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ÞН² ДРУЗ²!

Практичні завдання є обов’язковою складовою вивчення навколишнього світу 
в éого єдності та цілості. У процесі їõ ви ко нан ня ôормуються необõідні уміння é 
на ви ч ки та реалізується зв’я зок те о рії з прак ти кою. Посібник для учнів 5 класу 
призначено для виконання практичниõ завдань з інтегрованого курсу “Пізнаємо 
природу” від по ві д но до модельної навчальної програми Т.В. Коршевнюк.

Öим навчальним по сі б ни ком ви зможете користуватись на урокаõ: під час 
виконання практичниõ завдань будете на вча ти ся правильно заповнювати таб ли ці, 
будувати граôіки та діаграми, робити висновки та уза галь нен ня. Усі практичні 
завдання — обо в’я з ко ві для ви ко нан ня кожним з вас. Наявність у посібнику ко н-
ту р ниõ карт полегшить вашу ро бо ту із засвоєння гео гра ôі ч ної но ме н к ла ту ри карт.

Під час виконання практичниõ завдань до три муé теся правил:
1. Ознаéомтеся з темою, метою та об ла д нан ням, необõідним для ви ко нан ня 

роботи, а також завданнями. 
2. Якùо ви не можете пригадати визначення окремиõ понять, ско ри с таé те ся 

до ві д ни ком.
3. Çавдання виконуéте оõаéно. Відповіді мають бути логічними та об ́ру н то-

ва ни ми.
4. Роботи на контурниõ картаõ виконуéте від по ві д но до встановлениõ вимог:

а)  усі підписи на контурниõ картаõ робіть чітко, друкарським шри ô том;
б) об’єкти суõодолу підписуéте чорним кольором, а водні — синім;
в)  для роботи з контурними картами ви ко ри с то вуé те олівці, куль ко ві 

ручки;
г)  більшість геограôічниõ об’єктів під пи суé те вздовж екватора або вздовж 

па ра ле леé.
5. Висновки після закінчення практичної ро бо ти ôормулюéте чітко.
6. Пам’ятаéте: наéвиùої оцінки заслуговує ро бо та, яка містить пра ви ль ні від-

по ві ді на завдання і належно оôормлена. 

Ùàñëèâî¿ âàì ìàíäð³âêè Êðà¿íîþ çíàíü! 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ І. ВЧИМОСЯ ДОСЛІДЖУВАТИ ПРИРОДУ

ТЕÌА. Ознàйомëення з приëàдàми тà обëàднàнням дëя доñëідження природи.
Ìетà:  ознаéомитись із приладами та обладнанням для дослідження природи; розви-

вати спостережливість та навички дослідження; вдосконалювати інôормаціéну 
компетентність.

Обëàднàння: вимірювальні та збільшувальні прилади, лабораторне обладнання, під-
ручник.

Х²Д РОБОТИ

Зàвдàння. Зãàдàйте, зàвдяки якому обëàднàнню вивчàють природу, тà зàповніть тàбëицю. 

Зображення приладу Назва приладу Призначення

Збіëьшувàëьні приëàди

Вимірювàëьні приëàди

Виñновок. _____________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________
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ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ І. ВЧИМОСЯ ДОСЛІДЖУВАТИ ПРИРОДУ

ТЕÌА. Ознàйомëення з джереëàми інформàції природничоãо 
зміñту.

Ìетà:  ознаéомитися з довідковими виданнями з природничиõ наук різниõ 
типів; навчитись знаõодити необõідну інôормацію в довідковиõ ви-
данняõ з природничиõ наук, розвивати інôормаціéну компетентність.

Обëàднàння: довідкові видання (енциклопедії, словники, довідники, атласи), 
інтернет-ресурси.

Х²Д РОБОТИ

Зàвдàння 1. Дàйте визнàчення понять.

Геограôія —  __________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

Біологія —  ____________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

Зàвдàння 2. Ïереãëяньте довідкові видàння тà зàповніть тàбëицю.

№ Назва довідкового видання Яку інформацію воно містить

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Виñновок. _____________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________
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ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ   I. ВЧИМОСЯ ДОСЛІДЖУВАТИ ПРИРОДУ

ТЕÌА. Ïëàнувàння і проведення ñпоñтереження об’єктà природи  
(зà вибором вчитеëя). 

Визнàчте мету тà обëàднàння ñпоñтереження
Ìетà:  _______________________________________________________________

Обëàднàння:  _________________________________________________________

ОР²ЄНТОВАНИЙ Х²Д РОБОТИ
Зàвдàння 1. Ïроведіть ñпоñтереження зà домàшньою твàриною. Зàповніть тàбëицю.  

