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Материки, океани та частини світу на географічних картах
У чому 
відмінність 
між материками
та частинами
світу?

Íà ãëîáóñі é êàðòі ìîæíà ïîìіòèòè, ùî áіëüøó 
їõíþ ÷àñòèíó çàôàðáîâàíî áëàêèòíèì àáî ñèíіì êî-
ëüîðîì. Òàê ïîçíà÷àþòü âîäîéìè íàøîї ïëàíåòè.
Íàéáіëüøі ç íèõ íàçèâàþòü îêåàíàìè.

Âè âæå çíàєòå, ùî ñóõîäіë ïîäіëÿþòü íà øіñòü 
ìàòåðèêіâ, àáî êîíòèíåíòіâ.

Íàéáіëüøèì ìàòåðèêîì є Єâðàçіÿ. Éîãî îìè-
âàþòü ÷îòèðè îêåàíè (íà ïіâíî÷і – Ïіâíі÷íèé Ëüî-
äîâèòèé îêåàí, íà ïіâäíі – Іíäіéñüêèé, íà ñõîäі – 
Òèõèé, íà çàõîäі – Àòëàíòè÷íèé). Єâðàçіÿ – íàé-
áіëüø çàñåëåíèé ìàòåðèê. Íà íüîìó ïðîæèâàє 3

4
íà- 

ñåëåííÿ Çåìëі.
Óäâі÷і ìåíøà çà Єâðàçіþ Àôðèêà. Âîíà îìèâà-

єòüñÿ äâîìà îêåàíàìè. Öå íàéñïåêîòíіøèé ìàòåðèê
íà Çåìëі.
Назвіть океани, що омивають Африку.

Ìàòåðèêè Ïіâíі÷íà Àìåðèêà òà Ïіâäåííà Àìå-
ðèêà çâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ âóçüêîþ ñìóãîþ ñóõîäîëó –
ïåðåøèéêîì çàâøèðøêè áëèçüêî 50 êì. Ïіâíі÷íó 
Àìåðèêó îìèâàþòü òðè îêåàíè, à Ïіâäåííó Àìåðè-
êó – äâà. Öі äâà ìàòåðèêè íàëåæàòü äî îäíієї ÷àñòèíè 
ñâіòó – Àìåðèêè é ëåæàòü ó Çàõіäíіé ïіâêóëі.

Окекк ан – це великий водний простір, що займаєн
значну ділянку земної поверхні.

ОКЕАНИ ТА МАТЕРИКИ
Роз
діл

 2

Що таке глобус? Що таке глобус? 
Як називаються великі ділянки Як називаються великі ділянки 
суходолу? Скільки є материків?суходолу? Скільки є материків?
Назвіть їх.Назвіть їх.
У якій півкулі розміщена Україна?У якій півкулі розміщена Україна?
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Назвіть океани, що омивають Північну Америку та Пів-
денну Америку.

Ùå ìåíøèé çà ðîçìіðàìè ìàòåðèê Àíòàðêòèäà. 
Öå íàéïіâäåííіøèé і íàéõîëîäíіøèé ìàòåðèê íà
Çåìëі. Çíà÷íà éîãî ÷àñòèíà íàâіòü óëіòêó âêðèòà
òîâñòèì øàðîì ëüîäó. Íà ìàòåðèêó íåìàє ïîñòіé-
íîãî íàñåëåííÿ, âіí íå íàëåæèòü æîäíіé äåðæàâі.
Òóò ðîçìіùåíî íàóêîâî-äîñëіäíі ñòàíöії, íà ÿêèõ
ïðàöþþòü ó÷åíі.

Назвіть океани, які омивають Антарктиду.
Íàéìåíøèé і íàéñóõіøèé ìàòåðèê – Àâñòðàëіÿ. 

Öåé ìàòåðèê îìèâàþòü äâà îêåàíè. Ìàòåðèê çàé ìàє
îäíà äåðæàâà – Àâñòðàëіéñüêèé Ñîþç.

Назвіть океани, що омивають Австралію.
Óâåñü ñóõîäіë Çåìëі ïîäіëÿþòü íå ëèøå íà ìàòå-

ðèêè, à é íà ÷àñòèíè ñâіòó. Ïðè÷îìó âèäіëÿòè ÷àñ-
òèíè ñâіòó ëþäè ñòàëè çíà÷íî ðàíіøå çà ìàòåðèêè.

×àñòèíè ñâіòó â÷åíі âèîêðåìèëè íà îñíîâі çíàíü
ïðî іñòîðіþ, êóëüòóðó òà ãåîãðàôіþ öèõ ðåãіîíіâ Çåìëі.

Âèäіëÿþòü øіñòü ÷àñòèí ñâіòó: Єâðîïà, Àçіÿ, Àô-
ðèêà, Àìåðèêà, Àâñòðàëіÿ òà Àíòàðêòèäà.

Материки (континенти) Частини світу

Північна
Америка Америка

Південна 
Америка

Європа

Африка

Азія
Євразія

Африка

Австралія яАвстралія
Антарктида Антарктида

Частини св ту – ділянки суходолу Землі, до якиху
належать материки або їхні частини разом із при-
леглими островами.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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За малюнком на с. 4 встановіть:
 скільки є материків і скільки частин світу;
 які материки складають одну частину світу;
 на якому материку виділяють дві частини світу.

Нанесіть на контурну карту назви материків і частин 
світу. Підпишіть океани.

Чому так кажутьЧому так кажуть
 Àíòàðêòèäà – êðàé Çåìëі.

На контурній карті прокладіть найкоротший водний
маршрут з України до Австралії. Назвіть моря та 
океани, через які він проходитиме.

Перевіряємо себе
1.  Які материки розташовані в Східній півкулі, а які – у За     -

хід  ній?
2. Який океан розташований найближче до України?
3. Поясніть відмінність між частинами світу й материками.
4. На якому материку ви хотіли б побувати? Чому?

...згідно з однією з нау кових гіпотез, океани утворилися
зі скупчення пари, яка огортала планету. Пару вики-
дали вулкани, яких тоді на Землі було дуже багато. По-
тім пара перетворювалася на воду, оскільки поверхня
планети охолоджувалася. Із часом уся поверхня Землі
вкрилася водою. 

Äіëÿíêè ñóõîäîëó, ÿêі ç óñіõ áîêіâ îìèâàþòü 
âîäè ìîðіâ é îêåàíіâ, íàçèâàþòü ìàòåðèêàìè, àáî 
êîíòèíåíòàìè. Їõ øіñòü. Îêåàí – öå âåëèêèé âîä-

ä ð , ð ,

íèé ïðîñòіð, ùî çàéìàє çíà÷íó äіëÿíêó çåìíîї
ïîâåðõíі. Âèîêðåìëþþòü ÷îòèðè îêåàíè. Є øіñòü
÷àñòèí ñâіòó.

Коротко про головнеКоротко про головне

Чи  знаєте  ви,  що...

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Підводний світ Тихого океану
Що 
приховують
глибини Тихого 
океану?

Скільки океанів на Землі?Скільки океанів на Землі?
Знайдіть їх на фізичній картіЗнайдіть їх на фізичній карті
й покажіть.  й покажіть.  
Яким ви уявляєте океан?Яким ви уявляєте океан?

Ïðèðîäà îêåàíіâ äóæå ðіçíîìàíіòíà. Âîäà â îêåà-
íàõ ìàє ãіðêóâàòî-ñîëîíèé ñìàê ÷åðåç âåëèêèé âìіñò
ðîç÷èíåíèõ ó íіé ñîëåé. Äîùîâà âîäà, ïðîñî÷óþ÷èñü 
êðіçü ãіðñüêі ïîðîäè é âåðõíіé øàð ґðóíòó, ðîç÷èíÿє
ìіíåðàëüíі ñîëі. Ïîòіì âîäà ïîòðàïëÿє â ðіêè é òàê
äіñòàєòüñÿ äî ìîðіâ òà îêåàíіâ. Ñâіòîâèé îêåàí çàñå-
ëÿє áåçëі÷ îðãàíіçìіâ – òâàðèíè, ðîñëèíè òà áàêòåðії.

Áіëüøіñòü îðãàíіçìіâ â îêåà-
íàõ æèâå íà ãëèáèíі äî 100 ì, äå
äîñòàòíüî ñîíÿ÷íîãî ñâіòëà. Òóò 
ìåøêàþòü ðіçíîìàíіòíі ìîëþñêè, 
÷åðåïàõè, ðèáè, ìîðñüêі çìії, à 
òàêîæ ìîðñüêі ññàâöі – äåëü-
ôіíè, êèòè, òþëåíі. Äî àêòèâíî
ïëàâàþ÷èõ îðãàíіçìіâ íàëåæàòü
íàñàìïåðåä ðèáè, êèòè é äåëü-
ôіíè. Äðіáíі ðîñëèííі é òâàðèííі
îðãàíіçìè ñëóãóþòü êîðìîì äëÿ 
âåëèêèõ ìîðñüêèõ òâàðèí.

Ùî äàëі âãëèáèíó, òî òåìíі øå
é ìåíøå ðîñëèííîñòі. Â îêåàíàõ 
íà ãëèáèíі, áіëüøіé çà 200 ì, 
ïàíóþòü ñóòіíêè, à ùå íèæ÷å –
âі÷ íà òåìðÿâà. Íà òàêèõ âåëèêèõ 

2

1

Морська зірка (1), 
двостулковий 
молюск (2)

Світовіі ий океан – безперервний водний простірн
земної кулі, обмежений материками та островами.

ПРИРОДА ГОЛУБОЇ ПЛАНЕТИ
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ãëèáèíàõ æèâóòü ëèøå òâàðèíè. Öå äîííі îðãàíіç-
ìè – ÷åðâè, ìîëþñ êè, êðåâåòêè.

Æèòòÿ ó Ñâіòîâîìó îêåàíі çàëåæèòü âіä êіëüêî ñ-
òі ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ, ùî ïîòðàïëÿє íà éîãî ïîâåð õ-
íþ, âіä ñîëîíîñòі é òåìïåðàòóðè âîäè. Íàéãëèáøèé 
і íàéáіëüøèé îêåàí – Òèõèé. 

Використовуючи різні джерела інформації, дізнай теся, 
чому Тихий океан отримав таку назву.

Ðîñëèííèé і òâàðèííèé ñâіò Òèõîãî îêåàíó äóæå 
ðіçíîìàíіòíèé. Ó éîãî âîäàõ áіëÿ óçáåðåææÿ Ïіâ-
íі÷íîї Àìåðèêè є âåëåòåíñüêі âîäîðîñòі ìàêðîöèñ-
òіñ, ÿêі ùîäíÿ âèðîñòàþòü íà 30–60 ñì. Íà ïіâíî÷і 
é ïіâäíі Òèõîãî îêåàíó áóðі òà ÷åðâîíі âîäîðîñòі 
÷àñòî óòâîðþþòü ñïðàâæíі ïіäâîäíі ëіñè. Òóò ðîñòå 
ëàìіíàðіÿ, ÿêó ùå íàçèâàþòü ìîðñüêîþ êàïóñòîþ,
à òàêîæ ìåøêàþòü ðіçíі âèäè ìîëþñêіâ – óñòðèöі, 
ìіäії, ãðåáіíöі, êàëüìàðè, êàðàêàòèöі.

2 41 3

65 7

9 108

Устриці (1), гребінці (2), мідії (3), каракатиця (4),
тунець (5), палтус (6), кальмар (7), скумбрія (8),

камбала (9), акула (10)
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Ó âîäàõ îêåàíó âîäèòüñÿ ðіçíîìàíіòíà ðèáà: òó-
íåöü, ñêóìáðіÿ, òðіñêà, êàìáàëà, ïàëòóñ, àêóëà. Ñåðåä
àêóë òðàïëÿþòüñÿ äóæå ìàëåíüêі, ÿê-îò êàðëèêîâі
àêóëè – òðîõè äîâøі çà îëіâåöü і ìàñîþ áëèçüêî
200 ã. Є àêóëè-âåëåòíі. Íàéáіëüøà ç íèõ – êèòîâà
àêóëà (äî 20 ì çàâäîâæêè, ìàñà äî 34   ò). Áіëüøіñòü
÷àñó öі àêóëè ïðîâîäÿòü íà âåëèêіé ãëèáèíі. Æèâ-
ëÿòüñÿ âîíè ïàñèâíî, ïðîöіäæóþ÷è ÷åðåç øèðîêî
âіäêðèòèé ðîò âîäó ç ìàëåíüêèìè ðà÷êàìè, äðіáíèìè
ìîëþñêàìè, ìàëüêàìè ðèá. Ïëàâàþòü ïîâіëüíî.

Ó âîäàõ Òèõîãî îêåàíó ìåøêàþòü ìîðñüêі
ññàâöі – äåëüôіíè, òþëåíі, ìîðæі, ìîðñüêі êîòèêè.
Òóò ïëàâàþòü êèòè, ñåðåä ÿêèõ íàéáіëüøèé – ñèíіé
êèò. Çàâäîâæêè âіí ñÿãàє 33 ì, à ìàñà ìîæå ïåðåâè-
ùóâàòè 150 ò. Òðàïëÿþòüñÿ êèòè-êàøàëîòè.

Складіть ланцюг живлення, який можна спостерігати в
Тихо му океані.

1 2 3

Морські ссавці: дельфін (1), морж (2), морський котик (3)

Ó Òèõîìó îêåàíі âèëîâëþþòü íàéáіëüøå ó ñâіòі
ðèáè, à òàêîæ іíøèõ ìîðåïðîäóêòіâ – êàëüìàðіâ,
êðåâåòîê, êðàáіâ, óñòðèöü. Íà ñïåöіàëüíèõ ìîð-
ñüêèõ ôåðìàõ âèðîùóþòü ìîðñüêі âîäîðîñòі. Їõ âè-
ð , ð , ó ð ö ö ð

êîðèñòîâóþòü äëÿ âèðîáíèöòâà ëіêіâ, ÿê êîðì äëÿ
äîìàøíіõ òâàðèí òà ñèðîâèíó äëÿ îäåðæàííÿ ãàçó é 
іíøèõ âèäіâ ïàëèâà. Ç áóðèõ і ÷åðâîíèõ âîäîðîñòåé 
îäåðæóþòü äîáðèâà.

Розгляньте діаграму, на якій показано співвідно-
шення рослин і тварин за масою на Землі. Поясніть,
чому порівняно з океаном на суходолі рослин більше,
ніж тварин.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Розподіл рослинного та тваринного світу

СУХОДІЛ ОКЕАН

рослини
тварини 

        та мікро-
організми

ррослинитвариниарини

За схемою складіть розповідь на тему «Значення Світо во-
го океану для людини». Розповідь доповніть прикладами 
та додатковою інформацією.

Джерело 
продуктів 
харчування

Формує погоду на планеті – 
зберігає тепло та регулює 

температуру моря
і суходолу

Водорості
океану виділяють 
в атмосферу 1

2
всього кисню

Величезні 
запаси 
корисних 
копалин Зручний

водний шлях, 
що пов’язує 
материки

Джерело
енергії

Туризм і 
відпочинок

Постачальник 
прісної води 
внаслідок 

кругообігу води
 СВІТОВИЙ 
ОКЕАН

Чому так кажутьЧому так кажуть
Ùî ãëèáøà âîäà, òî áіëüøà ðèáà.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Âèêîðèñòàííÿ âîä Ñâіòîâîãî îêåàíó ïðèçâîäèòü
äî éîãî çàáðóäíåííÿ. Â îêåàí ïîòðàïëÿþòü õіìі÷íі
ðå÷îâèíè іç çàâîäіâ, ôàáðèê, ôåðì і ïîëіâ. Òîìó
îêåàí ïîòðåáóє îõîðîíè.

Ми з вами живемо далеко від океанічного узбережжя. 
Чи забруднюємо ми води океану? Що ми можемо
зробити для збереження природи океанів?

Використовуючи різні джерела інформації, підго-
туйте повідомлення про тварину, яка мешкає у водах
Тихого океану. Презентуйте повідомлення у класі. 

Перевіряємо себе
1. Чому в океанах вода гіркувато-солона?
2. Які чинники впливають на живу природу океанів?
3. Які тварини мешкають у Тихому океані?
4. Яке господарське значення природи Тихого океану?
5. Продовжте речення (за вибором):

 «Сьогодні я дізнався /дізналася...»;
 «Я вважаю, що...».

...в Тихому океані мешкають летючі риби. У них дуже 
добре розвинені грудні плавці. Ось рибка з’являється 
над поверхнею води. Вона тримається в повітрі майже 
10 с і пролітає 100 м, а потім знову падає у воду.

Âîäà â îêåàíàõ ãіðêóâàòî-ñàëîíà íà ñìàê ÷å-
ðåç âåëèêèé âìіñò ðîç÷èíåíèõ ó íіé ñîëåé. Æèòòÿ 
ó Ñâіòîâîìó îêåàíі çàëåæèòü âіä êіëüêîñòі ñâіòëà, 
ùî ïîòðàïëÿє íà éîãî ïîâåðõíþ, âіä ñîëîíîñòі
é òåìïåðàòóðè âîäè. Íàéáіëüøèé і íàéãëèáøèé 
îêåàí íà Çåìëі – Òèõèé. Éîãî òâàðèííèé і ðîñ-

ð óð

ëèííèé ñâіò äóæå ðіçíîìàíіòíèé.

Коротко про головнеКоротко про головне

Чи  знаєте  ви,  що...

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Проєкт «Виготовлення іграшки з фетру» 
Âèãîòîâòå іãðàøêó «Äåëüôіí» çà çðàçêîì

àáî âëàñíèì çàäóìîì.
Âàì çíàäîáëÿòüñÿ: äâà àðêóøі (ôîðìàòó À4) 

ôåòðó ñèíüîãî êîëüîðó, îäèí àðêóø – áëàêèòíîãî òà 
êëàïòèê – ðîæåâîãî, íèòêè äëÿ âèøèâàííÿ, ãîëêà, 
ñèíòåïîí, 2 íàìèñòèíè àáî áіñåðèíè ÷îðíîãî êî-
ëüîðó, íîæèöі, êàðòîí äëÿ âèêðіéêè òà êëåé ÏÂÀ.

Âèêîíóéòå ïîñëіäîâíî.
1. Ç êàðòîíó âèãîòîâòå âèêðіéêè äåòàëåé äåëü-

ôіíà: òóëóáà, ÷åðåâöÿ, ïëàâöÿ òà ùі÷êè.
2. Çà äîïîìîãîþ âèêðіéîê âèðіæòå ç ôåòðó ïî 

äâі äåòàëі òóëóáà, ÷åðåâöÿ, ïëàâöÿ, ùі÷êè.
3. Ïðèøèéòå äî òóëóáà äåòàëі ÷åðåâöÿ òà î÷і.
4. Ñêëàäіòü îáèäâі äåòàëі äîêóïè âèâîðіòíèìè

áîêàìè âñåðåäèíó. Çøèéòå îáèäâі äåòàëі øâîì «âïå-
ðåä ãîëêà». Çàëèøòå îòâіð, ùîá íàïîâíèòè іãðàøêó 
ñèíòåïîíîì.

5. Íàïîâíіòü іãðàøêó ñèíòåïîíîì òà çøèéòå äå-
òàëі. Çàêðіïіòü íèòêó òà îáðіæòå її.

6. Çàêðіïіòü íèòêó äëÿ óñìіøêè äåëüôіíà, ïðè-
êëåéòå ç îáîõ áîêіâ ùі÷êè òà ïëàâöі.

Ïðåçåíòóéòå ñâîþ ðîáîòó ïåðåä îäíîêëàñíèêàìè.
Îáãîâîðіòü ç îäíîêëàñíèêàìè, ÷è äîâîäèëîñÿ 

âàì áà÷èòè äåëüôіíіâ. Äå ñàìå? ×èì âîíè òàê ïðè-
âàáëþþòü ëþäåé? ×è âàðòî óòðèìóâàòè öèõ òâàðèí 
ó íåâîëі?  

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Чим цікавий Атлантичний океан
Які таємниці
приховує 
Атлантичний
океан?

Скільки на Землі океанів?Скільки на Землі океанів?
Покажіть їх на карті світу.Покажіть їх на карті світу.
Яке місце за площею посідає Яке місце за площею посідає 
Атлантичний океан?Атлантичний океан?

Ç äàâíіõ ÷àñіâ ëþäè îñâîþþòü Àòëàíòè÷íèé
îêåàí. Êîëèñü âіí áóâ ãîëîâíèì âîäíèì øëÿõîì íà
Çåìëі. Îêåàí îìèâàє Єâðàçіþ, Àôðèêó, Ïіâíі÷íó
Àìåðèêó і Ïіâäåííó Àìåðèêó.   

Назвіть частини світу, які омиває Атлантичний океан.

Àòëàíòè÷íèé îêåàí ìàє âåëèêó ïðîòÿæíіñòü іç 
ïіâíî÷і íà ïіâäåíü – 16 000 êì. Öèì ïîÿñíþєòüñÿ 
ðîçìàїòòÿ éîãî ïðèðîäè. Øèðèíà Àòëàíòè÷íîãî
îêåà  íó ïîáëèçó åêâàòîðà íàéìåíøà. Íà ïіâíî÷і 
Àòëàíòè êè ðîçòàøîâàíèé íàéáіëüøèé íà ïëàíåòі
îñòðіâ   – Ãðåíëàíäіÿ.

За картою півкуль установіть, де розкинувся Атлан-
тичний океан. Знайдіть на карті Гренландію.

Використовуючи інтернет-ресурси, дізнайтеся, які існують
версії походження назви Атлантичного океану.

Àòëàíòè÷íèé îêåàí – íàéñîëîíіøèé ó Ñâіòîâîìó
îêåàíі, àëå â ðіçíèõ éîãî ÷àñòèíàõ ñîëîíіñòü âîäè
íåîäíàêîâà.

Òâàðèííèé ñâіò Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó õî÷ і íå
òàêèé áàãàòèé, ÿê Òèõîãî, àëå îäíàêîâî âðàæàє
ðîçìà їòòÿì. Òóò âîäÿòüñÿ: ìîéâà, òðіñêà, îñåëåäåöü,
îêóíü ìîðñüêèé, ñêóìáðіÿ. Òîìó âåäåòüñÿ ðèáíèé
ïðîìèñåë. Ó õîëîäíèõ ïіâíі÷íèõ âîäàõ ìåøêàþòü 
êèòè é òþëåíі, à â òåï ëèõ ïіâäåííèõ – ñàðäèíè,
òóíöі, ìîëþñêè. Â Àòëàíòè÷íîìó îêåàíі áàãàòî ðіç-
íîìàíіòíèõ «äåëіêàòåñіâ»: óñòðèöі, êàëüìàðè, ìіäії,
êàðàêàòèöі òà іíøі.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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21

3 4

Оселедець (1), окунь морський (2), тріска (3), вугор (4)

Êіëüêà ñòîëіòü òîìó â Àò-
ëàíòèöі áóâ äóæå ðîçâèíåíèé
êèòîáіéíèé ïðîìèñåë. Öå
ñòàëî ïðè÷èíîþ òîãî, ùî
êèòè îïèíèëèñÿ íà ìåæі âè-
ìèðàííÿ. Ó íàø ÷àñ íà âèëîâ 
êèòіâ íàêëàäåíî çàáîðîíó.

Ñåðåä âîäîðîñòåé òóò òðàïëÿþòüñÿ ÷åðâîíі,
çåëå íі, áóðі, ñàðãàñîâі. Ó Ñàðãàñîâîìó ìîðі âîäÿòüñÿ 
âóãðè.

Ó ìîðÿõ Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó (Ïіâíі÷íå ìîðå, 
Ìåêñèêàíñüêà òà Ãâіíåéñüêà çàòîêè) âèäîáóâàþòü
íàôòó é ïðèðîäíèé ãàç, áіëÿ áåðåãіâ Âåëèêîї Áðè-
òàíії і Êàíàäè – êàì’ÿíå âóãіëëÿ, à   áіëÿ áåðåãіâ 
Àôðèêè – àëìàçè.

Знайдіть і покажіть на карті Північне море, Мекси-
канську та Гвінейську затоки.
Ãîñïîäàðñüêà äіÿëüíіñòü ëþäèíè â áàñåéíі 

Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó ñïðè÷èíèëà çíà÷íå çàáðóä-
íåííÿ éîãî âîä, ùî äóæå íåáåçïå÷íî äëÿ ìîðñüêèõ 
ìåøêàíöіâ. Íàéáіëüøèì äæå ðåëîì çàáðóäíåííÿ є 
ðîáîòà áóðîâèõ ïëàòôîðì. Íàäìіðíèé âèëîâ ðèáè 
òà ïðîìèñåë іíøèõ ìîðñüêèõ òâàðèí òàêîæ ñòàíîâ-
ëÿòü çàãðîçó äëÿ òâàðèííîãî ñâіòó Àòëàíòè÷íîãî 
îêåàíó.

Синій кит

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Використовуючи різні джерела інформації, дізнай-
теся, коли відзначають Всесвітній день океану. Під-
го туйте коротке повідомлення та виступіть з ним
перед однокласниками. 

Чому так кажутьЧому так кажуть
 Íåñïіéìàíà ðèáà çàâæäè âåëèêà.
 Íå â÷è ðèáó ïëàâàòè.

Перевіряємо себе
1.  Покажіть на карті Атлантичний океан.
2. Чому природа Атлантичного океану така різноманітна?
3. Чому Атлантичний океан потребує охорони?
4.  Підготуйте повідомлення (презентацію) про цікавий світ

рослин і тварин Атлантичного океану (за вибором). Пре-
зентуйте його в класі.

5. Продовжте речення (за вибором):
 «Для мене стало новим...»;
 «Тепер я зможу...».

...найбільша тварина на планеті – синій кит. Він може 
з’їсти за добу кілька тонн дрібних ракоподібних. Коли 

кит пірнає у скупчення здобичі, 
його горло збільшується в чотири 
рази. Він закриває рот, випускає 
воду та ковтає відфільтровану 
здобич. Узимку сині кити живуть у 
теплих водах, де самки народжу-
ють потомство. 

Àòëàíòè÷íèé îêåàí ìàє âåëèêó ïðîòÿæíіñòü
іç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü, ùî çóìîâèëî ðіçíîìàíіòòÿ
éîãî ïðèðîäè. Ãîñïîäàðñüêà äіÿëüíіñòü ëþäèíè 
ïðèçâåëà äî ïîãіðøåííÿ ïðèðîäíèõ óìîâ ìîðіâ 
òà îêåàíó. Òîìó âîíè ïîòðåáóþòü îõîðîíè.

Коротко про головнеКоротко про головне

Чи  знаєте  ви,  що...

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Які таємниці приховує Північний Льодовитий океан
Чи існує 
життя
в Північному
Льодовитому 
океані?

Назвіть океани від найменшого Назвіть океани від найменшого 
до найбільшого. Як господарська до найбільшого. Як господарська 
діяльність людини впливаєдіяльність людини впливає
на життя в океанах? Узбережжя на життя в океанах? Узбережжя 
яких материків омивають водияких материків омивають води
Атлантичного океану?Атлантичного океану?

Ïіâíі÷íèé Ëüîäîâèòèé îêåàí ðîçòàøîâàíèé íà 
êðàéíіé ïіâíî÷і Çåìëі і ìàéæå ç óñіõ áîêіâ îòî÷åíèé 
ñóõîäîëîì: Єâðàçієþ òà Ïіâíі÷íîþ Àìåðèêîþ. Ïðîñ-
òіð îêåàíó ðàçîì ç ìîðÿìè âіäíîñÿòü äî Àðêòèêè.

За картою півкуль визначте, де розміщений Північ-
ний Льодовитий океан. Які материки він омиває?
Ïіâíі÷íèé Ëüîäîâèòèé îêåàí íàéõîëîäíі  -

øèé, íàéìåíøèé і íàéìіëêîâîäíіøèé ç óñіõ îêåà-
íіâ. Áіëüøà ÷àñòèíà îêåàíó çàâæäè âêðèòà êðèãîþ. 
Çíà÷ íà êіëüêіñòü ëüîäó òðèìàєòüñÿ äåêіëüêà ðîêіâ і 
ñÿãàє çàâ òîâøêè 3–5 ì. Êðèãà óòâîðèëàñÿ âíàñëі-
äîê íèçüêîї òåìïåðàòóðè âïðîäîâæ ðîêó é ïîðіâíÿíî 
íèçüêîї ñîëî íîñòі ïîâåðõíåâèõ âîä. Ïіä äієþ âіòðіâ 
і òå÷іé âіäáóâàєòüñÿ ïîâіëüíèé ðóõ êðèãè. Öå ïðè-
çâîäèòü äî ñêóï÷åííÿ ëüîäîâèõ áðèë ó ìіñöÿõ їõ-
íüîãî çіòêíåííÿ.

Ïîäîðîæóâàòè íà êîðàáëі âîäàìè Ïіâíі÷íîãî
Ëüîäîâèòîãî îêåàíó íåáåçïå÷íî, îñêіëüêè ñóäíî ìî-
æóòü ïîøêîäèòè àéñáåðãè.

Арктикакк  – територія, що примикає до Північного
полюса, охоплює околиці Євразії та Північної Аме-
рики й включає в себе Північний Льодовитий океан
з його островами та морями.

Айсберг – плавуча льодова гора великих розмірів.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Ïîãîäíі óìîâè òóò äó -
æå ñóâîðі âïðîäîâæ ðîêó.
Óçèìêó ëþòóþòü ìîðîçè é 
âèðóþòü óðàãàíè. Ñîíöå íå
ç’ÿâ ëÿ єòüñÿ íà ãîðèçîíòі
ïðîòÿãîì êіëüêîõ ìіñÿöіâ.
Òіëüêè Ìіñÿöü òà çîðі îñâіò-
ëþþòü êðèæàíó ïó ñòåëþ.
Çèìà òðèâàє 9–10 ìіñÿöіâ.

Óëіòêó íà   ñòàє ÷àñ, êîëè Ñîí  öå çîâñіì íå çàõîäèòü çà
ãîðèçîíò. Ïðîòå âîíî ñòîїòü íèçüêî íàä ãîðèçîíòîì,
ÿê ó íàñ óðàíöі. Ñîíÿ÷íå ïðîìіííÿ íåìîâ êîâçàє ïî
ïîâåðõíі âîäè é òîìó ëåäü її íàãðіâàє. Ëіòî õîëîä-
íå – âîäà çâіëüíÿєòüñÿ âіä êðèãè òіëüêè áіëÿ áåðåãіâ.

Чи можуть у таких умовах існувати живі істоти?
×åðåç ñóâîðі êëіìàòè÷íі óìîâè òâàðèííèé і 
ðîñëèííèé ñâіò ó Ïіâíі÷íîìó Ëüîäîâèòîìó 

îêåàíі áіäíèé. Ëіä ïðîïóñêàє ìàëî ñâіòëà, ïåðåøêî-
äæàþ÷è ðîñòó ðîñëèí. Òіëüêè íà ìåæі Ïіâíі÷íîãî
Ëüîäîâèòîãî îêåàíó ç Àòëàíòè÷íèì êіëüêіñòü âèäіâ 
ìîðñüêèõ îðãàíіçìіâ äåùî çáіëüøóєòüñÿ. Ñàìå òóò і 
çîñåðåäæåíî ïðîìèñëîâèé âèëîâ ðèáè.

За фото розкажіть, які види риб мешкають у водах Пів-
нічного Льодовитого океану.

4

1

5

32

6

Сайка (1), сиг (2), нельма (3), навага (4),
мойва (5), пікша (6)

Айсберг

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Ç êèòîïîäіáíèõ ïîøèðåíі íàðâàë, ÿêèé áіëüøå 
íіäå íå âîäèòüñÿ, áіëóõà, àáî áіëèé äåëüôіí, і ãðåí-
ëàíäñüêèé êèò.

Íà óçáåðåææі îêåàíó â Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі æè-
âóòü áіëі âåäìåäі, ùî ïîëþþòü íà òþëåíіâ і ìîðæіâ.

1 2

Тюлень (1), білий ведмідь (2)

Використовуючи різні джерела інформації, підго-
туйте повідомлення про одного з мешканців Арк-
тики. Розкажіть, як ці тварини пристосувалися до 
умов життя в Арктиці.

Âîäîïëàâíі ïòàõè, ùî õàð÷óþòüñÿ ðèáîþ, ïîøè-
ðåíі â óñіõ ÷àñòèíàõ àðêòè÷íîї îáëàñòі. Äåÿêі ç íèõ 
çäіéñíþþòü ïåðåëüîòè íà ïіâäåíü і ïîâåðòà þòüñÿ 
ãíіçäèòèñÿ â Àðêòèêó. Íà ñêåëÿñòèõ áåðåãàõ ïòàõè 
(÷àéêè, ãàãè, êàéðè, òîïіðöі, áàêëàíè òîùî) óòâîðþ-
þòü ìàñîâі ãíіçäóâàííÿ – «ïòàøèíі áàçà ðè».

Складіть у зошиті ланцюг живлення, який можна спо сте-
рігати в Північному Льодовитому океані.

Íåçâàæàþ÷è íà ñêëàäíі ïðèðîäíі óìîâè, îêåàí 
ìàє âàæëèâå ãîñïîäàðñüêå çíà÷åííÿ. Áіëÿ áåðåãіâ 
Єâðîïè é Êàíàäè âæå ðîçâі äàíî ðîäîâèùà íàôòè òà 
ïðèðîäíîãî ãàçó. Є ïîêëàäè êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ.

Ó ðàéîíàõ áіëÿ Àòëàíòè÷-
íîãî îêåàíó äîáóâàþòü âîäî-
ðîñòі é ëîâëÿòü ðèáó. Íà óçáå-
ðåææі Ãðåíëàíäії òà Êàíàäè 
ïîëþþòü íà ìîðæіâ і òþëåíіâ.

Êðèæàíèé ïîêðèâ óñ êëàä -
íþє ìîðåïëàâñòâî â îêåàíі. 
Ïіâíі÷íèé ìîðñüêèé øëÿõ – ãî-
ëîâíà ñóäíîïëàâíà ìàãіñòðàëü Криголам

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Àðêòèêè, ÿêîþ ñëіäîì çà êðèãîëàìàìè ïðÿìóþòü
êàðàâàíè ñóäåí.

Â Àðêòèöі ðîçòàøîâàíі íàó êîâі ïîëÿðíі ñòàíöії
òà áàçè áіëüøå ÿê 30 êðàїí ñâіòó. Íàñå ëåííÿ ñòàíöіé
ñêëàäàєòüñÿ ç ó÷åíèõ, ðіäøå – іç ÷ëåíіâ їõíіõ ñіìåé.

Ознайомившись із природними умовами Арктики, складіть
поради полярникам, які вперше збираються в експе  дицію. 

Íàéáіëüøèìè åêîëîãі÷íèìè ïðîáëåìàìè Ïіâíі÷-
íîãî Ëüîäîâèòîãî îêåàíó є ïëàñòèêîâå ñìіòòÿ òà
ïðîäóêòè íàôòîâèäîáóòêó.

Як люди можуть допомогти океану позбутися не-
безпечного для його мешканців сміття?

Чому так кажутьЧому так кажуть
 Â îêåàíі âîäè íå çìіðÿєø.

Перевіряємо себе
1. Схарактеризуйте  природу Північного Льодовитого океану.
2.  Назвіть промислові види риб, які живуть у цьому океані.
3.  Яке господарське значення Північного Льодовитого океану?
4.  Що в цій темі залишилося для вас незрозумілим? Де

знай ти відповіді на ці запитання?

…в холодних водах океану життєві процеси уповіль-
нюються, що зумовлює значну тривалість життя його 
мешканців. Наприклад, мідії живуть до 25 років (для по-
рівняння: у Чорному морі вони живуть тільки 5–6 років), 
тріска – близько 20, а камбала – 40 років.

Íàéìåíøèì і íàéõîëîäíіøèì îêåàíîì íà ïëà-
íå òі є Ïіâíі÷íèé Ëüîäîâèòèé. Óñþ éîãî òåðèòîðіþ 
ðàçîì ç ìîðÿìè âіäíîñÿòü äî Àðêòèêè. Ïðèðîäíі 
óìîâè îêåàíó äóæå ñóâîðі é óñêëàäíþþòü éîãî 
âèâ÷åííÿ òà âèêîðèñòàííÿ.

Коротко про головнеКоротко про головне

Чи  знаєте  ви,  що...

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Що приховують глибини Індійського океану

Які
особливості 
природи 
Індійського 
океану?

ННазвіть океан:азвіть океан:
 найбільший за площею;  найбільший за площею; 
 найменший за площею; найменший за площею;
 найхолодніший; найхолодніший;
 найглибший; найглибший;
 наймілководніший. наймілководніший.

Іíäіéñüêèé îêåàí çà âåëè÷èíîþ є òðåòіì ïіñëÿ 
Òèõîãî òà Àòëàíòè÷íîãî. Âіí ðîçòàøîâàíèé ìіæ 
÷îòèð ìà ìàòåðèêàìè – Єâðàçієþ íà ïіâíî÷і, Àíòàðê-
òèäîþ íà ïіâäíі, Àôðèêîþ íà çàõî äі òà Àâñòðàëієþ 
íà ñõîäі.

Подумайте, чому океан отримав таку назву.

Іíäіéñüêèì îêåàí áóëî íàçâàíî íà ÷åñòü êðàїíè 
Іíäії, áåðåãè ÿêîї âіí îìèâàє.

Визначте за картою півкуль шкільного атласу, які 
материки й частини світу омиває Індійський океан.
Çà êіëüêіñòþ îñòðîâіâ Іíäіéñüêèé îêåàí ïî-

ñòóïàєòüñÿ âñіì іíøèì îêåàíàì. Íàéáіëüøі îñòðîâè:
Ìàäàãàñêàð, Ìàâðèêіé, Ñîêîòðà òà Øðі-Ëàíêà.

Знайдіть на карті півкуль ці острови.

Âîäà â îêåàíі ìàéæå ïîâñþäè òåïëà. Ñåðåä 
óñіõ îêåàíіâ ñàìå Іíäіéñüêèé є íàéòåïëіøèì.

Подумайте, чому вода в Індійському океані тепла.

Íàéõîëîäíіøèìè є âîäè íà ïіâäíі îêåàíó, äå 
âіä÷óâàєòüñÿ âïëèâ Àíòàðêòèäè. Òóò òðàïëÿþòüñÿ
àéñ áåðãè.

Â Іíäіéñüêîìó îêåàíі âèðóє æèòòÿ. Äî íàéïî-
øèðåíіøèõ ðèá íàëåæàòü: ñàðäèíåëà, ñêóìáðіÿ, ëå-
òþ÷à ðèáà, òóíåöü, ìàêðåëü, êàìáàëà, àêóëà.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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1 2 3

Макрель (1), сардинела (2), медуза (3)

Îñîáëèâî áàãàòå íà æèòòÿ ìіëêîâîääÿ êîðàëîâèõ
ðèôіâ. Áіëÿ áåðåãіâ Àôðèêè, Єâðàçії òà Àâñòðàëії
ñïîñòåðіãàþòüñÿ çíà÷íі ñêóï÷åííÿ ðàêîïîäіáíèõ, à 
òàêîæ ìîëþñêіâ – êàðàêàòèöü òà êàëüìàðіâ. Ó ïіâ-
äåííіé ÷àñòèíі îêåàíó äóæå áàãàòî âîäîðîñòåé, ìî-
ëþñêіâ, ìåäóç òà ðàêîïîäіáíèõ. Âîíè – їæà äëÿ ðèá, 
à òàêîæ ìîðñüêèõ çìіé і âåëåòåíñüêèõ ñëîíîâèõ
÷åðåïàõ.

1 2 3

Морська змія (1), кашалот (2), слонова черепаха (3)

Складіть у зошиті ланцюг живлення, який можна спосте-
рігати в Індійському океані.

Ðèáàëüñòâî â Іíäіéñüêîìó îêåàíі ðîçâèíóòå
çíà÷  íî ìåíøå, íіæ â іíøèõ. Êèòîáіéíèé ïðîìèñåë
ó ïіâäåí íіé ÷àñòèíі Іíäіéñüêîãî îêåàíó ïðàêòè÷íî
ïðèïèíåíî. Òàêі âèäè êèòіâ, ÿê ñåéâàëè é êàøà-
ëîòè, óçÿòî ïіä ìіæíàðîäíó îõîðîíó.

Підготуйте повідомлення про один з видів риб, що мешкає
в Індійському океані.

Ç äíà Іíäіéñüêîãî îêåàíó âèäîáóâàþòü íàôòó,
ïðèðîäíèé ãàç, ðóäè ìåòàëіâ. Âèäîáóòîê ïðèçâîäèòü
äî çàáðóäíåííÿ îêåàíі÷íèõ âîä. Î÷èùåííÿ âîäè
çäіéñíþþòü çà äîïîìîãîþ ñïåöіàëüíèõ ñóäåí-ñìіò-
òєâëîâëþâà÷іâ, ùî çáèðàþòü ñìіòòÿ òà íàôòîâі
ïëÿìè ç її ïîâåðõíі.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Уявіть, що вашому класу запропонували відпочинок 
на узбережжі Індійського океану. За допомогою по-
літичної карти шкільного атласу виберіть країну для 
мандрівки. Обґрунтуйте свій вибір.

Чому так кажутьЧому так кажуть
 Ìîðå – ðèáàëüñüêå ïîëå.
 Ó ìîðі òîìó âîäè áàãàòî, ùî її íіõòî íå ï’є.

Перевіряємо себе
1.  За допомогою карти півкуль розкажіть, де розміщений 

Індійський океан. Чому він отримав таку назву?
2. Опишіть природу Індійського океану.
3.  Розкажіть про господарську діяльність людей в Індій-

ському океані. Як вона пов’язана із забрудненням океа-
нічних вод?

4. На які корисні копалини багатий Індійський океан?
5.  Чи може те, про що ви дізналися впродовж вивчення цієї 

теми, знадобитися вам у житті?

…команда британських науковців, що досліджує гли-
бини Індійського океану, зробила фото невідомих досі
морських істот. Серед знайдених організмів – волоха-
тий краб єті, укриті лускою равлики та морські огірки.

Іíäіéñüêèé îêåàí – òðåòіé çà âåëè÷èíîþ і íàé-
òåïëіøèé îêåàí. Ó íüîìó âîäèòüñÿ âåëèêà êіëü-
êіñòü ðèáè, ÿêà ìàє ïðîìèñëîâå çíà÷åííÿ. Îêåàí
áàãàòèé íà êîðèñíі êîïàëèíè: íàôòó, ïðèðîäíèé
ãàç, ðóäè ìåòàëіâ. Ãîñïîäàðñüêà äіÿëüíіñòü ëþ-
äèíè â îêåàíі ïðèçâåëà äî çàáðóäíåííÿ âîä.

Коротко про головнеКоротко про головне

Чи  знаєте  ви,  що...

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ПРИРОДА МАТЕРИКІВ

Євразія – найбільший материк
Чи впливають
розміри материка 
на його природу?

Скільки материків на Землі? Скільки материків на Землі? 
Покажіть їх на карті світу.Покажіть їх на карті світу.
Який з них найбільший?Який з них найбільший?

