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Дорогий друже!

Ти тримаєш підручник, який пропонує разом із Знайчика-
ми досліджувати навколишній світ. Тобі пощастить побувати 
біля високих гір, повноводних річок,  синього моря, серед 
безкрайнього степу чи в оточенні віковічних лісів.

Ти обов’язково дізнаєшся про властивості води, повіт ря, 
ґрунту й гірських порід. Навчишся правильно користуватися 
глобусом і картою, годинником, календарем,  термометром. 
Ти зрозумієш, як ці надзвичайні пристрої стали людині на-
дійними помічниками.

Усе це — твоя Батьківщина. Тут живуть твої близькі, друзі 
та знайомі або не знайомі тобі люди, з якими тобі доводиться 
спілкуватися. Вони — громадяни незалежної країни. Ти теж 
громадянин / громадянка України, бо живеш на цій землі. 

Люби й шануй традиції, свою землю, рідний край та співу-
чу українську мову.

Ми бажаємо успіхів у твоїх досягненнях!
Автор
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ПІЗНАЮ  НАВКОлишНІй  СВІт

Непомітно наближається справжня красуня осінь. Попереду 
три місяці яскравої, кольорової, дощової, похмурої, смачної та за-
пашної осені. І ти не помітиш, як листя почне шарудіти під ногами. 
На вулиці стає холодніше, тому треба одягати теплий одяг. Осін-
німи днями намагайся більше гуляти — фотографуй небо, осінні 
квіти, жовто-багряне листя, малюй, однак не сумуй, що вже мину-
ло літо.

Прочитай вірш.
З тобою

Послухай, як струмок дзвенить,
Як гомонить ліщина.
З тобою всюди, кожну мить
Говорить Україна.
Послухай, як трава росте,
Напоєна дощами,

І як веде розмову степ
З тобою колосками.
Послухай, як вода шумить, — 
Дніпро до моря лине, —
З тобою всюди, кожну мить
Говорить Україна.

Петро Осадчук

Прочитай рядки вірша з виділеними словами. Як ти думаєш, чому автор 
вірша, так наполегливо просить тебе послухати? 
Про що у вірші кожної миті тобі промовляє Україна?
Який орган чуття людина використовує, щоб прочитати вірш?
А послухати його?

Гра «лабіринт». За допомогою яких органів чуття ти знайдеш вихід?
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Розкажи, які органи чуття людина використовує, щоб відчути запахи, до-
тик і смак.

Досліди, за допомогою якого органу чуття людина отримує найбільше ін-
формації.

Пізнавати свій край завжди цікаво. Досліджуй природу за допо-
могою приладів і пристроїв. 

Розглянь малюнки. Назви прилади чи пристрої, якими тобі доводилося 
користуватися.

Коли ти спілкуєшся з однокласниками, слухаєш розповідь учи-
теля, гуляєш парком чи лісом, чуєш спів пташок або читаєш книж-
ку, ти все більше дізнаєшся про навколишній світ.

Розгляньте репродукцію картини художника Олега Щербакова. 

людина сприймає навколишній світ  
за допомогою органів чуття.
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Визначте пору року та місяць, які відображені на картині.
Яку місцевість відтворив художник?
Чому на деревах змінився колір листя?
Чи зміг художник відобразити вітер?
Які кольори переважають на картині?

Подивися довкола. Природа квітує різнобарвними кольорами, 
тягнеться до сонця, сперечається з вітром і намагається вистояти 
під рясною зливою. Вона така неповторна й гарна. Природа навчає 
нас у будь-яку пору року. Птахи вчать співу. Бджолиний працьовитий 
рій навчає наполег ливій праці. А дерева, увесь веселий лісний рід, 
учать міцній дружбі. 

Це все твій рідний край!

Поясни прислів’я.

Прочитай казку.
Осінь іде в гості

У матері-Осені було три сини: Вересень, Жовтень і Листопад. 
Вирішила вона відвідати їх, побачити, як вони господарюють.

Завітала до старшого сина Вересня. Потішив її веселий, бага-
тий та щедрий Вересень зібраним урожаєм у садах і на городах, 
пригостив запашними грушами та рум’яними яблучками.

Задоволена матуся вирушила до середнього сина Жовт ня. Він 
зустрів її різнобарвністю кольорів, постелив під ноги матері золоті 
килими: 

— Коли я мандрую світом, рослини перетворюють зелений 
колір одягу на багряно-золотий, а з неба падають краплини, як 
справжнісінькі діаманти. 

Йому не було часу навіть й поговорити з матусею. Жовтень ма-
лював, малював, малював... 

Помандрувала Осінь до найменшого сина Листопада. Хотіла 
обняти його, а він гнівно струшував листя з дерев, жбурляв його 
та лякав птахів. Матуся дуже образилася й засмутилася. Поверну-
лася додому стомлена й заснула на цілий рік.

Назви осінні місяці. Чому Листопад був непривітним до матері? Прочитай 
рядки в тексті про місяць, який був чемним і добрим.

Кожному мила своя сторона.
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Прочитай вірш. 

Вересень
Вересень вересом
вистелив ліс —
хай він цвіте
для дубів і беріз,
що одяглися
у жовті плащі
і виглядають
осінні дощі. 

Наталка Поклад

Чому люди назвали місяць вересень саме так? Дізнайся, як ще називають 
вересень.

Розпитай у старших чи відшукай інформацію в літературі про походження 
назви місяців жовтень і листопад.

Сонце, місяць, зорі, повітря, вода, ґрунт, рослини, тварини, 
люди — усе це природа. Природа — це все, що тебе оточує, крім 
предметів, створених людиною. 

Розглянь малюнки. Визнач об’єкти, що належать до природи. 

Назви предмети, які створені людиною. Які належать до природи? 

ПРиРОДА тА РуКОтВОРНий СВІт

О. Мехлер. Вересковий пейзаж
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Усі предмети, що оточують нас, поділяють на дві групи: об’єкти 
природи та предмети, створені людиною. Природа та руко-
творний світ взаємопов’язані між собою. 

До живої природи належать: люди, рослини, тварини, гри-
би, мікроби — це живі тіла, їх називають організмами. Те, з чого 
складаються тіла, називають речовиною. Усі тіла складаються з 
речовин.

Пригадай, які об’єкти належать до живої природи, а які — до неживої. 

Порівняй об’єкти живої та неживої природи. Визнач між ними відмінність. 

З чого складаються зображені предмети?

Жива природа не може існувати без неживої. Усім живим орга-
нізмам потрібні сонце, повітря та вода.

Нежива та жива природа

Малюнки. ЗамОк, книга, квітка, свічка, хмара, будинок.
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Прочитай оповідання.
Чи далеко до осені?

Лелека з лелечихою та лелеченятами живуть на старому в’язі. 
Тарас, Гриць, Микола й Тетяна витанцьовують під в’язом і гукають: 

— Лелеко, лелеко, до осені далеко? 
Лелека, нагнувши дзьобату голову, незмигливо дивиться на дітей, 

а потім починає клекотати. Про що він клекоче? Спробуй розбери. 
Лелеченята топчуться в гнізді, але злетіти не наважуються. 
— Лелеко, лелеко, до осені далеко? — знову запитують діти. 
Лелека й лелечиха заклопотані, їм ніколи відповідати. Вони 

щось говорять до своїх лелеченят, а потім штовхають їх на край 
гнізда. 

— Ой, вони ж розіб’ються! — злякано шепоче Тетяна. 
— У них же крила є! — заспокоює її Тарас. 
Лелеченята, неохоче відірвавшись від гнізда, злітають у небо. 

Плавно летять над садом і городами, туди, де голубіє річка. А за 
ними — лелека з лелечихою.  

Ідуть дні за днями. На зеленому човні пропливає літо. 
— Лелеко, лелеко, до осені далеко? — знову виспівують під 

в’язом Тарас, Гриць, Микола й Тетяна. 
Тиша. У гнізді порожньо. З в’яза зривається жовтий листочок, 

кружляючи в повітрі, поволі опускається на землю.
За Василем Чухлібом

Де жила сім’я лелек? Якими справами все літо були заклопотані птахи?
Чи допитливими були діти? Куди з гнізда полетіли птахи?

