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Óìîâí³ ïîçíà÷åííÿ

Äîðîãèé ÷åòâåðòîêëàñíèêó!
Äîðîãà ÷åòâåðòîêëàñíèöå!

Ìè, Äìèòðèê ³ Íàòàëî÷êà, çàïðîøóºìî òåáå 
ïðîäîâæèòè äîñë³ äæóâàòè òà ï³çíàâàòè íàâêî-
ëèøí³é ñâ³ò.

Ðàçîì ìè ïîìàíäðóºìî ìàòåðèêàìè é îêåàíà-
ìè, îçíàéîìèìîñÿ ç ¿õ ðîñëèííèì ³ òâàðèííèì 
ñâ³òîì, ðîçøèðèìî âëàñí³ óÿâëåííÿ ïðî æèòòÿ 
ëþäåé íà ð³çíèõ êîíòèíåíòàõ.

Ï³ä ÷àñ ö³º¿ íåçâè÷àéíî¿ ïîäîðîæ³ ìè çìîæåìî 
ìèëóâàòèñÿ êðàñîþ é ð³çíîìàí³òí³ñòþ ïðèðîäè 
ð³äíî¿ Óêðà¿íè, â³äêðèâàòè ¿¿ áàãàòñòâà, ïîãëèá-
ëþâàòè çíàííÿ ïðî êóëüòóðó, 
òðàäèö³¿ òà çâè÷à¿ íàøîãî íà-
ðîäó. À ùå ìè ïîðèíåìî ó ñâ³ò 
òåõíîëîã³é ³ ä³çíàºìîñü, ÿê³ âè-
íàõîäè çì³íèëè æèòòÿ ëþäñòâà. 
À ãîëîâíå — íàâ÷èìîñÿ ö³íóâà-
òè, ëþáèòè é îáåð³ãàòè ïðèðîäó. 

Îòîæ, âèðóøàéìî äîñë³-
äæóâàòè öåé äèâîâèæíèé ñâ³ò!

— åëåêòðîííèé äîäàòîê

—  ï³äñóìóé 
ñâî¿ çíàííÿ!

—  ïîì³ðêóé, âèêîíàé 
çàâäàííÿ, ïåðåâ³ð ñåáå

— ïîïðàöþé ó ïàð³

— ïîïðàöþé ó ãðóï³

— ïðî÷èòàé

—  ñêðèíüêà
ïîðàä

— ñëîâíè÷îê

— äîñë³äè



Àâñòðàë³ÿ

ЩотизнаєшпроАвстралію?

ß ç’ÿñóâàëà, ùî â ïåðåêëàä³ 
ç ëàòèíñüêî¿ ìîâè ñëîâî «Àâñòðàë³ÿ» 

îçíà÷àº «ï³âäåííà çåìëÿ». ¯¿ íàçèâàþòü ³ùå 
«ìàòåðèêîì íàâïàêè». ßêùî ó íàñ òðèâàº ë³òî, 

òî â Àâñòðàë³¿ — çèìà; ÿêùî ó íàñ 
çèìà, òî òàì — ë³òî.

Знайдітьіпокажіть на фізичній карті півкуль Австра-
лію. У яких півкулях вона розташована? Які океани оми-
вають материк? Які форми земної поверхні тут переважа-
ють? Які водойми є на материку?

Àâñòðàë³ÿ — íàéìåíøèé ìàòåðèê Çåìë³. Â³í ðîç-
òàøîâàíèé ó Ï³âäåíí³é ³ Ñõ³äí³é ï³âêóëÿõ. Êîíòèíåíò 
îìèâàþòü òåïë³ âîäè äâîõ îêåàí³â: íà ñõîä³ — Òèõîãî, 
à íà çàõîä³ — ²íä³éñüêîãî.
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Óçäîâæ ñõ³äíîãî óçáåðåææÿ Àâñòðàë³¿ ïðîñòÿãàºòü-
ñÿ Âåëèêèé áàð’ºðíèé ðèô, à á³ëÿ ï³âäåííîãî óçáå-
ðåææÿ ðîçòàøîâàíèé îñòð³â Òàñìàí³ÿ. 

Ìàòåðèê Àâñòðàë³ÿ íàéâ³ääàëåí³øèé â³ä ³íøèõ ìà-
òåðèê³â Çåìë³. Íàéáëèæ÷å äî íüîãî íà ï³âíî÷³ ëåæèòü 
ªâðàç³ÿ, à íà ï³âäí³ — Àíòàðêòèäà. 

Íà êîíòèíåíò³ ïåðåâàæàþòü ð³âíèíè. Íàéíèæ÷à 
ç íèõ — Öåíòðàëüíà íèçîâèíà. Íà ñõîä³ âçäîâæ óç-
áåðåææÿ Òèõîãî îêåàíó âèñî÷³þòü ãîðè — Âåëèêèé 
Âîäîä³ëüíèé õðåáåò. Íàéâèùà âåðøèíà ìàòåðè-
êà — ãîðà Êîñöþøêî. ¯¿ âèñîòà — 2230 ì.

Ôîðìè çåìíî¿ ïîâåðõí³ Àâñòðàë³¿

Öåíòðàëüíà 
íèçîâèíà

Âåëèêèé 
Âîäîä³ëüíèé õðåáåò

Ãîðà Êîñöþøêî

Â Àâñòðàë³¿ º ðîäîâèùà çàë³çíèõ, 
àëþì³í³ºâèõ, ì³äíèõ ðóä, çîëîòà, 
êàì’ÿíîãî âóã³ëëÿ, íàôòè ³ ãàçó. 

Òåðèòîð³ºþ ìàòåðèêà ïðîò³êàº 
äóæå ìàëî âåëèêèõ ð³÷îê. Íåâåëèê³ 
ð³÷êè ïåðåñèõàþòü ³ íàïîâíþþòüñÿ 
âîäîþ ëèøå ï³ñëÿ äîù³â. Íàéá³ëüøà 
³ ãîëîâíà ð³÷êà Àâñòðàë³¿ — Ìóððåé. 
Íàâ³òü ó ïîñóøëèâèé ïåð³îä âîíà íå 
ïåðåñèõàº.

Â Àâñòðàë³¿ áàãàòî íåâåëèêèõ ñî-
ëîíèõ îçåð. Íàéá³ëüøå îçåðî — Åéð. 

Ð³÷êà Ìóððåé

Îçåðî Åéð
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Ó ñïåêîòíó ïîðó öÿ ì³ëêà âîäîéìà ïåðåñèõàº, óêðè-
âàþ÷è ïîòð³ñêàíó çåìëþ ê³ðêîþ ñîë³. 

Розглянь карту теплових поясів. У яких теплових поя-
сах розташована Австралія?

Àâñòðàë³ÿ — íàéïîñóøëèâ³øèé ìàòåðèê Çåìë³. Éîãî 
ï³âí³÷íà ÷àñòèíà ðîçòàøîâàíà â æàðêîìó òåïëîâîìó 
ïîÿñ³, à ï³âäåííà — ó ïîì³ðíîìó. Ïðîòÿãîì ðîêó íà 
á³ëüø³é ÷àñòèí³ êîíòèíåíòó ñïåêîòíå ë³òî é äîñèòü 
òåïëà çèìà. Îïàä³â íà ìàòåðèêó âèïàäàº äóæå ìàëî. 

Знайдіть на політичній карті світу Австралію. Які краї-
ни розташовані на материку?

Àâñòðàë³ÿ — ºäèíèé ó ñâ³ò³ ìàòåðèê, íà ÿêîìó ðîç-
ì³ùåíà îäíà êðà¿íà — Àâñòðàë³éñüêèé Ñîþç. Íà-
ñåëåííÿ ïåðåâàæíî ïðîæèâàº â ì³ñòàõ, íàéá³ëüøèì 
ñåðåä ÿêèõ º Ñ³äíåé. Ñòîëèöÿ Àâñòðàë³¿ — Êàíáåððà. 

      Ì³ñòà Êàíáåððà ³ Ñ³äíåé

ß ä³çíàâñÿ, ùî âèçíà÷íîþ ïàì’ÿòêîþ Àâ-
ñòðàë³¿ º Ñ³äíåéñüêèé îïåðíèé òåàòð. Â³òðè-
ëîïîä³áíèé äàõ ðîáèòü öþ áóä³âëþ íå ñõî-
æîþ íà æîäíó ³íøó â ñâ³ò³.

Àâñòðàë³ÿ — íàéìåíø çàñåëåíèé ëþäüìè êîíòè-
íåíò. Êîð³ííå íàñåëåííÿ — àáîðèãåíè — ìàëî÷èñåëü-
íå. Á³ëüø³ñòü àâñòðàë³éö³â — öå íàùàäêè àíãë³éñüêèõ 
ïåðåñåëåíö³â, âèõ³äö³ ç ³íøèõ êðà¿í. 
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       Àâñòðàë³éö³

 Обговоріть: 1 група — чому Австралію іноді називають 
великим островом; 2 група — чому значні території мате-
рика малозаселені; 3 група — чому австралійці бережли-
во ставляться до води.

 Уяви, що ти на зимових канікулах вирушаєш у далеку 
подорож до Австралії. Який одяг візьмеш із собою? Чому? 

 Дізнайся (за вибором), використовуючи різноманітні 
джерела інформації: 1) яка мова в Австралії є державною; 
2) що зображено на гербі країни; 3) чому озеро Ейр нази-
вають «мертве серце Австралії». 

 Перевірсебе
1. Îõàðàêòåðèçóé îñîáëèâîñò³ ðîçòàøóâàííÿ ìàòåðèêà 

Àâñòðàë³ÿ íà çåìí³é êóë³. 
2. Ðîçêàæè ïðî ôîðìè çåìíî¿ ïîâåðõí³, êîðèñí³ êîïà-

ëèíè, âîäîéìè öüîãî êîíòèíåíòó.  
3. Îïèøè Àâñòðàë³þ, âèêîðèñòîâóþ÷è ñëîâà, ÿê³ ïî÷è-

íàþòüñÿ ñêëàäîì «íàé…».

!  Підсумуйсвоїзнання

 Àâñòðàë³ÿ — íàéìåíøèé, íàéñóõ³øèé ³ íàéâ³ääà-
ëåí³øèé â³ä ³íøèõ ìàòåðèê Çåìë³. Íà ¿¿ òåðèòîð³¿ 
ïåðåâàæàþòü ð³âíèíè. Ãîëîâíà ð³÷êà Àâñòðàë³¿ — 
Ìóððåé. Íàéá³ëüøå îçåðî — Åéð. 

 Íà ìàòåðèêó ðîçì³ùåíà îäíà êðà¿íà — Àâñòðàë³é-
ñüêèé Ñîþç. Éîãî ñòîëèöÿ — Êàíáåððà.
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Ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé 
ñâ³ò Àâñòðàë³¿

ЩотобівідомопроживуприродуАвстралії?

Розглянькарту природних зон світу. Які природні зони 
є на материку Австралія?

Ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò Àâñòðàë³¿ äóæå ñâîº-
ð³äíèé. Íà êðàéíüîìó ï³âäåííîìó çàõîä³ ³ êðàéíüîìó 
ï³âäåííîìó ñõîä³ ìàòåðèêà ðîñòóòü åâêàë³ïòîâ³ ë³ñè. 
Òàì ïðîñòÿãàºòüñÿ çîíà â³÷íîçåëåíèõ òâåðäîëè-
ñòèõ ë³ñ³â. Åâêàë³ïò — â³÷íîçåëåíà ðîñëèíà — ñèìâîë 
Àâñòðàë³¿. Çàâäÿêè âåëè÷åçíîìó êîð³ííþ öÿ ðîñëèíà 
âáèðàº äóæå áàãàòî âîäè ç ´ðóíòó. Ñåðåä åâêàë³ïò³â 
º ³ êàðëèêîâ³ âèäè ó âèãëÿä³ íåâåëèêèõ êóùèê³â, ³ âå-
ëåòåíñüê³ äåðåâà çàââèøêè ïîíàä 100 ìåòð³â. 

Â åíöèêëîïåä³¿ ÿ ïðî÷èòàëà, ùî äîâãå 
ëèñòÿ åâêàë³ïòà ïîâåðíóòå ðåáðîì äî ñîíöÿ. 

Âîíî ïîâí³ñòþ ïðîïóñêàº ñâ³òëî, òîìó 
äåðåâî íå óòâîðþº ò³í³.

Ï³âí³÷íó òà ï³âí³÷íî-ñõ³äíó ÷àñòèíè ìàòåðèêà çàé-
ìàþòü âîëîã³ åêâàòîð³àëüí³ òà ïåðåì³ííî-âîëîã³ 
ë³ñè. Îêð³ì åâêàë³ïò³â, òàì çðîñòàþòü ïàëüìè, äåðå-
âîïîä³áí³ ïàïîðîò³, ô³êóñè.

Ðîñëèíè àâñòðàë³éñüêèõ ë³ñ³â

Åâêàë³ïòè Ïàëüìà Ïàïîðîòü 
äåðåâîïîä³áíà

Ô³êóñ
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Ó ë³ñàõ Àâñòðàë³¿ æèâå áàãàòî âèä³â ïòàõ³â ³ ñóì÷àñòèõ 
çâ³ð³â. Ñóì÷àñòèìè íàçèâàþòü òâàðèí, ÿê³ íàðîäæó-
þòü ñâî¿õ ìàëÿò êðèõ³òíèìè ³ âèíîøóþòü ¿õ ó ñêëàäö³ 
øê³ðè íà æèâîò³.

 Прочитайте на́зви птахів і сумчастих звірів австралій-
ських лісів. Обговоріть: 1) чим подібні та чим відрізня-
ються зображені птахи; 2) за якими ознаками сумчастих 
тварин відносять до звірів. 

Òâàðèíè àâñòðàë³éñüêèõ ë³ñ³â

ÊàçóàðÐàéñüêèé ïòàõ Êàêàäó

Äåðåâíèé êåíãóðó Êîàëà Ñóì÷àñòà ëåòÿãà

Äàë³ â³ä óçáåðåææÿ îêåàíó ë³ñè 
ïåðåõîäÿòü ó ñàâàíè. Òàì ñåðåä 
ãóñòèõ òðàâ ðîñòóòü åâêàë³ïòè, àêà-
ö³¿ òà ïëÿøêîâ³ äåðåâà, ó ñòîâáó-
ðàõ ÿêèõ íàãðîìàäæóºòüñÿ âîëîãà.

Àâñòðàë³éñüê³ 
ñàâàíè



10

Ó ñàâàíàõ æèâóòü äâîìåòðîâèé ðóäèé êåíãóðó ³ íå-
ë³òàþ÷èé ïòàõ — åìó. Âîäÿòüñÿ òóò ñóì÷àñò³ ìóðàõî-
¿äè ³ ñóì÷àñò³ áîðñóêè — âîìáàòè.

ß ä³çíàâñÿ, ùî êåíãóðó òà åìó — 
äåðæàâí³ ñèìâîëè Àâñòðàë³éñüêîãî Ñîþçó. 

Âîíè çîáðàæåí³ íà ãåðá³ ö³º¿ êðà¿íè.

Ò³ëüêè â Àâñòðàë³¿ ìåøêàþòü ºõèäíà ³ êà÷êîäçüîá — 
çâ³ð³, ùî â³äêëàäàþòü ÿéöÿ, ÿê ïòàõè, àëå ñâî¿õ ìàëÿò 
âèãîäîâóþòü ìîëîêîì. Ó ð³÷êàõ êîíòèíåíòó æèâóòü 
ð³çí³ âèäè ðèá, êðîêîäèëè.

Òâàðèíè ñàâàí Àâñòðàë³¿

Êà÷êîäçüîáÅìó ªõèäíà

Ðóäèé êåíãóðó Ñóì÷àñòèé 
ìóðàõî¿ä

Âîìáàò

Íàéá³ëüøó ïëîùó íà ìàòåðèêó çàéìàº çîíà ïó-
ñòåëü. Òàì ðîñòóòü êîëþ÷³ êóùèêè àêàö³é òà êàðëèêî-
âèõ åâêàë³ïò³â. Ó ïóñòåë³ ìåøêàþòü ÿù³ðêè é îòðóéí³ 
çì³¿, ðóä³ êåíãóðó. ªäèíèé âåëèêèé õèæàê Àâñòðàë³¿ 
íà ñóõîäîë³ — äèêèé ñîáàêà äèíãî.
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Ðîñëèíè ³ òâàðèíè ïóñòåëü Àâñòðàë³¿

Êóù³ àêàö³é òà 
êàðëèêîâèõ åâêàë³ïò³â

ßù³ðêà ìîëîõ Äèíãî

Ïðèðîäó Àâñòðàë³¿ ïîñò³éíî çì³íþº ëþäèíà. Âîíà 
âèäîáóâàº êîðèñí³ êîïàëèíè, âèðóáóº ë³ñè, ðîçîðþº 
ïëîù³ äëÿ âèðîùóâàííÿ êóëüòóðíèõ ðîñëèí (ïøåíè-
ö³, öóêðîâî¿ òðîñòèíè, ôðóêò³â), ó ñàâàíàõ ðîçøèðþº 
ïàñîâèùà äëÿ ñâ³éñüêèõ òâàðèí (îâåöü, êîð³â). 

Ç ìåòîþ îõîðîíè óí³êàëüíî¿ ïðè-
ðîäè Àâñòðàë³¿ äåðæàâà ñòâîðþº 
íàö³îíàëüí³ ïàðêè òà çàïîâ³äíèêè. 
Íàéá³ëüø â³äîìèé ³ç íèõ — ïàðê 
Êîñöþøêî ç åâêàë³ïòîâèìè ë³ñà-
ìè. Îá’ºêòîì Ñâ³òîâî¿ ñïàäùèíè 
ÞÍÅÑÊÎ º íàö³îíàëüíèé ïàðê 
Óëóðó — ïóñòåëüíà òåðèòîð³ÿ, 

ó öåíò ð³ ÿêî¿ âèñî÷³º âåëåòåíñüêà ñêåëÿ. Öå íàéá³ëü-
øà ñâÿòèíÿ àáîðèãåí³â. 

 Обговоріть:1 група — чи можна сховатися від спеки під 
евкаліптом; 2 група — чому в Австралії живуть тварини, 
які не зустрічаються на інших материках.

 Виконай дослідження (за вибором): 1) підготуй  
повідомлення про одну з тварин Австралії; 2) дізнайся, 
чому кролі стали стихійним лихом для цього континенту; 
3) чому кенгуру та ему є символами Австралії.

 Перевірсебе
1. Ðîçêàæè ïðî ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò ë³ñ³â Àâñò-

ðàë³¿.

Íàö³îíàëüíèé ïàðê 
Óëóðó
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2. ßêèõ òâàðèí íàçèâàþòü ñóì÷àñòèìè? 
3. ßê³ ðîñëèíè ³ òâàðèíè º ñèìâîëàìè Àâñòðàë³¿? 
4. Íàâåäè ïðèêëàäè ðîñëèí ³ òâàðèí ñàâàí òà ïóñòåëü. 
5. Äìèòðèê ñòâåðäæóº, ùî ºõèäíà ³ êà÷êîäçüîá — öå 

ïòàõè, à Íàòàëî÷êà âïåâíåíà, ùî öå çâ³ð³. Õòî ç ä³òåé 
ïðàâèé? Äîâåäè. 

!  Підсумуйсвоїзнання

 Íà ìàòåðèêó Àâñòðàë³ÿ º òàê³ ïðèðîäí³ çîíè: ïóñòå-
ë³, ñàâàíè, âîëîã³ òà ïåðåì³ííî-âîëîã³ â³÷íîçåëåí³ 
òâåðäîëèñò³ ë³ñè. Òóò æèâå áàãàòî òâàðèí, ÿê³ íå 
âîäÿòüñÿ íà ³íøèõ ìàòåðèêàõ. 

 Äëÿ çáåðåæåííÿ óí³êàëüíî¿ ïðèðîäè â Àâñòðàë³¿ 
ñòâîðþþòü çàïîâ³äíèêè ³ íàö³îíàëüí³ ïàðêè.

 Êðîêîäèë

 Виготов фігурку крокодила за поданим зразком.

6.

7.

1.

5.

7.

6.

2. 3. 4.
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Àôðèêà

 ЩотобівідомопроАфрику?

 Знайдітьіпокажіть Африку на фізичній карті півкуль. 
У яких півкулях розташований материк? Які океани його 
омивають? Які форми земної поверхні переважають на 
цьому материку? Які водойми є в Африці?

Àôðèêà — äðóãèé çà ðîçì³ðàìè ìàòåðèê Çåì-
ë³. Åêâàòîð ïåðåòèíàº éîãî ìàéæå ïîñåðåäèí³.  
Àôðèêà ðîçòàøîâàíà â Ï³âí³÷í³é ³ Ï³âäåíí³é ï³â-
êóëÿõ, â îñíîâíîìó â Ñõ³äí³é ³ ëèøå íåâåëèêà 
÷àñòèíà — â Çàõ³äí³é. Ìàòåðèê îìèâàþòü äâà  

îêåàíè: ç³ ñõîäó — ²íä³éñüêèé,  
à çàõ³äí³ óçáåðåææÿ — Àòëàíòè÷íèé.

Çåìíà ïîâåðõíÿ Àôðèêè ïåðå-
âàæíî ð³âíèííà. Íà ï³âíî÷³ ðîç-
òàøîâàí³ ãîðè Àòëàñ; ïîð³âíÿíî  
íåâèñîê³ Äðàêîíîâ³ ãîðè º é íà ï³â-
äí³. Íàéâèùà òî÷êà Àôðèêè — ãîðà 
Ê³ë³ìàí äæàðî. ¯¿ âèñîòà 5895 ì. 

Íà êîíòèíåíò³ º ðîäîâèùà çàë³çíèõ, ì³äíèõ ³ àëþ-
ì³í³ºâèõ ðóä, çîëîòà é àëìàç³â, êàì’ÿíîãî âóã³ëëÿ,  
íàôòè ³ ãàçó.

Â Àôðèö³ áàãàòî ð³÷îê ³ îçåð. Òóò ïðîò³êàº íàéäîâ-
øà ð³÷êà ñâ³òó — Í³ë. Âïàäàº Í³ë ó Ñåðåäçåìíå ìîðå. 
Ùîðîêó â³í ðîçëèâàºòüñÿ, à êîëè çíîâó âõîäèòü  
ó áåðåãè, íà ïîëÿõ çàëèøàºòüñÿ øàð ðîäþ÷îãî  
íàìóëó, â³ä ê³ëüêîñò³ ÿêîãî çàëåæèòü ìàéáóòí³é  
óðîæàé. 

Âåëèê³ ð³÷êè Àôðèêè — Êîí´î, Çàìáåç³, Í³´åð. 
Íà ð³÷ö³ Çàìáåç³ º îäèí ³ç íàéá³ëüøèõ ó ñâ³ò³ âîäî-
ñïàä³â — Â³êòîð³ÿ. Éîãî íàçèâàþòü îäíèì ³ç ñåìè  
ïðèðîäíèõ ÷óäåñ ñâ³òó.

Ãîðà Ê³ë³ìàíäæàðî
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Íàéá³ëüøå ïð³ñíîâîäíå îçåðî Àôðèêè — Â³êòîð³ÿ. 
Âîíî òàêå âåëèêå, ùî ñõîæå íà ìîðå. Ï³ä ÷àñ ãðîçè 
íà îçåð³ âèíèêàþòü âèñîê³ õâèë³.

Âîäîéìè Àôðèêè 

Ð³÷êà Í³ë Âîäîñïàä Â³êòîð³ÿ Îçåðî Â³êòîð³ÿ

Í³ë — ºäèíà ð³÷êà, ÿêà ïåðåòèíàº 
ïóñòåëþ Ñàõàðà. Óçäîâæ éîãî áåðå-
ã³â âèíèêëà íàéá³ëüøà â ñâ³ò³ îàçà. 

Îàçà — ä³ëÿíêà á³ëÿ âîäîéìè ïîñåðåä ïóñ òåë³, 
äå ðîñòóòü ðîñ ëèíè.

Â åêâàòîð³àëüí³é ÷àñòèí³ ìàòåðèêà áàãàòî áîë³ò. 

 Розглянькарту теплових поясів. У яких теплових поя-
сах розташована Африка?

Á³ëüøà ÷àñòèíà Àôðèêè ëåæèòü ó æàðêîìó òåï-
ëîâîìó ïîÿñ³, à ï³âí³÷íà ³ ï³âäåííà îêðà¿íè — ó ïî-
ì³ðíîìó.  

Íà åêâàòîð³ òà ïîáëèçó íüîãî ñïåêîòíî, òåìïåðà-
òóðà ïîâ³òðÿ ïðîòÿãîì ðîêó ñÿãàº +26 °Ñ ³ âèùå. Ùî-
äåííî áóâàþòü ãðîçîâ³ çëèâè. 

×èì äàë³ â³ä åêâàòîðà, òèì ìåíøå âèïàäàº îïàä³â. 
Ó ïóñòåëÿõ Àôðèêè ïðîòÿãîì ðîêó äìóòü â³òðè, ÿê³ 
ïðèíîñÿòü ñóõå ïîâ³òðÿ. Óäåíü òåìïåðàòóðà ï³äí³ìà-
ºòüñÿ âèùå +50 °Ñ ó ò³í³, à âíî÷³ îïóñêàºòüñÿ äî 0 °Ñ. 
Òóò äîù³â íåìàº í³ âçèìêó, í³ âë³òêó.

Îàçà â ïóñòåë³
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Íà òåðèòîð³ÿõ, ùî ëåæàòü ó ïîì³ðíîìó òåïëîâî-
ìó ïîÿñ³, ë³òî ñïåêîòíå é ñóõå, à âçèìêó éäóòü äîù³. 
Ó ãîðàõ áóâàþòü ìîðîçè, ³íîä³ âèïàäàº ñí³ã.

Розгляньте політичну карту світу і назвіть найбільші 
країни Африки.

Íà òåðèòîð³¿ Àôðèêè ðîçòàøîâàíî ïîíàä 50 êðà¿í. 
Íàéá³ëüøà êðà¿íà êîíòèíåíòó çà ïëîùåþ — Àëæèð
(ñòîëèöÿ Àëæèð), çà ê³ëüê³ñòþ íàñåëåííÿ — Í³´åð³ÿ 
(ñòîëèöÿ Àáóäæà). 

Íàéá³ëüøèì ì³ñòîì Àôðèêè çà ê³ëüê³ñòþ íàñå-
ëåííÿ º Êà¿ð — ñòîëèöÿ ªãèïòó. ªãèïåò íàçèâàþòü 
êðà¿ íîþ ï³ðàì³ä — ãðîáíèöü ôàðàîí³â. Íàéá³ëüøà 
ç-ïîì³æ íèõ — ï³ðàì³äà Õåîïñà — áóëà ïîáóäîâàíà 
ºãèïòÿíàìè ïðèáëèçíî 4500 ðîê³â òîìó.

Ñòîëèöÿ ªãèïòó — Êà¿ð Ï³ðàì³äà Õåîïñà

Óë³òêó ÿ ïîáóâàëà â ªãèïò³ ³ áà÷èëà 
ï³ðàì³äó ôàðàîíà Õåîïñà. Âîíà ñïîðóäæåíà 
³ç á³ëüø í³æ äâîõ ì³ëüéîí³â êàì’ÿíèõ áëîê³â 
³ çà âèñîòîþ òàêà, ÿê ï’ÿòäåñÿòèïîâåðõîâèé 

ä³ì. Óÿâëÿþ, íàñê³ëüêè âàæêî 
áóëî ¿¿ áóäóâàòè ó ñòàðîäàâí³ ÷àñè!
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×èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ ìàòåðèêà ñòàíîâèòü ïîíàä 
ì³ëüÿðä îñ³á. Ïåðåâàæíî öå æèòåë³ ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöå-
âîñò³, ÿê³ çàéìàþòüñÿ çåìëåðîáñòâîì ³ ñêîòàðñòâîì.

ß ä³çíàâñÿ, ùî â Àôðèö³ æèâå áàãàòî íàðî-
ä³â, á³ëüø³ñòü ÿêèõ ïîòåðïàº â³ä á³äíîñò³. 
Ñåðåä íèõ — ñì³ëèâ³ ìèñëèâö³ é ñêîòàð³ ìà-
ñà¿. Óïðîäîâæ ñòîë³òü âîíè çáåð³ãàþòü ñâî¿ 
òðàäèö³¿. Íàâ³òü íèí³ ìàñà¿ ïðîäîâæóþòü 

æèòè òàê, ÿê æèëè ¿õí³ äàëåê³ ïðåäêè áàãàòî ïîêîë³íü 
òîìó: ä³â÷àòêà â÷àòüñÿ âèãîòîâëÿòè ð³çí³ ïðèêðàñè 
ç á³ñåðó, à õëîï÷èêè ÷àñòî çìàãàþòüñÿ â ñòðèáêàõ 
ó âèñîòó.

Ìàñà¿, ¿õí³ ïîìåøêàííÿ òà ïðèêðàñè ç á³ñåðó

Обговоріть: 1 група — чому Африку називають найжар-
кішим континентом; 2 група — як залежить життя насе-
лення Африки від річки Ніл. Обґрунтуйте свою думку. 

Дізнайся (за вибором), використовуючи різноманітні 
джерела інформації: 1) з чого виготовляли папір старо-
давні єгиптяни; 2) як називаються племена найнижчих на 
зріст людей на Землі і де саме в Африці вони проживають.

Перевірсебе
1. Îõàðàêòåðèçóé îñîáëèâîñò³ ðîçòàøóâàííÿ êîíòè-

íåíòó Àôðèêà íà íàø³é ïëàíåò³.
2. Ðîçêàæè ïðî ôîðìè çåìíî¿ ïîâåðõí³ òà êîðèñí³ êî-

ïàëèíè Àôðèêè. 
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3. ßê³ îêåàíè îìèâàþòü ìàòåðèê?
4. ßê³ õàðàêòåðí³ ðèñè ìàº ïîãîäà öüîãî êîíòè íåíòó?
5. Íàâåäè ïðèêëàäè âîäîéì Àôðèêè.
6. Îïèøè Àôðèêó, âèêîðèñòîâóþ÷è ñëîâà, ÿê³ ïî÷èíà-

þòüñÿ ñêëàäîì «íàé…».

!  Підсумуйсвоїзнання

 Àôðèêà — äðóãèé çà ðîçì³ðàìè ³ íàéæàðê³øèé ìà-
òåðèê Çåìë³. Éîãî îìèâàþòü âîäè ²íä³éñüêîãî é Àò-
ëàíòè÷íîãî îêåàí³â. Öå ºäèíèé êîíòèíåíò Çåìë³, 
ùî ðîçòàøîâàíèé â óñ³õ ÷îòèðüîõ ï³âêóëÿõ.

 Íàéá³ëüøà ð³÷êà êîíòèíåíòó — Í³ë, íàéá³ëüøå îçå-
ðî — Â³êòîð³ÿ. 

 Íàéá³ëüøà êðà¿íà ìàòåðèêà çà ïëîùåþ — Àëæèð, 
çà ê³ëüê³ñòþ íàñåëåííÿ — Í³´åð³ÿ.

Ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé  
ñâ³ò Àôðèêè

 ЩотизнаєшпроживуприродуАфрики?

 Розгляньте карту природних зон світу. Які природні 
зони є на материку Африка? Покажіть їх. Якими кольо-
рами вони позначені на карті?

Â Àôðèö³ îáàá³÷ åêâàòîðà ðîçòàøîâàíà çîíà âî-
ëîãèõ åêâàòîð³àëüíèõ ë³ñ³â. Òóò ðîñòóòü ÿðóñàìè 
ô³êóñè, ïàëüìè, êîëà, êàâîâ³ äåðåâà, äåðåâîïîä³áí³ 
ïàïîðîò³. Ã³ãàíòñüê³ ë³àíè îáâèâàþòü ñòîâáóðè. Ïåðå-
êèäàþ÷èñü ³ç äåðåâà íà äåðåâî, âîíè óòâî ðþþòü òóã³ 
ñïëåò³ííÿ, ÿê³ ðîáëÿòü ë³ñ íåïðîõ³äíèì. 
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Ðîñëèíè åêâàòîð³àëüíîãî ë³ñó

Êîëà Êàâîâå äåðåâî Ë³àíè

Ëèñòêè â ðîñëèí åêâàòîð³àëüíîãî ë³ñó îïàäàþòü íå 
âñ³ îäðàçó, òîìó ë³ñ ïîñò³éíî çåëåíèé. Ïðîòÿãîì ðîêó 
ðîñëèíè ðîñòóòü, öâ³òóòü ³ óòâîðþþòü ïëîäè ç íà-
ñ³ííÿì.

Ó â³÷íîçåëåíèõ ë³ñàõ ð³çíîìàí³òíèé òâàðèííèé ñâ³ò. 

 Розгляньсвітлини. Які групи тварин тут зображені? Ви-
користовуючи слова-підказки, склади розповідь про тва-
ринний світ лісу: небезпечна отруйна змія; найменший 
у світі птах, який живиться нектаром квітів; найбільший 
хижак лісу; птах, який живиться плодами дерев; карли-
ковий жираф; людиноподібні мавпи; ящірка, що здатна 
змінювати своє забарвлення; найважчий у світі жук.  

Òâàðèíè åêâàòîð³àëüíîãî ë³ñó

Íåêòàðíèöÿ Ñ³ðèé ïàïóãàÇåëåíà ìàìáà

Øèìïàíçå Æóê-ãîë³àôÎêàï³
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Õàìåëåîí ËåîïàðäÃîðèëà

Íà ï³âí³÷ ³ íà ï³âäåíü â³ä åêâàòîðà ë³ñè ñòàþòü ð³ä-
øèìè ³ ïîñòóïîâî ïåðåõîäÿòü ó ñàâàíè — áåçêðà¿ 
òðàâ’ÿíèñò³ ïðîñòîðè ç ïîîäèíîêèìè äåðåâàìè, ãðó-
ïàìè äåðåâ ³ ÷àãàðíèêàìè. Òðàâè òóò âèðîñ òàþòü âè-
ñîòîþ ïîíàä 3 ìåòðè (çîêðåìà ñëîíîâà òðàâà). Ñåðåä 
äåðåâ òðàïëÿþòüñÿ áàîáàáè, àêàö³¿, îë³éí³ ïàëüìè.

Ðîñëèíè àôðèêàíñüêèõ ñàâàí

Áàîáàá Àêàö³ÿ çîíòè÷íàÎë³éíà ïàëüìà

Ñàâàíè çàéìàþòü á³ëüøå ïîëîâèíè ïëîù³ ìàòåðè-
êà. Ó ïåð³îä äîù³â ñàâàíè çåëåí³þòü, à â ñóõèé ïåð³îä 
äåðåâà ñêèäàþòü ëèñòÿ, òðàâè âèãîðàþòü ï³ä ïåêó÷èì 
ñîíöåì. Òóò æèâóòü ðîñëèíî¿äí³ òâàðèíè, ÿê³ ïîñò³éíî 
êî÷óþòü ó ïîøóêàõ ¿æ³ òà âîäè. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ øâèä-
êî á³ãàº, ðÿòóþ÷èñü â³ä õèæàê³â. Ó âîäîéìàõ âîäÿòüñÿ 
ðèáè, êðîêîäèëè, à ïîáëèçó ð³÷îê ³ îçåð ó çàðîñòÿõ 
ïàï³ðóñó é î÷åðåòó — âåëèê³ ïòàõè: ìàðàáó, ôëàì³íãî.

 Назвітьрослиноїдних тварин і хижаків, зображених на 
світлинах (с. 20). Про яких тварин можна сказати, що 
вони у світі: найвищі; найпрудкіші хижаки; найбільші 
сухопутні звірі; найбільші нелітаючі птахи; найсильніші 
хижаки саван? 
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Òâàðèíè àôðèêàíñüêèõ ñàâàí

Àíòèëîïà ÃåïàðäÁóéâ³ëÁåãåìîò

Ã³ºíàÍîñîð³ã Æèðàôà Ñëîí

ÇåáðàËåâ Ïòàõ-ñåêðåòàð Ñòðàóñ

Áàãàòî ó ñàâàíàõ ³ êîìàõ. Òåðì³òè, ÿê³ æèâëÿòüñÿ 
ðåøòêàìè â³äìåðëèõ ðîñëèí, áóäóþòü òåðì³òíèêè — 
âèñîê³ çåìëÿí³ ñïîðóäè (³íîä³ — äî 6 ì). 

Ïîñòóïîâî ñàâàíè ïåðåõîäÿòü ó ïóñòåë³. Íàéá³ëü-
øà ïóñòåëÿ çåìíî¿ êóë³ Ñàõàðà çàéìàº ïëîùó ïîíàä 
7 ìëí êì2. Òóò äå-íå-äå ðîñòóòü êîëþ÷³ ÷àãàðíèêè 
³ çëàêîâ³ òðàâè ç äîâãèì êîð³ííÿì. À â îàçàõ ðîñòóòü 
ïàëüìè, çîêðåìà ô³í³êîâ³.

ß ä³çíàâñÿ, ùî â ïóñòåë³ Íàì³á 
ðîñòå ö³êàâà ðîñëèíà — âåëüâ³÷³ÿ äèâîâèæíà. 

Âîíà ìàº êîðîòêå ³ òîâñòå ñòåáëî òà äâà 
øèðîê³, äîâã³ ëèñòêè, ùî ñòåëÿòüñÿ ïî çåìë³ 

é çäàòí³ âáèðàòè âîäó ç ïîâ³òðÿ.
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Ðîñëèíè ïóñòåëü Àôðèêè

Âåëüâ³÷³ÿ äèâîâèæíà Çëàêîâ³ òðàâè

Òâàðèíè ïóñòåëü âåäóòü ïåðåâàæíî í³÷íèé ñïîñ³á 
æèòòÿ. Ó ïîøóêàõ âîäè äîëàþòü ñîòí³ ê³ëîìåòð³â àí-
òèëîïè ³ ãàçåë³. ßù³ðêè òà çì³¿, õîâàþ÷èñü ó íîðàõ, 
ìîæóòü äîâãî îáõîäèòèñÿ áåç âîäè. Õèæàêè (áàð-
õàííèé ê³ò, øàêàë, ëèñèöÿ ôåíåê) âîëîãó îòðèìóþòü 
ç ¿æ³. Òóò ïîøèðåí³ æóê ñêàðàáåé, ñàðàíà ïóñòåëüíà 
³ ñêîðï³îíè. 

Òâàðèíè ïóñòåëü Àôðèêè

Ëèñèöÿ ôåíåêÁàðõàííèé ê³ò Øàêàë

Æóê ñêàðàáåéÑêîðï³îíÏóñòåëüíà ñàðàíà
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 Поміркуй, як діяльність людини впливає на природу 
Африки.

Çà îñòàíí³ ñòîë³òòÿ ëþäèíà çíèùèëà á³ëüøå ïîëî-
âèíè ïëîù³ âîëîãèõ åêâàòîð³àëüíèõ ë³ñ³â, çâ³ëüíèâøè 
ì³ñöå äëÿ ïëàíòàö³é êóëüòóðíèõ ðîñëèí (àðàõ³ñó, áà-
íàí³â, êàâè é êàêàî, îë³éíî¿ ïàëüìè). Ðîçîðåí³ é âå-
ëè÷åçí³ ïëîù³ ñàâàí, à ò³, ùî çàëèøèëèñü ó ïåðâ³ñ-
íîìó âèãëÿä³, ëþäèíà âèêîðèñòîâóº ÿê ïàñîâèùà äëÿ 
õóäîáè (âåðáëþä³â, ê³ç, êîð³â). Óñå öå ïðèçâåëî äî 
òîãî, ùî ñàâàíè ïåðåòâîðþþòüñÿ íà ïóñòåë³. 

Ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ïðèðîäè íà ìàòåðèêó ñòâîðå-
í³ ÷èñëåíí³ íàö³îíàëüí³ ïàðêè, íàéâ³äîì³øèì ñåðåä 
ÿêèõ º ïàðê Ñåðåí´åò³.

Íàö³îíàëüíèé ïàðê Ñåðåí´åò³

 Уявіть, що ви усім класом вирушили на повітряній кулі 
в парк Серенґеті на сафарі. Позмагайтесь: кожна група 
складає кросворд із назвами тварин, яких можна поба-
чити у саванах на території парку, і пропонує розгадати 
його іншій групі. Виграє група, яка швидше впорається із 
завданням.

 Виконайзавдання(завибором): 1) підготуй повідом-
лення про одну із тварин Африки; 2) виготов лепбук для 
дошкільнят «Тварини — рекордсмени Африки». 

 Перевірсебе
1. Ðîçêàæè ïðî ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò çîíè âîëî-

ãèõ åêâàòîð³àëüíèõ ë³ñ³â. 
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2. Ùî òàêå ñàâàíà? ßê³ ðîñëèíè ³ òâàðèíè ïîøèðåí³ â ö³é 
çîí³? 

3. Íàçâè íàéá³ëüøó ïóñòåëþ Àôðèêè. ßê ðîñëèíè ³ òâà-
ðèíè ïðèñòîñóâàëèñÿ äî æèòòÿ â ïóñòåëÿõ? 

4. Äìèòðèê ñòâåðäæóº, ùî ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü ëþ-
äèíè çì³íèëà ïðèðîäó Àôðèêè. ×è ïîãîäæóºøñÿ òè 
ç éîãî äóìêîþ? Ïîÿñíè, ÷îìó.

!  Підсумуйсвоїзнання

 Íà òåðèòîð³¿ Àôðèêè âèä³ëÿþòü òàê³ ïðèðîäí³ çîíè: 
ïóñòåë³, ñàâàíè, âîëîã³ åêâàòîð³àëüí³ ë³ñè. 

 Äëÿ çáåðåæåííÿ ïðèðîäè Àôðèêè ñòâîðåíî îá-
øèðí³ ïðèðîäîîõîðîíí³ òåðèòîð³¿.

Ìàâïî÷êà

 Виготов із бісеру брелок у вигляді мавпочки за поданим 
зразком.

1. 2. 3.

5.4.

6. 7.
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Ï³âäåííà Àìåðèêà

ЩотобівідомопроматерикПівденнаАмерика?

ß ä³çíàëàñÿ, ùî Àìåðèêîþ öåé êîíòèíåíò 
íàçâàëè íà ÷åñòü ³òàë³éñüêîãî 
ìîðåïëàâöÿ Àìåð³´î Âåñïó÷÷³. 

Знайдітьіпокажіть на фізичній карті півкуль Півден-
ну Америку. У яких півкулях розташований материк? 
Які океани його омивають? Які форми земної поверхні 
переважають на континенті? Які тут є водойми?