Íàéáіëüøèé ìàòåðèê Çåìëі – Єâðàçіÿ. Íà її 
òåðè òîðії ðîçòàøîâàíà Óêðàїíà. Єâðà çіÿ ìåæóє ç 
Àôðèêîþ і Ïіâíі÷íîþ Àìåðèêîþ.

Знайдіть Євразію на карті шкільного атласу й пока-
жіть, якими океанами вона омивається. 
Íà ìàòåðèêó Єâðà-

çіÿ ðîçòà øîâàíі äâі ÷àñ-
òè íè ñâіòó – Єâðîïà òà
Àçіÿ. Óìîâíà ìåæà ìіæ 
íèìè ïðîõîäèòü Êàñïіé-
ñüêèì ìî     ðåì, óçäîâæ 
Óðàëüñü êèõ ãіð і ïіäíіææÿ 
ïіâíі÷íèõ ñõèëіâ Êàâêà-
çüêèõ ãіð.

Âåëèêó ïëîùó Єâðîïè îõîïëþє Ñõіäíîєâðî  ïåé-
ñüêà ðіâíèíà. Ãîðè çàéìàþòü íåçíà÷íó ÷àñòèíó òåðè-
òîðії. Íàéáіëüøå ãіðñüêèõ ìàñèâіâ â Àçії. Єâðàçіÿ –
єäèíèé ìàòåðèê, äå ãîðè çàââèøêè ïîíàä 7000 ì.

Åâåðåñò, Äæîìîëóíãìà, Ñàãàðìàòõà – òðè íàç  âè 
îäíієї і òієї ñàìîї ãîðè â Ãіìàëàÿõ, ÿêà є íàéâèùîþ
âåðøèíîþ íà ïëàíåòі – 8848   ì. 

Пригадайте, яка найвища вершина України. Порів-
няйте її з висотою Джомолунгми.
Òåðèòîðіÿ Єâðàçії áàãàòà íà ïîêëàäè êîðèñíèõ

êîïàëèí – êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ, íàôòè, ïðèðîäíîãî
ãàçó, ñîëåé, çàëіçíèõ ðóä, çîëîòà òîùî.

Європа Азія

рМатерик 
Євразія

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Єâðàçіÿ – єäèíèé ìàòåðèê, íà ÿêîìó ïðåäñòàâ-
ëåíî âñі ïðèðîäíі çîíè. Òàêå ðіçíîìàíіòòÿ ïîâ’ÿçàíå
ç âåëèêîþ ïðîòÿæíіñòþ ìàòåðèêà ç ïіâíî÷і íà ïіâ-
äåíü òà іç çàõîäó íà ñõіä.

Ó Єâðàçії ðîçòàøîâàíі íàéáіëüøå çà ïëîùåþ îçå-
ðî   – Êàñïіéñüêå ìîðå òà íàéãëèáøå îçåðî – Áàéêàë.

За допомогою фізичної карти півкуль шкільного 
атла су визначте, які річки протікають територією 
Євра зії. Назвіть найбільші з них.

Єâðàçіÿ – íàéçàñåëåíіøèé ìàòåðèê Çåìëі. Òóò 
ðîçòàøîâàíі íàéáіëüøà êðàїíà çà ïëîùåþ – Ðîñіÿ і 
íàéáіëüøà êðàїíà çà êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ – Êèòàé.

Підпишіть на контурній карті Уральські гори, Каспій-
ське море, озеро Байкал, Україну та Китай.

Чому так кажутьЧому так кажуть
 Ãіìàëàї – äàõ ñâіòó.

Перевіряємо себе
1.  Знайдіть Євразію на фізичній карті півкуль.
2. Чому природа Євразії така різноманітна? 
3. На які корисні копалини багатий материк Євразія?
4.  За картою півкуль схарактеризуйте поверхню материка.
5.  Продовжте речення: «Під час вивчення цієї теми мені 

вдалося...».

…Байкал – найглибше прісноводне озеро у світі. Най-
глибша ділянка озера становить 1642 м.

Єâðàçіÿ – íàéáіëüøèé ìàòåðèê Çåìëі. Íà її òå-
ðèòîðії ðîçòàøîâàíà Óêðàїíà. Єâðàçіÿ îìèâàєòüñÿ 
âñіìà îêåàíàìè. Ìàòåðèê áàãàòèé íà êîðèñíі êî-
ïàëèíè. Ïðèðîäà Єâðàçії äóæå ðіçíîìàíіòíà.  

Коротко про головнеКоротко про головне

Чи  знаєте  ви,  що...

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Які рослини та тварини мешкають на материку Євразія

Чому
природа 
Євразії
дуже 
різноманітна?

Води яких океанів омиваютьВоди яких океанів омивають
Євразію?Євразію?
У яких півкулях розміщений У яких півкулях розміщений 
материк?материк?
У яких природних зонахУ яких природних зонах
розміщена Євразія?розміщена Євразія?

Ìàòåðèê Єâðàçіÿ ïîâíіñòþ ðîçòàøîâàíèé ó Ïіâ-
íі÷íіé ïіâêóëі. Îñòðîâè Ïіâíі÷íîãî Ëüîäîâèòîãî
îêåàíó òà óçáåðåææÿ ìàòåðèêà âêðèòі ëüîäîâèêàìè.
Ó ìіñöÿõ, äå âëіòêó êàìіííÿ çâіëüíÿєòüñÿ âіä ëüîäó,
çðîñòàþòü ëèøàéíèêè é ìîõè, ïîîäèíîêі êâіòêîâі
ðîñëèíè – ëîìèêàìіíü, íåçàáóäêà, ïîëÿðíèé ìàê.

31 2

Ломикамінь (1), незабудка (2), полярний мак (3)

Óëіòêó íà ñêåëÿñòèõ áåðåãàõ îñòðîâіâ ãíіçäÿòüñÿ
÷àéêè, êàéðè, áàêëàíè. Ãîëîâíà ïîæèâà ïòàõіâ –
ðèáà, ÿêó âîíè äîáóâàþòü â îêåàíі. Òóò âîäèòüñÿ 
áіëèé âåäìіäü, ÿêèé ïîëþє íà ðèáó é ìîðñüêèõ
ññàâöіâ – òþëåíіâ, ìîðæіâ.

Ó òóíäðі çèìà òðèâàє 8–9 ìіñÿöіâ. Ìîðîçè ñÿ-
ãàþòü –50 Ñ. Ґðóíò ìåðçëèé, çà êîðîòêå òà ïðîõî-

ð ð ö ð

ëîäíå ëіòî âіí âіäòàє ìàëî.
Êàðëèêîâà áåðåçà é âіëüõà ñòåëÿòüñÿ ïî çåìëі, 

çàõèùàþ÷èñü òàêèì ÷èíîì âіä ñèëüíèõ âіòðіâ,
à âçèìêó – âіä ëþòèõ ìîðîçіâ.

Ñåðåä òâàðèí òóíäðè áàãàòî ðîñëèíîїäíèõ. Äî æèò-
òÿ â òóíäðі ïðèñòîñóâàëèñÿ ïіâíі÷íі îëåíі, ó ÿêèõ
ãóñòå õóòðî é øèðîêі êîïèòà, ùîá íå ïðîâàëþâàòèñÿ

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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â ñíіã. Òóò ìåøêàþòü ëåìіíãè, ïåñöі, òðàïëÿєòüñÿ 
ïîëÿðíèé âîâê. Ðіçíîìàíіòíèé ïòàøèíèé ñâіò òóí-
äðè. Öå ïîëÿðíà ñîâà, ÿêà ïîëþє íà ëåìіíãіâ і ìè-
øåé, à òàêîæ ãóñè, êà÷êè, ãàãàðè, ùî ãíіçäÿòüñÿ 
âëіòêó áіëÿ îçåð.

1

3

2

4

Полярна сова (1), песець (2), гагара (3), лемінг (4)

Âîâêè ïîëþþòü íà îëåíіâ, à ïåñöі ïіäáèðàþòü 
çàëèøêè їõíüîї çäîáè÷і. Îëåíі ðîçãîðòàþòü êîïè-
òàìè ñíіã, âіäêðèâàþ÷è ïðè öüîìó íîðè ëåìіíãіâ,
ùî ïîëåãøóє ïîëþâàííÿ ïåñöÿì і ñîâàì. 

Запишіть у зошит ланцюг живлення, характерний для зони 
тундри.

Çà òóíäðîþ âåëè÷åçíі ïðîñòîðè çàéìàє òàéãà – 
öàðñòâî õâîéíèõ äåðåâ: ÿëèíè, ÿëèöі, ìîäðèíè, ñî-
ñíè ñèáіðñüêîї. Ó òàéçі æèâóòü ëîñü, ëèñèöÿ, ðèñü, 
êóíèöÿ ëіñîâà, ëàñêà. Ó ëіñîâèõ õàùàõ òðàïëÿþòüñÿ 
âåäìіäü áóðèé, âîâê. Ç ïòàõіâ ïîøèðåíі êåäðіâêà, 
ãëóõàð, òåòåðóê.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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2

4

1

3

Рись (1), куниця лісова (2), ведмідь бурий (3), лось (4)

Çà òàéãîþ ðîçêèíóëèñÿ ìіøàíі é øèðîêîëèñòі
ëіñè. Çà íèìè âåëèêі ïëîùі çàéìàþòü ëіñîñòåïè òà
ñòåïè. Âîíè є, çîêðåìà, і â Óêðàїíі.

Ó Єâðàçії ÷àñòèíó òåðèòîðії çàéìàþòü ïóñòåëі. 
Öå ìіñöÿ, äå âèïàäàє äóæå ìàëî îïàäіâ. Òåìïåðàòóðà
ïîâіòðÿ ñÿãàє +50 Ñ. Ðîñëèííіñòü ïóñòåëü áіäíà.

Ðîñëèíè ïðèñòîñóâàëèñÿ äî íåñòà÷і âîëîãè. Òóò
ðîñòóòü âåðáëþæà êîëþ÷êà é ñàêñàóë, ÿêі ìàþòü 
äóæå äîâãå êîðіííÿ; òðàâ’ÿíèñòà ðîñëèíà ñîëÿíêà,
ó ÿêîї ëèñòêè ñõîæі íà íèòêè; ïîëèí ç ëèñòÿì,
óêðèòèì êîðîòêèìè âîëîñêàìè.

Òâàðèíè òàêîæ ïðèñòîñóâàëèñÿ äî æèòòÿ â ïóñ-
òåëі. Íàïðèêëàä, àíòèëîïà äæåéðàí çäàòíà íå òіëüêè
äîëàòè âåëèêі âіäñòàíі â ïîøóêàõ їæі, à é ïèòè ñî-
ëîíó âîäó. Âîäÿòüñÿ äâîãîðáі âåðáëþäè. ×èñëåí-
íèìè є òóøêàí÷èêè é õîâðàõè, íà ÿêèõ ïîëþþòü
ëèñèöі-êîðñàêè òà øàêàëè. Ìåøêàþòü îòðóéíі çìії,
ïàâóêîïîäіáíі  – ñêîðïіîíè òà êàðàêóðòè.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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1 2

Тварини пустелі: кулан (1), антилопа джейран (2)

Ó âîëîãèõ òðîïі÷íèõ ëіñàõ ðîñòóòü ìàíãî, äèí íå 
äåðåâî, õëіáíå äåðåâî, ÷åðâîíå äåðåâî òà ÷îðíå äåðå âî 
іç öіííîþ äåðåâèíîþ. Ïîøèðåíі òàêîæ ãâîçäè÷íå
äåðå âî, ìóñêàòíèé ãîðіõ. Ðîñòóòü ãіãàíòñüêі áàãàòî-
ðі÷íі òðàâè – áàíàíè – çàââèøêè äî 15 ì. Òðàï-
ëÿþòüñÿ çàðîñòі áàìáóêà – äåðåâîïîäіáíîї òðàâ’ÿ-
íèñòîї ðîñëèíè, ùî äóæå øâèäêî ðîñòå.

Òâàðèííèé ñâіò ðіçíîìàíіòíèé. Ïîøèðåíі ìàâ-
 ïè    – ìàêàêè, ãіáîíè, ìàðòèøêè, ïàâіàíè. Ó ãóùà-
âèíі òðîïі÷íèõ ëіñіâ ìåøêàþòü îðàíãóòàíè. Çðіñò 
ñàìöÿ ñÿãàє 130 ñì, ìàñà – 100 êã. Æèâóòü òâàðèíè 
ó âåðõîâіòòі äåðåâ, іíîäі ñïóñêàþòüñÿ íà çåìëþ.

Ç õèæàêіâ ìåøêàþòü ëåîïàðä, òèãð, âåäìіäü ìà-
ëàéñüêèé. Ðіäêіñíèìè є äèêèé áèê, íîñîðіã, ñëîí. 
Òóò òàêîæ áàãàòî ðіäêіñíèõ ïòàõіâ: ïòàõ-íîñîðіã,
ïàâè÷, íåêòàðíèöÿ. Ïîøèðåíі çìії, îäíà ç íàéîòðóé-
íіøèõ – êîðîëіâñüêà êîáðà. Äîâæèíà її òіëà ìîæå 
ñÿãàòè ïîíàä 5 ì.

1 2

Орангутан (1), королівська кобра (2)

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Íà òåðèòîðії Єâðàçії äëÿ çáåðåæåííÿ ïðèðîäè
ñòâîðåíî çàïîâіäíèêè òà íàöіîíàëüíі ïàðêè.

Ñåðåä òâàðèí і ðîñëèí, çàíåñåíèõ äî Ìіæíàðîä-
íîї ×åðâîíîї êíèãè, íàéáіëüøå ïðåäñòàâíèêіâ ñàìå
Єâðàçії.

Чому так кажутьЧому так кажуть
  Îäíà ëþäèíà ëèøàє ñëіä, ñîòíÿ – ñòåæêó, òèñÿ-
÷à – ïóñòåëþ.

Підготуйте презентацію або повідомлення про один
з національних парків Євразії.

Уявіть, що у вашій школі проводиться акція «Посади
рослину». Із запропонованого переліку рослин обе-
ріть ті, які можуть вирости у вашій місцевості.

2 41 3

Дуб (1), сосна (2), брусниця (3), манго (4)

Перевіряємо себе
1. Чому рослинний і тваринний світ материка Євразія над-

звичайно різноманітний?
2. Наведіть приклад пристосування рослин або тварин до

умов існування.
3. Чому в тайзі тваринний світ значно багатший, ніж у тундрі?
4. Підготуйте повідомлення про рослину або тварину, яка є

тільки в Євразії.

Національний парк – природоохоронна територія,
де діяльність людини обмежено задля збереження
природи.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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5.  Продовжте речення:
 «Було цікаво...»; 
 «Було складно...»;
 «Тепер я зможу...».

Опишіть ліс, який росте поблизу місця вашого про-
живання. Заповніть в зошиті таблицю.

Рослини лісу Тварини лісу Результати 
діяльності 
людинидерева трав’янисті

рослини звірі птахи

Запропонуйте, як зберегти ліс і позбавити його небажаних 
результатів діяльності людини.

…у тропічних лісах Китаю мешкає 
велика панда, яку ще називають бам-
буковим ведмедем, бо вона живи ться 
пагонами бамбука, з’їдаючи до 30 кг 
на день. Велика панда виростає до 
150–160 см і важить до 160 кг. Ця тва-
рина – один із символів Китаю.

Проєкт «Моделювання рослин та тварин 
із застосуванням Танграма»  
Òàíãðàì – ãîëîâîëîìêà іç ñåìè ãðàëüíèõ 

êіñòîê – ïëàñêèõ ãåîìåòðè÷íèõ ôіãóð, ÿêі íàçèâà-
þòü òàíàìè. Ç òàíіâ ñêëàäàþòü ðіçíі ôіãóðè. 

Íà ìàòåðèêó Єâðàçіÿ ðîçòàøîâàíі ìàéæå âñі 
ïðèðîäíі çîíè. Ïðèðîäà ìàòåðèêà íàäçâè÷àéíî 
ðіçíîìàíіòíà. Ó Єâðàçії є áàãàòî ðîñëèí і òâàðèí, 
ÿêèõ íåìàє íà іíøèõ ìàòåðèêàõ. Ëþäñòâî ìàє 
äáàòè ïðî îõîðîíó ïðèðîäè Єâðàçії.

Коротко про головнеКоротко про головне

Чи  знаєте  ви,  що...

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Âèãîòîâòå òàíè çà çðàçêîì àáî âëàñíèì çàäóìîì.
Âàì çíàäîáëÿòüñÿ: ñіì àðêóøіâ ðіçíîêîëüî-

ðîâîãî êàðòîíó, àðêóø áіëîãî êàðòîíó çàâäîâæêè
10 ñì òà çàâøèðøêè 10 ñì.

Âèêîíóéòå ïîñëіäîâíî.
1. Íàêðåñëіòü íà àðêóøі áіëîãî êàðòîíó ñõåìó

ìàéáóòíіõ òàíіâ çà øàáëîíîì.
2. Ðîçðіæòå àðêóø âіäïîâіäíî äî íàêðåñëåíîї

ñõåìè.
3. Îáåðіòü êîëіð äëÿ ìàéáóòíіõ òàíіâ. Ïåðåíåñіòü

ñõåìó äëÿ êîæíîãî òàíó òà âèðіæòå.

   
4. Âèêîðèñòîâóþ÷è ñіì òàíіâ, ñòâîðіòü çàäàíó

ôîðìó (íà ïіäñòàâі ëèøå îáðèñó ñèëóåòó). Íàêëàäàòè
òàíè îäèí íà іíøèé çàáîðîíåíî. Çà çðàçêîì àáî
âëàñíèì çàäóìîì çìîäåëþéòå ñèëóåòè òâàðèí, ùî
ìåøêàþòü íà ìàòåðèêó Єâðàçіÿ.

Ïðåçåíòóéòå ñâîþ ðîáîòó ïåðåä îäíîêëàñíèêàìè.
Îáãîâîðіòü ç îäíîêëàñíèêàìè, ñèëóåòè ÿêèõ òâà-

ðèí âè ñêëàëè. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Чому Африка – найспекотніший материк Землі
Чому 
Африку
називають
найспекотнішим
материком
Землі?

Покажіть на карті, де розміщенаПокажіть на карті, де розміщена
Африка. До якої частини світу Африка. До якої частини світу 
належить? У яких півкулях вонаналежить? У яких півкулях вона
розташована? розташована? 
Які океани і моря омивають Які океани і моря омивають 
материк?материк?

Àôðèêà – äðóãèé çà âå-
ëè÷èíîþ ïіñëÿ Єâðàçії ìà-
òåðèê çåìíîї êóëі. Ìàéæå
ïîñåðåäèíі Àôðèêó ïåðå-
òèíàє ëіíіÿ åêâàòîðà. Òàêå
ðîç ìіùåííÿ ñïðèÿє òîìó,
ùî âïðîäîâæ ðîêó íà ìàòå-
ðèêó óòðèìóєòüñÿ âèñîêà
òåì ïåðàòóðà ïîâіòðÿ. Òîìó
Àôðèêà – íàéñïåêîòíіøèé 
ìàòåðèê Çåìëі. Íà ïіâäåí-
íîìó ñõîäі ïîáëèçó ìàòå-
ðèêà ðîçìіùåíèé âåëèêèé
îñòðіâ – Ìàäàãàñêàð.

Ïîâåðõíÿ ìàòåðèêà ïåðåâàæíî ðіâíèííà. Є і ãî-
ðè. Íàéâèùà òî÷êà Àôðèêè – ãîðà Êіëіìàíäæàðî
(5895 ì). Â Àôðèöі ó òðîïіêàõ òåìïåðàòóðà ñÿãàє 
+32 Ñ óëіòêó é +24 Ñ óçèìêó. Áіëÿ ïіâíі÷íîãî 
òðîïі êà âèïàäàє íàéìåíøå îïàäіâ, òîìó òóò ïðî-
ñòÿãëà ñÿ îäíà ç íàéñïåêîòíіøèõ і ñóõèõ îáëàñòåé 
Çåìëі – ïóñòåëÿ Ñàõàðà.

Ìіæ Ïіâíі÷íèì і Ïіâäåííèì òðîïіêàìè ðîçìіùå-
íèé æàðêèé ïîÿñ.

Ëіòî â Ñàõàðі íåéìîâіðíî ñïåêîòíå, íåáî ìàéæå 
áåçõìàðíå. Ñîíöå íàãðіâàє ïîâåðõíþ êàìåíіâ і ïіñêó 

Материк Африка

Тропіки – уявні кола на поверхні  Землі, де сонячні
промені один раз на рік у полудень падають під
прямим кутом.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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äî +70 Ñ, òåìïåðàòóðà ïî-
âіòðÿ ñÿãàє +40 Ñ і âèùå.
Óäåíü ðîçïå÷åíèì ñóõèì
ïîâіòðÿì âàæêî äèõàòè.

Ïóñòåëі çà ñâîєþ áóäî-
âîþ íåîäíîðіäíі: êàì’ÿ íèñòі
òà ãëèíèñòі äіëÿíêè çìіíþ-

þòüñÿ «ìîðÿìè» ðóõîìîãî ïіñêó. «Ïіùàíі õâèëі» –
áàðõàíè – ñÿãàþòü âèñîòè 12 ì.

Ó öåíòðàëüíіé ÷àñòèíі Àôðèêè, áіëÿ åêâàòîðà,
óïðîäîâæ ðîêó âèïàäàє áàãàòî îïàäіâ. Íà ïіâíі÷ і 
ïіâäåíü âіä íüîãî ðîçìіùóþòüñÿ òðîïіêè. Òóò – çîíà
ñàâàí. 

Íà ìàòåðèêó ìàéæå íå áóâàє õîëîäíèõ çèì.
Ñíіã – óêðàé ðіäêіñíå ÿâèùå. Éîãî ìîæíà ïîáà÷èòè

ð ó ó äó

íà ãіðñüêèõ âåðøèíàõ çàââèøêè ïîíàä 5000 ì.
Àôðèêà áàãàòà íà êîðèñíі êîïàëèíè. Òóò є ïîêëàäè

çîëîòà, ïëàòèíè, àëìàçіâ, óðàíîâèõ ðóä, íàôòè é ïðè-
ðîäíîãî ãàçó.

Òåðèòîðієþ Àôðèêè ïðîòіêàþòü ðі÷êè.

Знайдіть на фізичній карті півкуль шкіл ьного атласу
річки Африки та назвіть їх.

Íіë – îäíà ç íàéäîâøèõ
ðі÷îê ó ñâіòі. Áіëÿ åêâàòîðà
ïðîòіêàє ïîâíîâîäíà ðі÷êà
Êîíãî. Áіëüøіñòü ðі÷îê Àô-
ðèêè øâèäêі, ðÿñíіþòü âîäî-
ñïàäàìè. 

Îçåðà çîñåðåäæåíі ïåðå-
âàæíî íà ñõîäі. Íàéáіëüøîþ
ïðіñíîþ âîäîéìîþ â Àôðèöі 
є îçåðî Âіê òîðіÿ.

Знайдіть озеро Вікторія на фізичній карті півкуль.
Чому так кажутьЧому так кажуть
 Êîæåí ôіíіê ìàє êіñòî÷êó.
 ßê ðі÷êà âèñîõíå – ðèáà çíèêíå.

Озеро Вікторія

Бархани

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



33

Îñíîâíà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ Àôðèêè çàéìàєòüñÿ
ñіëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì. Òóò âèðîùóþòü êàâó, êà-
êàî, ôіíіêè, àíàíàñè, áàíàíè òîùî. Íà òåðèòîðії
Àôðè êè ðîçòàøîâàíî ïîíàä 50 äåðæàâ.

Уявіть, що ви разом з батьками їдете в мандрівку до 
Африки. Які речі потрібно взяти із собою в подорож? 
Поясніть чому.

Використовуючи різні джерела інформації, підготуй -
те розповідь про острів Мадагаскар.

Перевіряємо себе
1.  Покажіть на фізичній карті півкуль материк Африка.
2. Порівняйте висоту найвищих точок Євразії та Африки.  
3. Яка погода в Африці взимку?  Де можна побачити сніг?
4.  Позначте на контурній карті найбільші річки Африки. 
5. Чим займається населення Африки?
6. Продовжте речення:

 «Я змінив /змінила своє ставлення до...»;
 «На наступному уроці я хочу...».

…єдиною країною в Африці, де щороку взимку можна
побачити сніг, є Королівство Лесото, яке розміщено ви-
соко в горах. Тут обладнано лижні траси. Сезон катання
на лижах відкривається в червні й триває по вересень. 

Àôðèêà – äðóãèé çà âåëè÷èíîþ ìàòåðèê Çåìëі.
Ìàéæå ïîñåðåäèíі éîãî ïåðåòèíàє åêâàòîð, òîìó
öå íàéñïåêîòíіøèé êîíòèíåíò. Ìàòåðèê îìè-
âàþòü âîäè Àòëàíòè÷íîãî é Іíäіéñüêîãî îêåàíіâ
òà Ñåðåäçåìíîãî ìîðÿ. Íà òåðèòîðії Àôðèêè
ðîçìі ùåíà íàéáіëüøà ïóñòåëÿ – Ñàõàðà. Àôðèêà
áàãàòà íà êîðèñíі êîïàëèíè. 

Коротко про головнеКоротко про головне

Чи  знаєте  ви,  що...

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Які рослини та тварини мешкають в Африці

Чому 
рослинний 
і тваринний 
світ Африки 
різноманітний?

Яка погода переважає Яка погода переважає 
на території Африканськогона території Африканського
континенту? Чим це зумовлено? континенту? Чим це зумовлено? 
У яких природних зонахУ яких природних зонах
розміщений материк? розміщений материк? 
Які культури вирощує населення Які культури вирощує населення 
африканських країн?африканських країн?

Ïðèðîäíèé ñâіò Àôðèêè íàäçâè÷àéíî ðіçíîìà-
íіòíèé.
Використовуючи матеріал підручника, заповніть у зошиті
таб ли   цю «Рослинний і тваринний світ Африки».

Назва 
природної

зони
Рослини Тварини

Господарська
діяльність 
людей

Âè âæå çíàєòå, ùî â Ïіâ-
íі÷íіé Àôðèöі ðîçòàøîâàíà
íàéáіëüøà ïóñòåëÿ ñâіòó –
Ñàõàðà. 

Ðîñëèííіñòü Ñàõàðè âêðàé
áіäíà, à ïîäåêóäè âîíà çîâ  ñіì
âіäñóòíÿ. Äå-íå-äå ðîñòóòü
êóùèêè òðàâ і êîëþ÷і ÷à-
ãàðíèêè. À îò áіëÿ äæåðåë і â
äîëèíàõ ðі÷îê, äå ґðóíòîâі

âîäè ïіäñòóïàþòü áëèçü  êî äî ïîâåðõíі, ðîçâèâàєòü-
ñÿ áàãàòà ðîñëèííіñòü. Òàêі ìіñöÿ íàçèâàþòü îàçè-
ñàìè. Íàéïîøèðåíіøà ðîñëèíà îàçèñіâ – ôіíіêîâà
ïàëüìà.

Оазис у Сахарі

Оазис  с –  ділянка в пустелі, напівпустелі, що зав-
дяки наявності води різко виділяється серед на-
вколишніх просторів багатою рослинністю.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Òâàðèíè Ñàõàðè ïðèñòî-
ñîâàíі äî æèòòÿ â ïóñòåëі. 
Àíòèëîïè â ïîøóêàõ âîäè і 
їæі çäàòíі äîëàòè âåëèêі 
âіäñòàíі. ßùіðêè, ÷åðåïàõè 
òà çìії ìîæóòü æèòè áåç 
âîäè äîñèòü äîâãî. Òóò ïî-
øèðåíі ðіçíі æóêè, ñàðàíà, 
ñêîðïіîíè. Íà îêîëèöÿõ 
ïóñòåëі òðàïëÿþòüñÿ ãієíè 
é ëåâè.

Âîëîãі òðîïі÷íі ëіñè Àôðèêè ðîçòàøîâàíі ïî 
îáèäâà áîêè âіä åêâàòîðà. Çìіíà ïіð ðîêó òóò ìàéæå 
íå âіä÷óâàєòüñÿ: óçèìêó òà âëіòêó îäíàêîâî òåïëî.
Ùîäíÿ ëëþòü äîùі.

Äîñòàòíÿ êіëüêіñòü âîëîãè é òåïëà ñòâîðþє ñïðè-
ÿòëèâі óìîâè äëÿ ðîñëèí âîëîãîãî òðîïі÷íîãî ëіñó. 
Íàëі÷óþòü ìàéæå 25 000 âèäіâ ðîñëèí, ç íèõ äå-
ðåâ   – ìàéæå 1000 âèäіâ. Ëіñè âі÷íîçåëåíі, äåðåâà 
çìіíþþòü ëèñòÿ ïîñòóïîâî, ïðîòÿãîì 2–3 ðîêіâ.

Ëіñè äóæå ãóñòі. Ó íèõ ðîñòóòü ôіêóñè é ðіçíі 
âèäè ïàëüì, åáåíîâå (÷îðíå) äåðåâî, ÷åðâîíå äåðåâî,
çàëіçíå äåðåâî ç äó æå ìіöíîþ äåðåâèíîþ, à òàêîæ 
êàâîâå äåðåâî, ìóñêàòíå äåðåâî é äåðåâî êàêàî.

Òâàðèííèé ñâіò òðîïі÷íîãî ëіñó äóæå ðіçíîìà-
íіòíèé. Áіëüøіñòü òâàðèí ïðèñòîñóâàëàñÿ äî æèòòÿ 
íà äåðåâàõ. Ñåðåä íèõ – ìàðòèøêè, øèìïàíçå, ÿêі 
æèâëÿòüñÿ ïëîäàìè, ìîëîäèìè ïàãîíàìè, êîìà-
õàìè, ïòàøèíèìè ÿéöÿìè. Òàêîæ ïîøèðåíі ðіçíі 
âèäè ïàïóã, äÿòëè, áàíàíîїäè, ôðóêòîâі ãîëóáè.

Íà çåìëі âîäÿòüñÿ ñâèíі êèòèöåâóõі, îëåíі àô-
ðèêàíñüêі. Íà óçëіññі òà íà áåðåãàõ âîäîéì òðàï-
ëÿþòü ñÿ îêàïі (êàðëèêîâі æèðàôè), êàðëèêîâі áåãå-
ìîòè çàââèøêè äî 80 ñì. Ìåøêàє õèæàê òðî ïі÷íèõ 
ëіñіâ – ëåîïàðä. Ó âàæêîïðîõіäíèõ õàùàõ æèâóòü 
ãîðèëè. Çðіñò ñàìöÿ ãîðèëè ñÿãàє 180 ñì, à ìàñà – 
250 êã.

Рослинність вологого 
тропічного лісу

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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1

4

2

5

3

6

Папуги (1), бананоїд (2), африканський дятел (3), 
карликовий бегемот (4), окапі (5), горила (6)

Âîäÿòüñÿ çìії, çåìëåðèéêè, ðіçíі ÿùіðêè.
Â Àôðèöі âåëè÷åçíі òåðèòîðії çàéìàþòü ñàâàíè. 

Öå áåçêðàї òðàâ’ÿíèñòі òåðèòîðії, ïîäіáíі äî íàøèõ
ñòåïіâ. Ó ñàâàíі іñíóє äâà ñåçîíè – ïåðіîä äîùіâ (ëіò-
íіé) òà ñóõèé (çèìîâèé).

1 2

Баобаб (1), зонтична акація (2)
Òóò âèñî÷іþòü âåëè÷åçíі áàîáàáè é ðîñòóòü çîí-

òè÷íі àêàöії, ó ÿêèõ êðîíà ìàє âèãëÿä âåëè÷åçíîї
ïàðàñîëüêè, ìіìîçè òà äåÿêі âèäè ïàëüì.

Ó ïåðіîä äîùіâ ñàâàíè ùåäðі íà ðîñëèííó їæó,
òîìó òóò áàãàòî âåëèêèõ ðîñëèíîїäíèõ òâàðèí: ðіç-
íîìàíіòíі àíòèëîïè, çåáðè, à òàêîæ æèðàôè, ÿêі
ìîæóòü ïîїäàòè ëèñòÿ âèñîêèõ äåðåâ. Âîäÿòüñÿ â 
ñàâà íàõ é іíøі âåëèêі ðîñëèíîїäíі òâàðèíè – ñëîíè, 
áóéâîëè, íîñîðîãè. Íà áåðåãàõ ðі÷îê é îçåð ìåøêà-
þòü áåãåìîòè.

Ðîñëèíîїäíèìè òâàðèíàìè æèâëÿòüñÿ õèæàêè,
ñåðåä ÿêèõ íàéñèëüíіøèé – ëåâ. Є òàêîæ ãåïàðäè, 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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øàêàëè, ãієíè. Äëÿ áàãàòüîõ òâàðèí і äëÿ ëþäåé íå-
àáèÿêó íåáåçïåêó ñòàíîâëÿòü êðîêîäèëè. Íàéáіëüøі
ç íèõ – íіëüñüêі – çàâäîâæêè 5–6 ì.

Ó ñàâàíàõ Àôðèêè âåëèêå ðіçíîìàíіòòÿ ïòàõіâ. 
Òóò ìåøêàє íàéáіëüøèé íà Çåìëі ïòàõ – àôðèêàí-
ñüêèé ñòðàóñ, ÿêèé óòðàòèâ çäàòíіñòü ëіòàòè. Éîãî 
çðіñò ñÿãàє 270 ñì, à ìàñà – 70–90 êã. Ó ðàçі íåáåç-
ïåêè ñòðàóñ áіæèòü âåëè÷åçíèìè êðîêàìè (äî 4–5 ì) 
çі øâèäêіñòþ 70 êì/ãîä.

21 3

Жираф (1), фламінго (2), марабу (3)

Ïðèðîäà Àôðèêè çíà÷íî çìіíåíà ãîñïîäàðñüêîþ
äіÿëüíіñòþ ëþäèíè.

Íèíі áіëüøå ïîëîâèíè ëіñіâ Àôðèêè çíèùåíî.
Íà ìіñöі ëіñіâ ïîñàäæåíî ïëàíòàöії êàêàî, îëіéíîї
ïàëü  ìè, áàíàíіâ, àðàõіñó.

Що спричинило знищення африканських лісів?
Çíà÷íî çìіíåíî é ïðèðîäó ñàâàí. ×åðåç íàäìіðíå 

âèïàñàííÿ âåëèêîї ðîãàòîї õóäîáè, îâåöü і âåðáëþ-
äіâ, âèðóáóâàííÿ äåðåâ і ÷àãàðíèêіâ ñàâàíè äåäàëі 
áіëüøå ïåðåòâîðþþòüñÿ íà ïóñòåëі. Ëþäè áîðþòüñÿ 
ç íàñòóïîì ïóñòåëü: íà ìåæі ç íèìè íàñàäæóþòü ëі-
ñîçàõèñíі ñìóãè, îáìåæóþòü âèïàñàííÿ õóäîáè òàì, 
äå ðîñëèííèé ïîêðèâ íåçíà÷íèé. Â Àôðèöі ñòâîðåíî 
áàãàòî íàöіîíàëüíèõ ïàðêіâ, ó ÿêèõ îõîðîíÿþòü 
óíіêàëüíó ïðèðîäó ìàòåðèêà.

Чому так кажутьЧому так кажуть
 Ó ïóñòåëі íà ïòàøêó íåáåçïåêà ÷åêàє.
 Àôðèêà – óëþáëåíèöÿ ñîíöÿ.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Дайте поради дітям, які хочуть поїхати в Африку на
сафарі.

Використовуючи різні джерела інформації, підго-
туйте повідомлення про рослину або тварину, яку
можна побачити лише в Африці.

Перевіряємо себе
1. Чому природа Африки така різноманітна?
2.  Як тварини пустелі пристосувалися до спеки й нестачі

води?
3. Які рослини ростуть у вологих тропічних лісах Африки?
4. Назвіть тварин – мешканців вологих тропічних лісів.
5. Які рослини ростуть в африканській савані?
6. Назвіть екологічні проблеми Африки.
7. Висловтеся по колу, продовживши речення (за вибором):

 «Мене здивувало...»; 
 «Я відчув/відчула...»;
 «Мені захотілося...»;
 «Я спробую...».

…в Африці, у пустелі Наміб, росте вельвічія дивна. Зов-
ні ця рослина нагадує пень з двома напівсухими лист-
ками. Завдовжки ці листки сягають майже 2 м. Ростуть 
вони впродовж багатьох років, та із часом вітер розри-
ває їх на стрічки.

Сафарі – екскурсії в дику природу, під час якихі
фото графують звірів. Раніше це були мисливські
поїздки Східною Африкою.

Íà Àôðèêàíñüêîìó êîíòèíåíòі є ïóñòåëі, âî-
ëîãі òðîïі÷íі ëіñè, ñàâàíè. Ïðèðîäà ìàòåðèêà
äóæå ðіçíîìàíіòíà. Â Àôðèöі ïîøèðåíі ðîñëèíè 
é òâàðè íè, ÿêèõ íåìàє íà іíøèõ ìàòåðèêàõ. 
Ëþäè ìàþòü äáàòè ïðî îõîðî íó ïðèðîäè Àôðèêè.

Коротко про головнеКоротко про головне

Чи  знаєте  ви,  що...

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Проєкт «Африканський велетень»      
Âàì çíàäîáëÿòüñÿ: ñіì àðêóøіâ êîëüîðîâîãî 

äâîñòîðîííüîãî ïàïåðó, äâі ñìóæêè ïàïåðó áіëîãî 
êîëüîðó çàâøèðøêè 1 ñì 5 ìì òà çàâäîâæêè 10 ñì, 
ïàðà äåêîðàòèâíèõ î÷åé, íîæèöі, îëіâåöü, êëåé ÏÂÀ.

Âèêîíóéòå ïîñëіäîâíî.
1. Íàíåñіòü êëåé ïî êðàþ âçäîâæ àðêóøà êîëüî-

ðîâîãî ïàïåðó. Ç’єäíàéòå äâà êðàї òàê, ùîá âèéøîâ 
öèëіíäð. Âèãîòîâòå ï’ÿòü òàêèõ öèëіíäðіâ. Çà äîïî-
ìîãîþ êëåþ ç’єäíàéòå ÷îòèðè öèëіíäðè ìіæ ñîáîþ   – 
öå áóäóòü íîãè.

2. Ñêëàäіòü àðêóø ïàïåðó âçäîâæ íàâïіë òà ðîç-
ðіæòå ïî ëіíії çãèíó. Íàíåñіòü êëåé ïî âåðõíüîìó
êðàþ íіã òà ïðèêëåéòå îäíó ÷àñòèíó ðîçðіçàíîãî
àðêó øà, íàêðèâàþ÷è íîãè çâåðõó, – öå áóäå òóëóá.

3. Íà òóëóá ïðèêëåéòå ï’ÿòèé öèëіíäð – öå áóäå 
ãîëîâà ñëîíà.

4. Ç äâîõ àðêóøіâ ïàïåðó âèðіæòå äâà êðóãè – 
âóõà. Ïðèêëåéòå їõ äî ãîëîâè ççàäó. 

5. Âіäðіæòå ñìóæêó ïàïåðó çàâøèðøêè 2 ñì òà 
çàâäîâæêè 15 ñì. Ïðèêëåéòå її íà ñåðåäèíó ãîëî-
âè – öå áóäå õîáîò. Çàêðóòіòü êіíåöü ñìóæêè äîãîðè.

6. Âіäðіæòå ñìóæêó ïà-
ïåðó çàâøèðøêè 2 ñì òà 
çàâ äîâæêè 10 ñì. Ïðè-
êëåéòå äî òóëóáà – öå áóäå
õâіñò. Çàêðóòіòü çà äîïîìî-
ãîþ îëіâöÿ êіíåöü ñìóæêè
äîãîðè.

7. Ïðèêëåéòå î÷і.
8. Іç ñìóæêè ïàïåðó áі-

ëîãî êîëüîðó âèðіæòå 10 åëåìåíòіâ äëÿ íіã. Íà-
êëåéòå їõ íà íîãè.

Ïðåçåíòóéòå ñâіé âèðіá ïåðåä îäíîêëàñíèêàìè.
Îáãîâîðіòü ó êëàñі, ÷è âàðòî óòðèìóâàòè ñëîíіâ 

ó çîîïàðêàõ.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Природні умови Північної Америки

Чому 
природні умови
Північної
Америки дуже 
різноманітні?

Відшукайте на карті материк Відшукайте на карті материк 
Північна Америка.Північна Америка.
Які материки –  його найближчіЯкі материки –  його найближчі
сусіди? У якій частині світу сусіди? У якій частині світу 
розміщена Північна Америка? розміщена Північна Америка? 
У яких півкулях розташована?У яких півкулях розташована?

Ïіâíі÷íà Àìåðèêà, òðåòіé çà âåëè÷èíîþ ìàòåðèê 
ïіñëÿ Єâðàçії òà Àôðèêè, ðîçòàøîâàíà â Ïіâíі÷íіé 
ïіâêóëі. Ðàçîì ç Ïіâäåííîþ Àìåðèêîþ âîíè ñêëàäà-
þòü îäíó ÷àñòèíó ñâіòó – Àìåðèêó.

Íà ïіâíî÷і ìàòåðèê îìèâàє Ïіâíі÷ íèé Ëüîäîâè-
òèé îêåàí, íà ñõîäі – Àòëàíòè÷íèé, à íà çàõîäі –
Òèõèé. Âіä Ïіâäåííîї Àìåðèêè ìàòåðèê âіäìåæî-
âàíî Ïàíàìñüêèì êàíàëîì.

Знайдіть на карті Панамський канал.

Ìàòåðèê Ïіâíі÷íà Àìåðè -
êà äóæå áàãàòèé íà êîðè-
ñ íі êîïàëèíè. Òóò çíàéäåíî 
ïîêëàäè ïðèðîäíîãî ãàçó,
êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ, öèíêó.
Íàÿâíі çíà÷íі çàïàñè çàëіç-
íîї, ìіäíîї і ñâèíöåâîї ðóäè, 
íàôòè.

Óçäîâæ çàõіäíîãî óçáå-
ðåææÿ ïðîñòÿãíóëèñÿ âèñî -
êі ãîðè – Êîðäèëüєðè. Íàé-
âèùà òî÷êà Êîðäèëüєð – 

ãîðà Ìàê-Êіíëі. Ó öåíòðàëüíіé ÷àñòèíі ìàòåðèêà
ðîçêèíóëèñÿ ðіâíèíè, ÿêі íà ñõîäі çìіíþþòüñÿ íå-
âèñîêèìè ãîðàìè Àïïàëà÷àìè.

За фізичною картою півкуль шкільного атласу ви-
значте висоту найвищих вершин гір Кордильєр й
Аппалачів.

Материк Північна
Америка

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Ïðèðîäíі óìîâè íà ìàòåðèêó äóæå ðіçíі, îñêіëüêè 
âіí ìàє âåëèêó ïðîòÿæíіñòü ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü. 
Ïðèðîäà ñóâîðà íà ïіâíî÷і, äå òåìïåðàòóðà âçèìêó 
îïóñêàєòüñÿ äî –45 Ñ, і ñïåêîòíà íà ïіâäíі. Òóò 
íàÿâíі ìàéæå âñі ïðèðîäíі çîíè.

