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Перевіряємо себе
Що допомагає економи� 

еле�роенергію?
позначте прав�ьну відповідь

Енергоощадна
л�па

Розумне викори�ан� 
еле�ропр�адів

Холод�ьник 
в найтеплішому 
місці оселі

Світлі кольори
�ін та �елі

Запорошені
ві�а

Гу�і зелені 
насаджен�
перед ві��и
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Перевіряємо себе






ЯКІ РІЧКИ ВПАДАЮТЬ В АЗОВСЬКЕ МОРЕ?
Познач прав�ьну відповідь

ДОН
ДНІПРО

АЗОВСЬКЕ 
МОРЕ

ДНІСТЕР

КАЛЬМІУС

ДУНАЙ
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НАЗАД

Зміст

Розділ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ
БАГАТСТВА УКРАЇНИ

НА ЯКІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ БАГАТА УКРАЇНА

ПРОЄКТ «ВИГОТОВЛЕННЯ ІГРАШКИ З ДРОТУ»

ЯКІ ПАЛИВНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ Є НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

ДЕ ЖИВЕ ЕНЕРГІЯ

ЧИМ МОЖНА ЗАМІНИТИ КОРИСНІ КОПАЛИНИ

ЯКИМИ СПОСОБАМИ ЛЮДИНА ЗАХИЩАЄ СЕБЕ ВІД ХОЛОДУ
ВИГОТОВЛЕННЯ ІГРАШКИ «СНІГОВА БАБА» 

ЯК ЗАОЩАДИТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ

ТВОРЧИЙ ПРОЄКТ «ЯК ЕКОНОМИТИ ТЕПЛОВУ І ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ» 

НА ЯКІ ВОДНІ РЕСУРСИ БАГАТА УКРАЇНА

ОЗЕРА І БОЛОТА УКРАЇНИ

ЯКОЮ БУВАЄ ПОГОДА

ЯКІ СКАРБИ ПРИХОВУЄ ЧОРНЕ МОРЕ

ПРОЄКТ «ЗАГАДКОВИЙ МЕШКАНЕЦЬ ЧОРНОГО МОРЯ»

ЯКІ СКАРБИ ПРИХОВУЄ АЗОВСЬКЕ МОРЕ

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОЄКТ «ВОДОЙМИ РІДНОГО КРАЮ»

ЧОМУ ҐРУНТИ Є ВАЖЛИВИМ ПРИРОДНИМ РЕСУРСОМ КРАЇНИ





ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


ЯКІ СКАРБИ ПРИХОВУЄ ЧОРНЕ МОРЕ


Моря України
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ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


НАЗАД


Цікаві завдання
https://learningapps.org/13352888 – Корисні копалини
https://learningapps.org/18102822 – Корисні копалини України


і
Тести
https://vseosvita.ua/test/upiznai-korysnu-kopalynu-za-opysom-323916.html


позначте прав�ьну відповідь


ТОРФ


НАФТА


Паливні 
корисні 


копалини 


КРЕЙДА


КАМ’ЯНЕ 
ВУГІЛЛЯ


ЯКІ ПАЛИВНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ Є НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ


ЗОЛОТО


ПРИРОДНИЙ 
ГАЗ
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ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


НАЗАД


ЯКІ СКАРБИ ПРИХОВУЄ ЧОРНЕ МОРЕ


Цікаві завдання 
https://learningapps.org/10260895 
– Чорне море
https://learningapps.org/9694113 
– Чорне море (вікторина)


Тести
https://vseosvita.ua/test/chorne-more-238741.html
https://vseosvita.ua/test/chorne-more-244663.html


Обери правильну відповідь 


Чорне море омиває… Які річки впадають у Чорне море? Які з цих країн розташовані на 
узбережжі Чорного моря?


Північ України


Південь України


Схід України


Захід України


Дністер


Сіверський донець


Дніпро


Дон


Молдова


Україна


Туреччина


Угорщина


Півострів чи острів?


Джарилгач


Зміїний 


Крим
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ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


НАЗАД


ЧОМУ ҐРУНТИ Є ВАЖЛИВИМ ПРИРОДНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ


Цікаві завдання 
https://learningapps.org/12424254 – Пригадай, що ти знаєш про ґрунт
https://learningapps.org/17877836 – Ґрунт
https://learningapps.org/3686195 – Ґрунт (знайди слова)


https://vseosvita.ua/test/hrunty-ukrainy-ikh-okhorona-262563.html 
https://vseosvita.ua/test/grunty-ukrainy-ikh-okhorona-znachennia-256084.html


Обери правильну відповідь 


Ґрунти вкривають поверхню 
суходолу Землі шаром …


Різноманіття ґрунтів залежить від … Для охорони ґрунтів слід … 


від кількох метрів до 3 км і 
більше


від кількох сантиметрів до 
3 м і більше


від кількох міліметрів до 3 
см і більше


вмісту піску та глини


рослинного й тваринного світу


кількості води та перегною


температури повітря


наявності корисних копалин


правильно 
обробляти ґрунт


спалювати сухе листя 
і траву


насаджувати лісові 
смуги


вносити надмірну 
кількість добрив Тести
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ


ЯКІ ПАЛИВНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ Є НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (с. 93-98)


https://youtu.be/qZdDlf-amr4 – 8 клас. Паливні корисні копалини
https://youtu.be/96vn7Mq7ebI – Мультфільм «Це наше і це твоє. Вугілля – наше природне 
багатство!» 
https://www.youtube.com/watch?v=rQtL3aT18AU – Мультфільм «Це наше і це твоє. Цінні у 
всьому світі корисні копалини – наші!»
https://youtu.be/y0Dio6PHZEU – Правила газової безпеки для дітей


Посилання на відеоуроки, 
цікаві та корисні текстові 
та відеоматеріали, руханка


ТЕМА 3. БАГАТСТВА УКРАЇНИ


ЦІКАВЕ ВІДЕО:


ВІДЕОУРОКИ:


https://youtu.be/SHoeKEh9lWU – Корисні копалини України  Торф. Нафта. Кам’яне вугілля. 
Природний газ (НУШ)







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://nus.org.ua/ – Нова українська школа
https://vseosvita.ua/ – Національна спільнота освітян
https://naurok.com.ua/ – Освітній проєкт для вчителів
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator&slovo=%CC%CE%
C4%C5%CB%DC&skip=2&mode=0  – Генератор ребусів
https://childdevelop.com.ua/ – Розвиток дитини. Корисні практичні 
завдання для розвитку дитини







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА













ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАДДжерело: https://historyurok.com.ua/tsikavi-fakty/nauka/korisni-kopalini.html


ЦІКАВО!


