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УРОК 1

Дата

Тема. Уявлення давніх людей про Землю і Всесвіт.
Мета. Сформувати уявлення учнів про Всесвіт і форму Землі;
збагачувати словниковий запас учнів, розвивати спостережливість, логічне мислення, старанність; виховувати зацікавленість учнів до уявлень давніх людей про
Землю і Всесвіт.
Обладнання: ілюстрації, підручник, зошит.
Хід уроку
I. Організація класу до уроку.
II. Хвилинка спостережень.
Учні розповідають, що цікавого бачили в природі, яка переважала
погода, заповнюють календар погоди.

III. Перевірка домашнього завдання.
Фронтальне опитування.
— Доведіть твердження: «Людина — частина живої природи».
— Наведіть приклад про зв’язок людини з неживою природою.
— Як життя людини пов’язане з живою природою?
— Наведіть приклади забруднення навколишнього середовища
у вашій місцевості.

IV. Актуалізація опорних знань.
— Чи чули ви про Всесвіт?
— Що це таке?
— Так, Всесвіт — космічний простір і все, що його заповнює:
небесні тіла, газ і пил.

V. Вивчення нового матеріалу.
Бесіда з елементами розповіді.
— Ви вже знаєте, що таке Всесвіт. А що входить до Всесвіту?
— Всесвіт — це сукупність галактик і простір між ними. Планета
Земля — частина Всесвіту. Завдяки спостереженням вчені визначили,
що Всесвіт існує 14 млрд років.
Розгляньте малюнок у підручнику на с. 7 і розкажіть, як давні
люди уявляли Землю і Всесвіт.
— У давнину центром Всесвіту вважали Землю. За уявленням
давніх індійців, Земля — це півкуля, яку тримають на своїх велетенських спинах слони, що стоять на великій черепасі. А ця черепаха
лежить на змії, що уособлює небо й замикає навколоземний простір.
Народи, які жили на берегах річок Тигр і Євфрат у Західній Азії,
говорили, що Земля — це гора, оточена морем, а над нею височіє
зоряне небо.
Яку форму має Земля?
— Першим висунув твердження, що Земля має форму кулі, давньогрецький учений Піфагор. Це підтвердив і довів видатний учений
Арістотель. Він стверджував, що в центрі Всесвіту є Земля, а навколо — небесні сфери, на яких закріплені небесні тіла.

VI. Закріплення знань, умінь і навичок учнів.
1. Робота з підручником.
Читання тексту на с. 7-8.
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Клас
Додатковий матеріал
до уроку

2. Бесіда.
—
—
—
—

Що таке Всесвіт?
Що входить до нього?
Як давні люди уявляли Всесвіт? Землю?
Хто вперше висунув припущення, що Земля має форму кулі?

3. Читання висновків з підручника на с. 8.
Всесвіт — це сукупність галактик і простір між ними. Планета
Земля — частина Всесвіту. Уявлення про будову Всесвіту сформувалися поступово.

4. Робота в парах.
— Прочитайте статтю (с. 7-8) і поставте один одному запитання.

VII. Узагальнення і систематизація знань.
Робота в зошиті з друкованою основою.

VIII. Підсумок уроку.
— Що нового ви дізналися на уроці?
— Що найбільше сподобалося?
— Чи запам’ятали ви нове слово? Що це?

ІХ. Домашнє завдання.
Опрацювати статтю підручника «Уявлення давніх людей про
Землю і Всесвіт» на с. 7-8. Знайти додаткову інформацію до теми.
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УРОК 2

Дата

Тема. Сонячна система, її склад.
Мета. Ознайомити учнів з новими поняттями: зорі, Сонце,
планети, Сонячна система; формувати науковий світогляд; виховувати інтерес до наукових знань.
Обладнання: ілюстрації, схема Сонячної системи, підручник,
зошит, таблиці, атласи.
Хід уроку
I. Організація класу до уроку.
II. Підсумок фенологічних спостережень.
—
—
—
—
—
—

Який сьогодні день, число?
Який стан неба?
Яка температура повітря?
Чи є вітер?
Визначте його напрям.
Запишіть свої спостереження в зошит.

III. Перевірка домашнього завдання.
1. Індивідуальна робота на картках.
1) Що таке Всесвіт? Що входить до нього?
2) Як давні люди уявляли Землю і Всесвіт?
3) Хто вперше висунув твердження, що Земля має форму кулі?

2. Усне фронтальне опитування.
— Що таке Всесвіт?
— Що входить до нього?
Діти доповнюють свої відповіді додатковою інформацією, підготовленою вдома.

IV. Актуалізація опорних знань.
— Чи доводилось вам ввечері спостерігати за небом?
— Що ви там бачили?
— Чи виникали у вас якісь запитання під час спостережень?
— Так, на вечірньому небі світить багато зірок і нічний господар-місяць, а вдень звеселяє нас сонечко.

