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Вступ

Взаємозв’язки у природі
1.	 Розгадай	 кросворд	 «Природа».	 Зафарбуй	 клітинки	 з	 на-

звами	 об’єктів	 живої	 природи	 в	 зелений	 колір,	 а	 нежи-
вої	—	в	синій.

1П
2 Р

3 И
4Р

5 О
6 Д
7 А

1. Куди стуïиш — всюди маєш, 
 хоч нå бачиш, а вживаєш.
2. Вåрхній родючий шар зåмлі.
3. Бåз ãолови, а в шаïці, на одній ніжці стоятü.
4. Дåрåва, кущі й трави.
5. Вдåнü ïо нåбу ãуляє, а ввåчåрі на зåмлю сідає. 
6. Рідина, бåз якої нåможливå життя.
7. Комахи і риби, ïтахи і звірі.

2.	 Впиши	в	речення	пропущені	слова.	
Людина — цå  ïрироди. 

Природа і людина — .

3.	 Продовж	речення.	
Людина налåжитü до живої ïрироди, тому що  
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4.	 Запиши	відповіді	на	запитання.

Що дає нåжива ïрирода людині для життя? 

Що люди отримуютü від рослин і тварин? 

Як ãосïодарсüка діялüністü людини вïливає на ïрироду?

Чому кожна людина має дбати ïро ïрироду? 

5.	 Наклей	фотоілюстрацію	на	тему	«Моя	сім’я	і	природа».
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ВсЕсВІт І сОНЯЧНА сИстЕМА

уявлення давніх людей про Землю і Всесвіт

1.	 Доповни	речення.	

Увåсü навколишній світ називаютü .
У давнину люди вважали, що цåнтром Всåсвіту є 

. Найïоширåнішим було уявлåння ïро 

Зåмлю як ïро тіло  і  форми.

2.	 З’єднай	 стрілками	 імена	 учених	 і	 їх	 погляди	 на	 Землю	
і	Всесвіт.

 Аристарх
          вïåршå висловив ідåю  

Самосüкий
            ïро кулястістü Зåмлі

    навів докази кулястої форми Зåмлі 

Аристотåлü  вïåршå висунув ïриïущåння, що 
    Зåмля обåртаєтüся навколо Сонця

  Клавдій         створив вчåння ïро будову  
Птоломåй    Всåсвіту, зãідно з яким всі світила  
    рухаютüся навколо Зåмлі, а розміри  
  Піфаãор       Всåсвіту обмåжуютüся сфåрою  
                    нåрухомих зір

3.	 Використовуючи	 різноманітні	 джерела,	 підготуй	 і	 запи-
ши	повідомлення	про	те,	як	уявляли	Землю	і	Всесвіт	пра-
давні	слов’яни.
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сонячна система, її склад
1.	 Доповни	речення.	

Сонячну систåму утворюютü  та  

, що обåртаютüся навколо нüоãо.

2.	 У	поданому	переліку	підкресли	назви	космічних	тіл.	По-
ясни	свій	вибір.

Пісок, Сонцå, ïовітря, Місяцü, вода, зоря, ґрунт, Зåмля, 

комåта, бåрåза, астåроїд, мåтåлик, мåтåороїд.

3.	 Запиши	нáзви	космічних	тіл,	що	утворюють	Сонячну	сис-
тему.

1.  2.  3.  4. 

5.  6.  7.  8. 

4.	 З’єднай	стрілками	назви	космічних	тіл	з	їх	визначеннями.

Планåта

 Сонцå

Суïутник

    Розжарåнå космічнå тіло

 Вåликå холоднå космічнå тіло 

        Холоднå космічнå тіло,  

якå обåртаєтüся навколо ïланåт
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сонце — зоря, центральне тіло сонячної системи

1.	 Доповни	речення.	

Сонцå — найближча до Зåмлі , розжарå на 

 куля. Відстанü від Зåмлі до Сонця —   

. На ïовåрхні Сонця тåмïåратура становитü 

 ãрадусів, а в ãлибині —  ãрадусів.

2.	 Доведи,	що	життя	на	Землі	існує	завдяки	Сонцю.

3.	 Порівняй	Сонце	і	планету	Земля,	заповнивши	таблицю.

Ознаки для порівняння Сонце Планета Земля

Форма тіла

Розміри (вåликі, малі)

Розжарåнå чи холоднå тіло?

Чи виïромінює світло й тåïло?

Зроби	висновок	про	подібні	й	відмінні	ознаки.

Подібні ознаки: 

Відмінні ознаки: 

4.	 Використовуючи	різноманітні	джерела,	добери	і	запиши	
народні	прислів’я,	загадки,	приказки,	заклички	про	Сонце.
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планети сонячної системи

1.	 Запиши	нáзви	планет	Сонячної	системи,	позначені	на	ма-
люнку	цифрами.

Планети земної 
групи

1. 

2. 

3. 

4. 

Планети-
гіганти

5. 

6. 

7. 

8. 

2.	 Доповни	речення.	

Чим ближчå ïланåта до Сонця, тим тåмïåратура її ïо

вåрхні , ïåріод обåртання навколо Сонця 

.

3.	 Порівняй	планети	земної	групи	і	планети-гіганти.	Запов-
ни	таблицю.

Ознаки для 
порівняння

Планети земної 
групи

Планети-гіганти

Віддалåністü від 
Сонця

(ближчå, чи далі)

Розміри  
(малі, вåликі)

Повåрхня (твåрда,  
чи нåтвåрда)

1

6

5

2

3

4

7

8
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4.	 Порівняй	планети	Меркурій	і	Нептун	за	планом.	

План
1. Форма ïланåт.
2. До якої ãруïи налåжатü.
3. Віддалåністü від Сонця.
4. Розміри ïланåт. 
5. Характåристика ïовåрхні. 
6. Тåмïåратура ïовåрхні. 

	 Зроби	висновок	про	подібні	й	відмінні	ознаки.

Подібні ознаки: 

Відмінні ознаки: 

5.	 Використовуючи	 різноманітні	 джерела,	 підготуй	 і	 запи-
ши	повідомлення	про	одну	з	планет	Сонячної	системи.


