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ВСТУП

Різноманітність природи.  
Пізнання природи людиною

1. Розгадай кросворд. Зафарбуй клітинки з назвами об’єктів 
живої природи в зелений колір, а неживої — в синій.
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1. Де не ступиш, всюди маєш, хо÷ не ба÷иш, а вживаєш.
2. Верхній родю÷ий шар землі.
3. Без голови, а в шапці, на одній ніжці стоять.
4. Дерева, кущі й трави.
5. Вдень у небі гуляє, а вве÷ері на землю сідає. 
6. Рідина, без якої немає життя.
7. Комахи і риби, птахи і звірі.

2. З’єднай стрілками методи пізнання природи з малюнками, 
на яких вони зображені.

Спостереження  

Експеримент  

 Вимірювання
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3. Розглянь зображені предмети. Закресли зайвий. На кольо
ровій вкладці знайди наклейку із зображенням, що продов
жить цей ряд, і наклей її у відведеному місці.

4. Продовж речення.

Жива природа не може існувати без неживої, тому що ...
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ВОДА

Вода в природі. Світовий океан, його частини
1. Продовж речення. 

Увесь водний простір земної кулі за межами суходолу — це 

Водойми бувають  і 

Природні водойми — це 

Створені людиною водойми називають  

До них належать 

2. Пронумеруй океани за величиною, починаючи з найменшого.

 Атланти÷ний   Індійський

 Тихий    Півні÷ний Льодовитий

3. Практична робота. Позначення на контурній карті частин Сві
тового океану.

Запиши на контурній карті на́зви ÷астин Світового океану.
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Властивості води
1. Встав пропущені слова.

В океанах, джерелах, морях, рі÷ках, озерах 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 .

Сніг і лід тануть при температурі .

Вода замерзає при температурі .

2. Покажи стрілочками, як утворюється хмара.

3. Заповни таблицю. Порівняй властивості води у різних станах. 

Ознаки
Властивості води

У рідкому 
стані

У твердому стані
У газоподіб
ному стані

сніг лід
Забарвлення

Запах
Смак

Прозорість
Теку÷ість

Чи має форму
Що відбувається  
при нагріванні

Що відбувається  
при охолодженні
Легка ÷и важка

Твердість, крихкість
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Вода — розчинник.  
Розчинні та нерозчинні речовини

1. Продовж речення. 

Ре÷овина — це те, із ÷ого .

Роз÷ин — це вода з .

Природні роз÷ини — це 

.

2. Практична робота. Дослідження розчинності речовин, що ви
користовуються у побуті.

Виконай досліди і зроби висновок, які ре÷овини є роз-
÷инними, а які — ні. З’єднай стрілками. На кольоровій вкладці 
знайди наклейки із зображенням однієї нероз÷инної ре÷овини 
і однієї роз÷инної та наклей їх у відведеному місці.

 

Нероз÷инні ре÷овини

Роз÷инні ре÷овини
ОЛІЯкисень

глина

пісок
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Прісна та морська вода
1. Вкажи стрілками, де міститься солона вода, а де — прісна.

2. Продовж речення.

Найбільша рі÷ка України — .

Великі запаси прісної води містяться в таких рі÷ках України:

.

Найбільше прісноводне озеро України .

На Землі  запасів прісної води порівняно 

з морською. 

У морі вода , тому що .

Опріснити воду можна  

і .

3. Дослідницький практикум. Як опріснити воду.

Виконай досліди, описані у підру÷нику на с. 21, результати 
спостережень запиши у таблицю.

№ з/п Досліджувані ознаки Мінеральна вода Брудна вода

1 Час замерзання, год

2
Зовнішній вигляд льоду 
(прозорий, непрозорий, 

каламутний тощо)

3
Зовнішній вигляд  
незамерзлої води

4
Зовнішній вигляд осаду 

після танення льоду

• Моря •

• Океани •

• Рі÷ки •

• Озера прісноводні •

• Ставки •

• Болота •

• Озера солоні •

• Льодовики •

Прісна вода Солона вода


