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Ó ïîñ³áíèêó ïîäàíî ï³äá³ðêó ïðàêòè÷íèõ ðîá³ò, ñïðÿìîâàíèõ íà åôåêòèâíå
çàêð³ïëåííÿ ó÷íÿìè òåîðåòè÷íèõ çíàíü ³ ôîðìóâàííÿ ïðàêòè÷íèõ óì³íü òà
íàâè÷îê. Óñ³ ðîáîòè ñêëàäåíî â³äïîâ³äíî äî нової ïðîãðàìè Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè
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â áóäü-ÿêîìó âèãëÿä³ áåç äîçâîëó àâòîðà ÷è âèäàâíèöòâà.
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ÞÍІ ÄÐÓÇІ!
Ïðàêòè÷í³ ðîáîòè º îáîâ’ÿçêîâîþ ñêëàäîâîþ âèâ÷åííÿ ãåîãðàô³¿ â øêîë³.
Ó ïðîöåñ³ ¿õ âèêîíàííÿ ôîðìóþòüñÿ íåîáõ³äí³ ãåîãðàô³÷í³ óì³ííÿ ³ íàâè÷êè òà
ðåàë³çóºòüñÿ çâ’ÿçîê òåîð³¿ ç ïðàêòèêîþ. Ïîñ³áíèê äëÿ ó÷í³â 6 êëàñó ïðèçíà÷åíî
äëÿ âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íèõ ðîá³ò ç êóðñó “Çàãàëüíà ãåîãðàô³ÿ” â³äïîâ³ä
íî äî
÷èííî¿ ïðîãðàìè ç ãåîãðàô³¿.
Öèì íàâ÷àëüíèì ïîñ³áíèêîì âè çìîæåòå êîðèñòóâàòèñü íà óðîêàõ: ï³ä ÷àñ
âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íèõ ðîá³ò áóäåòå íàâ÷àòèñÿ ïðàâèëüíî çàïîâíþâàòè òàáëèö³,
áóäóâàòè ä³àãðàìè òà ãðàô³êè, ðîáèòè âèñíîâêè òà óçàãàëüíåííÿ. Óñ³ ïðàêòè÷í³
ðîáîòè — îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ âèêîíàííÿ êîæíèì ç âàñ. Íàÿâí³ñòü ó ïîñ³áíèêó êîíòóð
íèõ êàðò ïîëåãøèòü âàøó ðîáîòó ³ç çàñâîºííÿ ãåîãðàô³÷íî¿ íîìåíêëàòóðè êàðò.
Ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íèõ ðîá³ò äîòðèìóéòåñü ïðàâèë:
1. Îçíàéîìòåñÿ ç òåìîþ, ìåòîþ òà îáëàäíàííÿì, íåîáõ³äíèì äëÿ âèêîíàííÿ
ðîáîòè; “Îñíîâíèì îáñÿãîì çíàíü òà óì³íü” ³ çàâäàííÿìè.
2. ßêùî âè íå ìîæåòå ïðèãàäàòè âèçíà÷åííÿ îêðåìèõ ïîíÿòü, ñêîðèñòàéòåñÿ
ãåîãðàô³÷íèì äîâ³äíèêîì.
3. Çàâäàííÿ âèêîíóéòå îõàéíî. Â³äïîâ³ä³ ìàþòü áóòè ëîã³÷íèìè òà îá´ðóíòî
âàíèìè.