усе живе живиться, дихає, росте, розмножується, 
 відмирає — це жива природа.
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Людина отримує від природи все потрібне для життя. Дихає 
повітрям, використовує воду, вирощує рослини та розводить тва-
рин для своїх потреб. 

Розглянь малюнки. Поєднай у пари об’єкти природи з предметами, які 
створені людиною. 

Поміркуйте, що спільного між утвореними парами. 
Чим вони відрізняються? Наведіть приклади таких пар.

Праця людини неможлива без техніки. Твої зошити та підручни-
ки зроблені на паперовій фабриці, у друкарні. Хліб і хлібобулочні 
вироби, що ти споживаєш, спекли на хлібозаводі. Тканини, з яких 
пошитий твій одяг, виготовили на ткацьких верстатах. Іграшки теж 
придумали та зробили люди.

Досягнення людства

Люди виготовляють різноманітні речі, щоб пере-
суватися, обробляти землю, навчатися, готувати їжу, 
мати житло.

тебе оточують предмети,  
які зроблені руками людини. Це — вироби.
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Розглянь малюнки. Для яких потреб люди створили зображену техніку?

Поміркуй, люди яких професій працюють у перукарні, лікарні й пекарні. 

Відгадай загадки. Про які професії йдеться, чим вони корисні? Розкажи, 
ким ти мрієш стати в майбутньому.

1. У пору літню, в час осінній, 
Навесні в гарячий час. 
Косять, жнуть вони і сіють, 
Орють лан у котрий раз!

2. Він з комп’ютером на «ти»,
Розумніших не знайти,
Віртуальний творить міст
Диво-майстер… .
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Розглянь малюнки. Назви призначення зображеної техніки.

Яка техніка, на твій погляд, важливіша і приносить користь?
Яка техніка не забруднює природу? Запитай у дорослих, які помічники є в 
домашньому господарстві.

Борис Патон — перший українець, який отримав почес-
не звання Герой України за наукові дослідження в галузі 
зварювання космічних конструкцій та розвитку техноло-
гій зварювання у космосі. 

Спостерігай за навколишнім світом, і ти також зро-
биш свій винахід.

Предмети, що створені завдяки розуму й рукам людини, 
називають досягненням людства.
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Пригадай, до якої природи належать сонце, повітря та вода.

Прочитай текст. 

Осінній ранок видався тихим. По небу пливуть насуплені хмари. 
Вони сонно потягуються й перетворюються на пухнасті біло-ро-
жеві баранці. 

У повітрі вже відчувається вранішня прохолода. Важкі сірі хма-
ри сповіщають про осінні заморозки. 

Раптом обрій став яскраво-золотим, з відтінком рожевого. Тем-
но-сірі хмари поблідли, небо заквітчалося сонячними промінцями — 
це перша вранішня усмішка сонця, яке ще ховається за обрієм.

Сонце повільно й урочисто викотилося на небо та сповістило 
всім про новий день: 

— Добрий ранок усім людям! 
— Добрий ранок, Сонечко! Добрий ранок, нам усім! 

Яку пору року описано в тексті?
Які явища природи сповіщають про заморозки?
Прочитай у тексті, що відбувалося з хмарами, коли прокинулося Сонечко. 
Чи вітаєшся ти кожного ранку?
Які ще існують способи привітання?

Розглянь малюнки. Коли так буває? Назви осінні явища природи.

ВПлиВ СОНЦЯ НА СеЗОННІ ЯВищА В ПРиРОДІ
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Чи залежить твій настрій від явищ природи?

Розкажіть, за якими явищами природи ви вже спостерігали.

Прочитай вірш. 

Осінь
— Чом твоє, вербичко,
Посмутніло личко?
— Бо гуде вітрисько,
Бо вже осінь близько —
Зніме з мене шати,
Треба буде спати.

Наталка Поклад

Чому засмутилася вербичка? Як вона здогадалася про осінь?
Що відбувається з рослинами восени?

Прокинувшись уранці, ти, напевне, з цікавістю виглядаєш у 
вік но. Дивишся, яке небо — ясне чи похмуре? Можливо, там іде 
дощ — варто одягнутися відповідно та не забути парасолю. Та ні, 
сонячно й сухо! Холодно чи тепло? Тихо чи завіває вітер? Від по-
годи залежить, як спланувати свій день, яким буде твій настрій та 
навіть самопочуття. 

Люди завжди цікавляться погодою. Водії, пілоти, хлібороби, 
рибалки та моряки безпосередньо залежать від погодних умов. 
Однак ніхто не може замовити погоду. 

Для кожної пори року характерні свої явища природи. Вони впли-
вають на погоду щодня. 

Природа розкриває свої таємниці людям, які постійно за нею 
спостерігають. Спостережливі люди можуть безпомилково ви-
значити, яка погода очікується найближчим часом. Тварини і рос-
лини навчать тебе передбачати погоду.

Подивися, як тварини допомагають передбачити погоду. https://www.
youtube.com/watch?v=6yZrSuvlh2w

Погода та її елементи

О. Шупляк. Верба

Природа вчить, як на світі жить.
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Прочитай вірш. 
Про погоду

Сьогодні добре знають люди,
яка погода завтра буде,
бо теле- й радіопрогноз
підкаже — спека чи мороз.
В старі ж часи, і це знаменно, —
діди й бабусі наперед
прогнозували достеменно
погоду з безлічі прикмет:
як місяць гострий — на непогоду,
як рівний — на ясну блакить,
щербатий — то відомо зроду,
що незабаром задощить…

Дмитро Білоус

Розпитай у дорослих, як у давнину прогнозували погоду. 
Дізнайся, навіщо люди це робили.

Людей, які вивчають погоду, називають синоптиками. Вони 
спостерігають за температурою повітря, напрямком і силою віт-
ру, наявністю чи відсутністю опадів, хмарністю. Прогноз погоди 
ми отримуємо через телебачення, радіо й Інтернет. 

Прочитай прислів’я. Поясни, як ти його розумієш.

В осінній час сім погод у нас: сіє, віє,
Туманіє, шумить, гуде, мете і зверху йде.
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Зміни, спричинені підвищенням чи зниженням температури 
повітря, хмарністю, опадами, вологістю та напрямком віт ру, за-
вжди впливають на погоду. 

Якщо постійно спостерігати за явищами природи, записува-
ти температурні показники в календар природи, визначати стан 
неба, можна визначати погоду. 

Відгадай загадку. 

Мене часто просять, ждуть, 
А тільки покажусь — ховатися почнуть.

Гра «Дощик».
1. Відтворіть пальчиками шум осіннього дощику. 
2. Відтворіть зливу.

Допоможи Знайчикам підібрати відповідний одяг для осінньої прогулянки.  

щоб не захворіти, завжди одягайся по погоді.
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Прочитай казку. Прочитайте в особах, як люди вмовили Сонечко.

Жило на світі Сонечко
Сонечко приносило людям тепло й затишок. Якось воно помі-

тило, що люди на Землі вже йому не радіють, бо настільки звикли 
до нього, що стали байдужими. Воно вирішило сховатися за ви-
сокими горами та далеким морем.

Здивувалися люди, коли на небі не стало Сонечка, і занепоко-
їлися: уже не чути було сміху, усі замерзали. Люди вирішили по-
шукати Сонечка, але довкола було темно. Молодий Місяць показав 
шукачам шлях. Коли люди прийшли  до домівки Сонечка, найсмі-
ливіший виступив вперед і промовив:

— Будь ласка, повертайся назад, адже без твого тепла ми за-
мерзаємо, твої промені дарують нам радість.

— Ви про мене забули, — відповіло Сонечко, — але саме я даю 
вам життєву енергію.

— Повертайся, ми будемо тобі вдячні, — благали сумні люди.
— Добре, я повернуся, але буду світити тільки вдень, а вночі 

буду йти відпочивати. Тоді вам світитимуть Місяць і зорі, а ви бу-
дете з нетерпінням чекати нового дня.

Так Сонечко освічує Землю вдень, а вночі ховається, щоб люди 
відпочили. Новий день принесе ще більше радості, адже Сонечко 
повернулося!

За Марією Солтис

Чому Сонечко вирішило не виходити до людей? Як почувалися люди без 
Сонечка?

Спостерігай за змінами в природі, розкривай, досліджуй 
причини та їхнє виникнення, роби висновки.
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Спочатку осінь пишна, золота й сонячна, а потім — сумна, до-
щова, холодна. Листя на деревах змінює колір від жовтого до баг-
ряного, а згодом сполохане вітром листя опадає на землю, ви-
стилаючи її м’яким килимом.