На початку ХХ століття важливим нафтовим регіоном була Галичина. Біля 
галицьких міст Борислава і Дрогобича нафта залягала практично біля поверхні – її 
добували за допомогою криниць, виймаючи відрами на поверхню.


Вугілля – найбільш поширена корисна копалина у світі. Ним опалюється більшість 
заміських та сільських будинків. Але, незважаючи на таку популярність, добувати 
вугілля складно, воно часто знаходиться глибоко під землею. Утворювалось це 
тверде паливо з торфу під великим тиском – з двадцятиметрового шару торфу 
утворювався шар вугілля товщиною два метри. На сучасних розробках торф 
залягає на глибину 6 метрів, вугільний пласт має товщину близько 1 метра.


Сіль – це ще один найпоширеніший мінерал. Її використовують для приготування 
їжі, посипання доріг під час ожеледиці, на промислові потреби. У середні віки сіль 
дуже цінували, тому що це був єдиний харчовий консервант, який дозволяв робити 
запаси продуктів на зиму.


Учені з’ясували, що й торф – чудовий консервант. У шарах торфу зберігаються 
останки тварин і предмети побуту, що дозволяє вченим дізнаватися все більше 
подробиць про життя стародавніх людей і тварин.
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ


ЯКОЮ БУВАЄ ПОГОДА (с. 131-136)


https://youtu.be/A3Pqr8Ruq-k – Хто складає прогнози погоди? 
Секрети роботи синоптиків і метеорологів
https://youtu.be/wrd6IHJMSRc – Як рослини і тварини 
передбачають погоду  
https://youtu.be/rfBSm-5ufY4 – Як утворюється вітер


Посилання на відеоуроки, 
цікаві та корисні текстові 
та відеоматеріали, руханка


ТЕМА 3. БАГАТСТВА УКРАЇНИ


ЦІКАВЕ ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://nus.org.ua/ – Нова українська школа
https://vseosvita.ua/ – Національна спільнота освітян
https://naurok.com.ua/ – Освітній проєкт для вчителів
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки 
http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator&slovo=%CC%CE%C4%C5%CB%
DC&skip=2&mode=0  – Генератор ребусів
https://childdevelop.com.ua/ – Розвиток дитини. Корисні практичні завдання для розвитку дитини
https://pustunchik.ua/ua/online-school/geography/yak-zrobyty-kalendar-pohody-svoimy-rukamy – 
Дитячий портал «Пустунчик». Як зробити календар погоди? 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА













ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


 Блискавковідвід на даху будинку Блискавковідвід, розміщений окремо







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


ЦІКАВО!


Джерело: https://www.meteoprog.ua/ua/news/14152-cikavi-fakti-pro-pogodu.html  


Одне із найбільш сонячних місць на планеті Земля – це, виявляється, Мертве море в Йорданії. 
Тут близько 330 сонячних днів на рік!


Менше всього сонця на архіпелазі Північна Земля (Росія). Там зірка на ім’я Сонце світить всього 
12 днів на рік. 


Найбільш дощове місце на Землі – це один з Гавайських островів. На горі Уаї-аль-аль налічується 
350 дощових днів на рік.


Жителі держави Уганда не бояться грому. Бо останніми роками грози спостерігалися в цій країні 
в середньому 250 днів на рік. Це найбільш грозове місце планети.


Найсильніший снігопад був зафіксований 50 років тому в Каліфорнії (США). На одному з 
гірськолижних курортів за 6 днів безперервного снігопаду випало майже 5 метрів снігу!


29 березня 1848 року Ніагарський водопад із-за льодових заторів на Ніагарі зупинився на 30 
годин.
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ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


НАЗАД


Цікаві завдання
https://learningapps.org/12555008 – Погода на фото 
https://learningapps.org/14038754 – Цифрові пристрої для прогнозу погоди
https://learningapps.org/20677443 – Погода та її складові (кросворд)
https://learningapps.org/6313718 – Погода (кросворд)


ЯКОЮ БУВАЄ ПОГОДА


позначте прав�ьну відповідь


ВИГЛЯД 
РОСЛИН


ХМАРНІСТЬ


ТЕМПЕРАТУРА 
ПОВІТРЯ


Основні 
складові 
погоди
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ


ЧИМ МОЖНА ЗАМІНИТИ КОРИСНІ КОПАЛИНИ (с. 103-108)


https://youtu.be/a1ae0ZHRgro – Енергія сонця та вітру. Україна. Моя країна
https://youtu.be/UQsAymxQouw – Зроблено в Україні. Як Україна переходить 
на альтернативні джерела енергії
https://youtu.be/AN0EdJM2fsI – Зроблено в Україні. Українець створив  
унікальну морську електростанцію
https://youtu.be/k2r79kEZmqg – «Чиста енергія для Вашої родини!» – 
інформаційна кампанія Держенергоефективності


Посилання на відеоуроки, 
цікаві та корисні текстові 
та відеоматеріали, руханка


ТЕМА 3. БАГАТСТВА УКРАЇНИ


ЦІКАВЕ ВІДЕО:


ВІДЕОУРОКИ:


https://youtu.be/M0LYzr2S2Lw – Заняття «Альтернативні джерела енергії»







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://nus.org.ua/ – Нова українська школа
https://vseosvita.ua/ – Національна спільнота освітян
https://naurok.com.ua/ – Освітній проєкт для вчителів
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки http://rebus1.com/ua/
index.php?item=rebus_generator&slovo=%CC%CE%C4%C5%CB%DC&skip=2&mode=0  – Генератор 
ребусів
https://childdevelop.com.ua/ – Розвиток дитини. Корисні практичні завдання для розвитку дитини
https://pustunchik.ua/ua/online-school/ecology – Дитячий портал «Пустунчик». Екологія







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА













ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


Джерело: http://texnonews.com/TSikavi-fakti-pro-energiyu.html


ЦІКАВО!