4. Ðîáîòè íà êîíòóðíèõ êàðòàõ âèêîíóéòå â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíèõ âèìîã:
à) 
óñ³ ï³äïèñè íà êîíòóðíèõ êàðòàõ ðîá³òü ÷³òêî, äðóêàðñüêèì øðè
ô
òîì;
á) îá’ºêòè ñóõîäîëó ï³äïèñóéòå ÷îðíèì êîëüîðîì, à âîäí³ — ñèí³ì;
â) працюючи з контурними картами, позначайте:
• низовини — зеленим кольором;
• височини — жовтим;
• гори — коричневим;
г) äëÿ ðîáîòè ç êîíòóðíèìè êàðòàìè âèêîðèñòîâóéòå îë³âö³, êóëüêîâ³
ðó÷êè ³ òóø ð³çíèõ êîëüîð³â;
ґ) á³ëüø³ñòü ãåîãðàô³÷íèõ îá’ºêò³â ï³äïèñóéòå âçäîâæ åêâàòîðà àáî âçäîâæ
ïàðàëåëåé;
д) íàçâè íàñåëåíèõ ïóíêò³â ï³äïèñóéòå çë³âà àáî ñïðàâà;
е) íàçâè ð³÷îê — óçäîâæ òå÷³¿ â íàïðÿìêó â³ä âèòîêó äî ãèðëà, à íàçâè
ã³ð — óçäîâæ ïðîñòÿãàííÿ ã³ðñüêèõ õðåáò³â;
є) ÿêùî íàçâè íå âì³ùàþòüñÿ ó ïîòð³áíîìó ì³ñö³, ïèø³òü ¿õ в умовних
позначеннях, à íà êàðò³ ñòàâòå â³äïîâ³äí³ öèôðè.
5. Âèñíîâêè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ïðàêòè÷íî¿ ðîáîòè ôîðìóëþéòå ÷³òêî.
6. Ïàì’ÿòàéòå: íàéâèùî¿ îö³íêè çàñëóãîâóº ðîáîòà, ÿêà ì³ñòèòü ïðàâèëüí³ â³ä
ïîâ³ä³ íà çàâäàííÿ ³ íàëåæíî îôîðìëåíà.
Пðàêòè÷íі ðîáîòи ñêëàäàюòüñÿ ç 3-х основних áëîê³â:
1. “Íàâ÷àëüí³ äîñÿãíåííÿ ó÷í³â”.
2. “Öå ïîòð³áíî çíàòè!”
3. “Çàâäàííÿ”.
Часто після завдань розміщується додатковий блок “Ö³êàâî çíàòè, ùî…”.
Ó áëîö³ “Íàâ÷àëüí³ äîñÿãíåííÿ ó÷í³â” ïîäàíî âèìîãè äî îáñÿãó çíàíü òà óì³íü,
íåîáõ³äíèõ âàì äëÿ âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íèõ ðîá³ò.
Ó áëîö³ “Öå ïîòð³áíî çíàòè!” çàïðîïîíîâàíî òåîðåòè÷íèé ìàòåð³àë, ÿêèé äî
ïîìîæå ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íèõ ðîá³ò.
Ó òðåòüîìó áëîö³ — âñ³ çàâäàííÿ, îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ âèêîíàííÿ.
²íôîðìàö³ÿ ç áëîêó “Ö³êàâî çíàòè, ùî...” ñïðèÿòèìå ðîçøèðåííþ âàøîãî ãåî
ãðàô³÷íîãî êðóãîçîðó.
Ùàñëèâî¿ âàì ìàíäð³âêè Êðà¿íîþ çíàíü!