V. Вивчення нового матеріалу.
1. Бесіда з елементами розповіді та виступами дітей-консультантів.
— Навколо Сонця обертається 8 небесних тіл. Усі вони менші
від Сонця і не випромінюють світла. Ці тіла називають планетами.
1-й консультант (на дошці — схема Сонячної системи без планет.
Учень читає вірш і по порядку прикріплює планети).
Меркурій по першій доріжці іде,
по другій — красуню Венеру веде,
рідна Земля ось по третій біжить,
а Марс по четвертій за ними спішить,
Юпітер за Марсом на п’ятій орбіті,
Сатурн аж на шостій, в кільце він одітий.
По сьомій орбіті Уран ось біжить,
Нептун за Ураном по восьмій летить.
— Діти, розгляньте малюнок у підручнику.
Учні розглядають малюнок і називають всі планети Сонячної системи.
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Клас
Додатковий матеріал
до уроку

2-й консультант. Сонячна система — це Сонце і сукупність космічних тіл, що рухаються навколо нього. Крім планет, до Сонячної
системи входять 32 супутники планет, декілька тисяч малих планет,
або астероїдів, багато комет і метеоритних тіл. Кожна планета рухається по своїй орбіті.

2. Практична робота з таблицями й атласами.
Діти розглядають зображення планет у Сонячній системі.
— На якому місці від Сонця знаходиться Земля?
— Які планети знаходяться ближче до Сонця порівняно з Землею?
— Які планети знаходяться далі?
— Знайдіть на малюнку орбіти кожної планети.
— Яка з планет має найдовшу орбіту? Яка — найкоротшу? Чому?

3. Продовження розповіді.
— У великих планет є свої супутники. У нашої Землі є один супутник. Як він називається? (Місяць.)
— Інші планети мають свої супутники: Марс, Нептун — по 2
супутники, Уран — 5, Сатурн — 10, Юпітер — 16. Венера не має
супутників.
3-й консультант. Крім планет і супутників, у Сонячній системі є
безліч дрібних небесних тіл. Існують астероїди — малі планети, які
можна назвати літаючими островами. Метеорити — літаючі брили чи
камені. Є дрібні метеоритні частинки — літаючі піщинки і пилинки,
які мчать по своїй орбіті швидше, ніж куля з гвинтівки.
Навколо Сонця обертаються комети, які складаються з ядра і
«хвоста». «Хвіст» — це речовини, з яких складається комета, що під
час польоту випаровуються. Кометні «хвости» тягнуться на мільйони
кілометрів.
4-й консультант. Наша Сонячна система у Всесвіті не єдина. Ви
самі бачите, скільки є на небі зірок. Усі зірки разом з планетами,
які обертаються навколо них, утворюють величезні зоряні системи.
Одна з них називається Галактикою. До складу Галактики входить і
наша Сонячна система. Таких зоряних систем дуже багато. Усі вони
утворюють Всесвіт, який не має ні кінця, ні краю, він безмежний у
часі й просторі.

4. Створення проблемної ситуації.
— Наша планета знаходиться на третьому місці від Сонця після
Меркурія і Венери. Відстань від неї до Сонця — 150 млн км. Сонячний промінь досягає поверхні Землі за 500 секунд. Поїзд, який має
швидкість 100 км/год, подолав би цю відстань за 170 років.
Подумайте, яке значення має Сонце для Землі.
— Як це небесне тіло впливає на нашу планету?

5. Фізкультхвилинка (під музику).
VI. Закріплення вивченого матеріалу.
1. Робота з підручником.
Опрацювання статті «Сонячна система, її склад» (с. 8-9).

2. Бесіда.
—
—
—
—
—

Що таке Сонячна система?
Назвіть тіла, які входять до складу Сонячної системи.
Що таке астероїди? Комети? Метеорити?
Як утворюється «хвіст» комети?
Що таке Галактика?

3. Робота в зошиті.
4. Гра «Вікторина».
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1) Сонце — це:
а) найбільша з усіх зірок;
б) найменша з усіх зірок;
в) зірка середньої величини.
2) Сонце…
а) обертається навколо своєї осі;
б) не обертається.
3) Планети — це небесні тіла, які світяться…
а) власним світлом;
б) світлом, відбитим від Сонця.
4) У Сонячну систему входять…
а) 8 планет;
б) 11 планет;
в) 3 планети.
5) Найбільша планета Сонячної системи — …
а) Меркурій;
б) Юпітер;
в) Земля.
6) У кожної планети є…
а) однакова кількість супутників;
б) різна кількість супутників.
7) Сонячна система в космосі…
а) єдина;
б) не єдина, є багато зоряних систем.
Відповіді: 1) в; 2) а; 3) б; 4) а; 5) б; 6) б; 7) б.

5. Читання висновків до теми на с. 10.
VII. Підсумок уроку.
— Про що ви дізналися на уроці?
— Що вам найбільше запам’яталося?
— Що таке Сонячна система?