Íà ìàòåðèêó áåçëі÷ ðі÷îê і âåëèêèõ îçåð. 
Íàéáіëü øà ðі÷êà Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè – Ìіññіñіïі
ç ïðèòîêîþ Ìіññóðі. Ðі÷êè Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè ïîâ-
íîâîäíі.

Âåëèêі îçåðà (ãðóïà ç ï’ÿòè îçåð) ðîçìіùåíі â 
ïіâíі÷íіé ÷àñòèíі.

Знайдіть Великі озера на карті.

Íà ðі÷öі Íіàãàðà ðîç òà-
øîâàíèé ïîòóæíèé Íіàãàð-
ñüêèé âîäîñïàä çàâ âèøêè 
ïîíàä 50   ì. І õî÷à âіí íå 
íàéâèùèé ó ñâіòі, àëå äóæå 
øèðîêèé. 

Êîðіííі ìåøêàíöі ìàòåðèêà – іíäіàíöі, åñêіìîñè
òà àëåóòè.  

Åñêіìîñè íàñåëÿþòü ïіâ-
íі÷ ìàòåðèêà. Îñíîâíі ïðî-
äóêòè їõíüîãî õàð÷óâàííÿ – 
òþëåíі, ìîðæі, ðèáà. Ó ïî-
øóêàõ çâіðіâ і ðèáè ìèñ-
ëèâöі âèõîäÿòü ó ìîðå íà
ëåãêèõ øêіðÿíèõ ÷îâíàõ – 
êàÿêàõ.

Îñíîâíó ÷àñòèíó ñó÷àñ-
íîãî íàñåëåííÿ Ïіâíі÷íîї
Àìåðèêè ñòàíîâëÿòü íàùàäêè ïåðåñåëåíöіâ ç Єâðî-
ïè. Óïðîäîâæ ìèíóëîãî ñòîëіòòÿ â Ïіâíі÷íó Àìå-
ðèêó ïåðåñåëèëîñÿ áàãàòî óêðàїíöіâ.

Ніагарський водоспад

Водоспад – падіння водного потоку річки з уступу.д

Ескімоський каяк

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Чому так кажутьЧому так кажуть
 Ìàëà âîäà – âåëèêèé øóì.  

Використовуючи різні джерела інформації, дізнай-
теся, чи є в Україні водоспади. Підготуйте інфор-
мацію про один з них.

За допомогою політичної карти світу з’ясуйте, які
країни розташовані на материку Північна Америка.

Перевіряємо себе
1. До якої частини світу належить Північна Америка?
2. Чому природа материка дуже різноманітна?
3. Який материк має схожі природні умови? Чому?
4. Хто становить корінне населення Північної Америки?
5. Чи вважаєте ви прийнятним:

 полювати на тварин та рибалити, щоб харчуватися;
 шити зі шкіри тварин одяг?

6.  Яке ваше найбільше досягнення під час вивчення цієї
теми? Які труднощі вона викликала у вас?

…більша частина острова Грен-
ландія вкрита льодом. У де яких 
районах товщина крижаного по-
криву перевищує 2   км. Це одне 
з найхолодніших місць на пла-
неті: температура тут може опус-
катися до –70 С.

Ïіâíі÷íà Àìåðèêà – òðåòіé çà âåëè÷èíîþ ìàòå-
ðèê. Âіí îìèâàєòüñÿ âîäàìè òðüîõ îêåàíіâ і ðîç-
ìіùåíèé ó Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі. Íà çàõîäі ïðîñòÿã-
íóëèñÿ âèñîêі ãîðè Êîðäèëüєðè. Ïðèðîäíі óìîâè 
ìàòåðèêà äóæå ðіçíîìàíіòíі, îñêіëüêè âіí ìàє âå-
ëèêó ïðîòÿæíіñòü ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü. Ìàòåðèê 
áàãàòèé íà êîðèñíі êîïàëèíè. Êîðіííі æèòåëі 
Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè – іíäіàíöі, åñêіìîñè òà àëåóòè.

Коротко про головнеКоротко про головне

Чи  знаєте  ви,  що...

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Рослинний і тваринний світ Північної Америки
Чому
рослинний
і тваринний світ 
материка
Північна Америка
різноманітний?

Які форми рельєфу Які форми рельєфу 
характерні для Північної характерні для Північної 
Америки? Америки? 
Чим зумовленаЧим зумовлена
різноманітність природнихрізноманітність природних
умов материка?умов материка?

Íà òåðèòîðії Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè є àðêòè÷íі 
ïóñòå ëі, òóíäðà, òàéãà, ìіøàíі òà øèðîêîëèñòі ëіñè, 
ëіñîñòåï і ñòåï, ïóñòåëі. Ïðèðîäà ìàòåðèêà áàãàòà é 
ðіçíîìàíіòíà.

Ó çîíі àðêòè÷íèõ ïóñ-
òåëü Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè
ïîãîäíі óìîâè ñóâîðі. Óïðî-
äîâæ ðîêó äìóòü õîëîäíі
âіò ðè, âèðóþòü çàìåòіëі,
ìîðîç óçèìêó ñÿãàє –60 Ñ. 
Óëіòêó, íà âіëüíèõ âіä ëüî-
äó äіëÿíêàõ, òðàï ëÿ þòü    ñÿ
òіëüêè ìîõè é ëèøàéíèêè.

Пригадайте, які тварини мешкають на узбережжі Північ-
ного Льодовитого океану.

Òóò æèâóòü áіëі âåäìåäі, ÿêі ïîëþþòü íà òþ ëåíіâ 
і ìîðæіâ. Íà ñóõîäîëі òðàïëÿєòüñÿ ëåìіíã. Âіí çè-
ìóє ïіä ñíіãîì. Íà íüîãî ïîëþþòü ïîëÿðíèé âîâê і 
ïåñåöü.

Пригадайте, які рослини ростуть у тундрі на материку 
Євразія. 

Ó òóíäðі Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè âëіòêó ìåðçëèé 
ґðóíò òðîõè âіäòàє. Òîäі âñå äîâêîëà âêðèâàєòüñÿ 
ìîõà ìè, êóùèêàìè áðóñíèöі, ëîõèíè, çàðîñòÿìè 
êàðëèêîâîї áåðåçè òà âіëüõè.

Арктична пустеля

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Вівцебик (1), олені карибу (2)
Ó òóíäðі ìåøêàþòü ïіâíі÷íі îëåíі êàðèáó. Çðіäêà

òðàïëÿєòüñÿ âіâöåáèê – òâàðèíà, ñõîæà íà áèêà é
áàðàíà. Âіí óêðèòèé ãóñòèì і äîâãèì õóòðîì ÷îðíî-
áóðîãî êîëüîðó, ÿêå çàõèùàє éîãî âіä ìîðîçіâ.

Óëіòêó íà îçåðà òà áîëîòà ïðèëіòàþòü âîäîïëàâíі
ïòàõè òà îáëàøòîâóþòü ãíіçäà. Çèìóâàòè çàëèøà-
þòüñÿ ñîâà áіëà, êóðіïêè òóíäðîâà òà áіëà, ïóíî÷êà.

Ó òàéçі ðîñòóòü ÿëèíà, ÿëèöÿ, ñîñíà, ìîäðèíà. 
Пригадайте, які хвойні рослини ростуть у тайзі Євразії. 

Íà Òèõîîêåàíñüêîìó óçáå-
ðåææі, äå äîñòàòíüî âîëîãè é 
òåïëà, ðîñòóòü õâîéíі ëіñè òóї
òà äóãëàñії. Öå âåëè÷åçíі
äåðåâà çàââèøêè 80 ì, âіê
ÿêèõ ñÿãàє 1000 ðîêіâ.

Ó òàéçі âîäÿòüñÿ ÷îðíі 
âåäìåäі, âåäìåäі ãðèçëі, âîâ-
 êè, ðèñі, ëèñèöі, îëåíі âàïіòі,
ëîñі, çàéöі. Ç ïòàõіâ ïîøè-
ðåíі äÿòëè, øèøêàðі, îìå-
ëþõè, îðëàíè áіëîãîëîâі.

Ó ìіøàíèõ òà øèðîêîëèñ-
òèõ ëіñàõ ðîñòóòü äóá, áóê,
ëèïà, îñèêà, áåðåçà. Áàãàòî

âèäіâ êëåíà – öóêðîâèé, ÷åðâîíèé, ñðіáëÿñòèé.
Ðіçíîìàíіòíèé òâàðèííèé ñâіò ëіñіâ. Òóò òðàïëÿ-

єòüñÿ îïîñóì, ùî íàëåæèòü äî ñóì÷àñòèõ òâàðèí.
Ó ëіñі æèâå äèêîáðàç, óêðèòèé áàðâèñòèìè ãîëêàìè.
Çàâäÿêè ãîëêàì òâàðèíà ÷óäîâî òðèìàєòüñÿ íà âîäі,
à òàêîæ çàõèùàєòüñÿ âіä âîðîãіâ.

Дугласія

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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1 2

Скунс смугастий (1), дикобраз (2)

Ìåøêàє ñêóíñ ñìóãàñòèé ç äîâãèì êî øëàòèì 
ïіäíÿ òèì õâîñòîì і ÿñêðàâèì çàáàðâëåííÿì.

Ëіñîñòåï і ñòåï ìàòåðèêà áàãàòі íà òðà â’ÿ íèñòó 
ðîñëèííіñòü. Íèíі ìàéæå âñþ òåðèòîðіþ ëіñîñòåïó é 
ñòåïó ðîçîðàíî ïіä ëàíè ïøåíèöі òà êóêóðóäçè. 

Ó çàïîâіäíèêàõ ìîæ  íà ïîáà-
÷èòè áіçîíіâ – ìîãóòíіõ òâàðèí,
ìàñà ÿêèõ ñÿãàє 1500   êã. 

Ó ïóñòåëÿõ Ïіâíі÷íîї Àìå  -
ðèêè ðîñòóòü êîëþ÷èé òåðåí,
êàêòóñè, àãàâè. Ç òâàðèí îñîá-
ëèâî ÷èñëåííі ãðèçóíè – õî ì’ÿ-
êè, õîâðàõè, êðîëі.

Ó êðàїíàõ Ïіâíі÷íîї Àìåðè -
êè óõâàëåíî çàêîíè ïðî îõîðîíó é âіäíîâëåííÿ 
ïðèðî äè. Іç öієþ ìåòîþ ñòâîðåíî çàïîâіäíèêè é
íàöіî íàëüíі ïàðêè. Ó 1872 ðî    öі çàñíîâàíî Єëëîóñ-
òîíñüêèé íàöіîíàëüíèé ïàðê. Âіí ðîçòàøîâàíèé ó 
Êîðäèëüєðàõ і âіäîìèé ãàðÿ÷è ìè äæåðåëàìè, ãåé-
çåðàìè, ñêàì’ÿíіëèìè äåðåâàìè.

У Єллоустонському національному парку встанов-
лено попереджувальні таблички для відвідувачів. 
Припустіть, про що попереджають таблички, зобра-
жені на фото (с. 46).

Бізон

ГеГГ йзер – джерело, що періодично фонтанує гаря-
чою водою та парою.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Як можна використати водяну пару й гарячу воду
гейзерів?

Використовуючи різні джерела інформації, підго-
туйте повідомлення про тварину, яка живе лише в
Північній Америці.

Перевіряємо себе
1.  Чому рослинний і тваринний світ Північної Америки 

різно  манітний?
2. Яка природа в тундрі Північної Америки?
3. Порівняйте природні зони Євразії і Північної Америки.
4.  Як охороняють природу в Північній Америці?
5.  Чи може те, про що ви дізналися впродовж вивчення цієї

теми, знадобитися вам у житті? Коли саме?

…одне з найбільших дерев світу – секвоя вічнозелена – 
хвойне дерево з Каліфорнії. Воно може сягати 120 м за-
ввишки. Одна гігантська секвоя, яку американці назива-
ють «Генерал Шерман», виросла до 89 м, а окружність 
її стовбура на висоті півтора метра над землею стано-
вить 24 м. Секвоя живе понад 3000 років.

Ïðèðîäà Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè äóæå ðіçíîìàíіòíà. 
Ó çîíі àðêòè÷íèõ ïóñòåëü, òóíäðè, òàéãè, ìіøà-
íèõ і øèðîêîëèñòèõ ëіñіâ, ëіñîñòåïó é ñòåïó ðîñ-
òóòü ðîñëèíè òà ìåøêàþòü òâàðèíè, ùî ïðèñòîñó-
âàëèñÿ äî ïðèðîäíèõ óìîâ öèõ òåðèòîðіé. Ïðèðîäà 
Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè ðåòåëüíî îõîðîíÿєòüñÿ.

Коротко про головнеКоротко про головне

Чи  знаєте  ви,  що...

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Природа Південної Америки
Чому Південну
Америку 
називають 
материком
контрастів?

У якій частині світу У якій частині світу 
розміщений материк розміщений материк 
Південна Америка?Південна Америка?
Назвіть материки –Назвіть материки –
сусіди Південної Америки.сусіди Південної Америки.

Ìàòåðèê Ïіâäåííà Àìåðèêà ïîâíіñòþ ðîçòà  -
øî âà íèé ó Çàõіäíіé ïіâêóëі. Ñâîїìè êîíòóðàìè âіí 
íàãàäóє òðèêóòíèê. Áіëüøà ÷àñ -
òèíà ìàòåðèêà ðîçìіùåíà íà
ïіâäåíü âіä åêâàòîðà. Çà ïëîùåþ
ìàòåðèê ïîñіäàє ÷åòâåðòå ìіñöå. 

Які океани омивають Південну
Америку?

Çà ðåëüєôîì ïîâåðõíþ ìàòå-
ðèêà ìîæíà óìîâíî ïîäіëèòè
íà äâі ÷àñòèíè: çàõіäíó   – ãіð-
ñüêó, äå âóçüêîþ ñìóãîþ ïðî-
ñòÿãíóëèñÿ ãîðè Àíäè, òà øè-
ðîêó ðіâíèííó òåðèòîðіþ. Àíäè
âåëè÷åçíîþ ñòіíîþ âіäìåæó-
âàëè ìàòåðèê âіä Òèõîãî îêå-
àíó. Íàéâèùà їõíÿ âåðøèíà   –
ãîðà Àêîíêàґóà.

Знайдіть на фізичній карті півкуль шкільного тласу 
гори Анди й найвищу їхню вершину. Яка її висота?

Ìàòåðèê áàãàòèé íà êîðèñíі êîïàëèíè: íàôòó, 
ïðèðîäíèé ãàç, çàëіçíó ðóäó, ðóäè êîëüîðîâèõ ìå-
òàëіâ, çîëîòî, àëìàçè.

Ïіâäåííà Àìåðèêà – íàéáіëüø äîùîâèé ìàòå-
ðèê, îñêіëüêè çíà÷íà éîãî ÷àñòèíà ðîçìіùåíà ïî-
áëèçó åêâàòîðà. Òóò íàéâîëîãіøå ìіñöå íà Çåìëі. 
Ïіâäåííó Àìåðèêó íàçèâàþòü ìàòåðèêîì êîíòðàñ-
òіâ, àäæå íà ïіâäåííîìó çàõîäі ðîçòàøîâàíà ïóñòåëÿ

Материк
Південна 

рАмерика

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Àòàêàìà. Öå îäíå ç íàéïî-
ñóøëèâіøèõ ìіñöü íà Çåìëі,
îñêіëüêè ðîêàìè òóò ìîæå
íå âèïàäàòè æîäíîї êðàïëі
äîùó.

Íà òåðèòîðії Ïіâäåííîї 
Àìåðèêè ïðîòіêàє íàéáіëü -
øà ðі÷êà Çåìëі – Àìàçîíêà. 
Äðóãà çà âåëè÷èíîþ ðі÷êà
ìàòåðèêà – Ïàðàíà – óòâî-

ðþє âîäîñïàä Іãóàñó. Âîäîñïàäіâ íà ðі÷êàõ Ïіâäåí-
íîї Àìåðèêè áåçëі÷. Òóò ðîçòàøîâàíèé íàé âèùèé
âîäîñïàä ó ñâіòі – Àíõåëü. Ïіâäåííà Àìåðèêà áàãà òà
íà îçåðà. Íàéáіëüøå îçåðî öüîãî ìàòåðèêà – Ìàðà-
êàéáî. Íàéáіëüøå âèñîêîãіðíå îçåðî, ðîçòàøîâàíå â
Àíäàõ, – Òіòіêàêà. Ó íüîìó ñîëі áіëüøå, íіæ â іí-
øèõ ïðіñíîâîäíèõ îçåðàõ. Òåìïåðàòóðà éîãî âîäè
ïîñòіéíà òà ñòàíîâèòü +14 Ñ.

Знайдіть на фізичній карті півкуль шкільного атласу
річку Амазонку й озеро Тітікака.

Íàñåëåííÿ Ïіâäåííîї Àìåðèêè ñêëàäàєòüñÿ ç 
іíäі àíöіâ, ïðåäñòàâíèêіâ àôðèêàíñüêèõ íàðîäіâ òà 
єâðîïåéöіâ. Íàéáіëüø çàñåëåíі óçáåðåææÿ îêåàíіâ.
Çíà÷íó ÷àñòèíó íàñåëåííÿ çàëó÷åíî äî âèäîáóòêó
êîðèñíèõ êîïàëèí. Çàâäÿêè ñïðèÿòëèâèì ïðèðîä-
íèì óìîâàì òóò âèðîùóþòü áàíàíè, êàâîâі äåðåâà,
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі êóëüòóðè, çîêðåìà çåðíîâі, òà 
ðîçâîäÿòü âåëèêó ðîãàòó õóäîáó, ñâèíåé, êóðåé, íà
ïіâíî÷і – îëåíіâ.

Чому так кажутьЧому так кажуть
  Àìàçîíñüêі ëіñè Ïіâäåííîї Àìåðèêè – ëåãåíі ïëà-
íåòè.

Амазонія –я найбільша низовина планети Земля,
розташована в басейні річки Амазонки, укрита
вологим тропічним лісом.

Водоспад Ігуасу

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Припустіть, яка залежність існує між лісами та до-
щами й посухою.

Ïіñëÿ âèðóáêè äåðåâ çìåíøèòüñÿ îáñÿã âîäÿíîї
ïàðè, ÿêó Àìàçîíñüêі ëіñè âèäіëÿþòü â ïî âіòðÿ. 
Îòæå, çìåíøèòüñÿ âîëîãіñòü òà êіëüêіñòü îïàäіâ íàä 
äæóíãëÿìè і, ÿê íàñëіäîê, çáіëüøèòüñÿ ïîñóõà.

Перевіряємо себе
1.  Покажіть на фізичній карті півкуль шкільного атласу мате-

рик Південна Америка та океани, які його омивають.
2. Чому Південну Америку називають материком контрастів?
3. Назвіть природні багатства, які є на цьому материку.
4. Що вам відомо про місцеве населення?
5. Продовжте речення (за вибором):

 «Сьогодні я дізнався/дізналася...»; 
 «Було цікаво...»;
 «Було складно...»;
 «Я спробую...».

…водоспад Анхель – найвищий у світі, його висота
979 м. Він розташований у тропічних лісах Венесуели,
на території Національного парку Канайма. 

Ï

Ìàòåðèê Ïіâäåííà Àìåðèêà ðîçìіùåíèé ó 
Çàõіä íіé ïіâêóëі. Éîãî îìèâàþòü âîäè Àòëàí-

ð ä ð ð ù ó

òè÷íîãî òà Òèõîãî îêåàíіâ. Íà ïіâíî÷і ìàòå ðèê 
ïåðåòèíàє åêâàòîð. Ïіâäåííó Àìåðèêó íàçèâà-
þòü ìàòåðèêîì êîíòðàñòіâ. Òóò є âèñîêі ãîðè òà 
øèðîêі ðіâíèííі ïðîñòîðè, äóæå âîëîãі é ñóõі 
ìіñöÿ. Íà òåðèòîðії Ïіâäåííîї Àìåðèêè ïðîòіêàє
íàéáіëüøà ðі÷êà Çåìëі – Àìàçîíêà. Ìàòåðèê áà-
ãàòèé íà êîðèñíі êîïàëèíè, ëіñè, âîäíі ðåñóðñè.

Коротко про головнеКоротко про головне

Чи  знаєте  ви,  що...

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Рослинний і тваринний світ Південної Америки
У чому 
різноманітність
рослинного 
та тваринного
світу Південної 
Америки?

Покажіть на фізичній картіПокажіть на фізичній карті
Південну Америку. Південну Америку. 
Що вам відомо про цей материк? Що вам відомо про цей материк? 
Де розташовані тропічні ліси Де розташовані тропічні ліси 
в Африці? Які там природні в Африці? Які там природні 
умови?умови?

Íà òåðèòîðії Ïіâäåííîї Àìåðèêè є âîëîãі òðî-
ïі÷íі ëіñè, ñàâàíè, ñòåïè, ïóñòåëі.

Ïî îáèäâà áîêè âіä åêâàòîðà â Ïіâäåííіé Àìåðèöі
ðîçòàøîâàíі âîëîãі òðîïі÷íі ëіñè. Âîíè îõîï ëþþòü
áіëüøó ïëîùó, íіæ òàêі ñàìі ëіñè â Àôðèöі. Ñåçîí
äîùіâ òóò òðèâàє âåñü ðіê, òîìó é ëіñè íàçèâàþòü
äîùîâèìè. Öі ëіñè âîëîãіøі çà àôðèêàíñüêі. Åê-
âàòîðіàëüíà ñïåêà é âîëîãà ñïðèÿþòü ðîçìàїòòþ
ðîñëèí і òâàðèí.

Ó ëіñàõ íàëі÷óþòü ìàéæå 40 000 âèäіâ ðîñëèí.
Öå áіëüøå, íіæ ó áóäü-ÿêèõ іíøèõ ëіñàõ ïëàíåòè.
Òóò ðîñòóòü öіííі ïîðîäè äåðåâ: ãåâåÿ, іç ñîêó ÿêîї
äîáóâàþòü êàó÷óê; êàêàî, ç ïëîäіâ ÿêîãî âèðîáëÿþòü
øîêîëàä; äèííå äåðåâî, їñòіâíі ïëîäè ÿêîãî íàãàäó-
þòü äèíþ. Ó çàòîíàõ ðі÷îê – ñïîêіéíèõ, òèõèõ çà-
òîêàõ, äå âіäñóòíÿ òå÷іÿ, – ðîñòå ãіãàíòñüêå ëà òà ò  òÿ
âіêòîðіÿ ðåãіÿ, ëèñòêè ÿêîї ñÿãà þòü 2 ì ó äіàìåòðі é
âèòðèìóþòü âàíòàæ ìàñîþ äî 50 êã.

Òâàðèííèé ñâіò òóò íàäçâè÷àéíî ðіçíîìàíіòíèé.
Áàãàòî òâàðèí æèâå íà äåðåâàõ, íàéáіëüøå – ìàâï,
ñåðåä ÿêèõ ðåâóíè ðóäі, ùî çàâáіëüøêè ç âåëèêîãî ñî-
áàêó, òà ëіíèâöіâ, ÿêі ãîäèíàìè íåðóõîìî âèñÿòü íà
äåðåâàõ. Æèâëÿòüñÿ âîíè ëèñòÿì і ïàãîíàìè äåðåâ.

31 2

Динне дерево (1), дерево какао (2), вікторія регія (3)

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ãîñïîäàðåì ëіñó ââàæàєòüñÿ íåáåçïå÷íèé õè-
æàê – ÿãóàð. Éîãî ïëÿìèñòå çàáàðâëåííÿ íåïîìіòíå 

ð ó

ñåðåä ãóñòîї çåëåíі. Ïîëþþ÷è íà çäîáè÷, ÿãóàð 
øâèäêî áіãàє, äîáðå ëàçèòü ïî äåðåâàõ і ïëàâàє.

21 3

Лінивець (1), ревун рудий (2), колібрі (3)
Ðіçíîìàíіòíèé ïòàøèíèé ñâіò ïðåäñòàâëåíèé òà-

êèìè âèäàìè, ÿê: ãàðïіÿ, ãðèô, òóêàí, êîëіáðі, ðіçíі 
ïàïóãè, ÷àïëÿ òà іáіñ.

Íà äåðåâàõ òàêîæ æèâóòü æàáè òà çìії.
Â Àìàçîíöі âîäèòüñÿ âåëåòåíñüêèé óäàâ àíà-

êîíäà – íàéäîâøà çìіÿ ñâіòó.
Ó âîäàõ Àìàçîíêè òà її ïðèòîêіâ âèðóє æèòòÿ. 

Íà ìіëèíі ãðіþòüñÿ ÷åðåïàõè, äàëі âіä áåðåãà ïëàâà-
þòü àëіãàòîðè, ïðіñíîâîäíі äåëüôіíè. Âîäèòüñÿ ðèáà 
ïіðàíüÿ, ùî çîâíі íàãàäóє êîðîïà. Ó íåї äóæå ãîñòðі 
çóáè. Çãðàÿ ïіðàíіé çà êіëüêà õâèëèí çàëèøàє âіä 
áèêà òіëüêè êіñòÿê.

Ó ëіñі ìåøêàþòü òèñÿ÷і âèäіâ êîìàõ. Òðàïëÿ-
þòüñÿ ìåòåëèêè ç ðîçìàõîì êðèë äî 30 ñì. Íà çåìëі 
é íà äåðåâàõ – áåçëі÷ ðіçíèõ ïàâóêіâ, ñåðåä ÿêèõ – 
ïàâóêè-ïòàõîїäè çàâäîâæêè ïîíàä 12 ñì.

Ó ïіâíі÷íіé òà ïіâäåííіé ÷àñòèíі ìàòåðèêà Ïіâ-
äåííà Àìåðèêà ðîçòàøîâàíà ñàâàíà.

Пригадайте, що називають саваною.
Ó ñàâàíі ðîñëèííіñòü áіäíà. Ïîäåêóäè ðîñòóòü 

ïàëüìè, äåðåâîïîäіáíі êàêòóñè.
Òóò âîäÿòüñÿ òàïіðè òà äèêі ñâèíі ïåêàðі. Іç õè-

æàêіâ, êðіì ÿãóàðà, òðàïëÿєòüñÿ ïóìà.
Òèïîâèì ìåøêàíöåì ñàâàíè є ïàíöåðíèê – ññà-

âåöü, óêðèòèé ïàíöèðîì ç íåâåëèêèõ ïëàñòèíîê, іç 
ñèëüíèìè êîðîòêèìè íîãàìè ç âèãíóòèìè êіãòÿìè.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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31 2

Панцерник (1), анаконда (2), тапір (3) 

Ó òðàâ’ÿíèñòèõ ñòåïàõ ìåøêàє ñòðàóñ íàíäó.
Іç ññàâöіâ ïîøèðåíі êіøêè ïàìïàñüêі.

Ïðèðîäà ïóñòåëü áіäíà. Ïîäåêóäè ðîñòóòü êàê-
òóñè é ÷àãàðíèêè. Ç òâàðèí íàéáіëüøå ÿùіðîê òà
çìіé.

Ó áàãàòüîõ ðàéîíàõ Ïіâäåííîї Àìåðèêè ëþäè
òðèâàëèé ÷àñ ïåðåòâîðþþòü âåëèêі äіëÿíêè çåìëі íà
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі óãіääÿ. Îñîáëèâî ïîìіòíî çìåí-
øóþòüñÿ ïëîùі ëіñіâ Àìàçîíії. Íà âåëè÷åçíèõ òåðè-
òîðіÿõ âèðóáóþòü і âèïàëþþòü ëіñè. Òàêà äіÿëü íіñòü
ëþäèíè çàâäàє øêîäè íå ëèøå âîëîãèì òðîïі÷íèì
ëіñàì, à é ïðèëåãëèì òåðèòîðіÿì. Âîíà ïðèçâîäèòü
äî çìåíøåííÿ êіëüêîñòі îïàäіâ, îáìіëіí  íÿ ðі÷îê,
çáіäíåííÿ ðîñëèííîãî ïîêðèâó é òâàðèííîãî ñâіòó.

Íèíі íà ìàòåðèêó ñòâîðåíî áëèçüêî 200 çàïîâіä-
íèêіâ і íàöіîíàëüíèõ ïàðêіâ. Ñòàí ïðèðîäè Ïіâäåí-
íîї Àìåðèêè – îá’єêò òóðáîòè ëþäåé óñüîãî ñâіòó.

Чому так кажутьЧому так кажуть
 Áàãàòî ëіñó – íå ãóáè, ìàëî ëіñó – áåðåæè.

До яких наслідків може призвести винищення лісів
Південної Америки?

Виконайте завдання (за вибором).
1. Використовуючи різні джерела інформації, під-
готуйте розповідь про ліси материка Південна
Америка.
2. Використовуючи різні джерела інформації, під-
готуйте повідомлення про рідкісну рослину або тва-
рину Південної Америки. Презентуйте його в класі. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Перевіряємо себе
1.  Чому природа вологих тропічних лісів Південної Америки 

така багата й різноманітна?
2.  Які рослини ростуть у вологих тропічних лісах Південної 

Америки?
3. Назвіть тварин – мешканців вологих тропічних лісів.
4.  Який рослинний і тваринний світ савани Південної Аме-

рики? Порівняйте його з рослинним і тваринним світом 
африканської савани. Заповніть у зошиті таблицю.

Савана Південної Америки Савана Африки
Рослини Тварини Рослини Тварини

5. Продовжте речення:
 «Під час вивчення цієї теми мені вдалося...»;
 «Виходячи із цього, я роблю висновок...».

…в Південній Америці розташований найвологіший на-
селений пункт на землі. Це колумбійське місто Буена-
вентура, де дощів випадає більше, ніж будь-де у світі.

Проєкт «Водяна красуня»      
Âèãîòîâòå êâіòêó âіêòîðіÿ ðåãіÿ, ÿêà ðîñòå 

íà ðі÷êàõ Ïіâäåííîї Àìåðèêè, çà çðàçêîì àáî 
âëàñíèì çàäóìîì.

Ðîñëèííèé і òâàðèííèé ñâіò Ïіâäåííîї Àìå-
ðèêè íàéáàãàòøèé і íàéðіçíîìàíіòíіøèé ñåðåä
óñіõ ìàòåðèêіâ. Âîëîãі òðîïі÷íі ëіñè ìàòåðèêà
õàðàêòåðèçóþòüñÿ ÷èñëåííèìè âèäàìè ðîñëèí òà 
ðîçìàїòòÿì ðіäêіñíèõ òâàðèí. Ó ñàâàíàõ Ïіâäåí-
íîї Àìåðèêè ïîøèðåíі ðîñëèíè é òâàðèíè, ÿêèõ 
íåìàє íà іíøèõ ìàòåðèêàõ. Ïðèðîäà Ïіâäåííîї
Àìåðèêè ïåðåáóâàє ïіä çàãðîçîþ çíèùåííÿ òà 
ïîòðåáóє îõîðîíè.

Коротко про головнеКоротко про головне

Чи  знаєте  ви,  що...

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Âàì çíàäîáëÿòüñÿ: ãîôðîâàíèé ïàïіð ðîæåâîãî 
òà æîâòîãî êîëüîðіâ, êàðòîí ðîæå âîãî òà çåëåíîãî
êîëüîðіâ, íîæèöі, öèðêóëü, ïðîñòèé îëіâåöü, êëåé
ÏÂÀ.

Âèêîíóéòå ïîñëіäîâíî.
1. Íàêðåñëіòü êîëî äіàìåòðîì 5 ñì íà êàðòîíі

ðîæåâîãî êîëüîðó. Âèðіæòå éîãî – öå áóäå îñíîâà
êâіòêè.

2. Íàìàëþéòå ïåëþñòêó íà êàðòîíі òà âèðіæòå
її. Öå áóäå øàáëîí äëÿ âèãîòîâëåííÿ ïåëþñòîê.

3. Âèðіæòå ç ãîôðîâàíîãî ïàïåðó ðîæåâîãî êî-
ëüîðó ïîòðіáíó âàì êіëüêіñòü ïåëþñòîê.

4. Íàêëåéòå ïåëþñòêè íà
îñíîâó êâіòêè, ðîçïî÷èíàþ÷è
ç íèæíüîãî ðÿäó, ÿê ïîêàçàíî
íà ôîòî.

5. Âèðіæòå ñìóæêó çàâ-
øèðøêè 2 ñì òà çàâ äîâæêè
10 ñì ç ãîôðîâàíîãî ïàïåðó
æîâòîãî êîëüîðó. Ïî âñіé äîâ-
æèíі ñìóæêè çðîáіòü íàäðіçè

çàâ äîâæêè 1 ñì 3 ìì íà âіäñòàíі 5 ìì. Ñêðóòіòü
ñìóæêó â òðóáî÷ êó òà ïð è êëåéòå (äîãîðè áîêîì, íà
ÿêîìó âèêîíóâàëè íàäðіçè) ó ñåðåäèíó êâіòêè.

6. Íà êàðòîíі çåëåíîãî
êîëüîðó íàìàëþéòå ëèñòîê
êâіò êè òà âèðіæòå éîãî.

7. Ðîçìіñòіòü êâіòêó íà àð-
êóøі áіëîãî ïàïåðó òà ïðè-
êëåéòå її.

Ïðåçåíòóéòå ñâîþ ðîáîòó
ïåðåä îäíîêëàñíèêàìè.

Îáãîâîðіòü ó êëàñі, íà
ÿêîìó êîíòèíåíòі ðîñòå êâіòêà âіêòîðіÿ ðåãіÿ.
Ó ÷îìó її îñîáëèâіñòü? ×è ðîñòå òàêà êâіòêà â іíøèõ
ìіñöÿõ?

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Австралія – найсухіший материк
Чому Австралію
називають
найсухішим
материком?

Знайдіть і покажітьЗнайдіть і покажіть
на карті материк Австралія.на карті материк Австралія.
Чим він відрізняється Чим він відрізняється 
від інших материків?від інших материків?
У якій півкулі вінУ якій півкулі він
розміщений?розміщений?

Àâñòðàëіÿ – íàéìåíøèé 
ìàòåðèê íà Çåìëі. Íà ñõîäі 
éîãî îìèâàþòü âîäè Òèõîãî
îêåàíó, à íà ïіâäíі, çàõîäі é 
ïіâíî÷і – Іíäіéñüêîãî. Àâ-
ñòðàëіÿ âіääà ëåíà âіä іíøèõ
ìàòåðèêіâ. Òóò ðîçìіùåíà 
òіëüêè îäíà äåðæà âà – Àâ-
ñòðàëіéñüêèé Ñîþç.

Íà ïіâíî÷і âіä ìàòåðèêà
ðîçòàøîâàíèé îñòðіâ Íîâà
Ãâіíåÿ, à íà ïіâäíі – îñòðіâ Òàñìàíіÿ.

Знайдіть на фізичній карті півкуль шкільного атласу 
острови Нова Гвінея і Тасманія.

Â Àâñòðàëії ïåðåâàæàþòü ïóñòåëі, ãëèáîêі êàíü-
éîíè é òðîïі÷íі ëіñè. Ïîâåðõíÿ ìàòåðèêà ïåðåâàæíî 
ðіâíèííà. Íà ñõîäі ðîçòàøîâàíі Áëàêèòíі ãîðè ç 
ïëîñêèìè âåðøèíàìè. Íàéâèùà âåðøèíà Àâñòðà-
ëії – ãîðà Êîñöþøêî ó Ñíіæíèõ ãîðàõ, ùî íîñèòü 
іì’ÿ ïîëüñüêîãî ãåðîÿ Òàäåóøà Êîñöþøêà.

Îñîáëèâіñòþ ìàòåðèêà є Âåëèêèé Áàð’єðíèé ðèô. 
Âіí є íàéáіëüøèì íà Çåìëі ïðèðîäíèì îá’єêòîì, 
óòâîðåíèì æèâèìè îðãàíіçìà ìè. Ðèô ñêëàäàєòüñÿ

Материк 
Австралія

Каньйон – глибока долина між кручами, зазвичай
вимита річкою.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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çі ñêåëåòіâ ìіëüÿðäіâ êðè-
õіòíèõ îðãàíіçìіâ – êîðàëî-
âèõ ïîëіïіâ.

Ìàòåðèê áàãàòèé íà êî-
ðèñíі êîïàëèíè: êàì’ÿíå
âóãіëëÿ, íàôòó, ïðèðîäíèé 
ãàç, ðіçíîìàíіòíі ðóäè.

Àâñòðàëіÿ – íàéñóõі-
øèé ìàòåðèê Çåìëі. Îïàäіâ 
òóò âèïàäàє â 5 ðàçіâ ìåíøå,
íіæ â Àôðèöі. Òåìïåðà-
òóðà ïîâіòðÿ âäåíü óëіòêó 
ñòàíîâèòü áëèçüêî +35 Ñ.
Óçèìêó âäåíü âîíà ñÿãàє 
+20  Ñ, ó Âåëèêіé ïóñòåëі
Âіêòîðії äî +10ї Ñ.

Â Àâñòðàëії ìàëî ðі÷îê. 
Íàéáіëüøà ðі÷êà – Ìóððåé, 
à íàéáіëüøå îçåðî – Åéð. 
Âîíî ìіëêå é çàñîëåíå.

Знайдіть ці об’єкти на фізичній карті півкуль.

Êîðіííå íàñåëåííÿ Àâñòðàëії – àáîðèãåíè – ìàє
òåìíèé êîëіð øêіðè. Ó ìèíóëîìó âîíè ïîëþâàëè,
âèêîðèñòîâóþ÷è áóìåðàíãè – âèãíóòі ïëàñòèíè ç
ïëîñêîþ íèæíüîþ ïîâåðõíåþ і âèïóêëîþ âåðõíüîþ. 
Àâñòðàëіéñüêі áóìåðàíãè ìàþòü âëàñòèâіñòü ïî-
âåðòàòèñÿ. Íà ìàòåðèêó æèâóòü òàêîæ єâðîïåéöі.

Австралійські 
аборигени

Бумеранг

Велика пустеля 
Вікторія

Корали

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Àâñòðàëіéöі ðîçâîäÿòü îâåöü, ñâèíåé, ïòèöþ, 
áäæіë, êîíåé і âåðáëþäіâ, âèðîùóþòü ïøåíèöþ, 
æèòî, îâåñ, ÿ÷ìіíü, êóêóðóäçó, ÿêі çàâåçåíî ç іí-
øèõ ìàòåðèêіâ.

Чому так кажутьЧому так кажуть
Æèòòÿ ÿê áóìåðàíã: ùî çàïóñòèø, òå é ïîâåð-
íåòüñÿ.

Якими видами транспорту можна з інших материків 
дістатися Авст ралії?

Перевіряємо себе
1.  Знайдіть на фізичній карті півкуль шкільного атласу мате-

рик Австралія. Які океани його омивають? 
2.  Які материки розташовані найближче до Австралії?
3. Назвіть найхарактерніші риси материка Австралія.
4.  Яке населення проживає на материку? Чим воно займа-

     ється?

Позначте на контурній карті Австралію та океа  ни, 
що її омивають.

Використовуючи різні джерела інформації, підго-
туйте повідомлення про острів Тасманія.

…острів Нова Гвінея, що належить 
Австралії, укритий тропічни ми ліса-
 ми, у яких водяться райські пта  хи. 
Вони охороняються законом, ос-
кіль ки опинилися на межі повного 
зникнення.

Àâñòðàëіÿ – íàéìåíøèé і íàéñóõіøèé ìàòåðèê 
Çåìëі, áàãàòèé íà êîðèñíі êîïàëèíè. Êîðіííå
íàñå ëåííÿ – àáîðèãåíè.

Коротко про головнеКоротко про головне

Чи  знаєте  ви,  що...

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Рослинний і тваринний світ Австралії
Чому Австралія –
країна дивовижних 
тварин?

Що вам відомо проЩо вам відомо про
Австралію? Австралію? 
Покажіть материк на карті.Покажіть материк на карті.

Àâñòðàëіéñüêèé êîíòèíåíò ñëàâèòüñÿ ðіäêіñíè-
ìè òà óíіêàëüíèìè òâàðèíàìè. Ðіçíîìàíіòòÿ éîãî
ðîñëèííîãî ñâіòó çàëåæèòü âіä êіëüêîñòі âîëîãè. Íà
êîíòèíåíòі є òðîïі÷íі ëіñè, ñàâàíè òà ïóñòåëі.

Òðîïі÷íі ëіñè ðîñòóòü âóçüêîþ ñìóãîþ íà ñõîäі
Àâñòðàëії. Âîëîãå, ñïåêîòíå ëіòî òðèâàє òðè-÷îòèðè
ìіñÿöі іç æîâòíÿ ïî ãðóäåíü, çà öåé ÷àñ âèïàäàþòü
ðÿñíі äîùі. Ó ëіñàõ ðîñòóòü åâêàëіïòè, àðàóêàðії 
(õâîéíі äåðåâà), ðіçíі âèäè ïàëüì, äåðåâîïîäіáíі ïà-
ïîðîòі, áàìáóê, äóæå áàãàòî âèäіâ îðõіäåé.

Îñêіëüêè Àâñòðàëіÿ âіäìåæîâàíà âіä іíøèõ ÷àñ-
òèí ñâіòó îêåàíàìè, òóò çáåðåãëèñÿ òâàðèíè, ÿêèõ
íåìàє íà іíøèõ ìàòåðèêàõ. Íàéáіëüøå ñåðåä ññàâ-
öіâ ñóì÷àñòèõ.

Ó òðîïі÷íèõ ëіñàõ æèâå êîàëà, àáî ñóì÷àñòèé
âåäìіäü. Óâåñü ÷àñ êîàëà ïðîâîäèòü íà åâêàëіïòі, äå
õàð÷óєòüñÿ ëèñòÿì і ñïèòü.

Íà îñòðîâі Òàñìàíіÿ òðàïëÿєòüñÿ ðіäêіñíèé õè-
æàê – òàñìàíіéñüêèé äèÿâîë, ÿêèé óêðèòèé ÷îðíèì
ãóñòèì õóòðîì і ìàє ñèëüíі íîãè òà êîðîòêèé õâіñò.

Áіëÿ áåðåãіâ âîäîéì ìåøêàþòü äàâíі ññàâöі, ÿêі
âіäêëàäàþòü ÿéöÿ, – êà÷êîíіñ і єõèäíà.

2 31

Тасманійський диявол (1), качконіс (2), єхидна (3)

СуС мчастіуу ,іі або торбуни, – тварини, які доношу-
ють дитинчат у зовнішній сумці.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Ó ëіñàõ âîäèòüñÿ áàãàòî ðіäêіñíèõ ïòàõіâ, ñåðåä 
ÿêèõ íàéáіëü øèé – êàçóàð øîëîìîíîñíèé. Âіí íå 
ëіòàє, æèâèòüñÿ íàñіííÿì і ïëîäàìè. Òóò æèâóòü 
ëіðî õâîñòè. Áіëÿ âîäîéì ñåëÿòüñÿ ëåáåäі ÷îðíі, 
æóðàâ ëі âіíöåíîñíі.

2 31

Журавель вінценосний (1), лірохвіст (2), 
казуар шоломоносний (3)

Ïî áåðåãàõ ðі÷îê âîäÿòüñÿ êðîêîäèëè, æàáè. Ñå-
ðåä ðîçìàїòòÿ êîìàõ ñâîїìè ðîçìіðàìè âèðіçíÿþòüñÿ
ìåòåëèêè. Ðîçìàõ êðèë äåÿêèõ ç íèõ ñÿãàє 14 ñì.

