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ПРАКТИЧНА РОБОТА 1
Тема. Дослідження розчинності речовин, що використовуються 

у побуті.
Мета. За допомогою дослідів з’ясувати, які речовини розчиня-

ються у воді, а які — ні.
Обладнання і матеріали: шість склянок з теплою водою, чайна 

ложка, борошно, крохмаль, олія, цукор, сіль, сода.

Хід роботи

 Дослід 1. У склянку з теплою водою всип пів чайної лож-
ки цукру. Розмішай. Що відбувається з кристаликами цу-
кру?  Чи змінилося забарвлення води? 

 Чи змінилась прозорість 
води?  Спробуй воду на смак. 
Яка вона? .

 Дослід 2. У склянку з теплою водою всип пів чайної лож-
ки кухонної солі. Розмішай. Що відбувається з кристали-
ками солі?  Чи змінилося забарвлен-
ня води?  Чи змінилась прозорість 
води?  Спробуй воду на смак. Яка 
вона? 

 Дослід 3. У склянку з теплою водою всип пів чайної лож-
ки харчової соди. Розмішай. Що відбувається з содою? 

 Чи змінилося забарвлення води? 
 Чи змінилась прозорість 
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води?  Чи змінився смак 
води? Яка вона? 

 Дослід 4. У склянку з теплою водою всип пів чайної лож-
ки борошна. Розмішай. Чи змінилося забарвлення води? 

 Чи змінилась прозорість води? 
 Нехай вода трохи постоїть. 

Що спостерігаєш? 

 Дослід 5. У склянку з теплою водою всип пів чайної лож-
ки крохмалю. Розмішай. Чи змінилося забарвлення води? 

 Чи змінилась прозорість води? 
 Нехай вода трохи постоїть. 

Що спостерігаєш? 

 Дослід 6. У склянку з теплою водою влий пів чайної 
ложки олії. Розмішай. Чи змінилося забарвлення води? 

 Чи змінилась прозорість води? 
 Нехай вода трохи постоїть. Що спо-

стерігаєш? 

 Запиши назви речовин:

розчинних у воді — 

нерозчинних у воді — 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА 2
Тема. Порівняння властивостей води та інших рідин.
Мета. Навчитися проводити досліди, що демонструють власти-

вості води та інших рідин.
Обладнання і матеріали: склянки з водою, молоком, соком; три 

банки місткістю 250 мл, чайна ложка.

Хід роботи

1. Розглянь три склянки, в які налито однаковий об’єм рідин: 
води, молока, соку. У кожну з них по черзі опускай ложку. 
У склянці з якою рідиною її добре видно? Про яку влас-
тивість це свідчить? Визнач колір, запах і смак рідин. Яку 
форму має вода? молоко? сік?

2. Перелий воду, молоко та сік зі склянок у банки місткістю 
250 мл. Що спостерігаєш? Чи тече вода? молоко? сік? Чи 
змінилась форма води? молока? соку? Чи змінився об’єм 
води? 

3. Результати досліджень запиши у таблицю.

Властивості Вода Молоко Сік
колір

прозорість

запах
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смак

форма

текучість

4. Порівняй властивості води, молока, соку. 

Спільні властивості: 

Відмінні властивості: 