Спосіб життя  
(денниé, нічниé)

Харчування

Поведінка тварини, 
коли голодна

×ас та  
тривалість сну

Реакція тварини  
на різноманітні  

подразники

Зàвдàння 2. Ïроведіть екñперимент зà тіëàми неживої природи.
Доñëід. Вивчення розчинноñті цукру

1. Візьміть одну столову ложку цукру.
2. Помістіть у склянку, наповнену до половини водою.
3. Ретельно перемішаéте.
4. Що відбувається?  _______________________________________________________
5. Проôільтруéте розчин.
6. Що відбувається?  _______________________________________________________

Виñновок. _____________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ  I. ВЧИМОСЯ ДОСЛІДЖУВАТИ ПРИРОДУ

ТЕÌА. Ïëàнувàння і проведення екñперименту (зà вибором вчитеëя).

Визнàчте мету тà обëàднàння ñпоñтереження
Ìетà:  _______________________________________________________________

Обëàднàння:  _________________________________________________________

ОР²ЄНТОВАНИЙ Х²Д РОБОТИ
Доñëід 1. Вивчення розчинноñті цукру в хоëодній воді.

1. Візьміть одну столову ложку цукру.
2. Висипте у склянку, наповнену до половини õолодною водою.
3. Ретельно перемішаéте до розчинення цукру.

Що відбувається?  __________________________________________________________
4. Продовжуéте додавати цукор, доки він не перестане розчинятися.
5. Çапишіть, скільки усього ложок цукру ви додали до води. ________________________ 

Виñновок (ùодо розчинності цукру в õолодніé воді) __________________________________
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Доñëід 2. Вивчення розчинноñті цукру в ãàрячій воді.
1. Візьміть таку ж кількість цукру, яка була розчинена в першому завданні.
2. Висипте у склянку, наповнену до половини гарячою водою.
3. Ретельно перемішаéте до розчинення цукру.

Що відбувається?  __________________________________________________________

4. Продовжуéте додавати цукор, доки він не перестане розчинятися.
5. Çапишіть, скільки усього ложок цукру ви додали до води. ________________________ 

Виñновок (ùодо розчинності цукру в гарячіé воді) ___________________________________

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ  I. ВЧИМОСЯ ДОСЛІДЖУВАТИ ПРИРОДУ

ТЕÌА. Скëàдàння кàтàëоãу/коëекції природних об’єктів під чàñ екñкурñії.

Визнàчте мету тà обëàднàння ñпоñтереження
Ìетà:  _____________________________________________________________

Обëàднàння:  _______________________________________________________

ОР²ЄНТОВАНИЙ Х²Д РОБОТИ
Ïрàвиëà поведінки учнів під чàñ екñкурñії

1. Прямуючи до місця перебування та повертаючись назад, дотримуватися правил дорожнього 
руõу, не виõодити на проїжджу частину.

2. Без дозволу керівника групи не залишати місця перебування.
3. У разі поганого самопочуття негаéно повідомити керівника групи.
4. Дотримуватися правил пристоéної поведінки та виконувати розпорядження керівника групи.
5. Дотримуватися правил протипожежної безпеки під час розведення вогниùа.
6. Не торкатися незнаéомиõ предметів, які можуть бути вибуõонебезпечними.

Зàвдàння 1. Вкàжіть міñце проведення екñкурñії тà її мàршрут.

Місце проведення екскурсії  _____________________________________________________
 ______________________________________________________________________________ 

Маршрут проведення екскурсії  ___________________________________________________
 ______________________________________________________________________________

Зàвдàння 2. Ïовторіть прàвиëà поведінки нà природі.

Зàвдàння 3. Ïід чàñ екñкурñії зберіть коëекції природних об’єктів (нàприкëàд, ãербàрії роñëин).

Зàвдàння 4. Опрàцюйте мàтеріàëи екñкурñії (оформëення ãербàріїв тà коëекцій; підãотовкà звітів, до-
повідей, ñтінãàзет; поповнення біоëоãічноãо музею).

Виñновок. _____________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ   II. ДОСЛІДЖУЄМО ТІЛА, РЕЧОВИНИ, ЯВИЩА

ТЕÌА. Ìодеëювàння àãреãàтних ñтàнів речовини.  
Доñëідження умов зміни àãреãàтних ñтàнів.

Ìетà: навчитись моделювати агрегатні стани речовин та досліджувати умови 
їõньої зміни; ôормування природознавчої компетентності; навчання 
впродовж життя.

Обëàднàння: підручник, простиé та кольорові олівці, пластилін, інтернет- 
ресурси.

Х²Д РОБОТИ

Зàвдàння 1. Дàйте визнàчення поняття.

Агрегатниé стан —  _____________________________________________________________
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