Після дощу в лісі багато грибів. У садах достигають яблука, гру-
ші, горіхи, виноград, ягоди. Осінні квіти — айстри, жоржини, хри-
зантеми — радують нас яскравими кольорами.

Розглянь малюнки. До якої природи належать рослини?

Існує багато рослин, і вони дуже різні. Велике дерево, запашна 
троянда та маленькі сунички — усе це рослини. 

Одні ростуть у лісі, наприклад, це — ліщина, ялина, конвалія, 
а кульбаба та конюшина ростуть на луках. Рослини — це дерева, 
кущі й трав’янисті рослини.

Пригадайте, за якими ознаками поділяють рослини.   

Ще рослини поділяють на культурні та дикорослі. Дикорослі 
рослини не висаджують і не доглядають. Вони ростуть там, де 
умови для розвитку їм найбільш зручні. Культурні рослини ви-
рощують, доглядають, збирають. Вони ростуть на полях, городах, 
у садах і парках. 

Поясни, що означає: доглядати за рослинами.

ОСІНь — щеДРА ГОСПОДиНЯ

Дикорослі та культурні рослини

Рослини належать до живої природи.
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Прочитай текст.
Бабусин город 

Усі дорослі поїхали в поле збирати урожай картоплі, а нас за-
лишили вдома з бабусею. 

— А ви, діти, ідіть на город і збирайте овочі, — сказала нам ба-
буся. 

Ми взяли             й побігли на город. А Чапа й Усик за нами — до-
помагати.                       дуже вправно допомагала Марійці копати кар-
топлю: вони рили землю лапами й навіть носом.              так і летіла, 
а Марійка збирала її в       . 

А я пішов смикати        , хоча й не знав, яка вона. І вийшло: сми-
каю        , а висмикую то            , то         . Висмикнув ненавмисно навіть 
            і           , а          тільки три штуки. 

Мені хотілося заплакати, але бабуся заспокоїла й промовила:
— Іване, коли сам посієш і виростиш кожну рослину, тоді нічого 

не переплутаєш. А на наступний рік приїдеш і будеш сам догляда-
ти за маленьким городом. 

Коли мама й тато повернулися з поля, бабуся нас дуже хвали-
ла: сказала, що ми будемо хорошими помічниками. А про          й 
          ніхто не дізнався. Увечері ми всі їли молоду             та салат із 
зібраних овочів. 

За Володимиром Сутєєвим

Які рослини збирали на городі діти?
Чому Іванові було складно знайти моркву?
А чи знаєш ти, як росте морква?
До якої групи рослин належать зібрані овочі?

Осінь дарує людям те, що виростило літо. Більше 
дарунків отримав той, хто більше працював. 
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Розглянь малюнки. Назви, де зібрано цей урожай.

Розкажіть, який урожай збирали ваші родини цієї осені. А ви їм допомага-
ли?

Сфотографуй особливий овоч або фрукт, який вродив у вас на городі.
Розташуй світлини (малюнки) на стенді для шкільної виставки.

Поясни прислів’я. 

Прочитай уривок із вірша.

Співанка про місяці
Вересень-місяць добре ґаздує, 
Овоч смачненький дітям дарує.
А місяць жовтень мряку розсіє,
В лісах, в садочках лист пожовтіє.
А листопад — той жалю не має, 
З дерев останнє листя зриває.

Марійка Підгірянка

Про які місяці йдеться у вірші?
Назви місяці по порядку.
Чим особливий кожний місяць?

Осінь багата, зима сита.

усі культурні рослини колись були дикорослими.
Рослини, які вирощують люди, називають культурними.
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Уважно розглянь отруйні гриби та рослини. Запам’ятай їх назви.

 

Розглянь малюнки. Назви, з яких рослин виросли зображені плоди й на-
сіння. 

Плоди та насіння

Отруйні рослини можуть зашкодити твоєму здоров’ю!
Ніколи не бери їх у руки, не пробуй незнайомі ягоди,  

плоди, насіння та гриби. 

Бліда  Гірчак Опеньок Мухомор Чортів 
поганка  несправжній гриб

Блекота  Дурман Конвалія Вовча Вороняче 
 ягода око
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Практична робота «Досліджуємо рослину» (починайте з кореня).

1. Пригадайте основні органи рослини.
2. Яку роботу для розвитку рослини виконує кожний орган?

Розглянь малюнок. Назви рослини, які квітують у тебе біля будинку.

Які кольори мають осінні квіти? 
Зверни увагу на форми квітів.
З яких органів вони складаються?
Яке в них стебло? До якої групи рослин вони належать? 

Дізнайся, як називають ці рослини. Розкажи про свою посильну участь 
у вирощуванні рослин удома.

 За власним вибором дослідіть плоди й насіння рослин.

Потурбуйтеся про корм для тварин. Разом із дорослими назби-
райте для птахів насіння клена, запасіться зернятами соняшника 
й гарбуза, горішками для білок, сойок, ворон та інших тварин, кот-
рим узимку під снігом знайти корм буде дуже нелегко. 

1

2

3 4

5

Спостерігай за рослинами на квітнику.
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Розглянь малюнки. Назви, яких тварин цим можна підгодовувати узимку.

Осінньої пори багато справ по господарству. Люди поспішають 
зібрати урожай у садах і на полях: яблука, груші; картоплю, капус-
ту, соняшник, кукурудзу та буряки — для годівлі тварин узимку; 
запасаються соломою. 

До першого снігу треба виорати ґрунт, щоб посіяти на полях 
озиму пшеницю для наступного урожаю. 

Розглянь малюнки. 

Розкажи, чим займаються восени люди у твоєму краї. 
Як ти допомагаєш по господарству та в підготовці до зими?

Поясни прислів’я. 

Хто про землю дбає, вона тому повертає.

у жодному випадку не можна спалювати опале листя  
та сміття. 
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З настанням осені звірі починають готуватися до зими та зи-
мових холодів. Миша зносить до нори насіння різних рослин або 
ховає в дуплах повалених дерев. Турботлива білка запасає пожи-
ву на весь зимовий період — жолуді, горіхи, гриби, які ховає під 
опалим листям, у дуплах або розвішує на деревах. Посилено хар-
чуються перед зимовою сплячкою їжак, борсук і бурий ведмідь. 
Восени в багатьох звірів змінюється забарвлення хутра. У лисиці, 
вовка та зайця відростає пухнаста, густа шерсть. Комахи ховають-
ся в будь-які шпаринки, менше літають у повітрі. Птахи від нестачі 
корму збираються у вирій, а ті, хто залишаються, переселяються 
ближче до людських осель. 

Назви тварин, які готуються до зимового періоду. Хто чим любить ласува-
ти взимку? Які тварини впадають у сплячку?

У природі можна спостерігати за дятлами, шпаками, білками, 
мишами, жабами, метеликами, мурашками, жуками й іншими 
тваринами. 

Практична робота «Спостерігаю за поведінкою тварин»

1. Перебуваючи на прогулянці (у лісі або в парку) вибери собі 
зручне місце під деревом або кущем і заховайся. 

2. Посиди в схованці нерухомо 5–10 хвилин. Тварини почнуть з 
цікавістю визирати до тебе, а потім вийдуть зі своїх схованок.

3. Зверни увагу на їхній розмір, чим укрите їхнє тіло та який має 
колір.

4. Спостерігай, чим живиться тварина, як здобуває їжу, у яких 
умовах мешкає.

Дізнайся, які тварини твого краю пристосувалися до зими. Придивляйся 
до комах і поспостерігай за їхньою поведінкою. 

ОСІННІ туРБОти тВАРиН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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Прочитай вірш.  
Осінь

Щебетали птахи в лісі
На крислатому горісі.
А як сонечко схололо — 
Птахи всі за видноколом
Позникали.
В лісі звірі танцювали—
Аж травичку потоптали.
А як змерзли вуха й ноги,
Звірі в нори і барлоги
Повтікали.

Поселився вітер в лісі
Серед ночі на горісі, —
І на всіх деревах віти
Почали тоді тремтіти,
Бідолахи.
Вранці клени посмутніли,
А надвечір пожовтіли, —
І злетіло в небо листя
Понад лісом золотистим,
Ніби птахи.

