿ
äî –30 °Ñ, à íà óçáåðåææ³ ñòàíîâèòü áëèçüêî 0 °Ñ.
Òóò äìóòü íàéñèëüí³ø³ óðàãàíí³ â³òðè íà ïëàíåò³, ùî
ñóïðîâîäæóþòüñÿ ñí³ãîïàäàìè.
Íàòàëî÷êî, âèÿâëÿºòüñÿ, ëþäñòâî â³äêðèëî Àíòàðêòèäó ùå â 1820 ðîö³. Ïðîòå
ëèøå 1911 ðîêó êîìàíäà ñì³ëèâö³â íà ÷îë³
ç íîðâåçüêèì äîñë³äíèêîì Ðóàëåì Àìóíäñåíîì ïåðøîþ ïîáóâàëà íà Ï³âäåííîìó ïîëþñ³ Çåìë³. Äîñÿãòè ìåòè ëþäÿì äîïîìîãëè 52 ñîáàêè ïîðîäè õàñê³, ÿê³ òÿãëè ñàíè ç ïðîâ³ç³ºþ.
Ïåðøèì óêðà¿íöåì, ÿêèé ñòóïèâ íà
çåìëþ Àíòàðêòèäè òîãî äàëåêîãî
1911 ðîêó, áóâ Àíòîí Îìåëü÷åíêî — ó÷àñíèê áðèòàíñüêî¿ åêñïåäèö³¿ äî Ï³âäåííîãî ïîëþñà.
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Розглянь політичну карту світу. Які країни розташовані
на материку? Який висновок можна зробити?

Àíòàðêòèäà íå íàëåæèòü æîäí³é äåðæàâ³. Òóò íà
ïðèáëèçíî ñîðîêà íàóêîâèõ ñòàíö³ÿõ ïðàöþþòü ó÷åí³
ç ð³çíèõ êðà¿í ñâ³òó. ²ç 1996 ð. íà ñòàíö³¿ «Àêàäåì³ê
Âåðíàäñüêèé» â Àíòàðêòèä³ ïðàöþþòü ³ óêðà¿íñüê³ íàóêîâö³. Íàïðèêëàä, Îêñàíà Ñàâåíêî — â³äîìà á³îëîãèíÿ òà ïîëÿðíèöÿ, ÿêà äîñë³äæóº ìîðñüêèõ òâàðèí
Àíòàðêòèäè.
Íà êîíòèíåíò³ çàáîðîíåíà áóäü-ÿêà ãîñïîäàðñüêà òà
â³éñüêîâà ä³ÿëüí³ñòü. Àíòàðêòèäó â³äâ³äóþòü òóðèñòè.

Ñòàíö³ÿ
«Àêàäåì³ê
Âåðíàäñüêèé»

Ç ³íòåðíåò-äæåðåë ÿ ä³çíàëàñÿ,
ùî â Àíòàðêòèä³ â÷åí³ âèÿâèëè ïîêëàäè
çàë³çà, í³êåëþ, ì³ä³, êàì’ÿíîãî âóã³ëëÿ,
íàôòè, àëìàç³â. Îäíàê ÷åðåç ñóâîð³ ïðèðîäí³
óìîâè ìàòåðèêà âèäîáóòîê êîðèñíèõ
êîïàëèí ïîêè ùî íå âåäåòüñÿ. À â ëüîäîâèêàõ
Àíòàðêòèäè çàìîðîæåí³ íàéá³ëüø³ çàïàñè
ïð³ñíî¿ âîäè íà Çåìë³.

Обговоріть: 1 група — як своєрідність природи Антарк
тиди впливає на характер діяльності людини на мате
рику; 2 група — чому Антарктиду називають Царством
холоду.
149

Слово «Антарктика» у перекладі з грецької мови означає
«протилежний, навпроти Арктики». Порівняй Антаркти
ку й Арктику. Що між ними спільного? Що відмінного?
Пофантазуйте. Уявіть, що ви потрапили на полярну
станцію. Що хотіли б досліджувати в Антарктиді: гір
ські породи, погоду, танення льодовиків, живу природу?
Чому?
Перевір себе
1. Íàòàëî÷êà íàçèâàº Àíòàðêòèäó ìàòåðèêîì íà êðàþ
Çåìë³. ×è ïðàâà ä³â÷èíêà? Ïîÿñíè, ÷îìó.
2. Ó ÷îìó ïîëÿãàº óí³êàëüí³ñòü ïîâåðõí³ Àíòàðêòèäè?
3. Ðîçêàæè ïðî îñîáëèâîñò³ ïîãîäè íà ìàòåðèêó.
4. ßêîþ ä³ÿëüí³ñòþ çàéíÿò³ ëþäè â Àíòàðêòèä³?