Ï³âäåííà Àìåðèêà — ÷åòâåðòèé çà ðîçì³ðàìè 
ìàòåðèê Çåìë³. Â³í ïîâí³ñòþ ðîçòàøîâàíèé ó Çàõ³ä-

í³é ï³âêóë³. Ìåíøà ÷àñòèíà ìàòåðèêà 
ëåæèòü ó Ï³âí³÷í³é ï³âêóë³, à á³ëüøà — 
ó Ï³âäåíí³é. Íà ñõîä³ Ï³âäåííó Àìåðè-
êó îìèâàþòü âîäè Àòëàíòè÷íîãî îêåà-
íó, íà çàõîä³ — Òèõîãî.

Âåëèê³ ïðîñòîðè Ï³âäåííî¿ Àìåðè-
êè çàéìàþòü ð³âíèíè. Àìàçîíñüêà 
íèçîâèíà — íàéá³ëüøà ð³âíèíà êîí-
òèíåíòó ³ íàéá³ëüøà ñåðåä íèçîâèí 
ïëàíåòè. 

Íà çàõîä³ ç ï³âíî÷³ íà ï³âäåíü ÷åðåç óâåñü ìàòåðèê 
ïðîñòÿãëèñÿ âèñîê³ ãîðè Àíäè. Íàéâèùà ¿õ âåðøè-
íà — ãîðà Àêîíêàãóà — ñÿãàº áëèçüêî 7 êì. Ãîñòð³ 
øïèë³ ã³ð óêðèò³ ñí³ãàìè ³ ëüîäîâèêàìè, ÿê³ íå òàíóòü 
íàâ³òü ïîáëèçó åêâàòîðà. Â Àíäàõ çîñåðåäæåí³ íàé-
âèù³ â ñâ³ò³ âóëêàíè.

Ï³âäåííà 
Àìåðèêà
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      Ôîðìè çåìíî¿ ïîâåðõí³ Ï³âäåííî¿ Àìåðèêè

Àìàçîíñüêà íèçîâèíà Ãîðè Àíäè Ãîðà Àêîíêàãóà

Íà êîíòèíåíò³ º ðîäîâèùà ðóä ìåòàë³â, çîëîòà, ñð³á-
ëà, äîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ; çíàéäåíî ïîêëàäè íàôòè 
é ïðèðîäíîãî ãàçó.

Ó Ï³âäåíí³é Àìåðèö³ áàãàòî ð³÷îê. Íàéá³ëüøà ð³÷êà 
ìàòåðèêà — Àìàçîíêà — º íàéïîâíîâîäí³øîþ ð³÷-
êîþ çåìíî¿ êóë³. Âîíà ïåðåòèíàº Àìàçîíñüêó íèçîâè-
íó ³ âïàäàº â Àòëàíòè÷íèé îêåàí. Ó ïåð³îä äîù³â ð³÷-
êà ðîçëèâàºòüñÿ ³ çàòîïëþº âåëèê³ ïëîù³, óòâîðþþ÷è 
íåïðîõ³äí³ áîëîòà. 

Íà ð³÷ö³ ×óðóí ðîçòàøîâàíèé íàéâèùèé ó ñâ³ò³ âîäî-
ñïàä — Àíõåëü, âîäà ÿêîãî ïàäàº ç âèñîòè ïîíàä 1 êì. 

Îçåð òóò ìàëî. Ñåðåä íèõ — íàéá³ëüøå âèñîêîã³ðíå 
îçåðî ñâ³òó Ò³ò³êàêà, ðîçòàøîâàíå â Àíäàõ íà âèñîò³ 
3800 ì. Âîíî ïð³ñíîâîäíå é í³êîëè íå çàìåðçàº. 

      Âîäîéìè Ï³âäåííî¿ Àìåðèêè

Îçåðî Ò³ò³êàêàÂîäîñïàä ÀíõåëüÐ³÷êà Àìàçîíêà

 Розглянь карту теплових поясів. У яких теплових поя-
сах розташована Південна Америка?
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Ìàéæå âåñü ìàòåðèê ðîçòàøîâàíèé ó æàðêîìó 
òåï ëîâîìó ïîÿñ³, ëèøå ï³âäåííà îêðà¿íà — â ïîì³ð-
íîìó. Ï³âäåííà Àìåðèêà — íàéâîëîã³øèé êîíòèíåíò 
çåìíî¿ êóë³: òóò âèïàäàº íàéá³ëüøå îïàä³â. Òåïëà 
³ âîëîãà ïîãîäà, ùî ïàíóº íà á³ëüø³é ÷àñòèí³ ìàòå-
ðèêà, ñïðèÿòëèâà äëÿ æèòòÿ ³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ ëþäèíè. Ïðîòå ÷àñòî òðàï ëÿ þòüñÿ ïîâåí³, ï³ä ÷àñ 
ÿêèõ ð³÷êè çàòîïëþþòü íàñåëåí³ ïóíêòè, øëÿõè, ïîëÿ. 

Розглянь політичну карту світу. Назви́ найбільшу 
країну Південної Америки.

Íà òåðèòîð³¿ ìàòåðèêà ðîçòàøîâàíî ïîíàä 10 äåð-
æàâ. Íàéá³ëüøà êðà¿íà Ï³âäåííî¿ Àìåðèêè — Áðà-
çèë³ÿ (ñòîëèöÿ — Áðàçèë³à). Íàéçàñåëåí³øèìè 
ðàéîíàìè ìàòåðèêà º óçáåðåææÿ Àòëàíòè÷íîãî 
îêåàíó ³ òåðèòîð³¿ ïîáëèçó Àíä. 

Ознайомся із результатами дослідження Дмитрика. Про 
які об’єкти Південної Америки дізнався хлопчик?

Ñèìâîëîì Áðàçèë³¿ º ñòàòóÿ Õðèñòà, ùî 
ñòî¿òü íà âåðøèí³ 700-ìåòðîâî¿ ãîðè â îä-
íîìó ç íàéá³ëüøèõ ì³ñò Ï³âäåííî¿ Àìåðè-
êè — Ð³î-äå-Æàíåéðî.
À äàâíº ì³ñòî ³íê³â Ìà÷ó-Ï³ê÷ó («Ñòàðà 

Âåðøèíà»), ðîçòàøîâàíå â Àíäàõ íà âèñîò³ 2400 ìåò-
ð³â, âèçíàíå îá’ºêòîì Ñâ³òîâî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ 
³ âõîäèòü äî ïåðåë³êó ñåìè ÷óäåñ ñâ³òó.

Ð³î-äå-ÆàíåéðîÌà÷ó-Ï³ê÷ó
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 Обговоріть, чому вважають, що на більшій частині Пів-
денної Америки сприятливі умови для життя людини. 

 Порівняйте Півден ну Америку і Африку: 1 група — за 
розташуванням на Землі; 2 група — за формами земної 
поверхні; 3 група — за водоймами. 

 Чим подібні ці материки? Чим відрізня ються? 
 Послухайте та оцініть виступи кожної групи.

 Дізнайся (за вибором), використовуючи додаткові 
джерела інформації: 1) яка мова є державною в Брази-
лії; 2) на території якої країни розташоване давнє місто 
інків Мачу-Пікчу; 3) чим іще славиться на весь світ місто 
Ріо-де-Жанейро.

 Перевірсебе
1. Îõàðàêòåðèçóé îñîáëèâîñò³ ðîçòàøóâàííÿ ìàòåðèêà 

Ï³âäåííà Àìåðèêà íà çåìí³é êóë³. 
2. Ðîçêàæè ïðî ôîðìè çåìíî¿ ïîâåðõí³ òà êîðèñí³ êî-

ïàëèíè êîíòèíåíòó.
3. ßê³ õàðàêòåðí³ ðèñè ìàº ïîãîäà öüîãî ìàòåðèêà? 
4. Ñåðåä âîäîéì Ï³âäåííî¿ Àìåðèêè Íàòàëî÷êà íàçâà-

ëà Í³ë, Àìàçîíêó, ×óðóí. ßêó ïîìèëêó äîïóñòèëà ä³â-
÷èíêà?

5. Îïèøè Ï³âäåííó Àìåðèêó, âèêîðèñòîâóþ÷è ñëîâà, 
ÿê³ ïî÷èíàþòüñÿ ñêëàäîì «íàé…». 

! Підсумуйсвоїзнання
 Ï³âäåííà Àìåðèêà — íàéâîëîã³øèé ìàòåðèê Çåìë³. 

Â³í ïîâí³ñòþ ðîçòàøîâàíèé ó Çàõ³äí³é ï³âêóë³. 
 Íà êîíòèíåíò³ ïðîñòÿãàþòüñÿ âèñîê³ ãîðè Àíäè. 

Íàéâèùà ¿õ âåðøèíà — ãîðà Àêîíêàãóà. 
 Íàéá³ëüøà ð³÷êà Ï³âäåííî¿ Àìåðèêè — Àìàçîíêà, 

íàéá³ëüøå îçåðî — Ò³ò³êàêà. 
 Íàéá³ëüøà êðà¿íà Ï³âäåííî¿ Àìåðèêè — Áðàçèë³ÿ 

(ñòîëèöÿ — Áðàçèë³à).
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Ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò  
Ï³âäåííî¿ Àìåðèêè

 У яких теплових поясах розташована Південна
Америка?

 Розгляньте карту природних зон світу. Які природні 
зони є на материку Південна Америка?

Îáàá³÷ åêâàòîðà íà Àìàçîíñüê³é íèçîâèí³ ðîçêèíó-
ëèñÿ âîëîã³ åêâàòîð³àëüí³ ë³ñè. ¯õ íàçèâàþòü ñåëüâîþ. 
Òóò ðîñòóòü ïàëüìè, ô³êóñè, áðàçèëüñüêèé ãîð³õ, øîêî-

ëàäíå ³ ìîëî÷íå äåðåâà, ïàïîðîò³, 
â³÷íîçåëåíà ãåâåÿ (êàó÷óêîâå äå-
ðåâî), ìîãóòíÿ ñåéáà (áàâîâíèêîâå 
äåðåâî), ùî ñÿãàº çàââèøêè 80 ì. 
Îðõ³äå¿ é ë³àíè ãóñòî îáïë³òàþòü äå-
ðåâà çàáîëî÷åíîãî ë³ñó ³ ïåðåòâî-
ðþþòü éîãî íà âàæêîïðîõ³äí³ íåòð³. 

Ó âîäàõ Àìàçîíêè ðîñòå â³êòî-
ð³ÿ ðå´³ÿ — ðîñëèíà, ëèñòÿ ÿêî¿ ñÿãàº äâîõ ìåòð³â  
ó ä³àìåòð³.

Ðîñëèíè ñåëüâè

Ìîëî÷íå äåðåâî Â³êòîð³ÿ ðå´³ÿ

 Ознайомся із результатами дослідження Наталочки 
й Дмит рика. Які об’єкти досліджували діти? Наведи при-
клади мешканців сельви: звірів, птахів, плазунів, комах, 
павуків.

Àìàçîíñüêà ñåëüâà
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Ó ñåëüâ³ íà äåðåâàõ æèâóòü ìàâïè ç ÷³ï-
êèìè õâîñòàìè, à òàêîæ ë³íèâö³, ÿê³ ð³äêî 
ñïóñêàþòüñÿ íà çåìëþ. Äîáðå ëàçèòü ïî 

äåðåâàõ âåëèêà õèæà ê³øêà — ÿãóàð. Òóò çóñòð³÷àºòü-
ñÿ íàéäîâøà çì³ÿ ñâ³òó — óäàâ àíàêîíäà, ùî ñÿãàº 
11-ìåòðîâî¿ äîâæèíè.
Íà çåìë³ ìåøêàþòü ìóðàõî¿äè, ÿê³ æèâëÿòüñÿ ìóðà-
õàìè ³ òåðì³òàìè; ïåêàð³ — òâàðèíè, ñõîæ³ íà ñâèíåé. 
Ïîáëèçó âîäîéì æèâóòü òðàâî¿äí³ òâàðèíè — êàï³áà-
ðà (âîäî ñâèíêà) ³ òàï³ð.
Ë³ñ º äîì³âêîþ äëÿ íàéá³ëüøîãî ïàâóêà — ïòàõî¿äà. 
Ó ñåëüâ³ ìîæíà çóñòð³òè âåëèêîãî ïàïóãó àðà ³ òîâ-
ñòîäçüîáîãî òóêàíà, êðèõ³òíîãî êîë³áð³ òà õèæîãî 
ïòàõà ãàðï³þ, ùî ïîëþº íà ìàâï ³ ë³íèâö³â. 
Ó âîäàõ ð³÷îê æèâóòü òèñÿ÷³ âèä³â ðèá, ñåðåä ÿêèõ 
³ õèæà ðèáà — ï³ðàíüÿ. Âîäÿòüñÿ êðîêîäèëè-êàéìàíè.

Òâàðèíè ñåëüâè

Êàï³áàðà Òàï³ð Ë³íèâåöü

Òóêàí Ï³ðàíüÿÊîë³áð³
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Ó Ï³âäåíí³é Àìåðèö³ º ñàâàíè. Íà ï³âíî÷³ ñàâàí ñå-
ðåä êîâèëè ðîñòóòü âèñîê³ ïàëüìè, à íà ï³âäí³ íà á³ä-
íèõ êàì’ÿíèñòèõ ´ðóíòàõ — äåðåâîïîä³áí³ êàêòóñè, ÿê³ 
íàãðîìàäæóþòü âîäó ó ñòåáëàõ. 

Íà ï³âäåíü â³ä ñàâàí ïðîñòÿãëèñÿ ð³âíèíí³ ñòåïîâ³ 
ïðîñ òîðè — ïàìïè. Òóò ðîñòóòü çëàêîâ³ òðàâè — êî-
âèëà é ïàìïàñíà òðàâà. 

Ðîñëèíè ñàâàí ³ ïàìï

Ïàëüìè Äåðåâîïîä³áí³ 
êàêòóñè

Ïàìïàñíà 
òðàâà

Êîâèëà

Ó ñàâàíàõ ³ ïàìïàõ ìåøêàþòü òâàðèíè, ÿê³ øâèäêî 
á³ãàþòü: íåâåëèê³ îëåí³, íåë³òàþ÷³ ïòàõè — íàíäó. Òóò 
æèâóòü áðîíåíîñö³, ÿê³ ìàþòü ïàíöèð ³ç ðîãîâèõ ùèò-
ê³â. Âîíè ïî¿äàþòü çàãèáëèõ òâàðèí, òîìó ¿õ íàçèâà-
þòü ñàí³òàðàìè ïðèðîäè. Âîäÿòüñÿ çì³¿, ÿù³ðêè, õèæ³ 
ìóðàõè, òåðì³òè, ìóðàõî¿äè, à á³ëÿ âîäîéì — íóòð³¿. 

Òâàðèíè ñàâàí ³ ïàìï

Ìóðàõî¿ä Áðîíåíîñåöü Íàíäó

Â Àíäàõ æèâóòü ð³äê³ñí³ òâàðèíè: øèíøèëà é äèêà 
ëàìà. Íà íåïðèñòóïíèõ ñêåëÿõ ãí³çäèòüñÿ êîíäîð — 
íàéá³ëüøèé ³ íàéâàæ÷èé ë³òàþ÷èé ïòàõ íà Çåìë³. 
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Òâàðèíè Àíä

ØèíøèëàÊîíäîðËàìà

Óçäîâæ òèõîîêåàíñüêîãî óçáå-
ðåææÿ ïðîñòÿãëàñÿ çîíà ïóñòåëü. 
Ïóñòåëÿ Àòàêàìà — îäíà ç íàé-
áåçâîäí³øèõ ó ñâ³ò³. Ïîäåêóäè  
ðîñòóòü êàêòóñè, æèâóòü ÿù³ðêè, 
çì³¿, êîìàõè. 

Ðîñëèíè ³ òâàðèíè ïðèñòîñóâà-
ëèñü îòðèìóâàòè âîëîãó ç òóìàí³â. 

 Обговоріть, як впливає на природу Південної Америки 
господарська діяльність людини.

Ëþäè çì³íþþòü ïðèðîäó Ï³âäåííî¿ Àìåðèêè: âè-
ðóáóþòü ë³ñè, ïåðåòâîðþþòü ñàâàíè íà ïëàíòàö³¿  
öóê ðîâî¿ òðîñòèíè, áàâîâíèêó, àíàíàñ³â, âèíîãðàäó, 
êàâîâèõ äåðåâ. Íà ïðîñ òîðàõ ïàìï âèðîùóþòü ïøå-
íèöþ é êóêóðóäçó, âèêîðèñòîâóþòü îáøèðí³ òåðèòîð³¿ 
ÿê ïàñîâèùà äëÿ õóäîáè.

Óðÿäè êðà¿í çàíåïîêîºí³ ñòð³ìêèìè òåìïàìè âèíè-
ùåííÿ åêâàòîð³àëüíèõ ë³ñ³â ³ âæèâàþòü çàõîä³â äëÿ ¿õ 
çáåðåæåííÿ. Ó â³äîìèõ íàö³îíàëüíèõ ïàðêàõ ²òà ò³àÿ 
òà Àìàçîí³ÿ îõîðîíÿþòü ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò 
ñåëüâè.

 Об’єднайтесь у кілька груп. Позмагайтеся, яка група 
назве більше тварин — мешканців Південної Америки.

Êàêòóñè 
â ïóñòåë³ Àòàêàìà
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Виконайзавдання(завибором), використовуючи до-
даткові джерела інформації: 1) підготуй повідомлення 
про одну із тварин Південної Америки; 2) виготов лепбук 
для дошкільнят «Цікаві тварини Південної Америки»; 
3) склади кросворд «Південна Америка».
Перевірсебе
1. Ðîçêàæè ïðî ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò ñåëüâè. 
2. Íàâåäè ïðèêëàäè ðîñëèí ³ òâàðèí ñàâàí ³ ïàìï. 
3. ßê ðîñëèíè ³ òâàðèíè ïðèñòîñóâàëèñÿ äî æèòòÿ 

â ïóñòåë³?
4. ßê³ òâàðèíè æèâóòü â Àíäàõ?
5. ×îìó ïðèðîäà Ï³âäåííî¿ Àìåðèêè ïîòðåáóº îõîðîíè?

! Підсумуйсвоїзнання

 Íà ìàòåðèêó Ï³âäåííà Àìåðèêà âèä³ëÿþòü òàê³ ïðè-
ðîäí³ çîíè: âîëîã³ åêâàòîð³àëüí³ ë³ñè (ñåëüâà), ñà-
âàíè, ïàìïè, ïóñòåë³. 

 Ïðèðîäà êîíòèíåíòó íàäçâè÷àéíî ð³çíîìàí³òíà 
é óí³êàëüíà, ³ ëþäÿì âàðòî á³ëüøå äáàòè ïðî ¿¿ çáå-
ðåæåííÿ.

Êóìåäí³ òâàðèíè

Виготовкубики для гри «Кумедні тварини» за поданим 
зразком.

1. 2.

3. 4.
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Ï³âí³÷íà Àìåðèêà 

ЩотобівідомопроПівнічнуАмерику?

Знайдітьіпокажітьна фізичній карті півкуль Північ-
ну Америку. У яких півкулях розташований материк? 
Які океани його омивають? Які форми земної поверхні 
переважають на континенті? Які тут є водойми?

Ï³âí³÷íà Àìåðèêà — òðåò³é çà ðîçì³ðàìè ìàòåðèê 
Çåìë³. Â³í ëåæèòü ó Ï³âí³÷í³é òà Çàõ³äí³é ï³âêóëÿõ 

³ îìèâàºòüñÿ òðüîìà îêåàíàìè: íà ï³â-
íî÷³ — Ï³âí³÷íèì Ëüîäîâèòèì, íà ñõî-
ä³ — Àòëàíòè÷íèì, íà çàõîä³ — Òèõèì. 
Á³ëÿ ìàòåðèêà ðîçòàøîâàíèé íàéá³ëü-
øèé îñòð³â ñâ³òó — ¥ðåí ëàíä³ÿ. 

Çíà÷íó ÷àñòèíó òåðèòîð³¿ êîíòèíåí-
òó çàéìàþòü ð³âíèíè, íàéá³ëüøèìè 
ñåðåä ÿêèõ º Âåëèê³ é Öåíòðàëüí³ 
ð³âíèíè. Íà ñõîä³ ðîçòàøîâàí³ íåâè-
ñîê³ ãîðè Àïïàëà÷³, à íà çàõîä³ çä³é-
ìàþòüñÿ îäí³ ç íàéá³ëüøèõ íà ïëàíå-

ò³ ã³ð Êîðäèëüºðè. Íàéâèùîþ ¿õ âåðøèíîþ º ãîðà 
Ìàê-Ê³íë³. ¯¿ âèñîòà ñòàíîâèòü ïîíàä 6 êì. Âåðøèíè 
ã³ð óêðèò³ ñí³ãàìè ³ ëüîäîâèêàìè. 

Ï³âí³÷íà Àìåðèêà áàãàòà íà êîðèñí³ êîïàëèíè: 
çàë³çí³, ì³äí³ òà ³íø³ ðóäè, çîëîòî, íàôòó é ãàç, 
êàì’ÿíå âóã³ëëÿ, ð³çí³ ñîë³.

      Ôîðìè çåìíî¿ ïîâåðõí³ Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè

Âåëèê³ ð³âíèíè Ãîðà Ìàê-Ê³íë³Ãîðè Àïïàëà÷³

Ï³âí³÷íà 
Àìåðèêà
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Íà êîíòèíåíò³ áàãàòî âåëèêèõ ð³÷îê ³ îçåð. Ó ñõ³ä-
í³é ÷àñòèí³ Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè ðîçòàøîâàí³ Âåëè-
ê³ îçåðà, ñåðåä ÿêèõ íàéá³ëüøå ïð³ñíîâîäíå îçåðî  
çåìíî¿ êóë³ — Âåðõíº. Íàéá³ëüøà ð³÷êà ìàòåðèêà — 
Ì³ ññ³ñ³ï³. 

Âîäîéìè Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè

Ð³÷êà Ì³ññ³ñ³ï³ Îçåðî Âåðõíº Í³àãàðñüêèé 
âîäîñïàä 

 Ознайомся з інформацією, яку підготував Дмитрик.  
Про що ти дізнався/дізналася? 

Îäíèì ³ç ÷óäåñ ñâ³òó º Âåëèêèé 
êàíüéîí — ãëèáîêà óùåëèíà, 
ïðîð³çàíà ð³÷êîþ Êîëîðàäî íà 
çàõîä³ ìàòåðèêà. Â³í ïðîñòÿãà-
ºòüñÿ ìàéæå íà 400 êì, à éîãî 
ãëèáèíà ñòàíîâèòü ïîíàä ï³â-
òîðà ê³ëîìåòðà. Öå íàéá³ëüøèé  

çà ãëèáèíîþ êàíüéîí ó ñâ³ò³.
Ð³÷êà Í³àãàðà, ïàäà þ÷è ç 50-ìåòðîâî¿ âèñîòè, óòâî-
ðþº âñåñâ³òíüî â³äîìèé Í³àãàðñüêèé âîäîñïàä. Éîãî 
øóì ìîæíà ïî÷óòè çà äåñÿòêè ê³ëîìåòð³â. 

Âåëèêèé êàíüéîí

 Розглянькарту теплових поясів. У яких теплових поя-
сах розташована Північна Америка?

Á³ëüøà ÷àñòèíà òåðèòîð³¿ Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè ðîç-
ì³ùóºòüñÿ â ïîì³ðíîìó òåïëîâîìó ïîÿñ³, ï³âäåííà  
îêðà¿íà — â æàðêîìó, ï³âí³÷íà — â õîëîäíîìó.
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Íà ï³âíî÷³ ìàòåðèêà âçèìêó òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ 
îïóñêàºòüñÿ äî –40 °Ñ, à íà ï³âäí³ ñòàíîâèòü +20 °Ñ. 
Ë³òî íà ï³âíî÷³ ïðîõîëîäíå, ³ç ñåðåäíüîþ òåìïåðàòó-
ðîþ áëèçüêî +5 °Ñ, à íà ï³âäí³ — æàðêå, òåìïåðàòó-
ðà ï³äí³ìàºòüñÿ äî +30 °Ñ. Îïàä³â íà ï³âíî÷³ âèïàäàº 
ìàëî, à íà ï³âäí³ âîíè ðÿñí³. 

Ó ïîì³ðíîìó ïîÿñ³ çèìà õîëîäíà, à ë³òî ïîì³ðíî  
òåïëå. Õîëîäíå ïîâ³òðÿ ç ï³âíî÷³ ëåãêî ïðîíèêàº íà  
ï³âäåíü, à òåïëå — ç ï³âäíÿ äàëåêî íà ï³âí³÷. Öå ñïðè-
÷èíÿº ð³çê³ çì³íè ïîãîäíèõ óìîâ íà ð³âíèíí³é òåðèòîð³¿.

Ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè áóâàþòü 
òîðíàäî — ñèëüí³ ïîâ³òðÿí³ âèõîðè. Çàêðó÷åíèé 
ñòîâï ïîâ³òðÿ, ùî øâèäêî ðóõàºòüñÿ, çàâäàº çíà÷íèõ 
ïîøêîäæåíü óñüîìó, ùî òðàïëÿºòüñÿ íà éîãî øëÿõó.

Äëÿ ï³âäíÿ ìàòåðèêà õàðàêòåðí³ óðàãàíè — ñèëüí³ 
â³òðè, ÿê³ ïðèíîñÿòü ç îêåàíó íà ñóõîä³ë çëèâè ³ ãðî-
çè. Â îêåàí³ óðàãàííèé â³òåð çä³éìàº âåëåòåíñüê³  
õâèë³, ÿê³, äîñÿãàþ÷è óçáåðåææÿ, ñïðè÷èíÿþòü  
ïîâåí³ òà ðóéíó âàííÿ.

Òîðíàäî Óðàãàí Êàòð³í Ïîâ³íü

 Розглянь політичну карту світу і назви́ найбільші  
країни Північної Америки.

Íà êîíòèíåíò³ ðîçì³ùåíî 23 äåðæàâè. Íàéá³ëüøà 
êðà¿íà Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè çà ïëîùåþ — Êàíàäà (ñòî-
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ëè öÿ Îòòàâà), à çà ÷èñåëüí³ñòþ íàñåëåííÿ — Ñïî-
ëó÷åí³ Øòàòè Àìåðèêè (ñòîëèöÿ Âàøèíãòîí). Á³ëü-
ø³ñòü íàñåëåííÿ ìàòåðèêà ìåøêàº â ì³ñòàõ. 

Íàéá³ëüø³ ì³ñòà Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè

ÂàøèíãòîíÎòòàâà Íüþ-Éîðê

ß ä³çíàëàñÿ, ùî ñèìâîëîì 
Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â Àìåðèêè º Ñòàòóÿ 

Ñâîáîäè, âñòàíîâëåíà â ãàâàí³ Íüþ-Éîðêà. 
Öåé ïàì’ÿòíèê — êóëüòóðíà ö³íí³ñòü, 

íàäáàííÿ óñüîãî ëþäñòâà. Â³í âèçíàíèé 
îá’ºêòîì Ñâ³òîâî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ.

Порівняйте Північну і Південну Америки: 1 група — за 
розташуванням на планеті; 2 група — за формами земної 
поверхні; 3 група — за особливостями погоди; 4 група — 
за водоймами. 

 Поділіться своїми враженнями від спільної роботи.

Досліди́(завибором): 1) які національні прапори ма-
ють Канада і США; 2) які тварини є символами цих країн; 
3) як називають корінні народи Північної Америки; 4) які 
правила безпечної поведінки під час торнадо і повені по-
трібно знати школярам Північної Америки.

Перевірсебе
1. Îõàðàêòåðèçóé îñîáëèâîñò³ ðîçòàøóâàííÿ ìàòåðèêà 

Ï³âí³÷íà Àìåðèêà íà çåìí³é êóë³.
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2. Ðîçêàæè ïðî ôîðìè çåìíî¿ ïîâåðõí³ òà êîðèñí³ êî-
ïàëèíè êîíòèíåíòó.

3. Íàçâè õàðàêòåðí³ ðèñè ïîãîäè öüîãî ìàòåðèêà. ×èì 
íåáåçïå÷í³ äëÿ íàñåëåííÿ Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè òîðíà-
äî é óðàãàíè?

4. Ñåðåä ð³÷îê Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè Íàòàëî÷êà íàçâàëà 
Êîëîðàäî, Ì³ññ³ñ³ï³, Í³ë, Í³àãàðó. ×è äîïóñòèëà ä³â-
÷èíêà ïîìèëêó? Äîâåäè.

!  Підсумуйсвоїзнання

 Ï³âí³÷íó Àìåðèêó îìèâàþòü Ï³âí³÷íèé Ëüîäîâèòèé, 
Àòëàíòè÷íèé ³ Òèõèé îêåàíè. Íàéâèù³ ãîðè êîíòè-
íåíòó — Êîðäèëüºðè. Íàéá³ëüøà ð³÷êà — Ì³ññ³ñ³ï³, 
íàéá³ëüøå îçåðî — Âåðõíº. 

 Íàéá³ëüø³ êðà¿íè ìàòåðèêà — Êàíàäà (ñòîëèöÿ 
Îòòàâà) ³ Ñïîëó÷åí³ Øòàòè Àìåðèêè (ñòîëèöÿ Âà-
øèíãòîí).

Ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò  
Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè

 ЩотизнаєшпроживуприродуПівнічноїАмерики?

 Розгляньте карту природних зон. Які природні зони 
є на материку Північна Америка?

Íà Êðàéí³é Ï³âíî÷³ é îñòðîâàõ Àðêòèêè ðîçòàøî-
âàíà çîíà õîëîäíèõ àðêòè÷íèõ ïóñòåëü. Òóò óë³òêó 
ëèøå äå-íå-äå íà â³ëüíèõ â³ä ëüîäó ä³ëÿíêàõ ðîñòóòü 
ìîõè é ëèøàéíèêè. Ìåøêàíöÿìè ö³º¿ çîíè º òâàðèíè, 
æèòòÿ ÿêèõ ïîâ’ÿçàíå ç îêåàíîì: á³ë³ âåäìåä³, ìîðæ³, 
òþëåí³. 

Íà ï³âí³÷íîìó óçáåðåææ³ ìàòåðèêà ïðîñòÿãëèñÿ 
áåçë³ñ³ ïðîñòîðè òóíäðè. Îêð³ì ìîõ³â ³ ëèøàéíèê³â, 
òóò ðîñòóòü ïîëÿðíèé ìàê òà êàðëèêîâ³ áåðåçè.
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 Розглянь світлини і назви́ тварин тундри.

Â³âöåáèê Ï³âí³÷íèé îëåíü 
êàðèáó

Êóð³ïêà á³ëà

Ïîñòóïîâî òóíäðà çì³íþºòüñÿ òàé-
ãîþ — õâîéíèì ë³ñîì, ÿêèé óòâîðþþòü 
ÿëèíè, ñîñíè, ìîäðèíè. 

Íà ï³âäåíü â³ä òàéãè ðîçêèíóëèñÿ ì³-
øàí³ ³ øèðîêîëèñòÿí³ ë³ñè. Ó öèõ ë³ñàõ 
ïîøèðåí³ äóá, êëåí, ëèïà, áóê, êàøòàí. 
À ùå òóò ìîæíà ïîáà÷èòè òåïëîëþáíå 

òþëüïàíîâå äåðåâî, êâ³òè ÿêîãî ñõîæ³ íà òþëüïàíè. 
Ó ï³âäåíí³é ÷àñòèí³ ìàòåðèêà ïðîñòÿãàþòüñÿ ïåðå-

ì³ííî-âîëîã³ ë³ñè, ó ÿêèõ ðîñòóòü íå ò³ëüêè â³÷íî-
çåëåí³ ïàëüìè, ìàãíîë³¿, îïîâèò³ ë³àíàìè êèïàðèñè, 
à é äóáè òà ñîñíè.

Ó ë³ñàõ Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè ìåøêàþòü îëåí³, ëîñ³, 
âåäìåä³, ðèñ³, äèêîáðàçè, à òàêîæ ºäèíèé âèä ñóì-
÷àñòèõ çâ³ð³â — îïîñóìè, ÿê³ äîáðå ëàçÿòü ïî äåðåâàõ. 
Òóò âîäÿòüñÿ äèê³ ³íäèêè, ïàïóãè, êîë³áð³, ó âîäîé-
ìàõ — êðîêîäèëè-àë³ãàòîðè.

Òâàðèíè ë³ñ³â Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè

ªíîò-ïîëîñêóíÎïîñóì Ñêóíñ

Òþëüïàíîâå  
äåðåâî
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Ознайомся із результатами дослідження Наталочки 
і Дмит рика. Яких тварин Північної Америки досліджу-
вали діти? Як ці тварини пристосувалися до захисту від 
ворогів?

ªíîò-ïîëîñêóí ñåëèòüñÿ ïîáëèçó âîäîéì, 
îñê³ëüêè ìàº çâè÷êó ïðîìèâàòè ó âîä³ 
ñâîþ çäîáè÷. Íà íüîãî ïîëþþòü âîâêè, 
ðèñ³, àë³ãàòîðè, ñîâè. ßêùî ºíîò íå ìîæå 

ñõîâàòèñÿ àáî âòåêòè, â³í ïðèêèäàºòüñÿ ìåðòâèì.
²íîä³ â ë³ñàõ çóñòð³÷àºòüñÿ ñêóíñ. Â³ä÷óâøè íåáåç-
ïåêó, òâàðèíà ñòàº íà ïåðåäí³ ëàïè ³ âèïóñêàº íà 
âîðîãà ñòðóì³íü ¿äêî¿ ð³äèíè ³ç íåïðèºìíèì çàïà-
õîì. Öÿ ð³äèíà ìîæå íåíàäîâãî îñë³ïèòè õèæàêà. 

Óçäîâæ áåðåãà Òèõîãî îêåàíó ðîñòå ñåêâîÿ â³÷-
íîçåëåíà — îäíå ç íàéá³ëüøèõ äåðåâ íà Çåìë³. 

Îêðåì³ åêçåìïëÿðè äîñÿãàþòü âèñîòè 
ïîíàä 110 ì ³ æèâóòü ïîíàä 3000 ðîê³â.

Öåíòðàëüíó ÷àñòèíó Ï³âí³÷íî¿ Àìåðè-
êè çàéìàþòü ñòåïè, ÿê³ íàçèâàþòü ïðå-
ð³ÿìè. Íà ðîäþ÷èõ ÷îðíîçåìíèõ ´ðóí-
òàõ òóò ðîñòóòü êîâèëà é á³çîíîâà òðàâà.

Ó ïðåð³ÿõ æèâóòü á³çîíè — âåëèê³ 
òðàâî¿äí³ òâàðèíè. ×åðåç íàäì³ðí³ 
ïîëþâàííÿ âîíè áóëè ìàéæå ïîâí³ñòþ 
âèíèùåí³. Íèí³ ¿õ îõîðîíÿþòü ó çàïîâ³ä-
íèêàõ.

Ìåøêàíöÿìè ïðåð³é º áàáàêè, õèæ³ 
ïòàõè, êîéîòè (ñòåïîâ³ âîâêè), ëèñèö³, 
çì³¿. 

Äàë³ íà ï³âäåíü ïðåð³¿ ïåðåõîäÿòü 
ó ïóñòåë³. Òóò ðîñòóòü êàêòóñè, þêè, 

Ñåêâîÿ

Ïðåð³¿
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àãàâè, ÿê³ íàêîïè÷óþòü âîäó â ñòåáëàõ àáî ëèñòêàõ; 
æèâóòü ÿù³ðêè, çì³¿, õîì’ÿêè ³ õîâðàõè, êðîëèêè. 

Òâàðèíè ïðåð³é

ÁàáàêÁ³çîí Êîéîò

Ðîñëèíè ï³âí³÷íîàìåðèêàíñüêèõ ïóñòåëü

Àãàâà Þêà Êàêòóñè îïóíö³ÿ

 Поміркуй, як діяльність людини впливає на природу 
Північної Америки.

Ï³ä âïëèâîì ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè ïðè-
ðîäà Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè ñóòòºâî çì³íèëàñÿ. Âèðóáà-
í³ çíà÷í³ ïëîù³ ë³ñ³â, ðîçîðåí³ ïðåð³¿. Áàãàòî òâàðèí 
ñòàëè ð³äê³ñíèìè. Äëÿ çáåðåæåííÿ ïðèðîäè íà ìà-
òåðèêó ñòâîðåíî ÷èñëåíí³ çàïîâ³äíèêè ³ íàö³îíàëüí³ 
ïàðêè. Â îäíîìó ç íàéá³ëüøèõ íàö³îíàëüíèõ ïàðê³â 
ñâ³òó Âóä-Áàôôàëî (Êàíàäà) îõîðîíÿºòüñÿ íàé÷èñ-
ëåíí³øå ñòàäî á³çîí³â. Ó íàéñòàð³øîìó Éîñåì³òñü-
êîìó íàö³îíàëüíîìó ïàðêó (ÑØÀ) ï³ä îõîðîíîþ ïå-
ðåáóâàþòü ë³ñè ç ã³ãàíòñüêèõ òèñÿ÷îë³òí³õ ñåêâîé. 

 Об’єднайтесь у кілька груп. Позмагайтеся, яка група 
найшвидше складе 5 анаграм із назв рослин і тварин Пів-
нічної Америки та розшифрує анаграми інших груп. 
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 Обговоріть, чому рослинний і тваринний світ Північної 
Америки більш різноманітний, ніж у Південній Америці.

 Виконайзавдання(завибором), використовуючи до-
даткові джерела інформації: 1) підготуй повідомлення 
про одну із тварин Північної Америки; 2) виготов лепбук 
для дошкільнят «Цікаві тварини Північної Америки»; 
3) склади кросворд «Північна Америка».

 Перевірсебе
1. Ðîçêàæè ïðî ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò àðêòè÷íèõ 

ïóñ òåëü, òóíäðè ³ òàéãè. 
2. ßê³ ðîñëèíè ³ òâàðèíè ïîøèðåí³ â çîíàõ ì³øàíèõ, 

øèðîêîëèñòÿíèõ ³ âîëîãèõ ë³ñ³â? 
3. Ïîð³âíÿé ïðèðîäó ïðåð³é ³ ïóñòåëü. 
4. ×îìó ïðèðîäà Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè ïîòðåáóº îõîðîíè?

!  Підсумуйсвоїзнання

 Ó Ï³âí³÷í³é Àìåðèö³ âèä³ëÿþòü òàê³ ïðèðîäí³ çîíè: 
àðêòè÷í³ ïóñòåë³, òóíäðà, òàéãà, ì³øàí³ òà øèðîêî-
ëèñòÿí³ ë³ñè, ïðåð³¿, ïóñòåë³, ïåðåì³ííî-âîëîã³ ë³ñè. 

 Äëÿ çáåðåæåííÿ ïðèðîäè ìàòåðèêà ñòâîðþþòü çà-
ïîâ³äíèêè é íàö³îíàëüí³ ïàðêè.

Êâ³òêà

 Виготовквітку за поданим зразком.

1. 3.2. 4.
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ªâðàç³ÿ

ЩотизнаєшпроматерикЄвразія?Наякічастини
світуйогоподіляють?

ß ä³çíàëàñÿ, ùî íàçâó ìàòåðèêà 
óòâîðåíî â³ä äâîõ ñë³â — «ªâðîïà» ³ «Àç³ÿ». 
Äåÿê³ â÷åí³ âèñëîâëþþòü ïðèïóùåííÿ, ùî 
ñëîâî «ªâðîïà» îçíà÷àº «çàõ³äíà çåìëÿ», 

à ñëîâî «Àç³ÿ» — «ñõ³äíà çåìëÿ».

ªâðàç³ÿ — íàéá³ëüøèé ìàòåðèê Çåìë³. Éîãî ïëî-
ùà ñòàíîâèòü ìàéæå òðåòèíó ïëîù³ âñüîãî ñóõîäîëó 
ïëàíåòè. Öå ìàòåðèê, íà ÿêîìó æèâåø ³ òè.

Знайдітьіпокажіть на фізичній карті півкуль Євразію. 
У яких півкулях розташований материк? Які океани його 
омивають? Які форми земної поверхні тут переважають? 
Які водойми є на материку?

ªâðàç³ÿ ðîçòàøîâàíà â Ï³âí³÷í³é ³ ïåðåâàæíî 
â Ñõ³äí³é ï³âêóëÿõ Çåìë³. Ìàòåðèê îìèâàþòü óñ³ ÷î-
òèðè îêåàíè òà ¿õ ìîðÿ. Ç ï³âíî÷³ íà ï³âäåíü ìàòåðèê 
ïðîñòÿãàºòüñÿ íà 8500 êì, à ³ç çàõîäó íà ñõ³ä — íà 
16 000 êì. 

Òîá³ â³äîìî, ùî ªâðàç³þ ïîä³ëÿþòü íà äâ³ ÷àñòèíè 
ñâ³òó — ªâðîïó é Àç³þ. Íà ªâðîïó ïðèïàäàº ï’ÿòà ÷à-
ñòèíà ïëîù³ ìàòåðèêà, à ðåøòà — íà Àç³þ. Ìåæó ì³æ 
íèìè ïðîâîäÿòü óçäîâæ Óðàëüñüêèõ ã³ð.

Íà ìàòåðèêó ïåðåâàæàþòü ð³âíèíè. Îäí³ºþ ç íàé-
á³ëüøèõ çà ïëîùåþ ñåðåä íèõ º Ñõ³äíî-ªâðîïåé-
ñüêà ð³âíèíà. Íà ï³âäí³ ªâðàç³¿ ³ç çàõîäó íà ñõ³ä ÷å-
ðåç óâåñü ìàòåðèê òÿãíóòüñÿ ãîðè: Àëüïè, Êàâêàç, 
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Ã³ìàëà¿, Òèáåò òà ³íø³. Òè âæå çíàºø, ùî íàéâèùà 
âåðøèíà ñâ³òó ãîðà Äæîìîëóíãìà (8848 ì) ðîçòà-
øîâàíà â Ã³ìàëàÿõ. 

Ôîðìè çåìíî¿ ïîâåðõí³ ªâðàç³¿

Ñõ³äíî-ªâðîïåéñüêà ð³âíèíà Ã³ìàëà¿ (âèãëÿä ç êîñìîñó)

Íà òåðèòîð³¿ ªâðàç³¿ º ïîêëàäè çîëîòà, àëìàç³â, 
êîøòîâíîãî êàì³ííÿ, çàë³çà, ìàðãàíöþ, ì³ä³, êàì’ÿ-
íîãî âóã³ëëÿ, ãëèíè, âàïíÿêó, âåëè÷åçí³ çàïàñè íàôòè 
é ãàçó, ñîë³. 

