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ВОДА

5. З’єднай назви водойм з назвою групи, до
якої вони належать.

ВОДА В ПРИРОДІ

В—1
1. Яким кольором на глобусі позначено водой
ми?

�

блакитним

�

зеленим

�

жовтим

2. Великі простори Землі, зайняті водою, —
це … .

�

болота

�

озера

�

штучні водойми

водосховища і ставки

природні водойми

6. Вкажи зайве. Поясни свій вибір.

�
�

повітря

джерело
океан

7. Запиши, де міститься вода в природі, окрім
водойм.

моря, озера, річки
болота, ставки, гори
океани, джерела, льодовики

В—2

4. З’єднай частини правильних тверджень.
Сніг —		

це вода в рідкому стані.

Водяна пара —		

це вода в твердому стані.

Роса —		
це вода в газоподібному
стані.

4

�
�

річка

океани

3. Вибери рядок, у якому перераховано назви
водойм.

�
�
�

річки та озера 			

1. Яким кольором на карті позначено водой
ми?

�
�

зеленим

�
�

жовтим

�
�

синім

2. Найбільші водойми на Землі — … .
моря

океани

річки
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ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ

3. Вибери рядок, у якому перераховано назви
водойм.

�
�
�

океани, озера, гори

1. У якому стані перебуває вода в річці влітку?

моря, річки, болота

4. З’єднай частини правильних тверджень.
Лід —
Водяна
пара —

це вода в рідкому стані.
це вода в твердому стані.

Дощ —	це вода в газоподібному стані.
5. З’єднай назви водойм з назвою групи, до
якої вони належать.
моря і океани		

штучні водойми

ставки і канали		

природні водойми

6. Вкажи зайве. Поясни свій вибір.

�
�

В—1

ставки, льодовики, джерела

озеро
море

�
�

льодовик
океан

7. Допиши речення.

�
�
�

рідкому
твердому
газоподібному

2. Яка властивість води забезпечує її колообіг
у природі?

�
�
�

здатність розчиняти речовини
прозорість
здатність переходити з одного стану в інший

3. Вода кипить при температурі … .

�

+100° С

�

0° С

�

+ 10° С

4. З’єднай частини правильних тверджень.
Вода у природі		

рідини.

Вода і повітря		

існує у рідкому, твердому
і газоподібному стані.

Вода і молоко —

 алежать до неживої
н
природи.

Окрім водойм, вода в природі міститься
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5. З’єднай частини правильних тверджень.
Випаровування —	це перехід води з газоподібного стану в рідкий.
Конденсація —		
це перехід води з рідкого
стану в твердий.
Замерзання —		
це перехід води з рідкого
стану в газоподібний.
6. Запиши, за якої температури плавиться лід.

7. Які спільні властивості мають вода і березо
вий сік?

В—2
1. Іній — це існування води у … стані.

�
�
�

3. Вода з рідкого стану в твердий переходить
при температурі … .

�

+100° С
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+ 10° С
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існує у рідкому, твердому
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Вода і яблучний		
сік		

належать до неживої
природи.

Вода у природі		

рідини.

5. З’єднай частини правильних тверджень.
Плавлення —		 ц
 е перехід води з рідкого
стану в твердий.
Замерзання —		

 е перехід води з рідкого
ц
стану в газоподібний.

Випаровування —

 е перехід води з твердоц
го стану в рідкий.

6. Запиши, за якої температури кипить вода.

рідкому
твердому
газоподібному

7. Які спільні властивості мають вода і молоко?

2. Випаровування води з поверхні суходолу
і водойм відбувається під дією ... .

�
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зірок

�

Місяця

�

Сонця
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