Ùî äàëі íà ïіâäåíü, òî îïàäіâ ìåíøàє. Ïîøè ðþ-
þòüñÿ åâêàëіïòîâі ëіñè. Çàâäÿêè ðîçãàëóæåíèì êîðå-
íÿì åâêàëіïò îòðèìóє ç ґðóíòó âåëèêó êіëüêіñòü âîäè, 
ùî âèïàðîâóєòüñÿ ÷åðåç ëèñòêè. Íà ãіëêàõ ëèñòî÷êè 
ðîçòàøîâóþòüñÿ ðåáðîì äî ñîíÿ÷íîãî ñâіòëà, òîìó 
êðîíà äåðåâà íå óòâîðþє òіíі.

Ó ñàâàíі ðîñòóòü àêàöії, à òàêîæ ïëÿøêîâі äå ðå-
âà, ó ñòîâáóðàõ ÿêèõ íàêîïè÷óєòüñÿ áàãàòî âîëîãè. 
Íàéïîøèðåíіøі òóò òâàðèíè – êåíãóðó, ùî íàëå-
æàòü äî ñóì÷àñòèõ. Âîíè є ñèìâîëîì Àâñòðà ëії. 
Ó íèõ äóæå äîâãі é ñèëüíі çàäíі íîãè, äîâ ãèé ìіö-
íèé õâіñò, íåîáõіäíèé äëÿ óòðèìàííÿ ðіâíîâàãè ïіä 
÷àñ ñòðèáêіâ. Є òàêîæ êàðëèêîâі êåíãóðó ðîçìіðîì 
áëèçüêî 30 ñì.

2 31

Вомбат (1), карликовий кенгуру (2),  ему (3)
Âîìáàòè, íà ÿêèõ ïîñèëåíî ïîëþâàëè çàðàäè 

õóò ðà, òåïåð òðàïëÿþòüñÿ çðіäêà.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Ó ñàâàíàõ ìåøêàþòü åìó. Âîíè íå ëіòàþòü, àëå
çäàòíі áіãòè çі øâèäêіñòþ 50 êì/ãîä. ßéöÿ åìó
íåçâè ÷àéíі. Їõíÿ ìàñà – 700–900 ã.

Ïîøèðåíі âàðàíè, áàãàòî çìіé, ñåðåä íèõ îäíà ç 
íàéáіëüøèõ ó ñâіòі – ïіòîí àìåòèñòîâèé.

Íàéáіëüøó ïëîùó â Àâñòðàëії îõîïëþþòü ïóñ-
òåëі. ×åðâîíèì ñåðöåì Àâñòðàëії íàçèâàþòü Âåëèêó
ïóñòåëþ Âіêòîðіþ і Âåëèêó Ïіùàíó ïóñòåëþ. 

Ó ïóñòåëÿõ æèâóòü ñóì÷àñòі ññàâöі – êðîòè, òóø-
êàí÷èêè, êåíãóðó ðóäі. Ìåøêàþòü ïòàõè.

Òóò æèâå ìîëîõ – ÿùіðêà, ùî âіä íîñà äî õâîñòà 
âêðèòà âåëèêèìè ãîñòðèìè øèïàìè. Ìîëîõ âáèðàє
âîäó âñієþ ïîâåðõíåþ øêіðè. ßêùî âіí ðàïòîì
ïîòðàï ëÿє ïіä äîù, òî øêіðà íàáðÿêàє.

Òðàïëÿєòüñÿ ïëàùîíîñíà ÿùіðêà. Ó ìîìåíò
íåáåç ïåêè íàâêîëî її ãîëîâè ðîçäóâàєòüñÿ øêіðà, ùî
íàãàäóє ïàðàñîëüêó.

2

3
1

4

Пустеля Австралії (1) та ї ї мешканці: кенгуру рудий (2),
плащоносна ящірка (3), молох (4)

Ãîñïîäàðñüêå îñâîєííÿ Àâñòðàëії – âèðóáóâàííÿ
ëіñіâ і ÷àãàðíèêіâ, âèïàñàííÿ îâåöü, ðîçâèòîê ïðî-
ìèñëîâîñòі é òóðèçìó – çàãðîæóє óíіêàëüíіé ïðè-
ðîäі ìàòåðèêà. Òîìó òóò ñòâîðåíî ïðèðîäîîõîðîííі
òåðèòîðії. Íàéáіëüøà ç íèõ – Íàöіîíàëüíèé ïàðê
Êîñöþøêî. Ñïðàâæíіì äèâîì є ìîðñüêèé ïàðê
Âåëè êîãî Áàð’єð íîãî ðèôó, äå îõîðîíÿþòü êîðàëè.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Чому так кажутьЧому так кажуть
 Àâñòðàëіéöі çàìіñòü ïîíÿòòÿ «çà êîðäîíîì» âè-
êîðèñòîâóþòü âèñëіâ «çà ìîðåì».

Розв’яжіть проблему.
Ùî äàëі ðóõàòèñü Óêðàїíîþ íà ïіâäåíü, òî 
ñòàâàòèìå òåïëіøå, à äëÿ àâñòðàëіéöіâ ðóõ íà 

ïіâíі÷ îçíà÷àє ïіäâèùåííÿ òåìïåðàòóðè. Ñîíöå íåáî-
ñõèëîì â Àâñòðàëії ðóõàєòüñÿ ó çâîðîòíîìó íàïðÿì-
êó – ïðîòè ãîäèííèêîâîї ñòðіëêè. Íàâіòü äâåðíі 
çàìêè òóò óñòàíîâëþþòü іíàêøå, òîìó, ùîá âіä÷è-
íèòè çàìîê, êëþ÷ ó íüîìó òðåáà ïðîêðóòèòè òàêîæ 
ïðîòè ãîäèííèêîâîї ñòðіëêè, ùîá çà÷èíèòè – çà íåþ.
Ïðèïóñòіòü, ÷îìó òàê âіäáóâàєòüñÿ.

Перевіряємо себе
1. Які природні зони є на території Австралії?
2. Чим особливий рослинний світ цього материка?
3.  Чим привабливий тваринний світ Австралії? 
4.  Як господарська діяльність людини на материку впливає 

на його природу?

Використовуючи різні джерела інформації, підго-
туйте повідомлення про будь-яку рослину або тва-
рину, що трапляється тільки в Австралії.

…Великий Бар’єрний риф внесено до списку Все-
світньої природної спадщини через величезний масив
коралів (понад 400 видів) найрізноманітніших форм і
кольорів. 

Ïðèðîäà Àâñòðàëії ðіçíîìàíіòíà. Òóò є òðî-
ïі÷íі ëіñè, ñàâàíè, ïóñòåëі. Â Àâñòðàëії ìåøêàє
áàãàòî òâàðèí, ÿêèõ íåìàє íà іíøèõ ìàòåðèêàõ.
Óíіêàëüíà ïðèðîäà Àâñòðàëії ïîòðåáóє îõîðîíè.

Коротко про головнеКоротко про головне

Чи  знаєте  ви,  що...

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Антарктида – найхолодніший материк
Чому
Антарктиду
називають
крижаною
пустелею?

Знайдіть на карті материк Знайдіть на карті материк 
Антарктида. Антарктида. 
Що ви про нього знаєте? Що ви про нього знаєте? 
У яких півкулях він розміщений? У яких півкулях він розміщений? 
Які океани омивають Антарктиду?Які океани омивають Антарктиду?

Àíòàðêòèäà (ç ãðåöü-
êîї – «ïðîòèëåæ íèé Àðê-
òèöі») – íàéïіâ äåííіøèé
ìàòåðèê ïëàíåòè Çåìëÿ.
Ìàéæå âñÿ ïîâåðõíÿ Àí-
òàðêòèäè âêðèòà êðèãîþ.

Ìàòåðèê Àíòàðêòèäà
ðàçîì ç ïðèëåãëèìè äî íåї
äіëÿí êàìè Àòëàíòè÷íîãî, Іí-
 äіéñüêîãî òà Òèõîãî îêåàíіâ
óòâîðþє Àíòàðêòèêó.

Àíòàðêòèäà – íàéáіëüø âіòðÿíèé і õîëîäíèé 
êîíòèíåíò. Òóò çàðåєñòðîâàíî íàéíèæ÷ó (–89 Ñ)
òåìïåðàòóðó ïîâіòðÿ íà Çåìëі. Öåé ðàéîí äіñòàâ
íàç âó Ïîëþñ õîëîäó Çåìëі. Íàéâèùà òåìïåðàòóðà â 
ïðèáåðåæíіé çîíі –11 Ñ. Òåìïåðàòóðà –40 Ñ ìîæå
òðèìàòèñÿ âïðîäîâæ óñüî  ãî ðîêó. Îïàäè âèïàäàþòü
ëèøå ó âèãëÿäі ñíіãó. Äëÿ Àíòàðêòèäè õà ðàê òåðíі
ñèëüíі âіòðè.

Ó òîâùàõ ìàòåðèêà ìіñòÿòüñÿ êîðèñíі êîïàëèíè:
êàì’ÿíå âóãіëëÿ, çàëіçíà ðóäà, ñëþäà, ìіäü, ñâèíåöü, 
öèíê, ãðàôіò òîùî. Àëå âèäîáóâàòè їõ çà áî ðîíåíî
ìіæíàðîäíîþ óãîäîþ.

Ìàòåðèê âêðèòèé òîâùåþ êðèãè, ùî ç’єäíàíà
ç êðèãîþ îêåà  íó. Òîâùèíà êðèæàíîãî ïîêðèâó ñòà-

Антарктика – південна полярна область Землі.

Материк Антарктида

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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íîâèòü ìàéæå 2000 ì, à â äåÿêèõ ìіñöÿõ – ïîíàä 
4000 ì.

Òîìó Àíòàðêòèäà íàéâèùà ñåðåä іíøèõ ìàòåðè-
êіâ. Â àíòàðêòè÷íèõ ëüîäàõ ìіñòèòüñÿ ïðèáëèçíî
4
5

óñієї ïðіñíîї âîäè ïëàíåòè Çåìëÿ.

Íåçâàæàþ÷è íà òîâùó êðèãè, â Àíòàðêòèäі іñ-
íóþòü îçåðà, à â ëіòíіé ÷àñ – і ðі÷êè.

Íà ìàòåðèêó çàáîðîíåíî ãîñïîäàðñüêó äіÿëüíіñòü. 
Àíòàðêòèäà íå íàëåæèòü æîäíіé äåðæàâі ñâіòó.

Ïîñòіéíîãî íàñåëåííÿ íà ìàòåðèêó íåìàє.

Краєвид Антарктиди

Íà ìàòåðèêó ïðîâîäÿòü
íàóêîâі äîñëіäæåííÿ ìàé  æå 
40 ìіæíàðîäíèõ ñòàíöіé.
Ñåðåä íèõ є òàêîæ óêðà-
їíñüêà íàóêî âî-äîñëіäíà
ñòàíöіÿ «Àêà   äåìіê Âåðíàä-
ñüêèé». Ó÷åíі äîñëіäæóþòü 
ëüîäîâèêè, êëіìàò, ïðèáå-
ðåæíі âîäè, âïëèâ ñóâîðèõ 
ïðèðîäíèõ óìîâ íà îðãàíіçì
ëþäèíè. Áóëî çäіéñíåíî 
íèçêó íàóêîâèõ âіäêðèòòіâ. Âè íàéäåíî íîâèé ñïî-
ñіá óòî÷íåííÿ ïðîãíîçó çåìëåòðóñіâ.

Станція «Академік 
Вернадський»

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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Знайдіть станцію «Академік Вернадський» на фі зич-
ній карті півкуль шкільного атласу.
Подумайте, чому Антарктиду відвідують лише ту-
ристи та співробітники науково-дослідних станцій.

Чому так кажутьЧому так кажуть
 Àíòàðêòèäà – êðèæàíà ïóñòåëÿ.

Перевіряємо себе
1. Доведіть, що материк Антарктида дійсно крижана пустеля.
2.  Опишіть погоду в Антарктиді. Як ви думаєте, чи існує там

життя?
3.  Яку область земної кулі називають Антарктикою? Що

більше за площею – Антарктика чи Антарктида? Чому?
4.  Чи хотілося б вам побувати в Антарктиді? Що вас най-

більше приваблює?

Запишіть слова з префіксом най-, які характеризують 
Антарктиду. Порівняйте в парах, у кого більше слів.

…найсухіше місце на Землі – не Сахара або інша пус-
теля, а територія в Антарктиді під назвою Сухі долини. 
У цій місцевості майже немає криги і снігу, оскільки во-
лога випаровується під дією потужних вітрів. Учені вва-
жають, що ці природні умови наближені до умов Марса. 
Тому Сухі долини – місце для тренувань космонавтів.

Àíòàðêòèäà – íàéõîëîäíіøèé ìàòåðèê Çåìëі. 
Ðàçîì ç ïðèëåãëèìè äî íåї äіëÿíêàìè Àòëàí-
òè÷íîãî, Іíäіéñüêîãî òà Òèõîãî îêåàíіâ óòâîðþє
ïіâäåííó ïîëÿðíó îáëàñòü Çåìëі – Àíòàðêòèêó.
Àíòàðêòèäà âêðèòà òîâùåþ êðèãè. Ïîñòіéíîãî
íàñåëåííÿ íà ìàòåðèêó íåìàє.

Коротко про головнеКоротко про головне

Чи  знаєте  ви,  що...

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Рослинний і тваринний світ Антарктиди
Чи існує
життя на материку 
Антарктида?

Які погодні умови характерні Які погодні умови характерні 
для Антарктиди?для Антарктиди?
Що таке оазис?Що таке оазис?

Âè âæå çíàєòå, ùî Àíòàðêòèäà – íàéõîëîäíіøèé 
ìàòåðèê Çåìëі. Áіëüøà ÷àñòèíà Àíòàðêòèäè – çîíà 
àíòàðêòè÷íîї ïóñòåëі. Óëіòêó äå-íå-äå ïîáëèçó áåðå-
ãіâ, íà ïіäâèùåíèõ ìіñöÿõ ïîâåðõíÿ òðîõè ïðî    ãðі âà-
єòüñÿ і çâіëüíÿєòüñÿ âіä ñíіãó. Öі äіëÿíêè íàçèâàþòü 
àíòàðêòè÷íèìè îàçèñàìè.

Порівняйте оазиси Антарктиди з оазисами в Африці.
Áіëüøіñòü òâàðèí ìåøêàє íà àíòàðêòè÷íîìó

óçáåðåææі òà â îêåàíі. Íàä ïîâåðõíåþ îêåàíó ìîæíî 
ïîáà÷èòè ïòàõіâ: ñíіæíîãî áóðå âіñíèêà, ïîìîðíèêà,
áàêëàíà. Ó âîäі áàãàòî êðèëÿ – äðіáíèõ ðà÷êіâ. 
Öå îñíîâíèé êîðì äëÿ áàãàòüîõ âèäіâ ðèá, ïòàõіâ і 
ññàâöіâ.

31 2

Сніжний буревісник (1), баклан (2), поморник (3)
Âàæêî óÿâèòè ïòàøèíèé ñâіò Àíòàðêòèäè áåç 

ïіíãâіíіâ. Íàéïîøèðåíіøі – öå ïіíãâіíè Àäåëі òà 
іìïåðàòîðñüêі ïіíãâіíè. Ïіíãâіíè Àäåëі – ïòàõè 
ñåðåä íіõ ðîçìіðіâ, ùî ìàþòü ÷îðíèé âåðõ і áіëå 
÷åðå âî. Æèâëÿòüñÿ ïòàõè äðіáíèìè ðà÷êàìè òà ðè-
áîþ. Õîäÿòü âîíè íåçãðàáíî, ïåðåâàëüöåì. Àëå ó 
âîäі – öå ÷óäîâі ïëàâöі.

Антарктичні оазиси – вільні від постійного кри-
жаного чи сніжного покриву ділянки місцевості в
Антарктиді.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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1 2

Пінгвіни: Аделі (1), імператорські (2)
Іìïåðàòîðñüêі ïіíãâіíè – öå âåëèêі ïòàõè çàâ-

âèøêè ïîíàä 1 ì і ìàñîþ äî 50 êã. Ëàïè â íèõ ç
òîâñòîþ øêіðîþ, ïðèñòîñîâàíі äî ïåðåñóâàííÿ ïî
ãîñòðîìó ëüîäó é ñíіãîâèõ çàìåòàõ. Іìïåðàòîðñüêі 
ïіíãâі íè æèâëÿòüñÿ ðèáîþ, êàëüìàðàìè, äðіáíèìè
ðà÷êàìè. Ïîëþþòü öі òâàðèíè çãðàÿìè.

Ñàìêà іìïåðàòîðñüêîãî ïіíãâіíà âçèìêó âіä-
êëàäàє îäíå ÿéöå ìàñîþ ìàéæå 500 ã. Ñàìåöü, ùîá
óáåðåãòè ÿéöå âіä õîëîäó, çàòèñêàє éîãî ìіæ ëàïàìè
òà ïðèãîðòàє äî âêðèòîї ïóõîì ñêëàäêè íà æèâîòі.

Ó ïðèáåðåæíèõ âîäàõ Àíòàðêòèäè âîäÿòüñÿ
ññàâöі – òþëåíі òà êèòè. Òâàðèíè äîáðå ïðèñòîñîâà íі
äî ïëàâàííÿ çàâäÿêè êіíöіâêàì-ëàñòàì. Âіä ïåðå-
îõîëîäæåííÿ ó êðèæàíіé âîäі їõ çàõèùàє òîâñòèé
øàð ïіäøêіðíîãî æèðó. Òþëåíі æèâëÿòüñÿ ðèáîþ і 
êàëüìàðàìè.

Â àíòàðêòè÷íèõ âîäàõ áàãàòî êèòіâ, ñåðåä íèõ
ñèíі êèòè é êàøàëîòè. Æèâëÿòüñÿ âîíè êðèëåì.

Íåçâàæàþ÷è íà âіäñóòíіñòü íà ìàòåðèêó ïî    ñòіé-
íî   ãî íàñåëåííÿ, ïðèðîäà Àíòàðêòèäè ïîòðåáóє
îõîðî íè. ×åðåç íàäìіðíèé ïðîìèñåë êіëüêіñòü ìîð-
ñüêèõ ññàâöіâ ó ïðèáåðåæíèõ âîäàõ ìàòåðèêà çíà÷ íî
çìåíøèëàñÿ. Óíàñëіäîê àâàðіé ñóäåí áіëÿ áåðåãіâ
Àíòàðêòèäè ó âîäó ïîòðàïëÿþòü òèñÿ÷і òîíí ïà-
ëèâà. Íà її ïîâåðõíі óòâîðþþòüñÿ âåëè÷åçíі íàôòîâі
ïëÿìè. Â óìîâàõ ñóâîðîãî êëіìàòó öі ïëÿìè íå
çíèêà þòü ðîêàìè.

Ìіæ êðàїíàìè, ùî çäіéñíþþòü äîñëіäæåííÿ â 
Àíòàðêòèäі, óêëàäåíî óãîäó ùîäî ïðèðîäîîõîðîí-
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íèõ çàõîäіâ. Âèëîâ ðèáè òà іíøèõ òâàðèí â àíòàðê-
òè÷íèõ âîäàõ îáìåæåíî.

Припустіть, чому існує заборона на ввезення собак 
до Антарктиди.
Ó 1972 ðîöі ïðåäñòàâíèêè 80 äåðæàâ âèðі-

øèëè, ùî Àíòàðêòèäà áóäå âñåñâіòíіì ïðèðîäíèì
çàïîâіäíèêîì. Çîêðåìà, ÷åðåç öå ç 1994 ðîêó äіє ïî-
ñòіéíà çàáîðîíà íà ââåçåííÿ â Àíòàðêòèäó ñîáàê – 
ó÷åíі ïîáîþþòüñÿ, ùî âîíè ìîæóòü ïåðåíîñèòè íå-
áåçïå÷íі äëÿ ìіñöåâèõ òâàðèí õâîðîáè òà ïîëþâàòè 
íà ïòàõіâ.

Напишіть електронного листа українським науков-
цям, які працюють на станції «Академік Вер   над-
ський». Поставте їм запи  тання про Антарктиду, що 
вас цікавлять. 

Перевіряємо себе
1.  Які природні умови Антарктиди впливають на живу 

при  роду?
2.  Які тварини мешкають в Антарктиді? Як вони пристосува-

лися до суворих природних умов? Відповідь ілюструйте 
прикладами.

3. Чому природа Антарктиди потребує охорони?
4. Складіть у зошиті ланцюг живлення тварин в Антарктиді.
5.  Чи задоволені ви результатами своєї роботи під час вив-

чення теми «Рослинний і тваринний світ Антарктиди»? Які 
питання ви б хотіли дослідити глибше?

Ïåðåâàæíà ÷àñòèíà Àíòàðêòèäè – çîíà àí-
òàðêòè÷íîї ïóñòåëі, ùî ïîçáàâëåíà ðîñëèííîãî
ïîêðèâó é òâàðèí. Áіëüøіñòü òâàðèí ìåøêàє íà 
àíòàðêòè÷íîìó óçáåðåææі òà â îêåàíі é ïðèñòî-
ñóâàëàñÿ äî æèòòÿ â ñóâîðèõ ïðèðîäíèõ óìîâàõ
ìàòåðèêà. Ëþäè âñієї ïëàíåòè ìàþòü äáàòè, ùîá
Àíòàðêòèäà çàëèøèëàñÿ ïåðâîçäàííîþ òà íåäî-
òîðêàííîþ çåìëåþ.

Коротко про головнеКоротко про головне

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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…у водах Антарктики мешкають
крижані риби, або білокровки. Кров
крижаних риб безбарвна. Така
особ ливість кровоносної системи
дозволяє білокровкам існувати в
середовищі з температурою нижче
від точки замерзання води.

Навчальний проєкт
«Öіêàâèé ñâіò ìàòåðèêà, íà ÿêèé

ìè õî÷åìî ïîòðàïèòè»

Âèêîðèñòîâóþ÷è ðіçíі äæåðåëà іíôîðìàöії – ôî òî,
ìàëþíêè, іíòåðíåò-äæåðåëà, çäіéñíіòü âіðòóàëüíó
ïîäîðîæ äî ìàòåðèêà, íà ÿêèé âè ìðієòå ïîòðàïèòè.
Ïіäãîòóéòå ðîçïîâіäü (ïðåçåíòàöіþ, ìàëþíîê, áóê-
ëåò òîùî) ïðî ïîáà÷åíå. Ïîäіëіòüñÿ îòðèìàíîþ іí-
ôîðìàöієþ і âðàæåííÿìè ç îäíîêëàñíèêàìè.

Проєкт «Пінгвін»
Âàì çíàäîáëÿòüñÿ: ïëàñòè-

ëіí, äîùå÷êà äëÿ ëіïëåííÿ, ñòåêè, 
âîëîãі ñåðâåòêè, çóáî÷èñòêà òà àðêóø 
êàðòîíó áëàêèòíîãî êîëüîðó.

Âèêîíóéòå ïîñëіäîâíî.
1. Ç ïëàñòèëіíó ÷îðíîãî êîëüîðó âèëіïіòü òóëóá

òà ãîëîâó ïіíãâіíà. Ç’єäíàéòå їõ ìіæ ñîáîþ çà äîïî-
ìîãîþ çóáî÷èñòêè.

2. Ç ïëàñòèëіíó áіëîãî êîëüîðó âèëі ïіòü ÷åðåâöå
ïіíãâіíà, ïîìàðàí÷åâîãî – ëàïè òà äçüîá, ÷îðíî -
ãî – êðèëà, áіëîãî, çåëåíîãî òà ÷îðíîãî – î÷і ïіíã-
âіíà. Ç’єäíàéòå âñі äåòàëі.

Îáãîâîðіòü ó êëàñі, íà óçáåðåææÿõ ÿêèõ îêåàíіâ
ìåøêàþòü ïіíãâіíè. ßêèé ñïîñіá æèòòÿ âîíè âå-
äóòü? ×è ïîòðіáíî îáåðіãàòè ïіíãâіíіâ? ×îìó?

Чи  знаєте  ви,  що...
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Як влаштована Cонячна система
Яку
будову має
Сонячна
система?

Як рухається наша планета? Як рухається наша планета? 
Що є наслідком обертання ЗемліЩо є наслідком обертання Землі
навколо своєї осі?навколо своєї осі?
Що відбувається внаслідок Що відбувається внаслідок 
обертання Землі навколо Сонця?обертання Землі навколо Сонця?

Íàâêîëî Ñîíöÿ îáåðòàєòüñÿ 8 íåáåñíèõ òіë. Óñі 
âîíè ìåíøі âіä Ñîíöÿ і íå âèïðîìіíþþòü ñâіòëà. Öі
òіëà íàçèâàþòü ïëàíåòàìè. Ïëàíåòè – õîëîäíі òіëà, 
âîíè ñâіòÿòüñÿ âіäáèòèì ñîíÿ÷íèì ñâіòëîì. Ñîíöå 
îñâіòëþє і íàãðіâàє ïëàíåòè.

Áіëüøіñòü ïëàíåò îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî Ñîíöÿ 
øëÿõîì, ùî íàãàäóє îâàë.

Розгляньте малюнок. Назвіть планети.

Сонце

Меркурій

Марс

Венера
Земля Юпітер

Сатурн

Уран
Нептун

Сонячна система

Планета – велике кулеподібне небесне тіло, що
обертається навколо Сонця.
Шлях, яким планета рухається навколо Сонця, на-
зивають орб тою.

ВСЕСВІТ  І СОНЯЧНА СИСТЕМА
Роз
діл

 3
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Ñîíöå ðàçîì ç Ìåðêóðієì, Âåíåðîþ, Çåìëåþ, 
Ìàðñîì, Þïіòåðîì, Ñàòóðíîì, Óðàíîì і Íåïòóíîì,
ÿêі ðóõàþòüñÿ íàâêîëî íüîãî, âõîäèòü äî ñêëàäó Ñî-
íÿ÷íîї ñèñòåìè. Êîæíà ïëàíåòà ðóõàєòüñÿ íàâêîëî
Ñîíöÿ âëàñíîþ îðáіòîþ.

Розгляньте малюнок на с. 69. Поміркуйте, яка планета має
найдовшу орбіту, а яка – найкоротшу.

Âàæëèâèì äëÿ íàñ íåáåñíèì òіëîì, ÿêå äîáðå
âèäíî іç Çåìëі, є Ìіñÿöü. Âіí – ñóïóòíèê Çåìëі.
Îáåðòàþ÷èñü íàâêîëî Çåìëі, Ìіñÿöü ðàçîì ç íåþ 
ðóõà єòüñÿ íàâêîëî Ñîíöÿ. ßê і Çåìëÿ, Ìіñÿöü – íå
ðîçæàðåíà êóëÿ, à òîìó íå âèïðîìіíþє âëàñíîãî
ñâіòëà. Âіä éîãî ïîâåðõíі âіäáèâàþòüñÿ ñîíÿ÷íі
ïðîìå íі, ùî ïàäàþòü íà íüîãî. 

Çà ðîçìіðàìè Ìіñÿöü ó÷åòâåðî ìåíøèé çà íàøó
ïëàíåòó. Íà íüîìó íåìàє ïîâіòðÿ і íå âèÿâëåíî 
æîäíèõ îçíàê æèòòÿ. Ìіñÿöü çäіéñíþє îäèí îáåðò
íàâêî ëî Çåìëі çà 27 äíіâ.

Чи доводилося вам спостерігати за Місяцем увечері? Чи
завжди він виглядає однаково?

«Ìіñÿöü íàðîäèâñÿ» – òàê çàçâè÷àé ãîâîðÿòü,
êîëè Ìіñÿöü âèãëÿäàє ÿê âóçåíüêèé ñåðï, ùî âèñèòü
íåâèñîêî íàä ãîðèçîíòîì. Ùîâå÷îðà âèãëÿä Ìіñÿöÿ
çìіíþєòü  ñÿ. Âóçüêèé ñåðï ïîñòóïîâî «ðîñòå» òà ïåðå-
òâîðþєòüñÿ íà ïіâêðóã і, íàðåøòі, ó ïîâíèé êðóã
(äèñê). Çìіíà âèãëÿäó Ìіñÿöÿ íà íåáі – öå éîãî ôàçè.

Íàâêîëî Ñîíöÿ îáåðòàþòüñÿ íå òіëüêè ïëàíåòè,
à é âåëèêà êіëüêіñòü іíøèõ íåâåëèêèõ íåáåñíèõ
òіë – àñòåðîїäіâ. Ðàíіøå їõ íàçèâàëè ìàëèìè ïëàíå-
òàìè. Íèíі âіäîìî âæå ïîíàä 5000 àñòåðîїäіâ. Äåÿêі
ç íèõ ñòèêàþòüñÿ, çìіíþþòü ñâîї îðáіòè àáî ðîçëіòà-
þòüñÿ íà áåçëі÷ óëàìêіâ.

Íàâêîëî Ñîíöÿ ðóõàþòüñÿ òàêîæ êîìåòè. 

Сонце разом з небесними тілами, які навколо нього 
обертаються, утворює Сонячну систему.уу
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Óñåðåäèíі êîìåòè ìіñòèòüñÿ ÿäðî ç ëüîäó, çà-
ìåðçëîãî ãàçó і ÷àñòèíîê ïèëó. Ïіä äієþ ñîíÿ÷íîãî 
ïðîìіííÿ ÿäðî ïîñòóïîâî ðóéíóєòüñÿ, óòâîðþþ÷è 
âåëåòåíñüêèé «õâіñò» ç ïèëó é ãàçó. ßêùî êîìåòà 
âåëèêà, òî її äîáðå âèäíî íà íі÷íîìó íåáі. Âіäîìі 
âèïàä êè ïîÿâè êîìåò, «õâіñò» ÿêèõ îõîïëþâàâ
ïіâ íåáà.

Ó Ñîíÿ÷íіé ñèñòåìі ìіëüÿðäè êîìåò. Áіëüøіñòü ç 
íèõ íіêîëè íå ïðîõîäèòü ïîâç Çåìëþ, à â äåÿêèõ 
îðáіòà ìîæå âèõîäèòè çà ìåæі Ñîíÿ÷íîї ñè ñòåìè. 
Íàéâіäîìіøà íàçèâàєòüñÿ êîìåòîþ Ãàëëåÿ. Її ìîæíà 
ð ä

ïîáà÷èòè іç Çåìëі ïðèáëèçíî êîæíі 76 ðîêіâ.

1

2

3

Будова комети: ядро (1), кома (2), хвіст (3)

Áàãàòî òèñÿ÷îëіòü ëþäè
ñïîñòåðіãàëè çà çîðÿìè, ùî
«ïàäàþòü». Öå óëàìêè çðóé-
íîâàíèõ êîìåò é àñòå ðîїäіâ,
ùî ç âåëèêîþ øâèäêіñòþ
âðèâàþòüñÿ â ïîâіò ðÿíó îáî-
ëîíêó Çåìëі. Íàðàæàþ÷èñü
íà îïіð ïîâіò ðÿ, âîíè íàãðі-

Комета – невелике холодне небесне тіло, що
складається з пилу й льоду. Тому комети ще нази-
вають «брудним сніжком».

Метеорний дощ
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âàþòüñÿ äî íàäâèñîêèõ òåìïåðàòóð і çãîðÿþòü. Òàê
óòâîðþєòüñÿ ìåòåîð («çîðåïàä»). ßêùî óëàìêè 
âåëè êі, òî âîíè íå âñòèãàþòü çãîðіòè ïîâíіñòþ і 
ïàäà þòü íà ïîâåð õíþ Çåìëі. Òàêі òіëà íàçèâàþòü
ìåòåîðèòàìè. Âîíè áóâàþòü êàì’ÿíі, çàëіçîêàì’ÿíі 
òà çàëіçíі. Êîëåêöії ìåòåîðèòіâ åêñïîíóþòü ó áàãà-
òüîõ ìóçåÿõ ñâіòó.

Чому так кажутьЧому так кажуть
 Âіä ìіñÿöÿ íå çðіє ïøåíèöÿ.
 Ñâіòèòü ìіñÿöü, òà íå ãðіє.
 Ãàðíî і ïðè ìіñÿöі, êîëè ñîíöÿ íåìàє.

Припустіть, чим відрізняється метеорит від звичай-
ного каменя.

Використовуючи різні джерела інформації, дізнай-
теся, чому комета Галлея отримала таку назву. Чим
вона цікава для вчених?

Перевіряємо себе 
1. Які небесні тіла входять до складу Сонячної системи?
2.  Намалюйте в зошиті схему Сонячної системи або виго-

товте її модель із пластиліну. 
3. Чому комети називають «брудним сніжком»?
4. Яка будова комети?
5.  Що таке «зорепад»? Чи доводилося вам спостерігати за

таким явищем?
6. Чим метеор відрізняється від метеорита?
7. Продовжте речення:

 «Сьогодні я дізнався/дізналася….»;  
 «Я зрозумів/зрозуміла…»;
 «Я спробую…».

8.  Які найбільші труднощі ви відчули під час вивчення цієї
теми? Як плануєте їх здолати?

Метеорит – космічне тіло, що впало на поверхню
Землі.
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…за рік на Землю падає майже 2000 метеоритів. Вони
вдаряються об поверхню Землі з величезною силою,
унаслідок чого відбувається вибух. І якщо метеорит ве-
ликий, то на місці падіння утворюється западина округ-
лої форми.

Проєкт «Сонячна система»
У доступних джерелах знайдіть інформацію про 

розмір і колір планет Сонячної си   сте  ми.
Êîëіð – îäíà ç íåâіääіëüíèõ îçíàê áóäü-ÿêîãî 

îá’єêòà. Äî îñíîâíèõ âëàñòèâîñòåé êîëüîðіâ âіäíî-
ñÿòü êîëіðíèé òîí, ÿñêðàâіñòü òà íàñè÷åíіñòü.

Óìіííÿ áà÷èòè êîëüîðè, ðîçïіçíàâàòè їõ ÿñêðà-
âіñòü äîïîìàãàє ëþäÿì ïðàâèëüíî ïåðåäàâàòè êîëіð 
ïðåäìåòіâ ó ìàëþíêàõ.
Пригадайте, які кольори належать до теплих, а які – до   
холодних.

Ñîíÿ÷íà ñèñòåìà ñêëàäàєòüñÿ іç Ñîíöÿ, âîñüìè
ïëàíåò, ùî îáåðòàþòüñÿ íàâêîëî íüîãî, – Ìåðêó-
ðіÿ, Âåíå ðè, Çåìëі, Ìàðñà, Þïіòåðà, Ñàòóðíà,
Óðàíà é Íåïòóíà, ïðèðîäíèõ ñóïóòíèêіâ ïëàíåò, 
àñòå ðî їäіâ, êîìåò òà êîñìі÷íîãî ïèëó.

Коротко про головнеКоротко про головне

Чи  знаєте  ви,  що...

Яскравість (св тлість) – інтенсивність світла,
властивість, що виражає близькість кольорів до
біло го або чорного. Наприклад, жовтий тон сам
по собі – найсвітліший, а синій або синьо-фіолето-
вий – найтемніший.
Насиченість – глибина кольору, інтенсивність
певного кольору. Насичений колір можна назвати
соковитим, глибоким, а менш насичений – приглу-
шеним, наближеним до сірого.
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Розгляньте на с. 69, які кольори притаманні планетам
Соняч ної системи.

Çà çðàçêîì àáî âëàñíèì çàäóìîì âèãîòîâòå ìà-
êåò Ñîíÿ÷íîї ñèñòåìè òà ïðåçåíòóéòå âèðіá.

Âàì çíàäîáëÿòüñÿ: êàðòîí äëÿ îñíîâè ìàêåòà,
àêðèëîâі ðіçíîêîëüîðîâі ôàðáè, ãóàø, 3 àðêóøі ïà-
ïåðó áіëîãî êîëüîðó, ãîôðîâàíèé ïàïіð æîâòîãî òà 
ïîìàðàí÷åâîãî êîëüîðіâ, òðóáî÷êà äëÿ ñîêó, ðіäêå
ìèëî, êîëüîðîâі òà ïðîñòèé îëіâöі, íîæèöі, êëåé
ÏÂÀ, îäíîðàçîâà òàðіëêà.

Âèêîíóéòå ïîñëіäîâíî.
1. Çàôàðáóéòå êàðòîííó îñíîâó ìàêåòà ÷îðíîþ

àêðèëîâîþ ôàðáîþ. Çðîáіòü íàáðèçê ñèíüîþ, ôіîëå-
òîâîþ òà ñðіáíîþ ôàðáàìè.

2. Íàìàëþéòå îðáіòè ñðіáíîþ àáî áіëîþ ôàðáîþ.
3. Ïîñåðåäèíі ëіâîãî áîêó ìàêåòà ç ãîô ðîâà íîãî

ïàïåðó òåõíіêîþ «Òîðöóâàííÿ» âèãîòîâòå àïëіêà-
öіþ Ñîíöÿ (òåõíіêó âèêîíàííÿ àïëіêàöії ìîæå òå îá-
ðàòè çà áàæàííÿì).

4. Íà àðêóøі êàðòîíó ãóàøøþ ðîçôàðáóéòå
ôðàãìåíòè â êîëіð ïëàíåò.

5. Ùîá çðîáèòè êðàòåðè і ïëÿìèñòó ïîâåðõíþ 
äëÿ äåÿêèõ ïëàíåò, íàëèéòå â òàðіëêó ãóàø, âîäó і 

ðіäêå ìèëî. Òðóáî÷êîþ äëÿ
ñîêó, âèäóéòå áóëüáàø êè і 
ïåðåíåñіòü їõ íà ðîçôàðáî-
âàíèé ïàïіð. Çàëèøòå ïàïіð
äëÿ âèñèõàííÿ.

6. Âèðіæòå ìàêåòè ïëàíåò 
òà ïðèêëåéòå їõ íà îñ íîâó.

7. Ç âèâîðіòíîãî áîêó ìà-
 êåòà ïðèêëåéòå ìîòóçêó äëÿ
ïіäâіøóâàííÿ.

Ïðåçåíòóéòå ñâîþ ðîáîòó ïåðåä îäíîêëàñíèêàìè.
Îáãîâîðіòü ó êëàñі, ÷è äîâîäèëîñü âàì áà÷èòè

«çîðåïàä». Ùî öå çà ÿâèùå? ×è ìîæëèâå æèòòÿ íà
іíøèõ ïëàíåòàõ?
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Сонце – центральне тіло Сонячної системи
Яке значення 
Сонця
для життя 
на Землі?

Які тіла належать до неживоїЯкі тіла належать до неживої
природи? Що ви знаєте природи? Що ви знаєте 
про Сонце? Де сходить Сонце,  про Сонце? Де сходить Сонце,  
а де – заходить? Чому його а де – заходить? Чому його 
називають зорею?називають зорею?

Ñîíöå – äæåðåëî ñâіòëà, âіä ÿêîãî çàëåæèòü 
æèòòÿ íà Çåìëі. Íàøå іñíóâàííÿ òіñíî ïîâ’ÿçàíå іç 
Ñîíöåì òà éîãî åíåðãієþ.
За фото розкажіть, як людина використовує сонячну 
енергію.

Ñâîþ çàëåæíіñòü âіä Ñîíöÿ ëþäè çáàãíóëè ç äàâ-
íіõ-äàâåí. Âîíè íå çíàëè éîãî ïðèðîäè, àëå ðîçóìі ëè, 
ùî æèòòÿ áåç íüîãî íå ìîæëèâå. Ñîíöå – íàéáëèæ÷à 
äî íàñ çîðÿ, öåíòð Ñîíÿ÷íîї ñèñòåìè.

Íà íåáі Ñîíöå âèäàєòüñÿ çàâ-
áіëüøêè ç ïîâíèé Ìіñÿöü. Àëå 
íàñïðàâäі éîãî äіàìåòð ïðèá ëèç-
íî â 400 ðàçіâ áіëüøèé çà äіàìåòð 
Ìіñÿöÿ òà â 109 ðàçіâ áіëüøèé
çà äіàìåòð Çåìëі. Ìàñà Ñîíöÿ â 
750 ðà  çіâ ïåðåâèùóє ìàñó âñіõ
ðàçîì óçÿòèõ ïëàíåò, ÿêі ðóõà-
þòüñÿ íàâêîëî íüîãî. Сонце
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Дослідіть співвідношення розмірів Сонця та Землі. На-
малюй те Землю у вигляді крапки діаметром 1 мм. Тоді
Сонце вам пот рібно зобразити у вигляді круга діаметром
110 мм. Порів няйте малюнки. 

Ñîíöå ÿâëÿє ñîáîþ âåëè÷åçíó ðîçæàðåíó ãàçîâó
êóëþ æîâòîãî êîëüîðó. Òåìïåðàòóðà íà éîãî ïîâåðõ-
íі ñÿãàє 6000 Ñ, à â öåíòðі – àæ 15 ìіëüéîíіâ Ñ!
Âè çíàєòå, ùî áóäü-ÿêå ðîçïå÷åíå òіëî ÿñêðàâî ñâі-
òèòü і âèïðîìіíþє òåïëî. Öå âëàñòèâî é Ñîíöþ. Éîãî

, ù óä ð ð

ïðîìіííÿ ïîøèðþєòüñÿ íàâñіáі÷, îñâіòëþ þ÷è é íà-
ãðіâàþ÷è іíøі íåáåñíі òіëà.

Íà Çåìëþ ïîòðàïëÿє ëèøå íåçíà÷íà êіëüêіñòü
ñîíÿ÷íîãî ïðîìіííÿ, à ðåøòà ðîçñіþєòüñÿ â êîñìîñі. 
Íåçâàæàþ÷è íà öå, çíà÷åííÿ Ñîíöÿ äëÿ ïðèðîäè
Çåìëі äóæå âåëèêå.

За малюнком і фото розкажіть про роль Сонця у природі.

Íàéãîëîâíіøå: áåç ñîíÿ÷íîãî ñâіòëà òà òåïëà
íå ìîãëè á іñíóâàòè æèâі îðãàíіçìè. Ñîíöå çíàõî-
äèòüñÿ íà äóæå âåëèêіé âіäñòàíі âіä Çåìëі – áëèçüêî 
150 ìіëüéîíіâ êіëîìåòðіâ. Ñâіòëî Ñîíöÿ äîñÿãàє
Çåìëі ïðèáëèçíî çà 8 õâèëèí.

Припустіть, що було б, якби відстань від Землі до
Сонця була в кілька разів меншою. А в кілька разів
більшою?
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Ñîíöå ñêëàäàєòüñÿ ç êіëü-
êîõ øàðіâ. Ó íüîãî íåìàє òâåð-
äîї ïîâåðõíі. Ïіä ÷àñ çàòåì-
íåííÿ Ñîíöÿ äîáðå âèäíî éîãî
çîâíіøíþ ÷àñòèíó – ñîíÿ÷íó
êîðîíó.