ДОСЛІДЖЕННЯ

ВСТУП

ÒÅÌÀ. Ñïîñòåðåæåííÿ за змінами у природі
Ìåòà: ôîðìóâàòè âì³ííÿ âåñòè ñïîñòåðåæåííÿ çà çì³íàìè, ùî â³äáóâàþòüñÿ
ó ïðèðîä³; ïðîäîâæóâàòè ðîçâèâàòè íàâè÷êè, óì³ííÿ âåñòè êàëåí äàð
ïîãîäè; àíàë³çóâàòè çì³íè, ùî â³äáóâàþòüñÿ ó ïðèðîä³; âèõîâóâàòè ñïî
ñòåðåæ ëèâ³ñòü.
Îáëàäíàííÿ: êàëåíäàð ïîãîäè, ãíîìîí, ôëþãåð, òåðìîìåòð, ïðîñòèé îë³âåöü,
ãóìêà.
Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів.
виконує спостереження за змінами у природі; використовує результати
власних спостережень у повсякденній діяльності; вміє користуватись
термометром, барометром, флюгером.
ÕIÄ ÐÎÁÎÒÈ
 Öå ïîòð³áíî çíàòè!
® Âèçíà÷åííÿ òåìïåðàòóðè ïîâ³òðÿ.
— Òåìïåðàòóðó ïîâ³òðÿ âèçíà÷àþòü çà äîïîìîãîþ òåðìîìåò ðà, â îäèí ³ òîé æå
÷àñ.
— Òåðìîìåòð ìàº áóòè ó çàò³íêó, êóäè óïðîäîâæ äíÿ íå ïðîíèêàþòü ïðÿì³
ñîíÿ÷í³ ïðîìåí³.
® Âèçíà÷åííÿ àòìîñôåðíîãî òèñêó.
— Àòìîñôåðíèé òèñê âèì³ðþþòü çà äîïîìîãîþ áàðîìåò ðà.
® Âèçíà÷åííÿ íàïðÿìó â³òðó.
—	Íàïðÿì â³òðó âèçíà÷àþòü çà äîïîìîãîþ ôëþãåðà.
— Ñòð³ëêà ôëþãåðà ïîêàçóº ãîñòðèì ê³íöåì íàïðÿì, çâ³äêè äìå â³òåð.
® Âèçíà÷åííÿ õìàðíîñò³.
—	Õìàðí³ñòü âèçíà÷àþòü íà îêî ó áàëàõ:
	â³ä 0 (ïðè ÿñíîìó íåá³) äî 10 áàë³â (íåáî ïîâí³ñòþ çàêðèòå õìàðàìè).
® Âèçíà÷åííÿ àòìîñôåðíèõ îïàä³â.
— Ê³ëüê³ñòü îïàä³â âèì³ðþþòü øàðîì âîäè (â ìì), ÿêèé óòâîðþºòüñÿ, ÿêùî âîäà,
ÿêà âèïàëà, íå ñò³êàº ³ íå âèïàðîâóºòüñÿ.
—	Äëÿ âèì³ðþâàííÿ ê³ëüêîñò³ îïàä³â âèêîðèñòîâóþòü îïàäîì³ð.
— Òâåðä³ îïàäè ïåðåä âèì³ðþâàííÿì ðîçìîðîæóþòü.
® Ñïîñòåðåæåííÿ çà âèñîòîþ Ñîíöÿ íàä ãîðèçîíòîì.
— Ñïîñòåðåæåííÿ çà âèñîòîþ Ñîíöÿ íàä ãîðèçîíòîì ïðîâîäÿòü ó 20 ÷èñëàõ ùî
ì³ñÿöÿ çà ãíîìîíîì.
— Â³äêëàâøè âèñîòó ãíîìîíà òà äîâæèíó ò³í³ â îäíîìó ìàñøòàá³, çà äîïîìîãîþ
òðàíñïîðòèðà âèì³ðþþòü êóò ïàä³íí ÿ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåí³â.

