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Явища природи. Пори року
1. Допиши речення.

Зміни, що відбуваютüся в ïрироді, називаютü

.

2. Познач () явища в неживій природі. Поясни свій ви
бір.

 Зміна дня і но÷і    Пожовтіння листя 

 Виïадання дощу   Цвітіння рослин

 Гроза     Приліт ïтахів

 Сніãоïад     Падолист

3. з’єднай стрілками явища, характерні для кожної 
пори року. Обґрунтуй свою думку.

Вåсна         літо

Осінü         Зима

4. У якій послідовності одна пора року змінює іншу? 
Продовж нумерувати.

  Зима            літо            Вåсна            Осінü1
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Наша планета — Земля.  
Чому на Землі бувають день і ніч

1. Допиши речення.

Наша ïланåта Зåмля має форму . 

Глобус — цå . 

При÷иною зміни дня і но÷і є  

.

Дåнü настає у тій ÷астині зåмної кулі, яка 

,

а ні÷ — .

Доба триває  ãодини. За добу Зåмля робитü 

ïов ний обåрт навколо  .

Уявна мåжа між зåмною ïовåрхнåю і нåбом — цå  

.

2. замалюй жовтим олів
цем ту частину земної 
кулі, в якій триває день, 
а синім — у якій ніч.  
Поясни свою думку.

3. Познач сторони горизонту, відсутні на малюнку.

      
Сх.

Пн.
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Чому на Землі існують пори року
1. Допиши речення.

При÷иною зміни ïір року є 

.

Рік — цå ÷ас, ïротяãом якоãо Зåмля 

.

Рік триває  днів, або  місяців.

2. Доповни речення словами з довідки. Поясни свою 
думку.

Чим вищå Сонцå ïіднімаєтüся на нåбосхилі, тим 

на Зåмлі , ÷им ниж÷å — тим

. 
Влітку соня÷ні ïромåні ïадаютü , і Зåм-

ля отримує  соня÷ноãо світла і тåï ла. 
Взимку ïромåні Сонця ïадаютü на зåмну ïовåрхню 

, і Зåмля отримує  тåïла.
Слова для довідки: ïрямо, білüшå, тåïлішå, холодні-

шå, ïід кутом, мåншå.

3. замалюй жовтим олівцем ту частину земної кулі, 
в якій триває осінь, синім — зима, зеленим — весна, 
червоним — літо. Обґрунтуй свій вибір.
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Що таке гномон
1. Допиши речення.

Гномон — цå ïрилад для вимірювання

.

2. Практична робота. 
 запиши результати вимірювання у таблицю.

Довжина тіні від ãномона ïротяãом дня

8 ãод 12 ãод 16 ãод

Доповни речення.

Довжина тіні від ãномона від сходу Сонця до ïолудня 

, а від ïолудня до 

заходу Сонця .

3. Коли тінь від гномона довга, а коли — коротка? з’єд
най стрілками. Поясни свою думку.

4. запиши результати вимірювань висоти дерева за 
допомогою власної тіні. 

Твій зріст .

Довжина власної тіні .

Довжина тіні дåрåва .

Висота дåрåва .

Сонцå стоїтü високо   
над ãоризонтом

  Сонцå стоїтü низüко 
над ãоризонтом

Тінü довãа      Тінü коротка
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Ознаки осені
1. Познач () ознаки осені в неживій природі. Поясни 

свій вибір.

 Сонцå над ãоризонтом стоїтü ниж÷å, ніж влітку.

 Жовкнå й оïадає листя з дåрåв і кущів.

 З кожним днåм стає холоднішå, вранці буваютü 
ïриморозки.

 Дні стаютü коротшими, а но÷і довшими.

 Жовтіютü і відмираютü трав’янисті рослини.

 Нåбо вкриваєтüся сірими хмарами, йдутü затяжні 
дощі.

 Стихає ïташиний сïів у дібровах, ïåрåлітні ïтахи 
відлітаютü у тåïлі краї.

2. Пронумеруй послідовність осінніх місяців.

  Жовтåнü     листоïад     Вåрåсåнü

3. Познач () рослини, які цвітуть у вересні.

4. Які дари осені можна побачити в лісі, які — в саду, 
які — на городі? з’єднай стрілками.

       ліс                          Сад                        Город
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5. з’єднай стрілками назви місяців і їх ознаки. Поясни 
свою думку.

Вåрåсåнü     добрå ґаздує,  
        ово÷ сма÷нåнüкий  
        дітям дарує.

  Жовтåнü     з дåрåв останнє  
        листя зриває. 

листоïад     в лісах, у садо÷ках  
        листя жовтіє.

            Марійка Підгірянка

6. Пронумеруй послідовність змін у природі восени.

7. Прочитай прислів’я про осінні місяці. Поясни його 
зміст.

Вåрåсåнü
ïахнå

яблуками,
каïустою,

а

листоïад —
сніãом.

ïåршимжовтåнü —