Íà ñâіòëіé ïîâåðõíі Ñîíöÿ
ìîæíà ïîáà÷èòè òåìíі äіëÿí-
êè – ñîíÿ÷íі ïëÿìè. Їõíÿ êіëü-

ä

êіñòü ÷àñ âіä ÷àñó çìіíþєòüñÿ:
òî çáіëüøóєòüñÿ, òî çìåíøó-
єòüñÿ. Òàêі çìіíè âіäáóâàþòüñÿ ïðèáëèçíî ÷åðåç 
êîæíі 11 ðîêіâ.

Ñîíöå, ÿê і Çåìëÿ, îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî ñâîєї îñі 
іç çàõîäó íà ñõіä. Ó÷åíі ðåòåëüíî âèâ÷àþòü éîãî, öі 
çíàííÿ äàþòü çìîãó çðîçóìіòè ïðèðîäó äàëåêèõ çіð. 
Òàêîæ öå äîïîìàãàє áіëüøå äіçíàòèñÿ ïðî âïëèâ 
Ñîíöÿ íà íàøó ïëàíåòó é æèòòÿ îðãàíіçìіâ.

Чому так кажутьЧому так кажуть
 Äîñèòü îäíîãî ñîíöÿ íà íåáі.
 Çåìëþ êðàñèòü ñîíöå, à ëþäèíó – ïðàöÿ.

Перевіряємо себе 
1. Поясніть, чому Сонце вважають основою життя на Землі. 
2.  Які зміни відбулися б на нашій планеті, якби не стало 

Сонця?
3.  Запишіть у зошит, чи користуєтеся ви й члени вашої сім’ї 

сонячною енергією. Як саме?
4.  Що ви можете запропонувати для використання сонячної 

енергії в побуті?

Сонячна (промениста) корона – зовнішня обо-
лонка Сонця.
Сонячні плялл ми – темні утворення на Сонці, темпе-
ратура яких знижена в порівнянні з навколишніми
ділянками. 

Ядро

Сонячні 
плями

Сонячна 
корона

Будова Сонця
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5.  Подумайте, чому хмарного дня на вулиці прохолодніше,
ніж сонячного.

6.  Як змінилися ваші уявлення про світ після вивчення цієї
теми? Чого ви навчилися? 

…сонячні плями зазвичай виникають групами й існують 
кілька місяців. На сонячному диску може з’являтися ба-
гато сонячних плям, а може й зовсім не бути.

Виготовлення листівки «Квітуча галявина»
Ìèñòåöòâî âèãîòîâëåííÿ ïëîñêèõ àáî îá’є ì-

íèõ êîìïîçèöіé çі ñêðó÷åíèõ ó ñïіðàëü ñìóæîê 
ïàïå ðó íàçèâàþòü êâѕëіíãîìѕѕ . Ó ïåðåêëàäі ç àíãëіé-
ñüêîї – «ïòàøèíå ïåðî». Öþ òåõíіêó òàê íàçèâàþòü
òîìó, ùî â äàâíèíó ñòâîðþâàëè âèðîáè, íàêðó÷ó-

þ÷è ïàïåðîâі ñìóæêè íà ãîñòðó
÷àñòèíó ïåðà ïòèöі.

Äëÿ ñòâîðåííÿ êîìïîçèöіé
ó òåõíіöі êâіëіíã âèêîðèñòî-
âóþòü ãîòîâі íàáîðè äëÿ êâіëіí-
 ãó àáî ñìóæêè äâîñòîðîííüîãî
ïàïåðó, âè ðіçàíі âëàñíîðó÷.
Îñíîâ íèì åëåìåíòîì áóäü-ÿêîãî 
âè ðî  áó, âèãîòîâëåíîãî â òåõíіöі 
êâіëіíã, є ñïіðàëü (ðîë). Ñïіðàëü 
ìîæå áóòè òóãîþ àáî âіëüíîþ
(îñëàá ëåíîþ). Äëÿ íàäàííÿ
ôîðìè ñïіðàëі âèêîðèñòîâóþòü
øà  á    ëîíè (òðàôàðåòè).

Ñîíöå – íàéáëèæ÷à äî íàñ çîðÿ. Âîíî ïåðåáóâàє 
íà äóæå âåëèêіé âіäñòàíі âіä Çåìëі і â 109 ðàçіâ 
áіëüøå çà íåї. Ñîíöå – ðîçïå÷åíå òіëî, ùî ÿñêðàâî 
ñâіòèòü і âèïðîìіíþє òåïëî. Âîíî ñêëàäàєòüñÿ ç 
êіëüêîõ øàðіâ.

Коротко про головнеКоротко про головне

Чи  знаєте  ви,  що...

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ñêðó÷óþòü ñïіðàëі äëÿ àï ëіêàöіé ñïåöіàëüíèìè 
ãîëêàìè àáî çà äîïîìîãîþ ïàëè÷îê äëÿ áàðáåêþ, 
îëіâöіâ.

Äëÿ âèãîòîâëåííÿ àïëіêàöіé âèêîðèñòîâóþòü áà-
çîâі ôîðìè, çàâäÿêè ÿêèì ìîæíà âèãîòîâè òè áåçëі÷ 
ðіçíèõ âèðîáіâ.

Туга
спіраль

Вільна
спіраль Завиток Крапля Вигнута

крапля

Око Листок Півколо Стрілка Ріжки

Сердечко Півмісяць Трикутник Квадрат Пташина 
лапка

Ïî÷èíàòè ñêðó÷óâàòè ñìóæêó ïîòðіáíî âіä êðàþ. 
Ïіñëÿ äåêіëüêîõ ùіëüíî íàêðó÷åíèõ âèòêіâ ñïіðàëü 
ìîæíà çíÿòè ç ãîëêè òà êðóòèòè âðó÷íó äâîìà ðóêà ìè.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Êîëè âñþ ñòðі÷êó ñêðó÷åíî, її ïîòðіáíî âñòàâèòè ó 
âіäïîâіäíèé øàáëîí. Êðàé ñìóæêè çìàùóþòü êëåєì
òà çàêðіïëþþòü. Ïіñëÿ ÷îãî íàäàþòü ñïіðàëі áàæàíîї
ôîðìè.

Çà çðàçêîì àáî âëàñíèì çàäóìîì âèãîòîâòå ëèñ-
òіâêó «Êâіòó÷à ãàëÿâèíà».

Âàì çíàäîáëÿòüñÿ: àðêóø êàðòîíó (êîëіð îáåðіòü
çà áàæàííÿì), àðêóø ïàïåðó àáî ñìóæêà ãîôðîâà-
íîãî ïàïåðó çåëåíîãî êîëüîðó, ñìóæêè äëÿ êâіëіíãó
àáî äâîñòîðîííіé êîëüîðîâèé ïàïіð, ãîëêà äëÿ êâі ëіí-
ãó àáî ïàëè÷êà äëÿ áàðáåêþ, øàáëîí äëÿ êâіëіíãó,
êîëüîðîâі òà ïðîñòèé îëіâöі, íîæèöі, êëåé ÏÂÀ,
ìàòåðіàëè äëÿ îçäîáëåííÿ (çà áàæàííÿì).

Âèêîíóéòå ïîñëіäîâíî.
1. Ïіäãîòóéòå ëèñòіâêó. Äëÿ öüîãî àðêóø êàð-

òîíó çіãíіòü íàâïіë.
2. Ç ïàïåðó çåëåíîãî êîëüîðó âèðіæòå òðàâó òà

íàêëåéòå її íà çîâíіøíіé áіê ëèñòіâêè.
3. Âèãîòîâòå ñåðåäèí êè òà ïåëþñòêè äëÿ êâіòіâ ó 

òåõíіöі êâіëіíãó.

4. Âèêîíàéòå îçäîáëåííÿ ëèñòіâêè ëåëіòêàìè,
áіñåðîì òîùî.

Ïîìіðêóéòå, êîìó âè áàæàєòå ïîäàðóâàòè ëèñ-
òіâêó. Ïіäïèøіòü її.

Ïðåçåíòóéòå ñâîþ ðîáîòó ïåðåä îäíîêëàñíèêàìè.
Îáãîâîðіòü ó êëàñі, ÷è ìîæóòü ðîñëèíè æèòè áåç

ñîíöÿ. À ëþäè?

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Які бувають планети
Які таємниці 
приховують 
планети Сонячної 
системи?

Яку будову має СонячнаЯку будову має Сонячна
система? Скільки планет система? Скільки планет 
у складі Сонячної системи?у складі Сонячної системи?
Назвіть їх у порядку Назвіть їх у порядку 
віддалення від Сонця.віддалення від Сонця.

Ñëîâî «ïëàíåòà» ïîõîäèòü ç ãðåöüêîї ìîâè é 
îçíà÷àє «ìàíäðіâíèê». Íà âіäìіíó âіä çіð, ÿêі çäà-
þòüñÿ íåðóõîìèìè, ïëàíåòè ïîñòіéíî ðóõàþòüñÿ,
«áëóêàþòü» ó íåáі. Óñі ïëàíåòè Ñîíÿ÷íîї ñèñòåìè 
ïîäіëÿþòü íà äâі ãðóïè: ïëàíåòè-ãіãàíòè òà ïëàíåòè 
çåìíîї ãðóïè.

Як ви думаєте, чому планети-гіганти отримали таку назву?
Ïëàíåòè-ãіãàíòè – Þïіòåð, Ñàòóðí, Óðàí і Íåï-

òóí – ìàþòü íàáàãàòî áіëüøó ìàñó, íіæ ïëàíåòè 
çåìíîї ãðóïè.

Юпітер

Уран

Сатурн

Нептун

Планети-гіганти

Þïіòåð – íàéáіëüøà ïëàíåòà Ñîíÿ÷íîї ñèñòåìè. 
Âіí ó 318 ðàçіâ âàæ÷èé çà Çåìëþ і ìàéæå ó äâà ç 
ïîëîâèíîþ ðàçà âàæ÷èé, íіæ óñі ïëàíåòè íàøîї ñèñ-
òåìè, ðàçîì óçÿòі. Ó éîãî ãàçîâіé îáîëîíöі ñòðі÷-
êàìè òÿãíóòüñÿ äîâ ãі øàðè õìàð, ÷åðåç ÿêі ïëàíåòà 
âèäàєòüñÿ ñìóãàñòîþ. Êіëüöÿ Þïіòåðà ñêëàäàþòüñÿ
ç äðіáíèõ ÷àñòèíîê ïèëó. Ó÷åíі ââàæàþòü, ùî ïî-
âåðõíÿ Þïіòåðà ðіäêà àáî íàâіòü ãàçîïîäіáíà, à â 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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öåí  ò  ðі є òâåðäå ÿäðî. ×åðåç âåëèêó âіääàëåíіñòü âіä
Ñîíöÿ òåìïåðàòóðà íà ïîâåðõíі öієї ïëàíåòè ñòàíî-
âèòü áëèçüêî –130 Ñ. Ó Þïіòåðà 79 ñóïóòíèêіâ.

Äðóãîþ çà ðîçìіðîì ïëàíåòîþ Ñîíÿ÷íîї ñèñòåìè
є Ñàòóðí. Âіçèòіâêà Ñàòóðíà – öå éîãî ñèñòåìà êі-
ëåöü, ÿêі ñêëàäàþòüñÿ ïåðåâàæíî ç êðèæàíèõ ÷àñ-
òî÷îê ðіçíîãî ðîçìіðó, à òàêîæ ãіðñüêèõ ïîðіä і
ïèëó. Òîâùèíà êіëåöü íåâåëèêà – íå áіëüøå îäíîãî 
êіëîìåòðà. Òåìïåðàòóðà íà öіé ïëàíåòі áëèçüêî
–170 Ñ. Ó Ñàòóðíà 82 ñóïóòíèêè.

Óðàí – ïåðøà ïëàíåòà, âèÿâëåíà çà äîïîìîãîþ 
òåëåñêîïà. Âіí ìàє 27 ñóïóòíèêіâ. Ñêëàä ïëàíåòè
âіäðіçíÿєòüñÿ âіä ãàçîâèõ ãіãàíòіâ íàÿâíіñòþ âåëè-
êîї êіëüêîñòі ëüîäó. Òîìó â÷åíі çàðàõóâàëè Óðàí äî
«êðèæàíèõ ãіãàíòіâ». Óðàí – öå íàéõîëîäíіøà ïëà-
íåòà, ìіíіìàëüíà òåìïåðàòóðà ÿêîї ìàéæå –224 Ñ.
Ó öåíòðі Óðàíà ìіñòèòüñÿ ÿäðî, ùî ñêëàäàєòüñÿ
ç êàìіííÿ і çàëіçà.

Íàéâіääàëåíіøà âіä öåíòðà Ñîíÿ÷íîї ñèñòåìè
ïëàíåòà Íåïòóí. Íà ñüîãîäíі íàóöі âіäîìî 14 ñó-
ïóòíèêіâ Íåïòóíà. Çà ñêëàäîì Íåïòóí äóæå ñõîæèé
íà Óðàí, òîìó є äðóãèì «êðèæàíèì ãіãàíòîì».

Чи можливе життя на планетах-гігантах? Чому?

Використовуючи текст підручника, науково-популяр-
 ну літературу, хрестоматії, енциклопедії, підготуйте у
групах розповідь-рекламу про одну з планет-гігантів
таким чином, щоб викликати бажання здійснити вір-
туальну подорож до неї. 

Виготовте у групі модель-шкалу Сонячної системи.
Âàì çíàäîáëÿòüñÿ: ñìóæêà ïàïåðó çàâäîâ æ-

êè 60 ñì і çàâøèðøêè 5 ñì, êëåé, ëіíіéêà, êîëüî-
ðîâі îëіâöі.

Âèêîíóéòå ïîñëіäîâíî.
1. Îçíàéîìòåñÿ ç òàáëèöåþ.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Планета Віддаленість,
млн км Планета Віддаленість,

млн км
Меркурій
Венера
Земля
Марс

58
108
150
228

Юпітер
Сатурн
Уран
Нептун

778
1427
2869
4497

2. Îêðóãëіòü óñі ÷èñëà äî äåñÿòêіâ, äàëі çìåíøіòü 
ó 10 ðàçіâ. Ó âàñ âèéäå, ùî Ìåðêóðіé çíàõîäèòüñÿ 
íà âіäñòàíі 6 ìì; Âåíåðà – íà âіäñòàíі 11 ìì. Ïðî-
äîâæòå ñàìîñòіéíî.

3. Çà äîïîìîãîþ ëіíіéêè âіäìіðÿéòå íà ïàïåðî-
âіé ñìóæöі îòðèìàíі äàíі. Ïіäïèøіòü íàçâè ïëàíåò 
áіëÿ êîæíîї ïîçíà÷êè.

4. Ó âàñ âèéøëà ìîäåëü-øêàëà âіääàëåíîñòі ïëà-
íåò âіä Ñîíöÿ. Çіãíіòü ñìóæêó é êðàé її ïðèêëåéòå 
â ðîáî÷îìó çîøèòі.

Перевіряємо себе 
1. Назвіть планети-гіганти. 
2. Які з планет-гігантів отримали титул «крижаного гіганта»? 
3. Назвіть і запишіть у зошит планети, які мають супутники.
4.  Які ваші досягнення у вивченні цієї теми? Що зрозуміли? 
Чого навчилися? Що викликало труднощі? Чи подолали 
ви їх?

…у давні часи люди знали тільки п’ять планет – Мерку-
рій, Венеру, Марс, Юпітер і Сатурн, оскільки їх можна
побачити неозброєним оком. Відкриття Урана та Неп-
туна відбулося після того, як в астрономії стали вико-
ристовувати телескопи.  

Óñі ïëàíåòè ïîäіëÿþòü íà ïëàíåòè çåìíîї 
ãðóïè é ïëàíåòè-ãіãàíòè. Ïëàíåòè-ãіãàíòè – öå 
Þïіòåð, Ñàòóðí, Óðàí, Íåïòóí.

Коротко про головнеКоротко про головне

Чи  знаєте  ви,  що...

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Таємниці планет земної групи
Яку будову
мають планети
земної групи?

На які групи поділяють На які групи поділяють 
планети Сонячної системи?планети Сонячної системи?
Які планети належать до земноїЯкі планети належать до земної
групи?групи?

Ïëàíåòè çåìíîї ãðóïè ðîçìіùåíі íàéáëèæ÷å äî
Ñîíöÿ. Öå Ìåðêóðіé, Âåíåðà, Çåìëÿ, Ìàðñ.

Меркурій

Венера Земля
Марс

Планети земної групи
Ìåðêóðіé – íàéìåíøà ïëàíåòà Ñîíÿ÷íîї ñèñòå -

ìè, ðîçòàøîâàíà íàéáëèæ÷å äî Ñîíöÿ. Òîìó Ñîíöå
îáіãðіâàє її â 7 ðàçіâ ñèëüíіøå, íіæ Çåìëþ. Íà äåí-
íîìó áîöі Ìåðêóðіÿ äóæå ñïåêîòíî, òåìïåðàòóðà
ïіäíіìàєòüñÿ äî +400 Ñ. Ïðîòå íà íі÷íîìó áîöі çà-
âæäè ñèëüíèé ìîðîç, ÿêèé, іìîâіðíî, ñÿãàє –200 Ñ.
Îòæå, Ìåðêóðіé – òî öàðñòâî ïóñòåëü. Îäíà éîãî 
ïîëîâèíà – ãàðÿ÷à êàì’ÿíà ïóñòåëÿ, іíøà – êðè-
æàíà. Öÿ ïëàíåòà çà ðîçìіðàìè ìåíøà âіä Çåìëі.
Êîëè Ìåðêóðіé ïåðåáóâàє íà çíà÷íіé âіäñòàíі âіä
Ñîíöÿ, ìîæíà ðîçãëåäіòè éîãî íèçüêî íàä ãîðèçîí-
òîì. Íàéêðàùå ñïîñòåðіãàòè çà íèì íà âå÷іðíüî -
ìó íåáі. Ñóïóòíèêіâ ó Ìåðêóðіÿ íåìàє.

Äðóãà çà áëèçüêіñòþ äî Ñîíöÿ ïëàíåòà Ñîíÿ÷íîї
ñèñòåìè, ÿêó ùå íàçèâàþòü íàéãàðÿ÷іøîþ ïëàíå-
òîþ, – Âåíåðà. Òåìïåðàòóðà íà її ïîâåðõíі ìîæå ñÿ-
ãàòè +460 Ñ. Âîíà ìàє õìàðíó ãàçîâó îáîëîíêó. Öі
õìàðè äîáðå âіäáèâàþòü ñîíÿ÷íå ñâіòëî, ðîáëÿ÷è
ïëàíåòó ÿñêðàâîþ. ×åðåç öå çíàéòè Âåíåðó íà íåáі
äóæå ïðîñòî: її ìîæíà ñïîñòåðіãàòè ÷åðåç ãîäèíó

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ïіñëÿ çàõîäó ñîíöÿ àáî çà ãîäèíó äî éîãî ñõîäó. 
Ó íàðîäі її ùå íàçèâàþòü âðàíіøíüîþ çîðåþ. Ó Âå-
íåðè òàêîæ íåìàє ñóïóòíèêіâ.

Çåìëÿ – єäèíà âіäîìà íà ñüîãîäíі ïëàíåòà, íà 
ÿêіé є æèòòÿ. Âîíà ìàє íàéáіëüøі ðîçìіðè é ìàñó 
ñåðåä ïëàíåò çåìíîї ãðóïè.

Чи має Земля супутники? Скільки їх? 
Ìіñÿöü – íàéáіëüøèé іç ñóïóòíèêіâ ïëàíåò çåìíîї 

ãðóïè.
Ïîâіòðÿíà îáîëîíêà Çåìëі âіäðіçíÿєòüñÿ âіä іí-

øèõ ïëàíåò çàâäÿêè íàÿâíîñòі æèòòÿ.

Пригадайте, що входить до складу повітря.
Ïîâіòðÿ çàõèùàє Çåìëþ âіä ïåðåîõîëîäæåííÿ òà 

ïåðåãðіâàííÿ. Áіëüøó ÷àñòèíó ïîâåðõíі Çåìëі âêðè-
âàє âîäà, ÷îãî íåìàє íà іíøèõ ïëàíåòàõ.

Ìàðñ – ÷åòâåðòà ïëàíåòà âіä Ñîíöÿ, ñõîæà íà 
Çåìëþ, àëå ìåíøà çà ðîçìіðàìè é õîëîäíіøà. Çàâ-
äÿêè âåëèêіé êіëüêîñòі çàëіçà ó ґðóíòі її ùå íàçèâà-
þòü ×åðâîíîþ ïëàíåòîþ. Ó Ìàðñà є äâà ñóïóòíèêè.
Âіäñòàíü äî Ñîíöÿ ìàéæå â ïіâòîðà ðàçà áіëüøà, 
íіæ ó Çåìëі. Òîìó òåìïåðàòóðà íà ïëàíåòі áëèçüêî 
–60 Ñ. Íà ïîâåðõíі є äîëèíè é ïóñòåëі, êðèæàíі 
ïîëÿðíі øàïêè íà çðàçîê çåìíèõ. Íà Ìàðñі ðîçòà-
øîâàíà íàé âèùà â Ñîíÿ÷íіé ñèñòåìі ãîðà. Її âèñîòà 

ð ð ð ð

ñòàíîâèòü 27 êì.

Припустіть, на яких планетах земної групи можливе 
життя. Поясніть чому.

Чому так кажутьЧому так кажуть
 Íåìà òієї äðàáèíè, ùîá äî íåáà äіñòàëà.

Розподіліть на групи планети: Марс, Неп тун, Венера, 
Юпітер, Сатурн, Земля, Меркурій, Уран.

Планети-гіганти Планети земної групи

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Упізнайте планету. 
 Ïëàíåòà, íà ÿêіé іñíóє æèòòÿ.
 Íàéãàðÿ÷іøà ïëàíåòà.
  Ґðóíò íà öіé ïëàíåòі ìіñòèòü çíà÷íó êіëüêіñòü

ð

çàëіçà.
 Ó íàðîäі її íàçèâàþòü «âðàíіøíüîþ çîðåþ».
 Ïðèðîäíèì ñóïóòíèêîì ïëàíåòè є Ìіñÿöü. 
  Íà ïëàíåòі ðîçòàøîâàíà íàéâèùà ãîðà â Ñî-

íÿ÷íіé ñèñòåìі.

Використовуючи різні джерела інформації, підготуй-
 те розповідь «Місяць – природний супутник Землі». 

Перевіряємо себе 
1. Назвіть планети земної групи.
2.  Складіть розповідь про одну з планет, використовуючи

текст підручника та інші джерела інформації.
3. Подумайте, завдяки чому на планеті Земля існує життя.
4. Продовжте речення:

 «Для мене стало новим…»; 
 «Мені захотілося…»; 
 «Мене надихнуло…».

…учені припускають, що колись на Марсі було багато 
води, а його поверхнею протікали великі річки. Зараз 
південний і північний полюси Марса вкриті крижаними 
шапками. Але ця крига складається не з води, а із за-
стиглого вуглекислого газу.

Äî ïëàíåò çåìíîї ãðóïè íàëåæàòü: Ìåðêóðіé,
Âåíåðà, Çåìëÿ, Ìàðñ. Çåìëÿ – єäèíà ïëàíåòà, íà 
ÿêіé іñíóє æèòòÿ. Ìіñÿöü – ïðèðîäíèé ñóïóòíèê 
Çåìëі.

Коротко про головнеКоротко про головне

Чи  знаєте  ви,  що...
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Як відбувається добовий і річний рух Землі
Яке значення 
для життя на 
Землі має зміна 
дня і ночі?

Пригадайте, що таке вісь Землі.Пригадайте, що таке вісь Землі.
Що таке гномон? Що таке гномон? 
Скільки триває доба? А рік?Скільки триває доба? А рік?
Назвіть пори року.Назвіть пори року.

Âè âæå çíàєòå, ùî Çåìëÿ ðóõàєòüñÿ íàâêîëî
Ñîíöÿ òà îäíî÷àñíî îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî ñâîєї îñі.

Пригадайте, чому на Землі буває день і ніч.

Çåìëÿ îáåðòàєòüñÿ іç çà-
õîäó íà ñõіä, і Ñîíöå îñâіò-
ëþє òî îäèí, òî іíøèé її áіê. 
Ìè íå ïîìі÷àєìî ðóõó, áî 
îáåðòàєìîñÿ ðàçîì ç ïëàíå-
òîþ. Ïîâíèé îáåðò íàâêîëî
ñâîєї îñі Çåìëÿ çäіéñíþє çà 
24 ãîäèíè, òîáòî çà äîáó.

Ó ðåçóëüòàòі îáåðòàííÿ 
Çåìëі íàâêîëî ñâîєї îñі íå 
òіëüêè âіäáóâàєòüñÿ çìіíà 
äíÿ і íî÷і, àëå é ðіâíîìіðíî 
ðîçïîäіëÿþòüñÿ òåïëî òà âîëîãà ïî çåìíіé ïîâåðõíі. 
Öå ñòâîðþє ñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ æèòòÿ íà ïëà-
íåòі.

Припустіть, що буде, якщо Земля не обертатиметь-
 ся навколо своєї осі. Чи відбуватиметься зміна дня 
і ночі?

Òðèâàëіñòü äîáè íà ïëàíåòàõ Ñîíÿ÷íîї ñèñòåìè 
ðіçíà.

Обертання Землі 
навколо своєї осі

Вісь Земл  – уявна лінія, навколо якої відбувається
обертання нашої планети.
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Планета Тривалість
доби Планета Тривалість 

доби
Меркурій
Венера
Земля
Марс

1404 год
5832 год
23 год 56 хв
24 год 40 хв

Юпітер
Сатурн
Уран
Нептун

9 год 55 хв
10 год 34 хв
17 год 14 хв
16 год 7 хв

Яка з планет обертається найповільніше, а яка –
най     швидше? Назвіть планети в порядку збільшення
швидкості обертання.
Óíàñëіäîê ðóõó Çåìëі íàâêîëî Ñîíöÿ âіäáóâà-

єòüñÿ çìіíà ïіð ðîêó.

Íà ìàëþíêó ïîêàçàíî ÷îòèðè ðіçíèõ ïîëîæåííÿ
Çåìëі ïіä ÷àñ ðóõó îðáіòîþ. Âèäíî, ùî âіñü Çåìëі
íàõèëåíà, òîìó çåìíà ïîâåðõíÿ îòðèìóє íåîäíàêîâó
êіëüêіñòü ñâіòëà é òåïëà. Âіä íàõèëó çåìíîї îñі é 
çàëåæèòü çìіíà ïіð ðîêó. Êîëè äî Ñîíöÿ îáåðíåíà
Ïіâíі÷íà ïіâêóëÿ, âîíà îòðèìóє áіëüøå òåïëà é ñâіò-
ëà, íіæ Ïіâäåííà. Ó öåé ÷àñ ó Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі ëіòî,
à â Ïіâäåííіé – çèìà. Êîëè æ Ïіâäåííà ïіâêóëÿ îáåð-

Обертання Землі навколо Сонця

Земна орбб та – шлях, яким Земля рухається нав-
коло Сонця.
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íåíà äî Ñîíöÿ, òàì íàñòàє ëіòî. Äíі ñòàþòü äîâøèìè,
íî÷і – êîðîòøèìè. Ó Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі â öåé ÷àñ 
çèìà.

Якщо в Північній Америці літо, то яка пора року в Південній 
Америці? Якщо в Південній Америці зима, то яка пора року 
в Австралії?

ßêùî îáèäâі ïіâêóëі îñâіòëþþòüñÿ Ñîíöåì, òî 
íàñòàє âåñíà é îñіíü. Ïîâíèé îáåðò íàâêîëî Ñîíöÿ 
Çåìëÿ çäіéñíþє çà ðіê.

Пригадайте, скільки триває рік на Землі.
Âè ïðîâîäèëè ñïîñòå-

ðåæåííÿ çà âèñîòîþ Ñîíöÿ
íàä ãîðèçîíòîì і çíàєòå: ùî 
âèùå Ñîíöå íàä ëіíієþ ãî-
ðèçîíòó, òî äóæ÷å ñîíÿ÷íі
ïðîìåíі íàãðіâàþòü çåìíó
ïîâåðõíþ. 

Óïðîäîâæ ðîêó âèñîòà
Ñîíöÿ ïîñòіéíî çìіíþєòüñÿ.
Áëèæ÷å äî âåñíè äåíü ñòàє
äîâøèì. Ñîíöå ïіäíіìàєòüñÿ
äåäàëі âèùå òà áіëüøå íàãðі-
âàє ïîâåðõíþ Çåìëі. Áëèæ÷å
äî îñåíі äíі ñòàþòü êîðîòøèìè, íî÷і – äîâøèìè, і â 
ïîëóäåíü Ñîíöå ñòî  їòü óñå íèæ÷å íàä ãîðèçîíòîì. 
Öèì і ïîÿñíþєòüñÿ çíèæåííÿ òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ 
âіä ëіòà äî çèìè.

Чому зміна дня і ночі на Землі відбувається швидше, ніж 
зміна пір року?

Чому так кажутьЧому так кажуть
 Íåìà ðàíêó áåç âå÷îðà.
 Ëіòíіé äåíü äîâøèé çà çèìîâèé òèæäåíü.

Припустіть, що було б, якби швидкість обертання 
Землі навколо своєї осі була меншою.

Положення Сонця 
на небосхилі опівдні

22 червнярвня

22 грудня22 грудня

СхідЗЗахід
Південь

Північ

221 березняберезня    я я23 вересня23 вере
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Проведіть дослідження, як відбувається зміна дня і
ночі.
 Âàì çíàäîáëÿòüñÿ: ãëîáóñ, ñòіë, ëàìïà àáî 
ëіõòàðèê.

Ïîñòàâòå íà ñòіë ãëîáóñ і ëàìïó (ëіõòàðèê) òà 
çàòåì íіòü êіìíàòó. Óâіìêíіòü ëàìïó (ëіõòàðèê) і 
ñïðÿìóéòå ñâіòëî íà ãëîáóñ. Âè ïîáà÷èòå, ùî ñâіòëî
ëàìïè (ëіõòàðèêà) îñâі÷óє òіëüêè îäèí áіê ãëîáóñà,
à іíøèé – çàëèøàєòüñÿ â òіíі. Ïîïðîñіòü äðóãà/ïî-
äðóãó ïîâіëüíî îáåðòàòè ãëîáóñ іç çàõîäó íà ñõіä.

Перевіряємо себе 
1. Поясніть, чому відбувається зміна дня і ночі.
2.  Упродовж якого періоду часу Земля здійснює один оберт

навколо своєї осі?
3. Назвіть причину зміни пір року на Землі. 
4.  Яке значення має обертання Землі навколо своєї осі для

життя на Землі?
5.  Чи може те, про що ви дізналися впродовж вивчення теми,

знадобитися вам у житті? Коли саме?

…календар – це система обчислення часу, заснована 
на повторюваності природних явищ і на русі небесних 
тіл – Сонця, Землі та Місяця. Складається він з 12 міся-
ців, або з 365 (366 – у високосний рік) днів. Слово «ка-
лендар» походить від латинського «календаріум», що 
означає «боргова книжка». 

Çåìëÿ îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî ñâîєї îñі òà íàâêî ëî
Ñîíöÿ. Ïîâíèé îáåðò íàâêîëî ñâîєї îñі íàøà ïëà-
íåòà çäіéñíþє çà 24 ãîäèíè, òîáòî çà äîáó. Îáåð-
òàííÿ Çåìëі íàâêîëî âëàñíîї îñі ñïðè÷èíþє çìіíó 
äíÿ і íî÷і. Óíàñëіäîê ðóõó Çåìëі íàâêîëî Ñîíöÿ 
âіäáóâàєòüñÿ çìіíà ïіð ðîêó. Ðіê – öå ïðîìіæîê 
÷àñó, çà ÿêèé Çåìëÿ çäіéñíþє ïîâíèé îáåðò íàâ-
êîëî Ñîíöÿ.

Коротко про головнеКоротко про головне

Чи  знаєте  ви,  що...
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Що можна побачити на зоряному небі
Які
бувають зорі
й сузір’я?

Чи доводилося вам Чи доводилося вам 
спостерігати за нічним небом?спостерігати за нічним небом?
Чим воно вас вразило?Чим воно вас вразило?

Çîðі, ÿêі âè áà÷èòå íà íі÷íîìó íåáі, – öå âåëèêі 
ðîçïå÷åíі ãàçîâі êóëі. Âîíè çäàþòüñÿ ìàëåíüêèìè 
öÿòêàìè, ùî ñâіòÿòüñÿ, îñêіëüêè ïåðåáóâàþòü íà 
âåëè ÷åçíіé âіäñòàíі âіä Çåìëі. Çîðі ðіçíÿòüñÿ ðîçìі-
ðàìè. Îäíі â òèñÿ÷і ðàçіâ áіëüøі çà Ñîíöå, іíøі â 
áàãàòî ðàçіâ ìåíøі âіä íüîãî. Òåìïåðàòóðà çіð òåæ 
ðіçíà. Ñîíöå – íàéáëèæ÷à äî íàñ çîðÿ.  

Ó ïðèðîäі âñå ïåðåáóâàє â ðóñі. Çîðі òåæ çìіíþ-
þòü ñâîє ïîëîæåííÿ, à îòæå, ðóõàþòüñÿ. Ðîçãëÿíüòå 
ìàëþíîê. Íà íüîìó çîáðàæåíî ðîçìіùåííÿ çіð ó 
ñóçіð’ї Âåëèêà Âåäìåäèöÿ. ßê áà÷èòå, іç ÷àñîì ïî-
ëîæåííÿ çіð ó ñóçіð’ї çìіíèëîñÿ. Âîíî ïðîäîâæóє 
çìіíþâàòèñÿ і òåïåð.

р у100 000 років тому
р рчерез 100 000 років

усучасний вигляд

Зміна положення зір у сузір’ї Велика Ведмедиця

Розгляньте карту зоряного неба (див. форзац 1). Зна-
йдіть сузір’я Велика Ведмедиця. Що воно нагадує?
Ðîçãëÿíóâøè ñóçіð’ÿ, âè ïîìіòèòå, ùî çà ôîð-

ìîþ âîíî íàãàäóє êіâø. Àëå ÿêùî ïðîâåñòè óÿâíі 
ëіíії ÷åðåç óñі çîðі, ÿê ïîêàçàíî íà ìàëþíêó, òî 
ìîæíà óÿâèòè ôіãóðó âåäìåäèöі.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ñïîñòåðіãàþ÷è çà ñóçіð’ÿìè, ëþäè óÿâëÿëè ôі-
ãóðè ëþäåé, òâàðèí ÷è ÿêіñü ïðåäìåòè é äàâàëè
ñóçіð’ÿì âіäïîâіäíі íàçâè.

Знай діть на карті зоряного неба інші сузір’я. На-
з віть їх.
Çà ñóçіð’ÿì Âåëèêà Âåäìåäèöÿ ëåãêî âіäøó-

êàòè Ïîëÿðíó çîðþ. Âîíà çàâæäè ñÿє íàä ïіâíі÷íîþ
ñòîðîíîþ ãîðèçîíòó.

Çà Ïîëÿðíîþ çîðåþ ìîæíà âèçíà÷èòè ñòîðîíè
ãîðèçîíòó. ßêùî ñòàòè äî íåї îáëè÷÷ÿì, òî ïîïå-
ðåäó áóäå ïіâíі÷, ïîçàäó – ïіâäåíü, ïðàâîðó÷ – ñõіä,
à ëіâîðó÷ – çàõіä.

Сузір’я Велика Ведмедиця та Полярна зоря

Розгляньте на карті зоряного неба сузір’я Велика
Ведмедиця. Полічіть, скільки зір воно об’єднує.

У ясну погоду вночі поспостерігайте разом з дорос-
лими за небом. Зверніть увагу на зорі, що яскраво
світять. Знайдіть Велику Ведмедицю, Полярну зорю.
Визначте напрямок на північ.

Перевіряємо себе 
1. Що таке зорі? А сузір’я?

Сузуу р’яр  – група зір, взаємне розташування яких на я
видимому із Землі небі складає якусь фігуру.
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2.  Відомо, що зорі постійно рухаються. Чому ми не помічає -
мо цього руху?

3. Яка зоря найближча до Землі?
4. Продовжте речення:

 «Під час вивчення теми мені вдалося...»; 
 «Я зможу довести на прикладі…».

…колір зір може коливатися від червоного до си ньо го.
Червоні зорі «найхолодніші», з температурою менше
ніж 3500 °С. Такі зорі, як наше Сонце, жовтувато-білі,
мають температуру до 6000 °С. Найгарячіші зорі – сині.
Температура поверхні у них понад 12 000 °С. Отже, тем-
пература й колір зорі пов’язані. 

Виготовлення панно «Зоряна ніч»
Іçîíèòêà, àáî íèòÿíà ãðàôіêà, – öå ìèñòå  -

ö òâî ñòâîðåííÿ çîáðàæåííÿ ç íèòîê, íàòÿãíóòèõ íà 
êàðòîíі ÷è іíøîìó òâåðäîìó ìàòåðіàëі – îñíîâі, ÿêà 
îäíî÷àñíî âіäіãðàє ðîëü òëà. Ïіä ÷àñ âèøèâàííÿ
íèòêè ôіêñóþòü íà îñíîâі ÷åðåç íàñêðіçíі îòâîðè 
àáî íà êàíöåëÿðñüêèõ øïèëüêàõ òà öâÿõàõ.

16
25

34
43

52
61

Заповнення кута

Çîðі – âåëèêі ðîçïå÷åíі êóëі, ùî ðіçíÿòüñÿ 
ìіæ ñîáîþ çà ðîçìіðàìè é òåìïåðàòóðîþ. Âîíè
ïåðåáó âàþòü ó ïîñòіéíîìó ðóñі. Çîðі óòâîðþþòü
ñóçіð’ÿ.

Коротко про головнеКоротко про головне

Чи  знаєте  ви,  що...

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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1 1 1

9 9 9

2 2 216 1616

8 8 810 10 10

3 3315 1515

7 7 711 11 11

4 4 414 14 14

6 6 612 12 12
5 5 513 13 13

Заповнення кола
Çà çðàçêîì àáî âëàñíèì çàäóìîì âèãîòîâòå ïàííî

«Çîðÿíà íі÷».
Âàì çíàäîáëÿòüñÿ: êîëüîðîâèé êàðòîí, ïîðîëîí,

íèòêè äëÿ âèøèâàííÿ, ãîëêà, íîæèöі, ñêîò÷, öèð-
êóëü, îëіâåöü òà ëіíіéêà.

Âèêîíóéòå ïîñëіäîâíî.
1. Íà çâîðîòíîìó áîöі êàðòîíó íàìàëþéòå Ìі-

ñÿöü (êîëî äіàìåòðîì 4 ñì) òà çіðêè (êîëà äіàìåò-
ðàìè 2 ñì òà 1 ñì).

2. Ðîçäіëіòü êîëî (Ìіñÿöü) íà 16 ðіâíèõ ÷àñòèí,
à òî÷êè ïî êîëó ïðîíóìåðóéòå. Ó ìåíøèõ êîëàõ
ïîçíà÷ òå òіëüêè öåíòð.

3. Ïіä êàðòîí ïîêëàäіòü
ïîðîëîí. Çðîáіòü îòâîðè â 
ïîçíà÷åíèõ òî÷êàõ.

4. Âèøèéòå çіðêè. Іç 
çâî  ðîòíîãî áîêó ââåäіòü 
ãîëêó ç íèò  êîþ ó êðàé êîëà 
é âè âåäіòü íà ëèöüîâèé áіê
ó öåíòðі. Ïîòіì ç ëèöüîâîãî

áîêó ââåäіòü íèòêó ãîëêó ç íèò  êîþ â êðàéíþ òî÷êó
òà âèêîíóéòå âèøèâàííÿ äàëі. Âóçëèê íà íèòöі íå 
çàâ’ÿçóéòå, à çàêðіïіòü ñêîò÷åì.

5. Çіðêè áіëüøîãî äіàìåòðà òà Ìіñÿöü âèøèâàéòå
ïî òî÷êàõ, ÿê ïîêàçàíî íà ñõåìі «Çàïîâíåí íÿ êîëà».

6. Âèêîíàéòå îçäîá ëåí íÿ ïàííî (çà áàæàííÿì).
Ïðåçåíòóéòå ñâîþ ðîáîòó ïåðåä îäíîêëàñíèêàìè.
Îáãîâîðіòü ó êëàñі, ÷è òðàïëÿëîñÿ âàì ñïîñòåðі-

ãàòè çà çîðÿìè. ßê öå âіäáóâàëîñÿ? 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Молочний Шлях – наша галактика
Яка
наша галактика?

Що таке сузір’я?Що таке сузір’я?
Наведіть їхні назви.Наведіть їхні назви.

Ùå â ñèâó äàâíèíó ëþäè ñïîñòåðіãàëè íà íі÷íî ìó 
íåáі áëіäó ñâіòëó ñìóãó. Âîíà íàãàäóâàëà ðîçëèòå 
ìîëîêî àáî ðîçñèïàíó ñіëü. Öþ ñâіòëó ñìóãó íàçâàëè 
Ìîëî÷íèì Øëÿõîì, àáî Ãàëàêòèêîþ (âіä ãðåöüêîãî
ñëîâà «ãàëàêòèêîñ», òîáòî «ìîëî÷íèé»).

Ìîëî÷íèé Øëÿõ óòâîðþє
êіëüöå, òîìó ç áóäü-ÿêîї 
òî÷êè íà ïîâåðõíі Çåìëі ìè 
áà÷èìî ëèøå éîãî ÷àñòèíó. 
Âіí ñêëàäàєòüñÿ ç íåçëі÷åííîї 
êіëüêîñòі äàëåêèõ і íå ÿñê ðà-
âèõ çіð. Öÿ çîðÿíà ñè ñòåìà, 
ÿêó ùå íàçèâàþòü Ãàëàêòè-
êîþ, ìàє âèãëÿä äèñêà.

Íàøà çîðÿíà ñèñòåìà íàëåæèòü äî ãàëàêòèê ñïі-
ðàëü íîãî òèïó. Îêðіì ìàéæå 400 ìіëüÿðäіâ çіð, äî її 
ñêëàäó âõîäèòü áàãàòî ãàçó é ïèëó. Çàãàëîì ðîç-
ïîäіë ðå÷îâèíè â Ãàëàêòèöі íåðіâ íî ìіð íèé, àëå çîðі 
é ãàçîïè ëîâі õìàðè çіáðàíі ïåðåâàæ íî â її äèñêó. 
Ñîíÿ÷íà ñèñòåìà ìіñòèòüñÿ íå â öåíòðі íàøîї ãàëàê-
òèêè, íàâïàêè – âîíà ðîçòàøîâàíà áëèæ÷å äî êðàþ 
ãàëàêòè÷íîãî äèñêà.

Як ще називають нашу галактику?
Â Óêðàїíі çäàâíà ïîáóòóє áàãàòî íàçâ íàøîї ãà-

ëàêòèêè. Íàéïîøèðåíіøà ç íèõ – ×óìàöüêèé Øëÿõ 
(ïîìіðêóéòå ÷îìó). Âіäîìі òàêîæ é іíøі íàðîäíі 
íàç âè: «Áîæà äîðîãà», «Ïòàøèíà äîðîãà», «Äîðîãà ó 

Молочний Шлях

Молоо очний Шлях – скупчення зір, до якого нале-х
жить Сонячна система.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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âèðіé», «Çîðÿíà äîðîãà», «Ñîëîì’ÿíà äîðîãà», «Çî-
ðÿíèé ìіñò», «Íåáåñíà ðіêà».