!

Підсумуй свої знання
 Àíòàðêòèäà — íàéõîëîäí³øèé ìàòåðèê, îñê³ëüêè
ðîçòàøîâàíèé íàâêîëî Ï³âäåííîãî ïîëþñà Çåìë³.
Ïîâåðõíÿ öüîãî êîíòèíåíòó âêðèòà ïîòóæíèì ëüîäîâèì ùèòîì.
 Â Àíòàðêòèä³ íåìàº ïîñò³éíîãî íàñåëåííÿ. Öå
ìàòåðèê íàóêè, ìèðó òà ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà.

Æèâà ïðèðîäà Àíòàðêòèäè
Які умови необхідні для життя рослин і тварин?
Розгляньте карту природних зон Землі. Які зони є на
материку Антарктида?
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Â Àíòàðêòèä³ äóæå ñóâîð³ ïðèðîäí³ óìîâè. Á³ëüøà
÷àñòèíà ìàòåðèêà — öå çîíà ñóõèõ ³ õîëîäíèõ àíòàðêòè÷íèõ ïóñòåëü, òîìó òóò íå ïîáà÷èòè í³ ðîñëèí,
í³ òâàðèí. Ëèøå â îàçàõ íà âîëîãèõ êàìåíÿõ óë³òêó
ðîñòóòü äóæå äð³áí³ ìîõè òà ëèøàéíèêè. Âçèìêó ö³
îðãàí³çìè âèòðèìóþòü ïðîìåðçàííÿ ³ ï³ñëÿ â³äòàâàííÿ çàëèøàþòüñÿ æèâèìè.
Íàòàëî÷êî, à ÷è çíàºø òè, ùî
â Àíòàðêòèä³ çðîñòàº äâà âèäè êâ³òêîâèõ
ðîñëèí — ùó÷íèê àíòàðêòè÷íèé
³ ïåðëèííèöÿ àíòàðêòè÷íà?

Ïåðëèííèöÿ

Ìîõè

Ùó÷íèê

Ëèøàéíèê

Обговоріть, які тварини поширені в Антарктиді.

Íàéïîøèðåí³ø³ òâàðèíè Àíòàðêòèäè — ï³íãâ³íè. Ö³
ïòàõè íå ë³òàþòü: ¿õí³ êîðîòê³ êðèëà ñõîæ³ íà ëàñòè,
ïàëüö³ í³ã ç’ºäíàí³ ïëàâàëüíîþ ïåðåòèíêîþ, à ò³ëî
ìàº îáò³÷íó ôîðìó, òîìó âîíè äîáðå ïëàâàþòü ³ ï³ðíàþòü. Ó ï³íãâ³í³â òîâñòèé øàð ï³äøê³ðíîãî æèðó é
ãóñòèé ïóõ, ùî äîïîìàãàþòü ¿ì ïåðåíîñèòè õîëîä.
Ï³ð’ÿ äóæå ù³ëüíî âêðèâàº ò³ëî é íå äàº âîä³ ïðîíèêàòè äî øê³ðè. Æèâëÿòüñÿ ï³íãâ³íè ðèáîþ, ìîëþñêàìè ³ ðà÷êàìè, ÿêèõ äîðîñë³ ïòàõè çäîáóâàþòü ó âîä³.
Æèâóòü âåëèêèìè êîëîí³ÿìè. Íà ìàòåðèêó ìîæíà ïî151

