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ПРАКТИЧНА РОБОТА 1
Тема. Визначення показів термометра за малюнками.
Мета. Навчитися визначати покази термометра за малюнками.
Обладнання: малюнки термометра.

Хід роботи
1. Розглянь малюнок. Познач відповідними цифрами части-

ни термометра.
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2. Визнач і запиши показники температури повітря на зобра-
жених приладах числами і словами.
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3. На зображених термометрах червоним олівцем познач 
за зразком (як це зроблено на першому приладі) вказану 
температуру.

–3°С             +5°С           –4°С     0°С          +1°С

4. Знайди і познач показники температури повітря, вказані 
на малюнку.

  +10 0

  –10 0

  10 градусів тепла 

  10 градусів морозу

  10 градусів вище нуля

  10 градусів нижче нуля
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ПРАКТИЧНА РОБОТА 2
Тема. Вимірювання температури повітря та води.
Мета. Навчитися вимірювати температуру повітря та води.
Обладнання: термометри для визначення температури повітря 

та води, дві склянки з холодною і теплою водою.

Хід роботи

1. Розглянь малюнки. Відповідними цифрами познач зобра-
жені прилади.

1. Термометр для вимірювання температури тіла людини.

2. Термометр для вимірювання температури повітря.

3. Термометр для вимірювання температури води.
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2. Виміряй температуру повітря в кімнаті та на вулиці. Запи-
ши одержані покази числами і словами: 
в кімнаті 

на вулиці 

3. Візьми склянку з холодною водою. Обережно опусти в неї 
на невелику глибину термометр для визначення темпера-
тури води. Почекай 2–3 хвилини і вийми прилад із води.

Визнач і запиши числами і словами температуру холодної 
води.  

4. Візьми склянку з теплою водою. Обережно опусти в неї на 
невелику глибину термометр для визначення температу-
ри води. Почекай 2–3 хвилини і вийми прилад із води.

Визнач і запиши числами і словами температуру теплої 
води.  

5. Визнач та запиши, на скільки градусів температура теплої 
води у склянці вища за температуру холодної.




