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Тема 1. Вода
Які незвичайні властивості має звичайна вода?
1. Встав пропущені слова.

У водоймах вода знаходиться у

стані.

Сніг, лід, іній, бурульки — це вода у

стані.

Дощ, роса, туман — це існування води у

стані.

У повітрі вода знаходиться у

стані.

Вода кипить при температурі

.

Лід плавиться при температурі

.

Вода замерзає при температурі

.

2. Порівняй властивості води у різних станах. Заповни таблицю.
Властивості води
Ознака

У рідкому
стані

У твердому стані
сніг

У газоподібному
стані

лід

Забарвлення
Запах
Смак
Прозорість
Текучість
Наявність форми
Що відбувається при
нагріванні
Що відбувається при
охолодженні
Легка чи важка
Твердість,
крихкість
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3. Продовж речення.

Розчин — це вода з

.

Природні розчини — це

.

4. Практична робота №1. Дослідження розчинності речовин, що використовуються у побуті.

Виконай досліди, описані у підручнику на с. 12. Розглянь
зображення речовин, які використовуються в побуті. Котрі
з них є розчинними, а котрі — нерозчинними? З’єднай
стрілками. На кольоровій вкладці знайди наклейки із
зображенням однієї нерозчинної речовини й однієї —
розчинної. Наклей їх у відведених місцях.

Розчинні речовини
Нерозчинні речовини

5. Практична робота №2. Порівняння властивостей води та
інших рідин.

Порівняй властивості води й молока. Заповни таблицю.
Властивості
Колір
Прозорість
Запах
Смак
Стан
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Вода

Молоко

Де на Землі міститься вода?
1. На зви природних водойм підкресли синім кольором,
а штучних — червоним.

Водосховища, річки, водоканали, ставки, джерела, озе
ра, моря, болота.
2. Вкажи стрілками, де міститься солона вода, а де — прісна.
Моря
Океани
Річки
Ставки
Прісна вода

Озера прісноводні

Солона вода

Болота
Озера солоні
Льодовики

3. Продовж речення.

Найбільша річка України —

.

Найбільше прісноводне озеро України —

.

На Землі прісної води, порівняно з морською,

.

У морі вода

, тому що
.
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Яке значення води в житті людини?
1. Продовж речення, використовуючи слова для довідки.

Воду людина використовує у

,

,
.

Вода потрібна для життя
і

,

,

. Тому її називають джерелом
. Воду потрібно

.

Слова для довідки: господарській діяльності, життя,
рослинам, охороняти, промисловості, людині, побуті, тва
ринам, грибам.
2. Розглянь зображення. Познач, як використовують воду
у твоїй сім’ї.

6

Як охороняти безцінний скарб землі — воду?
1. Познач (+), що сприяє економному використанню прісної
води та її збереженню.

справний водопровідний кран у будинку
кран, з якого постійно капає вода
викидання у водойми сміття
висаджування рослин на берегах водойм
догляд за джерелами
закидання джерел камінням
викидання у водойми стічних вод з тваринницьких
ферм
викидання у водойми неочищених каналізаційних вод
створення поблизу водойм складів з отрутохімікатами
будування водоочисних споруд
2. З’єднай частини прислів’їв.

Пролиту воду

доки не зникне вона.

Не брудни криниці,

назад не збереш.

Не знаємо, яка цінна вода,

бо схочеш води напитися.

Запитаємо в матінки природи:
вода — руйнівник чи вода — рятівник?
1. Продовж речення.

Завдяки здатності води переходити з одного стану
в інший під дією Сонця та переміщуватися відбувається

.
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2. Що називають випаровуванням, а що — конденсацією?
Встанови відповідність.

Перехід води
з рідкого стану
у газоподібний

Конденсація
Випаровування

Перехід водя
ної пари у рід
кий стан

3. Цифрами познач послідовність утворення яру.

перетворення малих борозенок у великі й глибокі
з крутими схилами заглиблень
утворення невеликих борозенок на місці струмків
стікання води струмками по схилах горбів, похилій
місцевості
4. Продовж речення.

Запобігти утворенню ярів можна
.
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