Íà ìàòåðèêó ªâðàç³ÿ ïðîò³êàº íàéá³ëüøå âåëèêèõ 
ð³÷îê. Ñåðåä íèõ — Âîëãà, Äóíàé, ªí³ñåé, Ëåíà, ²íä, 
Ãàíã. 

Íàéäîâøà ð³÷êà ªâðàç³¿ ßíöçè áåðå ïî÷àòîê íà 
ñõèëàõ Òèáåòó ³ íåñå ñâî¿ âîäè äî Òèõîãî îêåàíó, 
âïàäàþ÷è ó Ñõ³äíî-Êèòàéñüêå ìîðå. ¯¿ äîâæèíà ñòà-
íîâèòü 6300 êì.

Ð³÷êè ªâðàç³¿

Äóíàé ßíöçè

Ó ªâðàç³¿ äóæå áàãàòî îçåð, ³ ñåðåä íèõ º ñïðàâæí³ 
ðåêîðäñìåíè. Ó ã³ðñüêîìó ðàéîí³ Öåíòðàëüíî¿ Àç³¿ 
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ðîçòàøîâàíå íàéãëèáøå â ñâ³ò³ ïð³ñíîâîäíå îçåðî — 
Áàéêàë. Éîãî ãëèáèíà ñÿãàº 1642 ì. Öå äèâîâèæíî 
êðàñèâå é óí³êàëüíå çà ÿê³ñòþ âîäè îçåðî. 

Íà ìàòåðèêó º ³ íàéá³ëüøå íà Çåìë³ ñîëîíå îçå-
ðî — Êàñï³éñüêå ìîðå, ãëèáèíà ÿêîãî ïîíàä 1000 ì. 
Íà Àðàâ³éñüêîìó ï³âîñòðîâ³ ðîçòàøîâàíå íàéñî-
ëîí³øå îçåðî ñâ³òó — Ìåðòâå ìîðå. ×åðåç âåëèêó  
ñîëîí³ñòü âîäè òàì íå ìîæóòü ³ñíóâàòè îðãàí³çìè, 
òîìó é íàçèâàþòü öå îçåðî ìåðòâèì.

Îçåðà ªâðàç³¿

Ìåðòâå ìîðåÁàéêàë

 Розглянь карту теплових поясів. У яких теплових  
поясах розміщена Євразія?

ªâðàç³ÿ ðîçòàøîâàíà â óñ³õ òåïëîâèõ ïîÿñàõ Ï³â-
í³÷íî¿ ï³âêóë³. Íàéá³ëüø³ çà ïëîùåþ òåðèòîð³¿ ëå-
æàòü ó ïîì³ðíîìó ïîÿñ³, îñê³ëüêè ñàìå â öèõ ä³ëÿíêàõ  
Çåìë³ ìàòåðèê íàéá³ëüø âèòÿãíóòèé ³ç çàõîäó íà ñõ³ä.

Ï³âí³÷í³ ðàéîíè ªâðàç³¿ îòðèìóþòü ìåíøå ñîíÿ÷-
íîãî ñâ³òëà é òåïëà, í³æ ï³âäåíí³. Òóò ïåðåâàæà-
þòü íèçüê³ òåìïåðàòóðè ïîâ³òðÿ, âèïàäàº íåáàãàòî  
îïàä³â, äóæå ñóâîðà çèìà ³ ïðîõîëîäíå ë³òî. Íà  
ï³âäí³ — òåïëî âïðîäîâæ ðîêó é îïàä³â âèïàäàº  
áàãàòî. Ãîðè ïåðåøêîäæàþòü ïðîíèêíåííþ õîëîä-
íèõ ³ ñóõèõ ï³âí³÷íèõ â³òð³â íà ï³âäåíü ³ º áàð’ºðîì  
íà øëÿõó òåïëèõ òà âîëîãèõ â³òð³â, ÿê³ äìóòü ç ï³âäíÿ.
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Розглянь політичну карту світу. Назви́ найбільші за 
територією країни Євразії та їх столиці. 

ªâðàç³ÿ — íàéá³ëüø çàñåëåíèé ìàòåðèê Çåìë³. Òóò 
ðîçòàøîâàíà 91 íåçàëåæíà äåðæàâà ³ ïðîæèâàº ïî-
íàä 5 ìëðä ëþäåé. Íàéá³ëüøà â ñâ³ò³ çà òåðèòîð³ºþ 
êðà¿íà — Ðîñ³ÿ — çàéìàº ìàéæå òðåòèíó ïëîù³ ìàòå-
ðèêà. Âîíà ðîçì³ùåíà â äâîõ ÷àñòèíàõ ñâ³òó — ªâðîï³ 
é Àç³¿. Ñòîëèöÿ — ì³ñòî Ìîñêâà. 

Äî âåëèêèõ êðà¿í íàëåæàòü òàêîæ Êèòàé (ñòîëè-
öÿ — Ïåê³í) òà ²íä³ÿ (ñòîëèöÿ — Äåë³), ÿê³ ðîçòàøî-
âàí³ â àç³àòñüê³é ÷àñòèí³ ìàòåðèêà. Òîá³ â³äîìî, ùî 
ö³ êðà¿íè º íàéá³ëüøèìè â ñâ³ò³ çà ÷èñåëüí³ñòþ íàñå-
ëåííÿ: ó êîæí³é ç íèõ ïðîæèâàº ïîíàä 1 ìëðä ëþäåé.

Äåë³ — ñòîëèöÿ ²íä³¿Ïåê³í — ñòîëèöÿ Êèòàþ

Íà âåëè÷åçíèõ ïðîñòîðàõ ªâðàç³¿ íàñåëåííÿ ðîç-
ì³ùåíå íåð³âíîì³ðíî. Äî ãóñòîíàñåëåíèõ ðåã³îí³â 
ìàòåðèêà íàëåæàòü ï³âäåíü ³ ñõ³ä Àç³¿ òà ìàéæå âñÿ 
ªâðîïà. Á³ëüø³ñòü íàñåëåííÿ ïðîæèâàº â ì³ñòàõ.

Îäíèì ³ç ñåìè íîâèõ ÷óäåñ ñâ³òó, 
ÿêå ÿ ìð³þ ïîáà÷èòè íà âëàñí³ î÷³, º Âåëèêèé 

êèòàéñüêèé ìóð. Êîëèñü éîãî ñòåðåãëè á³ëüø ÿê 
ì³ëüéîí âàðòîâèõ, àäæå â³í ïðîñòÿãàºòüñÿ 

íà ïîíàä 21 000 êì! Öå — íàéäîâøà 
ðóêîòâîðíà ñïîðóäà íà Çåìë³.
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 Обговоріть:1 група — чому різні ділянки материка Єв-
разія відрізняються одна від одної особливостями погоди; 
2 група — де більше великих річок: на території Європи 
чи Азії. Поясніть, чому.

 Послухайте та оцініть виступи кожної групи.

 Дізнайся(завибором), використовуючи інтернет-дже-
рела: 1) яка найдовша річка Європи; 2) яке найбільше 
прісноводне озеро Європи; 3) яка найбільша за площею 
і за кількістю населення країна Європи. 

 Перевірсебе
1. Îõàðàêòåðèçóé îñîáëèâîñò³ ðîçòàøóâàííÿ ìàòåðèêà 

ªâðàç³ÿ íà Çåìë³.
2. Ðîçêàæè ïðî ôîðìè çåìíî¿ ïîâåðõí³ òà êîðèñí³ êî-

ïàëèíè ªâðàç³¿.  
3. Íàçâè õàðàêòåðí³ ðèñè ïîãîäè íà ìàòåðèêó. 
4. Íàâåäè ïðèêëàäè âîäîéì ªâðàç³¿.
5. Îïèøè ªâðàç³þ, âèêîðèñòîâóþ÷è ñëîâà, ÿê³ ïî÷èíà-

þòüñÿ ñêëàäîì «íàé…». Ðîçêàæè, ùî òåáå íàéá³ëü-
øå âðàçèëî.

!  Підсумуйсвоїзнання

 ªâðàç³ÿ — íàéá³ëüøèé ìàòåðèê íàøî¿ ïëàíåòè. Â³í 
ðîçòàøîâàíèé â óñ³õ òåïëîâèõ ïîÿñàõ Ï³âí³÷íî¿ ï³â-
êóë³ é îìèâàºòüñÿ ÷îòèðìà îêåàíàìè. 

 Íà ìàòåðèêó ïåðåâàæàþòü ð³âíèíè. 
 Íàéâèù³ ãîðè íà êîíòèíåíò³ — Ã³ìàëà¿. 
 Ó ªâðàç³¿ áàãàòî âåëèêèõ ð³÷îê òà îçåð, çíà÷í³ ïî-

êëàäè êîðèñíèõ êîïàëèí. 
 Íà ìàòåðèêó ðîçòàøîâàí³ íàéá³ëüø³ â ñâ³ò³ êðà¿íè: 

çà ïëîùåþ — Ðîñ³ÿ, çà ÷èñåëüí³ñòþ íàñåëåííÿ — 
Êèòàé.
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Ïðèðîäà ªâðàç³¿:  
àðêòè÷í³ ïóñòåë³ é òóíäðà

 ЩохарактернедляпогодиматерикаЄвразія?

 Розглянь карту природних зон світу. Які природні зони 
є на материку Євразія? Які з них розташовані на півночі 
континенту?

Ï³âí³÷íî-ñõ³äíó ÷àñòèíó óçáåðåææÿ ªâðàç³¿ òà  
îêðåì³ îñòðîâè â Ï³âí³÷íîìó Ëüîäîâèòîìó îêåàí³ 
îõîïëþº çîíà àðêòè÷íèõ ïóñòåëü. Òîá³ âæå â³äîìî, 
ùî öåé ðàéîí çåìíî¿ êóë³ íàçèâàþòü Àðêòèêîþ. Á³ëü-
øà ÷àñòèíà ¿¿ ïîâåðõí³ ìàéæå ö³ëèé ð³ê óêðèòà ñí³ãîì 
³ ëüîäîì. 

Óçèìêó â çîí³ àðêòè÷íèõ ïóñòåëü òðèâàº ïîëÿð-
íà í³÷, ³íîä³ âèíèêàþòü ïîëÿðí³ ñÿéâà. Äìóòü ñèëüí³  
â³òðè, ÷àñòî áóâàþòü çàìåò³ë³, òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ 
îïóñêàºòüñÿ äî –60 °Ñ.

Óë³òêó íàñòàº ïîëÿðíèé äåíü. Ñîí-
öå ñâ³òèòü ïðîòÿãîì äîáè, àëå òåì-
ïåðàòóðà ïîâ³òðÿ ï³äí³ìàºòüñÿ ëèøå 
íà ê³ëüêà ãðàäóñ³â âèùå íóëÿ. Ï³ä ÷àñ  
êîðîòêîãî ë³òà â îêðåìèõ ì³ñöÿõ ðîç-
òàº ñí³ã, ³ òîä³ íà êàì’ÿíèñò³é ïîâåðõ-
í³ ç’ÿâëÿþòüñÿ ð³çíîáàðâí³ ëèøàé-
íèêè, äå-íå-äå ðîñòóòü ìîõè, ³íîä³ 
òðàïëÿº òüñÿ ïîëÿðíèé ìàê. 

Íà âàæêîäîñòóïíèõ ñêåëÿõ ÷èñ ëåí íèõ îñòðî-
â³â ³ óçáå ðåæ ãí³çäÿòüñÿ ïîëÿðí³ ïòàõè — ìàðòèíè,  
êàéðè, ãàãàðêè, âëàøòîâóþ÷è òàê çâàí³ «ïòàøèí³  
áàçàðè». Ó ìîðÿõ ö³ ãàëàñëèâ³ ïòàõè çíàõîäÿòü äëÿ 
ñåáå äîñòàòíüî ¿æ³. Çà êîðîòêå ë³òî âîíè âèâîäÿòü 
ïòàøåíÿò, à íà çèìó â³äë³òàþòü. 

Ïîëÿðíèé ìàê
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 Пригадай, які звірі живуть в Арктиці. Що тобі про них 
відомо?

Æèòòÿ çâ³ð³â Àðêòèêè ò³ñíî ïîâ’ÿ-
çàíå ç ìîðåì. Òþëåí³ é ìîðæ³ 
ó âîä³ çíàõîäÿòü êîðì, à â³äïî÷è-
âàþòü ³ âèâîäÿòü ïîòîìñòâî íà 
ñóø³ ÷è êðèç³. Òàì ìàëÿòà ìîæóòü 
ñòàòè ëåãêîþ çäîáè÷÷þ äëÿ á³ëî-
ãî âåäìåäÿ — íàéá³ëüøîãî õèæà-
êà àðêòè÷íèõ ïóñòåëü. Á³ëèé êîë³ð  
õóòðà ðîáèòü çâ³ðà íåïîì³òíèì  
ñåðåä êðèãè ³ ñí³ã³â, ãóñòà é äîâãà 

øåðñòü çàõèùàº â³ä õîëîäó, à øèðîê³ ëàïè äîïîìàãà-
þòü ïëàâàòè. Óçèìêó â á³ëèõ âåäìåä³â íàðîäæóþòüñÿ 
ìàëÿòà. ×åðåç ê³ëüêà ì³ñÿö³â âåäìåæàòà âæå õîäÿòü 
çà ìàò³ð’þ ³ â÷àòüñÿ ëîâèòè ðèáó òà ïîëþâàòè.

Íà ï³âäåíü â³ä çîíè àðêòè÷íèõ ïóñòåëü óçäîâæ  
óçáåðåææÿ ªâðàç³¿ ïðîñòÿãàºòüñÿ çîíà òóíäðè — 
áåçë³ñà çàáîëî÷åíà ð³âíèíà. 

Çèìè â òóíäð³ äîâãîòðèâàë³, õîëîäí³, ìîðîçè áóâà-
þòü äî –50 °Ñ. Çà êîðîòêå ³ ïðîõîëîäíå ë³òî ìåðçëèé 
´ðóíò íå âñòèãàº â³äòàíóòè á³ëüø ÿê íà ï³â ìåòðà 
âãëèáèíó. Â³í ïîãàíî ïðîïóñêàº äîùîâó ³ òàëó âîäó, 
ÿêà ÷åðåç íèçüê³ òåìïåðàòóðè ìàëî âèïàðîâóºòüñÿ  
ç ïîâåðõí³ Çåìë³. Ñàìå òîìó â òóíäð³ áàãàòî áîë³ò 
³ îçåð. 

Íà òîðô’ÿíî-áîëîòèñòèõ ´ðóíòàõ ðîñòóòü ìîõè 
³ ëèøàéíèêè, íèçåíüê³ òðàâ’ÿíèñò³ ðîñëèíè ç ÿñêðà-
âèìè êâ³òêàìè, à òàêîæ ÿã³äí³ ðîñëèíè — áðóñíèöÿ, 
ìîðîøêà. Íà ï³âäí³ òóíäðè ìîæíà ïîáà÷èòè êàðëè-
êîâ³ áåðåçè é ïîëÿðí³ âåðáè. Ö³ ìàëåíüê³ äåðåâà  
ìàéæå ñòåëÿòüñÿ ïî çåìë³. Òàê âîíè ïðèñòîñóâàëèñÿ 
äî æèòòÿ â òóíäð³: àäæå á³ëÿ ïîâåðõí³ çåìë³ òåïë³øå 

Á³ë³ âåäìåä³
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³ â³òåð ñëàáøèé. Óçèìêó ñí³ã ïîâí³ñòþ âêðèâàº ö³ äå-
ðåâà ³ çàõèùàº â³ä ìîðîç³â òà â³òðó. 

Ðîñëèíè òóíäðè

ÌîðîøêàÊàðëèêîâà áåðåçàÌîõ ñôàãíóì

Íàâåñí³ â òóíäð³ äóæå ãàðíî. Ðîñëèíè ñï³øàòü 
çàöâ³ñ òè, óòâîðèòè ïëîäè é íàñ³ííÿ, áî ÷åðåç ê³ëüêà 
ì³ñÿö³â ñí³ã çíîâó âêðèº çåìëþ. 

Íà ë³òî â òóíäðó ïðèë³òàþòü êà÷êè, ãóñè, ëåáåä³. 
Òóò âîíè âèâîäÿòü ïòàøåíÿò, à íà çèìó â³äë³òàþòü 
ó òåïë³ êðà¿. Ó òóíäð³ ïîñò³éíî æèâóòü ïîëÿðíà ñîâà 
é á³ëà êóð³ï êà. ¯õ çàõèùàº â³ä õîëîäó ïóõíàñòå ï³ð’ÿ. 
Ïîëÿðíà ñîâà ïîëþº íà ìàëåíüêèõ çâ³ð³â — ëåì³íã³â, 
ÿê³ âçèìêó íå âïàäàþòü ó ñïëÿ÷êó ³ íàâ³òü ï³ä ñí³ãîì 
âèâîäÿòü ïîòîìñòâî. Íà ëåì³íã³â ïîëþþòü ³ ïåñö³. Õó-
òðî öèõ õèæàê³â óë³òêó êîðîòêå, òåìíî-áóðå, à âçèìêó 
âîíî ñòàº á³ëèì, äîâãèì ³ ïóõíàñòèì, òîìó äîáðå ç³-
ãð³âàº ¿õ ó ìîðîçè é ðîáèòü íåïîì³òíèìè íà ñí³ãó.

Òâàðèíè òóíäðè

Ïîëÿðíà ñîâà Ëåì³íã Ïåñåöü
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Äîáðå ïðèñòîñóâàâñÿ äî ñóâîðèõ óìîâ òóíäðè ³ äè-
êèé ï³âí³÷íèé îëåíü. Ãóñòå õóòðî çàõèùàº éîãî â³ä 
õîëîäó, à øèðîê³ êîïèòà äîçâîëÿþòü õîäèòè ïî ñí³ãó, 
íå ïðîâàëþþ÷èñü. Ï³âí³÷í³ îëåí³ ñòàäàìè êî÷óþòü ïî 
òóíäð³, õàð÷óþ÷èñü ëèøàéíèêîì ÿãåëåì, ÿêèé íàçè-
âàþòü îëåíÿ÷èì ìîõîì. Íà õâîðèõ îëåí³â ³ òèõ, ÿê³ 
â³äáèëèñÿ â³ä ñòàäà, ïîëþþòü âîâêè. 

Íàñåëåííÿ òóíäðè çàéìàºòüñÿ ìèñëèâñòâîì, ðè-
áàëüñòâîì òà îëåíÿðñòâîì — ðîçâåäåííÿì îäîìàø-
íåíèõ ï³âí³÷íèõ îëåí³â.

 Порівняйте природу тундри й арктичних пустель. Чим 
зумовлена їх подібність і відмінність?

 Обговоріть, які ланцюги живлення склалися між меш-
канцями тундри. 

 Перевірсебе
1. Ïîêàæè íà êàðò³ çîíó àðêòè÷íèõ ïóñòåëü ³ çîíó òóí-

äðè. ßê³ ïðèðîäí³ óìîâè õàðàêòåðí³ äëÿ öèõ çîí? 
2. ×îìó â òóíäð³ áàãàòî îçåð ³ áîë³ò? 
3. ßê ðîñëèíè ³ òâàðèíè ïðèñòîñóâàëèñÿ äî æèòòÿ  

â òóíäð³?
4. Ðîçêàæè ñâî¿ì ð³äíèì, ïðî ùî òè ñüîãîäí³ ä³çíàâñÿ/

ä³ çíàëàñÿ.

!  Підсумуйсвоїзнання

 Çîíà àðêòè÷íèõ ïóñòåëü îõîïëþº îêðåì³ îñòðîâè 
Ï³âí³÷íîãî Ëüîäîâèòîãî îêåàíó òà ï³âí³÷íî-ñõ³äíå 
óçáåðåææÿ ìàòåðèêà ªâðàç³ÿ. Äî æèòòÿ â ö³é çîí³ 
ïðèñòîñóâàëîñÿ íåáàãàòî âèä³â îðãàí³çì³â.

 Òóíäðà — õîëîäíà áåçë³ñà ð³âíèíà, ðîçòàøîâàíà 
íà ï³âäåíü â³ä çîíè àðêòè÷íèõ ïóñòåëü. Ïðèðîäí³ 
óìîâè â òóíäð³ íå òàê³ ñóâîð³, ÿê â Àðêòèö³, òîìó 
ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò òóò áàãàòøèé.
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Ïðèðîäà ªâðàç³¿: ë³ñè

 Який ліс називають хвойним, який — мішаним,
аякий—широколистяним?

 Знайдина карті природних зон світу лісові зони Євразії. 
Назви́ їх.

Íà ï³âäåíü â³ä çîíè òóíäðè 
ïðîñ òÿãàºòüñÿ ñìóãà õâîéíèõ ë³-
ñ³â — çîíà òàéãè. Õâîéí³ äåðå-
âà — ÿëèíà, ñîñ íà, ìîäðèíà — 
ìåíø âèáàãëèâ³ äî òåïëà. Âîíè 
äîáðå ðîñòóòü íà ´ðóíòàõ, ùî 
ì³ñòÿòü ìàëî ïåðåãíîþ. 

Ë³òî â òàéç³ òåïë³øå, í³æ ó òóíäð³, àëå çèìè äóæå 
õîëîäí³ é ìîðîçí³. Òóò æèâå ÷èìàëî çâ³ð³â: ëîñ³, ðîñî-
ìàõè, áóð³ âåäìåä³, á³ëêè, çàéö³, ñîáîë³, ðèñ³, áóðóí-
äóêè; áàãàòî ïòàõ³â: ãëóøö³, îðÿáêè, øèøêàð³, äÿòëè. 

Òâàðèíè äîáðå ïðèñòîñîâàí³ äî æèòòÿ â òàéç³. Ó áà-
ãàòüîõ çâ³ð³â íà çèìó â³äðîñòàº ãóñòå, òåïëå õóòðî. 
Îðÿá êè ³ ãëóøö³ â ñèëüí³ ìîðîçè çàðèâàþòüñÿ â ñí³ã. 
Ó çàéöÿ-á³ëÿêà é ðèñ³ øèðîê³ ëàïè, íà ÿêèõ óçèìêó 
â³äðîñòàþòü äîâã³ æîðñòê³ âîëîñèíè. Öå äîçâîëÿº 
çâ³ðàì õîäèòè ïî ãëèáîêîìó ñí³ãó, íå ïðîâàëþþ÷èñü. 

Óë³òêó êîðìîì äëÿ áàãàòüîõ òàéãîâèõ òâàðèí º ãðèáè 
òà ÿãîäè, à âçèìêó — íàñ³ííÿ õâîéíèõ äåðåâ, îñîáëèâî 
êåäðîâ³ ãîð³øêè. ¯õ ¿äÿòü ïòàõè, á³ëêè, áóðóíäóêè.

Òâàðèíè òàéãè

Áóðóíäóê ÃëóøåöüÐîñîìàõà

Ñîñíà ñèá³ðñüêà
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Íà ï³âäåíü â³ä òàéãè òÿãíåòüñÿ çîíà ì³øàíèõ ë³ñ³â. 
Òóò íà ë³ñîâèõ ´ðóíòàõ ñåðåä õâîéíèõ äåðåâ ðîñòóòü 
³ ëèñòÿí³. Çèìà â çîí³ ì³øàíèõ ë³ñ³â ñí³æíà, êîðîòøà 
³ íå òàêà ñóâîðà, ÿê ó òàéç³, à ë³òî — äîâøå, òåïë³øå 
é âîëîã³øå.

Ùå äàë³ íà ï³âäåíü ì³øàí³ ë³ñè çì³íþþòüñÿ øèðîêî-
ëèñòÿíèìè, ÿê³ óòâîðåí³ òåïëîëþáíèìè äåðåâàìè 
ç øèðîêèìè, âåëèêèìè ëèñòêàìè. Öå äóá, ëèïà, êëåí, 
ÿñåí. 

Ó öèõ ë³ñîâèõ çîíàõ ïîøèðåí³ ëîñü, îëåíü áëàãî-
ðîäíèé, êîçóëÿ, êàáàí, ê³ò ë³ñîâèé. 

Íà ï³âäåííîìó ñõîä³ Àç³¿ ðîçòàøîâàíà çîíà ïåðå-
ì³ííî-âîëîãèõ ë³ñ³â. Çèìà òóò ñóõà ³ ïðîõîëîäíà, 
à ë³òî — âîëîãå. Ó ë³ñàõ ðîñòóòü â³÷íîçåëåí³ äåðåâà: 
ìàãíîë³¿, ïàëüìè, êèïàðèñè, à òàêîæ ñîñíà, ÿëèíà, 
äóá, áóê, êëåí, ãîð³õ. Æèâóòü ó öèõ ì³ñöÿõ òèãð, áàì-
áóêîâèé âåäì³äü ïàíäà, ìàâïè, ôàçàíè, ïàïóãè. 

Òâàðèíè çîíè ïåðåì³ííî-âîëîãèõ ë³ñ³â

ÏàíäàÌàêàêèÒèãð

Íà ï³âäí³ ìàòåðèêà é îñòðîâàõ ïðîñòÿãëàñÿ çîíà 
âîëî ãèõ åêâàòîð³àëüíèõ ë³ñ³â. Ïîãîäà â ö³é çîí³ 
æàðêà é âîëîãà, ö³ëèé ð³ê ïàíóº ë³òî. Ó ë³ñàõ ðîñòóòü 
ìàíãî, õë³áíå äåðåâî, áàìáóê, îðõ³äå¿. Òóò æèâóòü íî-
ñîðîãè é ñëîíè, òèãðè é ìàâïè. ª çì³¿, êðîêîäèëè, 
áàãàòî ïàïóã, ïàâè÷³â ³ç ÿñêðàâèì îïåðåííÿì. 

 Обговоріть, як людина своєю діяльністю впливає на 
природу лісових зон. 
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Ó ðåçóëüòàò³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè 
çíà÷íî ñêîðîòèëèñÿ ïëîù³ ë³ñ³â, áàãàòî âèä³â ðîñëèí 
³ òâàðèí ñòàëè ð³äê³ñíèìè. 

ß ç’ÿñóâàëà, ùî íà ìåæ³ ïîâíîãî 
âèíèùåííÿ íåîäíîðàçîâî îïèíÿëèñÿ çóáðè. 

Íèí³ âîíè ïåðåáóâàþòü ï³ä îõîðîíîþ 
â íàö³îíàëüíîìó ïàðêó «Á³ëîâåçüêà Ïóùà» 

(Á³ëîðóñü, Ïîëüùà).

Ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ïðèðîäè íà ìàòåðèêó ñòâîðå-
í³ çàïîâ³äíèêè, çàêàçíèêè òà íàö³îíàëüí³ ïàðêè — âå-
ëèê³ ïðèðîäîîõîðîíí³ òåðèòîð³¿, äå ïîðÿä ç íàóêîâîþ 
ä³ÿëüí³ñòþ ìàº ì³ñöå é òóðèçì. Óí³êàëüíà ïðèðîäà 
òàéãè îõîðîíÿºòüñÿ â Óññóð³éñüêîìó çàïîâ³äíèêó
(Ðîñ³ÿ), à ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò âîëîãèõ ³ ïåðå-
ì³ííî-âîëîãèõ ë³ñ³â — â îäíîìó ç íàéñòàð³øèõ íàö³î-
íàëüíèõ ïàðê³â ²íä³¿ Êàíõà.

Порівняйте природу лісових зон із природою тундри. 
Назвіть спільні та відмінні риси.

Виконайзавдання(завибором): 1) підготуй повідом-
лення про одну із тварин лісових зон Євразії; 2) склади 
кросворд «Лісові зони Євразії».

Перевірсебе
1. ßê³ ïðèðîäí³ óìîâè ñïðèÿþòü ðîñòó äåðåâ ó ë³ñîâèõ 

çîíàõ? 
2. ×èì â³äð³çíÿºòüñÿ ðîñëèííèé ñâ³ò òàéãè ³ çîíè ì³øà-

íèõ ë³ñ³â? 
3. ßê òâàðèíè òàéãè ïðèñòîñóâàëèñÿ äî æèòòÿ â ö³é 

çîí³? 
4. ßê³ ðîñëèíè ðîñòóòü ó çîí³ âîëîãèõ åêâàòîð³àëüíèõ 

ë³ñ³â? ßê³ òâàðèíè òàì âîäÿòüñÿ?
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!  Підсумуйсвоїзнання

 Ë³ñîâ³ çîíè ðîçòàøîâàí³ íà ï³âäåíü â³ä òóíäðè  
³ çàéìàþòü çíà÷íó òåðèòîð³þ ìàòåðèêà ªâðàç³ÿ. 

 Íàéá³ëüøèìè çà ïëîùåþ º çîíà òàéãè òà çîíà ì³øà-
íèõ ³ øèðîêîëèñòÿíèõ ë³ñ³â. ª íà ìàòåðèêó é çîíè 
ïåðåì³ííî-âîëîãèõ òà âîëîãèõ åêâàòîð³àëüíèõ ë³ñ³â.

 Æàáêà

 Виготов жабку в техніці оригамі.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

7.
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Ïðèðîäà ªâðàç³¿:  
ñòåïè é ïóñòåë³

 Щотизнаєшпростепіпустелю?

 Розглянь карту природних зон світу. Знайди на ній  
степову зону та зону пустель на  
материку Євразія.

Íà ï³âäåíü â³ä çîíè ì³øàíèõ 
³ øèðîêîëèñòÿíèõ ë³ñ³â âåëèê³ 
ïëîù³ çàéìàþòü ñòåïè — áåç-
êðà¿ ð³âíèíí³ ïðîñòîðè ç ðîäþ÷è-
ìè ÷îðíîçåìíèìè ´ðóíòàìè, íà 
ÿêèõ ðîñòóòü òðàâ’ÿíèñò³ ðîñëèíè. Ó çîí³ ñòåï³â òåïëå 
é òðèâàëå ë³òî, äîù³ âèïàäàþòü ð³äêî. Çèìà êîðîòêà, 
àëå õîëîäíà, ìàëîñí³æíà. 

Ðîñëèíè ñòåïó öâ³òóòü íàâåñí³, êîëè â ´ðóíò³ áàãàòî 
âîëîãè. Êîëè íàñòóïàº ñïåêà, ñòåáëà ³ ëèñòêè äåÿêèõ 
ðîñëèí (òþëüïàí³â, ï³âíèê³â) â³äìèðàþòü, à â ´ðóíò³ 
çàëèøàþòüñÿ ï³äçåìí³ ÷àñòèíè ³ç çàïàñîì ïîæèâíèõ 
ðå÷îâèí. Â ³íøèõ ðîñëèí, íàïðèêëàä ó êîâèëè, äóæå 
âóçüêå æîðñòêå ëèñòÿ, ùî çìåíøóº âèïàðîâóâàííÿ 
âîäè.

Ó ñòåïàõ áàãàòî êîìàõ: ìåòåëèê³â, æóê³â, êîíèê³â. 
Æèâóòü òóò ³ ïëàçóíè: ÿù³ðêà, ñòåïîâà ãàäþêà, ñòå-
ïîâà ÷åðå ïàõà. Ðîñëèíàìè é êîìàõàìè æèâëÿòüñÿ 
ïòàõè, ÿê³ ãí³çäÿòüñÿ íà çåìë³: ñòåïîâèé æàéâîðîíîê, 
äðîõâà, êóð³ï êà, ïåðåïåë. Ó çîí³ ñòåï³â äóæå ïîøèðå-
í³ ïîëüîâ³ ìèø³, áàáàêè, õîâðàõè. Â³ä ñïåêè, õîëîäó 
é õèæàê³â âîíè õîâàþòüñÿ â íîðàõ. Äð³áíèìè òâàðè-
íàìè æèâëÿòüñÿ ñòåïîâèé îðåë, áîðèâ³òåð, ëèñèöÿ, 
ñòåïîâèé òõ³ð. Ìàéæå âñ³ òâàðèíè ñòåï³â íàáóëè çà-
áàðâëåííÿ ñóõî¿ òðàâè. Òàê ¿ì ëåãøå õîâàòèñÿ â³ä âî-

Êîâèëà
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ðîã³â àáî íåïîì³òíî ï³äêðàäàòèñÿ äî çäîáè÷³. Ó ñòå-
ïàõ ìàëî âîäè. Êîëè äîâãî íåìàº äîù³â ³ ðîñëèíè 
çàñèõàþòü, ÷åðåïàõè, õîâðàõè âïàäàþòü ó ñïëÿ÷êó, 
à á³ëüø³ñòü ïòàõ³â ³ çâ³ð³â ïåðåñåëÿºòüñÿ íà ïîëèâí³ 
çåìë³.

Òâàðèíè ñòåïó

Äðîõâà Õîâðàõ Ãàäþêà ñòåïîâà

Âåëèê³ ïëîù³ ñòåï³â ªâðàç³¿ íèí³ ðîçîðàí³ àáî  
âèêîðèñòîâóþòüñÿ ëþäèíîþ ÿê ïàñîâèùà äëÿ õóäî-
áè. Ó ðåçóëüòàò³ ðîäþ÷³ ´ðóíòè ðóéíóþòüñÿ, áàãàòî 
âèä³â ðîñëèí ³ òâàðèí ñòàþòü ð³äê³ñíèìè ÷è âçàãà-
ë³ çíèêàþòü. Òàê çíèê ëè äèêèé ê³íü òàðïàí, òóð; ñêî-
ðîòèëàñÿ ÷èñåëüí³ñòü ñàéãàê³â; ó äèê³é ïðèðîä³ íå  
ïîáà÷èø êîíÿ Ïðæåâàëüñüêîãî.

Íà ï³âäåíü â³ä çîíè ñòåï³â ñòàº äåäàë³ òåïë³øå 
é ñóõ³øå, äîù³ âèïàäàþòü äóæå ð³äêî. Ðîñëèí íà  
òàêèõ ä³ëÿíêàõ ðîñòå âñå ìåíøå. Ïîñòóïîâî ñòåï çì³-
íþºòüñÿ íàï³â ïóñòåëåþ, ÿêà ïåðåõîäèòü ó ïóñòåëþ. 

Íà ìàòåðèêó º ï³ùàí³, ãëèíèñò³ é êàì’ÿíèñò³ ïóñòå-
ë³. Íàéá³ëü øà ïóñòåëÿ ªâðàç³¿ — Ãîá³. 

Ë³òî â ïóñòåë³ äóæå æàðêå. Âäåíü ïîâåðõíÿ çåìë³ 
íàãð³âàºòüñÿ äî +70 °Ñ, à òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ â ò³í³ 
ïåðå âèùóº +40 °Ñ. Íî÷³ õîëîäí³, òîìó ùî ãëèíà é ï³-
ñîê øâèäêî îñòèãàþòü. Ó ïóñòåë³ âèïàäàº äóæå ìàëî 
îïàä³â. Çèìà êîðîòêà, àëå õîëîäíà, ³ç ñèëüíèìè  
ìîðîçàìè é â³òðàìè. Ñí³ã âèïàäàº íå ñêð³çü, òà é ñí³-
ãîâèé ïîêðèâ íå ãëèáîêèé.
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Ó ïóñòåë³ ðîñòóòü ðîñëèíè ³ æèâóòü òâàðèíè, ÿê³ 
ïðèñòîñóâàëèñÿ äî âàæêèõ ïðèðîäíèõ óìîâ. Êîðåí³ 
âåðá ëþæî¿ êîëþ÷êè òà êóùà äæóçãóí ãëèáîêî ïðî-
íèêàþòü ó çåìëþ ³ çâ³äòè äîáóâàþòü âîäó. ×àñòî 
òðàï ëÿþòüñÿ çàðîñò³ ñàêñàóëó — íåâåëèêîãî äåðåâà  
ç âèê ðèâëåíèì ñòîâáóðîì ³ ìàëî ïîì³òíèìè ëèñòêà-
ìè, ùî íàãàäóþòü ëóñêè. 

Ðîñëèíè ïóñòåë³

Äæóçãóí Âåðáëþæà êîëþ÷êà Ñàêñàóë

Ó ïóñòåëÿõ æèâóòü æóêè ñêàðàáå¿, ñêîðï³îíè é îò-
ðóéí³ ïàâóêè òàðàíòóëè; áàãàòî ð³çíèõ ÿù³ðîê, çì³é. 
Çâè÷íèìè ìåøêàíöÿìè ïóñòåëü º ï³ùàíêè, òóø-
êàí÷èêè. ²ç âåëèêèõ òâàðèí ïîøèðåí³ àíòèëîïè —  
äæåéðàíè, äèê³ îñëè — êóëàíè; â îêðåìèõ ðåã³îíàõ 
Àç³¿ òðàïëÿþòüñÿ äèê³ âåðáëþäè. Æèâóòü ó ïóñòåë³ 
ëèñèöÿ êîðñàê, ¿æàê âóõàòèé, øàêàë. 

Òâàðèíè ïóñòåë³

Òóøêàí÷èê ÒàðàíòóëÄæåéðàí

Òâàðèíè ïóñòåëü äîáðå ïðèñòîñîâàí³ äî ïåðåïà-
ä³â òåìïåðàòóð ³ ïîñò³éíîãî äåô³öèòó âîäè. Âîíè 
ìàþòü ïåðåâàæíî æîâòå, ïîä³áíå äî êîëüîðó ï³ñêó, 
çàáàðâëåííÿ, ùî äîïîìàãàº óíèêàòè íåáåçïåêè àáî 
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óñï³øíî ïîëþâàòè. Áàãàòî òâàðèí óäåíü õîâàþòüñÿ 
â íîðàõ àáî çàðèâàþòüñÿ â ï³ñîê, à âíî÷³ âèõîäÿòü íà 
ïîøó êè ¿æ³. 

ß ä³çíàâñÿ, ùî ìåøêàíö³ ïóñòåë³ 
ìîæóòü äîâãî ïåðåáóâàòè áåç âîäè: îäíèì 
âèñòà÷àº ò³º¿ âîëîãè, ÿêó âîíè îòðèìóþòü, 

ïî¿äàþ÷è ðîñëèíè, à ³íø³ â íàéá³ëüøó 
ñïåêó âïàäàþòü ó ñïëÿ÷êó.

Ëþäè çì³íþþòü ïðèðîäó ïóñòåëü: áóäóþòü çðîøó-
âàëüí³ êàíàëè, âîäîñõîâèùà, ³ íà çðîøåíèõ çåìëÿõ 
âèðîùóþòü áàâîâíèê, ðèñ, âèíîãðàä òà ³íø³ êóëüòóðí³ 
ðîñëèíè. Ó çîí³ ïóñòåëü âèäîáóâàþòü êîðèñí³ êîïà-
ëèíè, ðîçâîäÿòü ñâ³éñüêèõ âåðáëþä³â.

Óí³êàëüíà ïðèðîäà ïóñòåëü ³ ñòåïó îõîðîíÿºòüñÿ 
ó Âåëèêîìó Ãîá³éñüêîìó çàïîâ³äíèêó (Ìîíãîë³ÿ).

Порівняйте природу зони степу й зони пустель. Назвіть 
спільні та відмінні ознаки.

Обговоріть, як господарська діяльність людини впливає 
на природу степів і пустель.

Підготуйповідомлення(завибором): 1) про одну із 
тварин зони степу чи зони пустель; 2) про Олешківські 
піски, які називають «українською пустелею».

Перевірсебе
1. Îõàðàêòåðèçóé ïîãîäí³ óìîâè çîíè ñòåïó ³ çîíè 

ïóñòåëü.
2. ßê³ ðîñëèíè ðîñòóòü ó ñòåïó, à ÿê³ — â ïóñòåë³? ßê 

âîíè ïðèñòîñóâàëèñÿ äî æèòòÿ â óìîâàõ íåñòà÷³ âî-
ëîãè? 

3. Ðîçêàæè ïðî òâàðèííèé ñâ³ò ñòåïó. 
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!  Підсумуйсвоїзнання

 Ñòåïîâà çîíà ðîçòàøîâàíà â ï³âäåííîìó íàïðÿìêó 
â³ä çîíè ì³øàíèõ ³ øèðîêîëèñòÿíèõ ë³ñ³â, à çà íåþ, 
ùå äàë³ íà ï³âäåíü, — çîíà ïóñòåëü. 

 Ó ïóñòåëÿõ, ïîð³âíÿíî ç³ ñòåïîì, á³ëüø ñïåêîòíå 
é ïîñóøëèâå ë³òî, à çèìà — õîëîäíà é ìîðîçíà. 
Òóò ðîñòóòü ðîñëèíè ³ æèâóòü òâàðèíè, ÿê³ çìîãëè 
ïðèñòîñóâàòèñÿ äî íåñòà÷³ âîëîãè é ð³çêèõ ïåðåïà-
ä³â òåìïåðàòóð.

 Ïàâè÷

 Виготов фігурку павича за поданим зразком.

1.

6.

2. 3. 4.

5.



Óêðà¿íà íà êàðò³ ñâ³òó. 
Êàðòà Óêðà¿íè

Щотакегеографічнакарта?Яківидикарттизна
єш?Якчитатикарту?

Уважнорозглянь політичну карту світу. Знайди і по-
кажи на ній Україну. Показуй державу по лінії кордонів. 
Визнач, на якому материку та в якій частині світу розта-
шована Україна. 

Òè âæå çíàºø, ùî Óêðà¿íà — íåçàëåæíà äåðæà-
âà. Âîíà ðîçòàøîâàíà íà ìàòåðèêó ªâðàç³ÿ, ó öåíò-
ðàëüíî-ñõ³äí³é ÷àñòèí³ ªâðîïè. Íàøà äåðæàâà — íàé-
á³ëüøà çà ðîçì³ðàìè òåðèòîð³¿ êðà¿íà ñåðåä òèõ, ÷è¿ 
êîðäîíè ïîâí³ñòþ ëåæàòü ó ªâðîï³. Çà ïëîùåþ ïî-
âåðõí³ (603 548 êì2) âîíà ïîñ³äàº ñîðîê ï’ÿòå ì³ñöå 
â ñâ³ò³. Ñòîëèöÿ Óêðà¿íè — ì³ñòî Êè¿â.

Прочитай вірш. Як називає Україну поетеса? Із чим по-
рівнює?