Однієї лише сонячної енергії було б досить, щоб у повному обсязі забезпечити 
потреби всього людства.


У малесенькій острівній країні Токелау 100% електроенергії виробляють сонячні 
панелі. Це єдина країна на планеті, яка виробляє всю необхідну для себе 
електричну енергію таким способом.


Учені розробляють проєкти для вловлювання блискавок та використання їхньої 
енергії, але наразі ще немає акумуляторів, що були б здатні вмістити стільки 
енергії в один момент.





		Go_Back: 








ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ


ЯКИМИ СПОСОБАМИ ЛЮДИНА 
ЗАХИЩАЄ СЕБЕ ВІД ХОЛОДУ (с. 109-114)


https://youtu.be/xGOy6v92j6U – Правила безпечної поведінки взимку


Посилання на відеоуроки, 
цікаві та корисні текстові 
та відеоматеріали, руханка


ТЕМА 3. БАГАТСТВА УКРАЇНИ


ЦІКАВЕ ВІДЕО:


ВІДЕОУРОКИ
:https://youtu.be/ZgW92wrjf0k?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI 


– Збереження тепла та електроенергії у побуті (Ганна Аксьонова)







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://nus.org.ua/ – Нова українська школа
https://vseosvita.ua/ – Національна спільнота освітян
https://naurok.com.ua/ – Освітній проєкт для вчителів
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки http://rebus1.com/ua/
index.php?item=rebus_generator&slovo=%CC%CE%C4%C5%CB%DC&skip=2&mode=0  – Генератор 
ребусів
https://childdevelop.com.ua/ – Розвиток дитини. Корисні практичні завдання для розвитку дитини 
https://ua.korrespondent.net/ukraine/3580076-hariacha-tema-yak-opaluivaly-budynky-na-ukrainskykh-
zemliakh – Гаряча тема. Як опалювали будинки на українських землях







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА


Танці-зігріванці













ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


ЦІКАВО!


В усі часи на території України люди 
дбали про тепло в своїх оселях. У хатах 
обов’язково була піч і груба, а палаци 
обігрівали каміни. Українці свої хати 
починали утеплювати на зиму від 
Покрови, 14 жовтня, – обставляли 
очеретом, кукурудзинням і бадиллям 
соняшника. До піддашшя рядком 
прибивали жердини, а нижні кінці 
вкопували в землю. Картоплиння зараз 
спалюють на городі, а тоді його 
натоптували за ці жердини. Старими 
ганчірками, кулями соломи утепляли 
двері хат, долівку встеляли соломою. 
Обов’язково утеплювали й хліви, де 
зимували домашні тварини.
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ


ЯК ЗАОЩАДИТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ (с. 115-120)


https://youtu.be/mGAcslmgyOo – Корисні підказки 2. Електрично-фантастично 
https://youtu.be/7OXCOkCCrIc – Мультфільм «Добре світло»
https://youtu.be/vKENXnbEjSY – Правила безпеки при користуванні електроприладами


Посилання на відеоуроки, 
цікаві та корисні текстові 
та відеоматеріали, руханка


ТЕМА 3. БАГАТСТВА УКРАЇНИ


ЦІКАВЕ ВІДЕО:


ВІДЕОУРОКИ:
https://youtu.be/ZgW92wrjf0k?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI 
– Збереження тепла та електроенергії у побуті (Ганна Аксьонова)







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://nus.org.ua/ – Нова українська школа
https://vseosvita.ua/ – Національна спільнота освітян
https://naurok.com.ua/ – Освітній проєкт для вчителів
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки 
http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator&slovo=%CC%CE%C4%C5%CB%
DC&skip=2&mode=0  – Генератор ребусів
https://childdevelop.com.ua/ – Розвиток дитини. Корисні практичні завдання для розвитку дитини 
https://vseosvita.ua/library/ucnivskij-proekt-u-3-klasi-mi-zberezemo-elektroenergiu-75548.html – 
Учнівський проєкт «Ми збережемо електроенергію»
http://www.myshared.ru/slide/1211067/ – Презентація «Збереження електроенергії у побуті»







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА













ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


ЦІКАВО!
  Звичайна лампа розжарювання витрачає тільки 5–10% енергії, яку споживає, на світло. 90–95% 
енергії витрачається для нагрівання.


Першими чотирма загальновживаними побутовими предметами, що живляться електрикою, були 
швейна машина, вентилятор, чайник і тостер.


Електрика в житті людини стає ефективнішою. До прикладу, холодильник у середині 80-х років ХХ 
століття, 30 років тому, використовував у чотири рази більше електроенергії, ніж сучасний (близько 1400 
кВт-год на рік порівняно з 350 кВт-год).


У Альбервілі, Франція (місто, що приймало зимові 
Олімпійські ігри 1992 року), виробляють 
електроенергію з сиру! Оскільки сироватка не 
потрібна для виготовлення сиру Бофорта, до неї 
додають бактерії, перетворюючи її на біогаз. Потім цей 
газ подається через двигун, який нагріває воду для 
виробництва електроенергії.


Джерела: http://texnonews.com/TSikavi-fakti-pro-
energiyu.html https://futurenow.com.ua/elektryka-v-
zhytti-lyudyny-tsikavi-fakty/ 
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ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


НАЗАД


ОЗЕРА Й БОЛОТА УКРАЇНИ


Цікаві завдання 
https://learningapps.org/9684106 – Водойми України
https://learningapps.org/10868719 – Озера й болота. Охорона водойм
https://learningapps.org/9156565 – Водойми України
https://learningapps.org/11702715 – Познач водойми на контурній карті України


https://vseosvita.ua/test/kopiia-kopiia-vodoimy-ukrainy-pryrodni-ta-shtuchni-vodoimy-218999.html
Тести


Обери правильну відповідь 


Озером називають водойму, …


 яку створили штучно для 
господарських потреб.
 яка виникла в природній 
западині на поверхні землі.
 яка зміліла, замулилася і 
поступово заросла трав’янистими 
рослинами.


