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Що таке явиЩа природи

1. Продовж речення.

Явища природи — це 

2. Відгадай загадки. Відгадки запиши.

 � Рукавом махнув, дерево зігнув. 

 � Хмара сива увесь світ накрила. 

 � Без рук, без ніг, а стукає і гримить. 

 � Коли нема — чекають,
  коли прийду — тікають. 

3. Які явища притаманні кожній порі року? З’єднай. 
Поясни свій вибір.

Заметіль

Листопад

Цвітіння 
підсніжників

Достигання 
суниць

Осінь Весна

Зима Літо
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яку форму має Земля

1. Продовж речення.

Земля має форму .

Модель Землі — це .

2. Встав пропущені слова.

Довжина тіні залежить від  

на небосхилі. Опівдні Сонце піднімається  

 над поверхнею землі. Тоді тіні ста-

ють . Коли Сонце низько, тіні — 

.

Слова для довідки: найвище, висоти Сонця, найкоротші, 
довгі.

3. Продовж речення.

Умовна лінія торкання земної поверхні і небосхи-

лу — це
 

.

4. Познач () на малюнку глобус. Поясни свій вибір.
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Чому буває день і ніЧ

1. Продовж речення.

Вісь Землі — це .

2. Встав пропущені слова.

День і ніч складають . Вона триває  

. За цей час Земля здійснює один 

повний оберт навколо .

3. Запиши, в якій частині Земної кулі настає день, 
а в якій — ніч. Поясни свою думку.
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Чому відбувається Зміна пір року

1. Встав пропущені слова.

Один оберт навколо Сонця Земля здійснює за 

один . Він триває .

2. Запиши біля кожного малюнка назву пори року, 
для якої характерне зображене полудневе розта-
шування Сонця. Поясни свою думку.

3. Встав пропущені слова.

Що вище розташовується Сонце над горизонтом 

опівдні, тим  світла і тепла потрапляє 

на Землю.

Що нижче розташовується Сонце на небі опівд-

ні, тим  світла і тепла потрапляє на 

Землю.
Слова для довідки: менше, більше.
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як вимірювати температуру повітря

1. Продовж речення.

Термометр — це прилад для 
 
 

.

2. Що «зайве»? Познач. Поясни свій вибір.

.

Практична робота  
Визначення показів термометра за малюнками 

 Розглянь малюнки. Запиши покази термометра 
числами і словами.
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