60
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Ìîÿ Óêðà¿íà
Ìîÿ Óêðà¿íà — öå êðàé áàðâ³íêîâèé,
äå òèõèé ñàäî÷îê ³ ÷àé ñâ³òàíêîâèé,
äå ùåäðà çåìëÿ ðîçêâ³òàº áàðâèñòî,
äå â õàò³ çàìåòåíî, ïðèáðàíî, ÷èñòî.
Äå âïåðøå ïî÷óëà ÿ ìàìèíó ìîâó —
ãíó÷êó, ìåëîä³éíó, ïðèâàáíó, ñâÿòêîâó,
äå ñíè ñïîâèâàëè ìåíå êîëèñêîâ³
ïðè ùèð³é ìîëèòâ³ ³ äîáðîìó ñëîâ³...
Ìîÿ Óêðà¿íà — óñå, ùî ÿ ìàþ,
ì³é ðàéñüêèé êóòî÷îê ó çåëåí-ðîçìà¿.

                Ëåñÿ Ïðîíü

 Дослідіть зображення нашої країни на карті світу (карті 
півкуль), глобусі та карті України.

 Попрацюй із фізичною картою України.
 1.  Уважно розглянь фізичну карту України. Прочитай 

масштаб. Що він означає? 
 2.  Знайди і покажи кордони України. Як вони позначені?
 3.  Визнач, з якими державами межує Україна. З якою із 

них кордон нашої країни найдовший?
 4.  Розглянь умовні знаки на карті. Що вони означають?
 5.  Спробуй розповісти про Україну за фізичною картою.

Ðîçãëÿäàþ÷è ô³çè÷íó êàðòó Óêðà¿íè, òè ïåðåêîíà-
ºøñÿ, ùî íà ñóõîäîë³ âîíà ìåæóº ³ç ñ³ìîìà äåðæà-
âàìè ñâ³òó. Íà ï³âäí³ Óêðà¿íà ìàº âèõ³ä äî ×îðíîãî 
é Àçîâñüêîãî ìîð³â. Íàéäîâøèé êîðäîí — ç Ðîñ³-
ºþ, áëèçüêî 2000 êì.

Òåðèòîð³ÿ Óêðà¿íè ïðîñòÿãàºòüñÿ íà 1316 êì ³ç çà-
õîäó íà ñõ³ä òà íà 893 êì ç ï³âíî÷³ íà ï³âäåíü. Êðàé-
í³ì ñõ³äíèì ïóíêòîì º ñ. Ðàííÿ Çîðÿ Ëóãàíñüêî¿ 
îáëàñò³, à êðàéí³ì çàõ³äíèì ïóíêòîì — ñ. Ñîëîìî-
íîâå Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³. Êðàéíÿ ï³âí³÷íà òî÷êà —  
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ñ. Ãðåì’ÿ÷ ×åðí³ã³âùèí³, à ï³âäåí-
íà — ìèñ Ñàðè÷ ó Êðèìó.

Íà ï³âäåííîìó ñõîä³ Óêðà¿íñüêèõ 
Êàðïàò ïîáëèçó ñ. Ä³ëîâå Çàêàðïàò-
ñüêî¿ îáëàñò³ ëåæèòü ãåîãðàô³÷íèé 
öåíòð ªâðîïè. Öå ì³ñöå áóëî âè-
çíà÷åíå ùå â 19-ìó ñòîë³òò³ ³ òîä³ æ 
óñòàíîâëåíî ïàì’ÿòíèé çíàê.

Íà ô³çè÷í³é êàðò³ Óêðà¿íè çîáðàæå-
íî ð³âíèíè, ãîðè, ð³÷êè, îçåðà, ìîðÿ, 
âåëèê³ ì³ñòà. Çåìí³ íàäðà áàãàò³ íà 

êîðèñí³ êîïàëèíè, ðîäîâèùà ÿêèõ íà êàðò³ ïîçíà÷åí³ 
â³äïîâ³äíèìè óìîâíèìè çíàêàìè.

Òåðèòîð³ÿ íàøî¿ êðà¿íè ñêëàäàºòüñÿ ³ç 24 îáëàñ-
òåé òà Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì. Íàéá³ëüø³ çà 
ê³ëüê³ñòþ íàñåëåííÿ ì³ñòà — Êè¿â, Õàðê³â òà Îäåñà. 
Ó êîæíîìó ç íèõ ìåøêàº ïîíàä ì³ëüéîí îñ³á. Óñüî-
ãî æ â Óêðà¿í³ ïðîæèâàº ïðèáëèçíî 42 ì³ëüéîíè ëþ-
äåé. Çà ºâðîïåéñüêèìè ì³ðêàìè öå íå òàê áàãàòî. 
Íàïðèêëàä, ó Ïîëüù³, òåðèòîð³ÿ ÿêî¿ ëåäü íå âäâ³÷³ 
ìåíøà â³ä òåðèòîð³¿ íàøî¿ äåðæàâè, ìåøêàº ïîíàä  
38 ì³ëüéîí³â ëþäåé. À â Í³ìå÷÷èí³, ïëîùà ÿêî¿ ìàé-
æå òàêà, ÿê ³ Óêðà¿íè, ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ ïåðåâèùóº 
83 ì³ëüéîíè.

 Поміркуйте, яку інформацію, подану в тексті, можна  
отримати за допомогою географічної карти, а яку — ні.

 Розкажи, де ти живеш. Знайди це місце на фізичній карті 
України.

 Обговоріть, чому важливо мати дружні відносини  
з краї нами-сусідами.

 Досліди́, яким державам-сусідам України належать  
зоб ражені на с. 63 прапори.

Ãåîäåçè÷íèé çíàê 
ãåîãðàô³÷íîãî öåíòðó 

ªâðîïè
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Уявіть, що вас запросили на міжнародну конференцію: 
1 група — у Польщу; 2 група — у Румунію; 3 група — 
у Болгарію. Підготуйте виступ на тему: «Поділюсь лю-
бов’ю до України». Про що ви хотіли б дізнатися у своїх 
ровес ників? 

Попрацюй із контурною картою України.
 1.  Порівняй контурну карту з фізичною картою України.
 2.  Знайди на контурній карті столицю України та познач 

її. На́зву міста підписуй друкованими літерами право-
руч від умовного знака.

 3.  Знайди на контурній карті та познач одне-два міста 
України.

ß ä³çíàâñÿ, ùî Óêðà¿íà çàéìàº 
ïåðøå ì³ñöå â ªâðîï³ çà òåðèòîð³ºþ 

òà ï’ÿòå ì³ñöå â ªâðîï³ ³ äâàäöÿòü äåâ’ÿòå 
ó ñâ³ò³ çà ÷èñåëüí³ñòþ íàñåëåííÿ.

Підготуйпрезентацію про одну з країн-сусідів України, 
де ти мрієш побувати.

Перевірсебе
1. ßêó ³íôîðìàö³þ ïðî íàøó äåðæàâó ìîæíà îòðèìàòè 

ç ô³çè÷íî¿ êàðòè Óêðà¿íè, à ÿêó — ç ïîë³òè÷íî¿ êàðòè 
ñâ³òó?

2. Ó ÿê³é ÷àñòèí³ ñâ³òó ðîçòàøîâàíà Óêðà¿íà? Ó ÿê³é ï³â-
êóë³? Ó ÿê³é ÷àñòèí³ ªâðîïè?

3. Ç ÿêèìè êðà¿íàìè âîíà ìåæóº?
4. ßêèìè ìîðÿìè îìèâàºòüñÿ Óêðà¿íà?
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!  Підсумуйсвоїзнання

 Òåðèòîð³ÿ Óêðà¿íè ðîçòàøîâàíà íà ìàòåðèêó ªâðà-
ç³ÿ, ó öåíòðàëüíî-ñõ³äí³é ÷àñòèí³ ªâðîïè. 

 Óêðà¿íà — íàéá³ëüøà êðà¿íà ªâðîïè. Òåðèòîð³ÿ íà-
øî¿ äåðæàâè ñêëàäàºòüñÿ ³ç 24 îáëàñòåé òà Àâòî-
íîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì.

 Íàéáëèæ÷³ ñóñ³äè Óêðà¿íè — Ïîëüùà, Ñëîâà÷÷èíà, 
Á³ëîðóñü, Óãîðùèíà, Ìîëäîâà, Ðóìóí³ÿ ³ Ðîñ³ÿ.

 Ç ô³çè÷íî¿ êàðòè ìîæíà ïî÷åðïíóòè ³íôîðìàö³þ 
ïðî òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, ¿¿ ïðèðîäí³ îá’ºêòè, íàñå-
ëåí³ ïóíêòè òîùî.

Êîðèñí³ êîïàëèíè Óêðà¿íè

 Щотакекориснікопалини?Якназиваютьмісця,
деїхдобувають?

Óêðà¿íà áàãàòà íà êîðèñí³ êîïàëèíè. Òîá³ â³äîìî, 
ùî ö³ ïðèðîäí³ óòâîðåííÿ ëþäèíà äîáóâàº ç íàäð 
àáî ç ïîâåðõí³ Çåìë³ ³ âèêîðèñòîâóº â ð³çíèõ ö³ëÿõ. 
Çàëåæíî â³ä âèêîðèñòàííÿ, êîðèñí³ êîïàëèíè ïîä³ëÿ-
þòü íà ðóäí³, íåðóäí³ òà ïàëèâí³ (ãîðþ÷³). 

Êîðèñí³ êîïàëèíè, ç ÿêèõ îäåðæóþòü ìåòàëè, íàçè-
âàþòü ðóäíèìè, àáî ðóäàìè ìåòàë³â. 

 Розгляньфізичну карту України. Які рудні корисні копа-
лини є в Україні? Як позначають їх родовища на карті?

Ðóäè äîáóâàþòü ó øàõòàõ ³ êàð’ºðàõ. Ó ïðèðîä³ 
çàë³çíà ðóäà áóâàº áóðîãî, ÷åðâîíîãî àáî ÷îðíîãî 
êîëüîðó. Âîíà âàæêà ³ òâåðäà. Ó ñïåö³àëüíèõ ïå÷àõ 
ç ðóäè âèïëàâëÿþòü çàë³çî òà éîãî ñïëàâè — ÷àâóí 
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³ ñòàëü. Ç íèõ âèãîòîâëÿþòü öâÿõè, äðîòè, òðóáè, àâòî-
ìîá³ë³ òîùî. ²ç ìàðãàíöåâî¿ ðóäè — òâåðäî¿ êîðèñíî¿ 
êîïàëèíè ñ³ðîãî àáî ÷îðíîãî êîëüîðó ç ìåòàëåâèì 
áëèñêîì — äîáóâàþòü ìàðãàíåöü, ÿêèé âèêîðèñòî-
âóþòü äëÿ âèïëàâëÿííÿ ñòàë³. Íàéá³ëüø³ ðîäîâèùà 
çàë³çíî¿ òà ìàðãàíöåâî¿ ðóä ðîçòàøîâàí³ â Äí³ïðîïå-
òðîâñüê³é îáëàñò³.

          Ðóäí³ êîðèñí³ êîïàëèíè

Çàë³çíà ðóäà Ìàðãàíöåâà ðóäà 

Êàì’ÿíà ñ³ëü, ãðàô³ò, ãðàí³ò, ìàðìóð, âàïíÿê, ãëèíà 
³ ï³ñîê — öå íåðóäí³ êîðèñí³ êîïàëèíè. 

Визнач за допомогою фізичної карти України, які неруд-
ні корисні ко па лини є на території нашої держави. Як по-
значають їх родовища на карті? 

Êàì’ÿíó ñ³ëü äîáóâàþòü ó ñîëÿíèõ øàõòàõ, à òàêîæ 
³ç âîäè ñîëîíèõ âîäîéì. Íàéá³ëüø³ ðîäîâèùà çî-
ñåðåäæåí³ â Äîíåöüê³é îáëàñò³, íà Çàêàðïàòò³ é íà 
Êðèìñüêîìó ï³âîñòðîâ³. ²ç êàì’ÿíî¿ ñîë³ îòðèìóþòü 
êóõîííó ñ³ëü òà õàð÷îâó ñîäó.

Ãðàí³ò, âàïíÿê, ï³ñîê ³ ãëèíó äîáóâàþòü ó êàð’ºðàõ 
³ âèêîðèñòîâóþòü íà áóä³âíèöòâ³. Ãðàí³ò áóâàº ð³çíî-
ãî êîëüîðó, à âàïíÿê — á³ëèé, ñ³ðèé àáî æîâòóâàòèé. 
²ç ãðàí³òó ñïîðóäæóþòü ïàì’ÿòíèêè, íèì îçäîáëþþòü 
ñòàíö³¿ ìåòðî, áóäèíêè. Ç âàïíÿêó âèðîá ëÿþòü âàïíî 
³ öåìåíò. 

Ï³ñîê ñêëàäàºòüñÿ ³ç æîâòèõ, ñ³ðèõ ÷è á³ëèõ òâåðäèõ 
ï³ùèíîê, íå ç’ºäíàíèõ ì³æ ñîáîþ. Â³í ñèïêèé, äîáðå 
ïðîïóñêàº âîäó. Ãëèíà áóâàº ð³çíîãî êîëüîðó. Ñêëà-
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äàºòüñÿ ç òâåðäèõ âçàºìîçâ’ÿçàíèõ ÷àñòèíîê, ïîãàíî 
ïðîïóñêàº âîäó. Âîëîãà ãëèíà â’ÿçêà. ²ç ï³ñêó âèãî-
òîâëÿþòü ñêëî, ç ãëèíè — ïëàñòèë³í, öåãëó, ïîñóä. 

Ãëèíà, ï³ñîê ³ âàïíÿê ïîøèðåí³ ïî âñ³é òåðèòîð³¿ 
Óêðà¿íè, à íàéá³ëüø³ ðîäîâèùà ãðàí³òó ðîçòàøîâàí³ 
â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³.

Íåðóäí³ êîðèñí³ êîïàëèíè

Êàì’ÿíà ñ³ëü Ãëèíà Ãðàí³òÂàïíÿê Ï³ñîê

Òîá³ â³äîìî, ùî ïàëèâíèìè (ãîðþ÷èìè) êîðèñíè-
ìè êîïàëèíàìè íàçèâàþòü êîïàëèíè, ÿê³ ï³ä ÷àñ ãî-
ð³ííÿ âèä³ëÿþòü òåïëî. Òîðô, áóðå òà êàì’ÿíå âóã³ëëÿ, 
íàôòà ³ ïðèðîäíèé ãàç — ïàëèâí³ êîðèñí³ êîïàëèíè.

Визначза допомогою фізичної карти України, які палив-
ні корисні копалини є на території держави. Як познача-
ють їх родовища на карті? 

Â Óêðà¿í³ º çíà÷í³ ïîêëàäè êàì’ÿíîãî ³ áóðîãî âóã³ëëÿ.

ß ç’ÿñóâàâ, ùî íàéá³ëüø³ ðîäîâèùà 
êàì’ÿíîãî âóã³ëëÿ çîñåðåäæåí³ ó Äîíåöüê³é 

òà Ëóãàíñüê³é, áóðîãî — ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é 
îáëàñòÿõ. Çàïàñè âóã³ëëÿ 

º òàêîæ íà Ëüâ³âùèí³ ³ íà Âîëèí³.

Äîáóâàþòü âóã³ëëÿ â øàõòàõ ³ êàð’ºðàõ. Êàì’ÿíå âó-
ã³ëëÿ, íà â³äì³íó â³ä áóðîãî, á³ëüø ù³ëüíå, ìàº áëèñê 
³ âèä³ëÿº á³ëüøå òåïëà ïðè çãîðàíí³. Âóã³ëëÿ âèêî-
ðèñòîâóþòü ÿê ïðèðîäíå ïàëèâî íà åëåêòðîñòàíö³ÿõ, 
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çàâîäàõ, ó ïîáóò³. Ç íüîãî âèãîòîâëÿþòü ïëàñòìàñè, 
ôàðáè, ë³êè, ïàðôóìè.

Ïàëèâí³ êîðèñí³ êîïàëèíè

Ïðèðîäíèé 

ãàç 

Êàì’ÿíå 
âóã³ëëÿ 

Áóðå âóã³ëëÿ ÒîðôÍàôòà

Ðîäîâèùà íàôòè º ó Ëüâ³âñüê³é, ²âàíî-Ôðàíê³â-
ñüê³é, Ñóìñüê³é, ×åðí³ã³âñüê³é, Õàðê³âñüê³é ³ Ïîëòàâ-
ñüê³é îáëàñ òÿõ. Íàôòà — ìàñëÿíèñòà ãóñòà ð³äèíà 
òåìíîãî êîëüîðó ç ð³çêèì çàïàõîì. Âîíà ëåãøà çà 
âîäó, ãîðèòü ê³ïòÿâèì ïîëóì’ÿì ³ âèä³ëÿº á³ëüøå òåï-
ëà, í³æ êàì’ÿíå âóã³ëëÿ. Äëÿ äîáóâàííÿ íàôòè áóäó-
þòü áóðîâ³ âèøêè ³ ñâåðäëÿòü ãëèáîê³ ñâåðäëîâèíè. 
Ç íàôòè îäåðæóþòü ð³çí³ âèäè ïàëèâà (áåíçèí, ãàñ, 
ìàçóò), ìàøèíí³ ìàñòèëà, ïëàñòìàñó, ñèíòåòè÷í³ âî-
ëîêíà. ¯¿ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèãîòîâëåííÿ òêàíèí, 
ôàðá, ëàê³â, ë³ê³â.

Ïðèðîäíèé ãàç — áåçáàðâíèé, ëåãøèé çà ïîâ³ò-
ðÿ, ãîðþ÷èé, íå ìàº çàïàõó. Ï³ä ÷àñ ãîð³ííÿ âèä³-
ëÿº áàãàòî òåïëà. Âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê ïàëèâî, äëÿ 
îäåðæàííÿ ïëàñòìàñ, ñèíòåòè÷íèõ âîëîêîí, ãóìè. 
Äîáóâàþòü ãàç ³ç ñâåðäëîâèí. 

ß äîñë³äèëà, ùî â Óêðà¿í³ íàéá³ëüø³ 
çàïàñè ïðèðîäíîãî ãàçó çîñåðåäæåí³ 
ó ðîäîâèùàõ íà òåðèòîð³¿ Õàðê³âñüêî¿ 

³ Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñòåé, ó Êðèìó. Ïîêëàäè 
ãàçó é íàôòè º ³ íà äí³ ×îðíîãî òà 

Àçîâñüêîãî ìîð³â.
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 Дізнайтеся із додаткових джерел, де в Україні розташо-
вані родовища торфу. Як його використовують?

Çàïàñè êîðèñíèõ êîïàëèí, ÿê³ äîáóâàþòü â Óêðà-
¿í³, íå áåçìåæí³. Òîìó ¿õ ïîòð³áíî âèêîðèñòîâóâàòè 
îùàäëèâî.

 Допоможи Дмитрикові довести, що паливні корисні ко-
палини мають величезне значення у житті людей.

 Поміркуйте, чому до корисних копалин та виробів із 
них треба ставитися бережливо. Чому необхідно ощадли-
во використовувати природне паливо?

 Обговоріть, які корисні копалини добувають у вашій 
місцевості; як їх використовують.

 Перевірсебе
1. Íà ÿê³ ãðóïè ïîä³ëÿþòü êîðèñí³ êîïàëèíè? 
2. Íàâåäè ïðèêëàäè ðóäíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí. ßê ¿õ 

âèêîðèñòîâóþòü ëþäè? 
3. Ðîçêàæè ïðî íåðóäí³ êîðèñí³ êîïàëèíè Óêðà¿íè.

!  Підсумуйсвоїзнання

 Óêðà¿íà áàãàòà íà ð³çí³ âèäè êîðèñíèõ êîïàëèí: 
ðóäí³, íåðóäí³ é ïàëèâí³. 

 Êîðèñí³ êîïàëèíè ïîòð³áíî âèêîðèñòîâóâàòè îùàä-
ëèâî.

Ñâèùèê

 Виготов із глини чи пластиліну 
свищик за поданим зразком.

1. 2. 3.
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Âîäîéìè Óêðà¿íè:  
ïðèðîäí³ é øòó÷í³

 ЯкезначеннямаєводанаЗемлі?Щотакеводойми?
Ö³ííèì ³ âàæëèâèì áàãàòñòâîì íàøî¿ äåðæàâè º ïî-

âåðõíåâ³ òà ï³äçåìí³ âîäè. Ïîâåðõíåâ³ âîäè çîñåðå-
äæåí³ ó âîäîéìàõ ñóõîäîëó: äæåðåëàõ, ð³÷êàõ, îçåðàõ, 
áîëîòàõ, ñòàâêàõ, âîäîñõîâèùàõ ³ êàíàëàõ. Òåðèòîð³þ 
Óêðà¿íè îìèâàþòü ×îðíå é Àçîâñüêå ìîðÿ — ÷àñòèíè 
îêåàíó, ÿê³ ãëèáîêî âð³çàþòüñÿ â ñóøó. 

Âîäîéìè, ÿê³ âèíèêëè â ïðèðîä³, íàçèâàþòü ïðè-
ðîäíèìè, à ñòâîðåí³ ëþäèíîþ äëÿ ïåâíèõ ïîòðåá — 
øòó÷íèìè. 

 Розглянь схему. Які водойми є природними, а які — 
штучними?

Ïðèðîäí³

Âîäîéìè

Øòó÷í³

Ð³÷êè Áîëîòà Ìîðÿ Äæåðåëà Îçåðà Êàíàëè Âîäîñõîâèùà Ñòàâêè

 Поміркуй, як утворюється джерело.
Óíàñë³äîê ïðîñî÷åííÿ ÷àñ òèíè òàëèõ ³ äîùîâèõ âîä 

ó çåìëþ óòâîðþþòüñÿ ï³äçåìí³ âîäè. Ëåãêî ïðîõî-
äÿ÷è êð³çü ´ðóíò ³ ï³ñîê, âîäà çàòðèìóºòüñÿ ãëèíîþ 
òà ³íøèìè ã³ðñüêèìè ïîðîäàìè. Ó ì³ñöÿõ, äå ãëèíà 
áëèçüêî ï³äõîäèòü äî ïîâåðõí³ çåìë³ (íà äí³ ÿð³â, áà-
ëîê, íà ñõèëàõ ãîðá³â, êðóòèõ áåðåã³â ð³÷îê), ï³äçåì-
íà âîäà âèò³êàº íàçîâí³. Òàê óòâîðþºòüñÿ äæåðåëî. 
Äæåðåëüíà âîäà õîëîäíà é ÷èñòà, àäæå, ïðîõîäÿ÷è 
÷åðåç øàð ï³ñêó, âîíà î÷èùóºòüñÿ â³ä äîì³øîê.
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Íàéá³ëüøå çàïàñ³â ï³äçåìíèõ âîä íà ï³âíî÷³ ³ çàõî-
ä³ Óêðà¿íè, ìåíøå — íà ñõîä³ òà ï³âäí³.

Äæåðåëà, ÿê³ ì³ñòÿòü ö³ëþùó âîäó, áàãàòó íà ð³çí³ 
ñîë³, íàçèâàþòü ì³íåðàëüíèìè. Íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè 
âèÿâëåíî ïîíàä 500 òàêèõ äæåðåë.

Ï³äçåìí³ âîäè æèâëÿòü ð³÷êè, áîëîòà, îçåðà. Ð³÷êà — 
öå ïðèðîäíèé âîäíèé ïîò³ê, ùî òå÷å â çàãëèáëåíí³ 
çåìíî¿ ïîâåðõí³. Áîëîòîì íàçèâàþòü íàäì³ðíî çâî-
ëîæåíó ä³ëÿíêó ñóõîäîëó ³ç øàðîì òîðôó, à îçåðîì — 
ïðèðîäíó çàãëèáèíó, çàïîâíåíó âîäîþ.

 Розглянь фізичну карту України. Знайди на ній  
найбільші водосховища і канали.

Âîäîñõîâèùà — öå âåëèê³ øòó÷í³ ìîðÿ, ÿê³  
ñòâîðþþòü íà ð³÷êàõ. Íà íàéá³ëüø³é ð³÷ö³ Óêðà¿íè — 
Äí³ïð³ — ñïîðóäæåí³ Êè¿âñüêå, Êàí³âñüêå, Êðåìåí-
÷óöüêå, Êàì’ÿíñüêå, Äí³ïðîâñüêå ³ Êàõîâñüêå âîäî-
ñõîâèùà. Äîâæèíà âñ³õ âîäîñõîâèù Äí³ïðà ñòàíîâèòü 
ïîíàä ñîòí³ ê³ëîìåòð³â, à øèðèíà ïîäåêóäè ñÿãàº  
25-28 êì. 

Øòó÷í³ ð³êè íàçèâàþòü êàíàëàìè. Îäíèì ³ç íàé-
äàâí³øèõ ³ íàéäîâøèõ êàíàë³â â Óêðà¿í³ º Ï³âí³÷-
íî-Êðèìñüêèé, ÿêèé ïî÷èíàºòüñÿ â³ä Êàõîâñüêîãî  
âîäîñõîâèùà ³ ïðîñòÿãàºòüñÿ íà 400 êì ÷åðåç  
Êðèìñüêèé ï³âîñòð³â äî ì³ñòà Êåð÷. Íèí³ â³í íå ä³º.

Øòó÷í³ âîäîéìè Óêðà¿íè

Ï³âí³÷íî-Êðèìñüêèé  
êàíàë

Êè¿âñüêå  
âîäîñõîâèùå

Òåðíîï³ëüñüêèé  
ñòàâ
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Ìàéæå â êîæíîìó ñåë³ òà â îêðåìèõ ì³ñòàõ º îäèí 
àáî äåê³ëüêà ñòàâê³â — øòó÷íèõ âîäîéì, ïîä³áíèõ äî 
îçåð, àëå ìåíøèõ çà ðîçì³ðàìè.  

Поміркуй, як люди використовують водойми.
Íåìîæëèâî óÿâèòè æèòòÿ ëþäåé áåç âîäè. Âîíà 

íåîá õ³äíà äëÿ ïîáóòîâèõ ïîòðåá, çðîøóâàííÿ ïîë³â, 
âèðîùóâàííÿ òâàðèí, äëÿ ðîáîòè çàâîä³â ³ ôàáðèê. 
Âîäîéìè âèêîðèñòîâóþòü ÿê ñóäíî ïëàâí³ øëÿõè äëÿ 
ïåðåâåçåííÿ âàíòàæ³â ³ ïàñàæèð³â, äëÿ ðîçâåäåííÿ 
ðèáè, âîäîïëàâíî¿ ïòèö³, ö³ííèõ õóòðîâèõ çâ³ð³â, äëÿ 
â³äïî÷èíêó, çàíÿòü âîäíèìè âèäàìè ñïîðòó. Íà âåëè-
êèõ ð³÷êàõ áóäóþòü åëåêòðîñòàíö³¿. ²ç âîäè ñîëîíèõ 
îçåð òà ìîð³â âèäîáóâàþòü ñ³ëü.

ß ââàæàþ, ùî çàáðóäíåííÿ âîäîéì 
íåáåç ïå÷ íå äëÿ æèòòÿ âñ³õ îðãàí³çì³â. 

À ÿê äóìàºø òè?

Âèêîðèñòîâóþ÷è âîäó äëÿ ð³çíèõ ïîòðåá, ëþäèíà 
çàáðóäíþº ¿¿. Ñò³÷í³ âîäè ³ç çàâîä³â òà ôàáðèê, ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêèõ ôåðì, êàíàë³çàö³éí³ âîäè ç áó-
äèíê³â, ïîòðàïëÿþ ÷è ó âîäîéìè, ñòâîðþþòü çàãðîçó 
æèòòþ ðîñëèí, òâàðèí ³ ëþäèíè. Òàê³ âîäîéìè ç ÷à-
ñîì ì³ë³þòü, à çãîäîì ìîæóòü ³ çîâñ³ì çíèêíóòè, òîìó 
¿õ òðåáà îáåð³ãàòè â³ä çàáðóäíåííÿ.

Пригадай, що водойма є природним угрупованням. Як 
її мешканці пристосувалися до спільного життя у воді 
або біля води? Наведи приклади ланцюгів живлення, що 
склалися у водоймі.

Поясніть зміст прислів’я.
Íå ïëþé ó êðèíèöþ, áî ïðèéäåø äî íå¿ ïèòè âî äèöþ.
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Обговоріть: 1 група — які заходи допоможуть уберегти 
водойми від забруднення; 2 група — яких правил безпеч-
ної поведінки потрібно дотримуватися біля водойм.

Перевірсебе
1. Íà ÿê³ ãðóïè ïîä³ëÿþòü âîäîéìè? 
2. ×îìó ñòàâêè, âîäîñõîâèùà ³ êàíàëè íàçèâàþòü øòó÷-

íèìè âîäîéìàìè?
3. ßêå çíà÷åííÿ ìàþòü âîäîéìè ó æèòò³ ëþäèíè? 

! Підсумуйсвоїзнання

 Âîäîéìè ïîä³ëÿþòü íà ïðèðîäí³ é øòó÷í³ — ñòâîðåí³ 
ëþäèíîþ. 

 Ëþäèíà âèêîðèñòîâóº âîäîéìè äëÿ ð³çíèõ ïîòðåá. 
Ùîá çáåðåãòè âîäîéìè, òðåáà ï³êëóâàòèñÿ ïðî ¿õ 
÷èñòîòó.

Áóäîâà ð³÷êè. Ð³âíèíí³ 
òà ã³ðñüê³ ð³÷êè Óêðà¿íè

ЯкірічкиУкраїнитизнаєш?
Òåðèòîð³ºþ Óêðà¿íè ïðîò³êàº ïîíàä 63 òèñÿ÷³ ð³÷îê. 

Ð³÷êè ïîä³ëÿþòü íà âåëèê³ é ìàë³, ð³âíèíí³ òà ã³ðñüê³, 
ì³ëê³ é ãëèáîê³. Á³ëüø³ñòü óêðà¿íñüêèõ ð³÷îê ð³âíèíí³ 
é íåâåëèê³; ëèøå ÷îòèðíàäöÿòü ³ç íèõ ìàþòü ïðîòÿæ-
í³ñòü ïîíàä 500 êì. Ó êîæíî¿ ð³÷êè º âèò³ê, ðóñëî, 
ãèðëî, ïðèòîêè ³ áåðåãè. 

Âèò³ê — öå ì³ñöå, äå ð³÷êà áåðå ïî÷àòîê. Âèòîêîì 
ìîæå áóòè äæåðåëî, îçåðî, áîëîòî ÷è ëüîäîâèê ó ãîðàõ. 

Êîæíà ð³÷êà ìàº ïðàâèé ³ ë³âèé áåðåãè. 
ßêùî ñòàòè îáëè÷÷ÿì ó íàïðÿì³ òå÷³¿, òî ñïðàâà 

áóäå ïðàâèé áåðåã, à çë³âà — ë³âèé.
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Ó ð³÷êó çàçâè÷àé âïàäàþòü ³íø³ ð³÷êè — öå ¿¿ ïðè-
òîêè. Çàãëèáëåííÿ, ïî ÿêîìó òå÷å ð³÷êà, íàçèâàþòü 
ð³÷èùåì (ðóñëîì). Ì³ñöå, äå ð³÷êà âïàäàº â ³íøó 
âîäîéìó — ð³÷êó, îçåðî ÷è ìîðå, — öå ¿¿ ãèðëî.

Ñõåìà ð³÷êè

1 — âèò³ê  
2 — ãèðëî  
3 — ð³÷èùå (ðóñëî)  
4 — ë³âà ïðèòîêà  
5 — ïðàâà ïðèòîêà

 Поміркуй, чому одні річки називають рівнинними, 
а інші — гірськими.

Íà ð³âíèíàõ ñïîê³éíî ³ ïîâ³ëüíî òå÷óòü ð³âíèíí³ ð³÷-
êè, à â ãîðàõ áóðõëèâî ³ øâèäêî íåñóòü ñâî¿ âîäè ã³ð-
ñüê³ ð³÷êè.

 Розглянь світлини. Знайди ці річки на фізичній карті 
України. Простеж по карті, куди вони впада ють. Правиль-
но показуй річку на карті: від витоку до гирла.

Ð³÷êè Óêðà¿íè

Ñ³âåðñüêèé Äîíåöü

Äí³ïðî

Äí³ñòåð

Ï³âäåííèé Áóã
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Äí³ïðî — íàéá³ëüøà ð³÷êà Óêðà¿íè ³ òðåòÿ çà äîâ-
æèíîþ ð³÷êà ªâðîïè. Âîíà áåðå ïî÷àòîê ç íåâåëè-
êîãî áîëîòà íà òåðèòîð³¿ Ðîñ³¿ ³ òå÷å ÷åðåç Á³ëîðóñü 
òà Óêðà¿íó äî ×îðíîãî ìîðÿ. Íà òåðåíàõ íàøî¿ äåð-
æàâè Äí³ïðî íàéäîâøèé ³ íàéøèðøèé. Â³í ïðîò³êàº 
ç ï³âíî÷³ íà ï³âäåíü, çàáåçïå÷óþ÷è âîäîþ á³ëüøå 
ïîëîâèíè íàñåëåííÿ êðà¿íè. 

ß ä³çíàëàñÿ, ùî íàø³ ïðåäêè íàçèâàëè 
öþ ð³÷êó Ñëàâóòè÷åì.

Íà ìàëüîâíè÷èõ áåðåãàõ Äí³ïðà ðîçêèíóëèñü ì³ñòà 
Êè¿â, Äí³ïðî, Õåðñîí, Çàïîð³ææÿ.

Íàéá³ëüø³ ïðèòîêè Äí³ïðà — Ïðèï’ÿòü (ïðàâà) 
³ Äåñíà (ë³âà). Íà Äåñí³ ñòî¿òü äàâíº ì³ñòî ×åðí³ã³â.

Ð³÷êà Ï³âäåííèé Áóã áåðå ïî÷àòîê íà Ïîä³ëüñüê³é 
âèñî÷èí³ ó Õìåëüíèöüê³é îáëàñò³ ³ âïàäàº ó ×îð-
íå ìîðå. Íà áåðåãàõ Ï³âäåííîãî Áóãó ðîçòàøîâàí³ 
ì³ñòà Õìåëüíèöüêèé òà Â³ííèöÿ.

Ñ³âåðñüêèé Äîíåöü òå÷å íà ñõîä³ Óêðà¿íè. Îäí³ºþ 
ç éîãî ïðèòîê º ð³÷êà Ëóãàíü, íà áåðåãàõ ÿêî¿ ðîçêè-
íóëîñü ì³ñòî Ëóãàíñüê.

Äí³ñòåð áåðå ïî÷àòîê ó Êàðïàòàõ. Ó âåðõí³é òå÷³¿ 
öå ã³ðñüêà ð³÷êà, à â ñåðåäí³é — ð³âíèííà. Ïðîò³êàº 
Äí³ñòåð ïî çàõ³äí³é ÷àñòèí³ Óêðà¿íè, ìàº áëèçüêî 
500 ïðèòîê. Îäíà ç íàéá³ëüøèõ — ð³÷êà Ñåðåò, íà 
áåðåãàõ ÿêî¿ ñòî¿òü ì³ñòî Òåðíîï³ëü.

Поміркуй,чи є річка природним угрупованням. Чому?

Обговоріть, чому великі міста з’явилися на берегах 
річок. Чому на карті річки зображують лініями різної 
товщини?
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 Обговоріть: 1 група — яке значення мають річки у жит-
ті людей; 2 група — як ставляться до річок у вашому краї; 
3 група — яких правил поведінки біля річки необхідно 
дотримуватися.

 Поділіться враженнями про річку України, на якій ви по-
бували.

 Підготуй розповідь про річку своєї місцевості або про 
будь-яку річку України за планом. 

 1. Назва річки. 
 2. По якій території протікає — рівнинній чи гірській? 
 3. У якому напрямку тече та куди впадає?
 4. Які має притоки?

 Перевірсебе
1. ßêó áóäîâó ìàº ð³÷êà? 
2. Íàçâè ³ ïîêàæè íà êàðò³ íàéá³ëüø³ ð³÷êè Óêðà¿íè. 
3. ×îìó á³ëüø³ñòü ð³÷îê Óêðà¿íè ð³âíèíí³?
4. Äìèòðèê ïîÿñíèâ Íàòàëî÷ö³, ÿê âèçíà÷èòè ë³âèé 

³ ïðàâèé áåðåãè ð³÷êè. Ñïðîáóé ïîÿñíèòè öå ³ òè.

!  Підсумуйсвоїзнання

 Ð³÷êà — ïðèðîäíèé âîäíèé ïîò³ê, ùî òå÷å â çàãëè-
áëåíí³ çåìíî¿ ïîâåðõí³. Êîæíà ð³÷êà ìàº âèò³ê, ð³-
÷èùå, ãèðëî, áåðåãè ³ ïðèòîêè. 

 Ðîçð³çíÿþòü ã³ðñüê³ òà ð³âíèíí³ ð³÷êè, âåëèê³ é ìàë³, 
ì³ëê³ ³ ãëèáîê³. Íàéá³ëüø³ ð³÷êè Óêðà¿íè — Äí³ïðî, 
Äí³ñòåð, Ï³âäåííèé Áóã, Ñ³âåðñüêèé Äîíåöü.

Îçåðà é áîëîòà Óêðà¿íè

 ЯкіозераУкраїнитизнаєш?
Ïîäîðîæóþ÷è ïðîñòîðàìè Óêðà¿íè, òè ïîáà÷èø, 

ùî ¿¿ îêðàñîþ º îçåðà. Íà òåðèòîð³¿ íàøî¿ äåðæàâè 
íàë³÷óþòü áëèçüêî 20 òèñÿ÷ îçåð.
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Òè âæå çíàºø, ùî îçåðî — öå ïðèðîäíà çàãëèáèíà 
íà ïîâåðõí³ Çåìë³, çàïîâíåíà âîäîþ. Îçåðà áóâàþòü 
âåëèê³ é ìàë³, ãëèáîê³ é ì³ëê³, ç ïð³ñíîþ ÷è ñîëîíîþ 
âîäîþ. 

Îçåðà ïîñò³éíî ïîïîâíþþòüñÿ ï³äçåìíèìè âîäàìè 
òà âîäîþ ð³÷îê, óë³òêó ³ âîñåíè — äîùîâîþ âîäîþ, 
à íàâåñí³ — ùå é òàëîþ. Äî áåçñò³÷íèõ îçåð âîäà 
ò³ëüêè íàäõîäèòü, à ç ïðîòî÷íèõ — âèò³êàº.

 Знайди на фізичній карті України і покажи найбільші 
озера, обводячи їх указкою по контуру.

Îçåðà Óêðà¿íè ïåðåâàæíî ïð³ñí³. ×èìàëî ¿õ íà ï³â-
äí³, ïîáëèçó ð³÷êè Äóíàé. Òóò óòâîðèëîñÿ íàéá³ëüøå 
ïð³ñíîâîäíå îçåðî íàøî¿ êðà¿íè — ßëïóã. 

Íàéáàãàòøà íà îçåðà Ïîë³ñüêà íèçîâèíà. Ñåðåä 
ñëàâåòíèõ Øàöüêèõ îçåð ñïðàâæíüîþ ïåðëèíîþ 
º Ñâ³òÿçü — íàéãëèáøå îçåðî Óêðà¿íè. Éîãî âîäà 
äóæå ïðîçîðà, äíî âñòåëåíå ì’ÿêèì á³ëèì ï³ñêîì. 
Óçäîâæ áåðåã³â îçåðà ðîñòóòü ë³ñè. Ïîâ³òðÿ òóò ÷èñòå 
é íàïîºíå àðîìàòîì õâî¿. 

ßëïóã Ñâ³òÿçü

Ìàëüîâíè÷³ ã³ðñüê³ îçåðà Êàðïàò — íåâåëèê³, àëå 
ãëèáîê³. Íàéêðàñèâ³øå îçåðî Óêðà¿íè — Ñèíåâèð — 
ðîçòàøîâàíå íà âèñîò³ ìàéæå 1000 ì. Âîíî çóñ³á³÷ 
îòî÷åíå ãîðàìè, íà ñòð³ìêèõ ñõèëàõ ÿêèõ ðîñòóòü 
ñòîë³òí³ ñòðóíê³ ÿëèíè — ñìåðåêè. Äíî âîäîéìè âè-
ñòèëàº êàì³ííÿ, âîäà êðèøòàëåâî ÷èñòà, áëàêèòíîãî 
êîëüîðó.
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Íà óçáåðåææ³ ×îðíîãî ìîðÿ º ñîëîí³ îçåðà-ëèìà-
íè. Áàãàòî òàêèõ îçåð ó Êðèìó. Âîíè ì³ëê³ é íåð³äêî ïå-
ðåñèõàþòü. Íàéá³ëüøèì ñåðåä íèõ º Ñàñèê. 

ÑàñèêÑèíåâèð

Æèòòÿ îçåð ïîð³âíÿíî ç ð³÷êàìè íåòðèâàëå. ßêùî 
âîäè îçåðà íå ïîïîâíþþòüñÿ, òî ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ 
âîíî ì³ë³º. Ó ïîñóøëèâèõ ðàéîíàõ îçåðî âèñèõàº 
³ ñòàº ñîëîíèì, ó âîëîãèõ — çàðîñòàº ðîñëèíàìè 
³ ïîñòóïîâî ïåðåòâîðþºòüñÿ íà áîëîòî. 

 Знайди і покажи на фізичній карті України болота.  
З’ясуй, яким умовним знаком їх позначають на карті.

Â Óêðà¿í³ ïîøèðåí³ ïåðåâàæíî íåâåëèê³ áîëîòà. 
Íàéá³ëüøå ¿õ íà Ïîë³ñüê³é íèçîâèí³. Áîëîòà íàãðî-
ìàäæóþòü âîëîãó, ðåãóëþþòü ð³âåíü âîäè â îçåðàõ, 
ñòàâêàõ, êîëîäÿçÿõ. ²ç íèõ áåðóòü ïî÷àòîê ñòðóì-
êè ³ ð³÷êè. Íà áîëîòàõ ðîñòóòü âîëîãîëþáí³ ðîñëè-
íè, æèâå áàãàòî òâàðèí. ²ç ðåøòîê â³äìåðëèõ ðîñëèí 
óòâîðþºòüñÿ òîðô.

Çíà÷í³ ïëîù³ áîë³ò â Óêðà¿í³ îñó-
øåíî. Òàê³ çåìë³ âèêîðèñòîâóþòü ÿê 
ïàñîâèùà ³ ëóêè. Îñóøåííÿ áîë³ò 
ïðèçâåëî äî çíèæåííÿ ð³âíÿ ï³äçåì-
íèõ âîä, çíèêíåííÿ âîäè â êîëîäÿçÿõ, 
îáì³ë³ííÿ îçåð. Òîìó áëèçüêî äå-
ñÿòî¿ ÷àñòèíè ïëîù³ áîë³ò â Óêðà¿ í³  
ïåðåáóâàº ï³ä îõîðîíîþ.Áîëîòî
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 Поміркуй, чому на карті одні озера позначені голубим 
кольором, а інші — рожевим. Чим відрізняються гірські 
озера від рівнинних?