Болотом називають водойму, …


 яку створили штучно для 
господарських потреб.
 яка виникла у природній 
западині на поверхні землі.
 яка зміліла, замулилася і 
поступово заросла трав’янистими 
рослинами.


Які з цих водойм штучні?


канал


озеро


водосховище


болото


море


ставок
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ


ЧОМУ ҐРУНТИ Є ВАЖЛИВИМ 
ПРИРОДНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ  (с. 149-152)


https://youtu.be/EbEoSmxQWQs – Ґрунти України 
https://youtu.be/1vNXVKo5EDk – Чорнозем. Це наше і це твоє 
https://youtu.be/SL9bPInEhFY – Ґрунт, його властивості та значення


Посилання на відеоуроки, 
цікаві та корисні текстові 
та відеоматеріали, руханка


ТЕМА 3. БАГАТСТВА УКРАЇНИ


ЦІКАВЕ ВІДЕО:


ВІДЕОУРОКИ:
https://youtu.be/hDoyj-0Tvxw – Ґрунти України та їх охорона. Природознавство, 4 клас
https://youtu.be/3RtQO_GAswY – Ґрунт. Склад ґрунту. Різноманітність ґрунтів України. 
Навчально-пізнавальне відео для дітей («Цікавий світ»)







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://nus.org.ua/ – Нова українська школа
https://vseosvita.ua/ – Національна спільнота освітян
https://naurok.com.ua/ – Освітній проєкт для вчителів
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки 
http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator&slovo=%CC%CE%C4%C5%CB%
DC&skip=2&mode=0  – Генератор ребусів
https://childdevelop.com.ua/ – Розвиток дитини. Корисні практичні завдання для розвитку дитини 
https://geomap.land.kiev.ua/soil.html – Інтерактивні карти «Ґрунти України»







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА













ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


Джерело: https://interes-fakti.com/cikavi-fakti-pro-grunt/


ЦІКАВО!


В землі вирує життя – 
гриби, комахи, рослини, 
бактерії, тварини… За 
приблизними підрахунками 
вчених, близько 30% всіх 
мікроорганізмів світу живе 
саме у ґрунті, і їх в одній 
жмені землі більше, ніж 
людей на всій нашій планеті.


Саме ґрунт є найбільшим на нашій планеті фільтром для води. Причому функціонує він 
так само, як і винайдені нами фільтри, – спершу затримуються великі частки, потім з 
фільтрованої води витягуються іони певних речовин, і нарешті, мікроорганізми 
очищають воду, розкладаючи шкідливі домішки, які в ній містяться.
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ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


ДЕ ЖИВЕ ЕНЕРГІЯ


Природне паливо
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ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


НАЗАД


ДЕ ЖИВЕ ЕНЕРГІЯ


Обери правильну відповідь 


Цікаві завдання 


https://learningapps.org/5894712 – Енергія
https://learningapps.org/13525111 – Енергія
https://learningapps.org/15709185 – Енергія


https://naurok.com.ua/test/energiya-902139.html 


Тести


Які джерела енергії?


ТОРФ


СОНЦЕ


НАФТА  


ВІТЕР


ПРИРОДНИЙ ГАЗ


РУХОМА ВОДА


БУРЕ ВУГІЛЛЯ


КАМ’ЯНЕ ВУГІЛЛЯ
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ


НА ЯКІ ВОДНІ РЕСУРСИ БАГАТА УКРАЇНА (с. 121-126)


https://youtu.be/_5JtcjMbW2I – Річки України
https://youtu.be/XMwzjfGFu7o – Потаємна львівська річка Полтва
https://youtu.be/ex279SwPn4w – Цікаві факти про річку Дніпро
https://youtu.be/Im8QXFc7rIk – Легенда про Дністер 
https://youtu.be/2vqpwHbDY7g – Гірський характер: цікаві факти про річки Карпат
https://youtu.be/sF9a-eNDNj8 – Парк «Прип'ять-Стохід» на Волині. Україна вражає 


Посилання на відеоуроки, 
цікаві та корисні текстові 
та відеоматеріали, руханка


ТЕМА 3. БАГАТСТВА УКРАЇНИ


ЦІКАВЕ ВІДЕО:


ВІДЕОУРОКИ:
https://youtu.be/3if2G3Rh_Ms – Річки та водойми України. 4 клас 
https://youtu.be/JaD1qkOH3bE – Водойми України







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://nus.org.ua/ – Нова українська школа
https://vseosvita.ua/ – Національна спільнота освітян
https://naurok.com.ua/ – Освітній проєкт для вчителів
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки 
http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator&slovo=%CC%CE%C4%C5%CB%
DC&skip=2&mode=0  – Генератор ребусів
https://childdevelop.com.ua/ – Розвиток дитини. Корисні практичні завдання для розвитку дитини 
http://ukr-tur.narod.ru/cikavo-fakty-pro-richky-ukraine-rivers-facts.htm – Цікаві факти про річки 
України 
https://ua.igotoworld.com/ua/article/428_neizvestnye-vodoemy-ukrainy.htm – Невідомі водойми 
України







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА













ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПЛАКАТИ:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


ЦІКАВО!