Íàïðÿì на
íà північ
ï³âí³÷
Напрям

Гномон
(висота 1 м)
Кут падіння
сонячних променів
Довжина тіні
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Çàâäàííÿ 1. Äàéòå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòü.
Ïîãîäà — ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Çàâäàííÿ 2. ßê³ ì³ñöåâ³ îçíàêè º ïåðåäâ³ñíèêàìè äîùîâî¿ ïîãîäè?
1. Âíî÷³ ïðîõîëîäíî, à âðàíö³ íà òðàâ³ ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ðîñà (íàâåñí³) àáî ³í³é (âîñåíè), ùî
çíèêàþòü ç³ ñõîäîì Ñîíöÿ.
2. Òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ âäåíü òà âíî÷³ îäíàêîâà, òåïëî¿ ë³òíüî¿ íî÷³ çà â³äñóòíîñò³ â³òðó âî
ëîãî òà äóøíî.
3. Àòìîñôåðíèé òèñê çíèæóºòüñÿ.
4. Ñôåðè êóëüáàáè ñêëàäàþòüñÿ (ñòèñêàþòüñÿ), êâ³òè â’þíêà çãîðòàþòüñÿ, ãðóäî÷êè øèøîê
ëîïóõà ñïðàâæíüîãî ðîçïðÿìëÿþòüñÿ, ëèñòî÷êè êîíþøèíè ðîçð³âíþþòüñÿ, êâ³òè ìîêðèö³,
íàâïàêè, íå ðîçêðèâàþòüñÿ óâåñü äåíü, íà ëèñòî÷êàõ êàøòàíà ê³íñüêîãî ç’ÿâëÿþòüñÿ êðà
ïåëüêè ñîêó, ë³ñ áåç â³òðó “øóìèòü”, êâ³òè äóõìÿíî ïàõí óòü, òðàâà âðàíö³ ñóõà.
5. Äîùîâ³ ÷åðâ’ÿêè âèïîâçàþòü ³ç õîä³â-í³ðîê ³ ðîçë³çàþòüñÿ ïî çåìë³, ï’ÿâêè âèáèðàþòüñÿ íà
áåðåã, ðèáà âèñêàêóº ç âîäè, æàáè ïîêèäàþòü íîðè, ëàñò³âêè ë³òàþòü íàä ñàìîþ çåìëåþ,
êîìàð³ êóñàþòüñÿ ïðîòÿãîì äíÿ.
6. Óâå÷åð³ ëàñò³âêè ë³òàþòü âèñîêî.
7. Áäæîëè âèë³òàþòü çà âçÿòêîì ðàíî-âðàíö³.
8. Òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ ï³ñëÿ ñõîäó Ñîíöÿ ïðîäîâæóº ï³äí³ìàòèñü àæ çà ïîëóäåíü, à ïîò³ì
çíèæ óºòüñÿ äî ðàíêó íàñòóïíîãî äíÿ.
Â³äïîâ³äü. ______________________________________________________________________
Çàâäàííÿ 3. Âèì³ðÿéòå î 12 ãîäèí³ äîâæèíó ò³í³ â³ä ãíîìîíà. Â³äêëàä³òü éîãî âèñîòó òà äîâæèíó ò³í³
â îäíîìó ìàñøòàá³. Âèì³ðÿéòå çà äîïîìîãîþ òðàíñïîðòèðà êóò ïàä³ííÿ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåí³â.
Çàïîâí³òü òàáëèöþ.
Масштаб

Довжина
тіні

Кут висоти Сонця
над горизонтом

Çàâäàííÿ 4. Âèêîðèñòîâóþ÷è óìîâí³ ïîçíà÷åííÿ, ïðîäîâæóéòå ñïîñòåð³ãàòè çà ïîãîäîþ.
Çàïîâíþéòå êàëåíäàð ïîãîäè. Ùîì³ñÿöÿ ïðîâîäüòå óçàãàëüíåííÿ.
ÓÌÎÂÍІ ÏÎÇÍÀЧÅÍÍЯ
Ступені хмарності
Безхмарно
Незначна хмарність
Половина неба вкрита
хмарами
Хмарність з просвітами
Суцільна хмарність

Атмосферні
явища
Дощ
Сніг
Туман
Іній
Град
Роса
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

ІI. ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ

ÒÅÌÀ. Розв’язування задач з використанням різних видів масштабу.
Ìåòà: ôîðìóâàòè âì³ííÿ ðîçâ’ÿçóâàòè çàäà÷³ з використанням різних видів
масштабу; ïðîäîâæóâàòè ðîçâèâàòè íàâè÷êè ðîáîòè ç ìàñøòàáàìè;
âèõîâóâàòè ñòàðàíí³ñòü ó ðîáîò³.
Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:
ïîÿñíþють, ùî òàêå, ìàñøòàá òà éîãî âèäè; користуються різними
видами масштабу; розв’язують задачі з різними видами масштабів.
ÕІÄ ÐÎÁÎÒÈ
 Öå ïîòð³áíî çíàòè!
® Íà ãåîãðàô³÷íèõ êàðòàõ ñòîðîíè ãîðèçîíòó âèçíà÷àþòüñÿ çà ñõåìîþ:

®Â
 åðõíÿ ÷àñòèíà êàðòè — ï³âí³÷, íèæíÿ — ï³âäåíü, ïðàâîñòîðîííÿ — ñõ³ä, ë³âîñòîðîííÿ — çàõ³ä.
® Ùîáè çîð³ºíòóâàòè ïëàí ì³ñöåâîñò³, ïîòð³áíî çíàéòè ó âåðõíüîìó ë³âîìó êóò³ ïîçíà÷êó .
Âîíà âêàçóâàòèìå íàïðÿì íà ï³âí³÷.
® Àáè ïðî÷èòàòè êàðòó, ïîòð³áíî çíàéòè ìàñøòàá.
® Âèäè ìàñøòàáó:
— ÷èñëîâèé;
— ³ìåíîâàíèé;
— ë³í³éíèé.
Çàâäàííÿ 1. Äàéòå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòя:
Ìàñøòàá — _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Çàâäàííÿ 2. Ïåðåâåä³òü ÷èñëîâèé ìàñøòàá â ³ìåíîâàíèé.
Числовий
масштаб
1 : 100
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Варіант І
Іменований
масштаб
в 1 см — 1 м

Числовий
масштаб
1 : 200

1 : 2 000

1 : 5 000

1 : 55 000

1 : 50 000

1 : 700 000

1 : 200 000

1 : 5 000 000

1 : 4 000 000

Варіант ІІ
Іменований
масштаб
в 1 см — 2 м

Çàâäàííÿ 3. Ïåðåâåä³òü ³ìåíîâàíèé ìàñøòàá â ÷èñëîâèé.
Варіант І
Іменований
масштаб

Варіант ІІ

Числовий
масштаб

в 1 см — 5 м

Іменований
масштаб

1 : 500

Числовий
масштаб

в 1 см — 8 м

в 1 см — 400 м

в 1 см — 500 м

в 1 см — 5 км

в 1 см — 2 км

в 1 см — 25 км

в 1 см — 40 км

в 1 см — 400 км

в 1 см — 900 км

1 : 800

Çàâäàííÿ 4. Зобразіть іменований у вигляді лінійного масштабу.
Варіант І
іменований
масштаб
в 1 см – 70 м

Варіант ІІ
іменований
масштаб

лінійний масштаб
70

0

70

140

210

280

350

420

490 êì

в 1 см – 30 м

в 1 см – 800 м

в 1 см – 100 м

в 1 см – 1 км

в 1 см – 4 км

в 1 см – 40 км

в 1 см – 30 км

в 1 см – 350 км

в 1 см – 250 км

лінійний масштаб
30

0

60

90

120

150

180

210

240 êì

Çàâäàííÿ 6. Зобразіть числовий у вигляді лінійного масштабу.
Варіант І
числовий
масштаб
1 : 1000

Варіант ІІ
числовий
масштаб

лінійний масштаб
100

0

100

200

300

400

500

600

700 êì

1 : 500

1 : 20 000

1 : 4000

1 : 200 000

1 : 50 000

1 : 5 000 000

1 : 200 000

1 : 20 000 000

1 : 4000 000

лінійний масштаб
5

0

5

10

15

20

25

30

35 êì

Çàâäàííÿ 6. ßêèé ìàñøòàá á³ëüøèé?
à) â 1 ñì – 200 ì ÷è â 1 ñì – 700 ì
á) â 1 ñì – 7 êì ÷è â 1 ñì – 2 êì
â) â 1 ñì – 40 êì ÷è â 1 ñì – 20 êì

;
;
.

Çàâäàííÿ 7. Ï³äêðåñë³òü ìàñøòàáè ãåîãðàô³÷íèõ êàðò. Íàéá³ëüøèé — ñóö³ëüíîþ ë³í³ºþ,
ñåðåäí³é — õâèëÿñòîþ, íàéìåíøèé — ïóíêòèðíîþ.
1.
à) 1 : 10 000;
á) 1 : 32 000 000;
â) 1 : 100 000;
2.
а) 1 : 250 000;
б) 1 : 25 000;
в) 1 : 2 000 000.
Âèñíîâîê. ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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