 Виконайте завдання: 1 група — доведіть, що озеро 
є природним угрупованням; 2 група — дослідіть, які рос-
лини і тварини є мешканцями боліт.

 Оцініть свою роботу.

 Обговоріть, чому болота потрібно оберігати. Поділіть-
ся своїми враженнями про озеро чи болото, на якому ви  
бували.

 Складирозповідь про озеро чи болото своєї місцевості 
на основі власних спостережень та інформації з різних 
джерел. 

 Перевірсебе
1. ßêó âîäîéìó íàçèâàþòü îçåðîì, à ÿêó — áîëîòîì? 
2. ßê³ îçåðà Óêðà¿íè òè çíàºø? 
3. ßê óòâîðþºòüñÿ áîëîòî? 
4. Íàòàëî÷êà ñòâåðäæóº, ùî â Óêðà¿í³ íàéá³ëüøå áîë³ò 

íà Ïîë³ñüê³é íèçîâèí³. ×è ïðàâà ä³â÷èíêà?
5. Ðîçêàæè ñâî¿ì ð³äíèì, ïðî ùî òè ñüîãîäí³ ä³çíàâñÿ/

ä³çíàëàñÿ.

!  Підсумуйсвоїзнання

 Îçåðî — öå ïðèðîäíà çàãëèáèíà íà ïîâåðõí³ Çåì-
ë³, çàïîâíåíà âîäîþ. 

 Áîëîòî — íàäì³ðíî çâîëîæåíà ä³ëÿíêà ñóõîäîëó ³ç 
øàðîì òîðôó. 

 Íàéá³ëüø â³äîì³ ïð³ñíîâîäí³ îçåðà Óêðà¿íè — 
ßëïóã, Ñâ³òÿçü, Ñèíåâèð; ñîëîíå — Ñàñèê. 

 Óñ³ îçåðà ³ áîëîòà — áàãàòñòâî é îêðàñà Óêðà¿íè.



79

Ìîðÿ Óêðà¿íè.  
Âèêîðèñòàííÿ é îõîðîíà  

ïðèðîäíèõ áàãàòñòâ âîäîéì

 ЯкіморяомиваютьберегиУкраїни?
Òåðèòîð³þ íàøî¿ äåðæàâè îìèâàþòü äâà ìîðÿ — 

×îðíå é Àçîâñüêå.

 Знайдиіпокажи на фізичній карті України моря́. 
Òîá³ âæå â³äîìî, ùî ìîðå — öå ÷àñòèíà îêåàíó, ÿêà 

çàõîäèòü ó ñóøó. Îêåàíè ³ ìîðÿ ç’ºäíóþòüñÿ â ºäè-
íèé Ñâ³òîâèé îêåàí ïðîòîêàìè. 

 Простеж зв’язок Чорного й Азовського морів з Атлан-
тичним океаном, використовуючи фізичну карту світу. 
Розглянь контури морів. Порівняй моря за розмірами та 
глибиною.

×îðíå é Àçîâñüêå ìîðÿ — öå ìîðÿ Àòëàíòè÷íîãî  
îêåàíó, ç’ºäíàí³ ì³æ ñîáîþ Êåð÷åíñüêîþ ïðîòîêîþ.

×îðíå ìîðå Àçîâñüêå ìîðå

Íà ï³âäí³ Óêðà¿íó îìèâàº ×îðíå ìîðå. Âîíî ãëèáî-
êå é òåïëå. Íàéá³ëüøà ãëèáèíà ñÿãàº ïîíàä 2000 ì. 
Òåì ïåðà òóðà âîäè âë³òêó ï³äí³ìàºòüñÿ âèùå +25 °Ñ, 
à âçèìêó íå îïóñêàºòüñÿ íèæ÷å +8 °Ñ. Òîìó ×îðíå 
ìîðå íå çàìåðçàº, ëèøå ó ñóâîð³ çèìè â éîãî ï³âí³÷í³é 
÷àñòèí³ ìîæå óòâîðþâàòèñÿ ë³ä. 
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Îäèí ³ç íàéá³ëüøèõ ïîðò³â íàøî¿ äåðæàâè ðîçòà-
øîâàíèé â Îäåñ³. 

ß äîñë³äèâ, ùî â ×îðíå ìîðå âïàäàþòü 
ìàéæå âñ³ âåëèê³ ð³÷êè Óêðà¿íè.

Íà ï³âäåííîìó ñõîä³ áåðåãè Óêðà¿íè îìèâàº Àçîâ-
ñüêå ìîðå. Çà ðîçì³ðàìè âîíî ìåíøå â³ä ×îðíî-
ãî, äóæå ì³ëêå (íàéá³ëüøà ãëèáèíà — 14 ì). Óë³ò-
êó âîäè Àçîâñüêîãî ìîðÿ ïðîãð³âàþòüñÿ äî +30 °Ñ 
³ ùå âèùå — á³ëÿ áåðåã³â. Óçèìêó òåìïåðàòóðà 
âîäè íèæ÷à 0 °Ñ. Ñîëîí³ñòü âîäè â Àçîâñüêîìó ìîð³ 
ìåíøà, í³æ ó ×îðíîìó. ²ç ãðóäíÿ ïî áåðåçåíü âîíî 
çàìåðçàº á³ëÿ áåðåã³â, à â äóæå õîëîäí³ çèìè êðèãîþ 
âêðèâàºòüñÿ âñÿ éîãî ïîâåðõíÿ.

Попрацюй із контурною картою України.
 1.  Знайди і познач на контурній карті великі річки 

Украї ни. На́зви річок підписуй за напрямками течій.
 2.  Знайди і познач на контурній карті озера Ялпуг і Сві-

тязь. На́зви озер підписуй поряд з їхніми обрисами.
 3.  Познач на контурній карті моря України.

Пригадай, які риби живуть у солоних, а які — в прісних 
водоймах. 

Ó âîäîéìàõ íàøî¿ êðà¿íè âîäèòüñÿ áàãàòî âèä³â 
ðèá. ¯õíº ì’ÿñî òà ³êðà — êîðèñí³ ïðîäóêòè õàð÷óâàí-
íÿ. Ðèá’ÿ÷èé æèð âèêîðèñòîâóþòü ó ìåäèöèí³. 

Ñåðåä ìîðñüêèõ ðèá, ÿê³ âæèâàº 
ëþäèíà (øïðîòè, ñêóìáð³ÿ, êàì-
áàëà, îñåëåäåöü, òþëüêà, ê³ëüêà), 
îäí³ºþ ç íàéá³ëüø ö³ííèõ º á³ëóãà 
÷îðíîìîðñüêà. 

Á³ëóãà 
÷îðíîìîðñüêà
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ß ä³çíàëàñÿ, ùî äîâæèíà ò³ëà ö³º¿ ðèáè 
ìîæå ñÿãàòè á³ëüøå 5 ì, à ìàñà — äî 1000 êã! 

Á³ëóãà — õèæàê. Ïîñò³éíî æèâå â ×îðíîìó 
³ Àçîâñüêîìó ìîðÿõ, à íà íåðåñò çàõîäèòü 

ó ð³÷êè Äóíàé, Äí³ïðî òà Äí³ñòåð. Çàíåñåíà 
äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè.

Ó ïð³ñíèõ âîäîéìàõ æèâóòü êàðàñü, êîðîï, ëÿù, 
îêóíü, ùóêà; ó ã³ðñüêèõ ð³÷êàõ — ôîðåëü.

Íàäì³ðíèé âèëîâ ðèáè, çàáðóäíåííÿ âîäîéì ïðè-
çâîäÿòü äî çìåíøåííÿ ðèáíèõ çàïàñ³â. Òîìó â Óêðà¿í³ 
çàáîðîíåíî âèêîðèñòîâóâàòè íåäîçâîëåí³ çíàðÿääÿ 
³ ñïîñîáè âèëîâó, ðèáàëèòè ï³ä ÷àñ íåðåñòó. Çàäëÿ 
çá³ëüøåííÿ çàïàñ³â ö³ííèõ äëÿ ëþäèíè âèä³â ðèá ¿õ 
ðîçâîäÿòü ó ñòàâêàõ. 

Ó âîäîéìàõ Óêðà¿íè ìåøêàþòü ³ ðàêîïîä³áí³: ðàêè, 
êðåâåòêè, êðàáè. ¯õíº ì’ÿñî ñìà÷íå ³ ïîæèâíå.

Ó ×îðíîìó ìîð³ æèâóòü ìîðñüê³ ññàâö³ — äåëüô³-
íè. Ùå äîíåäàâíà ç íèõ äîáóâàëè æèð, âèãîòîâëÿëè 
ì’ÿñí³ êîíñåðâè. Íèí³ äåëüô³í³â çàíåñåíî äî ×åðâîíî¿ 
êíèãè Óêðà¿íè. 

Поміркуй, які взаємозв’язки існують між організмами 
в морі. Склади один-два ланцюги живлення.

Поміркуйте, яке значення мають моря в житті людей.

Обговоріть, як господарська діяльність людини впливає 
на стан морів. Запропонуйте заходи для їх охорони.

Попрацюйнадпроєктом «Водойми рідного краю».
 1.  Дізнайся, які водойми є у твоєму краї, як впливає на їх-

ній стан господарська діяльність людини та які заходи 
здійснюються з метою їх охорони. 
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 2.  Добери ілюстрації та підготуй повідомлення (презен-
тацію).

 Перевірсебе
1. ×èì ìîðå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä îçåðà? 
2. Íàçâè́ ³ ïîð³âíÿé ìîðÿ, ÿê³ îìèâàþòü áåðåãè Óêðà¿íè. 
3. ßê³ âèäè ðèá âèëîâëþþòü ó âîäîéìàõ Óêðà¿íè? 
4. Íàâåäè ïðèêëàäè ìåøêàíö³â âîäîéì, çàíåñåíèõ äî 

×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè. 

!  Підсумуйсвоїзнання

 Óêðà¿íó îìèâàþòü äâà ìîðÿ — ×îðíå é Àçîâñüêå. 
Öå ìîðÿ Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó. 

 Ïðèðîäí³ áàãàòñòâà âîäîéì ïîòð³áíî âèêîðèñòîâó-
âàòè ðàö³î íàëüíî.

Êîðàáëèê

 Виготов іграшку за поданим зразком.

1. 2. 3.

5.4.
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¥ðóíòè Óêðà¿íè. Îõîðîíà ´ðóíò³â

 Щотакеґрунт.Назви́йогоскладовічастини.
Òîá³ â³äîìî, ùî ´ðóíò — öå âåðõí³é ïóõêèé ðîäþ-

÷èé øàð çåìë³, äå ðîñòóòü ðîñëèíè ³ æèâóòü ð³çíîìà-
í³òí³ îðãàí³çìè. Äî éîãî ñêëàäó âõîäÿòü ï³ñîê, ãëèíà, 
âîäà, ïîâ³òðÿ, ì³íåðàëüí³ ñîë³, ïåðåãí³é. 

Îñíîâíà âëàñòèâ³ñòü ´ðóíòó — ðîäþ÷³ñòü, òîá-
òî çäàòí³ñòü çàáåçïå÷óâàòè ðîñëèíè ïîæèâíèìè  
ðå÷îâèíàìè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ ¿õíüîãî ðîñòó é ðîçâèò-
êó. Ðîäþ÷³ñòü ´ðóíòó çàëåæèòü â³ä ê³ëüêîñò³ â íüîìó 
ïåðåãíîþ (ãóìóñó). Ïåðåãí³é óòâîðþºòüñÿ â ðåçóëü-
òàò³ ïåðåãíèâàííÿ îïàëîãî ëèñòÿ, ðåøòîê çàãèáëèõ 
ðîñëèí ³ òâàðèí. ×èì á³ëüøèé óì³ñò ãóìóñó, òèì òåìí³-
øèé êîë³ð âåðõíüîãî øàðó ́ ðóíòó ³ òèì â³í ðîäþ÷³øèé. 

¥ðóíòè â³äð³çíÿþòüñÿ âì³ñòîì ï³ñêó ³ ãëèíè. ¥ðóí-
òè, ó ÿêèõ áàãàòî ï³ñêó, íàçèâàþòü ï³ùàíèìè. Âîíè 
ïóõê³, ëåãêî ïðîïóñêàþòü âîäó ³ øâèäêî âèñèõàþòü. 

¥ðóíòè, â ÿêèõ áàãàòî ãëèíè, ïîâ³ëüíî ïðîïóñêà-
þòü âîäó, àëå äîâãî ¿¿ çáåð³ãàþòü. Öå ãëèíèñò³  
´ðóíòè. ßêùî âîëîãè áàãàòî, ãëèíèñòèé ´ðóíò ñòàº 
â’ÿçêèì, à ï³ñëÿ âèñèõàííÿ âêðèâàºòüñÿ ù³ëüíîþ  
ê³ðêîþ. Ó öüîìó ´ðóíò³ ìàëî ïîâ³òðÿ.

Ï³ùàíèé ´ðóíò Ãëèíèñòèé ´ðóíò

Â Óêðà¿í³ ïîøèðåí³ òàê³ îñíîâí³ òèïè ´ðóíò³â:  
÷îðíîçåìè, äåðíîâî-ï³äçîëèñò³, ñ³ð³ ë³ñîâ³.  
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Розгляньсвітлини. Порівняй зображені ґрунти за вміс-
том перегною. Поміркуй, який із цих ґрунтів найбільш 
родючий.

Îñíîâí³ òèïè ´ðóíò³â Óêðà¿íè

×îðíîçåì Ñ³ðèé ë³ñîâèé 
´ðóíò

Äåðíîâî-
ï³äçîëèñòèé ´ðóíò

Íàéá³ëüøå ïåðåãíîþ â ÷îðíîçåìàõ. Ïåðåãí³é 
ñêëåþº ÷àñòèíêè ´ðóíòó â ãðóäî÷êè, òîìó ÷îðíîçåìè 
ëåãêî ïðîïóñêàþòü âîäó é ïîâ³òðÿ, ó íèõ äîáðå çáåð³-
ãàºòüñÿ âîëîãà. Öå íàéðîäþ÷³ø³ ´ðóíòè ó ñâ³ò³.

Äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ´ðóíòè ì³ñòÿòü ìàëî ïåðåãíîþ, 
à òîìó ìàëîðîäþ÷³. Ó ñ³ðèõ ë³ñîâèõ ́ ðóíòàõ ÷àñòêà ãó-
ìóñó á³ëüøà, í³æ ó äåðíîâî-ï³äçîëèñòèõ, àëå ìåíøà, 
í³æ ó ÷îðíîçåìàõ.

¥ðóíòè — íàéá³ëüøå áàãàòñòâî íàøî¿ êðà¿íè.

ß ä³çíàâñÿ, ùî çà ïëîùåþ ÷îðíîçåì³â 
Óêðà¿íà ïîñ³äàº ïåðøå ì³ñöå â ñâ³ò³.

Поміркуй, які чинники впливають на стан ґрунтів.
Óòâîðþºòüñÿ ´ðóíò óïðîäîâæ ñòîë³òü, à çðóéíóâà-

òè éîãî ìîæíà âêðàé øâèäêî. Ëþäèíà çàâäàº øêîäè 
´ðóíòó, áóäóþ÷è áóäèíêè é äîðîãè, çàâîäè ³ ôàáðèêè, 
âèäîáóâàþ÷è êîðèñí³ êîïàëèíè. Âèðóáóâàííÿ ë³ñ³â, 
íàäì³ðíå âèïàñàííÿ õóäîáè íà îäíîìó é òîìó æ ì³ñ-
ö³ òàêîæ ðóéíóþòü ´ðóíò. Ëþäè çàáðóäíþþòü ´ðóí-
òè ñì³òòÿì, îòðóòîõ³ì³êàòàìè, çàñòîñóâàííÿì âåëèêî¿ 
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ê³ëüêîñò³ ì³íåðàëüíèõ äîá ðèâ. Íàäì³ðíå ïîëèâàííÿ 
ðîñëèí ñïðè÷èíÿº çàñîëåííÿ ´ðóíòó. 

Âîäà ï³ä ÷àñ çëèâ çìèâàº âåðõí³é íàéðîäþ÷³øèé 
øàð ´ðóíòó, à ñèëüíèé â³òåð çäóâàº éîãî. Ùîá çàïî-
á³ãòè ðóéíóâàííþ ´ðóíòó âîäîþ òà â³òðîì, íåîáõ³äíî 
âèñàäæóâàòè ë³ñîâ³ ñìóãè, ðîçîðþâàòè ñõèëè âïîïå-
ðåê, ïîì³ðíî âèêîðèñòîâóâàòè ì³íåðàëüí³ äîáðèâà 
é îòðóòîõ³ì³êàòè. Ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà, äîáóâàííÿ êî-
ðèñíèõ êîïàëèí âåðõí³é ðîäþ÷èé øàð çåìë³ ïîòð³áíî 
çí³ìàòè ³ âèâîçèòè íà ïîëÿ. Íå ìîæíà çàáðóäíþâàòè 
´ðóíò ñì³òòÿì, ðîçïàëþâàòè íà íüîìó áàãàòòÿ.

 Поміркуйте, з якою метою люди орють (перекопують) 
ґрунт і вносять у нього добрива. 

 Обговоріть, як ви розумієте зміст прислів’я.
¥ðóíò äîðîæ÷èé çà çîëîòî.

 Розкажи, які ґрунти переважають у твоїй місцевості. Як 
це впливає на господарську діяльність людей?

 Перевірсебе
1. Ùî òàêå ´ðóíò? ßêà éîãî îñíîâíà âëàñòèâ³ñòü?
2. Íàçâè́ îñíîâí³ òèïè ´ðóíò³â Óêðà¿íè. ßêèé ³ç íèõ íàé-

ðîäþ÷³øèé? ×îìó? 
3. ×îìó ´ðóíò ïîòð³áíî îõîðîíÿòè? ßê³ çàõîäè çàïîá³-

ãàþòü ðóéíóâàííþ ´ðóíòó?

!  Підсумуйсвоїзнання

 ¥ðóíò — âåðõí³é ðîäþ÷èé øàð çåìíî¿ ïîâåðõí³. 
 Îñíîâí³ òèïè ´ðóíò³â Óêðà¿íè — ÷îðíîçåìè, äåðíî-

âî-ï³äçîëèñò³, ñ³ð³ ë³ñîâ³. 
 Ëþäèíà ïîâèííà äáàéëèâî ñòàâèòèñÿ äî ´ðóíò³â, 

îáåð³ãàòè ¿õ â³ä ðóéíóâàííÿ òà çàáðóäíåííÿ.
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Ïðèðîäí³ çîíè Óêðà¿íè. 
Ì³øàí³ ë³ñè (Ïîë³ññÿ)

 Щотакеприродназона?Чимвонахарактеризується?

 Розглянь карту природних зон України. Порівняй її  
з фізичною картою. Визнач за картою природні зони 
України, плавно обводячи указкою по їхніх межах. Спро-
буй розповісти про Україну за картою природних зон.

Íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ç ï³âíî÷³ íà ï³âäåíü ïðîñòÿ-
ãàþòüñÿ òàê³ ïðèðîäí³ çîíè: ì³øàí³ ë³ñè, ë³ñîñòåï 
³ ñòåï. Óêðà¿íñüê³ Êàðïàòè ³ Êðèìñüê³ ãîðè º îêðåìèìè  
ïðèðîäíèìè ðàéîíàìè.

 Обговоріть, у якій природній зоні розташований ваш 
рідний край.

 Пригадай, який ліс називають мішаним. Чи є у твоєму 
рідному краї ліси? Назви́ рослини і тварин лісу.

 Знайди на карті природних зон України зону мішаних 
лісів. Яким кольором вона позначена? Що ти можеш  
розповісти про цю зону, використовуючи карту? 

Çîíà ì³øàíèõ ë³ñ³â ëåæèòü ó ï³âí³÷í³é ÷àñòèí³ Óêðà-
¿íè íà Ïîë³ñüê³é íèçîâèí³. ¯¿ ùå íàçèâàþòü Óêðà-
¿íñüêèì Ïîë³ññÿì. Çàéìàº âîíà ìàéæå ï’ÿòó ÷à-
ñòèíó òåðèòîð³¿ êðà¿íè. Âåñíà â çîí³ ì³øàíèõ ë³ñ³â 
ïðîõîëîäíà, ë³òî òåïëå é âîëîãå. Îñ³íü äîùîâà, çèìà  
ñí³æíà, íå äóæå õîëîäíà, ç â³äëèãàìè.

Íà ð³âíèíí³é òåðèòîð³¿ Ïîë³ññÿ áàãàòî ð³÷îê, áî-
ë³ò ³ îçåð. Òóò ïðîò³êàþòü ð³÷êè Äí³ïðî, Äåñíà, 
Ïðèï’ÿòü, Òåòåð³â. Ó çàõ³äí³é ÷àñòèí³ ðîçòàøîâà-
í³ â³äîì³ Øàöüê³ îçåðà, ÿê³ îá’ºäíóþòü áëèçüêî  
30 ð³çíèõ çà ïëîùåþ îçåð. Íà òåðèòîð³¿ çîíè ì³øà-
íèõ ë³ñ³â º òàêîæ âåëèêà øòó÷íà âîäîéìà — Êè¿âñüêå 
âîäîñõîâèùå. 
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Ïîë³ññÿ áàãàòå íà êîðèñí³ êîïàëèíè: ãîí÷àðíó ãëè-
íó, âàïíÿêè, ãðàí³ò, ïîêëàäè êîøòîâíèõ êàìåí³â 
(çîêðåìà áóðøòèíó). Ïðèðîäíèì áàãàòñòâîì óñüîãî 
Óêðà¿íñüêîãî Ïîë³ññÿ º òîðô. 

Íà Ïîë³ññ³ ïåðåâàæàþòü ìàëîðîäþ÷³ äåðíîâî-ï³ä-
çîëèñò³ ´ðóíòè. Ìàéæå íà òðåòèí³ òåðèòîð³¿ öüîãî 
êðàþ ðîñòóòü ì³øàí³ ë³ñè. 

 Пригадай, як ростуть у лісі рослини.
Ó ë³ñàõ ðîñëèíè ðîñòóòü ÿðóñàìè. Âåðõí³é ÿðóñ 

óòâîðþþòü äåðåâà: ñîñíà, äóá, áåðåçà, ãðàá, êëåí, 
ëèïà, â³ëüõà, îñèêà, âåðáà. Íà êðàéíüîìó çàõîä³ 
òðàï ëÿºòüñÿ ùå é áóê. Ñåðåäí³é ÿðóñ — ï³äë³ñîê — 
ñêëàäàþòü êóù³ øèïøèíè, áàðáàðèñó, òåðíó, âîâ÷èõ 
ÿã³ä, ë³ùèíè, ìàëèíè é îæèíè. Íà çàáîëî÷åíèõ ì³ñöÿõ 
ðîñòóòü áðóñíèöÿ ³ ÷îðíèöÿ. Íèæí³é ÿðóñ ôîðìóþòü 
òðàâ’ÿíèñò³ ðîñëèíè: ï³äñí³æíèêè, àíåìîíè, ïðîë³ñêè, 
ðÿñò, ñîí-òðàâà. Âîíè çàöâ³òàþòü ïåðøèìè. Ï³ç í³øå 
êâ³òíóòü ò³íüîâèòðèâàë³ ðîñëèíè — êîíâàë³ÿ, ô³àë êà, 
êâàñåíèöÿ. Ðîçðîñòàþòüñÿ êîïèòíÿê, áàðâ³íîê, ñóíè-
ö³, ìîõè é ïàïîðîò³. Íà ë³ñîâèõ ãàëÿâèíàõ ³ óçë³ññÿõ 
çðîñòàþòü çâ³ðîá³é, ðîìàøêà, ³âàí-÷àé. 

Ðîñëèíè çîíè ì³øàíèõ ë³ñ³â

ÎæèíàÊîíâàë³ÿ Çâ³ðîá³é

Ïîë³ññÿ — öå êðàé ãðèá³â. 
Òâàðèííèé ñâ³ò ì³øàíèõ ë³ñ³â áàãàòèé ³ ð³çíîìàí³ò-

íèé. Òóò æèâóòü êîçóëÿ, çàºöü, á³ëêà, ëèñèöÿ, ëîñü, 
êàáàí, âîâê, áîðñóê, ¿æàê, êóíèöÿ ë³ñîâà, ãîðíîñòàé. 



88

Ó ë³ñ³ é íà óçë³ññÿõ æèâóòü ãàäþêè òà ÿù³ðêè. Ç âî-
äîéìàìè ïîâ’ÿçàíå æèòòÿ âóæ³â ³ æàá. Ó ð³÷êàõ òà 
îçåðàõ áàãàòî âèä³â ðèá: êîðîï, ëÿù, êàðàñü, ùóêà, 
îêóíü. Ñåëÿòüñÿ á³ëÿ âîäîéì òàêîæ áîáðè, îíäàòðè, 
âèäðè. 

ß ä³çíàëàñÿ, ùî â çîí³ ì³øàíèõ ë³ñ³â 
âîäèòüñÿ ïîíàä 250 âèä³â ïòàõ³â!

Á³ëüø³ñòü ë³ñîâèõ ïòàõ³â — ïåðåë³òí³. Öå çîçóë³, ñî-
ëîâ’¿, øïàêè, ìóõîëîâêè, âèâ³ëüãè. Íà ë³ñîâèõ îçåðàõ 
³ áîëîòàõ ìîæíà çóñòð³òè ëåëåêó, æóðàâëÿ, ëåáåäÿ, 
äèêó êà÷êó. Ïîñò³éíî ìåøêàþòü ó ë³ñàõ òåòåðóê, ãëó-
øåöü, îðÿáîê, äÿòåë, ñ³ðà ñîâà.

Òâàðèíè çîíè ì³øàíèõ ë³ñ³â

ÒåòåðóêÁîðñóê Êóíèöÿ ë³ñîâà

Поміркуйте, чому зону мішаних лісів називають краєм 
озер і боліт.

Обговоріть,які взаємозв’язки існують між організма-
ми в лісі. Складіть один-два ланцюги живлення. 

Підготуй розповідь про одну із тварин зони мішаних лі-
сів, використовуючи різноманітні джерела.

Перевірсебе
1. Äå íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ðîçòàøîâàíà çîíà ì³øàíèõ 

ë³ñ³â? 
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2. ßê³ ïîãîäí³ óìîâè õàðàêòåðí³ äëÿ êîæíî¿ ïîðè ðîêó 
â ö³é çîí³? 

3. ßê³ ôîðìè çåìíî¿ ïîâåðõí³, êîðèñí³ êîïàëèíè é ́ ðóí-
òè õàðàêòåðí³ äëÿ çîíè ì³øàíèõ ë³ñ³â? 

4. ßê³ ðîñëèíè ³ òâàðèíè ïîøèðåí³ íà Ïîë³ññ³? 

!  Підсумуйсвоїзнання

 Çîíà ì³øàíèõ ë³ñ³â (Ïîë³ññÿ) ðîçòàøîâàíà íà ï³â-
íî÷³ Óêðà¿íè. ̄ ¿ ïîâåðõíÿ ð³âíèííà. Íà Ïîë³ññ³ áàãà-
òî ð³÷îê, îçåð, áîë³ò. 

 ¥ðóíòè ìàëîðîäþ÷³. ²ç êîðèñíèõ êîïàëèí òóò º 
òîðô, ãëèíà, âàïíÿê, ãðàí³ò, êîøòîâí³ êàìåí³ òîùî. 

 Ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò ð³çíîìà í³òíèé.

Ä³ÿëüí³ñòü ëþäåé ó çîí³ ì³øàíèõ  
ë³ñ³â. Îõîðîíà ì³øàíèõ ë³ñ³â 

 ЯкіприродніумовихарактернідляПолісся?

 Розглянь карту природних зон України. Які міста роз-
ташовані в зоні мішаних лісів?

Ó çîí³ ì³øàíèõ ë³ñ³â ðîçòàøîâàí³ âåëèê³ ì³ñòà 
Ëóöüê, Ð³âíå, Æèòîìèð, Êè¿â.

 Поміркуйте, якою господарською діяльністю можуть 
зай матися люди на Поліссі.

Ä³ÿëüí³ñòü ëþäåé ó çîí³ ì³øàíèõ ë³ñ³â ïîâ’ÿçàíà 
ç ïðèðîäíèìè áàãàòñòâàìè öüîãî êðàþ.

Íà Ïîë³ññ³ äîáóâàþòü òîðô, ãðàí³ò, ïðîâîäÿòü ë³-
ñîðîçðîáêè. Òóò º ï³äïðèºìñòâà ³ç ïåðåðîáêè äåðå-
âèíè, âèãîòîâëåííÿ ìåáë³â, ïàïåðó, áóä³âåëüíèõ ìà-
òåð³àë³â.
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Ïðàöÿ ëþäåé ó çîí³ ì³øàíèõ ë³ñ³â

Çàãîò³âëÿ äåðåâèíè Ëüîíîêîìá³íàò

Ó çîí³ ì³øàíèõ ë³ñ³â äîáðå ðîçâèíåíå ñ³ëüñüêå ãîñ-
ïîäàðñòâî. Òóò âèðîùóþòü õîëîäîñò³éê³ òà âîëîãî-
ëþáí³ ðîñëèíè, ãîëîâíà ç ÿêèõ — ëüîí — º ñèìâîëîì 
Ïîë³ññÿ. ²ç ëüîíó âèãîòîâëÿþòü ïîëîòíî, îë³þ, ë³êè. 
Íà Ïîë³ññ³ âèðîùóþòü òàêîæ êàðòîïëþ, ïøåíèöþ, 
ãðå÷êó, öóêðîâèé áóðÿê; ðîçâîäÿòü ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêèõ òâàðèí. Îñóøåí³ áîëîòà âèêîðèñòîâóþòü 
ÿê ïàñîâèùà òà ñ³íîæàò³. Íà ëóêàõ âèïàñàþòü îâåöü 
³ êîð³â. 

Ó ñòàâêàõ òà îçåðàõ ðîçâîäÿòü ðèáó ³ âîäîïëàâíèõ 
ïòàõ³â. 

ß ä³çíàâñÿ, ùî Øàöüê³ îçåðà — ºäèíèé 
â Óêðà¿í³ ðàéîí ðîçâåäåííÿ ³ âèëîâó âóãð³â.

Обговоріть, як впливає господарська діяльність людей 
на природу Полісся.

Âèðóáóâàííÿ ë³ñ³â, îñóøóâàííÿ áîë³ò, âèäîáóâàííÿ 
êîðèñíèõ êîïàëèí, ðîçîðþâàííÿ çåìåëü, áóä³âíèö-
òâî øëÿõ³â, çàáðóäíåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâè-
ùà ñïðè÷èíèëè çìåíøåííÿ ÷èñåëüíîñò³ áàãàòüîõ âè-
ä³â ðîñëèí ³ òâàðèí öüîãî êðàþ. 
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Äëÿ çáåðåæåííÿ óí³êàëüíèõ ä³ëÿíîê ë³ñó, ìàëüîâíè-
÷èõ îçåð ³ áîë³ò, ð³äê³ñíèõ ðîñëèí ³ òâàðèí íà Ïîë³ññ³ 
ñòâîðåíî çàïîâ³äí³ òåðèòîð³¿: íàö³îíàëüí³ ïðèðîäí³ 
ïàðêè (íàéá³ëüøèé — Øàöüêèé) ³ ïðèðîäí³ çàïîâ³ä-
íèêè. 

 Визнач за допомогою карти природних зон України за-
повідники зони мішаних лісів.

Ó çîí³ ì³øàíèõ ë³ñ³â ä³þòü ÷îòèðè ïðèðîäí³ çàïîâ³ä-
íèêè: Ïîë³ñüêèé, Ð³âíåíñüêèé, ×åðåìñüêèé ³ Äðåâ-
ëÿíñüêèé. Íàéäàâí³øèé — Ïîë³ñüêèé. Éîãî îñíîâíó 
ïëîùó çàéìàþòü ñîñíîâ³ ë³ñè, ÿêèõ á³ëüøå í³äå íå 
ïîáà÷èø â Óêðà¿í³. 

 Розгляньзображення рідкісних рослин, що охороняють-
ся в зоні мішаних лісів. Запам’ятай їхні на́зви.

Ðîñëèíè ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè

Ë³ë³ÿ ë³ñîâàËþáêà äâîëèñòà Âåðáà ÷îðíè÷íà

Âîâ÷³ ÿãîäè ïàõó÷³Çîçóëüêè òðàâíåâ³ Ñîí ðîçêðèòèé

 Розглянь зображення рідкісних тварин Українсько-
го Полісся (с. 92). Розподіли їх на групи: звірі, птахи,  
комахи.
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Òâàðèíè ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè

Æóê-îëåíüÃîðíîñòàé Ñîâà áîðîäàòà

Çàºöü á³ëèéËåëåêà ÷îðíèé Ìàõàîí

 Обговоріть: 1 група — як потрібно поводитися в лісі; 
2 група — як діяти під час зустрічі з дикими тваринами; 
3 група — як надати першу допомогу при укусах кліщів, 
мурах.

 Поділіться своїми враженнями від спільної роботи.

 Виконайпроєкт «Чому ліси називають легенями пла-
нети?».

 1.  Використовуючи різноманітні джерела, дізнайся, яке 
значення мають ліси в природі та яких заходів уживає 
людство для їх збереження. 

 2.  Добери ілюстрації і підготуй повідомлення (презен-
тацію).

 Перевірсебе
1. ×èì çàéìàþòüñÿ ëþäè â çîí³ ì³øàíèõ ë³ñ³â? 
2. ßê³ ÷åðâîíîêíèæí³ ðîñëèíè ðîñòóòü ó çîí³ ì³øàíèõ 

ë³ñ³â? 
3. Íàçâè òâàðèí Ïîë³ññÿ, çàíåñåíèõ äî ×åðâîíî¿ êíèãè 

Óêðà¿íè.



93

!  Підсумуйсвоїзнання

 Ä³ÿëüí³ñòü ëþäåé íà Ïîë³ññ³ ïîâ’ÿçàíà ç ïðèðîäíè-
ìè áàãàòñòâàìè êðàþ. 

 Ïðèðîäà çîíè ì³øàíèõ ë³ñ³â ïîòðåáóº îõîðîíè. Äëÿ 
çáåðåæåííÿ òà ïðèìíîæåííÿ ðîñëèííîãî ³ òâàðèí-
íîãî ñâ³òó ñòâîðåíî Ïîë³ñüêèé, Ð³âíåíñüêèé, ×å-
ðåìñüêèé, Äðåâëÿíñüêèé çàïîâ³äíèêè.

Êîøèê

 Виготов кошик у вигляді зайчика.

1. 2. 3.

4. 5.

6. 7.
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Ë³ñîñòåï

ЯкіприроднізониєнатериторіїУкраїни?

Знайдина карті природних зон України зону лісостепу. 
Яким кольором вона позначена? Що ти можеш розпові-
сти про цю зону за картою? 

Íà ï³âäåíü â³ä çîíè ì³øàíèõ ë³ñ³â ç’ÿâëÿºòüñÿ âñå 
á³ëüøå áåçë³ñèõ ä³ëÿíîê. Öþ òåðèòîð³þ íàçèâàþòü 
ë³ñîñòåïîì, áî òóò ÷åðãóþòüñÿ ä³ëÿíêè ë³ñó ³ ñòåïó. 

ß ä³çíàëàñÿ, ùî ë³ñîñòåïîâà çîíà 
çàéìàº ìàéæå òðåòèíó ïëîù³ Óêðà¿íè, 

¿¿ öåíòðàëüíó ÷àñòèíó.

Óïðîäîâæ ðîêó â ë³ñîñòåïîâ³é çîí³ âèïàäàº ìåíøå 
îïàä³â, í³æ íà Ïîë³ññ³. Çèìà ïîì³ðíî õîëîäíà, à ë³òî 
òåïëå.

Òåðèòîð³ºþ ë³ñîñòåïó ïðîò³êàº áàãàòî ð³÷îê — 
Äí³ñòåð, Ï³âäåííèé Áóã, Äí³ïðî, Ñ³âåðñüêèé Äî-
íåöü òà ¿õí³ ïðèòîêè. Òóò ðîçòàøîâàíå Êðåìåí÷óöü-
êå âîäîñõî âèùå. 

Визнач за допомогою фізичної карти України, які форми 
земної поверхні характерні для зони лісостепу. Родовища 
яких корисних копалин є в цій зоні?

Ó ìåæàõ ë³ñîñòåïîâî¿ çîíè ëåæàòü Ïîä³ëüñüêà
é Ïðèäí³ïðîâñüêà âèñî÷èíè òà Ïðèäí³ïðîâñüêà 
íèçîâèíà.

Çîíà ë³ñîñòåïó áàãàòà íà ïàëèâí³ êîðèñí³ êîïàëè-
íè — áóðå âóã³ëëÿ, íàôòó é ãàç òà íåðóäí³ — âàïíÿ-
êè, ï³ñêè ³ ãëèíó. 
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Ï³ä ë³ñàìè â ö³é ïðèðîäí³é çîí³ ïåðåâàæàþòü ñ³ð³ ë³-
ñîâ³ ´ðóíòè, à íà ñòåïîâèõ ïðîñòîðàõ — ÷îðíîçåìè.

Äåñÿòó ÷àñòèíó òåðèòîð³¿ ë³ñîñòåïîâî¿ çîíè çàéìà-
þòü ë³ñè, ÿê³ ïîøèðåí³ çäåá³ëüøîãî íà çàõîä³. Ó ë³ñàõ 
âåðõí³é ÿðóñ óòâîðþþòü äóá, áóê, â³ëüõà, ãðàá, êëåí, 
ëèïà. Ó ï³äë³ñêó ðîñòóòü ë³ùèíà, ãë³ä, ñâèäèíà.

 Поміркуй, у якому ярусі росте кожна із зображених ниж-
че рослин.

Ðîñëèíè øèðîêîëèñòÿíîãî ë³ñó

Ë³ùèíàÁóê Ãðàá

Âîðîíÿ÷å îêî Ìåäóíêà ×èñòîò³ë Ïàïîðîòü

Ç-ïîì³æ òðàâ’ÿíèñòèõ ðîñëèí ó ë³ñ³ ìîæíà ïîáà÷è-
òè ô³àëêó ë³ñîâó, ìåäóíêó, ÷èñòîò³ë çâè÷àéíèé, âîðî-
íÿ÷å îêî, êîíâàë³þ, ñóíèö³, ïàïîðîòü.

Íà ëóêàõ ðîñòóòü áàãàòîð³÷í³ òðàâ’ÿíèñò³ ðîñëè-
íè — êîíþøèíà, òèìîô³¿âêà, òîíêîí³ã, äåðåâ³é, âîëî-
øêà, ïèæìî. 

Ðîñëèíè ëóê³â

Âîëîøêà Òèìîô³¿âêàÏèæìî
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 Поміркуй, які тварини живуть у лісостеповій зоні.
Òâàðèííèé ñâ³ò ë³ñîñòåïó ð³çíîìàí³òíèé. Òóò æèâóòü 

ÿê ë³ñîâ³ òâàðèíè, òàê ³ òâàðèíè ñòåïó: îëåí³ é êîçóë³, 
¿æàêè é êðîòè, á³ëêè é çàéö³, õîâðàõè, ìèø³ é ïîë³âêè, 
äèê³ ñâèí³ é áîðñóêè, òõîðè, ëèñèö³, âîâêè. Á³ëÿ ð³÷îê 
ìåøêàþòü áîáðè ³ âèäðè. 

Òâàðèíè ë³ñîñòåïó

Ãàäþêà çâè÷àéíàÂèäðà Âèâ³ëüãà

²ç ïëàçóí³â âîäÿòüñÿ âóæ³, ÷åðåïàõà áîëîòíà, ÿù³ð-
êè, ãàäþêà çâè÷àéíà. Ç âîäîéìàìè ïîâ’ÿçàíå æèòòÿ 
æàá, òðèòîí³â ³ ðèá. 

Ç-ïîì³æ ë³ñîâèõ ïòàõ³â ìîæíà çóñòð³òè ãðàêà é ñî-
ðîêó, âèâ³ëüãó òà ãîðëèöþ, ïðèïóòíÿ, ñîêîëà, äÿòëà, 
äðîçäà. Ç³ ñòåïîâèõ — æàéâîðîíêà, êóð³ïêó. Íà ëóêàõ 
òà ë³ñîâèõ ãàëÿâèíàõ áàãàòî ìåòåëèê³â, êîíèê³â, äæìå-
ë³â, ìóðàõ, æóê³â.

 Поміркуйте, чому далі на південь зона мішаних лісів 
змінюється лісостепом.

 Обговоріть, чим відрізняється тваринний світ лісостепу 
і зони мішаних лісів.

 Поміркуй, чи є зона лісостепу природним угрупованням. 
Наведи приклади ланцюгів живлення.

 Перевірсебе
1. Äå íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ðîçòàøîâàíà çîíà ë³ñîñòåïó? 
2. Äìèòðèê ñòâåðäæóº, ùî ïîãîäí³ óìîâè â ë³ñîñòåïî-

â³é çîí³ òàê³ æ, ÿê ³ â çîí³ ì³øàíèõ ë³ñ³â. ×è ïðàâèé 
õëîï÷èê? ×îìó?
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3. ßê³ ôîðìè çåìíî¿ ïîâåðõí³, êîðèñí³ êîïàëèíè é ́ ðóí-
òè õàðàêòåðí³ äëÿ çîíè ë³ñîñòåïó? 

4. ßê³ ðîñëèíè ³ òâàðèíè ïîøèðåí³ ó ö³é çîí³? 

!  Підсумуйсвоїзнаняня

 Çîíà ë³ñîñòåïó ðîçòàøîâàíà íà ï³âäåíü â³ä Ïîë³ñ-
ñÿ. ¯¿ ïîâåðõíÿ ð³âíèííà, ´ðóíòè — ÷îðíîçåìè é ñ³ð³ 
ë³ñîâ³. 

 Ó çîí³ ë³ñîñòåïó º ïîêëàäè ïàëèâíèõ ³ íåðóäíèõ  
êîðèñíèõ êîïàëèí. 

 Ë³ñîñòåï õàðàêòåðèçóºòüñÿ áàãàòîìàí³òòÿì ðîñ-
ëèííîãî ³ òâàðèííîãî ñâ³òó.

Ä³ÿëüí³ñòü ëþäåé ó çîí³  
ë³ñîñòåïó. Îõîðîíà ë³ñîñòåïó 

 Які природні умови характерні для зони лісо
степу? 