Петро Осадчук

Чому позникали птахи?
Куди повтікали звірі?

Поясни причини зміни в поведінці тварин.

Чим живитимуться, наприклад, дикі качки, гуси, лебеді, коли мороз скує 
водойми товстим шаром льоду? 

Розглянь малюнки. Назви птахів. 

Упізнай тих, яких підгодовуватимеш узимку.

Що змушує птахів із настанням холодів збиратись у далеку дорогу?
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Голод і холод змушує птахів мандрувати до теплих країв. Пер-
шими відлітають птахи, які живляться комахами: ластівки, солов’ї 
та зозулі, а пізніше ті, що живляться на водоймах: дикі качки й гуси. 

Птахів, які восени відлітають, а навесні повертаються у свій 
край, називають перелітними. Птахів, які залишаються зимува-
ти, називають зимуючими.

Поясни прислів’я.

Прочитай вірш. 
Хто де живе

Білка селиться в дуплі,
Їжачисько — у кублі,
Вепр — у хащах верболозів,
А ведмідь — в глухім барлозі,
Мудрий лис живе у норах,

Тигр — у джунглях, барс — у горах,
Олень — в тундрі і в лісах,
А верблюд — в пустелі,
А орел — могутній птах —
У гнізді на скелі...

Олег Орач

Назви, де живуть герої вірша.

Які тварини мешкають у твоїй місцевості?

Розглянь малюнки. Назви тварин. 

Восени і горобець багатий.
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Поміркуй, як називають тварин, які живуть серед природи. Де вони меш-
кають?
Чи доглядають за ними люди?
Чим живляться тварини в лісі?
Чи всі тварини, зображені на малюнку, можуть узимку знайти собі їжу?

Чому у звірів шубки стають пухнастими?

Прочитайте казку в особах.

Орел і лис
Зійшлися якось Орел з Лисом та й розговорилися. 
— Добре тобі, ти все бачиш, бо високо 

літаєш! — із заздрістю промовив Лис. 
А Орел відповідає: 
— А я тебе навчу літати. 
Узяв Лиса в лапи та й злетів із ним. А як 

піднявся дуже високо, та й каже:
— А що, чи вже звик до висоти?
— Та вже!
— Ну, якщо звик, то хочу тебе пустити, 

аби сам летів!
Та й відпустив. А Лис летів-летів та й упав 

на землю. 
Орел з висоти питає: 
— А як було летіти?
А Лис йому у відповідь: 
— Та летіти легко, але падати боляче!

Чому Орел погодився підняти Лиса в небо?
Чи вдалося Лису політати так, як літають птахи? 
Поясни, чому така пригода сталася з Лисом.

Переглянь мультфільм «Уроки тітоньки Сови «Консервна бляшанка».
https://www.youtube.com/watch?v=cm3EOBo2c3E   

Яка пригода сталася із звірятами?  
Чому тварини були обурені?
Чи знаєш ти, куди потрібно складати сміття?

Що станеться, якщо люди не перестануть викидати сміття в заборонених 
місцях?
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Людина не може жити одна в цілому світі. Її оточують люди, 
рослини, тварини й улюблені речі. Твоя родина, дім, школа, міс-
то чи село, країна — це твоя Батьківщина. У кожної людини є свій 
рідний край — той неповторний куточок на Землі, де вона народи-
лася й виросла, який вона любить.

Розглянь малюнки. Розкажи, де ти живеш. 

Прочитай вірш.
Батьківщина

Знаєш ти, що таке Батьківщина?
Батьківщина — це ліс осінній,
це домівка твоя і школа
і гаряче сонячне коло.
Батьківщина — це труд і свято,
Батьківщина — це мама і тато,
це твої найщиріші друзі
і бджола у веснянім лузі.
Батьківщина — це рідна мова,
це дотримане чесне слово.

Анатолій Костецький

Як називають людей, які народилися й живуть в Україні?

Рідний край для кожного з нас починається з дому та вулиці, на 
якій ми живемо. Кожен населений пункт — місто або село — має 
свою історію.

ПІЗНАЮ СВІй РІДНий КРАй
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Склади розповідь за планом, розкажи.

• Де ти живеш? (Місто, селище, село).
• Чому твоє місто чи село має таку назву?
• Як називається твоя вулиця? 
• Дізнайся, чому вона має таку назву.
• Що тобі найбільше подобається у твоєму місті, селі або се-

лищі, на твоїй вулиці?
• Що б ти хотів (хотіла) змінити на своїй вулиці, щоб вона стала 

кращою?

Дізнайся, чим цікаве місто або село, де ти живеш. Підготуй невелику роз-
повідь і розкажи в класі.
Чи знаєш ти, які видатні люди прославили твоє місто і село, нашу державу? 

Єлизавета Мерешко — українська плавчи-
ня, п’ятиразова паралімпійська чемпіонка, 
майстер спорту України міжнародного класу.

Леонід Каденюк — перший космонавт не-
залежної України, льотчик-випробувач, гене-
рал-майор Військово-повітряних сил України, 
Герой України.

Прочитай вірш.

Зупинись. У цю хвилину,
В цю святкову світлу мить
Гімн величний України
Підіймається в блакить.

Лиш почуєш його звуки,
Повні волі й чистоти,
Притисни до серця руку —
В душу їх свою впусти.

Пісня крила розпростерла,
У полон серця бере
Заспіваєм: «Ще не вмерла…»,
Присягнемо: «І не вмре!»

Наталія Гуменюк

Вивчіть текст і заспівайте разом Гімн України.

https://www.youtube.com/watch?v=pyGCL3emeaU

Місце, де ти живеш, — це частина  
великої країни — україни. 
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Природа України багата й різноманітна. Є тут ліси, степи, луки, 
річки, озера, гори та моря. 

У безхмарний вечір небо України всипане зорями. Вони зда-
ються далекими мерехтливими та блискучими цятками. Однак 
кожна зоря — це величезна куля, що світиться. Сонце — одна з 
них, яка знаходиться найближче до Землі.  

Сонце — безкоштовне невичерпне джерело екологічно чистої 
енергії. Наприклад, за допомогою батарей, які накопичують енер-
гію Сонця, можна забезпечити гаряче водопостачання й опалення 
в житлових будинках, тим самим скоротити витрати електроенер-
гії й шкідливі викиди в повітря.

Чи заощаджуєте ви електроенергію в школі та вдома? Розкажіть одне од-
ному, які методи заощадження ефективні.

Розглянь малюнки. Назви об’єкти, які доводилося тобі бачити.

 Чим подібні зображені предмети? Чим відрізняються?

Земля має форму кулі й обертається навколо своєї осі та нав-
коло Сонця. У цьому нас переконують польоти космонавтів у кос-
мос, фотографії Землі, зроблені з космічного корабля. Люди ство-
рили для користування зменшену модель Землі — глобус.

На глобусі зображено обриси суші й води так, як вони розміще-
ні на поверхні Землі. Вода на глобусі позначена блакитним кольо-
ром, суша — зеленим і коричневим.

Розгляньте глобус. Знайдіть на ньому Україну.
Знайдіть столицю України.
Назвіть, з якими країнами межує Україна.

Моя країна — україна

планета Земля дзиґа глобус — модель Землі
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Усе, що позначено на глобусі, переносять на папір і створюють 
карти. 

Карта України — це зменшене зображення поверхні нашої 
Батьківщини. Різними кольорами й значками позначено об’єкти 
природи. Це — умовні позначення. Наприклад, синя лінія — це 
річка. Голубим кольором на карті позначено моря та озера. Ко-
ричневим позначено гори, а зеленим — рівнини.

Розглянь карту України. Знайди місце, де ти живеш.

Який колір переважає на карті?
Що це, на твою думку, означає?
Знайди на карті України гори. 

Розкажи, про що розповіла тобі карта. 
У яких куточках України ти мрієш побувати?

любити та знати свій рідний край так само необхідно, 
як любити й знати свою Батьківщину — україну. 
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Для жителів Землі зміна дня й ночі — настільки звичне явище, 
що мало хто задумується над тим, а чому ж так буває. Зміна дня 
й ночі відбувається внаслідок добового обертання Землі навколо 
своєї осі. 

Відгадай загадки. 