áà÷èòè ÿê ìàëåíüêèõ ï³íãâ³í³â Àäåë³, òàê ³ íàéá³ëüøèõ — ³ìïåðàòîðñüêèõ, ìàñîþ áëèçüêî 50 ê³ëîãðàì³â
³ âèñîòîþ ïîíàä ìåòð.
Äìèòðèêó, ç â³äåîô³ëüìó ÿ äîâ³äàëàñü, ùî
³ìïåðàòîðñüê³ ï³íãâ³íè âèâîäÿòü ñâî¿õ ïòàøåíÿò ó íàéñóâîð³øó ïîðó àíòàðêòè÷íî¿
çèìè. Ñàìêà â³äêëàäàº îäíå ÿéöå, à ñàìåöü íîñèòü éîãî íà íîãàõ ï³ä ñêëàäêîþ æèðó ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â, äîïîêè ïòàøåíÿ íå âèëóïèòüñÿ.
Âåñü öåé ïåð³îä ñàìö³ íå ¿äÿòü. Ùîá çáåðåãòè òåïëî, ï³íãâ³íè çáèðàþòüñÿ ó âåëè÷åçí³ ãðóïè. Ñàìêè
çíàõîäÿòü ¿æó â îêåàí³ òà ãîäóþòü ñâî¿õ äèòèí÷àò,
óï³çíàþ÷è ¿õ çà ãîëîñîì. Òàê òðèâàº äî ë³òà — ïîêè
íå ç’ÿâèòüñÿ áàãàòî êîðìó ³ ïòàøåíÿ íå íàâ÷èòüñÿ
çäîáóâàòè éîãî ñàìîñò³éíî.
Óë³òêó íà ïðèáåðåæíèõ ñêåëÿõ ãí³çäÿòüñÿ áóðåâ³ñíèêè é ïîìîðíèêè. Âîíè ìîæóòü íàïàäàòè íà ³íøèõ
ïòàõ³â, â³äáèðàòè â íèõ ¿æó, æèâèòèñÿ ¿õí³ìè ÿéöÿìè
òà ïòàøåíÿòàìè.
Ïòàõè Àíòàðêòèäè

Ï³íãâ³í
³ìïåðàòîðñüêèé

Áóðåâ³ñíèê

Ïîìîðíèê

Ï³íãâ³í
Àäåë³

Íà áåðåãè ìàòåðèêà âèõîäÿòü äëÿ ðîçìíîæåííÿ
òþëåí³. Íàéá³ëüø³ ç íèõ — ìîðñüê³ ñëîíè: âîíè ìàþòü
äîâãèé âèñÿ÷èé í³ñ, ùî íàãàäóº õîáîò. Äîðîñë³ ñàìö³
ñÿãàþòü ìàéæå øåñòè ìåòð³â ó äîâæèíó ³ âàæàòü á³ëü152

øå òðüîõ òîíí. Êîëè ¿ì çàãðîæóº íåáåçïåêà, ñàìåöü
çàäèðàº âãîðó ñâ³é õîáîò ³ âèäàº ãð³çíèé ðåâ. Ìîðñüê³ ñëîíè æèâëÿòüñÿ ðèáîþ ³ êàëüìàðàìè.
Ìîðñüêèé ëåîïàðä — îäèí ³ç íàéïîøèðåí³øèõ
òþëåí³â â Àíòàðêòèö³. Æèâèòüñÿ äð³áíèìè ðà÷êàìè,
ðèáîþ, ïòàõàìè. Ó âîä³ ïîëþº ³ íà ³íøèõ òþëåí³â.
Çâ³ð³ Àíòàðêòèêè

Ìîðñüêèé
ñëîí

Êîñàòêà

Ìîðñüêèé
ëåîïàðä

Ó ïðèáåðåæíèõ âîäàõ óë³òêó øâèäêî ðîñòóòü ì³êðîñêîï³÷í³ âîäîðîñò³, ÿê³ º ¿æåþ äëÿ äð³áíèõ ðà÷ê³â —
àíòàðêòè÷íîãî êðèëþ. Äð³áíèìè ðà÷êàìè æèâëÿòüñÿ
ðèáè, ïòàõè, òþëåí³ é êèòè. Êèò³â â àíòàðêòè÷íèõ âîäàõ á³ëüøå, í³æ áóäü-äå íà Çåìë³. ª ñåðåä íèõ ³ õèæàêè — êîñàòêè, ÿê³ ó âîä³ ïîëþþòü íà òþëåí³â ³ ï³íãâ³í³â.
Áàãàòî âèä³â òâàðèí Àíòàðêòèäè ïåðåáóâàþòü ï³ä
îõîðîíîþ, îñê³ëüêè ¿õ ê³ëüê³ñòü ó ïðèáåðåæíèõ âîäàõ ìàòåðèêà çíà÷íî ñêîðîòèëàñÿ ÷åðåç íàäì³ðíèé
èëîâ ëþäèíîþ.
Обговоріть: 1 група — чому більша частина Антарк
тиди — це зона антарктичних пустель; 2 група — чому
життя тварин материка пов’язане з океаном.
Побудуйте 2–3 ланцюги живлення, що склалися
в Антарктиді.
Дізнайся з додаткових джерел, хто кращий плавець —
імператорський пінгвін чи пінгвін Аделі.
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Перевір себе
1. Íàâåäè ïðèêëàäè ðîñëèí, ÿê³ ðîñòóòü â Àíòàðêòèä³.
2. Ðîçêàæè ïðî òâàðèí, ÿê³ æèâóòü íà ìàòåðèêó.
3. ßê ï³íãâ³íè ïðèñòîñóâàëèñÿ äî ñóâîðèõ óìîâ Àíòàðêòèäè?
4. Äìèòðèê ðîçïîä³ëèâ íà äâ³ ãðóïè ïåðåë³÷åíèõ òâàðèí: ïîìîðíèê, ãîðáàòèé êèò, ìîðñüêèé ñëîí, ³ìïåðàòîðñüêèé ï³íãâ³í. Çðîáè öå ³ òè.