Знайдіть на карті зоряного неба Чумацький Шлях.
З’ясуйте, які сузір’я він перетинає. 
Íàøà ãàëàêòèêà є âåëåòåíñüêîþ çîðÿíîþ ñè-

ñòåìîþ. Îñíîâíó ÷àñòèíó çіð ãàëàêòèêè äîáðå âèäíî
âîñåíè. Ó öþ ïîðó ðîêó óâå÷åðі âîíà ïåðåòèíàє íåáî-
ñõèë ó íàïðÿìêó ç ïіâäåííîãî çàõîäó íà ïіâíі÷íèé
ñõіä. Ïðèáëèçíî â öüîìó íàïðÿìêó òåðèòîðієþ Çà-
ïîðіçüêîї і Õåðñîíñüêîї îáëàñòåé ïðîòіêàє Äíіïðî.

Перевіряємо себе
1. Як називається наша галактика?
2. Яку форму має Молочний Шлях? 
3. Чому ми бачимо тільки частину Молочного Шляху?
4.  Звідки походить назва нашої галактики? Які ще її назви

ви знаєте?
5. Висловтеся по черзі про значущі для вас питання теми:

 «Сьогодні я дізнався/
дізналася…»;
«Було цікаво…»;
«Було складно…»;
«Я зрозумів/зрозуміла…»;
«Тепер я зможу…»;

  «Я навчився/
навчилася…»;

 «У мене вийшло…»;
 «Мене здивувало…»;
 «Мені захотілося…»;
 «Мене надихнуло…».

…за народним переказом, давно колись Таврійським 
степом чумаки ходили по сіль у Крим. Удень за сонцем 
дорогу знаходили, а вночі – за зорями. Ще й досі ті зо-
ряні гони на небі люди Чумацьким Шляхом звуть.

Ìîëî÷íèé Øëÿõ (×óìàöüêèé Øëÿõ, Ãàëàê-
òèêà) – çîðÿíà ñèñòåìà (ãàëàêòèêà), äî ñêëàäó 
ÿêîї âõîäèòü Ñîíÿ÷íà ñèñòåìà. Ãàëàêòèêà ìàє 
ôîðìó äèñêà.

Коротко про головнеКоротко про головне

Чи  знаєте  ви,  що...

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Давні та сучасні уявлення людей про Всесвіт
Як
людина вивчає
Всесвіт?

Що таке Всесвіт?Що таке Всесвіт?

Ïіä ñëîâîì «Âñåñâіò» çàçâè÷àé ðîçóìіþòü êîñìі÷-
íèé ïðîñòіð і âñå, ùî éîãî çàïîâíþє: íåáåñíі òіëà, 
ãàç і ïèë.

Ïëàíåòà Çåìëÿ – ÷àñòèíà 
Âñåñâіòó. Çàâäÿêè ñïîñòåðå-
æåííÿì ó÷åíі âèçíà÷èëè ïîõî-
äæåííÿ Âñåñâіòó і éîãî âіê, ùî 
ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 14 ìіëü-
ÿðäіâ ðîêіâ.

ßê æå äàâíі ëþäè óÿâëÿëè
Çåìëþ òà Âñåñâіò? Óÿâëåííÿ
ïðî áóäîâó Âñåñâіòó ôîðìóâà-
ëè ñÿ ïîñòóïîâî. Ó äàâíèíó éîãî 
öåíòðîì ââàæàëè Çåìëþ. Çà 
óÿâëåííÿìè äàâíіõ іíäіéöіâ, Çåìëÿ – öå ïіâêóëÿ, 
ÿêó òðèìàþòü íà ñâîїõ âåëåòåíñüêèõ ñïèíàõ ñëîíè, 
ùî ñòîÿòü íà âåëè÷åçíіé ÷åðåïàñі. À öÿ ÷åðåïàõà 
ëåæèòü íà çìії, ùî, çãîðíóâøèñü êіëüöåì, óîñîáëþє 
íåáî é çàìèêàє íàâêîëîçåìíèé ïðîñòіð.

Ïåðøèì ïðèïóùåííÿ, ùî Çåìëÿ ìàє ôîðìó êóëі, 
âèñóíóâ äàâíüîãðåöüêèé ó÷åíèé Ïіôàãîð. Öå ïіä-
òâåðäèâ і äîâіâ іíøèé âèäàòíèé ãðåê, Àðіñòîòåëü, 
ÿêèé çàïðîïîíóâàâ ñâîþ ìîäåëü áóäîâè Âñåñâіòó.
Íà éîãî äóìêó, ó öåíòðі Âñåñâіòó ðîçìіùåíà Çåìëÿ, 
à íàâêîëî – íåáåñíі ñôåðè, íà ÿêèõ çàêðіïëåíî íå-
áåñíі òіëà. Óÿâëåííÿ Àðіñòîòåëÿ ðîçâèâàëè іíøі 
â÷åíі.

Земля 
за уявленнями давніх 

індійців

Всесвіт – сукупність галактик і простір між ними.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Äîðîãó â êîñìîñ áóëî âіäêðèòî 
4 æîâòíÿ 1957 ðî êó. Ó öåé äåíü 
áóëî çàïóùåíî ïåðøèé øòó÷íèé
ñó  ïóò   íèê Çåìëі. 12 êâіòíÿ 1961 ðî-
êó âïåðøå íà êîñìі÷íîìó êîðàáëі 
«Âîñòîê» îáëåòіâ Çåìëþ ïåðøèé
êîñìîíàâò Þðіé Ãàãàðіí.

Ùîðîêó 12 êâіòíÿ âіäçíà÷à-
єòüñÿ Ìіæíàðîäíèé äåíü ïîëüîòó
ëþäèíè â êîñìîñ. Â Óêðàїíі öüîãî 
äíÿ âіäçíà÷àþòü Äåíü ïðàöіâíèêіâ
ðàêåòíî-êîñìі÷íîї ãàëóçі.

Ïåðøèì êîñìîíàâòîì íåçàëåæ-
íîї Óêðàїíè ñòàâ Ëåîíіä Êàäåíþê,
ÿêèé ó 1997 ðîöі çäіéñíèâ ïîëіò íà
êîñìі÷íîìó êîðàáëі «Êîëóìáіÿ» і 
âïðîäîâæ 16 äіá ïðàöþâàâ ðàçîì ç 
àìåðèêàíñüêèìè àñòðîíàâòàìè.

Що допомагає людині досліджувати
Всесвіт?

Íàóêà, ÿêà âèâ÷àє êîñìîñ, íàçèâàєòüñÿ àñòðîíî-
ìієþ. Âîíà çäàâíà ìàëà âàæëèâå ïðàêòè÷íå çíà-
÷åííÿ. Çàâ äÿêè їé ñòâîðåíî êàëåíäàð. Âîíà òàêîæ
äîïîìàãàëà ëþäÿì îðієíòóâàòèñÿ â íàâêîëèøíüîìó
ïðîñòîðі.

Розгляньте на фото прилади, за допомогою яких давні
дослід ники вивчали небо. Які з них ви знаєте? Якими до-
водилося користуватися? З якою метою?

1 2 3 4

Гномон (1), астролябія (2), квадрант (3), секстант (4)

Ñüîãîäíі äëÿ äîñëіäæåííÿ Âñåñâіòó íàóêà âèêî-
ðèñòîâóє ñó÷àñíі ïðèëàäè, çîêðåìà òåëåñêîïè.

Юрій Гагарін

Леонід Каденюк 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ñó÷àñíі êîñìі÷íі àïàðàòè äàþòü çìîãó â÷åíèì 
äîñëіäæóâàòè ÿâèùà, ùî âіäáóâàþòüñÿ ó Âñåñâіòі. 
Àâòîìàòè÷íі àïàðàòè ïîáóâàëè íà Ìіñÿöі, Ìàðñі, 
Âåíåðі. Êîñìîíàâòèêà âіäіãðàє âàæëèâó ðîëü ó äî-
ñëіäæåííі êîðèñíèõ êîïàëèí, â îõîðîíі ïðèðîäè, 
îðãàíіçàöії ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà, ó 
ðîçâèòêó òåëåáà÷åííÿ òà ìåäèöèíè.

Ìіíіïðîєêò «Ùî äîïîìàãàє íàì 
îòðèìóâàòè іíôîðìàöіþ ïðî Âñåñâіò»

1. Âèêîðèñòîâóþ÷è ðіçíі äæåðåëà іíôîðìàöії, ïіä-
ãîòóéòå ðîçïîâіäü ïðî ñó÷àñíі àñòðîíîìі÷íі ïðèëà äè. 

2. Äîáåðіòü ìàëþíêè é ôîòî öèõ ïðèëàäіâ. Äі-
çíàé   òåñÿ, ÿêі äîñëіäæåííÿ ïðîâåäåíî çà їõíüîþ 
äîïî ìîãîþ.

3. Ïіäãîòóéòå ïðåçåíòàöіþ àáî íàïèøіòü çàìіòêó 
äî øêіëüíîї ñòіííîї ãàçåòè.

4. Ïðåçåíòóéòå ñâîє äîñëіäæåííÿ ïåðåä îäíî-
êëàñíèêàìè. 
Відвідайте з класом Музей космонавтики ім. С. П. Коро-
льова в Житомирі. Багато цікавого можна дізнатися на 
сайті музею, у розділі «Космос удома».

Перевіряємо себе 
1. Як давні люди уявляли Землю та Всесвіт?
2. Хто перший побував у космосі?
3. Що ви знаєте про сучасні дослідження Всесвіту? 
4.  Якими досягненнями астрономії ми користуємось у по-

всякденному житті?
5.  Яке ваше досягнення під час вивчення цієї теми? Що зро-

зуміли? Чого навчилися? Що викликало труднощі?

Âñåñâіò – ñóêóïíіñòü ãàëàêòèê і ïðîñòіð ìіæ 
íè ìè. Ñó÷àñíі óÿâëåííÿ ïðî áóäîâó Âñåñâіòó
ôîðìóâàëèñÿ ïîñòóïîâî. Ïåðøèé ïîëіò ó êîñìîñ
çäіéñíèâ Þðіé Ãàãàðіí. Ïåðøèì êîñìîíàâòîì
íåçàëåæíîї Óêðàїíè ñòàâ Ëåîíіä Êàäåíþê.

Коротко про головнеКоротко про головне
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…запуск автоматичних космічних станцій дав змогу 
знач но розширити і навіть зміни ти уявлення про пла-
нети: з’я ви лася можливість зробити фото поверхні, до-
слідити ґрунт.

Проєкт «Подорож у космос»
Çà çðàçêîì àáî âëàñíèì çàäóìîì âèãîòîâòå

ìîäåëü ðàêåòè.

Âàì çíàäîáëÿòüñÿ: êîëüîðîâèé ïàïіð, êàðòîí
àáî êàðòîííі êîðîáêè, ùî áóëè ó âèêîðèñòàííі, êî-
ëüîðîâі òà ïðîñòèé îëіâöі, íîæèöі, êëåé ÏÂÀ, ìàòå-
ðіàëè äëÿ îçäîáëåííÿ (îáåðіòü çà áàæàííÿì).

Âèêîíóéòå ïîñëіäîâíî.
1. Ç êàðòîíó àáî êàðòîííèõ êîðîáîê âèãîòîâòå

äåòàëі ðàêåòè òà ç’єäíàéòå їõ.
2. Âèêîíàéòå îçäîáëåííÿ ðàêåòè.

Ïіäãîòóéòå ðîçïîâіäü ïðî ñâîþ âіðòóàëüíó ïîäî-
ðîæ äî îáðàíîї ïëàíåòè.

×îìó ñàìå öþ ïëàíåòó âè ìðієòå âіäâіäàòè? Ïî-
ÿñíіòü ñâіé âèáіð.

Чи  знаєте  ви,  що...
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Які взаємозв’язки існують у природі
Чому
у природі все
взаємопов’язано?

Наведіть прикладиНаведіть приклади
взаємозв’язків за схемами:взаємозв’язків за схемами:
 Нежива      ЖиваНежива      Жива
природа      природа  природа      природа  
Рослини Тварини Рослини Тварини 
Тварини ТвариниТварини Тварини

Íіùî ó ïðèðîäі íå іñíóє іçîëüîâàíî (âіäîêðåì-
ëåíî). Óñå ìіæ ñîáîþ ïåâíèì ÷èíîì ïîâ’ÿçàíî.
Розгляньте фото. На які дві групи можна розподілити зо-
бражені природні об’єкти? 

Óñå ðîçìàїòòÿ ïðèðîäè ïîäіëÿþòü íà æèâó òà 
íåæè âó ïðèðîäó.

Пригадайте, за якими ознаками живі об’єкти відрізняють 
від неживих.

Áóäü-ÿêà æèâà іñòîòà – öå îðãàíіçì, ÿêîìó âëàñ-
òèâå æèâëåííÿ, äèõàííÿ, âèäіëåííÿ, ðіñò, ðîçâèòîê,

МАЙБУТНЄ – ЦЕ МИ
ЛЮДИНА І ПРИРОДА

Роз
діл

 4
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ðîçìíîæåííÿ òà âіäìèðàííÿ. ×îìó ðîñëèíà, ïîçáàâ-
ëåíà ñîíÿ÷íîãî ñâіòëà òà âîäè, ãèíå? ×îìó òâàðèíà
áåç âîäè âіä÷óâàє ñïðàãó? Òîìó ùî ó ïðèðîäі æèâå
é íåæèâå çàâæäè ïîâ’ÿçàíî ìіæ ñîáîþ.

Проведіть дослідження «Яка роль дощових чер в’я-
ків у природі».
Âàì çíàäîáëÿòüñÿ: 2 ïëàñòèêîâі ñêëÿíêè,

íîæèöі, øèëî, ñêîò÷, ïëàñòèêîâèé íіæ, ëіéêà ç âî-
äîþ, äåêіëüêà äîùîâèõ ÷åðâ’ÿêіâ, ìîðêâà, êàðòîï ëÿ,
êîðîáêà ç-ïіä âçóòòÿ, ïëàñòèêîâà ïëÿøêà, êóõîííà
äîøêà, ïî 1 ñêëÿíöі ґðóíòó òà ïіñêó.

Õіä ñïîñòåðåæåííÿ
1. Âіäðіæòå âåðõíþ ÷àñòèíó ïëàñòèêîâîї ïëÿøêè

òàê, ùîá ó âàñ âèéøëà âіäêðèòà ïðîçîðà ïîñóäèíà.
2. Ó êîðîáöі ç-ïіä âçóòòÿ øèëîì çðîáіòü îòâîðè,

ùîá ó íåї ïîòðàïëÿëî ïîâіòðÿ.
3. Êðèøêó êîðîáêè ïðèêëåéòå ñêîò÷åì ç îäíîãî 

êðàþ òàê, ùîá âîíà çðó÷íî âіäêðèâàëàñÿ.
4. Ó ïëÿøêó íàñèïòå øàðàìè ïіñîê і ґðóíò.
5. Äðіáíî ïîðіæòå ìîðêâó é êàðòîïëþ. Ïîêëà-

äіòü їõ ó ïëÿøêó.
6. Äîáðå ïîëèéòå îâî÷і é ґðóíò. Çàïóñòіòü ó

ïëÿø  êó ÷åðâ’ÿêіâ.
7. Ïîñòàâòå ïëÿøêó â êîðîáêó é çàêðèéòå її.
8. Ñïîñòåðіãàéòå, ÿêі çìіíè âіäáóäóòüñÿ ÷åðåç

3–4 äíі. Çðîáіòü âèñíîâîê.
Ó ґðóíòі ìåøêàþòü áàêòåðії, ìіñòÿòüñÿ ãðèáíèöі.

Óñþ òîâùó ґðóíòó ïðîíèçàíî êîðіííÿì ðîñëèí, ÿêі
âñìîêòóþòü ç ґðóíòó âîäó òà ðîç÷èíè ïîæèâíèõ ðå-
÷îâèí.

Ґðóíò íàñåëÿþòü íàéðіçíîìàíіòíіøі òâàðèíè – 
÷åðâè, êîìàõè, çâіðі, ÿêі ïðèñòîñîâàíі äî ðèòòÿ, íà-
ïðèêëàä êðîòè. Âîíè çíàõîäÿòü ó ґðóíòі ïîòðіáíі
äëÿ æèòòÿ ïîâіòðÿ, âîäó, їæó. Ïîâіòðÿ і âîäà ïåðåáó-
âàþòü ó ïîðîæíèíàõ ґðóíòó.

Ñâіòëî â ãëèáèíó ґðóíòó íå ïðîíèêàє. Òîìó ó òâà-
ðèí äóæå ìàëåíüêі î÷і àáî їõ çîâñіì íåìàє, ó íàâ-
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êîëèøíüîìó ñåðåäîâèùі âîíè îðієíòóþòüñÿ çà äî-
ïîìîãîþ íþõó òà äîòèêó. Áóäîâà òіëà òàêèõ çâіðіâ, ÿê 
êðіò, ñëіïàê, óêàçóє íà òå, ùî âîíè ìåøêàþòü ó ґðóíòі. 

1 2

Тварини – мешканці ґрунту: кріт (1), сліпак (2)
Ïåðåäíі ëàïè ó êðîòà – öå îñíîâíèé іíñòðóìåíò 

äëÿ ðèòòÿ. Âîíè ïëîñêі, ÿê ëîïàòè, ìàþòü äóæå 
âåëè êі êіãòі. Ñëіïàê óãðèçàєòüñÿ ó ґðóíò ìіöíèìè 
ïåðåäíіìè çóáàìè (ùîá çåìëÿ íå ïîòðàïëÿëà â ðîò, 
ãóáè çàêðèâàþòü éîãî ïîçàäó çóáіâ). Òóëóá ó öèõ 
òâàðèí îâàëüíîї ôîðìè, ùîá çðó÷íіøå áóëî ïåðåñó-
âàòèñÿ ïіäçåìíèìè õîäàìè.

Між якими компонентами природи розкрито взаємо-
зв’язки в наведеному далі тексті?
Òâàðèíè, ùî ìåøêàþòü ó ґðóíòі, âïëèâàþòü 

íà éîãî ðîäþ÷іñòü. Âîíè óòâîðþþòü òàì ñèñòåìó õîäіâ 
і ùіëèí, ÿêèìè äî êîðåíіâ ðîñëèí íàäõîäÿòü ïîâіò ðÿ 
і âîäà. Ґðóíòîâі òâàðèíè ïîñòіéíî «ïåðåîðþþòü» 
ù , ä ð ð ä ä ð

ґðóíò. Ó öüîìó ïðîöåñі âàæëèâó ðîëü âіäіãðàþòü äî-
ùîâі ÷åðâ’ÿêè. Ïåðåìіùàþ÷èñü, âîíè ðîáëÿòü ґðóíò 
ïîðèñòèì, ñïðèÿþòü çáàãà÷åííþ ïîâіòðÿì, ïîëåãøó-
þòü ïðîíèêíåííÿ âîäè. Äîùîâі ÷åðâ’ÿêè є êîðìîì 
äëÿ áàãàòüîõ òâàðèí, ÿêі ìåøêàþòü ó ґðóíòі.

Âàæëèâó ðîëü â óòâîðåííі ґðóíòó âіäіãðàþòü 
áàêòåðії. Âîíè ïåðåòâîðþþòü ðåøòêè âіäìåðëèõ ðîñ-
ëèí і òâàðèí íà ìіíåðàëüíі ðå÷îâèíè.

Ó ïðèðîäі ðîñëèíè òà òâàðèíè íå ìîæóòü іñíó-
âàòè îäíå áåç îäíîãî. Âîíè çäіéñíþþòü âçàєìíèé 
âïëèâ, ÿêèé êîðèñíèé óñіì і ñïðèÿє âèæèâàííþ 
êîæíîãî âèäó ðîñëèí і òâàðèí. Òàêі ãðóïè æèâèõ 
îðãàíіçìіâ óòâîðþþòü ïðèðîäíі óãðóïîâàííÿ.
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За схемою розкажіть, які бувають угруповання.

У г р у п о в а н н я

Природні

ліс лука

пустеля озеро болото

степ поле

ставок город

сад клумба

Штучні

Хто створює штучні угруповання? Наведіть приклади вза ємо-
зв’язків між об’єктами природи в одному з угру  повань.

Ó ïðèðîäі іñíóþòü âçà єìî  çâ’ÿçêè ìіæ ðіçíèìè
òâàðèíà ìè, êîðèñíі é äëÿ îäíîãî, і äëÿ іíøîãî âèäó.
Íàïðèêëàä, ó ìіñöÿõ ïðîæèâàííÿ íîñîðî ãіâ âîäÿòüñÿ
ïòàõè, ÿêі õàð÷ó þòüñÿ êîìàõàìè òà êëіùàìè, ùî
æèâóòü íà øêіðі íîñî ðî ãà. Íîñîðіã çàáåçïå÷óє ïòàõіâ
їæåþ, à âîíè çâіëüíÿþòü éîãî âіä ïàðàçèòіâ.

Пригадайте, як називаються тварини, які живляться ін-
шими тваринами. 

Чи відбудуться у природі зміни, якщо зникне один з
видів тварин?

За фото розкажіть, взаємозв’язки між якими об’єктами
приро ди зображено.

Рослинне угруповання – група різних рослин, якія
ростуть на одній ділянці місцевості з однаковими
умовами існування.
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Ðîñëèíè – öå îñíîâà æèòòÿ íà Çåìëі. Âîíè çáàãà-
÷óþòü ïîâіòðÿ êèñíåì, çàáåçïå÷óþòü їæåþ áàãàòüîõ
òâàðèí. Òâàðèíè çàïèëþþòü ðîñëèíè, æèâëÿòüñÿ
ïèëêîì і íåêòàðîì, ðîçïîâñþäæóþòü їõíі ïëîäè é
íàñіííÿ.

Намалюйте в зошиті схему взаємозв’язків у природі,
які вам доводилося спостерігати.  

Чому так кажутьЧому так кажуть
 Äå áàãàòî ïòàøîê, òàì íåìà êîìàøîê.

Перевіряємо себе
1.  Які зв’язки існують між живими організмами? Проілю-

струйте свою відповідь прикладами.
2.  Як ви думаєте, якій групі живих організмів у харчовому

ланцюгу відведено найважливішу роль?
3. Наведіть приклади впливу тварин на родючість ґрунту.
4.  Як людина може використати у своїй діяльності знання

про вплив тварин на ґрунт?
5. Які зв’язки існують між тваринами? Наведіть приклади.
6. Продовжте речення (за вибором):

«Було цікаво…»; 
«Було складно…»;
«Я спробую…».

…у природних умовах у ведмедя ворогів немає, навіть
зграї вовків обходять кли   шо ногого велетня стороною.
Але головним ворогом ведмедів стала людина. Брако-
ньєрська діяльність і мисливський промисел призвели
до того, що багато видів ведмедів перебувають на межі
зникнення. 

Ó ïðèðîäі іñíóþòü òіñíі âçàєìîçâ’ÿçêè ìіæ  її
îá’єêòàìè. Ïîðóøåííÿ öèõ âçàєìîçâ’ÿçêіâ ìîæå
íåãàòèâíî âïëèíóòè íà ïðèðîäó.

Коротко про головнеКоротко про головне

Чи  знаєте  ви,  що...
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Як людина змінює природу
Як господарська
діяльність 
людини впливає 
на природу?

Де брали їжу люди в давнину? Де брали їжу люди в давнину? 
Як людина використовуєЯк людина використовує
рослини? А тварин? Наведіть рослини? А тварин? Наведіть 
приклади взаємозв’язкуприклади взаємозв’язку
Людина Людина  Природа Природа

Ëþäèíà, òàê ñàìî ÿê ðîñëèíè òà òâàðèíè, є ÷àñ-
òèíîþ æèâîї ïðèðîäè. ßê і áіëüøîñòі æèâèõ îðãà-
íіçìіâ, їé äëÿ æèòòÿ ïîòðіáíі êèñåíü, ùî âõîäèòü äî
ñêëàäó ïîâіòðÿ, і âîäà äëÿ ïèòòÿ òà ïðèãîòóâàííÿ
їæі. Áåç âîäè íåìîæëèâî ðîçâèâàòè ïðîìèñëîâіñòü і 
ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî.

Óæå íà ïî÷àòêó ñâîãî іñíóâàííÿ ëþäèíà êîðèñ-
òóâàëàñÿ äàðàìè ïðèðîäè, ñïîæèâàþ÷è â їæó êî-
ðіííÿ, íàñіííÿ, ïëîäè ðîñëèí, ì’ÿñî òâàðèí. Çåìëÿ
і òåïåð є ãîäóâàëüíèöåþ – óñі ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ
ëþäè îòðèìóþòü âіä ìàòіíêè-ïðèðîäè. Ç äèêîðîñ-
ëèõ ñîðòіâ ëþäè âèâåëè êóëüòóðíі: ïøåíèöþ, æèòî,
ðèñ, êóêóðóäçó òà іíøі.

За малюнком розкажіть, які взаємозв’язки існують між 
люди ною і природою.

відпочинок 
оздоровлення 

ррадість пізнання 
практтичне значення 

ЛЮДИНА ПРИРОДА
 метали, деревина
 вода, повітря

япродукти харчування
 ліки
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Ëþäèíà ïðèðó÷èëà áàãàòî äèêèõ òâàðèí. Ñâіé-
ñüêèìè ñòàëè êîðîâè, âіâöі, êóðè. Âіä íèõ ëþäèíà 
îòðèìóє ì’ÿñî, ìîëîêî, ÿéöÿ, øêіðó òà õóòðî.
Продовжте перелік диких тварин, яких приручила людина.

Ðîñëèíè òà òâàðèíè – îñíîâíå äæåðåëî ïðèðîä-
íèõ ìàòåðіàëіâ.

Пригадайте, з яких рослин виробляють тканини. З яких 
природних матеріалів виготовляють верхній одяг і взуття?

Поясніть, чому без рослин на нашій планеті не буде 
життя. Визначте у групах, до яких наслідків призве-
дуть зображені на фото явища.

Група 1 Група 2

Група 3 Група 4
Ëþäèíà ïåðåòâîðþє ïðèðîäó, îòðèìóє âіä íåї 

âñå, ùî ïîòðіáíî äëÿ æèòòÿ. Îäíàê çìіíè, ùî âіä-
áóâàþòüñÿ ó ïðèðîäі, âïëèâàþòü і íà ñàìó ëþäèíó. 
Çàáðóäíåí íÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà – îäèí ç íà-
ñëіäêіâ âïëè  âó ëþäèíè íà ïðèðîäó. Ó ïîâіòðі ìіñò, 
ïîáëèçó âåëè êèõ àâòîñòðàä ìіñòèòüñÿ áàãàòî ãàçіâ, 
íåáåçïå÷íèõ äëÿ çäîðîâ’ÿ ëþäèíè.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Розгляньте схему. Визначте, як людина впливає на
природу.

В п л и в  л ю д и н и  н а  п р и р о д у

Прямий Непрямий

Çàâîäè é ôàáðèêè, òðóáè ÿêèõ íå îáëàäíàíî ñïå-
öіàëüíèìè âëîâëþâà÷àìè, çàáðóäíþþòü ïîâіòðÿ äè-
ìîì, ïîïåëîì òà іíøèìè øêіäëèâèìè ðå÷îâèíàìè.

Ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі âèêîðèñòîâóþòü ìі íå-
ðàëüíі äîáðèâà é îòðóòîõіìіêàòè, ÿêі íàêîïè ÷óþòüñÿ 
ó ґðóíòі, à ïîòіì – ó ðîñëèíàõ і òâàðèíàõ. Ç ïîòîêà ìè
äîùîâîї âîäè öі ðå÷îâèíè ïîòðàïëÿþòü ó ðі÷êè,
îçåðà òà ñòàâ  êè. Óíàñëіäîê íàêîïè÷åííÿ ðå÷îâèí 
áóðõëèâî ðîçâèâàþòüñÿ âîäîðî ñòі é ãèíóòü ìåø-
êàíöі âîäîéì. Òàêà âîäà øêіäëèâà é äëÿ ëþäåé.

Òðàíñïîðò, ïîáóòîâà òåõíіêà, ðіçíі òåõíі÷íі ïðè-
ñòðîї – äæåðåëà íàäìіðíîãî øóìó, ùî íåãàòèâíî
âïëèâàє íà ëþäåé: ïðèçâîäèòü äî çíèæåííÿ ñëóõó,
ïîðóøåííÿ ñíó, ðîçëàäіâ íåðâîâîї ñèñòåìè òîùî.
Ëіíії åëåêòðîïåðåäà÷, ðàäіî, òåëåáà÷åííÿ, äåÿêі ïðî-
ìèñëîâі óñòàíîâêè òàêîæ ìîæóòü âïëèâàòè íà íàø
îðãàíіçì і ñïðè÷èíÿòè ðіçíі çàõâîðþâàííÿ.

Ëþäè ìàþòü ïîñòіéíî ïàì’ÿòàòè ïðî ñâіé çâ’ÿçîê
ç ïðèðîäîþ і âðàõîâóâàòè öå â ãîñïîäàðñüêіé äіÿëü-
íîñòі.

Доведіть або спростуйте твердження: «Людина –
частина живої природи».

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Намалюйте, як буде виглядати наша планета, якщо 
зникнуть рослини та тварини.

Чому так кажутьЧому так кажуть
 Ïðèðîäà îäíîìó ìàòè, äðóãîìó – ìà÷óõà.
 Äå ðîñòóòü âåðáè, òàì ÷èñòі äæåðåëà âîäè.
 Äàé çåìëі – òî é âîíà òîáі äàñòü.

Перевіряємо себе
1. Як людина впливає на рослинний світ? А на тваринний?
2.  Припустіть, до чого призводить негативний вплив людини 

на рослини та тварин.
3.  Що свідчить про зв’язок людини з неживою природою? 

Відповідь проілюструйте прикладами.
4.  Що призводить до забруднення навколишнього середо-

вища?
5.  Доведіть наявність взаємозв’язку між людиною і приро-

дою. Наведіть приклади впливу людини на природу та 
природи на людину.

6.  Чи може те, що ви дізналися впродовж вивчення теми, 
знадобитися вам у житті? Коли саме?

…вміст пилу на вулиці, де багато дерев, у три рази мен-
ший, ніж на вулиці, де їх немає. Процес повного від-
новлення рослинності на місці вирубаного лісу займе
понад 100 років. Через діяльність людини на планеті
утворюються пустелі там, де їх раніше не було. Зараз
площа таких пустель на планеті збільшується.

Ëþäèíà – ÷àñòèíà æèâîї ïðèðîäè. Ïðèðîäà é 
ëþäèíà âçàєìîïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ. Ëþäèíà çìі-
íþє ïðèðîäó ó ïðîöåñі ñâîєї äіÿëüíîñòі. Çìіíè ó 
ïðèðîäі âïëèâàþòü і íà ñàìó ëþäèíó. Òîìó âàæ-
ëèâî ïà ì’ÿòàòè ïðî ìîæëèâі íàñëіäêè âïëèâó íà 
ïðèðîäó.

Коротко про головнеКоротко про головне

Чи  знаєте  ви,  що...

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Проєкт «Моделювання 
транспортного засобу»

 Ðîáî÷і ìàøèíè, ÿêі ïðèçíà÷åíі äëÿ ïåðåâå-
çåííÿ ëþäåé òà âàíòàæіâ, íàçèâàþòü òðàíñïîðòíèìè
çàñîáàìè.

Çà çðàçêîì àáî âëàñíèì çàäóìîì âèãîòîâòå ìî-
äåëü òðàíñïîðòíîãî çàñîáó.

Âàì çíàäîáëÿòüñÿ: ìàòåðіàëè äëÿ âèãîòîâëåííÿ
ìîäåëі òðàíñïîðòíîãî çàñîáó (îáåðіòü çà áàæàííÿì),
êîíñòðóêòîð, ïëàñòèêîâà ïëÿøêà, êàðòîííі êîðîáêè,
ëîòêè äëÿ ÿєöü, ïàêåòè ç-ïіä ìîëîêà àáî ñîêó òîùî,
êîëüîðîâèé êàðòîí òà ïàïіð, êîëüîðîâі òà ïðîñòèé
îëіâöі, ôàðáè äëÿ ìàëþâàííÿ, ãóàø, íîæèöі, êëåé
ÏÂÀ, ìàòåðіàëè äëÿ îçäîáëåííÿ.

Âèêîíóéòå ïîñëіäîâíî.
1. Ïіäãîòóéòå ìàòåðіàëè äëÿ âèãîòîâëåííÿ ìî-

äåëі (çà âèáîðîì).
2. Çà ïîòðåáè êîðèñòóéòåñÿ ôàðáîþ äëÿ äåêîðó-

âàííÿ òåõíіêè.
3. Äîïîâíіòü ìàêåò àïëіêàöієþ âіêîí, äâåðåé,

êîëіñ.
4. Âèêîíàéòå îçäîáëåííÿ ìîäåëі òðàíñïîðòíîãî

çàñîáó çà âëàñíèì áàæàííÿì.

Ïðåçåíòóéòå âèãîòîâëåíó ìîäåëü ïåðåä îäíî-
êëàñíèêàìè.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Чому матеріали використовують повторно 
Які штучні 
матеріали людина
створила 
з природних речовин
та їхніх відходів?

Що таке речовини?Що таке речовини?
Наведіть приклади Наведіть приклади 
рукотворних об’єктів.рукотворних об’єктів.
З яких речовин вони З яких речовин вони 
складаються?складаються?

Ç äàâíіõ-äàâåí ëþäè äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá âèêîðè-
ñòîâóþòü ðå÷îâèíè, ùî іñíóþòü ó ïðèðîäі àáî äîáóòі 
ç ïðèðîäíîї ñèðîâèíè. Öå êîðèñíі êîïàëèíè; ðå÷î-
âèíè ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ – äåðåâèíà, öóêîð, 
êðîõìàëü, îëії, ïðèðîäíèé êàó÷óê, âîëîêíà áàâîâ íè, 
ëüîíó; ðå÷îâèíè òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ – áіëêè, 
æèðè, âîëîêíà, õóòðà.

Пригадайте, які речовини отримують з корисних копалин.

Íèíі íàóêà õіìіÿ äîïîìàãàє ëþäñòâó ñòâîðþâàòè
âåëè÷åçíó êіëüêіñòü ðå÷îâèí, ÿêèõ íåìàє ó ïðèðîäі. 
Òàêі ðå÷îâèíè çíà÷íî äåøåâøі. Ç íèõ âèãîòîâëÿþòü 
îäÿã, ïðåäìåòè ïîáóòó, їõ çàñòîñîâóþòü ó òðàíñïîðòі, 
áóäіâíèöòâі, äëÿ ïðèãîòóâàííÿ òà çáåðіãàííÿ їæі, 
äëÿ ïðàííÿ і ÷èùåííÿ îäÿãó òîùî. Íîâі øòó÷íî 
ñòâîðåíі ìàòåðіàëè çðîáèëè íàøå æèòòÿ êîìôîðò-
íіøèì.

Äëÿ ñòâîðåííÿ øòó÷íèõ ìàòåðіàëіâ âèêîðèñòî-
âóþòü ïðîäóêòè ïåðåðîáêè íàôòè, ïðèðîäíîãî ãàçó, 
êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ. Äî øòó÷íèõ ìàòåðіàëіâ íàëåæàòü 
ïëàñòìàñè.

Розгляньте схему. Розкажіть, які бувають речовини.

Природні речовини – речовини, що існують у
природі. 
Штут чні матеріаіі ли виробляють з природних
ре  човин.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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   Тваринного 
походження: шерст
шкіра, хутро, перо

  Рослинного
походження: деревина,
льон, бавовна

 Мінерального 
походження: нафта,
природний газ, вугілля, 
золото, срібло,
пісок,
глина

   Пластмаса
 Добриво виготовляють  
 з нафти

   Папір
 Картон виготовляють  
 з деревини

   Цегла виготовляють 
 з глини

   Скло виготовляють
 з кварцового
 піску

ть, р

ПРИРОДНІ РЕЧОВИНИ ШТУЧНІ МАТЕРІАЛИ

Які із зображених предметів виготовлено з природ-
них матеріалів, а які – зі штучних? Чим вони різняться?
Які з них ви вибрали б для використання? Чому?

Ïëàñòìàñè äîñèòü ìіöíі, їõ ëåãêî ôîðìóâàòè,
îáðîá ëÿòè, çàáàðâëþâàòè. Öå âіäîìèé âàì ïîëіåòè-
ëåí, ç ÿêîãî âèðîáëÿþòü ïàêóâàëüíó ïëіâêó òà
ïëіâêó äëÿ òåïëèöü, âîäîïðîâіäíі é êàíàëіçàöіéíі 
òðóáè, åëåêò ðîіçîëÿöіþ, ïðåäìåòè ïîáóòó. Ç іíøèõ 
âèäіâ ïëàñòìà ñè âèãîòîâëÿþòü îäíîðàçîâі øïðèöè,
ïîñóä, ñòіëüöі, ñòîëè, òðóáè òîùî.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ïîïðè òå ùî ïðèðîäíèé
êàó÷óê íå âòðàòèâ ïðàêòè÷íîãî
çíà÷åí íÿ і éîãî äîáóâàþòü ó âå-
ëèêіé êіëüêî ñòі іç ñîêó äåÿêèõ
ðîñëèí, ñòâîðåíî ñèíòåòè÷íі
êàó÷óêè. Ç íèõ âèãîòîâëÿþòü
øè íè, âçóòòÿ, іãðàøêè.

Äî øòó÷íèõ ìàòåðіàëіâ
íà ëåæàòü õіìі÷íі âîëîê íà. Îäíі
õіìі÷íі âîëîêíà îäåðæó þòü ó 
ïðîöåñі ïå ðå ðîáêè äåðåâèíè,
іíøі – ãàçó é âóãіëëÿ. Òàêі õіìі÷ íі
âîëîê íà íàçèâàþòü ñèíòå òè÷-
íèìè. Іç ñèíòåòè÷íèõ âîëîêîí
âèãîòîâëÿþòü êàíà òè, ðèáîëîâ íі
ñіòêè, äåêîðàòèâíі òêàíèíè, òðèêîòàæíі âèðîáè, 
øòó÷íå õóò ðî.

Дізнайтеся, з яких штучних матеріалів виготовлено пред-
мети у вашій класній кімнаті.

Зберіть колекцію штучних матеріалів. Підпишіть їх.
Äëÿ âèãîòîâëåííÿ ëіòàêіâ, êîðàáëіâ, àâòîìî-

áіëіâ, âåëîñèïåäіâ òà іíøèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ 
âèíàéäåíî ëåãêі é ìіöíі ìàòåðіàëè, äëÿ àòîìíèõ 
ðåàê òîðіâ, ãàçî âèõ òóðáіí, ðåàêòèâíèõ äâèãóíіâ – 
ìіöíі é æàðî ñòіéêі ìàòåðіàëè.

Що було б, якби людина не створювала штучні 
мате ріали? Розподіліть назви речовин на дві групи: 
природні та штучні.
Çîëîòî, áåòîí, êàðòîí, âîäà, ïàïіð, ìіäü, ïіñîê, 

ãóìà, ñêëî, öåãëà, íàôòà, äåðåâèíà, ìàðìóð.

Доберіть у пару штучний та природний матеріал, з 
яких можна виготовити одну й ту саму річ. Проана-
лізуйте та припустіть, з якого матеріалу річ буде кош-
тувати дорожче. Яка із цих двох речей не буде шко-
дити природі? Презентуйте результати дослідження.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Чому так кажутьЧому так кажуть
 Äî ïðèðîäè íå íåñè øêîäè.
 Çåìëÿ íàéáàãàòøà, âîäà íàéñèëüíіøà.
Ñó÷àñíі âèðîáíèêè êðîñіâîê ïî÷àëè âèãîòîâëÿòè

ñâîþ ïðîäóêöіþ ç ïåðåðîá ëåíîãî ñìіòòÿ, âèëîâëåíîãî
â ìîðÿõ, îêåàíàõ.

Âèðîáíèêè îäÿãó íàâ÷è-
ëèñÿ âèãîòîâëÿòè ñóêíі,
æàêåòè, ïàëüòà, ñîðî÷êè,
äæåìïåðè ç åêîëîãі÷íèõ ïå-
ðåðîáëåíèõ ìàòåðіàëіâ. 

Ó Íіäåðëàíäàõ ç’ÿâèëàñÿ
ïåðøà âåëîñèïåäíà äîðіæ êà
ç ïåðåðîáëåíèõ ïëàñòè êîâèõ
ïëÿøîê òà óïàêîâîê. Î÷іêó-

єòüñÿ, ùî òàêå ïîêðèòòÿ áóäå âòðè÷і âèòðèâàëіøèì,
íіæ àñôàëüò.

Дізнайтеся, які країни відмовилися від пластикових паке  -
тів та трубочок.

Óñå íàøå æèòòÿ îòî÷åíå ðіçíèìè ðå÷àìè. Îäíі ç 
íèõ ìè áåðåæåìî, à іíøі ç ëåãêіñòþ ìîæåìî âèêè-
íóòè ó ñìіòòÿ. Â Óêðàїíі ðі÷íèé îáñÿã âіäõîäіâ íà
ëþäèíó ñòàíîâèòü áіëüøå íіæ 10 òîíí.

Розгляньте фото. Подумайте, як підписати контейнери
для сміття.

1
2 3 4 5 6

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Чому питання, пов’язані зі сміттям, стали екологічною 
проблемою?

Ñüîãîäíі äóæå âàæëèâî ïîâòîðíî âèêîðèñòî-
âóâàòè ïîáóòîâі âіäõîäè. Öèì ñàìèì ìè åêîíîìíî
âèêîðèñòîâóєìî ñèðîâèíó òà íå çàáðóäíþєìî íàâêî-
ëèøíє ñåðåäîâèùå.

Запропонуйте власний спосіб повторного вико ри-
стання в побуті щіток для одягу, парасольок, папе-
рових лотків для яєць або автомобільних шин.

Перевіряємо себе
1.  Чому в людей виникла потреба створювати штучні мате-

ріали?
2.  Які природні речовини використовують для створення 

штучних матеріалів?
3.   Назвіть приклади штучних матеріалів. Де їх вико  ри  сто-  

вують?
4.  Чи може те, про що ви дізналися впродовж вивчення теми, 

знадобитися вам у житті?
5. Продовжте речення (за вибором):

 «Я змінив /змінила своє ставлення до...»;
 «Тепер я зможу...».
 «Я вважаю, що...».

…деякі тварини й рослини за допомогою кислоти
захища ються від ворогів. Так, кислота міститься у
бджолиній отруті й жалких волосках кропиви. Тропічний
павук стріляє у ворогів рідиною, що містить оцтову
кислоту.

Ó ïîáóòі ëþäè âèêîðèñòîâóþòü áàãàòî ïðèðîä-
íèõ ðå÷îâèí. Äëÿ çàäîâîëåííÿ âëàñíèõ ïîò ðåá 
ëþäèíà ñòâîðèëà âåëè÷åçíó êіëüêіñòü øòó÷íèõ 
ìàòåðіàëіâ.