1. Він найпершим прокидається,
     Чепуриться, умивається,
     Вийде з темряви швиденько,
     Привітає землю-неньку.
     Є така в нього турбота — 
     Всіх підняти до роботи.

2. Вечір серпанком землю вкриває,
     Навколо все стихло, усе засинає.
     Вечір веде за собою сестричку...
     Місячну, зоряну панночку...

Розглянь малюнки.

Поспостерігай за сонцем. 

Коли сонце зійшло не дуже високо — це ранок. Вечір починається 
тоді, коли сонце заходить за обрій. Ніч настає відразу, як стемніє.

Поміркуй, яку частину доби займає день.

ЧОМу БуВАє ДеНь І НІЧ. ДОБА

Ранок День Вечір Ніч
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Земля обертається навколо своєї осі. Під час обертання одна 
сторона земної кулі повернута до Сонця й освітлюється його про-
менями. На цій стороні Землі буде день. Протилежна сторона за-
лишається неосвітленою Сонцем, у цей час на ній — ніч.

Розглянь малюнок. 

Зверни увагу, що під час обертання Землі навколо своєї осі 
одна сторона планети освітлена, а друга — затемнена. 

Один повний оберт навколо осі Земля робить за 24 години. Цей 
час називають добою.

Чи знаєш ти, як обертається планета Земля?
Як ти уявляєш обертання Землі навколо власної осі?

Скористайся годинником, виготовленим на уроці «Інформатика та техно-
логії».

Визначте на годиннику, о котрій годині сходить сонце.
Скільки годин триває день? 
О котрій годині розпочинається вечір?
Скільки годин триває ніч?
Скільки годин триває доба?

З давніх часів люди помічали, що тінь від предметів змінюється 
від положення Сонця на небі. У Стародавньому Єгипті винайшли 
сонячний годинник. Це був стовпчик, тінь від якого падала на ци-
ферблат з позначками годин. У сонячний день тінь переміщувала-
ся циферблатом і показувала час. Проте ці пристрої були не дуже 
зручними, оскільки не функціонували за хмарної погоди та вночі.

Вісь — уявна лінія, навколо якої обертається Земля.

День Ніч
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Дослідження. За допомогою настільної лампи та глобуса досліди разом 
із Знайчиками зміну дня й ночі. 
1. Розглянь малюнок.
2. Постав на стіл настільну лампу та глобус.
3. Увімкни лампу, направ світло на глобус, як показано на ма-

люнку.
4. Покрути глобус навколо осі. Що ти спостерігаєш? 
5. Зроби висновок. 

Прочитай казку.
День і Ніч

Жили собі День і Ніч. Вони були сусідами й навіть товаришами. 
І  от прийшло до них Сонечко й почало гратися з квітами та дере-
вами. Сподобалося це Дневі, і почали вони товаришувати, забув-
ши про Ніч. 

Побачила це Ніч і дуже розгнівалася, що Сонце всі люблять, а 
її навіть не бачать. Запросила Ніч Сонце в гості, а коли воно при-
йшло, закрила в кімнаті. І стала Ніч володарювати на Землі. Усе 
заснуло. 

Тільки прокинулася білосніжна Конвалія й почала будити всіх 
лісових мешканців.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Якщо в тебе немає глобуса, виконай дії, замінивши 
глобус на м’яч. Спробуй, у тебе все вийде! 

День

Ніч
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— Ми повинні врятувати Сонечко, бо без нього всі загинемо, — 
сказала вона.

Квіти попросили допомоги в доброї чародійки. А коли Сонце 
з’явилося, квіти дуже зраділи, кивали своїми голівками, вітаючи 
його. Побачила це Ніч та й каже:

— Якби я була світлою, мене б теж любили.
А чародійка їй відповіла:
— Мало бути світлою зовні, потрібно мати ще і світлу душу.
Домовилися між собою День і Ніч і поділили час навпіл: коли 

Сонце світить — це День, а коли не світить — це Ніч.
Народна казка

Чому посварилися День і Ніч? Що трапилося із Сонцем? Чи справедливо 
вчинила Ніч? Хто допоміг переконати Ніч поступитися? Яке рішення прий-
няли День і Ніч?
Як ти розумієш слова чародійки?

Що відбудеться на планеті Земля, якби насправді сталася така історія?

Здогадайтеся за музичним супроводом, якій порі доби вони відповідають. 
https://www.youtube.com/watch?v=wt59OsLC48g
https://www.youtube.com/watch?v=XyILd1co8h4
https://www.youtube.com/watch?v=leJC7CWZw9Y
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Зміна дня й ночі впливає на твій розпорядок дня. 

За допомогою годинника досліди, що ти робиш зранку. 
Чим займаєшся вдень? Скільки часу витрачаєш на прогулянку й ігри? 
З котрої та до якої години ти робиш уроки? О котрій годині лягаєш спати?
Чи вистачає часу на сон, прогулянку, допомогу рідним, розваги та спорт?

Складіть правила розпорядку дня.
Дайте поради щодо правильного виконання розпорядку дня школяра.

РОЗПОРЯДОК ДНЯ

 Дотримуйся розпорядку дня — це важливо для здоров’я.
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Ти вже знаєш, що Земля обертається навколо своєї осі, тому 
на ній змінюється день і ніч. Одночасно вона обертається навколо 
Сонця. Вісь Землі нахилена, і сонячні промені нерівномірно зігрі-
вають нашу планету. Це явище називають зміною пір року. Нахил 
призводить до того, що кількість сонячної енергії, отриманою тією 
або іншою півкулею, змінюється впродовж року.

Прочитай вірш.
Від зими до зими

Січень січе,
Лютий лютує,
Березень плаче,
Квітень квітує.
Травень під ноги
Стеле травицю,
Червень складає
Сіно в копиці.
Липень медовий
Бджілок чарує.
Серпень чудовий
Булки дарує.
Вересень трусить
Груші в садочку.
Жовтень гаптує
Клену сорочку.
Йде листопад,
Застеля килими.
Грудень надходить —
Початок зими.

Федір Петров

Назви місяці, починаючи із січня.
Які місяці належать до зимової, весняної, літньої та осінньої пір року?

Пори року

ОБеРтАННЯ ЗеМлІ НАВКОлО СОНЦЯ
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Земля здійснює навколо Сонця один оберт упродовж 12 міся-
ців, або за 1 рік. Зміна пір року є «сигналом» для початку розвитку 
рослин та їхнього цвітіння, перельотів птахів, розмноження тва-
рин, початку зимової сплячки.

Відгадай загадку.

Стоїть дуб, а на ньому 
дванадцять гілок, 

а на кожній гілці 
по чотири гнізда, 

а в кожному гнізді 
по семеро пташенят.

Розкажи, як ти уявляєш обертання Землі навколо власної осі? 
Скільки на це потрібно часу?
Чи знаєш ти, як обертається планета Земля навколо Сонця?

Весна

Літо

Осінь

Зима
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Дослідження. Користуючись глобусом і настільною лампою, ти можеш 
змоделювати, як Земля освітлюється Сонцем у різні пори року.

1. Розглянь малюнок. 

2. На столі умовно намалюй коло, що зобразить земну орбіту. 

3. У центрі кола постав настільну лампу. Вона замінить джере-
ло світла й тепла — Сонце. 

4. Глобус постав так, щоб його вісь була нахилена до лампи. 
У такому положенні глобуса лампа добре освітлюватиме його по-
верхню. В освітленій частині глобус знаходиться в положенні літа, 
у затемненій — триватиме зима.

5. Пересунь глобус, не змінюючи початкового положення: 
осінь — весна, зима — літо, весна — осінь. Зверни увагу на верх-
ню та нижню частини глобуса, як вони освітлюються. 

Якщо уявити на місці лампи Сонце, а на місці глобуса Землю, 
стане зрозуміло, що в освітленій частині планета одержує тепла 
більше, а з протилежного боку — менше.

За який час Земля здійснює повний оберт навколо власної осі?
Завдяки чому земна поверхня отримує різну кількість сонячних променів?
За який період відбувається проходження нашої планети по орбіті?
Що відбудеться на планеті Земля, якщо вона перестане обертатися?

Поясни, від чого залежать зміни у природі. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Зі зміною пори року змінюється й тривалість дня та ночі.
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Відгадай загадку.

Дванадцять братів
По-різному називаються
І різними справами займаються.

