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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1
Тема. Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів.
Мета: ознайомитися з різними типами довідкових видань із природничих наук,
навчитися знаходити в них потрібну інформацію.
Обладнання: словники, довідники, енциклопедії, атласи географічних карт, атласи – визначники рослин і тварин, науково-популярні книги, хрестоматії з
природничих дисциплін, журнали.
Хід роботи
1.

Прочитай назву довідкового видання. Встанови: автора, рік та місце видання.
Запиши ці дані у зошит.

2.

5.

В анотації прочитай, для кого призначене довідкове видання та яке його значення.
Ознайомся зі вступом. З’ясуй, як ним користуватися.
Знайди зміст та предметний покажчик. Де вони розміщені? Порівняй із підручником.
Знайди матеріал, який тебе цікавить. Прочитай та запиши головну думку.

6.

Чи сподобалося тобі довідкове видання? Чому?

3.
4.
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7.

Зроби висновок про доцільність використання даного видання для отримання знань про природу.

8.

Підготуй презентацію про це видання.
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6.

Розглянь схематичний малюнок і підпиши на
ньому все, що позначено цифрами.

1
4

5

3
6

2
7.

Зроби висновки за результатами виконаної роботи. Яке призначення глобусу
та карт? Чим зручніше тобі користуватись глобусом чи картою півкуль? Відповідь обгрунтуй.

— 16 —

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6
Тема. Знаходження на карті та глобусі материків і частин світу; географічних
об’єктів.
Мета: вдосконалювати вміння користуватися глобусом Землі та картою півкуль,
знаходити на них материки і частини світу, географічні об’єкти.
Обладнання: глобус, карта півкуль, фізична карта світу.
Хід роботи
1.

Розглянь глобус та карту півкуль. Чого на Землі більше – води чи суші?

2.

На глобусі та карті півкуль, знайди материки і охарактеризуй їх за планом,
поданим у таблиці.

№
з/п

Планхарактеристика

Євразія

Північна
Америка

Материки
Південна
Африка
Америка

В якій півкулі
знаходиться:
1.

2.

3.

4.

5.

а) Північній чи
Південній?
б) Західній чи
Східній?
Якими
океанами
омивається?
Якими
паралелями
обмежений?
Якими
меридіанами
обмежений?
Які найбільші
географічні
об’єкти
знаходяться
на території
материка?
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Австралія

Антарктида

3. Які тварини проживають у зоопарку? Сфотографуйте або намалюйте їх.

4. Зазначте, чим живляться вказані вами тварини влітку і взимку.

5. Розгляньте особливості будови і поведінку декількох тварин (за вибором).
6. Результати досліджень запишіть у таблицю.
Особливості будови, спосіб життя та поведінка тварин у зоопарку
Ознаки

Назва тварин

Відділи тіла
Зовнішній
покрив
Спосіб
пересування
Поведінка
— 28 —

7.

Зробіть висновок. Яке практичне значення мають зоопарки? Як пов’язане
життя тварин у зоопарку з умовами навколишнього середовища.?
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