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Явища природи. Пори року
1. Допиши речення.

Зміни, що відбуваютüся в ïрироді, називаютü

2. Познач () явища в неживій природі. Поясни свій ви
бір.

 Зміна дня і но÷і    Пожовтіння листя 

 Виïадання дощу   Цвітіння рослин

 Гроза     Приліт ïтахів

 Сніãоïад     Падолист

3. з’єднай стрілками явища, характерні для кожної 
пори року. Обґрунтуй свою думку.

Вåсна         літо

Осінü         Зима

4. У якій послідовності одна пора року змінює іншу? 
Продовж нумерувати.

  Зима            літо            Вåсна            Осінü1
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Наша планета — Земля.  
Чому на Землі бувають день і ніч

1. Допиши речення.

Наша ïланåта Зåмля має форму . 

Глобус — цå . 

При÷иною зміни дня і но÷і є  

.

Дåнü настає у тій ÷астині зåмної кулі, яка 

,

а ні÷ — .

Доба триває  ãодини. За добу Зåмля робитü 

ïов ний обåрт навколо  .

Уявна мåжа між зåмною ïовåрхнåю і нåбом — цå  

.

2. замалюй жовтим олівцем ту частину зем
ної кулі, в якій триває день, а синім — у якій ніч.  
Поясни свою думку.
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Чому на Землі існують пори року
1. Допиши речення.

При÷иною зміни ïір року є 

                                                                                .

Рік — цå ÷ас, ïротяãом якоãо Зåмля 

                                                                                .

Рік триває  днів, або  місяців.

2. Доповни речення словами з довідки. Поясни свою 
думку.

Чим вищå Сонцå ïіднімаєтüся на нåбосхилі, тим 

на Зåмлі , ÷им ниж÷å — тим

. 
Влітку соня÷ні ïромåні ïадаютü , і Зåм-

ля отримує  соня÷ноãо світла і тåï ла. 
Взимку ïромåні Сонця ïадаютü на зåмну ïовåрхню 

, і Зåмля отримує  тåïла.
Слова для довідки: ïрямо, білüшå, тåïлішå, холодні-

шå, ïід кутом, мåншå.

3. замалюй жовтим олівцем ту частину земної кулі, 
в якій триває осінь, синім — зима, зеленим — весна, 
червоним — літо. Обґрунтуй свій вибір.
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Водойми. Водойми свого краю восени
1. У яких водоймах міститься солона вода, а в яких — 

прісна? з’єднай стрілками.

моря

окåани

    Прісна вода                рі÷ки    Солона вода

озåра

ставки
2. Допиши речення.

Усі води ïоділяютü на  

.

Вода у водоймах ïостійно 
.

3. запиши, які водойми є у твоїй місцевості.

4. Прочитай і відгадай загадки. відгадки запиши.

• Тå÷å, тå÷å — нå витå÷å, біжитü, біжитü — нå вибі-
житü.  

• Стоїтü корито, ïовнå води налито. 

• Навколо вода, бåрåãів нå видно і нå наï’єшся. Дå 
такå буває? 
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Зміна стану води при нагріванні. Термометр
1. з’єднай стрілками частини правильних тверджень.

Вода ïри наãріванні      стискаєтüся.

Вода ïри охолоджåнні    розширюєтüся.

2. Познач стрілками ( і ), що відбувається із стовп
чиком рідини в трубці термометра.

          

3. Допиши речення. 

Тåрмомåтр — цå ïрилад для вимірювання

.

4. Доповни речення словами з довідки.

Соня÷ні ïромåні ïотраïляютü на зåмну ïовåрхню і

 її. Від наãрітої Сонцåм зåмної 

ïовåрхні  і ïовітря. Чим вищå від 

ïовåрхні зåмлі, тим ïовітря . 

Улітку ïовітря , а восåни і взимку 

. 

Найвища тåмïåратура ïовітря ïротяãом дня 

, а найниж÷а .

Слова для довідки: наãріваєтüся, наãріваютü, тåïлі-
шå, холоднішå, холоднå, до сходу Сонця, ïоïолудні.

Тåïла  
вода

Холодна  
вода