Щоб знати, який сьогодні день, місяць, рік, потрібен календар. 
Рік складається з 12 місяців, що йдуть один за одним. У кож-

ному місяці 30 або 31 день. Та є й один найкоротший місяць — 
лютий, у якому лише 28 днів (або 29). Усього в році 365 (або 366) 
днів. Місяці складаються з тижнів. У тижні 7 днів: понеділок, вівто-
рок, середа, четвер, п’ятниця, субота, неділя. 

Прочитай вірш, добираючи назви днів тижня.

Хто молодець
Вранці ми із добрим ділом день вітали...
Ніченька минула скоро — трудовий іде...
За ним спритна, молода поспішає...
А четвертий день тепер називається...
Діло добре ладиться, як настала...
Вдома скрізь кипить робота, як почнеться день... 
А субота — хлібом-сіллю привела сестру...
Ось і тижневі кінець, хто трудився — молодець.

Степан Жупанин

Вивчи напам’ять назви днів тижня. 
Назви одним словом сім днів.
Скільки днів має тиждень?

Календар
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Роздивися календар. Визнач, який місяць зображений на календарі.
Які дні зазначені на календарі? 
Як позначено тижні? 
Скільки днів у листопаді?

Який місяць передував листопаду?
У який день розпочався місяць?
Визнач, яка сьогодні дата.
Відтвори пропущені числа

Прочитай казку.

Казка про день народження 
Ліза ніколи не вітала з днем народження своїх однокласників. 

Але завжди раділа цукеркам і печиву, якими пригощали. При цьо-
му Ліза примовляла:

— А моє свято буде кращим! У мене буде більше цукерок і буде 
торт. І святкувати мій день народження ми будемо у великому роз-
важальному центрі.

Ліза вже обрала найкрасивіше плаття й корону. Вона склала спи-
сок гостей, розіслала запрошення всім однокласникам, подругам 
із дитячого садка та дітям з двору. Дівчинка склала смачне меню, 
батьки замовили клоунів і шоу-програму.

Нарешті настав довгоочікуваний день! Ліза з батьками чека-
ли гостей, але ніхто не приходив. Проте приходили повідомлен-

Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя

1 2 ?

4 5 ? 7 8 9 10
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Назва місяцяДні тижня

Робочі дні Вихідні та свята

лиСтОПАД
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ня. Деякі однокласники вибачалися за те, що не зможуть прийти. 
Хтось же взагалі мовчки проігнорував свято.

— Де ж всі? Адже я найкраща, найкрасивіша, чому ж ніхто не 
прийшов? — мало не плакала Ліза.

Так і провела день народження Ліза одна: вона об’їлася тортом, 
дивилася шоу-програму, стрибала на батутах.

У школі ображена дівчинка після уроків підійшла до свого одно-
класника Максима:

— Чому ти не прийшов?
— Лізо, ти ніколи не приходила на мої свята, хоча я тебе кликав. 

Ти ніколи не вітала мене, не бажала нічого. Узагалі я не впевне-
ний, що ти пам’ятаєш, як мене звати.

— Яка різниця, як тебе звати? Адже це ж було моє свято і ви по-
винні були прийти до мене!

— Ми нічого тобі не повинні.
Ліза зрозуміла, що отримала те, на що заслуговувала. Її ніхто 

не привітав, але ж і вона ніколи нікого не вітала й ігнорувала кожне 
свято. Не дарувала подарунків, не писала привітання, не дзвонила. 

— Невже, я така егоїстка? — запитала в мами Ліза.
— Ти просто ще маленька, принцесо, ти можеш повчитися на 

своїх помилках. Давай відзначимо в календарі дні народження 
твоїх кращих друзів із школи. І ти будеш їх вітати, щоб зробити їм 
приємне.

Цілий рік Ліза вітала дітей з їхнім святом: знімала відеоприві-
тання, ліпила з пластиліну фігурки. Спочатку вона просто хотіла, 
щоб і до неї в наступному році хтось прийшов на свято, але потім 
Ліза зрозуміла, що робити приємне іншим — дуже захоплює, що 
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вона не одна-єдина принцеса в школі. Усі її подруги були гарними 
та милими, а хлопчики були цікавими й веселими! 

Так на наступний рік здійснилася Лізина казка про день на-
родження. Читати їй привітання, дарувати подарунки, їсти торт 
приїхало дуже багато дівчаток і хлопчиків. Свято було веселим і 
запам’яталося на все життя! 

За Маргаритою Сурженко

Як ти вважаєш, чому діти не прийшли до дівчинки на свято?
Яку пораду дала мама доньці?
Як Ліза довела своїм друзям, що вона їх поважає?
Яким ти уявляєш свій день народження?

Чи всі дівчата так поводяться?

Гра «Відшукай подарунки». 
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Відшукайте в календарі день свого народження. 
Знайдіть відповідний місяць у календарі. Відшукайте число та день, у який 
ви святкуватимете день народження.

Створи на уроці інформатики та технології сімейний календар. Познач у 
календарику дні народження своїх рідних, друзів. 

Звичаї дарувати подарунки існують у всьому світі, їх дарують на 
дні народження, Різдво, Новий рік. 

Пригадай та знайди місяць і дату, коли святкують День Святого Миколая, 
Новий рік, Різдво Христове. 

Знайди час, щоб написати лист Святому Миколаю. Напиши, який ти бажа-
єш отримати подарунок, і не забудь зазначити в листі своє ім’я та адресу, 
щоб Миколай знав, куди принести подарунки. 

19 грудня Святий Миколай приносить подарунки доб рим і ввіч-
ливим дітям.

Розглянь ілюстрації. Поцікався, як святкують Новий рік діти різних країн.

В українців прийнято відзначати особисті й сімейні свята. Поцікався, як 
відзначають родинні свята люди інших країн. 

Італія КитайАмерика

ФранціяЯпонія Німеччина

Тепер ти будеш вітати всіх вчасно!
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Наша планета оточена товстим шаром повітря. Воно прозо-
ре й без кольору, крізь нього легко проникають сонячні промені. 
З приходом осені сонячних днів стає значно менше. Сонце не під-
німається так високо, як улітку. Його промені погано нагрівають 
землю. Температура повітря стає дедалі нижчою. Коротшають 
дні, довшають ночі. Уранці в долинах клубочаться тумани. Частіше 
бувають заморозки. 

Відгадай загадку. 

Таке велике, що займає увесь світ, 
Таке маленьке, що в будь-яку шпарину зайде.

До якої природи належить повітря? 

Розглянь малюнки. Визнач, які предмети допоможуть виявити повітря. 

Дослідження «Ознаки повітря»

1. Візьми поліетиленовий пакет і «упіймай» ним повітря. 
2. Закрути пакет. Пакет наповнений повітрям. 
3. Зроби невеликий отвір, натисни на пакет і спрямуй струмінь 

повітря на обличчя. 
• Що відчула твоя шкіра?

4. Візьми зошит і помахай ним біля обличчя.
• Що відбулося? Подивися навколо себе. Що ти бачиш? Чи заважає тобі 
повітря бачити предмети?

ПОВІтРЯ тА йОГО ВлАСтиВОСтІ

Повітря прозоре.
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• Чи бачиш ти повітря? Чому?
5. Зроби висновок. 

Повітря без кольору, воно — прозоре.

Повітря ми відчуваємо, коли воно рухається — виникає вітер. 
Вітер — це рух повітря. Іноді вітер ледь помітний, а часом дме з 
величезною силою. Переконайся, що повітря є всюди. У цьому 
тобі допоможуть досліди.

Дослід 1 

1. У ємність з водою повільно опусти порожню пляшку. Відчуй 
опір повітря. 

Так, це повітря не пускає воду піднятися догори. 
2. Нахили склянку вбік, щоб повітря вийшло зі склянки та звіль-

нило місце для води.

Дослід 2 

• Перевір, чи має повітря вагу.

1. Надуй дві повітряні кульки. 
2. Прив’яжи кульки до протилежних кінців палки чи лінійки. 
3. Посередині прив’яжи нитку, установи рівновагу між кульками. 
4. Проколи одну з кульок. 

• Що відбулося? Зроби висновок.

• Що заважає занурити склянку у воду? • Зроби висновок самостійно.
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Дослід 3   

У склянку з водою кинь шматочок крейди чи ґрунт.  
 