 Розглянь карту природних зон України. Які міста  
розташовані в лісостеповій зоні?

Ó çîí³ ë³ñîñòåïó ðîçòàøîâàí³ ì³ñòà Ëüâ³â, Òåðíî-
ï³ëü, Õìåëüíèöüêèé, Â³ííèöÿ, ×åðêàñè, Ïîëòàâà, 
Ñóìè, Õàðê³â.

 Поміркуйте, якою господарською діяльністю можуть 
зай матися люди в зоні лісостепу.

Íà òåðèòîð³¿ ë³ñîñòåïó äîáóâàþòü êîðèñí³ êîïà-
ëèíè, çàãîòîâëÿþòü ³ ïåðåðîáëÿþòü äåðåâèíó. Òóò  
ïðàöþþòü íàôòîïåðåðîáí³ çàâîäè, íà ÿêèõ âèãîòîâ-
ëÿþòü áåíçèí ³ ìàñòèëà. 

Á³ëüøà ÷àñòèíà çåìåëü ö³º¿ çîíè ðîçîðàíà é âè-
êîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âèðîùóâàííÿ öóêðîâîãî áóðÿêó, 
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êàðòîïë³, ïøåíèö³, ãðå÷êè, êóêóðóäçè, ãîðîõó òà îâî-
÷åâèõ êóëüòóð. Ó çîí³ ë³ñîñòåïó íàéá³ëüøå ôðóêòîâèõ 
ñàä³â Óêðà¿íè. Òàêîæ òóò ðîçâîäÿòü êîð³â, îâåöü, ñâè-
íåé, êîíåé, ñâ³éñüêèõ ïòàõ³â. Ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó 
ñèðîâèíó ïåðåðîá ëÿþòü íà çàâîäàõ ³ êîìá³íàòàõ.

Ïðàöÿ ëþäåé ó çîí³ ë³ñîñòåïó

    Öóêðîâèé çàâîä Íàôòîïåðåðîáíèé çàâîä

Ï³ä âïëèâîì ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè çíè-
êàþòü óí³êàëüí³ ä³ëÿíêè ë³ñó ³ ñòåïó. Äëÿ çáåðåæåííÿ 
ïðèðîäè â ö³é çîí³ ñòâîðåíî çàïîâ³äíèêè.

Розглянькарту природних зон України. Назви́ заповід-
ники лісостепової зони. 

Ó çîí³ ë³ñîñòåïó ä³þòü ÷îòèðè çàïîâ³äíèêè: Êàí³â-
ñüêèé, «Ìåäîáîðè», «Ðîçòî÷÷ÿ», «Ìèõàéë³âñüêà 
ö³ ëèíà». 

Íàéäàâí³øèé çàïîâ³äíèê ë³ñîñòåïîâî¿ çîíè — Êà-
í³âñüêèé. Â³í ðîçêèíóâñÿ íà ïðàâîìó áåðåç³ Äí³ïðà 
â ×åðêàñüê³é îáëàñò³. Íà òåðèòîð³¿ çàïîâ³äíèêà ðîçòà-
øîâàí³ êóïîëîïîä³áí³ ãîðè Êíÿæà, Ìàð’¿íà, ×åð íå÷à. 

ß äîâ³äàâñÿ, ùî Êàí³âñüê³ ãîðè äóæå 
ïîð³çàí³ íàéá³ëüøèìè â Óêðà¿í³ ÿðàìè, äîâæèíà 

ÿêèõ ñÿãàº 2-3 êì, à ãëèáèíà — 30-40 ì.

Ïðèðîäíèé çàïîâ³äíèê «Ðîçòî÷÷ÿ» ñòâîðåíî ó Ëüâ³â-
ñüê³é îáëàñò³. Éîãî òåðèòîð³ÿ ïåðåâàæíî âêðèòà 
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ë³ñàìè, â³ê äåðåâ ó ÿêèõ ïåðåâèùóº ñòî ðîê³â. Öå ë³ñè 
ç áóêà, ãðàáà, äóáà, ÿâîðà, ñîñíè.

Íà Òåðíîï³ëüùèí³ ä³º ïðèðîäíèé çàïîâ³äíèê «Ìå-
äîáîðè». Ó íüîìó çáåðåãëèñÿ ïðàë³ñè øèðîêîëèñòÿ-
íèõ äåðåâ — äóáà, ãðàáà, áóêà. Òóò ðîçòàøîâàíå ãîð-
áèñòå ïàñ ìî Ïîä³ëüñüê³ Òîâòðè.

Ó çàïîâ³äíèêó «Ìèõàéë³âñüêà ö³ëèíà», ùî íà Ñóì-
ùèí³, îõîðîíÿºòüñÿ ºäèíà ä³ëÿíêà ëó÷íîãî ñòåïó 
â ìåæàõ ë³ñîñòåïîâî¿ çîíè.

     

Êàí³âñüêèé 
çàïîâ³äíèê

Çàïîâ³äíèê  
«Ìèõàéë³âñüêà ö³ëèíà»

 Розгляньзображення рослин і тварин заповідних тери-
торій зони лісостепу. Запам’ятай їхні на́зви. 

    Ðîñëèíè ³ òâàðèíè ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè

Öèáóëÿ 
âåäìåæà

Çîçóëèí³ ÷åðåâè÷êè 
ñïðàâæí³

Ï³äñí³æíèê 
á³ëîñí³æíèé

Ì³äÿíêà Çì³º¿ä Í³÷íèöÿ âåëèêà
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 Обговоріть, чому в лісостеповій зоні здавна були най-
кращі умови для життя людей.

 Дізнайтеся із додаткових джерел, як надати першу  
допомогу потерпілим від укусів комах (бджіл, ос, комарів).

 Перевірсебе
1. ×èì çàéìàþòüñÿ ëþäè â çîí³ ë³ñîñòåïó? 
2. ßê³ çàïîâ³äíèêè ñòâîðåí³ íà òåðèòîð³¿ ë³ñîñòåïó? 
3. ßê³ ðîñëèíè ³ òâàðèíè ë³ñîñòåïîâî¿ çîíè çàíåñåí³ äî 

×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè? 

!  Підсумуйсвоїзнання

 Ä³ÿëüí³ñòü ëþäåé ó ë³ñîñòåïó ïîâ’ÿçàíà ç ïðèðîä-
íèìè óìîâàìè öüîãî êðàþ. 

 Ùîá çáåðåãòè ³ ïðèìíîæèòè óí³êàëüíó ïðèðîäó, 
íà òåðèòîð³¿ ë³ñîñòåïîâî¿ çîíè ñòâîðåíî ÷îòèðè  
çàïîâ³äíèêè: Êàí³âñüêèé, «Ðîçòî÷÷ÿ», «Ìåäîáîðè» 
³ «Ìèõàéë³âñüêà ö³ëèíà».

Ñòåï

 Щотобівідомопростеп? 

 Знайди на карті природних зон України зону степу.  
Яким кольором вона позначена? Що ти можеш розпо вісти 
про цю зону за картою? 

Íà ï³âäåíü â³ä ë³ñîñòåïó äî ×îðíîãî é Àçîâñüêîãî 
ìîð³â ðîçêèíóëèñÿ áåçë³ñ³ ïðîñòîðè — ñòåïîâà çîíà, 
ùî çàéìàº òðîõè ìåíøå ïîëîâèíè òåðèòîð³¿ êðà¿íè. 

Ç óñ³õ ïðèðîäíèõ çîí Óêðà¿íè ñòåï îòðèìóº íàé-
á³ëüøå ñîíÿ÷íîãî ñâ³òëà ³ òåïëà; îïàä³â âèïàäàº ìàëî. 
Ë³òî äîâ ãå é ñïåêîòíå; çèìà êîðîòêà, õîëîäíà ³ ìà-
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ëîñí³æíà. Âåñíà ðàííÿ. Íàâåñí³ ³ âë³òêó ÷àñòî äìóòü 
ãàðÿ÷³ ñóõ³ â³òðè — ñóõîâ³¿, ÿê³ çóìîâëþþòü ïîñóõè. 

Ñòåïîâîþ çîíîþ äî ìîð³â òå÷óòü âåëèê³ ð³÷êè Óêðà-
¿íè. Á³ëÿ áåðåã³â Äóíàþ áàãàòî ïð³ñíèõ îçåð, à íà 
óçáåðåææ³ ×îðíîãî ìîðÿ — ñîëîíèõ îçåð-ëèìàí³â. 
Íà Äí³ïð³ ïîáóäîâàíî êàñêàä øòó÷íèõ âîäîéì — âî-
äîñõîâèù. ×èìàëî ñòåïîâèõ ð³÷îê óë³òêó ïîâí³ñòþ àáî 
÷àñòêîâî ïåðåñèõàþòü. Ñòåïîâà çîíà íàéìåíøå çà-
áåçïå÷åíà ïð³ñíîþ âîäîþ.

 Визнач за допомогою фізичної карти України, які фор-
ми земної поверхні характерні для зони степу. Родовища 
яких корисних копалин є у цій зоні?

Ïîâåðõíÿ ñòåï³â ð³âíèííà, ç ãîðáàìè, ÿðàìè 
é áàëêà ìè. Ó çîí³ ñòåïó º çíà÷í³ ïîêëàäè êàì’ÿíîãî 
âóã³ëëÿ, çàë³çíèõ ³ ìàðãàíöåâèõ ðóä òà íåðóäíèõ 
êîðèñíèõ êîïàëèí (ñ³ëü, ãëèíà, âàïíÿê).

Ñòåï ñëàâèòüñÿ íàéðîäþ÷³øèì ´ðóíòîì — ÷îðíî-
çåìîì. 

 Пригадай, які рослини ростуть у степу.
Ó ñòåïîâ³é çîí³ ðîñòóòü ïåðåâàæíî òðàâ’ÿíèñò³ ðîñ-

ëèíè. Äåðåâà ³ êóù³ (òåðåí, âèøíÿ, øèïøèíà, ìèã-
äàëü, êàëèíà, âåðáà) òðàïëÿþòüñÿ ëèøå òàì, äå ¿ì 
âèñòà÷àº âîëîãè: íà áåðåãàõ âîäîéì ³ â áàëêàõ. 

Òè âæå çíàºø, ùî òðàâ’ÿíèñò³ ðîñëèíè ïî-ð³çíîìó 
ïðèñòîñóâàëèñÿ äî íåñòà÷³ âîëîãè â ñòåïó. Ï³âíèêè, 
ã³àöèíòè, òþëüïàíè, ï³âîí³¿ ç’ÿâëÿþòüñÿ ðàíî íàâåñí³. 
Äî íàñòàííÿ ñïåêè âîíè â³äöâ³òàþòü, äàþòü íàñ³ííÿ, 
³ ¿õí³ íàäçåìí³ ÷àñòèíè â³äìèðàþòü. Ïîëèí, òèï÷àê, 
êîâèëà çàöâ³òàþòü ó ñòåïó ï³çí³øå. Ëèñòÿ â öèõ ðîñ-
ëèí äð³áíîðîçñ³÷åíå, æîðñòêå ³ âóçüêå, òîìó âîëîãè 
âèïàðîâóºòüñÿ ìàëî.
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Ðîñëèíè ñòåïó

Òèï÷àêÃ³àöèíòèÏ³âíèêè

Пригадай, які тварини водяться в степах. Як вони 
пристосувалися до умов життя?

Óë³òêó ñòåï âèãîðàº. Ñåðåä ïîæîâêëèõ ðîñëèí 
ñàðàíà, äæìå ë³, áäæîëè ëåäü ïîì³òí³ çàâäÿêè æîâ-
òî-ñ³ðîìó çàáàðâëåííþ ò³ëà; ò³ëüêè ìåòåëèêè âðà-
æàþòü ÿñêðàâèìè êîëüîðàìè. Ó òðàâ³ ï³äñòåð³ãàþòü 
çäîáè÷ õèæ³ êîìàõè: áîãîìîëè, äèáêè, òóðóíè. 

Áàãàòî òâàðèí ðèþòü íîðè, äå õîâàþòüñÿ â³ä âîðî-
ã³â ³ íåñïðèÿòëèâî¿ ïîãîäè, íàðîäæóþòü ìàëÿò, çàïà-
ñàþòü êîðìè íà çèìó àáî âïàäàþòü ó çèìîâó ñïëÿ÷êó. 
Íàéá³ëüøå â ñòåïó ðîñëèíî¿äíèõ çâ³ð³â — öå áàáàêè, 
õîâðàõè, õîì’ÿêè, òóøêàí÷èêè, ìèø³, ñë³ïàêè, ïîë³â-
êè. Ç-ïîì³æ õèæàê³â âîäÿòüñÿ ëèñèö³, òõîðè, ëàñêè. 

ß ä³çíàëàñÿ, ùî áàáàê óæå íå îäíó ñîòíþ 
ðîê³â º â³çèò³âêîþ ñòåïîâî¿ çîíè.

Ó íîðàõ äð³áíèõ çâ³ð³â îñåëÿþòüñÿ ïëàçóíè: ãàäþêà 
ñòåïîâà, ÿù³ðêà ïðóäêà.

Òîá³ â³äîìî, ùî ñòåïîâ³ ïòàõè — æàéâîðîíîê, 
äðîõâà, ïåðåï³ëêà, êóð³ï êà, ñòåïîâèé æóðàâåëü — 
ãí³çäÿòüñÿ íà çåìë³, æèâëÿòüñÿ ðîñëèíàìè é êîìà-
õàìè. Øèðÿþ÷è âèñîêî â íåá³, âèäèâëÿþòüñÿ çäîáè÷ 
ñòåïîâèé îðåë ³ ëóíü ñòåïîâèé. 
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Òâàðèíè ñòåïó

ÁîãîìîëÑë³ïàêÎðåë ñòåïîâèé

 Поміркуйте, чому рослинний і тваринний світ степу бід-
ніший, ніж у лісостеповій зоні.

 Обговоріть, які взаємозв’язки існують між орга нізмами 
степу. Побудуйте один-два ланцюги живлення, які скла-
лися в степу. 

 Поділіться своїми враженнями від спільної ро боти.

 Перевірсебе
1. Äå íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ðîçòàøîâàíà ñòåïîâà çîíà? 
2. ßê³ ïîãîäí³ óìîâè â ö³é çîí³? 
3. ßê³ ôîðìè çåìíî¿ ïîâåðõí³, êîðèñí³ êîïàëèíè é ́ ðóí-

òè õàðàêòåðí³ äëÿ ñòåïó? 
4. ßê³ ðîñëèíè é òâàðèíè ïîøèðåí³ ó ñòåïîâ³é çîí³?

!  Підсумуйсвоїзнання

 Ñòåïîâà çîíà ðîçòàøîâàíà íà ï³âäí³ Óêðà¿íè. Òóò 
òåïë³øå, í³æ ó çîí³ ë³ñîñòåïó, îïàä³â âèïàäàº ìåí-
øå. Ïîâåðõíÿ ñòåï³â ð³âíèííà. ¥ðóíòè — ðîäþ÷³ 
÷îðíîçåìè. 

 Ó ñòåïó º ð³÷êè, ñîëîí³ é ïð³ñí³ îçåðà, à òàêîæ øòó÷-
í³ âîäîéìè. 

 Ñòåïîâà çîíà áàãàòà íà ðóäí³, ïàëèâí³ òà íåðóäí³ 
êîðèñí³ êîïàëèíè. 

 Ðîñëèíè é òâàðèíè ñòåïó ïðèñòîñóâàëèñÿ äî ñïåêè 
³ íåñòà÷³ âîëîãè.
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Ä³ÿëüí³ñòü ëþäåé ó çîí³ ñòåïó.  
Îõîðîíà ñòåïó 

 Якоюгосподарськоюдіяльністюможутьзаймати
сялюдивстеповійзоні?

 Розглянькарту природних зон України. Які міста розта-
шовані в степовій зоні? 

Çîíà ñòåï³â — âàæëèâèé ïðîìèñëîâèé ³ ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêèé ðåã³îí Óêðà¿íè; íàéá³ëüø çàñåëåíà ¿¿ 
òåðèòîð³ÿ. Òóò ðîçòàøîâàí³ ì³ñòà Õåðñîí, Çàïîð³æ-
æÿ, Ìèêîëà¿â, Êðèâèé Ð³ã, Äîíåöüê, Ëóãàíñüê.

Ó çîí³ ñòåï³â äîáóâàþòü ðóäí³ é ïàëèâí³ êîðèñí³ êî-
ïàëèíè. Â ì³ñòàõ ñïîðóäæåíî âåëèê³ ìàøèíîáóä³âí³ 
çàâîäè òà ïîòóæí³ ìåòàëóðã³éí³ êîìá³íàòè, íà ÿêèõ 
âèïëàâëÿþòü ÷àâóí ³ ñòàëü.  

Á³ëüøå ïîëîâèíè òåðèòîð³¿ ñòåïîâî¿ çîíè çàéìàþòü 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ óã³ääÿ. Òóò íà ðîäþ÷èõ ´ðóíòàõ 
âèðîùóþòü çåðíîâ³ êóëüòóðè: ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü, êó-
êóðóäçó, ïðîñî, ðèñ. Âåëèê³ ïëîù³ çàñàäæåí³ ñîíÿø-
íèêîì, êàâóíàìè, äèíÿìè, ãàðáóçàìè é êàáà÷êàìè. 
Ñëàâëÿòüñÿ ñòåïè ñâî¿ìè ñàäàìè, ó ÿêèõ âèðîùó-
þòü âèøí³, ñëèâè, àáðèêîñè, ïåðñèêè, ÷åðåøí³; º òóò 
³ âèíîãðàäíèêè. Íà ôåðìàõ ðîçâîäÿòü êîð³â, ñâèíåé, 
îâåöü, ïòàõ³â; ó âîäîéìàõ — ðèáó.

Ïðàöÿ ëþäåé ó çîí³ ñòåïó

Ìåòàëóðã³éíèé êîìá³íàò Âèðîùóâàííÿ ñîíÿøíèêó
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Àêòèâíà ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü ëþäåé ó çîí³ ñòå-
ïó ïðèçâåëà äî çá³äíåííÿ ðîñëèííîãî ³ òâàðèííîãî 
ñâ³òó.

Äëÿ çáåðåæåííÿ ñòåïîâèõ ä³ëÿíîê ó ïðèðîäíîìó 
ñòàí³ òóò ñòâîðåíî ñ³ì çàïîâ³äíèê³â. 

Визнач за допомогою карти природних зон України, які 
заповідники розташовані у зоні степу.

Íàéá³ëüøèìè çàïîâ³äíèêàìè ñòåïîâî¿ çîíè º «Àñêà-
í³ÿ-Íîâà», Óêðà¿íñüêèé ñòåïîâèé ³ Ëóãàíñüêèé. 

ß ç’ÿñóâàâ, ùî á³îñôåðíèé çàïîâ³äíèê 
«Àñêà í³ÿ-Íîâà» ðîçòàøîâàíèé íà Õåðñîíùèí³. 
Â³í íàëåæèòü äî ñîòí³ âåëèêèõ çàïîâ³äíèê³â 

³ ïàðê³â ñâ³òó òà º îäíèì ³ç ñåìè 
ïðèðîäíèõ ÷óäåñ Óêðà¿íè. 

Íà ïðîñòîðàõ çàïîâ³äíèêà, îêð³ì òèïîâèõ ìåøêàí-
ö³â ñòåïó, ìîæíà ïîáà÷èòè òâàðèí, çàâåçåíèõ ç ð³çíèõ 
êóòî÷ê³â çåìíî¿ êóë³. Öå êîí³ Ïðæåâàëüñüêîãî, çåáó, 
á³çîíè, çåáðè, îëåí³, àíòèëîïè, ìóôëîíè, ñòðàóñè, 
ôàçàíè. Æèâå â çàïîâ³äíèêó ³ ôëàì³íãî — ð³äê³ñíèé 
çàë³òíèé ïòàõ ³ç âåëèêèì òóëóáîì ðîæåâîãî êîëüîðó.

Òâàðèíè çàïîâ³äíèêà «Àñêàí³ÿ-Íîâà»

ÇåáóÔëàì³íãîÊ³íü Ïðæåâàëüñüêîãî
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Óêðà¿íñüêèé ñòåïîâèé çàïîâ³äíèê ðîçòàøîâàíèé 
ó Äî íåöüê³é òà ÷àñòêîâî â Çàïîð³çüê³é îáëàñòÿõ, à Ëó-
ãàíñüêèé — ó Ëóãàíñüê³é îáëàñò³. Âîíè ñòâîðåí³ ç ìå-
òîþ çáåðåæåííÿ óí³êàëüíèõ ä³ëÿíîê òèï÷àêîâî-êîâè-
ëîâîãî ñòåïó. Íà çàïîâ³äíèõ òåðèòîð³ÿõ îõîðîíÿºòüñÿ 
áàãàòî âèä³â ðîñëèí ³ òâàðèí, çàíåñåíèõ äî ×åðâîíî¿ 
êíèãè Óêðà¿íè.

 Розглянь зображення рослин і тварин степу, занесених 
до Червоної книги України. Запам’ятай їхні на́зви.

Ðîñëèíè ³ òâàðèíè ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè

Êîâèëà óêðà¿íñüêà Òþëüïàí ØðåíêàÏ³âîí³ÿ âóçüêîëèñòà

Äèáêà ñòåïîâà Õîõ³òâà Òõ³ð ñòåïîâèé

 Поміркуйте, чому степ є основним сільськогосподар-
ським районом України. 

 Обговоріть, як під впливом діяльності людини змінила-
ся природа степу. 

 Розкажи, чому не можна палити суху траву в степу.

 Перевірсебе
1. ×èì çàéìàþòüñÿ ëþäè â çîí³ ñòåïó? 
2. ßê³ çàïîâ³äíèêè ñòâîðåí³ â ñòåïîâ³é çîí³ Óêðà¿íè? 
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3. ×èì óí³êàëüíèé á³îñôåðíèé çàïîâ³äíèê «Àñêàí³ÿ- 
Íîâà»? 

4. ßê³ ðîñëèíè ³ òâàðèíè ñòåïó çàíåñåí³ äî ×åðâîíî¿ 
êíèãè Óêðà¿íè?

!  Підсумуйсвоїзнання

 Ä³ÿëüí³ñòü ëþäåé ó ñòåïó ïîâ’ÿçàíà ç ïðèðîäíèìè 
áàãàòñòâàìè öüîãî êðàþ. Óí³êàëüí³ ä³ëÿíêè íåçàé-
ìàíîãî ñòåïó çáåðåãëèñÿ ëèøå íà çàïîâ³äíèõ òå-
ðèòîð³ÿõ. 

 Ó ñòåïîâ³é çîí³ ñòâîðåíî ñ³ì çàïîâ³äíèê³â, íàéá³ëü-
øèìè ñåðåä ÿêèõ º á³îñôåðíèé çàïîâ³äíèê «Àñêà-
í³ÿ-Íîâà» òà ïðèðîäí³ çàïîâ³äíèêè Óêðà¿íñüêèé 
ñòåïîâèé ³ Ëóãàíñüêèé.

Áðàñëåò (ìàêðàìå)

 Виготов зі шнурівок браслет за поданим зразком.

1. 2. 3.

4. 5.
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Êàðïàòñüê³ ãîðè

 Де розташовані Карпатські гори? Яка найвища
вершинаКарпат?

 Знайди на фізичній карті України гори Карпати. Що ти 
можеш розповісти про них за картою? 

Íà çàõîä³ íàøî¿ äåðæàâè ðîçòàøîâàí³ ñåðåäí³ çà 
âèñîòîþ ãîðè — Óêðà¿íñüê³ Êàðïàòè. Âîíè óòâîðå-
í³ ê³ëüêîìà ã³ðñüêèìè õðåáòàìè ç ïîëîãèìè ñõèëàìè, 
ì³æ ÿêèìè ðîçêèíóëèñÿ ìàëüîâíè÷³ ã³ðñüê³ äîëèíè.

Ïîãîäà â Êàðïàòàõ òåïëà é âîëîãà. Çèìà ì’ÿêà òà 
áàãàòîñí³æíà. Ë³òî íå æàðêå, ç äîùàìè. Ó Êàðïàòàõ 
âèïàäàº íàéá³ëüøå â Óêðà¿í³ îïàä³â. 

 Поміркуйте, де тепліше в горах: біля підніжжя чи на 
вершинах. Чому?

Ñîíÿ÷í³ ïðîìåí³ íàãð³âàþòü ïîâåðõíþ Çåìë³, à â³ä 
íå¿ íàãð³âàºòüñÿ ïî â³òðÿ. Òåïëå ïîâ³òðÿ ëåãêå, òîìó 
ï³äí³ìàºòüñÿ âãîðó, äå ïîñòóïîâî îõîëîäæóºòüñÿ. Ùî 
âèùå â³ä çåìíî¿ ïîâåðõí³, òî íèæ÷à òåìïåðàòóðà ïî-
â³òðÿ. Óë³òêó á³ëÿ ï³äí³ææÿ ã³ð ñïåêîòíî, à íà âèñîêèõ 
âåðøèíàõ äóæå õîëîäíî, òàì ìîæå ëåæàòè ñí³ã.

Ç ã³ð òå÷å áàãàòî ñòðóìê³â ³ áóðõëèâèõ ð³÷îê. Ó ãîðàõ 
áåðóòü ïî÷àòîê Ïðóò ³ Äí³ñòåð, Òèñà é ×å ðåìîø.

Ð³÷êè Êàðïàò

Òèñà ×åðåìîø Ïðóò. ßðåì÷àíñüêèé  
âîäîñïàä  
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Ï³ñëÿ òàíåííÿ ñí³ãó ³ ñèëüíèõ çëèâ ã³ðñüê³ ð³÷êè ñòà-
þòü ïîâíîâîäíèìè. Âîíè âèõîäÿòü ç áåðåã³â, ñïðè÷è-
íÿþ÷è ïîâåí³, ÿê³ çàâäàþòü âåëèêî¿ øêîäè: çàòîïëþ-
þòü ïîëÿ, øëÿõè, íàíîñÿòü íà íèõ êàì³ííÿ. 

ß ä³çíàëàñÿ, ùî â Óêðà¿íñüêèõ 
Êàðïàòàõ íà ð³÷êàõ º íåâåëèê³ âîäîñïàäè. 
Îäèí ³ç íàéâ³äîì³øèõ — ßðåì÷àíñüêèé 

âîäîñïàä íà ð³÷ö³ Ïðóò.

Ñïðàâæí³ìè ïåðëèíàìè Êàðïàò íàçèâàþòü íåâå-
ëèê³, àëå äîñèòü ãëèáîê³ îçåðà ç êðèøòàëåâî-÷èñòîþ 
õîëîäíîþ âîäîþ. Íàéá³ëüøå ç íèõ, ÿê òîá³ â³äîìî, — 
îçåðî Ñèíåâèð. 

Ó Êàðïàòñüêèõ ãîðàõ â³äêðèòî áàãàòî äæåðåë ³ç ö³-
ëþùîþ ì³íåðàëüíîþ âîäîþ, ñåðåä íèõ — â³äîì³ ì³-
íåðàëüí³ âîäè Ñâàëÿâè é Êâàñîâî¿ Ïîëÿíè. 

Âèÿâëÿºòüñÿ, ó Êàðïàòàõ º ³ òåðìàëüí³ 
äæåðåëà, â ÿêèõ òåìïåðàòóðà âîäè 

ñÿãàº +20 °Ñ ³ âèùå!

¥ðóíòè â öüîìó êðà¿ ð³çíîìàí³òí³: á³ëÿ ï³äí³ææÿ 
ã³ð — äåðíîâî-ï³äçîëèñò³, âèùå — áóð³ ã³ðñüêî-ë³-
ñîâ³, à íà âåðøèíàõ — ã³ðñüêî-ëó÷í³.

Розглянь фізичну карту України. Які корисні копалини 
є в Карпатах?

Óêðà¿íñüê³ Êàðïàòè áàãàò³ íà êîðèñí³ êîïàëèíè. Òàì 
º ïîêëàäè ìàðìóðó, íàôòè é ãàçó, áóðîãî âóã³ëëÿ; 
ðîäîâèùà êàì’ÿíî¿ ³ êàë³éíî¿ ñîëåé. 
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 Розглянь схематичний малюнок гори. Як змінюється 
рослинність від підніжжя гори до вершини? Поміркуй, 
чому.

Çì³íà ðîñëèííîñò³ â ãîðàõ

5. Òðàâ’ÿíèñò³  
    ðîñëèíè (ëóêè)

4. ×àãàðíèêè

3. Õâîéí³ ë³ñè

2. Ì³øàí³ ë³ñè

1. Ëèñòÿí³ ë³ñè

Íà çíà÷í³é ÷àñòèí³ Êàðïàòñüêèõ ã³ð ðîñòóòü ë³ñè. 
Âîíè ñòàíîâëÿòü ìàéæå ï’ÿòó ÷àñòèíó âñ³õ ë³ñ³â  
Óêðà¿íè. 

Á³ëÿ ï³äí³ææÿ ³ íà ñõèëàõ ã³ð ðîñòå ëèñòÿíèé ë³ñ. 
Éîãî óòâîðþþòü äóá, ãðàá, ëèïà, êëåí, ÿñåí, áóê, áå-
ðåçà, â³ëüõà ³ òîïîëÿ.

Êàðïàòñüê³ ë³ñè

Ëèñòÿíèé ë³ñ Ì³øàíèé ë³ñ Õâîéíèé ë³ñ

²ç ï³äéîìîì óãîðó ñòàº ïðîõîëîäí³øå, ³ ëèñòÿíèé 
ë³ñ çì³íþºòüñÿ ì³øàíèì. Ó ì³øàíîìó ë³ñ³ ç ëèñòÿíèõ 
äåðåâ ïåðåâàæàº áóê, ç-ïîì³æ õâîéíèõ — ÿëèöÿ ³ ÿëè-
íà ºâðîïåéñüêà, ÿêó íàçèâàþòü ñìåðåêîþ. Ó ï³äë³ñêó 
ðîñòóòü êóù³ ìàëèíè, ë³ùèíè, îæèíè, øèïøèíè; íà 
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óçë³ññÿõ ³ ãàëÿâèíàõ — òðàâ’ÿíèñò³ ðîñëèíè, ñåðåä 
ÿêèõ áàãàòî ë³êàðñüêèõ: çâ³ðîá³é, êóëüáàáà, ÷èñòîò³ë, 
ï³äá³ë, ïåðâîöâ³ò. Ó ë³ñ³ ï³ä äåðåâàìè ðîñòóòü ãðèáè: 
á³ë³, ï³äáåðåçíèêè, ï³äîñè÷íèêè, ìàñëþêè, îïåíüêè.

Âèùå â ãîðàõ ïåðåâàæàº õâîéíèé ë³ñ. Éîãî óòâî-
ðþþòü ñìåðåêè, ÿëèö³ òà ìîäðèíè. Íà âîëîãîìó ́ ðóí-
ò³ ì³æ äåðåâàìè ðîñòóòü ìîõè, íà ãàëÿâèíàõ — êóù³ 
áðóñíèö³ é ÷îðíèö³.

Áëèæ÷å äî ã³ðñüêèõ âåðøèí õâîéí³ äåðåâà çì³íþ-
þòüñÿ ÷àãàðíèêàìè ³ç ñîñíè ã³ðñüêî¿, ÿë³âöþ ³ â³ëüõè 
çåëåíî¿, ÿê³ ñòåëÿòüñÿ á³ëÿ ïîâåðõí³ çåìë³, äå òåïë³-
øå ³ â³òåð ñëàáøèé. Òóò ðîñòóòü â³÷íîçåëåí³ êóù³ ðî-
äîäåíäðîíà ñõ³äíîêàðïàòñüêîãî, ÿêèé çàíåñåíèé äî 
×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè.

        Ðîñëèíè ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè

Ðîäîäåíäðîí  
ñõ³äíîêàðïàòñüêèé

Åäåëüâåéñ Àðí³êà 
ã³ðñüêà

Âèñîêî â ãîðàõ äóæå õîëîäíî, òîìó òåïëèé ïåð³îä 
ðîêó, óïðîäîâæ ÿêîãî ìîæóòü ðîçâèâàòèñÿ ðîñëèíè, 
êîðîòêèé. Òàì ðîçêèíóëèñÿ ã³ðñüê³ ëóêè — ïîëîíèíè. 
Öå áåçë³ñ³ ïëîñê³ âåðøèíè ã³ðñüêèõ õðåáò³â, óêðèò³ 
òðàâ’ÿíèñ òèìè ðîñëèíàìè, ñåðåä ÿêèõ áàãàòî ÷åð-
âîíîêíèæíèõ: òèðëè÷ æîâòèé, åäåëüâåéñ (á³ëîòêà  
àëüï³éñüêà), àðí³êà ã³ðñüêà, àéñòðà àëüï³éñüêà. Íà 
ñêåëÿõ ðîñòóòü ìîõè ³ ëèøàéíèêè.

Ó Êàðïàòàõ âîäèòüñÿ áàãàòî âèä³â òâàðèí, çàíåñå-
íèõ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè.
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 Розглянь зображення тварин Карпат, занесених до Чер-
воної книги України. Розподіли їх на групи: звірі, птахи, 
земноводні, комахи.

Òâàðèíè ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè

Ïóãà÷Ïîë³êñåíàÂå÷³ðíèöÿ ðóäà

Äÿòåë  
á³ëîñïèííèé

Ñàëàìàíäðà 
ïëÿìèñòà

Ïîë³âêà 
ñí³ãîâà

Îêð³ì ÷åðâîíîêíèæíèõ ïòàõ³â, ó êàðïàòñüêèõ ë³ñàõ 
ãí³çäÿòüñÿ äÿòåë çâè÷àéíèé, øèøêàð ÿëèíîâèé, ñîðî-
êà, ãîðëèöÿ, âîðîíà, ñèíèöÿ. Ç-ïîì³æ çâ³ð³â ìåøêàþòü 
á³ëêà, çàºöü, îëåíü áëàãîðîä íèé, âîâê, äèêà ñâèíÿ, 
áîðñóê. ×èìàëî ïëà çóí³â, çåìíîâîäíèõ ³ êîìàõ. 

 Обговоріть, чому в хвойному лісі не ростуть кущі 
й трав’янисті рослини. Чому на полонинах немає лісів? 

 Перевірсебе
1. Äå ðîçòàøîâàí³ Óêðà¿íñüê³ Êàðïàòè? ßê³ öå ãîðè çà 

âèñîòîþ?
2. ßê³ ïîãîäí³ óìîâè â Êàðïàòàõ? 
3. Íàçâè íàéá³ëüø³ âîäîéìè Êàðïàò.
4. ßêèìè êîðèñíèìè êîïàëèíàìè áàãàò³ Óêðà¿íñüê³ Êàð-

ïàòè?
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5. ßê çì³íþºòüñÿ ðîñëèííèé ñâ³ò ó Êàðïàòàõ â³ä ï³äí³æ-
æÿ ã³ð äî âåðøèí? Ïîÿñíè, ÷îìó. 

6. Ðîçêàæè ð³äíèì ïðî òâàðèí, ÿê³ âîäÿòüñÿ â Êàð ïàòàõ.

!  Підсумуйсвоїзнання

 Óêðà¿íñüê³ Êàðïàòè — ñåðåäí³ çà âèñîòîþ ãîðè. Òóò 
ïåðåâàæàþòü íåâèñîê³ õðåáòè ç ïîëîãèìè ñõèëà-
ìè, ì³æ ÿêèìè ðîçêèíóëèñÿ ã³ðñüê³ äîëèíè. Ïîãîäà 
òåïëà é âîëîãà, âèïàäàº áàãàòî îïàä³â. 

 Ó Êàðïàòàõ º ñòðóìêè, äæåðåëà, ð³÷êè, íåãëèáîê³ 
îçåðà. Á³ëÿ ï³äí³ææÿ ã³ð ´ðóíòè ðîäþ÷³ø³, í³æ íà 
âåðøèíàõ. 

 Óêðà¿íñüê³ Êàðïàòè áàãàò³ íà êîðèñí³ êîïàëèíè òà 
ö³ëþù³ ì³íåðàëüí³ âîäè. Ó ãîðàõ ïðèðîäí³ çîíè 
çì³íþþòüñÿ ç âèñîòîþ — â³ä ï³äí³ææÿ äî âåðøèíè. 
Ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò Êàðïàò ð³çíîìàí³òíèé.

Ä³ÿëüí³ñòü ëþäåé ó Êàðïàòñüêèõ  
ãîðàõ. Îõîðîíà ïðèðîäè Êàðïàò 

 ЯкіприродніумовихарактернідляКарпат?

 Поміркуй, якою господарською діяльністю можуть зай-
матися люди в Карпатах.

Ó Êàðïàòàõ ðîçâèíåíà ë³ñîâà ïðîìèñëîâ³ñòü. ²ç äå-
ðåâèíè êàðïàòñüêèõ ë³ñ³â âèãîòîâëÿþòü ïàï³ð òà ìåá-
ë³, âèêîðèñòîâóþòü ¿¿ â ñóäíîáóäóâàíí³. Âèäîáóâàþòü 
òóò ³ êîðèñí³ êîïàëèíè. 

×èñòå ã³ðñüêå ïîâ³òðÿ, êðàñà ë³ñ³â, ö³ëþù³ ì³íåðàëüí³ 
³ òåðìàëüí³ âîäè ñïðèÿëè ðîçâèòêó â Êàðïàòàõ ñàíàòîð-
íî-êóðîðòíèõ êîìïëåêñ³â. Íàéâ³äîì³ø³ — ó Òðóñêàâö³, 



114

Ìîðøèí³, Ñâàëÿâ³, Ñõ³äíèö³, Áåðåãîâîìó. Àêòèâíî 
ðîçâèâàºòüñÿ â Êàðïàòàõ òóðèçì. 

Çàãîò³âëÿ äåðåâèíè 
äëÿ ïðîìèñëîâèõ 

ïîòðåá

Òåðìàëüí³ âîäè 
â Áåðåãîâîìó

Âèíîãðàäíèêè

Ïðàöÿ ëþäåé ó Êàðïàòàõ

Á³ëÿ ï³äí³ææÿ ã³ð çàéìàþòüñÿ ñ³ëüñüêèì ãîñïîäàð-
ñòâîì, ñàäÿòü ñàäè ³ âèíîãðàäíèêè. Íà ïîëîíèíàõ 
âèïàñàþòü îâåöü. Ó êàðïàòñüêèõ ë³ñàõ çàãîòîâëÿ-
þòü ãðèáè, ïëîäè (ìàëèíó, øèïøèíó, ñóíèö³, ë³ñîâ³  
ãîð³õè), ë³êàðñüê³ ðîñëèíè. Âèêîðèñòîâóþòü ë³ñè ³ ÿê 
ìèñëèâñüê³ óã³ääÿ. 

 Поміркуйте, як впливає господарська діяльність лю-
дини на природу Українських Карпат.

 Визначза допомогою карти природних зон України, які  
заповідники є в Карпатах.

Çàäëÿ çáåðåæåííÿ ðîñëèííîãî ³ òâàðèííîãî ñâ³-
òó Êàðïàò ñòâîðåíî äâà çàïîâ³äíèêè: Êàðïàòñüêèé  
á³î ñôåðíèé (Çàêàðïàòñüêà îáëàñòü) ³ ïðèðîäíèé  
çàïîâ³äíèê «Ãîðãàíè» (²âàíî-Ôðàíê³âñüêà îáëàñòü). 

Êàðïàòñüêèé á³îñôåðíèé çàïîâ³äíèê â³äîìèé íàé-
á³ëüøèìè â ªâðîï³ áóêîâèìè ³ ÿëèíîâèìè ïðàë³ñàìè. 
Íà éîãî òåðèòîð³¿ ïîáëèçó ì³ñòà Õóñò ðîçêèíóëàñÿ 
Äîëèíà íàðöèñ³â. Òàì ïåðåáóâàþòü ï³ä îõîðîíîþ 
óí³êàëüí³ ïðèðîäí³ çàðîñò³ íàðöèñà âóçüêîëèñòîãî 
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á³ëîêâ³òêîâîãî, ÿêèé çàíåñåíèé äî ×åðâîíî¿ êíèãè 
Óêðà¿íè.

Çàïîâ³äíèê «Ãîðãàíè» çàñíîâàíî 1996 ð. äëÿ çáå-
ðåæåííÿ ð³äê³ñíî¿ ñîñíè êåäðîâî¿ ºâðîïåéñüêî¿.

Ìåøêàíöÿìè çàïîâ³äíèêà º ñí³ãóð, ãëóøåöü, æîâíà 
÷îð íà, âåäì³äü áóðèé, êóíèöÿ ë³ñîâà, áîðñóê.

       Äîëèíà íàðöèñ³â Çàïîâ³äíèê «Ãîðãàíè»

 Розглянь зображення рідкісних рослин і тварин Карпат. 
Запам’ятай їхні на́зви. До яких груп належать ці організми?

     Ðîñëèíè ³ òâàðèíè ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè

Çîçóëèí³ ñëüîçè 
ñåðöåëèñò³

Òèñ 
ÿã³äíèé

Äçâîíèêè 
êàðïàòñüê³

Áåðêóò Ê³ò ë³ñîâèé Âóñà÷ àëüï³éñüêèé
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 Обговоріть, яке значення мають карпатські ліси в при-
роді. Чому природу Карпат необхідно оберігати?

 Підготуй повідомлення про правила безпечної пове-
дінки під час заготівлі в лісах грибів, плодів, лікарських  
рослин.

 Перевірсебе
1. ×èì çàéìàºòüñÿ íàñåëåííÿ â Êàðïàòàõ? 
2. ßê³ çàïîâ³äíèêè ñòâîðåíî â Êàðïàòñüêèõ ãîðàõ? 
3. Íàçâè ê³ëüêà âèä³â ÷åðâîíîêíèæíèõ ðîñëèí ³ òâàðèí 

Êàðïàòñüêèõ ã³ð.

!  Підсумуйсвоїзнання

 Ä³ÿëüí³ñòü ëþäåé ó Êàðïàòñüêèõ ãîðàõ ïîâ’ÿçàíà 
ç ïðèðîäíèìè áàãàòñòâàìè öüîãî ðåã³îíó. 

 Äëÿ çáåðåæåííÿ ³ ïðèìíîæåííÿ óí³êàëüíî¿ ïðèðî-
äè ñòâîðåíî Êàðïàòñüêèé á³îñôåðíèé çàïîâ³äíèê 
³ çàïîâ³äíèê «Ãîðãàíè».

Êðèìñüê³ ãîðè. Îõîðîíà  
ïðèðîäè Êðèìñüêèõ ã³ð

 ЩотизнаєшпроКримськігори?Назви́їхнайви
щувершину.