«Те, що приховує вода». Саме так називається серія малюнків знаменитого американського художника 
й географа Блейза Сика (Blaze Syka), що мешкає в Сан-Дієго й з дитинства цікавиться фізичною 
географією та підводним світом. На своїх малюнках він намагається наочно показати красу цього світу, 
якої ми майже не бачимо. Також він створює малюнки, на яких легко й просто показує, як живляться 
річки чи інші водойми.
Джерела: https://www.facebook.com/groups/401155567381573 (Група «Географія та природознавство»)
https://www.theinertia.com/music-art/mind-surf-these-beautifully-surreal-surfscapes-that-are-literally-out-
of-a-dream/?pid=41489
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ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


НА ЯКІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ БАГАТА УКРАЇНА


Корисні копалини, їх види
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ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


НАЗАД


ЯК ЗАОЩАДИТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ


Обери правильну відповідь 


Цікаві завдання 


https://learningapps.org/5894712 – Енергія
https://learningapps.org/13525111 – Енергія
https://learningapps.org/15709185 – Енергія


https://naurok.com.ua/test/energiya-902139.html 


Тести


Де виробляється електроенергія?


 На електростанціях


 У космосі


 Під землею


Чим небезпечні несправні електроприлади?


 Можуть травмувати електрострумом


 Можуть зіпсувати настрій


 Можуть спричинити пожежу


Що допомагає заощаджувати електроенергію?


 Світлі кольори стелі та стін


 Густі зелені насадження перед вікнами


 Використання енергоощадних ламп і електроприладів
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ


НА ЯКІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ БАГАТА УКРАЇНА (с. 84-92)


https://www.youtube.com/watch?v=CAstTkNvOyY – Ощадливе використання природних ресурсів
https://youtu.be/QRavjO6w138 – День геолога. Як у Полтаві живе геологічний музей
https://www.youtube.com/watch?v=_mAYiRITVTM – Мультфільм «Це наше і це твоє. Цінні у всьому 
світі корисні копалини – наші!»


Посилання на відеоуроки, 
цікаві та корисні текстові 
та відеоматеріали, руханка


ТЕМА 3. БАГАТСТВА УКРАЇНИ


ЦІКАВЕ ВІДЕО:


ВІДЕОУРОКИ:


https://youtu.be/YoZC6dsDJus – Корисні копалини, їх види. Природознавство, 4 клас (12 балів)
https://youtu.be/FFtAJ2AIJ2I – Корисні копалини, їх види (Козак ТВ)
https://youtu.be/mF8uxuyyptI – Корисні копалини (DmitVik NEW)







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://nus.org.ua/ – Нова українська школа
https://vseosvita.ua/ – Національна спільнота освітян
https://naurok.com.ua/ – Освітній проєкт для вчителів
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator&slovo=%CC%CE%
C4%C5%CB%DC&skip=2&mode=0  – Генератор ребусів
https://childdevelop.com.ua/ – Розвиток дитини. Корисні практичні 
завдання для розвитку дитини







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА













ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД
Джерело: https://nv.ua/ukr/techno/innovations/olimpiyski-igri-v-tokio-medali-
zroblyat-z-smartfoniv-50031586.html


ЦІКАВО!


Медалі на Олімпійських іграх в Токіо зробили з 
використаних смартфонів


Використані гаджети можуть бути непоганим джерелом для 
переробки та виготовлення нових продуктів. Про це 
задумалися організатори літніх Олімпійських ігор в Токіо, 
які відбулися 2021 року.
У 2017 році оргкомітет ігор в Токіо запустив проєкт зі збору 
використаних електронних пристроїв для переробки їх на 
олімпійські медалі. В результаті було виготовлено 5 тисяч 
олімпійських та параолімпійських медалей з перероблених 
гаджетів для майбутніх змагань. Для цього знадобилося 
майже 80 тис. тонн електронних пристроїв і понад 6 млн 
смартфонів. З цього організатори виготовили 32 кг золотих 
медалей, 3500 кг срібних медалей і 2200 кг бронзових 
медалей.
Крім медалей для змагань у Токіо з перероблених матеріалів 
також зробили подіуми для переможців. Для спорудження 
100 подіумів було використано 45 тонн пластику.
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ПРОЄКТ


НАЗАД


Проєкт «Загадковий мешканець Чорного моря»
Виконуйте послідовно:


1. Сплетіть тулуб морського коника 
за описом. Відріжте шматок дроту 
завдовжки 80 см. Розпчинайте 
плетіння з хвоста. Нанижіть на дріт 
1 бісерину рожевого кольору та 
перемістіть її на середину. Складіть 
обидва кінці дроту докупи, 
вирівняйте їх та нанижіть на них 10 
бісерин рожевого кольору. Далі 
виконуйте плетіння за схемою. 


2. Сплетіть голову морського 
коника. Розпочинайте плетіння 
голови з носа. Відріжте шматок 
дроту завдовжки 50 см. Нанижіть на 
дріт дві бісерини та перемістіть їх на 
середину. Протягніть кінці дроту 
назустріч один одному через 
бісерини. Далі виконуйте плетіння 
за схемою.


3. З’єднайте голову з тулубом. 
Протягніть один кінець 
дроту з голови через 2 крайні 
бісерини 8-го та 9-го рядків, 
витягши його назовні. 
З’єднуючи голову з тулубом, 
зауважте, що чорна бісерина 
має бути у верхній частині 
голови (чорна бісерина – це 
око морського коника).


4. Сплетіть плавець морського коника.


5. З другої частини дроту, що залишилася на 
голові, сформуйте петлю, закріпіть її та обріжте 
зайвий дріт.


Презентуйте результат своєї роботи перед 
однокласниками.
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ПРОЄКТ


НАЗАД


Творчий проєкт 
«Як економити теплову і електричну енергію»


Як економити електроенергію: лайфхаки
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ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


НА ЯКІ ВОДНІ РЕСУРСИ 
БАГАТА УКРАЇНА


Будова річки
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ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


ЧИМ МОЖНА ЗАМІНИТИ КОРИСНІ КОПАЛИНИ


Енергія. Джерела енергії
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ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


НАЗАД


НА ЯКІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ БАГАТА УКРАЇНА


Обери правильну відповідь 


Цікаві завдання
https://learningapps.org/4755973 – На які корисні копалини багата Україна?
https://learningapps.org/15595621 – Корисні копалини
https://learningapps.org/1909075 – Корисні копалини за способом використання
https://learningapps.org/17256312 – Корисні копалини


https://naurok.com.ua/test/korisni-kopalini-ukra-ni-897304.html
https://naurok.com.ua/test/chim-shozhi-vsi-richki-809189.html – На які корисні копалини багата Україна)


Тести


Яка корисна копалина?