Так — це повітря. Повітря є скрізь. Коли ти дмеш через трубоч-
ку в склянку з водою, ти чутимеш, як виходить повітря.

Які ознаки має повітря?
Чи можеш ти доторкнутися до повітря? 
Поміркуй, як довести, що повітря знаходиться навколо нас.

Повітря має властивість розширюватися при нагріванні та стис-
катися при охолодженні. Перевір на дослідах, що відбувається з 
повітрям унаслідок зміни температури.

Дослід 4 

1. На горловину пластикової пляшки одягни повітряну кульку.  
2. Налий в одну ємність холодну воду, а в другу — гарячу. 
3. Спочатку занурюй пляшку в гарячу воду. Спостерігай, що 

відбувається з кулькою. 
4. Потім занурюй пляшку в холодну воду. 

Повітря здатне розширюватися при нагріванні  
та стискатися при охолодженні.

• Чи можеш ти почути повітря?

• Що ти спостерігаєш?

Повітря є навколо нас, у землі, у воді, у твоєму одязі.

Холодна вода Гаряча вода
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Прочитай назву вірша. Як ти думаєш, про що йтиметься у вірші?

Розгулявся нині вітер
Розгулявся нині вітер,
Не дає спокою вітам.
Скрізь, де тільки він буває,
Спокою уже немає.
Позганяв чорнющі хмари
у великії отари
І примусив сльози лити,
щоб дощами землю вкрити.
Перехожі полякались,
У домівки поховались,
А вітрисько знай радіє,
Що і він лякати вміє. 

Галина Мороз

Які картини виникли у твоїй уяві під час читання вірша?
Як ти розумієш виділені рядки?

«Збери» та поясни прислів’я. 

Спостерігайте за рухом хмар на небі, за листям на деревах.
Чи вдалося побачити повітря, відчути його запах? Чому? 

Добери слова, які характеризують вітер, зображений на малюнках.

немає вітру слабкий помірний сильний 

Куди
впаде

дме, дощ

вітер

туди.
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Чи знаєш ти, що будеш робити, коли подує дуже сильний вітер. 
Сильні вітри називають бурею та ураганом. Буря — вітер ве-

ликої руйнівної сили, який дме тривалий час.  Бурю ще називають 
буревієм. 

Великої шкоди завдає буревій людині й природі: ламає дерева, 
руйнує будівлі, лінії електропередач, нищить родючий шар ґрунту. 
Узимку сильні вітри спричиняють хуртовини. 

Складіть правила поведінки під час буревію. 

Розглянь малюнки. Розкажи, для чого люди використовують повітря.  

 

Чи завжди вітер буває корисним?
Чи доводилося тобі використовувати енергію вітру?

Відгадай загадку. 

Через ніс проходить в груди 
І виходить знов назад. 
Невагоме і прозоре, 
а без нього ми ніяк.

Людина дихає: удихає й видихає повітря. Якщо без їжі та води 
людина може прожити декілька днів, то без повітря не проживе й 
трьох хвилин.

І вдень і вночі без зупинки працюють органи дихання. Дихальна 
система побудована так, що людина може дихати носом і ротом. 
Дихання через ніс — запорука здоров’я, а дихання ротом, навпа-
ки,  — показник хвороби. Люди, які не звикли постійно дихати че-
рез ніс, схильні до застуди та захворювань. 

Потренуйтеся дихати через ніс. Чергуйте вдих і видих. 
Виконайте десять присідань. Видихайте повітря через рот, а вдих робіть 
через ніс. 
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Візьміть однакові повітряні кульки. Позмагайтеся, хто перший надує куль-
ку. У кого з вас більша кулька?

Для здоров’я людини дуже важливо розвивати легені, щоб 
вони вміщували більше повітря. Цьому сприяють ранкова гім-
настика, заняття фізкультурою та спортом, помірна фізична пра-
ця, ігри на повітрі.

Розкажіть, як дбають у вашій родині про здоров’я. 
Чи займаєтеся ви фізкультурою та спортом? Яким видом?
Скільки часу ви перебуваєте на свіжому повітрі?

Повітря — сприяє зміцненню здоров’я. Людина щохвилини ро-
бить 15–17 вдихів і видихів, часом не звертаючи увагу на те, яким 
повітрям дихає. Потрібно пам’ятати, що під час дихання в організм 
людини можуть потрапляти шкідливі речовини з пилом і димом.

У кого з вас більше надута кулька, той може набрати в 
легені більше повітря й більше його видихнути в кульку.

Такі вправи тренують серцевий м’яз і допомагають 
бути здоровим серцю. 

Намагайся завжди вдихати повітря через ніс,  
а видихати через рот. 
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Розглянь малюнки. Визнач, що забруднює повітря.

Для поїздки до школи обирай громадський транспорт, частіше 
ходи пішки, під час прогулянки користуйся велосипедом. Не забу-
вай, що велосипед — транспортний засіб. Це означає, що треба 
обов’язково знати й дотримуватися Правил дорожнього руху. Ка-
татися на велосипеді дозволено у дворі житлового будинку, пар-
ках, скверах, на дачних ділянках, там, де нічого не загрожує твоє-
му здоров’ю. 

Розгляньте малюнок. Хто на ньому зображений? Складіть правила пове-
дінки під час прогулянки на велосипеді.

За Правилами дорожнього руху дітям до 14 років  
рухатися проїзною частиною дороги заборонено.  

Чисте повітря потрібне і рослинам, тваринам і людям.
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Відгадай загадку. 

Скляна трубочка тоненька, 
Рідина в ній червоненька. 
Як тепло — догори стрибає, 
А як холодно — униз спадає. 

Ще на ньому є шкала, 
Цифрами вся списана,  
Прилад — загадковий, 
скаже тобі, чи ти здоровий. 

Температуру повітря вимірюють за допомогою термометра. 
На ньому є шкала, на якій поділками позначено градуси. Кожна 
поділка відповідає одному градусу. Цифри, що стоять біля по-
ділок, показують число градусів. До шкали прикріплена скля-
на трубка. Нижня частина її заповнена ртуттю або забарвленим 
спиртом. Коли на дворі тепло, рідина в трубці піднімається вище 
нуля, а коли холодно — опускається нижче нуля. Температуру ви-
мірюють в градусах.

Досліди температуру повітря впродовж дня. 
Які прилади використаєш для визначення температури повітря?

За допомогою термометра можна виміряти температуру повіт-
ря, води, тіла людини. 

Виготов на уроці інформатики та технології 
модель термометра. 

Дослідіть, як працює термометр.
Як улаштована його шкала? 
Порухайте нитку по шкалі. 
Відшукайте поділку 0°. 
Де знаходиться поділка 3° С тепла? 
10° С морозу? 

теРМОМетР. ВиМІРЮВАННЯ  
теМПеРАтуРи ПОВІтРЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Число 0 на шкалі означає 0°. Усі цифри розміщені 
вище 0 показують градуси тепла, а нижче 0 — холоду. 



53

Якщо рідина в трубці піднімається вище 0, наприклад на п’ять 
поділок, то записують +5° С, тобто п’ять градусів тепла. Якщо 
опускається на п’ять поділок нижче 0, то записують –5° С, тобто 
п’ять градусів морозу.

Проведіть досліди. 

Дослід 1. Опустіть термометр у склянку з теплою водою. Що від-
бувається в трубці термометра? 

Дослід 2. Перенесіть термометр у склянку з холодною водою. По-
дивіться, що тепер відбувається зі стовпчиком рідини в трубці. 

Чому рівень води при нагріванні підвищився, а при охолодженні знизився? 

Ртуть, яка знаходиться всередині трубки термометра, — шкід-
лива для твого здоров’я. Якщо ртутний термометр розбився, його 
треба швидко підняти й подивитися, чи не висипалися сріблясті 
горошинки ртуті. Якщо стався такий випадок, швидше сповісти 
про це батьків. Після того як зібрано ртуть, кімнату треба прові-
трюватити не менше шести годин.

Складіть правила безпечного поводження з термометрами.

Навіщо тобі вміти визначати температуру? 
З якою метою встановлюють термометр за вікном? 
Чому дітям не можна користуватися ртутним термометром?

Досліди, для чого призначені термометри та як їх використовують.
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Під час нагрівання рідина розширюється,
а під час охолодження стискається.

