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Вступ

§ 1. Взаємозв’язки у природі

1.	 Продовж	речення.

Природа поділяється на 

Природа і людина 

2.	 Запиши	ознаки	живих	організмів.

3.	 Запиши	 назви	 об’єктів	 природи,	 які	 доводять,	 що	 людина	
пов’язана	з	природою.

Природа

нежива                                            жива
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4.	 Доведи	або	спростуй	твердження:	«Людина	—	частина	живої	
природи».

5.	 Опиши	 заходи,	 які	 сприяють	 збереженню	 навколишнього	
середовища	(лісу,	води,	повітря).

ВсесВіт і сонячна система

§ 2. уявлення давніх людей про Землю і Всесвіт

1.	 Продовж	речення.

Всесвіт — 

2.	 Допиши	речення.

За уявленнями давніх індійців, Земля — це 

Народи, які населяли Західну Азію, уявляли Землю 
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Припущення, що Земля не плоска, а має форму кулі, пер-

шим висунув 

3.	 Як	уявляв	Всесвіт	Арістотель?	Зобрази	схематично.

§ 3. сонячна система, її склад

1.	 Розглянь	малюнок.	Пронумеруй	планети	Сонячної	системи.

         1. Венера

         2. Меркурій

         3. Земля

         4. Сатурн

         5. Марс

         6. Юпітер

         7. Уран

         8. Нептун
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2.	 З’єднай	стрілками	слова	та	їх	пояснення.

Сонячна систе-
ма — ...

  супутник Землі.

Планети — ... 
 невеликі небесні тіла, 

яких раніше називали 
малими планетами.

Місяць — ... 
 Сонце разом з пла-

нетами, які рухаються 
навколо нього.

Астероїди — ... 
 небесні тіла, які не 

випромінюють світла.

Комета — ... 
 метеор, який не встиг 

згоріти в повітрі і впав 
на поверхню Землі.

Метеор — ... 

 дуже холодне неве-
лике небесне тіло, 
що складається із за-
мерзлих газів, води й 
твердих частинок.

Метеорит — ... 
 уламки зруйнованих 

комет і астероїдів, 
«зорепад».
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3.	 Порівняй	планету	і	зорю.	Чим	вони	подібні,	а	чим	відрізня-
ються?	Заповни	таблицю.	

зоря Планета

Форма

Розмір

Розпечене, тверде 
чи газоподібне тіло

Випромінює чи від-
биває світло

4.	 Розгадай	кросворд.
По горизонталі:
3.  Космічне тіло, яке рухається 

навколо планет по своїй орбіті.
4.  Шлях, по якому планета рухаєть-

ся навколо Сонця.
6. Велетенська розпечена куля.
По вертикалі:
1. Невелике космічне тіло.
2. Група зірок.
5.  Космічне тіло з «хвостом», який 

світиться.

§ 4. сонце — зоря, центральне тіло сонячної системи
1.	 Продовж	речення.

Сонце — це 

Сонце — центр 

Сонце випромінює  і  

і забезпечує життя на Землі.

2

1

4

3

5

6




