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Вступ 

Зустріч 1. Чому людина не може існувати без природи?

1. Продовж речення.

Довкілля людини — цå 

Природні баãатства — цå 

Людина та природа — 

2. Познач правильні твердження.

 Між людиною та природою існує тісний взаємозв’язок.

  Окрåма людина можå жити у бåзповітряному просторі 

бåз спåціальноãо споряджåння.

 Повсякдåннå життя людини нåможливå бåз води.

  Всі планåти складаються нå з твåрдих, а з ãазоподіб-

них рåчовин.

  Рослиннå оточåння створює життєвå сåрåдовищå для 

людини й тварин.

 Довкілля людини — цå лишå природа.

  Існування природи є найважливішою умовою виживан-

ня людства.
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тема 1. ВсесВіт і соняЧна система

Зустріч 2. як і чому людство змінювало свої уявлення 
про Всесвіт?

1. Розташуй правильно букви. Склади і запиши утворені ре-
чення.
вніДа дилю лижавва, що ляЗåм  рознаваташо в цåтрін 

свіВсåту.
домЗãо åніуч вåдоли, ощ мляЗå — ляскута, а в тріцåн 

нячСоної мистåси буваєрåпå цåСон.

2. З’єднай стрілками назви народів та їхні погляди на Землю  
і Всесвіт.

Давні  
українці

Стародавні  
індійці

Давні ãрåки

Давні  
єãиптяни

Сонцå щодня об’їжджає Зåм-
лю на колісниці.

Зåмля є цåнтром Всåсвіту.

Зåмля лåжить на спинах 
трьох слонів, слони стоять на 
чåрåпасі, яка плаває в окåані.

Зåмля плоска, нåпорушна й 
зусібіч оточåна водою.
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Зустріч 3. Чому нашу систему назвали сонячною?

1. Відгадай загадку. Слово-відгадку запиши.
Хто однаково всіх любить,  
всіх однаково ãолубить.    
Кожний скоса тільки ãлянå,  
а обняти нå дістанå.  

   

2. Вкажи правильні твердження.

 Сонцå — вåличåзна розпåчåна ãазова куля.
 Сонцå — найбільша планåта.
 Усі тіла Сонячної систåми рухаються навколо Сонця.
 Усі тіла Сонячної систåми рухаються навколо Зåмлі.
 Áåз Сонця можливå життя на планåті.
 Сонцå — джåрåло åнåрãії.

3. Продовж речення, скориставшись словами для довідки.

Сонячна систåма — цå 

Слова для довідки: Сонцå, планåти, супутники планåт, ас-
тåроїди, комåти, мåтåорити.

4. Пригадай і запиши прислів’я або вірш про Сонце.
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Зустріч 4. які космічні «сусіди» та «гості» 
 є у планети Земля?

1. Продовж речення.

Сонячна систåма складається 

Малими тілами Сонячної систåми є 

2. Порівняй планети і зорі. Що в них спільного? Чим вони від-
різняються? Заповни таблицю.

  Подібнå     Відміннå

Зустріч 5. у чому неповторність планети Земля 
 та її природного супутника місяця?

1. Продовж речення.
Зåмля — цå 

Місяць — цå 
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2. Вкажи правильні твердження.

 Зåмля — друãа за відстанню від Сонця планåта.

  Супутник — нåбåснå тіло, що обåртається навколо пла-

нåти.

 Місяць світить відбитим світлом Сонця.

 Місяць — природний супутник Зåмлі.

  Місяць — єдинå космічнå тіло, на якому побувала лю-

дина.

 Íа Місяці існує життя.

3. Розглянь малюнки. Запиши назви зображення фаз Місяця.

4. Подумай! Чому неможливо побачити із Землі інший бік Міся-
ця? Міркування запиши.

Зустріч 6. Чому на Землі відбувається зміна дня  
і ночі?

1. Прочитай і відгадай загадку. Слово-відгадку запиши.
Один за одним стороною
мирно ходять брат з сåстрою.
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Áратик кажå: «Час вставати».
А сåстра нас кличå спати.

  
2. Розглянь зображення глобуса. Підпиши, що на ньому позна-

чено цифрами.

1

2

3

4

1. 

2. 

3. 

4. 

3. Продовж речення.

Дåнь і ніч буває тому, що 

Зустріч 7. Чому на Землі змінюються пори року?

1. Продовж речення, вибравши правильний варіант відповіді.
• Зåмною орбітою називається шлях, по якому вона обåр-

тається навколо ... .
  Сонця;   Місяця;   Марса. 

• Вісь Зåмлі є ... .

  вåртикальною;    ãоризонтальною; 
     кривою.       

• Повний обåрт навколо Сонця Зåмля робить за ... .

  365 днів;  368 днів;   362 дні. 
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• Літо в північній півкулі настає, коли Зåмля до Сонця по-
вåрнута ... .

  åкватором;     півдåнною півкулåю;  
     північною півкулåю.  

• Коли в північній півкулі літо, то в півдåнній півкулі — ... .

  вåсна;   літо;   зима.   

• Коли обидві півкулі повåрнуті до Сонця однаково, то ... .

   у північній півкулі літо змінюється на осінь, а у пів-
дåнній півкулі — зима на літо;

   у північній півкулі літо змінюється на осінь, а у пів-
дåнній півкулі — зима на вåсну;

   у північній півкулі літо змінюється на вåсну, а у пів-
дåнній півкулі — зима на осінь.

2. Запиши на схемі назви пір року і продовж речення.

Зміна пір року на Зåмлі відбувається завдяки 