Пошкоджений термометр заборонено викидати  
в смітник чи в каналізацію, змітати ртуть віником, 

збирати пилососом.  
Користуватися потрібно електронним термометром,  

який не нашкодить твоєму здоров’ю. 

Без допомоги дорослих дітям ртутним  
термометром користуватися не дозволяється. 
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Вода — найважливіша на планеті рідина. Але не всю воду мож-
на споживати. На Землі майже вся вода солона. Лише невелика 
частка прісної води придатна до вживання. Без води не можуть іс-
нувати людина, рослини та тварини. Життя є лише там, де є вода. 

Узимку вода стає кригою, снігом, кристалами льоду, інієм — на 
траві, гілках дерев і кущів. 

У місцях, де немає води, люди копають колодязі, будують ка-
нали, штучні моря та водосховища, щоб забезпечити себе водою.

Дізнайся більше про воду, виконавши дослід. 

Дослід 1 

1. У склянку з чистою водою опусти ложку. Чи добре ти її ба-
чиш?

2. Подивися, чи має вода колір. 
3. Визнач смак і запах води в склянці.

Відповідай так: «Вода немає кольору, ні смаку, ні запаху».

Про які властивості води тобі стало відомо?
Поясни, чому в акваріумі добре видно рибок, рослини, пісок і камінці.

ВОДА тА її ВлАСтиВОСтІ
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Вода текуча, не має форми, прозора, без кольору, 
без запаху.
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Прочитай казку.
Дощик

— Тук! Тук! Тук! — Дощик швидко налив величезні калюжі й ми-
лувався в них, заглядаючи згори. Йому подобалося, коли дерева 
ставали зеленими, а квіти тягнули до нього свої голівки. 

Дощику інколи бувало сумно, коли краплі падали на землю. 
Вони знову випаровувалися й перетворювалися на Дощик, що 
жив у хмаринці. 

Одного разу, він задумався: «Чому я живу на маленькій хмарин-
ці? А злива живе он на тій величезній чорній хмарі».

— Люба Хмаринко! — гукнув Дощик. — Спусти мене ближче до 
тієї чорної хмари!

Хмаринка з Дощиком опустилися нижче, і Дощик гукнув:
— Зливо, чому ти велика та сильна, а я маленький?
Чорна хмара стала суворішою. Від несподіванки загуркотіла 

громом і спалахнула блискавкою, хлинула срібними нитками до 
землі.

— Вона нічого не відповіла! — здивовано вигукнув Дощик. 
Хмара довго шуміла, а згодом, витративши всі свої блискавки, 

стала світлішою й легшою. Вона усміхнулася та відповіла: 
— Дощику, ти дуже добрий і з тобою приходить веселка. 
Хмара поволі почала підніматися догори. Її підхопив легенький 

вітерець, і вона зникла. А Дощик подумав: «Так, треба бути й ма-
леньким дощиком, і великою зливою. Усі на світі повинні існувати». 

Він зручно влаштувався на хмаринці й помандрував туди, де він 
дуже потрібний. 

За Оленою Вороновою

Яку роботу подобалося виконувати Дощику?
Чому він іноді сумував на хмаринці?
Що відповіла сіра хмара на запитання Дощика?
Куди помандрував Дощик?
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Дослід 2. Досліди речовини, які розчиняються у воді.

 Розкажіть, як ви використовуєте воду в домашньому господарстві.

На жаль, люди не завжди використовують воду ощадливо. За 
одну хвилину з крану витікає 4 літри води. Отже, уранці, щоб по-
чистити зуби та вмитися, тобі потрібно 5 хвилин. 

 Обчисли, скільки води ти витрачаєш уранці. Уранці та ввечері разом?
Досліди разом із дорослими, чи багато води витрачає ваша родина в се-
редньому за добу? За місяць?
Поміркуй, як можна заощаджувати воду.

Від якісної питної води залежить здоров’я людей, безпечне 
харчування. Умити обличчя, прийняти душ, заварити чай, поли-
ти квіти — буденна справа для мільйонів людей. Використовуючи 
воду, людина забруднює її. Науковцями досліджено, що  кількість 
чистої води на планеті Земля постійно зменшується. Крім того, 
частина води забруднюється так, що її вже не можна відновити. 
Найбільше забруднюють воду миючі засоби для прання, миття по-
суду, особистої гігієни. Тому воду потрібно очищувати. Це роблять 
за допомогою фільт рування.
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Вода для речовин є розчинником.

Бережи воду, піклуйся про майбутнє.
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Дослід 3. Відфільтруй воду від домішок.

1. У склянку з водою насип пісок або ґрунт, камінці або стружку 
з дерева на вибір. Змішай їх з водою. 

2. Вилий підготовлений розчин у лійку з фільтром (візьми філь-
трувальний папір чи поклади марлю в кілька шарів). 

3. Порівняй прозорість води до початку досліду і після його 
проведення.

Зроби висновок, яке значення має фільтрування води для повторного ви-
користання у домашньому господарстві.

Вода у природі зустрічається у трьох станах: рідкому — вода, 
твердому — сніг і лід, газоподібному — пара. 

Розглянь малюнки. Розкажи, де зустрічається вода.

Фільтровану воду таким способом вживати не можна!

1 2
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Вода у різних станах перебуває високо в хмарах, у річках, мо-
рях та океанах,  і звичайно, під землею.  Вона необхідна усім жи-
вим організмам, що є на Землі — рослинам, тваринам і людям. 

Поясни прислів’я. 

Кожен із нас повинен зробити  добру справу для збереження та 
відновлення води на планеті, зберегти чисту питну воду  для лю-
дей наступних поколінь. Робити це зовсім не складно. Вчасно за-
крити кран, коли чистиш зуби або приймаєш душ, коли миєш по-
суд — й тим самим зберегти десяток літрів чистої води. Викинути 
порожню пляшку в спеціальний сміттєвий контейнер, а не під ноги 
чи на сміттєзвалище, щоб вона не потрапила до річки. Розчистити 
джерельце, яке замулилося і може пересохнути спекотним літом. 
Не соромся, роби добрі справи щодня! 

Де в природі можна побачити воду?
Що відбудеться у природі, якщо вода зникне? 

Дізнайся, скільки часу людина може прожити без води.

Розглянь малюнки. Прочитай назви найбільших річок України.

Вода може бути рідкою, твердою та газоподібною.

Де немає води — там немає життя.

Вода — це життя. Чиста вода — це основа здоров’я.
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Поділіться на групи для спільної роботи. Оберіть одну з тем і виконайте 
завдання. Презентуйте виконані роботи.

Команда «Хмаринки»

тема «Краса осінньої пори» 

• Навіщо людям потрібна природа?
• На які групи люди поділяють природу?
• Якою природа буває восени? 
• Що люди отримують від природи для своїх по-

треб?
• Підготуйте вірші про її особливість і красу, 

прислів’я та загадки про осінні явища.

Команда «Мандрівники»

тема «Свій рідний край завжди оберігай» 

• З’ясуйте, що таке батьківський край.
• Чим відрізняється батьківщина від Батьківщини?
• Чим неповторний ваш край?
• Які винаходи людства використовують у вашому 

краї, удома, у школі?
• Доведіть однокласникам, чо му вони повинні гор-

дитися своїм краєм.

Радість співпраці з іншими

відчув/відчула  

усвідомив/усвідомила

мені допомогли

Праця в групі…
• Моя допомога була … .
• Мене вразило… .
• Я навчився/навчилася… .

ПРОеКт. «ОСІНь ЗиМу ЗуСтРІЧАє»
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Прочитай вірш.
листопад

Осінь, осінь, листопад,
Жовте листя стелить сад,
За моря в краї далекі
Відлетіли вже лелеки.

Хмари небо затягли,
Вітер віє з-за гори,
Ходить осінь листопадом,
Жовте листя стелить садом. 

А. Житкевич

Визнач явища природи, які описані у вірші.
Розкажи, що ти ще знаєш про осінні місяці.
Назви осінні місяці у правильному порядку. 

Розглянь малюнки. Назви предмети, що належать до живої природи. 

До якої групи належать інші предмети?

СтОРІНКА МОїХ ДОСЯГНеНь

Я вже знаю і вмію!

ГРуДеНь ВеРеСеНь БеРеЗеНь

ЖОВтеНь лиПеНь лиСтОПАД


