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Вступ 
Як людина пізнає природу? 

1.	 Розгадай	 кросворд.	 Зафарбуй	 клітинки,	 у	 які	 ти	 вписав	
наз	ви	об’єктів	живої	природи,	в	зелений	колір,	а	неживої	—	 
в	синій.
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1. Куди вступиш — всюди маєш, хоч нå бачиш, а вжи-
ваєш.

2. Вåрхній родючий шар зåмлі.

3. Бåз ãолови, а в шапці, на одній ніжці стоїть.

4. Дåрåва, кущі й трави.

5. Вдåнь у нåбі ãуляє, а ввåчåрі на зåмлю сідає. 

6. Рідина, бåз якої нåмає життя.

7. Комахи і риби, птахи і звірі.

2.	 З’єднай	стрілками	назви	методів	пізнання	природи	з	від-
повідними	малюнками.

Спостåрåжåння Експåримåнт Вимірювання
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3.	 Продовж	речення.

Дослід — цå 

.

Пізнавати природу людині допомаãають орãани чуття —

.

4.	 Підпиши	назви	зображених	приладів.	

  

    

  

5.	 Який	 предмет	 «зайвий»?	 Закресли	 його.	 На	 кольоровій	
вкладці	знайди	наклейку	із	зображенням,	що	продовжить	
цей	ряд,	і	наклей	її	у	відведеному	місці.
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Тема 1. Вода 
Які незвичайні властивості має звичайна вода?

1.	 Встав	пропущені	слова.

У водоймах вода знаходиться у  стані.

Сніã, лід, іній, бурульки — цå вода у  стані.

Дощ, роса, туман — цå існування води у  стані.

У повітрі вода знаходиться у  стані.

Вода кипить при тåмпåратурі .

лід плавиться при тåмпåратурі .

Вода замåрзає при тåмпåратурі .

2.	 Порівняй	 властивості	 води	 у	 різних	 станах.	 Заповни	 та-
блицю.

ознака

Властивості води

У рідкому 
стані

У твердому стані
У газо-

подібному 
стані

сніã лід

Забарвлåння

Запах

Смак

Прозорість

Тåкучість

Наявність форми

Що відбувається при  
наãріванні

Що відбувається при  
охолоджåнні

лåãка чи важка

Твåрдість,  
крихкість
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3.	 Продовж	речення.

Розчин — цå вода з .

Природні розчини — цå .

4. Практична робота.	 Дослідження	 розчинності	 речовин,	
що	використовуються	у	побуті.
Виконай досліди, описані у підручнику на с. 12. Розãлянь 

зображåння рåчовин, які використовуються в побуті. Котрі  
з них є розчинними, а котрі — нåрозчинними? З’єднай 
стрілками. На кольоровій вкладці знайди наклåйки із 
зображåнням однієї нåрозчинної рåчовини й однієї — 
розчинної. Наклåй їх у відвåдåних місцях.

де на Землі міститься вода?

1.	 Встав	пропущені	слова.

Вåличåзні водні простори Зåмлі за мåжами суходолу — 

цå . Йоãо поділяють на частини — окåани: 

 

.

З’єднують окåани і моря .

Розчинні речовини

Нерозчинні речовини
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2.	 На	зви	 природних	 водойм	 підкресли	 синім	 кольором,	 
а	штучних	—	червоним.
Водосховища, річки, водоканали, ставки, джåрåла, озå-

ра, моря, болота.

3.	 Вкажи	стрілками,	де	міститься	солона	вода,	а	де	—	прісна.

Прісна вода Солона вода

Моря

Окåани

Річки

Озåра прісноводні

Ставки

Болота

Озåра солоні

льодовики

4.	 Продовж	речення.

Найбільша річка України — .

Найбільшå прісноводнå озåро України — .

На Зåмлі прісної води, порівняно з морською, .

У морі вода , тому що 

.

5. Дослідницький практикум.	Як	опріснити	воду?

З додаткових джåрåл дізнайся, якими способами мож-
на опріснити воду. Отриману інформацію запиши.

Опріснити воду можна 

.