ТОРФ


ЗОЛОТО


МІДНА 
РУДА


НАФТА  


ВАПНЯК


КАМ’ЯНА 
СІЛЬ
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ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


НАЗАД


ЯКІ СКАРБИ ПРИХОВУЄ АЗОВСЬКЕ МОРЕ


Цікаві завдання 
https://learningapps.org/10293118 – Азовське море
https://learningapps.org/10567593 – Чорне та Азовське моря
https://learningapps.org/18954688 – Чорне та Азовське моря (кросворд)


Тести
https://naurok.com.ua/test/azovske-more-957272.html


Обери правильну відповідь 
Вкажи особливості Азовського моря


найбільше й найглибше в світі


одне з найменших у світі


мілководне


має велику кількість кіс


має велику кількість островів


найхолодніше в світі


сприятливі природні умови на узбережжі


«Коса» – це омонім. Обери значення, що відповідає 
косі в Азовському морі


Сільськогосподарське знаряддя для косіння 
трави, що має вигляд вузького зігнутого леза, 
прикріпленого до держака 


Заплетене волосся


Вузька намивна смуга суходолу в прибережній 
частині моря





		Go_Back: 

		p122_1: 

		1: 

		1: 

		2: 



		2: 

		1: 

		2: 



		3: 

		1: 

		2: 



		4: 

		1: 

		2: 



		5: 

		1: 

		2: 





		p122_4: 

		1: 

		1: 

		2: 



		2: 

		1: 

		2: 



		3: 

		1: 

		2: 



		4: 

		1: 

		2: 



		5: 

		1: 

		2: 












ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ


ЯКІ СКАРБИ ПРИХОВУЄ ЧОРНЕ МОРЕ (с. 137-142)


https://youtu.be/fQe7uTsMX5M – Острів Зміїний. Унікальне місце в Чорному морі
https://youtu.be/JDbVxQgwgE8 – Острів Джарилгач
https://youtu.be/q11JXXlH5LQ – Забруднення Чорного моря


Посилання на відеоуроки, 
цікаві та корисні текстові 
та відеоматеріали, руханка


ТЕМА 3. БАГАТСТВА УКРАЇНИ


ЦІКАВЕ ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://nus.org.ua/ – Нова українська школа
https://vseosvita.ua/ – Національна спільнота освітян
https://naurok.com.ua/ – Освітній проєкт для вчителів
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки 
http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator&slovo=%CC%CE%C4%C5%CB%
DC&skip=2&mode=0  – Генератор ребусів
https://childdevelop.com.ua/ – Розвиток дитини. Корисні практичні завдання для розвитку дитини 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА













ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


ЦІКАВО!


Джерело: https://sparkmedia.com.ua/tsikavi-fakty-pro-chorne-more/  


Щорічно 31 жовтня відзначається Міжнародний день Чорного моря.


Чорне море – наймолодше з усіх морів на Землі. 
Приблизно 7500 років тому воно було величезним 
прісноводним озером, на зразок Байкалу. Після 
сильного землетрусу виникла протока Босфор, 
через яку сюди хлинули солоні води Середземного 
моря.


Припливи й відпливи практично відсутні в Чорному морі, тому коливання його рівня 
мінімальні, що робить його спокійним і тихим для мореплавців.


У деяких частинах Чорного моря мешкає 
ночесвітка – планктонна водорість, що 
володіє флуоресцентними властивостями. 
Через це в серпні й вересні в його водах 
можна спостерігати блакитнувате світіння.
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ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


НАЗАД


НА ЯКІ ВОДНІ РЕСУРСИ БАГАТА УКРАЇНА


Гирло


Притока


Витік


Русло 


Як називається місце, де річка бере свій початок?
Позначте ці місця на малюнку


Цікаві 
завдання 


https://learningapps.org/10617716 – Будова річки
https://learningapps.org/17199829 – Річки (характер)
https://learningapps.org/9692015 – Річки, їхня будова
https://learningapps.org/14480135 – Річки України
https://learningapps.org/10556495 – Річки України (складніше завдання)


https://vseosvita.ua/test/vodoimy-ukrainy-richky-185120.htmlТести





		Пустая страница



		Go_Back: 

		p122_1: 

		1: 

		1: 

		2: 



		2: 

		1: 

		2: 



		3: 

		1: 

		2: 



		4: 

		1: 

		2: 





		p122_4: 

		1: 

		1: 

		2: 



		2: 

		1: 

		2: 



		3: 

		1: 

		2: 



		4: 

		1: 

		2: 



		5: 

		1: 

		2: 












ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-
ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


з інтегрованого курсу до підручника «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ», 4 клас, у 2-х частинах 
(автори Т. Гільберг, С. Тарнавська, Н. Павич, видавництво «ГЕНЕЗА»)


для класів, що працюють за навчальним планом 
типової освітньої програми (4 клас), розробленої під керівництвом О. Я. Савченко


Програма «Я досліджую світ» для 4-го класу закладів загальної середньої освіти реалізує завдання 
природничої (ПРО), громадянської та історичної (ГІО), соціальної та здоров’язбережувальної (СЗО), 


технологічної (ТЕО) освітніх галузей.


Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках інтегрованого предмета «Я досліджую 
світ»: природнича, технологічна, соціальна і здоров'язбережувальна, громадянська та історична – 4 год.
У програмі вказано орієнтовна кількість годин на вивчення кожного розділу/теми/параграфу. Вчитель може 
самостійно розподілити години по темах програми, керуючись власним досвідом і враховуючи підготовленість учнів 
та умови роботи у даному класі. Кількість годин (уроків) для опрацювання теми учитель/-ка добирає самостійно, 
керуючись власним досвідом, враховуючи підготовленість учнів та умови роботи у даному класі, а також додатковий 
резервний час.
Резервний час в освітній програмі закладу загальної середньої освіти сприяє, зокрема, задоволенню освітніх потреб 
здобувачів освіти, вирівнюванню їх досягнень, розвитку наскрізних умінь [Державний стандарт початкової освіти, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 (у редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 24 липня 2019 р. №688)].


ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС (4 КЛАС) 
140 год на рік/4 години на 


тиждень (І семестр  - 64 год,  
ІІ семестр – 76 год) 


Природнича, громадянська й історична, 
соціальна, здоров'язбережувальна  галузі


НАЗАД


Технологічна галузь







1 ЧАСТИНА 


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ 


Тема 3. Б агатства України


ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


НАЗАД


№ 
Тема/ 


проблема/ 
проєкт/


Очікувані результати та індекс 
очікуваного результату в ТОП Навчальна діяльність Змістова 


лінія 


О
св


іт
ня


 
га


лу
зь


 


22 
На які природні 
ресурси багата 
Україна 


-називає природні ресурси України (водні, 
ґрунтові, корисні копалини, рослинні і 
тваринні) і пояснює їх значення для громадян 
нашої держави; [4 ПРО 1.3]; -виявляє 
патріотичні почуття і прагнення знати більше 
про досягнення українців у різних галузях [4 
ГІО 4.2]; 
-наводить приклади використання людиною  
природничо-наукових знань; матеріалів і 
виробів з них; місцевих виробництв; 
[4 ГІО 2.2]; 
- висловлює судження щодо різноманітності і 
цінності природи України; [4 ПРО 4.1], 


Обговорення питань: 
Значення природи для 
людини. Що виробляють з 
корисних копалин. Робота з 
додатковими джерелами 
інформації.  
Дослідження властивостей 
чорних металів 


Природа 
Людина і 
природа 
Людина і 
світ 


ПРО 
ГІО 







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


НАЗАД


23 
Проєкт 
«Виготовлення 
іграшки з 
дроту» 


ТЕО 
ГІО 
ПРО 


-наводить приклади використання 
людиною природничо-наукових знань; 
матеріалів і виробів з них; місцевих 
виробництв;[4 ГІО 2.2] 
-описує модель свого виробу, 
аргументовано її відстоює; [4 ТЕО 1.2; 1.4; 
1.5] 
-вибирає обґрунтовано об’єкт 
проєктування; [4 ТЕО 1.1] 
-оцінює і обґрунтовує цінність виконаних 
проєктів;[4 ТЕО 1.5] 
-описує процес створення виробу, 
естетичні і технічні рішення; [4 ТЕО 1.5] 
-має уявлення про культуру взаємин 
людей у сім’ї, школі, на вулиці; [4 ГІО 7.1] 
-розуміє значення добрих взаємин, їх 
перевагу над конфліктами, сутність 
доброзичливості, милосердя, 
поступливості, наполегливості, 
відповідальності; [4 ГІО 6.1]  
--характеризує значення 2-3 видів 
корисних копалин дляекономіки нашої 
країни і добробуту її громадян; природну 
зону України за планом; мешканців 
природного угруповання, їхні зв’язки між 
собою і неживою природою; [4 ПРО 3.1] 


Обмін інформацією. Вибір 
об’єкта проєктування. 
Оцінка можливостей, 
ресурсів і ризиків. 
Виготовлення виробу за 
визначеною послідовністю. 
Безпечне використання 
інструментів і матеріалів під 
час виконання 
технологічних операцій 
обробки різних матеріалів 
(деревинні, пластик, 
пластмаса, текстильні, 
вторинні тощо). Соціальна, 
функціональна, 
технологічна, естетична та 
економічна цінність 
індивідуально або спільно 
створених проєктів. 
Презентація досягнень та 
реклама. Роль спілкування в 
житті людини. Культура 
поведінки.  Природні 
ресурси України, їх 
різноманітність і значення. 


Середовище 
проєктуван
ня. 
Середовище 
техніки і 
технологій. 
Середовище 
соціалізації.  
Людина 
серед 
людей. 
Людина і 
світ 
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Які паливні 
корисні 
копалини є на 
території 
України 


-характеризує значення 2-3 видів корисних 
копалин для економіки нашої країни і 
добробуту її громадян;  [4 ПРО 3.1] 
-виявляє патріотичні почуття і прагнення 
знати більше про досягнення українців у 
різних галузях [4 ГІО 4.2]  
-пояснює, від чого залежить безпека в 
довкіллі [4 СЗО 2.1]; 
дотримується основних правил безпечного 
користування електроенергією, побутовими 
приладами (праска, електрична чи газова 
плита, та ін);[4 ПРО 3.4], [4 СЗО 4.5],  


Робота з картою «Корисні 
копалини України».  
Правила користування газовою 
плитою 
Робота з колекцією корисних 
копалин. Дослідження 
властивостей кам’яного вугілля 
Робота з контурною картою 


Природа 
Людина і 
світ Людина 
Людина і 
природа 


ПРО 
ГІО 
СЗО 
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-розповідає про вплив Сонця а нашу 
планету, [4 ПРО 2.1] 
-наводить приклади використання 
людиною природничо-наукових знань; 
матеріалів і виробів з них; місцевих 
виробництв;[4 ГІО 2.2] 


Класифікують відновлювальні 
і невідновлювальні джерела 
енергії. Обговорення питання 
«Значення енергії для життя»


Природа 
Людина і 
природа 


ГІО 
ПРО 
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Чим можна 
замінити 
корисні 
копалини 


-- обговорює безпечне й доцільне 
використання знань про природу [4 ПРО 2.1]; 
-наводить приклади використання людиною 
природничо-наукових знань; [4 ГІО 2.2]; 
-висловлює судження щодо різноманітності і 
цінностіприроди України; [4 ПРО 4.1], [4 ГІО 
2.2]; 


Робота у парі/групі з 
різноманітними джерелами 
інформації. 
Ділова гра. Вибір місця для 
будівництва вітрової 
електростанції. 


