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ВСЕСВІТ І СОНЯЧНА СИСТЕМА
Уявлення давніх людей про Землю і всесвіт

1. Познач () зображення фігури, форма якої відповідає уявленням давніх людей про 
Землю.

2. Продовж речення, вибравши правильний варіант відповіді.
Давні люди вважали центром Всесвіту ... .

 Землю    Місяць

 Сонце    зорі

3. Продовж речення, вибравши правильний варіант відповіді.
Давні люди уявляли Землю… .

 рухомим тілом    нерухомим тілом
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сонячна система, її склад. сонце — Зоря,
центральне тіло сонячної системи

1. Вкажи, на якому малюнку зображено Сонячну систему.

2. Продовж речення.

Сонячну систему утворюють 
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планети та інші космічні тіла

1. З’єднай стрілками цифри на малюнку з назвами відповідних планет.

          Марс

          Юпітер

          Нептун

          Земля

          Венера

          Меркурій

          Сатурн

          Уран

2. Запиши назви космічних тіл (крім планет), які входять у Сонячну систему.

1
2

3

4 5
6

7
8
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Земля — планета сонячної системи 

1. Вкажи, на якому малюнку правильно позначено екватор і полюси Землі.

2. Запиши, у чому неповторність планети Земля.
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добовий і річний рУх Землі
1. Запиши, на якому боці земної кулі день, а на якому — ніч.

2. Познач малюнок, на якому правильно зображено зміну пір року.

весна

весна

зима зима

літо літо

осінь

осінь

осінь

осінь
зима

зималіто

літо

весна

весна
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теплові пояси Землі

1. Познач малюнок, на якому правильно позначені теплові пояси Землі.

2. Вкажи, яка частина земної поверхні отримує найменше сонячного тепла.
 поблизу північного полюса

 у помірному тепловому поясі

 поблизу екватора

 поблизу південного полюса