!

Підсумуй свої знання
 Àíòàðêòèäà — ëüîäîâà ïóñòåëÿ.
 Æèâèé ñâ³ò ìàòåðèêà äóæå á³äíèé.
 Æèòòÿ ðîñëèí ³ òâàðèí çîñåðåäæåíî íà óçáåðåææ³.

Ï³íãâ³í
Виготов об’ємну аплікацію за зразком.

1.

3.

2.

4.
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Ï³äñóìîâóºìî ðàçîì
 ×îìó íàéá³ëüøîþ ö³íí³ñòþ äëÿ ëþäèíè
º æèòòÿ?
 Íàçâè çîáðàæåí³ äîðîæí³ çíàêè. Ïîÿñíè,
ùî âîíè îçíà÷àþòü.

 ßê³ ðèñè õàðàêòåðó äîïîìîæóòü òîá³ ñòàòè óñï³øíîþ ëþäèíîþ?
 Íà ñ. 29–32 çíàéäè â³äïîâ³äü íà çàïèòàííÿ: «Ùî
òàêå åòèêåò?».
 Äëÿ ÷îãî ëþäèí³ ïîòð³áíà äåðæàâà?
 Ïðîäîâæ ðå÷åííÿ: «Îñíîâíèìè ãðîìàäÿíñüêèìè
ïðàâàìè ëþäèíè º ...».
 Íà ñ. 58–61 çíàéäè ìàëþíîê, ³ç ÿêîãî
âçÿòî öåé ôðàãìåíò. Ùî â³í ³ëþñòðóº?
 Íàçâè ïëàíåòè, ÿê³ âõîäÿòü äî ñêëàäó Ñîíÿ÷íî¿ ñèñòåìè.
 Íà ñ. 70–72 çíàéäè â³äïîâ³äü íà çàïèòàííÿ:
«Ñê³ëüêè ÷àñó òðèâàâ ïåðøèé ïîë³ò ëþäèíè ó êîñìîñ?».
 Íà ÿê³ òåïëîâ³ ïîÿñè ïîä³ëÿþòü ïîâåðõíþ Çåìë³?
 Ùî òàêå Ãàëàêòèêà?
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 Íà ñ. 91–92 ïðî÷èòàé ñòàòòþ, ÿêó ³ëþñòðóº öåé ìàëþíîê.
 Íà ñ. 103–105 çíàéäè â³äïîâ³äü íà çàïèòàííÿ: «Äëÿ ÷îãî
ïîòð³áåí ìàñøòàá?».
 ßê³ îêåàíè óòâîðþþòü Ñâ³òîâèé îêåàí?

Пн.
Пн. Зх.

Пн. Сх.

Зх.

Сх.

Пд. Зх.

Пд. Сх.
Пд.

 Íàçâè ìàòåðèêè Çåìë³.
 Ïðîäîâæ ðå÷åííÿ: «Á³ëüøà ÷àñòèíà Òèõîãî îêåàíó
ðîçòàøîâàíà â ...».
 Íà ñ. 132–135 çíàéäè â³äïîâ³äü íà çàïèòàííÿ: «ßê
íàçèâàþòü íàéòåïë³øó ìîðñüêó òå÷³þ íàøî¿ ïëàíåòè?».
 ßêèé îêåàí íàéñîëîí³øèé?
 Äå ðîçòàøîâàíèé Ï³âí³÷íèé Ëüîäîâèòèé îêåàí?
 Íà ñ. 147–150 â³äøóêàé ³ ïðî÷èòàé ñòàòòþ, ÿêó ³ëþñòðóº öÿ
ñâ³òëèíà.
 ßê³é äåðæàâ³ íàëåæèòü Àíòàðêòèäà?
Îö³íè ñâî¿ äîñÿãíåííÿ. Íà ÿê³ çàïèòàííÿ òè çì³ã/
çìîãëà äàòè â³äïîâ³äü, à ÿê³ âèêëèêàëè òðóäíîù³?
Ïîì³ðêóé, ÷îìó. Ùî òè çðîáèø äëÿ òîãî, àáè ïîë³ïøèòè ñâî¿ ðåçóëüòàòè?
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