 Розглянь карту природних зон України. З якою при-
родною зоною межують Кримські гори?

Íà ï³âäí³ Êðèìñüêîãî ï³âîñòðîâà ïðîñòÿãàþòüñÿ 
íåâèñîê³ Êðèìñüê³ ãîðè. Íà ï³âíî÷³ âîíè ìåæóþòü ³ç 
çîíîþ ñòåï³â. Íà ï³âäí³ ð³âíèííà ñìóãà óçáåðåææÿ 
â³ää³ëÿº ¿õ â³ä òåïëîãî ×îðíîãî ìîðÿ. Ãîðè çàòðèìó-
þòü õîëîäíå ïîâ³òðÿ, çàõèùàþ÷è â³ä íüîãî Ï³âäåííèé 
áåðåã Êðèìó. 
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Êðèìñüê³ ãîðè òÿãíóòüñÿ ê³ëüêîìà ïàñìàìè. ¯õí³ 
ïëîñê³ áåçë³ñ³ âåðøèíè íàçèâàþòü ÿéëàìè. Ïëîùà 
Êðèìñüêèõ ã³ð ó ê³ëüêà ðàç³â ìåíøà çà ïëîùó Êàðïàò.

Çèìà â Êðèìñüêèõ ãîðàõ ì’ÿêà ³ áàãàòîñí³æíà, ë³òî  
ïðîõîëîäíå é âîëîãå. Íà âåðøèíàõ îïàä³â âèïàäàº 
á³ëüøå, í³æ á³ëÿ ï³äí³ææÿ. Íàâåñí³ ç íàéâèùèõ Êðèì-
ñüêèõ ã³ð ñõîäÿòü ñí³ãîâ³ ëàâèíè. 

Ã³ðñüê³ ð³÷êè êîðîòê³. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ âïàäàº â ×îð-
íå ìîðå, à íàéäîâøà ð³÷êà Ñàëãèð — â Àçîâñüêå. 
Ó ãîðàõ ïðîñòÿãàºòüñÿ Âåëèêèé êàíüéîí Êðèìó — 
âóçüêà ³ ãëèáîêà óùåëèíà çàâäîâæêè ìàéæå 3 êì. Íà 
ï³âäåííîìó ñõèë³ ãîðè Àé-Ïåòð³ ðîçòàøîâàíèé íàé-
âèùèé â Óêðà¿í³ âîäîñïàä — Ó÷àí-Ñó íà îäíîéìåí-
í³é ð³÷ö³.

Ï³ä ÷àñ òàíåííÿ ñí³ãó ³ ñèëüíèõ çëèâ ã³ðñüê³ ð³÷-
êè áóðõëèâ³. Âîíè çìèâàþòü íà ñâîºìó øëÿõó ´ðóíò 
³ êàì³ííÿ, óòâîðþþòü ÿðè, ðóéíóþòü ãðåáë³ é ìîñòè. 
Ó ñïåêó ìàëåíüê³ ð³÷êè ïåðåñèõàþòü. 

Ó ãîðàõ Êðèìó áàãàòî ì³íåðàëüíèõ äæåðåë.  

     Ìàëüîâíè÷³ êóòî÷êè Êðèìñüêèõ ã³ð

Âåëèêèé êàíüéîí 
Êðèìó

Âîäîñïàä  
Ó÷àí-Ñó

Ãîðà 
Ðîìàí-Êîø

Íà ñõèëàõ Êðèìñüêèõ ã³ð ïåðåâàæàþòü áóð³ ã³ð-
ñüêî-ë³ñîâ³ ´ðóíòè, íà ÿéëàõ — ã³ðñüêî-ëó÷í³.

Êðèìñüê³ ãîðè áàãàò³ íà ïîêëàäè âàïíÿêó. 

 Пригадай, як змінюється рослинний світ у Карпатах від 
підніжжя до вершин. 
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Ðîñëèííèé ñâ³ò Êðèìñüêèõ ã³ð äóæå ð³çíîìàí³òíèé. 
Â³í çì³íþºòüñÿ â³ä ï³äí³ææÿ äî âåðøèí, ÿê ³ â Êàð-
ïàòàõ.

Á³ëÿ ï³äí³ææÿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ÷åðãóâàííÿ ñòåïîâî¿ 
ðîñëèííîñò³ ç ä³ëÿíêàìè ë³ñó. Òóò ðîñòóòü äóáè (ïóõ-
íàñòèé, ñêåëüíèé ³ çâè÷àéíèé), êëåí. Òðàïëÿºòüñÿ 
ñóíè÷íå äåðåâî, ô³ñòàøêà. Ï³äë³ñîê óòâîðþþòü ãë³ä, 
øèïøèíà, âîâ÷³ ÿãîäè, ïëþù. Ç-ïîì³æ òðàâ’ÿíèñòèõ 
ðîñëèí íàâåñí³ êâ³òóþòü ï³äñí³æíèêè, êðîêóñè, ã³à-
öèíòè; âë³òêó — êðîïèâà ãëóõà, êîâèëà, òèï÷àê. 

Âèùå â ã³ðñüêîìó ë³ñ³ ïàíóþòü ãðàá, áóê, ñîñíà 
êðèìñüêà, â ï³äë³ñêó — æàñìèí, äåðåí (êèçèë). 

Ðîñëèíè Êðèìñüêèõ ã³ð

Ñîñíà êðèìñüêà Ñóíè÷íå äåðåâî Äåðåí çâè÷àéíèé

Íà ïëîñêèõ âåðøèíàõ Êðèìñüêèõ ã³ð ìàëî âîëîãè, 
íåìàº çàò³íêó. Òóò ðîçêèíóëèñÿ ã³ðñüê³ ëóêè ç ðîñëè-
íàìè, ÿê³ ïðèñòîñóâàëèñÿ äî ïîñóøëèâèõ óìîâ. Öå — 
êîâèëà, òèï÷àê, øàâë³ÿ, êîñòðèöÿ, îñîêà ëó÷íà. 

Ó ë³ñàõ Êðèìñüêèõ ã³ð æèâóòü îëåíü áëàãîðîäíèé, 
êîçóëÿ, ìóôëîí, áîðñóê, çàºöü, á³ëêà, äèêà ñâèíÿ; 
ìåøêàº áàãàòî ïòàõ³â: ñîéêà, äÿòåë, ñèíèöÿ, øèøêàð 
ÿëèíîâèé, ñîëîâåé. Íà ñêåëÿõ ãí³çäÿòüñÿ õèæ³ ïòàõè: 
ãðèô ÷îðíèé, ïóãà÷, ñîê³ë ñàïñàí, ñèï á³ëîãîëîâèé, 
îðëàí-á³ëîõâ³ñò. 

Êðèìñüê³ ãîðè íàñåëÿþòü ð³çí³ êîìàõè: ìåòåëèêè, 
æóêè, áàáêè, äæìåë³, öèêàäè. Ç-ïîì³æ ïëàçóí³â âî-
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äÿòüñÿ ÿù³ðêà ñêåëüíà, ïîëîç ëåîïàðäîâèé. Ó ã³ð-
ñüêèõ ð³÷êàõ º ñòðóìêîâà ³ ðàéäóæíà ôîðåëü.

 Поміркуй, якою господарською діяльністю можуть зай-
матися люди в Кримських горах.

Ë³ñè Êðèìñüêèõ ã³ð º äæåðåëîì äåðåâèíè, ÿêó âèêî-
ðèñòîâóþòü íà áóä³âíèöòâ³, äëÿ âèãîòîâëåííÿ ìåáë³â, 
ïàïåðó. Ó êàð’ºðàõ äîáóâàþòü âàïíÿêè, ï³ñîê, ãðàâ³é, 
ãëèíó é ãàëüêó. Íà ã³ðñüêèõ ëóêàõ âèïàñàþòü îâåöü òà 
ê³ç. Ó ãîðàõ çàãîòîâëÿþòü ë³êàðñüê³ ðîñëèíè. Á³ëÿ ï³ä-
í³ææÿ ã³ð âèðîùóþòü âèíîãðàä, ïåðñèêè, àáðèêîñè. 
Òóò ïîáóäîâàíî áàãàòî ñàíàòîð³¿â ³ ïàíñ³îíàò³â. 

Âèðîùóâàííÿ ëàâàíäè Ñàíàòîð³é «Êóðïàòè»

Ó ë³òíþ ñïåêó â ãîðàõ ÷àñòî âèíèêàþòü òðèâàë³ ïî-
æåæ³, âíàñë³äîê ÿêèõ ãèíå âñå æèâå. Îñòàíí³ì ÷àñîì 
âèðóáóâàííÿ ë³ñ³â ó Êðèìñüêèõ ãîðàõ çàáîðîíåíî.

 Визнач за допомогою карти природних зон України, які 
заповідники є в Кримських горах.

Äëÿ çáåðåæåííÿ ìàëüîâíè÷î¿ ïðèðîäè Êðèìñüêèõ 
ã³ð ñòâîðåíî ÷îòèðè çàïîâ³äíèêè: Êðèìñüêèé, ßë-
òèíñüêèé ã³ðñüêî-ë³ñîâèé, Êàðàäàçüêèé ³ «Ìèñ 
Ìàðòüÿí».

Íà çàïîâ³äíèõ òåðèòîð³ÿõ îõîðîíÿºòüñÿ áàãàòî ð³ä-
ê³ñíèõ âèä³â ðîñëèí ³ òâàðèí.

 Розглянь світлини (с. 120). Запам’ятай на́зви рослин 
і тварин, занесених до Червоної книги України. До яких 
груп належать зображені організми?
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      Ðîñëèíè ³ òâàðèíè ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè

Ï³âîí³ÿ  
êðèìñüêà

Òþëüïàí  
äâîêâ³òêîâèé

Øàôðàí  
âóçüêîëèñòèé

Ñèï 
á³ëîãîëîâèé

Òóðóí 
êðèìñüêèé

Êóíèöÿ 
êàì’ÿíà

 Попрацюй із контурною картою природних зон Украї-
ни. Познач на ній природні зони, виділивши їх різними 
кольорами, вкажи найбільші заповідники.

 Поміркуйте, чому в Кримських горах не ростуть сме-
реки.

 Обговоріть, чому Кримські гори іноді називають воло-
гим островом Криму.

 Перевірсебе
1. Äå ðîçòàøîâàí³ Êðèìñüê³ ãîðè? Ùî òàêå ÿéëè?
2. ßê³ ïîãîäí³ óìîâè â Êðèìñüêèõ ãîðàõ? 
3. ßê³ âîäîéìè º â ãîðàõ Êðèìó? 
4. ßêèìè êîðèñíèìè êîïàëèíàìè áàãàò³ Êðèìñüê³ ãîðè? 
5. Ùî òè çíàºø ïðî ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ëþäåé 

ó Êðèìñüêèõ ãîðàõ? 
6. Ðîçêàæè ïðî ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò öèõ ã³ð. 
7. Íàçâè ðîñëèíè ³ òâàðèí Êðèìñüêèõ ã³ð, ÿê³ çàíåñåí³ 

äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè. 
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!  Підсумуйсвоїзнання

 Êðèìñüê³ ãîðè — íåâèñîê³ ãîðè íà ï³âäí³ Êðèìñüêî-
ãî ï³âîñòðîâà. Ïîãîäà òàì ì’ÿêà é âîëîãà. Íà ö³é 
òåðèòîð³¿ áàãàòî äæåðåë, íåâåëèêèõ ð³÷îê. Ðîäþ-
÷³ñòü ´ðóíò³â çíèæóºòüñÿ â³ä ï³äí³ææÿ äî âåðøèí 
ã³ð. Öåé êðàé áàãàòèé íà áóä³âåëüí³ êîðèñí³ êîïà-
ëèíè. 

 Ä³ÿëüí³ñòü ëþäåé ó ãîðàõ Êðèìó ïîâ’ÿçàíà ç ïðè-
ðîäíèìè óìîâàìè ðåã³îíó. Äëÿ çáåðåæåííÿ ³ ïðè-
ìíîæåííÿ ïðèðîäè Êðèìñüêèõ ã³ð ñòâîðåíî çàïî-
â³äíèêè Êðèìñüêèé, ßëòèíñüêèé ã³ðñüêî-ë³ñîâèé, 
Êàðàäàçüêèé, «Ìèñ Ìàðòüÿí».

Òàïî÷êè

 Виготов тапки та оздоб їх штучним хутром за поданим 
зразком.

1.

5. 6.

2. 3. 4.
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Ì³é êðàé íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè

Якийкрайназиваютьрідним?

Досліди́ адміністративну карту України. Знайди і пока-
жи на ній місцевість (область, місто/село), де ти живеш.

Äëÿ êîæíî¿ ëþäèíè íàéäîðîæ÷èì ì³ñöåì íà ïëàíå-
ò³ º òå, äå âîíà íàðîäèëàñÿ é æèâå. Öåé êóòî÷îê çåìë³ 
íàçèâàþòü ð³äíèì êðàºì, ìàëîþ áàòüê³âùèíîþ. Ùå 
çàäîâãî äî òâîãî íàðîäæåííÿ òóò æèëè òâî¿ ïðåäêè: 
îñâîþâàëè çåìë³, îáëàøòîâóâàëè ïîáóò, óêëàäàëè 
çâè÷à¿. 

Обговоріть, що, на вашу думку, треба робити, аби збе-
регти і примножити природу рідного краю, культурні 
надбання минулих поколінь. Дізнайтеся, яких заходів 
уживають для цього мешканці вашого міста/села. Чи до-
водилося вам брати участь у таких заходах?

Попрацюйнадпроєктом «Мій рідний край».
 Опиши свій населений пункт за поданим планом.

План
 1. Назва, її походження.
 2. Рік заснування поселення.
 3. Кількість населення та його заняття.
 4. Відомі люди.
 5. Пам’ятки культури, природи, заклади освіти.

Пригадай,що таке явища природи. Що таке погода?

Äìèòðèêó, íàäâîð³ ñïðàâæíÿ âåñíà! Ùîäíÿ 
òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ ï³äí³ìàºòüñÿ.
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Çâ³äêè ó ïîâ³òðÿ òåìïåðàòóðà?
Âîíî ùî, çàõâîð³ëî?

Òîá³ âæå â³äîìî, ùî ïîãîäà — öå ñòàí àòìîñôå-
ðè á³ëÿ ïîâåðõí³ Çåìë³ â ïåâí³é ì³ñöåâîñò³ ó ïåâíèé 
÷àñ. Ïîãîäó âèçíà÷àþòü òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ é àòìî-
ñôåðíèé òèñê, íàïðÿì ³ ñèëà â³òðó, õìàðí³ñòü, îïàäè. 

Розкажи, якою буває погода в місцевості, де ти живеш.

Дізнайтеся із додаткових джерел, які вітри перева-
жають у вашій місцевості. Які з них приносять посуху, 
а які — вологу? Чи може погода залежати від форм земної 
поверхні місцевості?

Ïåðøèé ñí³ã Òàíåííÿ ñí³ãó Ãðîçîâ³ õìàðè

Ó ò³é ñàì³é ì³ñöåâîñò³ çàãàëüí³ îçíàêè ïîãîäè ïîâ-
òîðþþòüñÿ ç ðîêó â ð³ê.

Розкажи, як змінюються пори року в твоїй місцевості. 
Коли настає зима, весна, літо, осінь? Які ознаки характер-
ні для кожної пори року?

Ëþäè ç äàâí³õ-äàâåí ñïîñòåð³ãàëè çà ïîãîäîþ ³ íà-
â÷èëèñÿ çàâáà÷àòè ¿¿ çà äîïîìîãîþ ì³ñöåâèõ îçíàê. 
Íàïðèêëàä, ïîì³òèëè, ùî êîëè çèìà ñí³æíà é ìîðîç-
íà, ë³òî áóäå ñïåêîòíèì ³ óðîæàéíèì. ßêùî ëàñò³âêè 
ë³òàþòü íèçüêî ÷è ãîðîáö³ êóïàþòüñÿ â êàëþæàõ, òî 
áóäå äîù. Ö³ òà ³íø³ ïðèêìåòè ëþäè ³ çàðàç âèêî-
ðèñòîâóþòü äëÿ ïåðåäáà÷åííÿ ïîãîäè.



124

Ùîäíÿ ïðîãíîç ïîãîäè ïåðåäàþòü 
ïî ðàä³î ³ òåëåáà÷åííþ, ïóáë³êóþòü 
ó ãàçåòàõ, íà ³íòåðíåò-ðåñóðñàõ. Äëÿ 
òàêèõ ïðîãíîç³â ñèíîïòèêè îòðèìó-
þòü äàí³ ç³ øòó÷íèõ ñóïóòíèê³â Çåìë³, 
ç ìåòåîðîëîã³÷íèõ ñòàíö³é. Öÿ ³íôîð-
ìàö³ÿ ïîòð³áíà õë³áîðîáàì ³ ìàíäð³â-
íèêàì, ï³ëîòàì ³ áóä³âåëüíèêàì, âî-
ä³ÿì ³ ïàñòóõàì. Òîá³ òàêîæ çàâæäè 
òðåáà çíàòè, ÿêîþ áóäå ïîãîäà íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì, ùîá â³äïîâ³äíî äî 
íå¿ îäÿãàòèñÿ, âèêîíóâàòè òó ÷è ³íøó 
ðîáîòó.

 Склади календар українських народних свят, пов’яза-
них із явищами природи, використовуючи різні джерела 
інформації.

 Охарактеризуйте природу рідного краю за поданими 
запитаннями.

 1 група
 Які форми земної поверхні переважають у вашій місце-

вості?
 Які водойми є у вашому краї?
 Які корисні копалини тут добувають?

 2 група
 У якій природній зоні розташована ваша місцевість?
 Які ґрунти характерні для вашого краю? Що на них ви-

рощують?
 Які природні угруповання є у вашій місцевості?

 3 група
 Які рослини й тварини поширені у вашій місцевості? 

Які взаємозв’язки існують між ними?
 Чим займаються люди у вашому краї?
 Як охороняють природу у місцевій громаді?

Ìåòåîðîëîã³÷íà 
ñòàíö³ÿ
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 Перевірсебе
1. ×îìó êðàé, ó ÿêîìó òè æèâåø, º ð³äíèì äëÿ òåáå?
2. Ó ÿê³é ÷àñòèí³ Óêðà¿íè ðîçòàøîâàíà òâîÿ îáëàñòü  

(òâîº ì³ñòî/ñåëî)?
3. Ùî òàêå ïîãîäà? ßê çàëåæèòü ðîáîòà ³ æèòòÿ ëþäåé 

â³ä ïîãîäè?
4. ×èì áàãàòèé òâ³é êðàé?

!  Підсумуйсвоїзнання

 Òâ³é ð³äíèé êðàé — çåìëÿ, äå òè íàðîäèâñÿ/íàðî-
äèëàñÿ ³ çðîñòàºø.

 Ó êîæí³é ì³ñöåâîñò³ º ñâî¿ çâè÷à¿, òðàäèö³¿, ïàì’ÿò-
êè êóëüòóðè, ïðèðîäí³ áàãàòñòâà, ÿê³ ïîòð³áíî îáå-
ð³ãàòè ³ ïðèìíîæóâàòè.

 Êîæåí êóòî÷îê ð³äíîãî êðàþ íåïîâòîðíèé.

Íàö³îíàëüíèé îäÿã

 Виготов паперові іграшки в національному одязі.

1. 2. 3.

4.



ßêîþ áóâàº ïðîìèñëîâ³ñòü

На яких промислових підприємствах виготовля
ютьзображенінасвітлинахречі?

Ïðîäóêö³ÿ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ

Ïðîìèñëîâ³ ï³äïðèºìñòâà âèãîòîâëÿþòü á³ëüøó 
÷àñòèíó íåîáõ³äíèõ ëþäÿì òîâàð³â. ¯õíÿ ïðîäóêö³ÿ 
íåéìîâ³ðíî ð³çíîìàí³òíà: â³ä ïà÷êè ïå÷èâà é ïàêåòà 
ç ìîëîêîì äî àâòîìàøèíè, ë³òàêà ³ êîñì³÷íîãî êî-
ðàáëÿ.
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Ïðîìèñëîâ³ñòü — öå ãàëóçü ãîñïîäàðñòâà, ÿêà 
çàáåçïå÷óº ïîòðåáè êðà¿íè â åëåêòðî åíåðã³¿, 
ïàëèâ³, ñèðîâèí³ òà ð³çíîìàí³òí³é ïðîäóêö³¿.

Äîáóâíà ïðîìèñëîâ³ñòü — öå âèäîáóâàííÿ êî-
ðèñíèõ êîïàëèí ³ç íàäð çåìë³ ó âèãëÿä³ òâåðäèõ  
ïîð³ä, ó ð³äêîìó òà ãàçîïîä³áíîìó ñòàíàõ. Óêðà¿íà 
áàãàòà íà ð³çí³ êîðèñí³ êîïàëèíè: òóò ¿õ äîáóâàþòü 
ìàéæå 100 âèä³â.

 Розкажи, як використовують корисні копалини різних 
видів в Україні.

Åëåêòðîåíåðãåòèêà — öå ãàëóçü ïðîìèñëîâîñ-
ò³, ÿêà âèðîá ëÿº åëåêòðîåíåðã³þ íà åëåêòðîñòàíö³-
ÿõ ð³çíèõ òèï³â òà ïåðåäàº ¿¿ äî ñïîæèâà÷³â ë³í³ÿìè 
åëåêòðîïåðåäà÷. 

 Дізнайтеся із додаткових джерел і підготуйте корот-
ке повідомлення про: 1 група — теплові електростан-
ції; 2 група — гідроелектростанції; 3 група — атомні  
електростанції; 4 група — вітрові електростанції; 5 гру-
па — сонячні електростанції.

 Поміркуй, які види електростанцій найбільше забруд-
нюють навколишнє середовище. Чому?

Ìåòàëóðã³éíà ïðîìèñëîâ³ñòü — öå ï³äïðèºì-
ñòâà, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü êðà¿íó ìåòàëàìè. Íàéá³ëüøå 
â Óêðà¿í³ âèïëàâëÿþòü ÷àâóíó ³ ñòàë³. 

Ìåòàëóðã³ÿ — öå ³ âèðîáíèöòâî àëþì³í³þ, ì³ä³,  
öèíêó, í³êåëþ, îëîâà é íàâ³òü äîðîãîö³ííèõ ìåòàë³â 
(çîëîòà, ñð³áëà, ïëàòèíè).

 Пригадай і охарактеризуй властивості металів. Як 
людина використовує метали?
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Ìàøèíîáóäóâàííÿ çä³éñíþº ïðîºêòóâàííÿ òà âè-
ðîáíèöòâî ìàøèí ³ ìåõàí³çì³â äëÿ ð³çíèõ ãàëóçåé 
ãîñïîäàðñòâà òà äëÿ íàñåëåííÿ. 

 Обговоріть, на які види поділяють машинобудування, 
скориставшись поданою схемою. Наведіть по два прикла-
ди продукції відповідних підприємств.

Ìàøèíîáóäóâàííÿ:

ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêå

âàãîíîáóäóâàííÿ

àâòîìîá³ëåáóäóâàííÿ

ñóäíîáóäóâàííÿ

àâ³àáóäóâàííÿ

åëåêòðîòåõí³êà

åëåêòðîí³êà

âåðñòàòîáóäóâàííÿ

Õ³ì³ÿ — öå íàóêà ïðî ðå÷îâèíè. Ï³äïðèºìñòâà õ³-
ì³÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ âè ðîáëÿþòü áàãàòî ðå÷îâèí, 
íåîáõ³äíèõ ó ïîáóò³ é ãîñïîäàðñòâ³: ñîäó, ïðàëüí³ 
ïîðîø êè, ìèéí³ çàñîáè, ïëàñòìàñè, ãóìó, äîáðèâà, 
ëàêè, ôàðáè òà ³íøå.

 Розгляньсвітлини і розкажи, що і з яких матеріалів ви-
готовляють на підприємствах легкоїпромисловості.

    



129

Ë³ñîâà ïðîìèñëîâ³ñòü îá’ºäíóº ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ 
çä³éñíþþòü ë³ñîíàñàäæåííÿ, çàãîò³âëþ ³ ïåðåðîáêó 
äåðåâèíè é ³íøèõ ë³ñîâèõ áàãàòñòâ (ë³êàðñüê³ ðîñ-
ëèíè, ÿãîäè, ãðèáè), à òàêîæ âèðîáëÿþòü áóä³âåëüí³ 
ìàòå ð³àëè, ìåáë³, ïàï³ð.

 Розгляньте світлини, подані в електронному додатку. Які 
продукти виготовляють на підприємствах харчової про
мисловості? Яку сировину використовують?

 Обговоріть, від чого залежить робота того чи іншого 
промислового підприємства у вашому краї.

 Виконай навчальний проєкт «Продукція місцевого 
виробництва».

 1.  Дізнайся, які промислові підприємства є у твоєму краї. 
До яких галузей промисловості вони належать? Люди 
яких професій на них працюють? Яку продукцію вироб-
ляють? Яку сировину використовують?

 2.  Добери ілюстрації та підготуй презентацію.

 Перевірсебе
1. Íàçâè ãàëóç³ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè. ßêó ïðîäóêö³þ 

âîíè âèðîáëÿþòü?
2. ×îìó, íà òâîþ äóìêó, ö³ ãàëóç³ òàê³ ð³çíîìàí³òí³?  

ßê âîíè ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ?
3. ßê³ ãàëóç³ ïðîìèñëîâîñò³ âèãîòîâëÿþòü òàê³ òîâàðè: 

éîãóðò, ôóòáîëêó, êðåì äëÿ âçóòòÿ, ì’ÿñîðóáêó, öó-
êåðêè, òåëåâ³çîð, ð³äèíó äëÿ ìèòòÿ â³êîí, ÷îáîòè?

!  Підсумуйсвоїзнання

 Ïðîìèñëîâ³ñòü çàáåçïå÷óº ïîòðåáè êðà¿íè â ïàëè-
â³, åëåêòðîåíåðã³¿, ñèðîâèí³ òà ð³çíîìàí³òí³é ïðî-
äóêö³¿.

 Ñåðåä ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñò³ âèä³ëÿþòü åëåêòðî-
åíåðãåòèêó, ìåòàëóðã³þ, ìàøèíîáóäóâàííÿ, äîáóâ-
íó, õ³ì³÷íó, ëåãêó, õàð÷îâó òà ³íø³.
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Ðîñëèííèöòâî

 Щотакекультурнірослини?Яквониз’явилися?

 Розгляньте світлини і пригадайте, на які групи поді-
ляють культурні рослини. Назвіть іще кілька рослин  
кожної групи.

Êóëüòóðí³ ðîñëèíè

Ïðîìèñëîâ³ñòü òà ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî — öå ñêëà-
äîâ³ ÷àñòèíè åêîíîì³êè áóäü-ÿêî¿ êðà¿íè. Âàæëèâîþ 
ãàëóççþ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà º ðîñëèííèöòâî.

Ðîñëèííèöòâî — ãàëóçü ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàð-
ñòâà, ùî çàéìàºòüñÿ âèðîùóâàííÿì êóëüòóðíèõ 
ðîñëèí.

Ëþäèíà ïðàãíå îòðèìóâàòè ÿêíàéá³ëüøå ð³çíîìà-
í³òíèõ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ. 
Îêð³ì òîãî, âîíà âèðîùóº ðîñëèíè íà êîðì õóäîá³, ÿê 
ñèðîâèíó äëÿ ëåãêî¿ òà õ³ì³÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³, äëÿ 
âèãîòîâëåííÿ ë³ê³â, äëÿ îçåëåíåííÿ ì³ñò ³ ñ³ë òà îêðà-
ñè ïðèì³ùåíü. 

Â Óêðà¿í³ äîáðå ðîçâèíåí³ òàê³ ãàëóç³ ðîñëèííè-
öòâà, ÿê çåðíîâå ãîñïîäàðñòâî, âèðîùóâàííÿ òåõí³÷-
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íèõ êóëüòóð, îâî÷³âíèöòâî, ñàä³âíèöòâî, âèíîãðàäàð-
ñòâî òà êâ³òíèêàðñòâî. 

Обговоріть:1 група — які зерновікультури вирощу-
ють в Україні, що з них виготовляють; 2 група — як люди 
використовують технічнікультури; 3 група — які рос-
лини належать до кормових та навіщо їх вирощують; 
4 група — чим цінні овочевікультури.

Çàâäÿêè ñïðèÿòëèâèì ïîãîäí³ì óìîâàì òà íàÿâíî-
ñò³ ðîäþ÷èõ ´ðóíò³â Óêðà¿íà ìàº çíà÷í³ ïëîù³ ñàä³â, 
ó ÿêèõ âèðîùóþòü ÿáëóêà, ãðóø³, âèøí³, ÷åðåøí³, ñëè-
âè, àáðèêîñè. Íåìàëî º ³ ÿã³äíèê³â, ó ÿêèõ äîçð³âàþòü 
ñìîðîäèíà, ïîð³÷êè, ìàëèíà, à´ðóñ. Ó ï³âäåíí³é òà 
öåíòðàëüí³é ÷àñòèíàõ ñòåïó, ó ïåðåäã³ð’ÿõ Êðèìó ³ íà 
Çàêàðïàòò³ ðîçâèíåíå âèíîãðàäàðñòâî. Âèðîùóþòü 
ó íàø³é êðà¿í³ òàêîæ ñóíèö³ é ïîëóíèö³. Îñòàíí³ìè ðî-
êàìè â Óêðà¿í³ äåäàë³ ÷àñò³øå ç’ÿâëÿþòüñÿ ïëàíòàö³¿ 
äóæå ö³ííî¿ çà ñâî¿ìè ÿêîñòÿìè ÿãîäè ëîõèíè.

Êâ³òíèêàðñòâî — ãàëóçü ðîñëèííèöòâà, ÿêà çàéìà-
ºòüñÿ âèðîùóâàííÿì êâ³òêîâèõ ðîñëèí äëÿ êâ³òíèê³â, 
ïàðê³â, ñêâåð³â, ïîäâ³ð’¿â, îçåëåíåííÿ ïðèì³ùåíü, 
à òàêîæ äëÿ ñòâîðåííÿ áóêåò³â. Ñüîãîäí³ ó ñâ³ò³ â³äî-
ìî áëèçüêî 20 òèñÿ÷ âèä³â êâ³òêîâèõ ðîñëèí.

ß ä³çíàëàñÿ, ùî ³ñòîð³ÿ 
êâ³òíèêàðñòâà ñÿãàº ñâî¿ì êîð³ííÿì 

ó ñèâó äàâíèíó — â³äêîëè ëþäèíà âïåðøå 
çäîãàäàëàñÿ êèíóòè íàñ³ííÿ â ãîðùèê ³ç 

çåìëåþ. Êâ³òè âèêîðèñòîâóâàëè ÿê ïðèêðàñó, 
íàïðèêëàä, ó ñâÿòèëèùàõ Ñòàðîäàâíüî¿ 
Ãðåö³¿. Çà ÷àñ³â Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ êâ³òíèêè 

áóëè íà ïîäâ³ð’ÿõ çàìîæíèõ ëþäåé, á³ëÿ 
êíÿç³âñüêèõ ïàëàö³â, ìîíàñòèð³â.
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 Підготуйте виступ перед класом на тему:
 1 група —  які природні умови характерні для вашого рід-

ного краю; 
 2 група —  які галузі рослинництва розвинені у вашій міс-

цевості; 
 3 група —  люди яких професій займаються рослинни-

цтвом у вашому краї.
 Послухайте та оцініть виступ кожної групи.

 Перевірсебе
1. Ùî òàêå ðîñëèííèöòâî?
2. Äëÿ ÷îãî ëþäè çàéìàþòüñÿ ðîñëèííèöòâîì? 
3. Íàçâè â³äîì³ òîá³ ãàëóç³ ðîñëèííèöòâà.

!  Підсумуйсвоїзнання

 Ðîñëèííèöòâî — öå ãàëóçü ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàð-
ñòâà, ùî çàéìàºòüñÿ âèðîùóâàííÿì êóëüòóðíèõ 
ðîñëèí äëÿ îòðèìàííÿ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, êîð-
ì³â äëÿ õóäîáè, ñèðîâèíè äëÿ ïðîìèñëîâîñò³ òîùî.

 Âèðîùóâàííÿ çåðíîâèõ, òåõí³÷íèõ, êîðìîâèõ êóëü-
òóð, îâî÷³âíèöòâî, ñàä³âíèöòâî, âèíîãðàäàðñòâî, 
êâ³òíèêàðñòâî — ãàëóç³ ðîñëèííèöòâà.

Òâàðèííèöòâî

 Якихтваринназиваютьсвійськими?Якіпрофесії
пов’язаніізрозведеннямсвійськихтварин?

Òâàðèííèöòâî — öå ãàëóçü ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàð-
ñòâà, ùî çàéìàºòüñÿ ðîçâåäåííÿì ³ âèêîðèñòàí-
íÿì ñâ³éñüêèõ òâàðèí.

 Розкажіть за поданими світлинами, тварини яких груп 
одомашнені людиною.
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Íà ïàñ³ö³ Íà ïòàõîôàáðèö³ Íà êîíåçàâîä³

Ó ðèáíîìó 
ãîñïîäàðñòâ³

Íà òâàðèííèöüê³é 
ôåðì³

Íà ïàñîâèù³

Îäí³ºþ ç íàéïîøèðåí³øèõ ãàëóçåé òâàðèííè-
öòâà â Óêðà¿í³ º ñêîòàðñòâî — ðîçâåäåííÿ âåëèêî¿ 
ðîãàòî¿ õóäîáè, çîêðåìà êîð³â. Ó êîæí³é ì³ñöåâîñò³  
ðîçâîäÿòü òó ïîðîäó, ÿêà íàéêðàùå ïðèñòîñîâàíà 
äî ïåâíèõ ïðèðîäíèõ óìîâ. Ìîëî÷í³ òà ì’ÿñîìîëî÷í³ 
ïîðîäè êîð³â äàþòü âèñîê³ íàäî¿ ìîëîêà òàì, äå ïà-
ñîâèùà áàãàò³ ñîêîâèòèìè ëó÷íèìè òðàâàìè. À ì’ÿñ-
í³ ïîðîäè ðîçâîäÿòü ó ï³âäåíí³øèõ ðåã³îíàõ êðà¿íè, 
àäæå ¿ì äîñòàòíüî ñóõî¿ ñòåïîâî¿ ðîñëèííîñò³.

Â³â÷àðñòâî — ãàëóçü òâàðèííèöòâà ³ç ðîçâåäåí-
íÿ îâåöü. Íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè â³â÷àðñòâî ðîçâèíå-
íå ó ñòåïîâ³é çîí³, Êàðïàòàõ, îêðåìèõ ðàéîíàõ Ë³ñî-
ñòåïó òà Ïîë³ññÿ. Öÿ ãàëóçü çàáåçïå÷óº ñèðîâèíîþ  
ëåãêó ïðîìèñëîâ³ñòü (øåðñòü, îâ÷èíà) ³ õàð÷îâó 
(ì’ÿñî, æèð, ìîëîêî). Îñîáëèâî ö³íóºòüñÿ øåðñòü, 
ÿêó âèêîðèñòîâóþòü ó âèðîáíèöòâ³ òêàíèí, òðèêîòà-
æó, êèëèì³â, âàëÿíèõ âèðîá³â òîùî. Ç îâå÷èõ øêóð  
âèãîòîâëÿþòü õóòðÿí³ âèðîáè. ²ç ìîëîêà ãðóáîøåð-
ñòèõ îâåöü âèðîáëÿþòü ñèðè. 
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Êîç³âíèöòâîì (ðîçâåäåííÿì ê³ç) çàéìàþòüñÿ â îñ-
íîâíîìó çàðàäè îòðèìàííÿ ìîëîêà, ì’ÿñà, âîâíè, 
ïóõó, øê³ðè, õóòðà. Ö³ëþù³ âëàñòèâîñò³ êîçÿ÷îãî ìîëî-
êà, çîêðåìà äëÿ ðîçâèòêó äèòÿ÷îãî îðãàí³çìó, â³äîì³ 
çäàâíà. Ç³ øê³ðè ê³ç âèãîòîâëÿþòü õðîì, ëàéêó, çàìøó, 
à ç âîâíè — âèñîêîÿê³ñí³ ëåãê³ òêàíèíè, òîíêèé òðèêî-
òàæ, íàéêðàù³ ñîðòè ôåòðó, õóñòêè, êèëèìè, ë³æíèêè.

Поміркуйте, чим забезпечують господарство країни такі 
галузі тваринництва, як свинарство, кролівництво
і конярство.

Çäàâíà íà âñ³õ óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ áóëî ïîøèðåíå 
ïòàõ³âíèöòâî — ðîçâåäåííÿ ñâ³éñüêî¿ ïòèö³: êóðåé, 
ãóñåé, êà÷îê, ³íäèê³â. Îñîáëèâî áàãàòî ðîçâîäÿòü 
êóðåé.

Дізнайся з додаткових джерел, як вирощують курей на 
птахофабриці.

Ðîçâåäåííÿì ðèáè ó ñòàâêàõ òà îçåðàõ çàéìàþòüñÿ 
ñïåö³àëüí³ ðèáí³ ãîñïîäàðñòâà. Îñíîâíèì íàïðÿì-
êîì ¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ º âèðîùóâàííÿ ïð³ñíîâîäíèõ 
ðèá: êîðîïà, ôîðåë³, òîâñòîëîáèêà òà ³íøèõ âèä³â.

Êîðîï Ùóêà

Ôîðåëü

Òîâñòîëîáèê

Êàðàñü

Ñîì
ºâðîïåéñüêèé
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 Розкажи про бджільництвоза поданими світлинами.

Ðîçâåäåííÿ áäæ³ë Îòðèìàííÿ ö³ííîãî 
ä³ºòè÷íîãî ïðîäóêòó

Áäæîëèíèé â³ñê Ïðîïîë³ñ Áäæîëèíà îòðóòà

 Підготуйте виступ перед класом на тему: 1 група — які 
галузі тваринництва розвинені у вашому рідному краї; 
2 група — які природні умови краю сприяють розвитку 
певних галузей тваринництва; 3 група — люди яких про-
фесій займаються тваринництвом.

 Послухайте та оцініть виступ кожної групи.

 Перевірсебе
1. Ùî òàêå òâàðèííèöòâî?
2. ßêèõ ñâ³éñüêèõ ïòàõ³â, ññàâö³â, ðèá, êîìàõ ðîçâîäÿòü 

ëþäè?
3. Íàçâè â³äîì³ òîá³ ãàëóç³ òâàðèííèöòâà.
4. ßê ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ ðîñëèííèöòâî ³ òâàðèííè-

öòâî; òâàðèííèöòâî ³ ïðîìèñëîâ³ñòü?
5. Ðîçêàæè, ÿê³ ïðîäóêòè òâàðèííèöòâà âæèâàþòü ó òâî-

¿é ñ³ì’¿.
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6. Äîñë³äè, ÷è º ó òåáå ðå÷³, âèãîòîâëåí³ ³ç ñèðîâèíè, 
ÿêó äàº òâàðèííèöòâî.

!  Підсумуйсвоїзнання

 Òâàðèííèöòâî — öå ðîçâåäåííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ 
ñâ³éñüêèõ òâàðèí.

 Ñêîòàðñòâî, â³â÷àðñòâî, êîç³âíèöòâî, êîíÿðñòâî, 
ïòàõ³âíèöòâî, ñâèíàðñòâî, áäæ³ëüíèöòâî, êðîë³âíè-
öòâî, ðèáíå ãîñïîäàðñòâî — ãàëóç³ òâàðèííèöòâà.

 Ó êîæíîìó êðà¿ òâàðèííèöòâî ìàº ñâî¿ îñîáëèâîñ-
ò³, ÿê³ çàëåæàòü â³ä ïðèðîäíèõ óìîâ ö³º¿ ì³ñöåâîñò³.

Ñîíÿøíèê

 Виготоваплікацію за поданим зразком.

1. 2.

4.3.
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×îãî ìè â÷èìîñÿ ó ïðèðîäè?

 Яктивважаєш:людинамоглапридуматиусівина
ходисама?

 Прочитай вірш. Чи такою була твоя здогадка?
Äî ïðèðîäè ïî íàóêó
ëþäè õîäÿòü áåç ïðèíóêè.
Òàì ³äåé, íåìîâ ãðèá³â,
äëÿ ìàéáóòí³õ â³äêðèòò³â.
Íåçàëåæíî â³ä ïîãîäè
â÷èòü ïðèðîäà — âñ³ì íà ïîäèâ!
Íà÷å ìàòðèöÿ æèâà:
ùî íå êðîê — íîâ³ äèâà.

             Âîëîäèìèð Âåðõîâåíü

Ñüîãîäí³ íîâèìè ñëîâàìè í³êîãî íå çäèâóºø. Ó â³ê 
ñóö³ëüíî¿ êîìï’þòåðèçàö³¿ âîíè ç’ÿâëÿþòüñÿ ìàëî íå 
ùîäíÿ. Îñü îäíå ç íèõ — á³îí³êà. 

Á³îí³êà — öå íàóêà, ùî âèâ÷àº îñîáëèâîñò³ áóäî-
âè òà ôóíêö³îíóâàííÿ æèâèõ îðãàí³çì³â äëÿ ñòâî-
ðåííÿ íîâèõ ïðèëàä³â ³ ìåõàí³çì³â, äëÿ âèð³øåí-
íÿ ð³çíîìàí³òíèõ ³íæåíåðíèõ çàâäàíü.

Àëå ùå çàäîâãî äî âèíèêíåííÿ á³îí³êè ëþäèíà 
ç ö³êàâ³ñòþ ñïîñòåð³ãàëà çà æèâîþ ïðèðîäîþ. Íàâêî-
ëèøí³é ñâ³ò äàâàâ ó÷åíèì íåâè÷åðïíèé ìàòåð³àë äëÿ 
íàóêîâèõ äîñë³äæåíü. Ëþäèíà çàïîçè÷óâàëà ó ïðè-
ðîäè ö³êàâ³ òåõí³÷í³ òà ³íæåíåðí³ ³äå¿, ðîáèëà íàóêîâ³ 
â³äêðèòòÿ.

Ïðàáàòüêîì á³îí³êè ââàæàþòü Ëåîíàðäî äà Â³í÷³. 
Éîãî êðåñëåííÿ ³ ñõåìè ë³òàëüíèõ àïàðàò³â ´ðóíòó-
þòüñÿ íà áóäîâ³ ïòàøèíîãî êðèëà.
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×èìàëî âèíàõîä³â, ï³äêàçàíèõ ïðèðîäîþ, ñòàëè äëÿ 
íàñ ö³ëêîì çâè÷íèìè é áóäåííèìè. 