Коротко про головнеКоротко про головне

Чи  знаєте  ви,  що...
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Що таке екологічні проблеми
Які екологічні
проблеми 
турбують людей 
сьогодні?

Які зв’язки існуютьЯкі зв’язки існують
у природі? у природі? 
Що відбудеться, якщоЩо відбудеться, якщо
ці зв’язки порушаться?ці зв’язки порушаться?

Ç êîæíèì ðîêîì íà Çåìëі êіëüêіñòü íàñåëåííÿ
çðîñòàє. Çðîñòàþòü і ïîòðåáè êîæíîãî æèòåëÿ Çåìëі.

Пригадайте, що таке потреби. Які бувають потреби? На-
ведіть приклади. Чи часто змінюються ваші потреби?

Äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ ïîñòіéíî
çðîñòàє êіëüêіñòü ôàáðèê і çàâîäіâ. À öå ïðèçâîäèòü 
äî åêîëîãі÷íèõ ïðîáëåì.

Åêîëîãіÿ – öå íàóêà, ÿêà âèâ÷àє çâ’ÿçêè ó ïðè-
ðîäі. ßêùî çâ’ÿçêè ïîðóøóþòüñÿ, âèíèêàþòü åêî-
ëîãі÷íі ïðîáëåìè.

За фото назвіть екологічні проблеми. Які з них характерні
для вашого населеного пункту?

Еколог чні проблеми – негативні наслідки, спри-
чинені зміною природного середо вища в резуль-
таті діяльності людини.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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За схемою назвіть чинники забруднення повітря. Які з них 
характерні для вашої місцевості?

ЗАБРУДНЮВАЧІ

Аварії нафто-
перевізного
транспорту

Промислові 
відходи

Аварії 
на атомних 
станціях

Лісові 
та степові 
пожежі

Сміттєзвалища

Вихлопні
гази

транспорту

Ç ðîêó â ðіê çìåíøóєòüñÿ і êіëüêіñòü ïèòíîї 
âîäè. Ãîëîâíà ïðè÷èíà öüîãî – çàáðóäíåííÿ äæåðåë 
ïðіñíîї âîäè.

Як забруднюються водойми?
Ç êîæíèì ðîêîì çáіëüøóєòüñÿ êіëüêіñòü çåìåëü, 

ÿêі çàçíàëè îïóñòåëþâàííÿ. Òîìó âñі êðàїíè ìàþòü 
âåñòè ñïіëüíó áîðîòüáó çà îõîðîíó ïðèðîäè.

Äëÿ òîãî ùîá çáåðåãòè ïëàíåòó ÷èñòîþ, ëþäè 
ìàþòü ñòâîðþâàòè òàêі òåõíîëîãії é ìàøèíè, ÿêі íå 
øêîäÿòü ïðèðîäі. Ó÷åíі øóêàþòü äæåðåëà áåç ïå÷íîї 
åíåðãії, ïàëèâà, ñèðîâèíè, ìàòåðіàëіâ òîùî. Áåðåæ-
ëèâå ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè, åêîíîìíå âèêîðèñòàííÿ
ðåñóðñіâ Çåìëі çàáåçïå÷àòü ìàéáóòíіì ïîêîëіííÿì
æèòòÿ ó çäîðîâîìó íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèùі.

Опустп елювання – зниження родючості земель уя
посушливих районах у результаті різних чинників,
зокрема й діяльності людини.
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Як зменшити обсяг викидів шкідливих газів у вашо -
му населеному пункті? Які види транспорту можна
віднести до екологічно чистих?
Розгляньте фото. Розкажіть, як сучасні винаходи
людства допомагають зберегти природу чистою.

Встановіть відповідність.

Екологічна проблема

Забруднення моря

Опустелювання

Висихання річок й озер
Забруднення ґрунту

Причина

Вирубка лісу,
 розорювання земель

Хімікати,
мінеральні добрива

Транспортування нафти
Промислові стічні води

Чому так кажутьЧому так кажуть
 ×èñòî íå òàì, äå ïðèáèðàþòü, à òàì, äå íå ñìіòÿòü.
 Çåìëÿ – íàøà ìàòè, óñіõ ãîäóє.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Навчальний проєкт
«×îìó ëіñè íàçèâàþòü “ëåãåíÿìè ïëàíåòè”?»
Âèêîðèñòîâóþ÷è ðіçíі äæåðåëà іíôîðìàöії, äі-

çíàéòåñÿ:
 ÿêó ÷àñòèíó ñóõîäîëó íà Çåìëі çàéìàþòü ëіñè;
 ÿê ëіñè ïіäòðèìóþòü ñêëàä ïî âіò ðÿ;
 ÿêі ëіñè є ó âàøіé ìіñöåâîñòі;
 ÿêó òåðèòîðіþ âîíè çàéìàþòü;
 ÷è çäіéñíþþòü ïðîìèñëîâó âèðóáêó ëіñó â ìіñ-

öåâîñòі, äå âè æèâåòå;
 ÿêèõ ïðèðîäîîõîðîííèõ çàõîäіâ ùîäî çáåðå-

æåííÿ ëіñіâ óæèâàþòü ó âàøîìó êðàþ.
Íàâåñíі ðàçîì ç îäíîêëàñíèêàìè ïðîâåäіòü àêöіþ 

«Âèðîñòè çåëåíîãî äðóãà».

Перевіряємо себе
1. Що таке екологія? Які завдання вона розв’язує?
2.  Дізнайтеся, які екологічні проблеми характерні для вашого 

населеного пункту.
3. Яка користь від техніки для людей? 
4. Які негативні наслідки розвитку техніки?
5.  Як можна використовувати природу, не завдаючи їй 

шкоди?
6.  Напишіть есе «Технології, які не забруднюють навколишнє 

середовище».

…21 квітня – Всеукраїнський день довкілля, а 22 квіт  -
ня – Всесвітній день Землі, які мають на меті об’єднати
людей навколо проблеми захисту навколишнього
природ ного середо  вища.

Åêîëîãіÿ – íàóêà, ÿêà âèâ÷àє çâ’ÿçêè ó ïðèðîäі. 
Ïîðóøåííÿ çâ’ÿçêіâ ïðèçâîäèòü äî åêîëîãі÷íèõ
ïðîáëåì. ×óéíå òà áåðåæëèâå ñòàâëåííÿ äî ïðè-
ðîäè – îáîâ’ÿçîê êîæíîї ëþäèíè.

Коротко про головнеКоротко про головне

Чи  знаєте  ви,  що...
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Виготовлення горщика 
для вирощування саджанців дерев

Çà çðàçêîì àáî âëàñíèì çàäóìîì âèãîòîâòå ãîð-
ùèê äëÿ âèðîùóâàííÿ ñàäæàíöіâ äåðåâ.

Âàì çíàäîáëÿòüñÿ: ïëàñòèêîâà ïëÿøêà, ìàð-
êåð, íîæèöі, ëіíіéêà, êàíöåëÿðñüêèé íіæ, øèëî, 
ìàòåðіàëè äëÿ îçäîá ëåí  íÿ (çà áàæàííÿì), âîëîñüêèé 
ãîðіõ (àáî íàñіííÿ ÿëèíè, äóáà, áåðåçè òîùî).

Âèêîíóéòå ïîñëіäîâíî.
Ïåðåä ïî÷àòêîì ðîáîòè ïðèãàäàéòå ïðàâèëà áåç-

ïå÷íîї ðîáîòè ç êàíöåëÿðñüêèì íîæåì, íîæèöÿìè 
òà øèëîì.

1. Çíіìіòü åòèêåòêó ç ïëàñòèêîâîї ïëÿøêè. Ïî-
ìèéòå òà âèñóøіòü ïëÿøêó.

2. Íàìàëþéòå íà ïàïåðі åñêіç ãîðùèêà.
3. Íàíåñіòü ëіíії, ïî ÿêèõ âè áóäåòå ðîçðіçàòè

ïëÿøêó. Ðîçðіæòå її.
4. Çà ïîòðåáè øèëîì çðîáіòü îòâîðè ó âіäïîâіä-

íèõ ìіñöÿõ.
5. Âèêîíàéòå îçäîáëåííÿ ãîðùèêà.
6. Ïіäãîòóéòå ñóìіø äëÿ âèñàäæóâàííÿ íàñіííÿ 

òà âèñàäіòü íàñіííÿ â ãîðùèê.

Ïðåçåíòóéòå ñâîþ ðîáîòó îäíîêëàñíèêàì.
Îáãîâîðіòü ç îäíîêëàñíèêàìè, ÷îìó âàæëèâî âèðî-

ùóâàòè ñàäæàíöі äåðåâ. ßêà äîëÿ ÷åêàòèìå íà âàøі 
ñàäæàíöі?
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Людина – найбільша цінність

Що належить
до внутрішнього 
світу людини?

Що означає бути унікальним? Що означає бути унікальним? 
Чи важлива рівність іЧи важлива рівність і
справедливість між людьми?справедливість між людьми?
Яку людину називаютьЯку людину називають
відповідальною?відповідальною?

Ñåðåä óñіõ ëþäñüêèõ öіííîñ-
òåé íàéãîëîâíіøîþ є öіííіñòü 
ëþäñüêîãî æèòòÿ.

Æèòòÿ – öå äàðóíîê äîëі,
ÿêèì ëþäèíà ìàє ìóä ðî ðîçïî-
ðÿäèòèñÿ.

Îäíèì ç ïðèêëàäіâ íåçëàì-
íîñòі äóõó òà âåëèêîї æàãè äî 
æèòòÿ є Âàäèì Ñâèðèäåíêî – 
âіéñüêîâèé ôåëüäøåð, ñîëäàò
Çáðîéíèõ ñèë Óêðàїíè.

Назвіть людей, життя яких є взір-
цем для вас та інших.
Доберіть назви ознак до слова 
«життя». 

Життя прекрасне, якщо його любити!

щасливе

активне нудн
е

солодке

веселе працьовите

цікаве

чес
не

гірке

тяжке

легк
е творче

чудове

Вадим Свириденко

ЛЮДИ – БАГАТСТВО КРАЇНИ
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Що людині дано природою від народження? Що отри  мує
людина від суспільства? Чи впливає суспільство на
лю       дину?

Ëþäèíà – óíіêàëüíå ñòâîðіííÿ ç îñîáëèâîþ çîâ-
íіøíіñòþ, îðãàíіçìîì, çàõîïëåííÿìè, ìðіÿìè, âàäà ìè
òîùî. Ó êîæíîãî є ñâіé óíіêàëüíèé ñìàê â îäÿçі,
ìóçèöі, êíèæêàõ. Êîæåí ìàє ñâîє óëþáëåíå çà-
íÿòòÿ, ñïðàâó æèòòÿ. Íàâіòü ÿêùî ëþäè é ñõîæі
çîâíіøíüî, їõíіé âíóòðіøíіé ñâіò ðіçíèòüñÿ.

Чи всі живі істоти унікальні? У чому полягає ваша ін  ди-
       ві  дуальність?

Ïіçíàâàòè íàâêîëèøíіé ñâіò, ìàòè âëàñíі іíò å-
ðå ñè, ìіðêóâàííÿ, ïåðåêîíàííÿ, óìіòè ñïіâïåðåæè-
âàòè – îçíà÷àє ñòâîðþâàòè ñâіé âíóòðіøíіé ñâіò.

Ïðî ëþäèíó ç áàãàòèì äóõîâíèì ñâіòîì êàæóòü, 
ùî âîíà ìàє ñîâіñòü, ñïðàâåäëèâà, äîáðà. Òàêà
ëþäèíà çäàòíà ñïіâïåðåæèâàòè, äóìàòè íå ëèøå
ïðî ñåáå, à é ïðî іíøèõ ëþäåé і íàâêîëèøíіé ñâіò.
Що, на вашу думку, люди цінують більше – матеріальні
чи духовні цінності? Наведіть приклади.

Оберіть серед запропонованих цінностей п’ять
най важливі   ших для вас.
Äîáðîòà, áåçïåêà, ÷åñíіñòü, ìóäðіñòü, ìèëî-

ñåðäÿ, äðóæáà,ëþáîâ, ïîâàãà, ñïðàâåäëèâіñòü, òåð-
ïіííÿ, ðîçóìіííÿñïіâ÷óòòÿ, äîâіðà, áëàãîäіéíіñòü,

Внун трішній (духуу охх вний) світ людини – усе те, 
що пов’язане з душевними процесами людини: її
почуттями, волею, пам’яттю, розумом, життєвими
інтересами, поглядами, досвідом тощо.
Унікакк льність – якості людини, за якими вона 
відрізняється від решти людей.

Матеріаіі льні ц нності – речі у вигляді майна чи і
товару, що можна купити. 
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çäîðîâ’ÿ, òóðáîòà, ñïîêіé, õîðîáðіñòü, íåçàëåæíіñòü,
ùèðіñòü, áàãàòñòâî, óñïіõ.

Öіííîñòі, ÿêі âè îáðàëè, äîïîìàãàþòü âіä÷óòè 
çàäîâîëåííÿ òà ùàñòÿ, íàâіòü ÿêùî âîíè íå âàæëèâі 
äëÿ іíøèõ ëþäåé. Ïåðåëіê âàøèõ öіííîñòåé ìîæå 
áóòè íåñêіí÷åííèé, àëå ïî÷èíàòèñÿ âіí ïîâèíåí ç 
íàéâàæëèâіøèõ.

Чи можуть цінності змінюватися?
Êðàñà ëþäèíè òà її äóøі ïî÷èíàєòüñÿ ç äîáðèõ 

äóìîê, áàæàíü і â÷èíêіâ. Çîâíіøíþ êðàñó ìîæíà 
ïîáà÷èòè, à âíóòðіøíþ, íåâèäèìó, – âіä÷óòè ñåðöåì. 
Ïî-ñïðàâæíüîìó êðàñèâîþ ðîáëÿòü ëþäèíó äîá ðîòà, 
÷óéíіñòü, ìèëîñåðäÿ, ñïіâ÷óòòÿ, áëàãîäіéíіñòü.

Обговоріть у парі, якою ви уявляєте красиву людину? Ви-
конайте словесний малюнок. Сформулюйте для цього три 
речення.

Хто з дітей звернув увагу на зовнішність, а хто – на 
вчинки та внутрішній світ?  Доведіть свою думку.

Яка 
симпатична 
дівчинка!

Молодець! М
Ти хоробраТ
нка, справжня дівчи
собистість!ос

Êîëè ìè âèêîíóєìî ñâîї îáîâ’ÿçêè – ìè â÷è-
íÿєìî äîáðî, çíàõîäèìî äðóçіâ. Óìіííÿ ñàìîñòіéíî
ìіðêóâàòè òà âèðіøóâàòè äîçâîëÿє íàì ñòàâàòè îñî-
áèñòіñòþ, ùî íåñõîæà íà іíøèõ.
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Попрацюйте в парі. Назвіть кілька своїх щоденних справ,
що вимагають від вас відповідальності.

Óñå, ùî âіäáóâàєòüñÿ íàâêîëî, âèêëèêàє â íàñ
ðіçíі ïî÷óòòÿ, íàïðèêëàä: ðàäіñòü – êîëè ïîðó÷ ðіä   íі
òà áëèçüêі ëþäè, çàõîïëåííÿ – êîëè óÿâëÿєìî ãå-
ðîїâ, ãíіâ – êîëè õòîñü îáðàæàє ìåíøîãî ÷è ñëàá-
øîãî, ñòðàõ – êîëè ùîñü íàì çàãðîæóє, õâèëþâàí -
íÿ – êîëè î÷іêóєìî ðåçóëüòàòè çìàãàíü, ãîðäіñòü –
êîëè çäіéìàєòüñÿ óêðàїíñüêèé ïðàïîð íà ìіæíàðîä-
íèõ çìàãàííÿõ òîùî.

Íàøà ðåàêöіÿ íà ðіçíі ñèòóàöії íàçèâàєòüñÿ
åìîöі єþ. Çàçâè÷àé äóæå ëåãêî âïіçíàòè åìîöіþ çà
âèðà çîì îáëè÷÷ÿ (ìіìіêîþ) àáî ðóõàìè òіëà.
Наведіть приклади зі свого життя, коли події викликали у
вас сильні емоції, переживання.
Що означає «володіти собою»? Чи вмієте ви володіти
собою?
Якими порадами, наведеними в таблиці, ви користуєтеся?
Чого маєте ще навчитися?

Навчіться володіти собою
Якщо у вас 
поганий 
настрій:

Якщо у вас
неприємності:

Якщо ви 
розсерди-
лися:

Якщо ви 
погано

почуваєтеся:
пригадайте
щось приємне 
або кумедне,
прочитайте 
гумористичний 
твір,
подивіться
на себе 
в дзеркало й 
усміхніться

поділіться
своїми
почуттями 
з близькими, 
вислухайте
пораду,
підтримайте
іншу людину

зробіть 
паузу,
полічіть
подумки
до 10, 
вибачтеся
і відійдіть
убік

перегляньте   
свій режим
дня,
займіться
фізкультурою, 
загартуван-
ням, 
вийдіть на 
прогулянку 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



125

Самостійність – Відповідальність –

уміння виконувати
завдання, робити справи 

без допомоги інших
уміння відповідати за 

свої слова, дії та вчинки

Самостійність привчає до відповідальності!

Âàøі äðóçі ìîæóòü ìàòè іíøі îñîáèñòі ÿêîñòі,
іíøó çîâíіøíіñòü, іíøі іíòåðåñè. Ñïіëêóâàííÿ ç іí-
øèìè ìîæå âïëèíóòè íà âàñ òà âàøå æèòòÿ.

Чи є у вас друзі? Чому спілкування з ними важливе 
для вас? Чого ви навчилися у друзів? Зробіть висно-
вок про значення дружби в житті людини.

Чому так кажуть  Чому так кажуть  
 Ëþäèíà áåç ëþäèíè íå ïðîæèâå.
 ßêùî ëþäèíó íå çíàєø, ïîäèâèñÿ íà її äðóãà.

Перевіряємо себе 
1. У чому секрет гарного настрою?
2. Що відчуває людина, коли дарує радість іншим?
3. Від чого залежить ставлення оточуючих до вас?
4. Чи можна вам довіряти? Доведіть.
5. Чи притаманне вам почуття відповідальності? Доведіть.

Æèòòÿ – öå íàéâèùà ëþäñüêà öіííіñòü. Êîæíà
ëþäèíà є íåïîâòîðíîþ, óíіêàëüíîþ, îñîáèñòіñòþ, 
íåñõîæîþ íà іíøèõ. Óíіêàëüíà íå ëèøå çîâíіø-
íіñòü, à é âíóòðіøíіé ñâіò ëþäèíè – її ïî÷óòòÿ, 
äóìêè, áàæàííÿ, ïðàãíåííÿ, іíòåðåñè.

Коротко про головнеКоротко про головне
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…не існує унікального рецепта щастя. Для когось щас -
тя – це щаслива родина, а для когось сенс жит  тя – у до-
помозі іншим. Хтось не уявляє свого життя без читання 
книжок, для когось обов’язковою умовою є змога здобу-
вати нові знання. Життя – це дарунок долі, яким людина 
має мудро та розважливо розпорядитися.

Проєкт «Браслет для друга чи подруги»
Âàì çíàäîáëÿòüñÿ: äâі íèòêè äëÿ ïëåòіííÿ

â òåõíіöі ìàêðàìå çàâäîâæêè ïî 1 ì êîæíà (êîëіð
îáåðіòü çà áàæàííÿì), äîùå÷êà äëÿ ïëàñòèëіíó, êàí-
öåëÿðñüêèé ñêîò÷, íîæèöі.

Âèêîíóéòå ïîñëіäîâíî.
1. Ñêëàäіòü íèòêè âäâі÷і òàê, ùîá îäèí ðîáî÷èé

êіíåöü áóâ äîâøèé çà іíøèé ó 4 ðàçè (ó ïðîöåñі ïëå-
òіííÿ ðîáî÷і íèòêè ñòàâàòèìóòü êîðîòøèìè øâèäøå,
íіæ îñíîâíі). Ïðèêðіïіòü íèòêè ñêîò÷åì äî äîùå÷êè
äëÿ ïëàñòèëіíó.

2. Âèêîíóéòå ïëåòіííÿ áðàñëåòà ïðàâèìè òà ëі-
âèìè îäèíàðíèìè ïëîñêèìè âóçëàìè, ÿê ïîêàçàíî
íà ôîòî 2–4. Êîæåí íàñòóïíèé âóçîë ïіäòÿãóéòå äî
ïîïåðåäíüîãî.

1 2 3 4

3. Ñïëåòіòü áðàñëåò ïîòðіáíîї äîâæèíè. Íàäіé íî
çàêðіïіòü íèòêè íà êіíöі áðàñëåòà. Îáðіæòå çàéâі
íèòêè.

Îáãîâîðіòü ç îäíîêëàñíèêàìè, êîìó ç äðóçіâ âè
õî÷åòå ïîäàðóâàòè áðàñëåò і ÷îìó.

Чи  знаєте  ви,  що...
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Моя дорога до успіху
Що 
допомагає
досягти
успіху?

Що таке успіх? Що означає Що таке успіх? Що означає 
бути успішним?бути успішним?
Як взаємопов’язані мрія і мета?Як взаємопов’язані мрія і мета?
Що означає бути організованим?Що означає бути організованим?

Ó âàøèõ ó÷èíêàõ, ó ïîâåäіíöі, ó ñòàâëåííі äî іí-
øèõ ëþäåé òà äî íàâêîëèøíüîãî ñâіòó ïðîÿâëÿєòüñÿ 
âàø õàðàêòåð. Âè ìîæåòå âäîñêîíàëþâàòè ñâіé õà-
ðàêòåð, ïðàöþ âàòè íàä íèì òà âèõîâóâàòè â ñîáі 
íàéêðàùі ëþäñüêі ÿêîñòі.

Які риси характеру допомага-
ють людині стати успішною? 
Доповніть цей перелік.

Êîæíèé ç âàñ ìàє îñî-
áèñòі çäіáíîñòі. Ùîá їõ ðîç-
âèíóòè, ïîòðіáíî áóòè íàïî-
ëåãëèâèìè, ïðàöüîâèòèìè,
äèñöèïëіíîâàíè ìè òà âіä-
ïîâіäàëüíèìè.

Які добрі справи допомогли вам досягнути успіхів у шкіль-
ному житті?

Я зі своїми 
однокласниками 
щорічно беру

участь у спортив-
них змаганнях на 
Кубок школи

на 
. У моїй школі 

є традиція 
виступати із цікавими 

повідомленнями 
в радіогазеті.

оптимізм
впевненість

відповідальність

організованістьсамостійністьдопитливість

наполегливість

спостережливість
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Оцініть ситуацію. Зробіть висновки.
Ó÷íі 4 êëàñó äîìîâèëèñÿ íà âèõіäíèõ ïðè-
áðàòè øêіëüíèé ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê äëÿ

ïðîâåäåííÿ çìàãàíü «Âåñåëі ñòàðòè». Óñі ïðèéøëè
â÷àñíî òà іç çàâçÿòòÿì âèêîíàëè çàïëàíîâàíå. Âіä-
ñóòíі áóëè Äìèòðî òà Іâàí. Äìèòðî âіäâіäóâàâ ó 
ëіêàð íі áàáóñþ, à Іâàí ç äðóçÿìè õîäèâ íà ðі÷êó.

Чи погодилися б ви товаришувати з однолітком, який
відрізняється від вас успішністю в навчанні чи ста-
ном здоров’я? Обґрунтуйте свою відповідь.
Чи можна довідатися про щось нове, цікаве, не до-
кладаючи ніяких зусиль?

Пам’ятайте! Щоб стати успішним/успішною, потрібно 
до  три му  ватися певних правил.
 Займайтеся тим, що подобається.
 Не бійтеся нового.
 Не бійтеся  помилитися.
 Ставте чіткі та досяжні цілі.
 Обов’язково визначайте час досягнення мети.
 Будьте дисциплінованими.

Учні 4 класу Оленка та Сашко розмірковують про свої
майбутні професії. Із чим ви згодні, а з чим – ні? 

ß ìðіþ ñòàòè êàïіòàíîì êîðàá -
ëÿ. Óæå çàðàç ÿ ïî÷èíàþ ãîòóâàòè 
ñåáå äî öієї ïðîôåñії – âèâ÷àþ 
êàðòè, ÷èòàþ ïðèãîäíèöüêі êíèæ-
 êè ïðî ìàíäðіâíèêіâ, ìîðåïëàâöіâ
òà ïåðøîâіäêðèâà÷іâ. Ìàéáóòíіé
êàïіòàí ïîâèíåí ãàðíî ðîçóìіòèñÿ
íà ñó÷àñ íіé òåõíіöі, ïðèëàäàõ.
Òîìó ÿ õî÷ó îò  ðèìàòè ãàðíі çíàí -
íÿ ç ìàòåìà òè êè, іíôîðìàòèêè. 

ß çíàþ, ùî ìîÿ ìðіÿ çäіéñíè òü ñÿ ëèøå òîäі, êîëè ÿ 
äîêëàäó ìàêñèìóì çóñèëü, îòðèìàþ áàãàòî çíàíü.
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ß äóæå ëþáëþ äîãëÿäàòè çà 
ñâîїì ïåñèêîì. ß âìіþ éîãî 
êóïà òè, ãîäóâàòè òà âèãóëþâàòè.
Ìîæëè âî, êîëè ÿ âèðîñòó, ÿ ñòàíó 
âåòåðèíàðîì, áóäó ëіêóâàòè òâà-
ðèí і äîãëÿ äàòè çà íèìè. Öÿ ïðî-
ôåñіÿ âèìàãàє âіä ëþäèíè óâàãè, 
ñïіâ÷óòòÿ. À ùå òðåáà áàãàòî çíà-
òè ïðî òâàðèí.

1. Чи згодні ви з твердженням, що сумлінність є 
запорукою успіху в навчанні і в праці?
2. Коли можна припинити навчатися? Чи можна 
навчатися впродовж усього життя?

Перевіряємо себе
1. Що ви відчуваєте, коли упораєтеся з важким завданням?
2.  Як почуваєтеся, коли приходите до школи з невиконаним 

домашнім завданням?
3. Назвіть кілька вмінь, якими ви бажаєте оволодіти.
4.  Які риси характеру потрібно в собі виховувати, щоб до-

сягти успіху?
5.  Уявіть себе журналістами та поспілкуйтеся зі старшими 

членами родини про вибір професії.

…у найближчі 15–20 років і в Україні, і у світі будуть
потрібні фахівці з такими якостями, як здатність само-
стійно визначати складні задачі й розв’язувати їх та во-
лодіння кількома іноземними мовами.

Ùîá äîñÿãòè óñïіõó òà âòіëèòè â æèòòÿ ñâîþ 
ìðіþ, ïîòðіáíî â÷èòèñÿ ñòàâèòè ÷іòêі öіëі. Óñïіø-
íіñòü ëþäèíè çàëåæèòü âіä її õàðàêòåðó, ñèëè 
âîëі, çäàòíîñòі ïðèäіëÿòè óëþáëåíіé ñïðàâі áà-
ãàòî ÷àñó òà êåðóâàòè ñâîїìè åìîöіÿìè. 

Коротко про головнеКоротко про головне

Чи  знаєте  ви,  що...
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Як жити серед людей

Що 
означає 
бути 
сумлінним?

Що сприяє хорошим стосункам Що сприяє хорошим стосункам 
у спільнотах?у спільнотах? 
Що таке толерантність? Що таке толерантність? 
Як знаходити друзів? Як знаходити друзів? 
Які риси характеру допомагають Які риси характеру допомагають 
уникати конфліктів?уникати конфліктів?

Óñå, ùî ñòâîðåíî ëþäèíîþ і õàðàêòåðèçóє її ÿê
ñóñïіëüíó іñòîòó, íàçèâàєòüñÿ êóëüòóðîþ. 

Îâîëîäіâàòè çíàííÿìè òà êóëüòóðíèìè íàâè÷ êà-
ìè íàì äîïîìàãàþòü êíèæêè. Êíèæêè äîçâîëÿþòü
ðîçøèðèòè ñëîâíèêîâèé çàïàñ òà ïіäâèùèòè êóëü-
òóðó ìîâëåííÿ. Îõàéíà ëþäèíà, ùî îäÿãàєòüñÿ
âіäïîâіäíî äî ïåâíîї ïîäії, äîòðèìóєòüñÿ êóëüòóðè
çîâíіøíüîãî âèãëÿäó. Ó ëþäèíè, ùî çàéìàєòüñÿ 
ñïîðòîì, ðîçâèíóòà ôіçè÷ íà êóëüòóðà. Іñíóє êóëü-
òóðà ïîâåäіíêè çà ñòîëîì, êóëüòóðà ïîâåäіíêè âäîìà,
ó øêîëі, ó ãðîìàäñüêèõ ìіñöÿõ. Îòæå, ñëîâî «êóëü-
òóðà» є áàãàòîçíà÷íèì. І íàé÷àñòіøå âîíî âæèâà-
єòüñÿ ÿê ñèíîíіì îñâі÷åíîñòі, âèõîâàíî ñòі ëþäèíè.
Ó òàêîìó çíà÷åííі öå ñëîâî óâіéøëî â óñі єâðîïåé-
ñüêі ìîâè.

Êóëüòóðíà ëþäèíà, ÿêà ïîâàæàє ñåáå, çàâæäè ìàє
âëàñíó äóìêó, óìіє її âіäñòîþâàòè, äîòðèìóєòüñÿ
îáіöÿíîê, óìіє ïîâîäèòèñÿ ãіäíî: íіêîëè íå âæèâàє
ëàéëèâèõ ñëіâ, íå îáðàæàє іíøèõ.

Чи завжди ви поводитеся толерантно?

Що означає бути щирою людиною? Що означає поважати
себе самого?

Ùèðî – öå êîëè âіä äóøі, âіä ñàìîãî ñåðöÿ. Ïî-
âåäіíêà ùèðèõ ëþäåé çàâæäè âіäïîâіäàє їõíüîìó
âíóòðіøíüîìó ñâіòó, їõíі â÷èíêè âіäïîâіäàþòü їõíіì
ñëîâàì é îáіöÿíêàì.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Оберіть продовження твердження.

завжди 
шукати
шлях до 

примирення

бути готовим/
готовою 

допомагати 
другові/подрузі

самому/самій 
бути хорошою
подругою чи

другом

пропонувати
дружбу тим,

хто завжди тобі
допоможе

Щоб знайти друзів, треба...

??

? ?

Чи радієте ви успіхам друзів?
Назвіть риси, що допомагають дружити.
Що може зруйнувати довіру між друзями?
Чи є друзі в тих, хто ображає інших?

Яке з тверджень, на вашу думку, є правильним 
(істинним)?
Ùîá ðîçâ’ÿçàòè êîíôëіêò ìіæ äðóçÿìè ìèð-

íèì øëÿõîì, ïîòðіáíî:
À çàïðîïîíóâàòè êіëüêà ðіøåíü, îäíå ç ÿêèõ çà-

äîâîëüíèòü óñі ñòîðîíè;
Á íå äîçâîëÿòè âòðó÷àòèñÿ ñòîðîííіì îñîáàì;
Â ïðîâåñòè äіàëîã, óðàõîâóþ÷è äóìêó êîæíîãî;
Ã ÿêùî îáðàíå ðіøåííÿ íå äàëî î÷іêóâàíèõ ðå-

çóëüòàòіâ, ïîòðіáíî øóêàòè íîâі øëÿõè ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðîáëåìè. 

Çäàòíіñòü áà÷èòè ðіçíèöþ ìіæ ïðàâèëüíèìè é 
íåïðàâèëüíèìè äóìêàìè òà â÷èíêàìè íàçèâàєòüñÿ 
ìîðàëüíіñòþ. 

Мораль (моральні норми) – правила поведінки,
прийняті в суспільстві.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ïîçèòèâíі ìîðàëüíі ÿêîñòі ëþäèíè íàçèâàþòüñÿ
÷åñíîòàìè. 

Які чесноти найбільше шанують у суспільстві? Поясніть
свою думку.
Пригадайте та розкажіть у парі про свої добрі вчинки.
Що допомагає визначити, хороший чи поганий вчинок?

Ñåðåä ëþäåé íåìàє іäåàëüíèõ òà äîñêîíàëèõ. Óñі
êîëè-íåáóäü ïîìèëÿþòüñÿ. Àëå ïîòðіáíî ðîçó ìіòè,
ùî òàêå «äîáðå», à ùî òàêå «ïîãàíî». À äîïîìàãàє 
â öüîìó ñóìëіííÿ (ñîâіñòü).

Що означає «голос сумління (совісті)»?

Äëÿ òîãî ùîá ó ñóñïіëüñòâі áóâ ìèð òà çëàãîäà,
ëþäè ñêëàëè ïðàâèëà ïîâåäіíêè, ùî íàçèâàþòüñÿ
åòèêåòîì. І, ìîæëèâî, õòîñü ç âàñ ÷óє öå ñëîâî
âïåðøå, àëå áàãàòüîõ ïðàâèë åòèêåòó âè âæå äîòðè-
ìóєòåñÿ. Íàïðèêëàä, âè âіòàєòåñÿ ç ó÷èòåëÿìè òà
îäíîêëàñíèêàìè, äÿêóєòå, ïîñòóïàєòåñÿ ìіñöåì ó 
òðàíñïîðòі ëіòíіé ëþäèíі òîùî.

Ââі÷ëèâà ëþäèíà íå çìóñèòü іíøó ïî÷óâàòèñÿ
íåçðó÷íî. Âîíà çàâæäè äîáðîçè÷ëèâà, íå âæèâàє
ëàéëèâèõ ñëіâ.

Пригадайте правила етикету, які полегшують спілку-
вання. Театралізуйте в парах ситуації.

Âè â ìàãàçèíі êóïóєòå õëіá. Çâåðíіòüñÿ äî ïðî-
  äàâ÷èíі.

Âè ó øêіëüíіé áіáëіîòåöі õî÷åòå çíàéòè öіêàâó 
êíèæêó. Ùî âè ñêàæåòå?

Îñêіëüêè øêîëà є ãðîìàäñüêèì ìіñöåì, ó íіé
äіþòü ïðàâèëà øêіëüíîãî åòèêåòó.

Пригадайте та розкажіть випадок із життя, коли знання
правил етикету стали вам у пригоді.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Що означає «етичне ставлення до тварин»? Що відчу-
вають домашні улюбленці, які опиняються на вулиці? 
Яких етичних норм поведінки потрібно дотримува-
тися у спілкуванні з тваринами?

Ãóìàííіñòü ó ïåðåêëàäі ç ëàòèíè îçíà÷àє «ëþ-
äÿíіñòü», òîáòî «äîáðîçè÷ëèâå, ÷óéíå ñòàâëåííÿ äî 
ëþäåé òà іíøèõ æèâèõ іñòîò».

Перевіряємо себе
1.  Пограйте в гру «Хочу, можу, мушу». По черзі продовжте 

речення. 
«ß õî÷ó…»       «ß ìîæó…»        «ß ìóøó…»

2.  Чи завжди у вас у житті узгоджувалися «хочу», «можу», 
«мушу»? Наведіть позитивні приклади.

3. Виконайте вправу «Сенкан»:
 перший рядок – назва теми (одне слово);
 другий  – опис теми (два слова);
 третій  – опис дій у межах теми (три слова);
 четвертий – фраза із чотирьох слів, яка відображає 
ставлення до теми;

 п’ятий – синонім, який виражає суть теми.

…звертання «ви» доречне в офіційному спілкуванні, у
транспорті, у громадських місцях, а також коли зверта-
єтесь до людей старшого віку. На «ти» звертаються до
однолітків, членів родини, друзів. 

Êóëüòóðà – óñå òå, ùî ëþäè ñòâîðèëè âïðî-
äîâæ âіêіâ: ïèñåìíіñòü, ìèñòåöòâî, çíàðÿääÿ
ïðàöі, áóäèíêè, òðàíñïîðòíі çàñîáè, îäÿã òà áà-
ãàòî іíøîãî. Êóëüòóðà ïîâåäіíêè îõîïëþє åòè-
êåò, ïðàâèëà ïîâîäæåííÿ ç ëþäüìè, òâàðèíàìè, 
ïîâåäіíêó ó ãðîìàäñüêèõ ìіñöÿõ, ñòîñóíêè ìіæ
ëþäüìè, êóëüòóðó ñïіëêóâàííÿ.  

Коротко про головнеКоротко про головне

Чи  знаєте  ви,  що...

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



134

Приготування салату «Мікс»
Ïðèãàäàéòå, ÿêèõ ïðàâèë åòèêåòó ïîòðіáíî

äîòðèìóâàòèñÿ çà ñòîëîì.

Основні правила етикету за столом
1. Не поспішайте першими зайняти місце за столом.
2. На стільці сидіть прямо, не схиляючись над тарілкою.
3. Серветку з тканини кладіть собі на коліна.
4.  Рот і руки витирайте паперовими серветками. 
5.  Не тягніться за стравою, якщо вона далеко, попросіть
інших передати її вам.

6.  Після їди ніж, виделку, ложку покладіть у свою тарілку.
7.  Телефон на столі – ознака поганих манер, до того ж це
негігієнічно.

Приготуйте салат «Мікс» для частування гостей.
Âàì çíàäîáëÿòüñÿ: çåëåíå ÿáëóêî (2 øò.), êó-

ðÿ÷å ÿéöå (3 øò.), êðàáîâі ïàëè÷êè (120 ã), òâåðäèé
ñèð (70 ã), çåëåíü (êðіï, ïåòðóøêà), ñіëü (çà ñìàêîì),
ñîíÿøíèêîâà àáî îëèâêîâà îëіÿ (2–3 ñòîëîâі ëîæêè).

Âèêîíóéòå ïîñëіäîâíî.
1. Ïîìèòі ÿáëóêà î÷èñòіòü âіä øêіðêè, âèäàëіòü

ñåðöåâèíó, íàðіæòå ñîëîìêîþ.
2. Çâàðåíі âêðóòó ÿéöÿ òà êðàáîâі ïàëè÷êè íà -

ðіæ òå íåâåëèêèìè êóáèêàìè.
3. Ñèð íàòðіòü íà òåðòöі.
4. Äðіáíî íàðіæòå çåëåíü.
5. Âèêëàäіòü óñі іíãðåäієíòè

â ñàëàòíèê òà ïåðåìіøàéòå. Äî-
äàéòå ñіëü.

6. Ïîëèéòå ñàëàò îëієþ.
7. Ïðèêðàñüòå çåëåííþ.
Ðîçêàæіòü îäíîêëàñíèêàì, êîãî âè çàïðîñèòå â 

ãîñòі. Õòî äîïîìàãàòèìå âàì ç ïіäãîòîâêîþ äî ïðè-
éîìó ãîñòåé? ×è âàæëèâî äëÿ âàñ äîòðèìóâàòèñÿ
ïðàâèë ïîâåäіíêè çà ñòîëîì? ×îìó?

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Як запобігти небезпечним ситуаціям
Як
уберегтися 
від нещасних 
випадків?

Коли ми звертаємося Коли ми звертаємося 
до екстрених служб?до екстрених служб?
Що зображено на плані евакуаціїЩо зображено на плані евакуації
з класу під час пожежі?з класу під час пожежі?

Ñòâîðåíі ëþäèíîþ ïðèñòðîї ïðè ïîðóøåííі
ïðàâèë âèêîðèñòàííÿ ìîæóòü áóòè äóæå íåáåçïå÷-
íèìè é íàâіòü íåñòè çàãðîçó æèòòþ. 

Çàñîáè ìàñîâîї іíôîðìàöії ÷àñ âіä ÷àñó ïîâіäîì-
ëÿþòü ïðî àâàðії òà íåùàñíі âèïàäêè.
Що може спричинити такі події? Хто потрапляє в такі 
ситуації?

Àâàðії ìîæóòü òðàïèòèñÿ äå çàâãîäíî – óäîìà, 
ó øêîëі ÷è íà âóëèöі.

Ëþäèíà, ÿêà ñòâîðþє íåáåçïå÷íó ñèòóàöіþ, ÿê 
ïðàâèëî, ïåðåæèâàє íåïðèєìíі åìîöії. Äëÿ òîãî ùîá 
íå øêîäóâàòè ïðî íåïðàâèëüíèé â÷èíîê, ïîòðіáíî
çàâæäè ïåðåäáà÷àòè íàñëіäêè, îáèðàòè òå, ùî íå çà-
âäàє øêîäè çäîðîâ’þ.

Розгляньте в парах малюнки на с. 135–136. До яких 
наслідків можуть призвести зображені ситуації?

Аварія – значне пошкодження механізму або ма-я
шини під час руху.
Нещасний випадок – несподіваний збіг обставин,к
що призвів до травмування або смерті людини.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Оберіть початок речення та продовжте його.
«Ухвалювати рішення легко, тому що…»
«Ухвалювати рішення важко, тому що…»

Як може змінитися життя людини залежно від ухваленого
рішення?

Чому так кажуть Чому так кажуть 
 Îáà÷íіñòü – ïîëîâèíà ïîðÿòóíêó.
 Áåðåæèñÿ ëèõà, ïîêè òèõî.

Запропонуйте спосіб уникнення нещасного випадку
у школі, коли:
а) ви користуєтеся циркулем;
б) ви маєте вийти чи зайти до класу;
в) ви використовуєте поліетиленовий пакет. 
Наведіть приклади вашої допомоги іншим людям у
дотриманні безпеки.

Як уберегтися від нещасних випадків під час катання на
велосипеді, роликах або скейтборді?  

Çàñîáè іíäèâіäóàëüíîãî çàõèñòó çàñòîñîâóþòüñÿ
äëÿ çàïîáіãàííÿ òðàâìóâàííþ. Âîíè äîçâîëÿþòü
óíèêíóòè íàäìіðíîãî øóìó, ïðÿìîãî êîíòàêòó
øêіðè ç ãîñòðèìè ïðåäìåòàìè, ãàðÿ÷èìè ïîâåðõ-
íÿìè, íåáåçïå÷íèìè õіìі÷íèìè ðå÷îâèíàìè.

Ëіêàðі, âåòåðèíàðè, ëàáîðàíòè, ïðèáèðàëüíèêè
òà ëþäè іíøèõ ïðîôåñіé ìàþòü çàõèñíèé ðîáî÷èé
îäÿã, ðóêàâèöі, ìàñêè, âіäïîâіäíå âçóòòÿ, ùîá çàïî-
áіãòè øêіäëèâіé äії âіðóñіâ, áàêòåðіé òà õіìі÷íèõ ðå-
÷îâèí.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Äëÿ іíôîðìóâàííÿ ïðî íåáåçïåêó òà ìîæëèâі 
ðèçèêè ñòâîðåíî ñïåöіàëüíі çíàêè, çðîçóìіëі ëþ-
äÿì, ÿêі ñïіëêóþòüñÿ ðіçíèìè ìîâàìè.

ЗНАКИ
інформують попереджають забороняють зобов’язують

До яких дій спонукають наведені нижче знаки? Від чого 
вони вбері гають?

Об’єднайтеся в кілька груп. Кожна група має визна-
чити небезпечне місце у вашому населеному пункті, 
у тому числі біля школи, та сповістити про нього 
громадськість за допомогою спеціальних знаків. 
Для цього з картону зробіть таблички, що будуть по-
переджати про небезпеку. Таблички встановіть у 
від по відному місці.