VIII. Домашнє завдання.
Опрацювати статтю у підручнику «Сонячна система, її склад»
(с. 8-9).
Творче завдання: підготувати повідомлення про одну з планет
Сонячної системи з додаткової літератури.
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УРОК 3

Дата
Клас
Додатковий матеріал
до уроку

Тема. Сонце — зоря, центральне тіло Сонячної системи.
Мета. Розширити знання учнів про Сонце; збагачувати словниковий запас; розвивати спостережливість; виховувати бережне ставлення до природи.
Обладнання: ілюстрації, підручник, зошит.
Хід уроку
I. Організація учнів до уроку.
II. Підсумок фенологічних спостережень.
— Який зараз місяць?
— Які зміни сталися в неживій природі?
— А що цікавого ви помітили в живій природі?

III. Перевірка домашнього завдання.
1. Індивідуальне письмове завдання (на картках).
• Що таке Сонячна система?
• Вставити пропущені букви і записати назви планет.
Н . . . .н, Ю . . . . р, В . . . . а, М . . с, З . . . я, С . . . . н, У . . н.
• Записати назви небесних тіл, які входять до складу Сонячної
системи.

2. Усне фронтальне опитування.
— Що таке Сонячна система?
— Що таке астероїди? Як по-іншому вони називаються? (Малими
планетами.)
— Що таке комети? А метеори? Як їх називають? (Зорепадом.)
Розповіді учнів про планети, які вони підготували вдома з додаткової
літератури.

IV. Вивчення нового матеріалу.
1. Розповідь учителя з елементами бесіди.
— Що ви знаєте про Сонце?
— Чому його називають зорею?
— Сонце — денне світило, від якого залежить життя на Землі.
Наше життя тісно пов’язане з сонячною енергією.
Яке значення має Сонце для життя на Землі?
— Ми користуємося сонячною енергією не лише тоді, коли засмагаємо, а й коли споживаємо їжу, спалюємо пальне, тому що і в
їжі, і в природних видах палива сконцентровано перетворену енергію
Сонця. Ще в далеку давнину люди знали: без Сонця не може бути
життя на Землі.
Сонце — це найближча до нас зоря. Воно здається невеликим,
але насправді Сонце більше за Землю, значно більше: маса Сонця
в 750 разів перевищує масу всіх планет разом узятих, які рухаються
навколо нього.
Сонце — велика розжарена газова куля жовтого кольору. Температура на його поверхні 6000°, а в центрі — 15 млн градусів!
Сонячні промені освітлюють і нагрівають інші небесні тіла. На
Землю попадає лише незначна кількість сонячного проміння, а решта
розсіюється в космосі.

2. Робота з малюнком.
— Розгляньте будову Сонця на малюнку 6 в підручнику (с. 11).
— Скажіть, з чого складається Сонце.
— На світлій поверхні Сонця можна побачити темні ділянки —
сонячні плями.
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3. Практична робота.
— Намалюйте Землю у вигляді крапки діаметром 1 мм, а Сонце
намалюйте у вигляді круга діаметром 100 мм. Порівняйте малюнки.
— Позначте на малюнку сонячну корону та сонячні плями.

V. Закріплення вивченого матеріалу.
1. Робота з підручником.
Опрацювання статті «Сонце — зоря, центральне тіло Сонячної
системи» (с. 10-12).

2. Бесіда.
—
—
—
—

Поясніть, чому Сонце вважають основою життя на Землі.
Які розміри Сонця?
Де на Сонці найвища температура?
Із чого складається Сонце?

3. Робота в групах. Складання міркувань.
1 група. Чому Сонце здається нам найбільшою з усіх зірок?
2 група. Яке значення для Землі має Сонце?
3 група. Планети не випромінюють власного світла. Чому ж ми
їх бачимо?

4. Робота в зошиті.
5. Розгадування кросворда.
1. Загадковий сяє Марс.
Може, хтось живе там?
Понесе до Марса вас … (ракета).
2. Все від нього навкруги
набирається снаги.
Тільки ранок настає —
виглянь у віконце!
Всім життя воно дає —
променисте… (Сонце).
3. Роздивитися мікроб
допоможе мікроскоп.
А вивчати зорі щоб,
треба мати… (телескоп).
4. Океани й континенти,
гори й ліс, міста й поля —
це, малюк, твоя планета,
називається… (Земля).
5. В небі куля вогняна,
має довгий хвіст вона.
То не зірка, не планета.
Здогадалися? (Комета)
6. Капітан повинен знати,
звідки шторм йому чекати,
де цунамі може бути,
а пильнує це… (супутник).
1
2
3
4
5
6
— Яке слово утворилося?
— Пригадайте, що таке космос.
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6. Читання висновків (с. 12).
VI. Підсумок уроку.
— Що цікавого ви дізналися на уроці?
— Розкажіть, чому Сонце вважають основою життя на Землі.

VII. Домашнє завдання.
Опрацювання статті «Сонце — зоря, центральне тіло Сонячної
системи» (с. 10-12).
Підготувати з додаткової літератури інформацію про Сонце.
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