 Розгляньтесвітлини. Встановіть відповідність між ру-
котворними об’єктами та об’єктами живої природи, які 
надихнули винахідників. 

Ïðèðîäíà çàñò³áêà

Ó äåÿêèõ ðîñëèí (ëîïóõ, áóäÿê, ÷åðåäà) 
ïëîäè ìàþòü êîëþ÷êè àáî øïè÷àêè é ëåã-
êî ÷³ïëÿþòüñÿ äî áóäü-÷îãî. Â³ä÷åïèòè 
ðåï’ÿøîê íåëåãêî. Íåäàðìà ïðî íàâ’ÿç-
ëèâèõ ëþäåé êàæóòü: «Ïðè÷åïèâñÿ, ìîâ 
ðåï’ÿõ».

Ñàìå ðåï’ÿõ äîïîì³ã øâåéöàðñüêîìó 
³íæåíåðîâ³ ¥åîð´ó äå Ìåñòðàëþ âèíàéòè 
òåêñòèëüíó çàñò³áêó. ²äåÿ â íüîãî ç’ÿâè-
ëàñÿ ùå â 1948 ðîö³, à ÷åðåç äåñÿòèë³òòÿ, 
13 òðàâíÿ 1958 ðîêó, Ìåñòðàëü çàðåºñòðó-
âàâ òîðãîâåëüíó ìàðêó ðîçðîáëåíî¿ íèì  
çàñò³áêè-ëèïó÷êè Velcro (â³ä ôðàíöóçü-
êèõ ñë³â velours — «îêñàìèò» ³ crochet —  
«ãà÷îê»). 

Áóäîâà òàêî¿ çàñò³áêè âêðàé ïðîñòà: 
íà îäí³é òåêñòèëüí³é ñòð³÷ö³ ðîçì³ùåí³ 
ì³êðîãà÷êè, à íà äðóã³é — ïîâñòü (öóïêà 

Ðåï’ÿõ

¥åîð´ äå 
Ìåñòðàëü

Çàñò³áêà-
ëèïó÷êà
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òêàíèíà ³ç âîâíè). Êîëè ö³ ñòð³÷êè äîòèêàþòüñÿ, ì³ê-
ðîãà÷êè ÷³ïëÿþòüñÿ çà ïîâñòü, ³ îáèäâ³ ñòð³÷êè í³áè 
ïðèëèïàþòü îäíà äî îäíî¿. Òîìó çàñò³áêà îòðèìàëà 
íàçâó «ëèïó÷êà». 

Çà Âîëîäèìèðîì Âåðõîâåíåì

Пригадай, де застосовують застібки-липучки.

À ÿ ÷èòàëà, ùî ëèïó÷êè ñòàëè 
ó ïðèãîä³ íàâ³òü êîñìîíàâòàì. Íà 
Ì³æíàðîäí³é êîñì³÷í³é ñòàíö³¿ ¿õ 

âèêîðèñòîâóþòü äëÿ êð³ïëåííÿ ïðåäìåò³â 
äî ñò³í. Àäæå â óìîâàõ íåâàãîìîñò³ óñ³ ðå÷³ 

ïðîñòî ë³òàþòü íàâêîëî, ùî ñïðè÷èíÿº 
÷èìàëî íåçðó÷íîñòåé ó ðîáîò³ é ìîæå 

ïðèçâåñòè äî òðàâì.

Пофантазуйте і намалюйте предмети майбутнього, 
в основі яких були б форми природних об’єктів: 1 група — 
транспортні засоби; 2 група — споруди; 3 група — меблі.

Перевірсебе
1. Ùî äàº ó÷åíèì íåâè÷åðïíèé ìàòåð³àë äëÿ íàóêîâèõ 

äîñë³äæåíü òà âèíàõîä³â?
2. Ùî âèâ÷àº á³îí³êà?
3. ²äå¿ äëÿ ÿêèõ âèíàõîä³â ëþäèíà çàïîçè÷èëà ó ïðè-

ðîäè?

! Підсумуйсвоїзнання

 ²ùå çàäîâãî äî âèíèêíåííÿ á³îí³êè ëþäèíà ç ö³êà-
â³ñòþ ñïîñòåð³ãàëà çà æèâîþ ïðèðîäîþ, çàïîçè÷ó-
âàëà â íå¿ ö³êàâ³ ³äå¿, ðîáèëà íàóêîâ³ â³äêðèòòÿ.
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Âèíàõîäè 20-ãî ñòîë³òòÿ, 
ÿê³ çì³íèëè ñâ³ò

Яківинаходилюдстватобівідомі?

Розглянь малюнки. Поміркуй, як люди жили без цих ре-
чей. Чи знаєш ти, хто і коли винайшов ці предмети?

Êîæíîãî äåñÿòèë³òòÿ, à ìîæå, ³ ùîðîêó ìè ä³çíà-
ºìîñü ³ìåíà íîâèõ ãåí³¿â, ÿê³ ñòâîðþþòü âèíàõîäè 
â ð³çíèõ ãàëóçÿõ. Àëå ñàìå 20-òå ñòîë³òòÿ ââàæàþòü 
ïåð³îäîì íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîðèâó, êîëè áóëî 
çä³éñíåíî â³äêðèòòÿ, ÿê³ äîêîð³ííî çì³íèëè ñâ³ò, çðî-
áèëè éîãî êðàùèì, êîìôîðòí³øèì, ðîçóìí³øèì, 
³ íàâ³òü âåñåë³øèì. Çì³íè òîðêíóëèñÿ ïðàêòè÷íî 
âñ³õ ñôåð íàøîãî æèòòÿ, àëå äåÿê³ ñòâîðåí³ ëþäüìè 
îá’ºêòè, çàñëóãîâóþòü îñîáëèâî¿ óâàãè.

Ë³òàê — öå âèíàõ³ä, ÿêèé ïåðåâåðíóâ ñâ³äîì³ñòü ëþ-
äåé ³ çíà÷íî «ñêîðîòèâ» äëÿ íèõ â³äñòàí³. Ó 1903 ðîö³ 
áðàòè Ðàéò âèêîíàëè ïåðøèé ïîë³ò. Ó òîé ÷àñ í³õòî 
é óÿâèòè íå ì³ã, íàñê³ëüêè îñâîºííÿ ïîâ³òðÿíîãî ïðî-
ñòîðó çì³íèòü ñâ³ò ³ â³éñüêîâó ñïðàâó çîêðåìà.

Обговоріть,як саме змінився світ після освоєння пові-
тряного простору.

Ñëàâà âèíàõ³äíèêà òåëåáà÷åííÿ íå íàëåæèòü êî-
ìóñü îäíîìó, îñê³ëüêè ð³çí³ ñêëàäîâ³ òåëåâ³ç³éíî¿ ñèñ-
òåìè ïðèäóìàëè ð³çí³ ëþäè â ð³çí³ ðîêè. Àëå òî÷íî 
â³äîìî, ùî ïåðøà êîëüîðîâà òåëåïåðåäà÷à âèéøëà 
â åô³ð ó 1928 ðîö³. ¯¿ ïðîäåìîíñòðóâàâ øîòëàíäñüêèé 
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ó÷åíèé Äæîí Áåðä. Íåçàáàðîì òåëåáà÷åííÿ ñòàëî  
îäíèì ³ç îñíîâíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. 

 Поміркуй,як телебачення вплинуло на життя людей.
Ñó÷àñíèé ñâ³ò íåìîæëèâî óÿâèòè áåç àíòèá³îòèê³â. 

À ïî÷àëîñÿ âñå ç â³äêðèòòÿ ïåí³öèë³íó ó âåðåñí³ 
1928 ðîêó. Öå ñòàëîñÿ ó øïèòàë³ Ñâÿòî¿ Ìàð³¿ â Ëîí-
äîí³, à ïåðøîâ³äêðèâà÷åì áóâ äîêòîð Îëåêñàíäð 
Ôëåì³íã. Ïåí³öèë³í ñòàâ íàéïîïóëÿðí³øèì àíòèá³î-
òèêîì ó 20-ìó ñòîë³òò³, àäæå éîãî çàñòîñóâàííÿ  
âðÿòóâàëî íàéá³ëüøå æèòò³â çà âñþ ³ñòîð³þ ëþäñòâà.

Ó 1973 ðîö³ àìåðèêàíñüêèé ³íæåíåð òà 
ô³çèê Ìàðò³í Êóïåð âèêîðèñòàâ äëÿ òåëå-
ôîííîãî äçâ³íêà äèâîâèæíèé ïðèñòð³é, 
ÿêèé ñüîãîäí³ º íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ 
íàøîãî æèòòÿ. Öå ìîá³ëüíèé òåëåôîí. 
Ïåðøèé òàêèé àïàðàò âàæèâ ïîíàä 2 êã, 
çà ùî éîãî ïðîçâàëè «öåãëèíîþ». 

Ó 70-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ á³ëü-
ø³ñòü îá÷èñëþâàëüíèõ ìàøèí ñòâîðþ-
âàëè ÿê ñóïåðêîìï’þòåðè. Âîíè ìîãëè 

âèêîíóâàòè ñêëàäí³ ìàòåìàòè÷í³ îá÷èñëåííÿ ³ çàéìà-
ëè çíà÷íó ïëîùó, òîìó áóëè ïðèçíà÷åí³ íàñàìïåðåä 
äëÿ äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ. Ïðî ìàøèíó, çäàòíó 
ñëóæèòè çâè÷àéí³é ëþäèí³ ó íå¿ âäîìà, òîä³ í³õòî íå 
äóìàâ. Äâîº ìîëîäèõ õëîïö³â — Ñò³â Äæîáñ òà Ñò³â 
Âîçíÿê — ó ì³ñò³ Ïàëî-Àëüòî â Êàë³ôîðí³¿ ó 1975 ðîö³ 
ïî÷àëè ïðàöþâàòè íàä ñòâîðåííÿì ïåðñîíàëüíî-
ãî êîìï’þòåðà. ² âæå 3 ñ³÷íÿ 1977 ðîêó âèíàõ³äíè-
êè ðîçïî÷àëè ïðîäàæ îäí³º¿ ç ïåðøèõ òàêèõ ìàøèí 
Apple I ïðîñòî â ãàðàæ³ ñ³ì’¿ Äæîáñ³â. 

 Обговоріть, яке значення має персональний комп’ютер 
у житті сучасної людини. 

Ìàðò³í Êóïåð 
ç ïåðøèì 

ñò³ëüíèêîâèì 
òåëåôîíîì
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Поміркуй, для чого призначені зображені винаходи. Чи 
вмієш ти ними користуватися? Яких правил безпечної по-
ведінки з такими приладами необхідно дотримуватися?

Ãåðáåðò 
Äæîíñòîí, 

ÑØÀ, 1919 ð.

Äæîçåô³íà 
Êîêðåéí, 

ÑØÀ, 1886 ð.

Ïåðñ³ Ñïåíñåð, 
ÑØÀ, 

1946 ð.

Àëâà Ô³øåð, 
ÑØÀ, 

1910 ð.

Досліди́, які винаходи передували появі електромобілів. 
Чому їх називають машинами майбутнього?

Розгляньте світлини. Які об’єкти живої природи стали 
взірцем для створення цих винаходів у 20-му столітті?

    

Дізнайтеся із додаткових джерел про професії, пов’я-
зані з пізнанням природи та використанням отриманих 
знань.

Прочитайте подане в електронному додатку оповідання 
Марка Беденка про ще один винахід 20-го століття, без 
якого ми не уявляємо свого життя.
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 Перевірсебе
1. Íàçâè âèíàõîäè 20-ãî ñòîë³òòÿ, ùî íàçàâæäè çì³íè-

ëè æèòòÿ ëþäåé.
2. ßêèìè ³ç öèõ âèíàõîä³â òîá³ äîâîäèëîñÿ êîðèñòóâà-

òèñÿ?
3. ×è ìîæå ëþäñòâî ïðèïèíèòè ñòâîðþâàòè íîâ³ âèíà-

õîäè? ×îìó?
4. ßê³ ðèñè õàðàêòåðó ïîâèíí³ ìàòè âèíàõ³äíèêè?

!  Підсумуйсвоїзнання

 Âàæëèâèìè â³äêðèòòÿìè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ñòà-
ëî âèíàéäåííÿ ë³òàêà, òåëåáà÷åííÿ, ìîá³ëüíîãî 
çâ’ÿçêó, ïåðñîíàëüíîãî êîìï’þòåðà, ïåí³öèë³íó, 
âäîñêîíàëåííÿ ïîáóòîâèõ ïðèëàä³â ³ òðàíñïîðòíèõ  
çà ñîá³â.

 Ëþäñòâî íå ìîæå ³ñíóâàòè áåç ïîñò³éíîãî ðóõó 
âïåðåä, â³äêðèòòÿ ³ âïðîâàäæåííÿ íîâèõ òåõíîëî-
ã³é, çä³éñíåííÿ âèíàõîä³â.

Âèíàõîäè óêðà¿íö³â,  
ÿê³ â³äîì³ ñâ³òîâ³

 Кого називають винахідниками? Чому люди
прагнутьвинаходитищосьнове?

Ùîðîêó â òðåòþ ñóáîòó âåðåñíÿ â Óêðà¿í³ â³äçíà-
÷àþòü Äåíü âèíàõ³äíèêà. Öå ñâÿòî íå íàëåæèòü äî  
íàéïîïóëÿðí³øèõ ó íàø³é êðà¿í³, îäíàê âîíî âàðòå 
óâàãè. Àäæå óêðà¿íñüê³ â÷åí³ é âèíàõ³äíèêè çðîáèëè 
âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê íàóêè ³ òåõí³êè âñüîãî ñâ³òó.

 Пригадайте, що ви знаєте про винаходи Федора Піроць-
кого, Ігоря Сікорського, Івана Пулюя, Сергія Корольова.
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Ëàìïó íà îñíîâ³ çãîðÿííÿ ãàñó ñòâîðè-
ëè ëüâ³âñüê³ àïòåêàð³ ²ãíàò³é Ëóêàñåâè÷ 
³ ßí Çåõ ó 1853 ðîö³. Ãàñîâó ëàìïó øè-
ðîêî çàñòîñîâóâàëè äî ïåðøî¿ ïîëîâèíè  
20-ãî ñòîë³òòÿ, äîïîêè ¿¿ íå âèò³ñíèâ  
ðîçâèòîê åëåêòðè÷íîãî îñâ³òëåííÿ. 

Ó Â³ííèö³ ä³º ìóçåé-ñàäèáà â³äîìîãî  
õ³ðóðãà Ìèêîëè Ïèðîãîâà. Â³í âèíàéøîâ 
÷èìàëî õ³ðóðã³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â ³ º àâòî-

ðîì ïåðøîãî àíàòîì³÷íîãî àòëàñó. Ñàìå Ìèêîëà 
²âàíîâè÷ óïåðøå çðîáèâ îïåðàö³þ ï³ä íàðêîçîì,  
çàñòîñóâàâ ã³ïñîâó ïîâ’ÿçêó ³ ñòàâ çàñíîâíèêîì  
â³éñüêîâî¿ õ³ðóðã³¿.

Ìàáóòü, íàéâèäàòí³øèì óêðà¿íñüêèì 
âèíàõ³äíèêîì òà ³íæåíåðîì â óñüîìó 
ñâ³ò³ ââàæàþòü Áîðèñà Ïàòîíà, ÿêèé 
ðîçðîáèâ íîâ³ âèäè çâàðþâàííÿ ìàòå-
ð³àë³â ï³ä âîäîþ ³ â êîñìîñ³. Âèíàõîäè 
Ïàòîíà âèâåëè íà íîâèé ð³âåíü âèðîá-
íèöòâî òàíê³â ³ êîðàáë³â, ñïîðóäæåííÿ 
òðóáîïðîâîä³â òà ìîñò³â. Íàïðèê³íö³ 
20-ãî ñòîë³òòÿ Áîðèñ Ïàòîí çàïðîïî-

íóâàâ çâàðþâàòè òêàíèíè ëþäñüêîãî ò³ëà. Ñòâîðåíèé 
íèì òà éîãî êîëåãàìè àïàðàò çàì³íþº ë³êàðÿì ãîëêè 
³ íèòêè, à òêàíèíè ç’ºäíóþòüñÿ äóæå íàä³éíî.

 Поясніть зміст прислів’я.
Õòî íå øàíóº âèäàòíèõ ëþäåé ñâîãî íàðîäó, òîé ñàì 
íå âàðòèé ïîâàãè.

 Поміркуй, чи обов’язково для того, щоб зробити велике 
відкриття, потрібно бути вченим із багаторічним стажем.

Ðîáîò-áåçï³ëîòíèê, ÿêèé ìîæå äîïîìàãàòè õâî-
ðèì, ïàï³ð ³ç ëèñòÿ, äàò÷èê äëÿ ëþäåé ³ç ïîðóøåííÿ-

Ãàñîâà
ëàìïà

Áîðèñ Ïàòîí
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ìè çîðó — öå âèíàõîäè óêðà¿íñüêèõ øêîëÿð³â, ÿê³ âæå 
ç þíèõ ðîê³â ïî÷àëè çì³íþâàòè ñâ³ò.

ß ä³çíàëàñÿ, ùî Êàòåðèíà 
Ìàëê³íà âèíàéøëà âðàæàþ÷èé ñïîñ³á 

äëÿ ïåðåðîáêè ïîë³åòèëåíó çà äîïîìîãîþ 
îñîáëèâîãî âèäó ëè÷èíîê æóê³â. Ó ñïåö³àëüíèé 
êîíòåéíåð çàâàíòàæóþòü ïîë³åòèëåíîâ³ ïàêåòè, 
à ëè÷èíêè ¿õ ¿äÿòü. ßê ïîêàçàëè äîñë³äæåííÿ, 

ñòî ëè÷èíîê çà äåíü ìîæóòü ç’¿ñòè ìàéæå 
äâà ãðàìè ïîë³åòèëåíó, òîáòî îäèí ïàêåò. 
À ïðèðîä³ äëÿ ïåðåðîáêè îäíîãî ïàêåòà 

çíàäîáèòüñÿ ïîíàä 100 ðîê³â!

Âîëîäèìèð Ïåòðèíà — þíèé 
âèíàõ³äíèê ³ç Êðèâîãî Ðîãó — ñòâîðèâ 

àëãîðèòì äëÿ ðîáîòà-ïîì³÷íèêà, çäàòíîãî 
ðîçð³çíÿòè ïðåäìåòè é æåñòè. Òàêèì ÷èíîì 
ðîáîò äîïîìàãàòèìå áåçïîì³÷íèì ³ õâîðèì 
ëþäÿì, ÿê³ íå â çìîç³ ñàìîñò³éíî îçâó÷èòè 

âëàñí³ ïîòðåáè. À ùå ðîáîò ìîæå ïàòðóëþâàòè 
ïåâíó òåðèòîð³þ: âèÿâèâøè ÷óæó ëþäèíó, 

â³í â³äïðàâèòü â³äïîâ³äíó ³íôîðìàö³þ 
íà ñåðâåð.

Пофантазуйте, як дівчинці з Криму Кірі Сухобойченко 
вдалося зменшити вагу наплічника, поєднавши його із… 
повітряною кулькою. 

Дізнайтеся з інтернет-джерел про винаходи Данила Ко-
валенка, Максима Шумакова, Соломії Леньо.
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 Перевірсебе
1. Íàçâè â³äîìèõ óêðà¿íñüêèõ â÷åíèõ ³ âèíàõ³äíèê³â.
2. Äîâåäè, ùî óêðà¿íñüê³ â÷åí³ çðîáèëè âàãîìèé âíå-

ñîê ó ðîçâèòîê ñâ³òîâî¿ íàóêè ³ òåõí³êè.
3. ßê³ òè çíàºø âèíàõîäè, ñòâîðåí³ óêðà¿íñüêèìè øêî-

ëÿðàìè?

!  Підсумуйсвоїзнання

 Óêðà¿íö³ çðîáèëè âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê ñâ³òî-
âî¿ íàóêè é òåõí³êè.

 Â Óêðà¿í³ ñòâîðèëè ïåðøèé âåðòîë³ò, òðàìâàé, ãà-
ñîâó ëàìïó, øòó÷íèé ñóïóòíèê Çåìë³, ðåíòãåí³â-
ñüêèé çí³ìîê òà áàãàòî ³íøèõ ðå÷åé.

Êîñì³÷íèé êîðàáåëü

 Виготов із деталей конструктора модель космічного ко-
рабля.

1. 2. 3.

4.
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Ñï³âðîá³òíèöòâî ëþäåé  
ó ãàëóç³ îõîðîíè äîâê³ëëÿ,  

ïðèðîäíèõ áàãàòñòâ

 Якурольвідіграєприродавжиттілюдини?Чому
потрібноохоронятинавколишнєсередовище?

Ùå íà ñâ³òàíêó ³ñòîð³¿ ëþäèíà íàìàãàëàñÿ âïëè-
âàòè íà ïðèðîäó. Ñïî÷àòêó ïåðåòâîðåííÿ áóëè ì³-
í³ìàëüíèìè. Âèðóáêà äåðåâ äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëà 

àáî âèëîâëþâàííÿ ðèáè íà îá³ä íå 
çàëèøàëè ïîì³òíîãî ðóéí³âíîãî ñë³äó 
â äîâê³ëë³. Àëå ³ç ïëèíîì ÷àñó ëþäñüê³ 
ïîòðåáè çðîñòàëè. Äåðåâà ïî÷àëè 
âèðóáóâàòè ãåêòàðàìè, à ðèáó âèëîâ-
ëþâàòè òîííàìè. Ñòâîðåí³ ëþäèíîþ 
ðå÷³ çàáðóäíþâàëè ïîâ³òðÿ, âîäîéìè, 
´ðóíòè.

Ö³ çáèòêè ñòàâàëè äåäàë³ â³ä÷óòí³-
øèìè. Òàê òðèâàëî àæ äî ñåðåäèíè 
20-ãî ñòîë³òòÿ, êîëè ëþäñòâî íàðåøò³ 
çðîçóì³ëî: ÿêùî íå ïåðåñòàòè ðóéíó-
âàòè Çåìëþ, òî íàøèì ïðà âíóêàì í³äå 
áóäå æèòè. Óïðîäîâæ äðóãî¿ ïîëîâèíè 
20-ãî ñòîë³òòÿ ñâ³òîâà ñï³ëüíîòà ïðèé-

íÿëà äåñÿòêè çàêîí³â ³ ï³äïèñàëà óãîäè ïðî çàõèñò 
ïðèðîäíèõ áàãàòñòâ Çåìë³.

 Поміркуй, чи може кожна держава окремо піклуватися 
про збереження природних багатств.

Ñüîãîäí³ àêòèâíî çä³éñíþº çàõèñò äîâê³ëëÿ òà ïðî-
ïàãóº äáàéëèâå ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè íåçàëåæíà 
ì³æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ «¥ð³íï³ñ». ¯¿ ïðåäñòàâ íèöòâà 
â³äêðèò³ ó ñîðîêà ñåìè êðà¿íàõ ñâ³òó, çîêðåìà ³  
â Óêðà¿í³. 

Âèëîâëþâàííÿ ðèáè

Âèðóáêà ë³ñó
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Óêðà¿íñüêà äåðæàâà ç ïåðøèõ äí³â íåçàëåæíîñò³ 
áåðå àêòèâíó ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíèõ çàõîäàõ ç îõîðî-
íè ïðèðîäè.

Ó ïðîãðàìó ÞÍÅÑÊÎ ùå 1993 ðîêó
áóëî âíåñåíî òðè óêðà¿íñüê³ çàïîâ³äíèêè: 

«Àñêàí³ÿ-Íîâà», ×îðíîìîðñüêèé 
òà Çàêàðïàòñüêèé.

Êð³ì òîãî, Óêðà¿íà ï³äïèñàëà 44 ì³æíàðîäí³ óãî-
äè ³ äîãîâîðè ïðî âçàºìîðîçóì³ííÿ ó ïèòàííÿõ îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Íàøà äåðæàâà 
º ÷ëåíîì Ðàäè ªâðîïè — îäí³º¿ ç íàéâïëèâîâ³øèõ 
îðãàí³çàö³é, ó ä³ÿëüíîñò³ ÿêî¿ ïèòàííÿ çáåðåæåííÿ 
äîâê³ëëÿ ïîñ³äàþòü âàæëèâå ì³ñöå. ßê ÷ëåí ÎÎÍ, 
Óêðà¿íà ðàçîì ç ³íøèìè êðà¿íàìè ñâ³òó ïðîäîâæóº 
àêòèâíî ïðàöþâàòè íàä çàâäàííÿìè ùîäî ïîðÿòóíêó 
íàøî¿ ïëàíåòè â³ä åêîëîã³÷íîãî ëèõà.

«¥ð³íï³ñ» (àíãë. Greenpeace — çåëåíèé ñâ³ò) — 
íåçàëåæíà ì³æíàðîäíà ïðèðîäîîõîðîííà îðãàí³-
çàö³ÿ.

Укладіть «Книгу скарг» природи. Поділіться своїми 
враженнями від спільної роботи.

Àáè ï³äòðèìóâàòè ëàä íà ïëàíåò³, íå 
îáîâ’ÿçêîâî çàéìàòèñÿ íàóêîþ ÷è ïî-
ë³òèêîþ. Çðîáèòè âíåñîê ó ñïðàâó çáå-
ðåæåííÿ ïðèðîäè ìîæå êîæíà ëþäèíà. 
Ïî-ïåðøå, ìîæíà çäàòè ìàêóëàòóðó. 
ßêùî íàïðèê³íö³ íàâ÷àëüíîãî ðîêó òè 
çáåðåø íåïîòð³áí³ ÷åðíåòêè é â³äíå-

Ïåðåðîáêà
ìàêóëàòóðè
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ñåø ¿õ ó ïóíêò ïðèéîìó ìàêóëàòóðè, òî 
çìîæåø óðÿòóâàòè æèòòÿ îäíîãî äåðåâà. 
À êîëè öå çðîáëÿòü óñ³ ó÷í³ øêîëè? Öå 
âæå çáåðåæåíèé â³ä âèðóáóâàííÿ ë³ñ. 

Ïî-äðóãå, í³êîëè íå âèêèäàé âèêîðè-
ñòàí³ áàòàðåéêè, àêóìóëÿòîðè, ëàìïî÷-
êè â ñì³òíèê, áî âîíè çàâäàäóòü ïðèðîä³ 
çíà÷íî¿ øêîäè. Ïîö³êàâñÿ, äå ó òâîºìó ì³-
ñò³ º ñïåö³àëüíèé ïóíêò ïðèéîìó é óòèë³-
çàö³¿ ñòàðèõ áàòàðåéîê ³ ëàìïî÷îê. Ðàçîì 
³ç äðóçÿìè ïîâ³ñüòå ñïåö³àëüíó ñêðèíüêó 

â ï³ä’¿çä³ àáî êëàñ³ ³ âèêèäàéòå òóäè ñòàð³ áàòàðåé-
êè. Ðàç íà ì³ñÿöü â³äíîñüòå ¿õ ó ïóíêò ïåðåðîáêè. Öå 
âáåðåæå äîâê³ëëÿ â³ä çàáðóäíåííÿ. 

Óòèë³çàö³ÿ — ïåðåðîáêà, ïîâòîðíå âèêîðèñòàí-
íÿ â³äõîä³â âèðîáíèöòâà.

 Поміркуйте, як мали б діяти люди, якби раптом відкри-
ли нові незвідані та незабруднені землі.

                                  Íå çàáóâàé!
×è ìè ç ïðèðîäîþ ºäèí³,
÷è â³ðíî ñïðÿìóâàëè êðîê?
Ìè êîæíó ð³÷êó ³ ãîðáîê
â³ä ëèõà âáåðåãòè ïîâèíí³!

        Ãàííà ×åð³íü

 Розкажи, що робиш ти для збереження природи рідного 
краю. Оціни свій внесок в охорону довкілля.

 Дослідіть:1 група — способи заощадження води (вдома, 
у школі); 2 група — способи заощадження електроенергії 
(вдома, у школі); 3 група — повсякденні звички, які допо-
можуть зменшити кількість побутового сміття (відходів).

Óòèë³çàö³ÿ 
áàòàðåéîê
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 Перевірсебе
1. ×îìó âçàºìèíè ëþäèíè ³ ïðèðîäè âèêëèêàþòü çàíå-

ïîêîºííÿ â óñüîìó ñâ³ò³?
2. ßê äåðæàâè ñï³âïðàöþþòü ó ïèòàííÿõ îõîðîíè íà-

âêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà?
3. ßê³ çàõîäè ïðîâîäÿòü â Óêðà¿í³ äëÿ çáåðåæåííÿ ïðè-

ðîäè?
4. ×îìó çáåðåæåííÿ äîâê³ëëÿ — òâ³é êîíñòèòóö³éíèé 

îáîâ’ÿçîê?

!  Підсумуйсвоїзнання

 Ùîá ëþäñòâî íå çàãèíóëî, äî âèäîáóòêó ³ ðîçïî-
ä³ëó ïðèðîäíèõ áàãàòñòâ ïîòð³áíî ñòàâèòèñÿ âêðàé 
â³äïîâ³äàëüíî.

 Óêðà¿íà ðàçîì ç ³íøèìè äåðæàâàìè ñâ³òó àêòèâíî 
ïðàöþº íàä ïîðÿòóíêîì íàøî¿ ïëàíåòè â³ä åêîëî-
ã³÷íîãî ëèõà.

 Çàõèñò ïðèðîäè — ñïðàâà, ÿêîþ ìîæóòü çàéìàòè-
ñÿ íå ò³ëüêè â³äîì³ òà âïëèâîâ³ ëþäè, à é çâè÷àéí³ 
øêîëÿð³.

Äèíîçàâðè

 Виготов із використаних картонних упаковок фігурки  
динозаврів.

1.

4.

2. 3.
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Â³äïî÷èíîê íà ïðèðîä³

 Які небезпеки можуть підстерігати тебе під час
відпочинкунаприроді?

Òè âæå çíàºø, ùî íàéêðàùèé â³äïî÷èíîê — öå 
ïåðåáóâàííÿ íà ïðèðîä³. Ïîõîäè äî ë³ñó, íà ð³÷êó, 
â ãîðè çì³öíþþòü çäîðîâ’ÿ, â³äíîâëþþòü ñèëè, ïî-
ë³ïøóþòü íàñòð³é. Îäíàê äîâê³ëëÿ ïðèõîâóº ÷èìàëî 
íåáåçïåê. Ùîá íå òðàïèëîñü á³äè, í³êîëè íå âèðóøàé 
ó ïîõ³ä ñàì/ñàìà àáî â êîìïàí³¿ îäíîë³òê³â — ç âàìè 
îáîâ’ÿçêîâî ïîâèíí³ áóòè äîðîñë³.

 Обговоріть, чому важливо запам’ятовувати дорогу, 
об’єкти природи, що трапляються на шляху; звертати 
увагу, з якого боку світить сонце.

Â³äïî÷èíîê ó ë³ñ³ äàðóº ëþäÿì ðàä³ñòü â³ä ñï³ëêó-
âàííÿ ç æèâîþ ïðèðîäîþ. Àëå ïîâîäèòèñÿ òàì òðåáà 
äóæå îáåðåæíî.

Òîá³ â³äîìî, ùî äèê³ àáî çäè÷àâ³ë³ òâàðèíè ñòàíîâ-
ëÿòü çàãðîçó çäîðîâ’þ ³ íàâ³òü æèòòþ ëþäèíè. Íà-
ìàãàéñÿ óíèêàòè çóñòð³÷åé ç ë³ñîâèìè ìåøêàíöÿìè 
³ â æîäíîìó ðàç³ íå çàéìàé ¿õí³õ ìàëÿò. Çàõèùàþ÷è 
ïîòîìñòâî, íàâ³òü ìèðîëþáí³ ³ñòîòè ñòàþòü àãðåñèâ-
íèìè.

Çóñòð³âøè çì³þ, êðàùå îá³éäè ¿¿ 
ñòîðîíîþ. ßêùî çì³ÿ ñêðó÷óºòüñÿ 
ê³ëüöÿìè — âîíà ãîòóºòüñÿ äî íà-
ïàäó. Ð³çêî â³äñòóïàé â³ä íå¿ âá³ê. 
Â ³íøèõ âèïàäêàõ ñò³é ³ íå ðóõàéñÿ, 
ùîá çì³ÿ çàñïîêî¿ëàñÿ ³ â³äïîâçëà.

Ùå îäíà ñåðéîçíà ïðîáëåìà — 
áðîäÿ÷³ ñîáàêè.
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Ïîì³òèâøè áðîäÿ÷îãî ïñà, 
çóïèíèñÿ, íå ðîáè ð³çêèõ ðóõ³â. Çàäêóþ÷è, 

ïîâîë³ â³äñòóïàé äî äåðåâà. Í³êîëè íå 
ïîâåðòàéñÿ äî ñîáàêè ñïèíîþ!

ßêùî ñîáàêà íàïàâ, â³äáèâàéñÿ ïàëèöåþ 
àáî áóäü-ÿêèì ïðåäìåòîì, ùî ïîòðàïèâ 

ï³ä ðóêè. Íàìàãàéñÿ âäàðèòè ïñà 
ó íàéâðàçëèâ³øå ì³ñöå — í³ñ.

Äìèòðèêó, à ùî ðîáèòè, êîëè çóñòð³íåø 
áðîäÿ÷îãî ñîáàêó?

Çàïàì’ÿòàé: áóäü-ÿêà òâàðèíà ìîæå áóòè íåáåç-
ïå÷íîþ!

Розкажіть,чому не можна збирати гриби та ягоди без 
дозволу дорослих.

Ñïðàâæí³ì ëèõîì äëÿ âñüîãî æèâîãî º ë³ñîâà ïî-
æåæà, ÿêó ìîæóòü ñïðè÷èíèòè íåäáàëî êèíóòèé òë³þ-
÷èé ñ³ðíèê àáî íåçàãàøåíå áàãàòòÿ.

Поміркуй, яких правил треба дотримуватися, розкла-
даючи вогнище.

  Íå ðîçïàëþé áàãàòòÿ ó ñïåêîòíó é â³òðÿíó ïî-
ãîäó.
  Âèáèðàé ì³ñöå äëÿ áàãàòòÿ ÿêîìîãà äàë³ â³ä 

ñóõî¿ òðàâè, ìîõó, ëèñòÿ òà âñîõëèõ äåðåâ.
  Íå çàëèøàé âîãíèùå íåçàãàøåíèì. Îáîâ’ÿç-

êîâî çàëèé æàð âîäîþ ³ ïðèñèï çåìëåþ.
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ßêùî ñïàëàõíóëà ñèëüíà ïîæåæà, âò³êàé ÿðàìè, ãà-
ëÿâèíàìè, ðóõàþ÷èñü ïðîòè â³òðó. Ïðèêðèé ðîò ³ í³ñ 
õóñòèíêîþ, ðóøíèêîì, ïîäîëîì ñóêí³ ÷è ñîðî÷êè.

Òè çíàºø, ùî ïîãîäà ì³íëèâà. Ïåðåáóâàþ÷è íà 
ïðèðîä³, íå çàáóâàé ïðî áåçïå÷íó ïîâåä³íêó ï³ä ÷àñ 
ãðîçè.

 Пригадайте правила поведінки та змоделюйте ситуації, 
якщо гроза застала вас: 1 група — у лісі; 2 група — на 
відкритій місцевості; 3 група — у горах; 4 група — біля 
водойми.

²ãðè òà ðîçâàãè íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³ äîïîìàãàþòü 
çì³öíèòè îðãàí³çì, ïîçèòèâíî âïëèâàþòü íà åìîö³é-
íèé ñòàí ëþäèíè. Îäíàê ï³ä ÷àñ ðîçâàã ïàì’ÿòàé ïðî 
îáåðåæí³ñòü, ùîá âèïàäêîâî íå çàïîä³ÿòè øêîäó ñîá³ 
÷è ³íøèì. ßêùî âíàñë³äîê íåùàñíîãî âèïàäêó òè îò-
ðèìàâ/îòðèìàëà ñåðéîçíó òðàâìó, íåîáõ³äíî çâåð-
íóòèñÿ äî ë³êàðÿ.

Ïðè íåçíà÷íèõ ïîøêîäæåííÿõ (ñèíö³, ´óë³, ïîð³çè, 
çàá³éí³ ðàíè) óì³é íàäàòè ïåðøó äîïîìîãó ñàì/ñàìà.
 ßêùî òè íàáèâ/íàáèëà ñèíåöü àáî ´óëþ, ïðèêëàäè 

äî òðàâìîâàíîãî ì³ñöÿ ùîñü õîëîäíå.
 ßêùî ïîð³çàâñÿ/ïîð³çàëàñÿ, ïðîìèé ðàíêó õîëîä-

íîþ êèï’ÿ÷åíîþ âîäîþ àáî ïåðåêèñîì âîäíþ.
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 Çìàñòè êðà¿ ðàíêè éîäîì, çåëåíêîþ ÷è àíòèñåïòè÷-
íîþ ìàççþ.
 Çàáèíòóé àáî çàêëåé ðàíêó áàêòåðèöèäíèì ïëàñ-

òèðåì.
Òâîÿ àïòå÷êà

Перевірсебе
1. ×îìó íåáåçïå÷íî õîäèòè íà ïðèðîäó áåç ñóïðîâîäó 

äîðîñëèõ?
2. Íàçâè îñíîâí³ ïðàâèëà áåçïåêè ï³ä ÷àñ â³äïî÷èíêó 

íà ïðèðîä³.
3. ßê³ ìåäè÷í³ çàñîáè îáîâ’ÿçêîâî ïîâèíí³ áóòè â òâî¿é 

àïòå÷ö³?

! Підсумуйсвоїзнання

 Äî ë³ñó, íà ð³÷êó, â ãîðè òîùî ìîæíà õîäèòè ò³ëüêè 
ðàçîì ³ç äîðîñëèìè.

 Ïåðø í³æ âèðóøèòè â ïîõ³ä, íåîáõ³äíî ïðèãàäàòè 
ïðàâèëà áåçïå÷íî¿ ïîâåä³íêè íà ïðèðîä³ â ð³çíèõ 
ñèòóàö³ÿõ.

 Ó ïîõîä³ òðåáà áóòè óâàæíèì/óâàæíîþ, ùîá íå çà-
áëóêàòè òà íå íàðàæàòè ñåáå íà íåáåçïåêó.

Ìè, Äìèòðèê ³ Íàòàëî÷êà, áàæàºìî òîá³ 
ïðîâåñòè ë³òí³é â³äïî÷èíîê âåñåëî, ö³êà-
âî, ç êîðèñòþ äëÿ çäîðîâ’ÿ.
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Ï³äñóìîâóºìî ðàçîì

 ßêà êðà¿íà ðîçòàøîâàíà íà ìàòåðèêó 
Àâñòðàë³ÿ? ßêå ì³ñòî º ¿¿ ñòîëèöåþ?

 Ïðîäîâæ ðå÷åííÿ: «Òâàðèí, ÿê³ íàðîäæó-
þòü ñâî¿õ ìàëÿò êðèõ³òíèìè ³ âèíîøóþòü ¿õ ó ñêëàä-
ö³ øê³ðè íà æèâîò³, íàçèâàþòü ...».

 Íà ñ. 14  çíàéäè ìàëþíîê, ³ç 
ÿêîãî âçÿòî öåé ôðàãìåíò. Ùî â³í 
³ëþñòðóº?

 Íàçâè ïðèðîäí³ çîíè Àôðèêè.

 Äå ðîçòàøîâàíà Ï³âäåííà Àìåðè-
êà? 

 Íà ñ. 30  çíàéäè â³äïîâ³äü íà çàïèòàííÿ: «ßê³ 
ð³äê³ñí³ òâàðèíè æèâóòü â Àíäàõ?».

 Ó ÿêèõ òåïëîâèõ ïîÿñàõ ðîçòàøîâàíà Ï³âí³÷íà Àìå-
ðèêà?

 Ðîçøèôðóé àíàãðàìè — íàçâè ðîñëèí ³ òâàðèí Ï³â-
í³÷íî¿ Àìåðèêè.

ÀÞÊ     ÇÎÍÁ²     ÂÀÀÃÀ     ßÂÎÊÅÑ     ÑÍÓÊÑ

 Ïðîäîâæ ðå÷åííÿ: «Íàéá³ëüøèé ìàòåðèê Çåì-
ë³ — ... ».

 Ðîçãëÿíü ñâ³òëèíè. ßê³ ðîñëèíè ³ òâàðèíè ªâðàç³¿ 
íà íèõ çîáðàæåí³?
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 Íà ñ. 62  â³äøóêàé ³ ïðî÷èòàé, ùî 
³ëþñòðóº öÿ ñâ³òëèíà.

 Íàçâè íàéá³ëüø³ ð³÷êè Óêðà¿íè.

 Äîïîâíè ðå÷åííÿ: «Â Óêðà¿í³ º ... ìîðÿ 
òà ... ãîðè».

 ßê³ ïðèðîäí³ çîíè º â Óêðà¿í³?

 Íàçâè íàéá³ëüø³ çàïîâ³äíèêè Óêðà¿íè.

 Íàçâè ãàëóç³ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè.

 Ðîçãëÿíü ñâ³òëèíè. Íàçâè ãàëóç³ òâàðèííèöòâà, ÿê³ 
ðîçâèíåí³ â Óêðà¿í³.

 Íà ñ. 137  çíàéäè â³äïîâ³äü íà çàïèòàííÿ: «Ùî 
òàêå á³îí³êà?».

 Íàçâè âèíàõîäè 20-ãî ñòîë³òòÿ, ÿê³ çì³íèëè ñâ³ò.

 Ùî îçíà÷àº ñëîâî «¥ð³íï³ñ» (Greenpeace)? Ïðî÷è-
òàé ñòàòòþ íà ñ. 147–148 .

 Íàçâè îñíîâí³ ïðàâèëà áåçïåêè ï³ä ÷àñ â³äïî÷èíêó 
íà ïðèðîä³.

 Îö³íè ñâî¿ äîñÿãíåííÿ. Íà ÿê³ çàïèòàííÿ òè çì³ã/
çìîãëà äàòè â³äïîâ³äü, à ÿê³ âèêëèêàëè òðóäíîù³? 
Ïîì³ðêóé, ÷îìó. Ùî òè çðîáèø äëÿ òîãî, àáè ïîë³ï-
øèòè ñâî¿ ðåçóëüòàòè?
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