Які речовини можуть бути шкідливими?

Øêіäëèâèìè ââàæàþòü õіìі÷íі ðå÷îâèíè, ÿêі ïіä 
÷àñ êîíòàêòó ç òіëîì ëþäèíè ìîæóòü çàâäàòè øêîäè. 

Шкідлкк ивими називають речовини, що  негативно
впливають на організм людини, шкодять йому.

1,5 м

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Âîíè ìîæóòü çíàõîäèòèñÿ äå çàâãîäíî – óäîìà, ó
øêîëі ÷è íà âóëèöі.

Õіìі÷íèìè ðå÷îâèíàìè є ïîðîøêè, ãàçè òà ðіäè-
íè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ:

 äëÿ áîðîòüáè ç äîìàøíіìè øêіäíèêàìè (ùóðà-
ìè, òàðãàíàìè) àáî øêіäíèêàìè íà ïîëÿõ, ó ñàäàõ,
íà ãîðîäàõ;

 äëÿ î÷èùåííÿ òà ïðèáèðàííÿ – ìèéíі çàñîáè,
ðîç÷èíè äëÿ äåçіíôåêöії, ôàðáè òîùî;

 ÿê ïàëèâî – áåíçèí, íàôòà, çðіäæåíèé ãàç.
Õіìі÷íі ðå÷îâèíè є íåçàìіííèìè ïîìі÷íèêàìè â 

ïîáóòі. Àëå ïðè íåïðàâèëüíîìó çáåðіãàííі ÷è âèêî-
ðèñòàííі âîíè ìîæóòü ëåãêî ñïàëàõíóòè é íà  âіòü 
ãîðіòè. Òîìó їõ і íàçèâàþòü ëåãêîçàéìèñòèìè ðå÷î-
âèíàìè.

Чи можна ліки віднести до небезпечних хімічних речовин? 
Øêіäëèâі ðå÷îâèíè çàâäàþòü øêîäè çäîðîâ’þ

ëþäåé і òâàðèí, ðîñëèíàì òà íàâêîëèøíüîìó ñåðåäî-
âèùó. Âîíè ìîæóòü ïîòðàïèòè â îðãàíіçì ðіçíèìè 
ñïîñîáàìè:

через дихальні 
шляхи

під час 
споживання їжі

через 
шкіру

Правила безпеки в побуті
1. Хімічні речовини повинні зберігатися в щільно закорко-
ваному посуді, подалі від джерел тепла та вогню.
2. Усі ємності з хімічними речовинами мають бути марко-
вані (підписані).
3. Усі засоби побутової хімії мають зберігатися окремо від
харчових продуктів.
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Øêіäëèâèìè є âіðóñè òà áàêòåðії, íàäìіðíèé 
øóì і âіáðàöії, ïîãàíå îñâіòëåííÿ, âіäñóòíіñòü âåí-
òèëÿöії òà íàäëèøêîâå òåïëî àáî, íàâïàêè, õîëîä.

Пригадайте, як потрібно поводитись у разі виник-
нення пожежі в будинку.
Ó íåáåçïå÷íó ñèòóàöіþ ìîæíà ïîòðàïèòè 

ïіä ÷àñ âіäâіäóâàííÿ ç ðîäèíîþ âåëèêîãî ñóïåð-
ìàðêåòó, êîí  öåðòó, ôåñòèâàëþ òîùî. ßê îòðèìàòè 
äîïîìîãó?

ßêùî âè çàãóáèëèñÿ, òî…
 ïåðåäóñіì – íå ëÿêàéòåñü і íå ïëà÷òå;
 çàëèøàéòåñÿ íà ìіñöі;
 ÿêùî âè çàíàäòî äîâãî î÷іêóєòå ðіäíèõ ÷è çíà-

éîìèõ, çâåðíіòüñÿ ïî äîïîìîãó äî ïîëіöåéñüêîãî,
ïðîäàâöÿ, îõî  ðîíöÿ. ßêùî âè íå ìîæåòå їõ çíàé òè, 
òîäі çâåðíіòüñÿ äî æіíîê ç äіòüìè, ëþäåé ïîõèëîãî 
âіêó. Ðîáèòè öå ðåêîìåíäóєòüñÿ ó ãðîìàäñüêèõ
ìіñöÿõ.

Як поводитися при зустрічі із незнайомцями? Кому можна 
довіряти?

Пам’ятайте! Ніколи не сідайте в машину з незнайом-
цями, навіть якщо вони стверджують, що знають ваших
батьків чи родичів. Утікайте якомога далі від транспорт-
ного засобу незнайомця і негайно повідомте про це
дорослого.

Ніколи не говоріть тим, хто стукає у двері, якщо ви його
не знаєте, що ви самі вдома. Запропонуйте незнайомцю
залишити пакунок перед дверима, але ніколи не відчи-
няйте йому.

Театралізуйте ситуації у групах.
1. Íåçíàéîìåöü ïîñòóêàâ ó äâåðі é ïðîñèòü 
âïóñòèòè éîãî äî ïîìåøêàííÿ.

2. Âàì òåëåôîíóє íåçíàéîìêà é ðîçïèòóє ïðî äîðîñ-
ëèõ ÷ëåíіâ ðîäèíè.
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3. Íà âóëèöі âè çóñòðі÷àєòå íåçíàéîìêó, ùî ãî-
âîðèòü: «Òâîÿ ìàìà ïîïðîñèëà òåáå ïіòè çі ìíîþ!
Õîäіìî!».

4. Äî âàñ çâåðòàєòüñÿ íåçíàéîìåöü: «Äîïîìîæè
ìåíі âіäøóêàòè êіøêó. ß òîáі çà öå âіääÿ÷ó».

Перевіряємо себе
1. Які речовини можуть бути шкідливими? 
2. Що може спричинити пожежу? Як діяти в разі пожежі?
3.  Чому обов’язково треба знати, де розташовано запасний

вихід з приміщення?
4.  Як ви вчините, якщо до вас у двері постукає незнайомець/

незнайомка?
5. Що потрібно робити, якщо ви загубилися?
6.  Поміркуйте, яких умінь ви набули під час ознайомлення

з темою. Чого навчилися?
7. На які ще запитання з безпеки ви хотіли б знати відповіді?

…для виготовлення уніформи для пожежників викорис-
товується спеціальний матеріал, який здатний витри-
мувати температури до 1200 °С. Крім того, він захищає 
від дії хімічних речовин, якими користуються для гасін-
 ня пожежі. Завдяки такій уніформі пожежники можуть 
рятувати людей з палаючих будинків. 

Ïîòðіáíî áóòè ïèëüíèìè òà îáåðåæíèìè
âäîìà, íà âóëèöі, ó øêîëі. Íåùàñíèõ âèïàäêіâ 
ìîæíà óíèêíóòè, ÿêùî áóòè óâàæíèìè òà 
äîòðèìóâàòè ñÿ ïðàâèë áåçïå÷íîї ïîâåäіíêè. Äëÿ
çàïîáіãàííÿ òðàâìóâàííþ âèêîðèñòîâóþòü çà-
ñîáè іíäèâіäó àëü íîãî çàõèñòó. Íå ìîæíà âïóñ-
êàòè íåçíàéîìöіâ äî ïîìåøêàííÿ. Äîòðèìàííÿ 
ïðàâèë áåçïåêè äîçâîëèòü çáåðåãòè âàøå æèòòÿ 
òà æèòòÿ áëèçüêèõ âàì ëþäåé.

Коротко про головнеКоротко про головне

Чи  знаєте  ви,  що...
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Безпека на дорозі

Чому потрібно 
дотримуватися 
правил дорожнього 
руху?

Які правила дорожнього Які правила дорожнього 
руху ви знаєте?руху ви знаєте?
Для чого призначено Для чого призначено 
тротуар і проїзну частину тротуар і проїзну частину 
дороги? Як правильно дороги? Як правильно 
переходити дорогу?переходити дорогу?
Про що  попереджають Про що  попереджають 
знаки дорожнього руху?знаки дорожнього руху?

Äåõòî ç âàñ õîäèòü äî øêîëè ïіøêè, äåõòî êîðè-
ñòóєòüñÿ ãðîìàäñüêèì àáî ïðèâàòíèì òðàíñïîðòîì.
Àëå âñі âè ðóõàєòåñÿ ïåâíèì ìàðøðóòîì, êîëè ïðÿ-
ìóєòå äî øêîëè.

Хто є учасником дорожнього руху? 

Áåçïåêà ëþäåé íà äîðîçі çàëåæèòü âіä óâàæíîñòі
òà çäàòíîñòі îðієíòóâàòèñÿ ó ñêëàäíèõ óìîâàõ, âіä 
çíàííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó. Ùîá óíèêíóòè 
àâàðіé, ó÷àñíèêè äîðîæíüîãî ðóõó – âîäії, âåëî -
ñè ïå äèñòè, ïàñàæèðè òà ïіøîõîäè – ïîâèííі áóòè 
âçàєì íî ââі÷ëèâèìè òà äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë. Äî-
òðèìàííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó ñâіä÷èòü ïðî 
êóëüòóðó íàñåëåííÿ. 

Ñïåöіàëüíèìè çíàêàìè, ùî äîïîìàãàþòü ðåãóëþ-
âàòè ðóõ òðàíñïîðòó òà ïіøîõîäіâ, є äîðîæíі çíàêè.

×àñòèíó ç íèõ ïðèçíà÷åíî äëÿ ïіøîõîäіâ, іíøó – 
äëÿ âîäіїâ.

Пішохідний 
перехід

ДітиПішохідний 
перехід

Доріжка для 
пішоходів
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Які дорожні знаки ви знаєте? Розгляньте дорожні
знаки на форзаці 2 підручника. Припустіть, чому їх
так названо.  

1. Чому дорожні знаки зрозумілі мешканцям різних
країн світу? 
2. Припустіть, що означає  знак  .

3. Чим відрізняються знаки ?

Â Óêðàїíі âñòàíîâëåíî ïðàâîñòîðîííіé ðóõ
òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ. Öå îçíà÷àє, ùî íà äîðîãàõ,
íà ÿêèõ ðóõ äîçâîëåíî â îáîõ íàïðÿìêàõ, ïîòðіáíî
ðóõàòèñÿ ç ïðàâîãî áîêó äîðîãè. Ïðàâîñòîðîííіé
ðóõ çàïðîâàäæåíî â áіëüøîñòі êðàїí Єâðîïè.

Дізнайтеся, у яких країнах запроваджено лівосторонній
рух.

Ëþäè ç îáìåæåíèìè ôіçè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè,
íàïðèêëàä íåçðÿ÷і àáî ç âàäàìè ñëóõó, âèõîäÿ÷è íà
äîðîãó, áіëüøå íàðàæàþòüñÿ íà íåáåçïåêó. Äëÿ òà-
êèõ ïіøîõîäіâ ñòâîðåíî ñïåöіàëüíі çíàêè òà ñèã-
íàëè, à äëÿ âîäіїâ – çíàêè, ùî ïîïåðåäæàþòü ïðî
òå, ùî íà ïåâíіé äіëÿíöі äîðîãè ìîæóòü ç’ÿâèòèñÿ
ëþäè ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè.

Ñòóäåíòè-êіáåðíåòèêè Êèїâñüêîãî íàöіîíàëüíî ãî
óíіâåðñèòåòó іìåíі Òàðàñà Øåâ÷åíêà, ùî ñïåöіà-
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ëіçóþòü ñÿ íà øòó÷íîìó іíòå-
ëåêòі, ðîç ðî áèëè äëÿ íåçðÿ÷èõ
ëþäåé ìîáіëüíèé äîäàòîê «Áі-
ëèé öіïîê». Íîâèé äîäàòîê äî-
ïîìîæå ëþäÿì ç îáìåæåíèìè 
ìîæëèâîñòÿìè îðі єí òóâàòèñÿ
ó ïðîñòîðі: ðîçïіçíàâàòè ïðåä-
ìåòè, âèçíà÷àòè âіäñòàíü äî 
íèõ, їõíє ìіñöå ðîçòàøóâàííÿ.

Розгляньте малюнки. У парах оцініть ситуації та ви-
значте, які з них є небезпечними. До чого можуть 
призвести порушення правил дорожнього руху?

Які особливості переходу дороги в сільській місцевості? 
За містом?

Çà ìåæàìè íàñåëåíèõ ïóíêòіâ ïіøîõîäè, ÿêі ðó-
õàþòüñÿ óçáі÷÷ÿì, ïîâèííі éòè íàçóñòðі÷ ðóõó
òðàíñïîðòó.

Ó ìіñöÿõ, äå ðóõ ðåãóëþєòüñÿ, ïіøîõîäè ïîâèí íі 
êåðóâàòèñÿ ñèãíàëàìè ñâіòëîôîðà.

ММММММММММММММММММММММММММММММММММММММаааааааааааааааааааааааллллллллллллллллллллллллллллллллл............   ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛюююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииинннннннннннннннннннннннннннннннннааааааааааааааааааааа  іііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііізззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз  
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббііііііііііііііііііііііііііііііііііллллллллллллллллллллллллллллллллллллиииииииииииииииииииииимммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм   ццццццццццццццццццццццццццццііііііііііііііііііііііііпппппппппппппппппппппппппкккккккккккккккккккккккккккккккккккоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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 Ïåðåõîäèòè äîðîãó ïîòðіáíî â ìіñöі, ÿêå äîáðå 
ïðîãëÿäàєòüñÿ ç îáîõ áîêіâ.

Ïåðåáіãàòè âóëèöþ àáî ïåðåòèíàòè її íà âåëîñè-
ïåäі çàáîðîíÿєòüñÿ.

Îäíієþ ç óëþáëåíèõ ðîçâàã äіòåé є êàòàííÿ íà âå-
ëîñèïåäі. Òðîòóàðàìè ó ñóïðîâîäі äîðîñëèõ ìîæóòü
їçäèòè íà âåëîñèïåäàõ äіòè äî 7 ðîêіâ. Äіòÿì âіä 7 äî
14 ðîêіâ óæå íå ìîæíà їçäèòè òðîòóàðàìè, àëå ùå íå
ìîæíà їçäèòè àâòîøëÿõàìè. Òîìó їì çàëèøàþòüñÿ
ñòàäіîíè, âåëîäîðіæêè, ïàðêè òà äâîðè.

Перевіряємо себе 
1.  Чи є на дорозі, якою ви ходите до школи, небезпечні

місця? Які саме? Як уникнути небезпеки?
2.  Які знання та вміння ви застосуєте під час руху проїзною

частиною?
3.  Продовжте речення: «Я зрозумів/зрозуміла...».

...ось такий тактильний посібник для сла-
бозорих і незрячих дітей створили во-
лонтери із Черкас. Усі вони різні за віком
та професіями, утім об’єднані бажан-
ням допомогти дітям пізнати світ. Нині
книжки з бібліотеки «Тактильні книжки
для слабозорих і незрячих дітей» збері-
гаються у школі-інтернаті Черкас.

Ó÷àñíèêàìè äîðîæíüîãî ðóõó є âîäії, âåëîñè-
ïåäèñòè, ïàñàæèðè òà ïіøîõîäè. Äîðîæíі çíàêè 
äîïîìàãàþòü ðåãóëþâàòè ðóõ òðàíñïîðòó òà ïіøî-
õîäіâ. Äîòðèìàííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó äî-
çâîëÿє óíèêíóòè íåáåçïå÷íèõ ñèòóàöіé. Ïîòðіáíî
âèÿâëÿòè ïîâàãó äî âñіõ ó÷àñíèêіâ äîðîæíüîãî
ðóõó òà ïðîãíîçóâàòè íàñëіäêè ñâîїõ ó÷èíêіâ.

Коротко про головнеКоротко про головне

Чи  знаєте  ви,  що...
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Що таке правопорушення
Що таке
правопорушення 
і яка 
відповідальність
за його скоєння?

Які ви знаєте правила пове-Які ви знаєте правила пове-
дінки у громадських місцях?дінки у громадських місцях?
Навіщо людям потрібні права Навіщо людям потрібні права 
та обов’язки? Які вчинкита обов’язки? Які вчинки 
людини є правомірними?людини є правомірними?

Óñі äîðîñëі òà äіòè çíàþòü, ùî îáìàíþâàòè,
êðàñòè, îáðàæàòè іíøèõ – öå ïîãàíі â÷èíêè.

Êîëè äіòè àáî äîðîñëі íå äîòðèìóþòüñÿ ïðàâèë 
òà çàêîíіâ, їõíі äії íàçèâàþòü ïðîòèïðàâíèìè, à 
îòæå, âîíè â÷èíÿþòü ïðàâîïîðóøåííÿ.

Дослідіть, з яких слів утворено слова «протиправ-
ний» та «правопорушення».
Ïðàâèëà ñòâîðþþòü і çìіíþþòü ñàìі ëþäè. 

Çà äîïîìîãîþ ïðàâèë ïîëåãøóєòüñÿ æèòòÿ ëþäåé.
Як дотримання правил у школі й сім’ї впливає на ваші 
стосун ки з оточуючими?

Ñóìëіííÿ òà îáìіðêîâàíі â÷èíêè áàãàòüîõ ëþäåé 
óáåðіãàþòü âіä ïðàâîïîðóøåíü. ßêùî ëþäèíà ïî-
ðóøóє çàêîí, òî ìàє çà öå âіäïîâіäàòè. Äëÿ òàêèõ 
ëþäåé ìіðó ïîêàðàííÿ âèçíà÷àþòü ñóäè (äåðæàâíі
îðãàíè, ùî çäіéñíþþòü ïðàâîñóääÿ).

Пам’ятайте! Відповідальність за правопорушення за
законами України настає із 14 років. За правопорушення
дітей до цього віку несуть відповідальність батьки.

Кожний вчинок спричиняє наслідки.

Чому так кажутьЧому так кажуть
 ×èÿ øêîäà, òîãî é ïðîâèíà.
 Õòî âіçüìå áåç äîçâîëó, òîé áóäå áåç íîñà.

Правопорурр шення – поведінка та її наслідки, щоя
порушують права людини, завдають шкоди іншим
людям. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Як почувається людина, яку ошукали, яка стала жертвою
шахраїв? 

Прочитайте вірш. Поміркуйте, чому «крадієм так 
легко стати»?

Діти розуміють вже:
Є – своє, а є – чуже.
Що твоє – тобі належить.
Ти господар ре́чі цій!
А чуже нехай поле́жить,
І чужого брать не смій!

Брать чуже – ну, геть негоже,
Не гріши, а чесним будь.
Ти ж на злодія не схожий
Й про чуже навік забудь!
І не слід чужого брати,
Крадієм так легко стати...

Надія Красоткіна

Ëåãêîâàæíі â÷èíêè, ïóñòîùі, âèòіâêè, ùî îáðà-
æàþòü ãіäíіñòü іíøèõ ëþäåé, ìîæóòü ïðèçâåñòè äî
ïðàâîïîðóøåíü. Ñêîїòè ïðàâîïîðóøåííÿ ìîæíà ç 
íåîáåðåæíîñòі, àëå âіäïîâіäàëüíîñòі â òàêîìó ðàçі 
òàêîæ íå óíèêíóòè.

Перевіряємо себе
1.  Чи може бездіяльність людини стати правопору  шенням?
2.  Припустіть, що може статися, коли всі почнуть говорити

лише неправду.
3.  Кому легше жити: тому, хто завжди говорить правду, чи

тому, хто постійно обманює?

…у світі існує ювенальна юстиція (у перекладі з латиния
«юнацьке правосуддя») – правова система із захисту 
прав дітей. В Україні ця система ще розвивається. 

Ãîëîâíîþ îçíàêîþ ïðàâîïîðóøåííÿ є øêîäà,
ÿêó îñîáà, ùî éîãî â÷èíÿє, çàâäàє іíøіé îñîáі ÷è 
ñóñïіëüñòâó. Êîæíà ëþäèíà âіäïîâіäàє çà ñâîї
äії îñîáèñòî.

Коротко про головнеКоротко про головне

Чи  знаєте  ви,  що...

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Як людина змінює світ 
Які 
винаходи 
українців 
відомі світу?

Назвіть найперші винаходиНазвіть найперші винаходи
давніх людей?давніх людей?
Чи всі винаходи несуть ризик Чи всі винаходи несуть ризик 
для людини та природи?для людини та природи?
Що допомагає людині робити Що допомагає людині робити 
винаходи? Які риси характеру винаходи? Які риси характеру 
притаманні винахідникам?притаманні винахідникам?

Ñüîãîäíі âіäêðèòòÿ íàóêè òà òåõíіêè äîêîðіííî
çìіíèëè íàø ñïîñіá æèòòÿ. Åëåêòðîåíåðãіÿ âèêîðè-
ñòîâóєòüñÿ äëÿ îñâіòëåííÿ òà îïàëåííÿ, ïðèâîäèòü
ó ðóõ ïðèëàäè òà ìàøèíè. Ìè äіçíàєìîñÿ íîâèíè 
ç òåëåáà÷åííÿ òà ðàäіî. Ëіòàêîì ìîæíà äіñòàòèñÿ 
ìàéæå êîæíîãî êóòî÷êà Çåìëі. Çà äîïîìîãîþ êîì-
ï’þòåðà ñòâîðþєìî òà çáåðіãàєìî іíôîðìàöіþ. Ìè 
ñïіëêóєìîñÿ ç óñіì ñâіòîì ÷åðåç ìîáіëüíі òåëåôîíè 
òà іíòåðíåò. Ëþäèíà çìіíþє ñâіò, ó ÿêîìó æèâå, 
ñòâîðþþ÷è òå, ÷îãî ðàíіøå â ïðèðîäі íå іñíóâàëî.

Âèíàõîäîì ìîæå áóòè:
 ñòâîðåííÿ àáñîëþòíî íîâîãî îá’єêòà, òàêîãî, 

ÿêèé íå іñíóâàâ ðàíіøå;
 äîïîâíåííÿ іñíóþ÷îãî îá’єêòà íîâèìè åëåìåí-

òàìè;
 íåçâè÷íå çàñòîñóâàííÿ âіäîìèõ ðå÷åé òîùî.

Використовуючи різні джерела інформації, підготуйте пові-
домлення про сучасні досягнення в різних галузях техніки.

Ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîêіâ óêðàїíñüêі â÷åíі çðî-
áèëè òèñÿ÷і âèíàõîäіâ. Ñåðåä íèõ є òàêі, ÿêі àê-
òèâíî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â Óêðàїíі òà ñâіòі.

Винахохх дити – створювати що-небудь зовсім нове,
до цього невідоме.
Винахх дник – людина, яка винайшла або винахо-к
дить що-небудь.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Пригадайте, які сучасні винаходи українців стали у при-
годі для розпізнавання мови жестів та заміни штучного
поліетилену.

В учнів 4 класу виникла дискусія. Одна група учнів
стверджує, що сучасна техніка полегшує життя
людей, а інша – відстоює позицію, що життя стає
більш складним, потрібно більше вчитися, щоб мати
змогу користуватися новою технікою. Яку групу
підтри муєте ви? Наведіть аргументи (приклади) на
підтвердження своєї думки.

Винахідником гвинтокрила є
київський авіаконструктор, який
емігрував до США, Ігор Сікор-
ський. У 1931 році він запатен-
тував проєкт машини з двома
пропелерами – горизонтальним
на даху та вертикальним на
хвості. 

Уродженець Житомира Сер-
гій Корольов є засновником
на у кової лабораторії з розробки
ракетних літальних апаратів.
У 1957 році під його керівни-
цтвом було запущено на навко-
лоземну орбіту перший в історії
штучний супутник Землі. 

Учений і винахідник, українець
Іван Пулюй перший сконст рую -
вав прилад, який став прооб-
разом сучасних рентгенівських
апаратів. Саме він перший у світі
зробив рентгенівський знімок 
людського скелета.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Чому так кажуть Чому так кажуть 
 Áåç íàóêè íі÷îãî íå ïðèéäå â ðóêè.
 Ç óñіõ ñêàðáіâ çíàííÿ – íàéöіííіøå, òîìó ùî âîíî 
íå ìîæå áóòè íі âêðàäåíèì, íі çàãóáëåíèì, àíі 
çíèùåíèì.
 Íіõòî â÷åíèì íå ðîäèòüñÿ.

Припустіть, якого рівня досягне техніка в майбут-
ньому. Пофантазуйте, які відкриття можуть статися 
в найближчі 50 років.

Чому природу називають геніальним конструктором і 
бу  дівельником?

Æèâà ïðèðîäà ç äàâíіõ-äàâåí áóëà äëÿ ëþäèíè 
äæåðåëîì íàòõíåííÿ â її ïðàãíåííі äî ðîçâèòêó. 
Ñïîñòåðåæåííÿ çà ïðèðîäîþ íàäèõíóëè ëþäåé íà 
ñòâîðåííÿ áàãàòüîõ âèíàõîäіâ. Òâîðöі ðіçíîìàíіòíèõ 
ïðèëàäіâ çàïîçè÷èëè â íåї іäåї äëÿ êîíñòðóþâàííÿ. 
Ñàìå ñïîñòåðіãàþ÷è çà ìóðàøíèêîì, âóëèêîì,
ãðåá ëåþ, çáóäîâàíîþ áîáðàìè, ëþäè çðîçóìіëè, ÿê 
ìîæ   íà ñòâîðþâàòè ìіöíі ñïîðóäè. Çåìëÿíà îñà 
íàäèõíó ëà íà ñòâîðåííÿ ïíåâìàòè÷íîãî âіäáіéíîãî
ìîëîòêà, êàæàí – íà óëüòðàçâóêîâèé ëîêàòîð, êàëü-
ìàð – íà ðåàêòèâíèé äâèãóí, æàáè, â’þíè òà ï’ÿâ-
êè – íà òî÷íèé áàðîìåòð òîùî.

Які ідеї для винаходів «підказує» вітер?
Установіть відповідність між об’єктами природи та вина-
ходами людини.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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1. Які цікаві ідеї ви можете запропонувати для ви-
ко ристання властивостей зображених природних 
об’єктів?

2. Напишіть есе «День без мобільного телефона».
3. Підготуйте мініпроєкт про один з винаходів люд-
ства, ідею якого «запозичено» у природи.

Перевіряємо себе
1. Для чого потрібні відкриття та винаходи?
2. Які винаходи людства докорінно змінили світ?
3. Назвіть винаходи, що покращують життя людини.
4. У якій галузі наук ви хотіли б працювати? Чому?
5.  Яка роль нових відкриттів у збереженні навколишнього

середовища? Наведіть приклади.
6.  Що для вас виявилося найцікавішим під час вивчення

теми? Які висновки ви зробили?

…для зменшення рівня шуму в авто-
мобілях та іншому транспорті японська
автомобільна компанія розробила ма-
шини, які своєю конструкцією нагадують
дзьоб зимородка.

Ëþäñòâî íå çìîãëî á іñíóâàòè áåç ïîñòіéíîãî 
ïðîãðåñó, âïðîâàäæåííÿ íîâèõ òåõíîëîãіé, âèíà-
õîäіâ і âіäêðèòòіâ. Âèíàõîäè ëþäñòâà çìіíèëè 
ñâіò і ïîêðàùèëè æèòòÿ ëþäèíè.

Коротко про головнеКоротко про головне

Чи  знаєте  ви,  що...

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Це ми можемо
Як
людина
взаємодіє
з природою?

Які зв’язки існують між об’єктами Які зв’язки існують між об’єктами 
живої і неживої природи? живої і неживої природи? 
Що ви робите для збереженняЩо ви робите для збереження
чистоти свого населеного пункту?чистоти свого населеного пункту?

Ëþäèíà ïîäіáíî äî іíøèõ іñòîò äèõàє, õàð÷óєòü-
ñÿ, ðîñòå, ðîçâèâàєòüñÿ, äàє ïîòîìñòâî.

Чим людина відрізняється від тварини?
Ëþäèíà âіäðіçíÿєòüñÿ âіä òâàðèí òèì, ùî âìіє 

ìèñëèòè, ÷èòàòè òà ïèñàòè, âîëîäіє ìîâîþ, óìіє 
âèñëîâ ëþâàòè äóìêè, ïðàöþâàòè.

Çà âåñü ïåðіîä іñíóâàííÿ ëþäèíà íå òіëüêè íà-
â÷èëàñÿ âèæèâàòè ó ïðèðîäі, à é ïî÷àëà її ïåðåòâî-
ðþâàòè, ïðèñòîñîâóþ÷è äî âëàñíèõ ïîòðåá.

Íàóêîâі âіäêðèòòÿ òà òåõíîëîãії ïîëåãøóþòü æèò-
òÿ ëþäåé. Ïðîòå ñòâîðåíі ëþäèíîþ çàâîäè, ìàøè íè, 
ìàòåðіàëè çàáðóäíþþòü ïðèðîäó. Çðîñòàє ðèçèê ïî-
æåæ, àâàðіé òà êàòàêëіçìіâ. Іíîäі âіäêðèòòÿ âèêîðèñ-
òîâóþòü íå ëèøå â ìèðíèõ öіëÿõ – ñòâîðþєòüñÿ çáðîÿ, 
âèðîáëÿþòüñÿ íåáåçïå÷íі òà øêіäëèâі äëÿ çäîðîâ’ÿ 
ðå÷îâèíè. Çáåðåæåííÿ ïðèðîäè òà çáåðåæåííÿ æèòòÿ 
íà Çåìëі є âіäïîâіäàëüíіñòþ êîæíîї ëþäèíè. 

Òðàíñïîðòíі çàñîáè, ùî ïðàöþþòü íà ïàëüíîìó,
âèãîòîâëåíîìó ç íàôòè, çàáðóäíþþòü ïðèðîäó. Ñàìå 
òîìó âàæëèâèì є ðîçðîáëåííÿ ìàøèí, ÿêі ïðàöþ-
þòü íà åíåðãії ñîíöÿ, âіòðó òà âîäè.

Ïðàöþþ÷è, ëþäèíà çìіíþє ñâîє æèòòÿ íà êðàùå,
ðîçâèâàє ñâîї çäіáíîñòі, îòðèìóє íîâі çíàííÿ. Çà ñâîþ 

Катакл зм (від грец. – «повінь, потоп, загибель») –м
раптове природне лихо, катастрофа, що призвела
до значних екологічних наслідків і руйнувань. На-
приклад, землетрус, виверження вулкана, урагани
тощо.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ðîáîòó êîæíà ëþäèíà îòðèìóє âèíàãîðîäó – çàðî-
áіòíó ïëàòó. Çàâäÿêè öіé âèíàãîðîäі ëþäèíà ìîæå
çàäîâîëüíèòè ñâîї ïîòðåáè. Ó ñâіòі ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâі
ïðîôåñії, ÿêèõ ðàíіøå íå áóëî.

Чи знаєте ви, що робить ІТ-фахівець, менеджер з кос-
мотуризму, дизайнер, біоетик, архітектор живих систем?
Довідайтеся з додаткових джерел про ці професії.

Розкажіть, які сучасні професії ви знаєте. Подумайте, чому
з’являються нові професії.

У групах доведіть…
 що праця необхідна для розвитку людини;
 робота має важливе значення для сім’ї;
 що суспільство й країна не можуть розвиватися без
праці.

Ëþäèíà òіñíî ïîâ’ÿçàíà ç ïðèðîäîþ òà çàëåæíà 
âіä íåї. Óïðîäîâæ æèòòÿ ëþäè âçàєìîäіþòü ìіæ ñî-
áîþ. Ìè áàãàòî â ÷îìó çàëåæèìî âіä іíøèõ, à âîíè,
ó ñâîþ ÷åðãó, çàëåæàòü âіä íàñ. Ðîäèíà òà äðóçі çà-
âæäè ç íàìè â ìîìåíòè ðàäîñòі òà ñìóòêó. Ðіäíі ïі-
êëóþòüñÿ ïðî íàñ, ïіäòðèìóþòü, êîëè íàì ïîòðіáíà
äîïîìîãà, êîëè ìè ñóìóєìî àáî ïîòðåáóєìî äîãëÿäó,
àáî íå ìîæåìî ðîáèòè ùîñü ñàìîñòіéíî. Âіä÷óòòÿ
çâ’ÿçêó – ïîçèòèâíå ïî÷óòòÿ, ÿêå âèêëèêàє â íàñ 
áàæàííÿ äіÿòè ç äîáðîþ âîëåþ äî іíøèõ. Íåãàòèâ-
íèì ïî÷óòòÿì є âіä÷óòòÿ ñàìîòíîñòі. Çàâäÿ÷óþ÷è 
ëþäñüêіé ãóìàííîñòі, ïî÷óòòÿì òà âçàєìî çâ’ÿçêàì,
ìè âæèâàєìî ÷àñòіøå «ìè», íіæ «ÿ».

Ñïîäіâàєìîñÿ, ùî ãóìàííіñòü óòâåðäèòüñÿ â íà-
øîìó ñóñïіëüñòâі, à ìè ñòîÿòèìåìî íà її çàõèñòі.

Гумуу анність (від гуманний, лат. – «людяний») – 
любов, увага до людей, повага до їхньої гідності,
уміння бути стриманими в оцінці їхніх вчинків;
добре ставлення до всього живого; людяність,
людинолюбство.
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З фрагмента Декларації про навколишнє середо-
вище і розвиток, прийнятої на конференції ООН у 
1992 році, оберіть ті положення, які можуть викону-
вати діти вашого віку.

 Öå ìè çíàєìî

Óñå òà âñі âçàєìîïîâ’ÿçàíі é âçàєìîçàëåæíі.
Äëÿ íàøîãî ùàñòÿ âàæëèâèì є ùàñòÿ іíøèõ.
Íàì ïîòðіáíî áóäóâàòè ïîçèòèâíі ñòîñóíêè.
Ìè ìàєìî ñïіëüíå ìàéáóòíє.
Íàø äіì, ïëàíåòà Çåìëÿ, ùî äіëèòüñÿ ç íàìè ñâîїìè 
ðåñóðñàìè òà ñîíÿ÷íîþ åíåðãієþ, ìàє ðåñóðñè, ùî 
âè÷åðïóþòüñÿ.

 Ó öå ìè âіðèìî

Êîëè ìè øêîäèìî ïîâіòðþ, âîäі, ґðóíòó, ìè êðà-
äåìî ðåñóðñè â ìàéáóòíüîãî.
Ñó÷àñíі ëþäè òà íîâіòíі ïîòóæíі çíàðÿääÿ ïðàöі 
ñïðè÷èíèëè çíèêíåííÿ äåÿêèõ âèäіâ ðîñëèí і òâà-
ðèí ÷åðåç çàáðóäíåííÿ ðі÷îê, ðóéíóâàííÿ ëіñіâ, 
îòðóєííÿ çåìëі òîùî.
Ìè â÷èìîñÿ íà ñâîїõ ïîìèëêàõ.
Ìè ïîâàæàєìî òà ïіäòðèìóєìî àáñîëþòíó ïîò ðåáó 
â ÷èñòîìó ïîâіòðі, âîäі òà ґðóíòі.

 Öå ìè âèðіøóєìî

Óñå öå, ùî ìè çíàєìî і â ùî âіðèìî, òåïåð ìàє 
ñòàòè îñíîâîþ íàøîãî æèòòÿ.
Ó öåé ïîâîðîòíèé ìîìåíò ó íàøèõ ñòîñóíêàõ іç 
Çåìëåþ ìè ïðàöþєìî â ïàðòíåðñòâі, çâ’ÿçêó òà 
âçàєìîçàëåæíîñòі ç ïðèðîäîþ.

Чому так кажутьЧому так кажуть
 Ñòî ðàçіâ íà äåíü ÿ íàãàäóþ ñîáі, ùî ìîє âíóò-
ðіøíє òà çîâíіøíє æèòòÿ çàëåæèòü âіä ïðàöі іí-
øèõ ëþäåé… (Àëüáåðò Åéíøòåéí(( ). 
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Уявіть, що на Землі зникли, здавалося б, не потрібні
людині істоти – комарі, миші, жаби. До яких наслідків
це може призвести і хто від цього постраждає?

Îõîðîíà ïðèðîäè é ïðîáëåìè åêîëîãії ñòàþòü àê-
òóàëüíèìè â óñüîìó ñâіòі. Ó áàãàòüîõ êðàїíàõ ñâіòó 
ñòâîðþþòüñÿ ñïåöіàëüíі îðãàíіçàöії ç îõîðîíè ïðè-
ðîäè, óõâàëþþòüñÿ çàêîíè ïðî îõîðîíó íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà.

Виконайте мініпроєкт «Як боротьба за гуманність
об’єднала світ?». Відшукайте в доступних джере-
лах інформацію про вчинки людей, що засвідчують 
їхнє гуманне ставлення до тварин та інших людей.
Презентуйте мініпроєкти за обраним способом. 

Перевіряємо себе
1. Як ви розумієте вислів «Людина – частина природи»?
2. Продовжте речення: «Людині для життя потрібні...».
3. Що загрожує сьогодні  природі?
4. Що означає розумне використання природних багатств?
5. Як потрібно поводитися під час відпочинку на природі?
6.  Який внесок у захист природи ви зробили особисто?

А разом із класом чи вашою родиною?
7.  Чи трапилися вам упродовж вивчення теми завдання, ре-

зультатами роботи над якими ви пишаєтеся? Назвіть ці
результати.

Ðîçâèòîê ñóñïіëüñòâà òіñíî ïîâ’ÿçàíèé ç 
ðîçâèò êîì ëþäèíè. Ëþäè, ùî æèâóòü â îäíîìó 
ñóñïіëüñòâі, ïîâ’ÿçàíі îäíå ç îäíèì ðіçíèìè ñòî-
ñóíêàìè. Âîíè ïåðåäàþòü ñâîї çíàííÿ îäíå îä-
íîìó, ðîçâèâàþ÷è òàêèì ÷èíîì íàóêó, êóëüòóðó.
Ïðèðîäà – ñåðåäîâèùå ïðîæèâàííÿ ëþäèíè, ùî 
äàє їé ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, ïàëèâî, ñèðîâèíó
äëÿ ïðîìèñëîâîñòі. Òîìó ïîòðіáíî îõîðîíÿòè
ïðèðîäó é ðîçóìíî âèêîðèñòîâóâàòè її áàãàòñòâà.

Коротко про головнеКоротко про головне
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…сміттєзвалища світу заповнені на третину пакуваль-
ними матеріалами. Щодня понад 27 000 дерев виру-
бують для виробництва туалетного паперу. 

Проєкт «Благодійний ярмарок»
Çàâäàííÿ ïðîєêòó:

 ç’ÿñóéòå, õòî ç âàøîãî îòî÷åííÿ ïîòðåáóє äî-
ïî ìîãè òà ÿêîї ñàìå;

 îáåðіòü âèðîáè, ÿêі âè áóäåòå âèãîòîâëÿòè;
 ïðèäáàéòå òà ïіäãîòóéòå ìàòåðіàëè äëÿ âèãî-

òîâëåííÿ âèðîáіâ;
 âèãîòîâòå âèðîáè;
 ïіäãîòóéòå ðåêëàìó âàøîãî ÿðìàðêó;
 âèêîðèñòîâóþ÷è äîñòóïíі äæåðåëà, ïіä  ãîòóéòå 

іíôîðìàöіþ ïðî ïðîôåñіþ «Ïðîäàâåöü íåïðîäîâîëü-
÷èõ òîâàðіâ»;

 ïðîâåäіòü ÿðìàðîê;
 óñіì êëàñîì óõâàëіòü ðіøåííÿ, êîìó âè áóäåòå 

äîïîìàãàòè і ÿê ñàìå.
Äëÿ âèãîòîâëåííÿ âèðîáіâ, îêðіì íîâèõ, âіçü-

ìіòü ìàòåðіàëè, ÿêі âæå áóëè ó âèêîðèñòàííі. Äëÿ 
ïðèäáàí íÿ íîâèõ ìàòåðіàëіâ ìîæåòå âèêîðèñòàòè
êèøåíüêîâі ãðîøі.

Êèøåíüêîâі ãðîøі ìîæóòü äîïîìîãòè âàì äі-
çíàòèñÿ, ÿê âіäïîâіäàëüíî êåðóâàòè êîøòàìè. Íà-
ïðèêëàä, ðîáèòè âèáіð ùîäî âèòðàò ÷è åêîíîìії.
Êèøåíüêîâі ãðîøі òàêîæ ìîæóòü äîïîìîãòè äіçíà-
òèñÿ ïðî íàñëіäêè їõ íåðîçóìíîãî âèêîðèñòàííÿ.
Íàïðèêëàä, ÿêùî âè ìàєòå îáìåæåíó ñóìó ãðîøåé,
âè áóäåòå ðàöіîíàëüíî âèêîðèñòîâóâàòè êîøòè é 
òèì ñàìèì äîòðèìóâàòèñÿ ñâîãî áþäæåòó.

Чи  знаєте  ви,  що...

Кишенькокк ві гроші – невелика сума грошей, якуі
дорослі члени родини дають дітям для їхніх осо-
бистих витрат.
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Пригадайте, що таке бюджет родини.
На що можна використати кишенькові гроші?

Ïðîäàþ÷è íà áëàãîäіéíîìó ÿðìàðêó âèãîòîâëåíі
âëàñíîðó÷ âèðîáè, âè çìîæåòå çàðîáèòè êîøòè òà 
êåðóâàòè íèìè. Îçíàéîìòåñÿ ç ïåðåëіêîì âèðîáіâ, 
ðåêîìåíäîâàíèõ äëÿ âèãîòîâëåííÿ і ïðîäàæó íà ÿð-
ìàðêó.

1. Ïðåäìåòè іíòåð’єðó.

2. Іãðàøêè.

3. Ïðèêðàñè äëÿ ðó÷îê òà îëіâöіâ. 
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4. Òðèìà÷і äëÿ íàâóøíèêіâ. 

   
5. Áðåëîêè äëÿ êëþ÷іâ.

     

6. Îðãàíàéçåðè äëÿ ðó÷îê òà îëіâöіâ.

     
Âàì çíàäîáëÿòüñÿ: ïàëè÷êè äëÿ ìîðîçèâà òà 

áàðáåêþ, áàíêè ç-ïіä êàâè, äåðåâ’ÿíі íàìèñòèíè, 
íèòêè äëÿ â’ÿçàííÿ ñïèöÿìè, ґóäçèêè, êîëüîðîâèé
ïàïіð, ïðîñòèé îëіâåöü, ôëîìàñòåðè, ôàðáè, ëіíіéêà, 
íîæèöі, êëåé ÏÂÀ, ìàòåðіàëè äëÿ îçäîáëåííÿ (çà 
áàæàííÿì).

Îáãîâîðіòü ç îäíîêëàñíèêàìè, ÿêі ðèñè õàðàê-
òåðó ìàþòü áóòè ïðèòàìàííі ïðîäàâöÿì. Õòî ñòâî-
ðþє ðåêëàìó? ßêîþ âîíà ìîæå áóòè? ×è âïëèâàє 
ðåêëàìà íà âàø íàìіð ïðèäáàòè òîâàð? ßê çåêîíî-
ìèòè êèøåíüêîâі êîøòè? ×îìó âàæëèâî ðîáèòè 
áëàãîäіéíі â÷èíêè?
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