Людина і 
природа 
Людина в 
суспільстві 
Природа 


ГІО 
ПРО 


Де живе енергія


ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


НАЗАД
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Якими 
способами
оберігає 
людина себе 
від холоду 


-проводить спостереження за погодою, сезонними 
змінами у природі своєї місцевості; [4 ПРО 1.2] 
-пояснює, сезонні зміни у природі); значення 
прогнозу погоди для людей і розповідає про його 
використання у власному житті; спостерігає і 
фіксує зміни елементів погоди (температуру 
повітря, вітру, хмарності, опадів); [4 ПРО 1.4] 
-пояснює, від чого залежить безпека вдома, в школі, 
в довкіллі [4 СЗО 2.1];  
-дотримується основних правил безпечного 
користування електроенергією, побутовими 
приладами (праска, електрична чи газова плита, та 
ін);[4 ПРО 3.4], [4 СЗО 4.5],  


Складання розповіді за 
малюнком Розробка заходів 
для утеплення житлових 
приміщень 
Розв’язування ситуативних 
завдань Дослід «Витрата води 
у побуті». 


Людина. 
Людина і 
природа. 
Природа


ГІО 
ПРО 
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Обмін інформацією.  
Вибір об’єкта проєктування. 
Оцінка можливостей, 
ресурсів і ризиків. 
Виготовлення виробу за 
визначеною послідовністю. 


Середовище 
проєктування. 
Середовище 
техніки і 
технологій. 
Природа. 


ГІО 
СЗО 


Виготовлення
іграшки 
«Снігова 
баба» 


-пояснює, від чого залежить безпека вдома, в школі; 
[4 СЗО 2.1] 
-формулює мету своєї діяльності; [4 ТЕО 1.1] 
-вибирає обґрунтовано об’єкт проєктування; [4 
ТЕО
1.1]  
-узгоджує власні потреби та потреби інших у виборі 
об’єкта проєктування; [4 ТЕО 1.1] 
-використовує інструменти й пристосування, 
дотримуючись безпечних прийомів і норм санітарії; 
[4 ТЕО 2.1; 4.3] 
-пришиває ґудзики різними способами; [4 ТЕО 4.1; 
4.2; 4.3] 
-розуміє значення добрих взаємин, їх перевагу над 
конфліктами, сутність доброзичливості, милосердя, 
поступливості, наполегливості, відповідальності; [4 
ГІО 6.1] 
-проводить спостереження за погодою, сезонними 
змінами у природі своєї місцевості; [4 ПРО 1.2]  


ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


НАЗАД
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29  Як заощадити
електроенергію 


-аналізує та оцінює свій внесок у збереження 
довкілля; ситуації повсякденного життя, 
пов’язані з використанням води, 
електроенергії, тепла; [4 ПРО 4.4], [4 ГІО 
8.2], 
-пояснює, від чого залежить безпека вдома, в 
школі, в довкіллі [4 СЗО 2.1]; 
-дотримується основних правил безпечного 
користування електроенергією, побутовими 
приладами (праска, електрична чи газова 
плита, та ін);[4 ПРО 3.4], [4 СЗО 4.5], 
-здійснює пошук інформації про розвиток 
техніки і технологій, обговорює безпечне й 
доцільне використання знань про природу, 
матеріали, технології; [4 ПРО 2.1]; 
-пояснює, сезонні зміни у природі); 
значення прогнозу погоди для людей і 
розповідає про його використання у 
власному житті; спостерігає і фіксує зміни 
елементів погоди (температуру повітря, 
вітру, хмарності, опадів); [4 ПРО 1.4] 


Вправа «Підрахунок витрати 
світла у будинку за тиждень». 
Робота з схемою  
енергонезалежного будинку. 
Робота у парі «Який 
електроприлад 
використовується у побуті 
найчастіше?» 
Творчий проєкт «Як економити 
теплову і електричну енергію». 


Людина і 
природа 
Людина 
Природа 


ПРО 
ГІО 
СЗО 
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На які водні 
ресурси 
багата 
Україна 


-пояснює, від чого залежить безпека в 
довкіллі [4 СЗО 2.1]; 
-наводить приклади використання людиною 
природничо-наукових знань; матеріалів і 
виробів з них; місцевих виробництв;[4 ГІО 
2.2]; 
-обговорює безпечне й доцільне 
використання знань про природу[4 ПРО 2.1] 


Робота з фізичною картою 
України (шкільним атласом). 
Пошук та підготовка 
інформації  з додаткових 
джерел про водойми рідного 
краю.  


Людина 
Людина і 
природа 


СЗО 
ГІО 
ПРО 


ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


НАЗАД
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-наводить приклади використання людиною 
природничо-наукових знань; матеріалів і 
виробів з них; місцевих виробництв;[4 ГІО 
2.2]; 
-обговорює безпечне й доцільне 
використання знань про природу[4 ПРО 2.1] 


Робота з фізичною картою 
України (шкільним атласом). 


Людина і 
природа 


ГІО 


32 


-дізнається з різних джерел про 
методипередбаченняпогоди, народні 
прикмети про зміну погоди; [4 ПРО 2.1]; 
-проводить спостереження за погодою, 
сезонними змінами у природі своєї 
місцевості; [4 ПРО 1.2]; 
-застосовує знання для спостереження за 
погодою, спостерігає і фіксує зміни 
елементів погоди 
(температуру повітря, вітру, хмарності, 
опадів); [4 ПРО 1.4]; 
-значення прогнозу погоди для людей і 
розповідає про його використання у 
власному житті;  [4 ПРО 1.4]; 
-пояснює, від чого залежить безпека в 
довкіллі [4 СЗО 2.1]; 
-наводить приклади використання людиною 
природничо-наукових знань; матеріалів і 
виробів з них; місцевих виробництв;[4 ГІО 
2.2]; 
-обговорює безпечне й доцільне 
використання знань про природу[4 ПРО 2.1] 


Дослідження існування 
атмосферного тиску за 
допомогою досліду. 
Складання правил поведінки 
під час грози.  


Людина 
Людина у 
суспільстві 
Природа 


ПРО 
СЗО 
ГІО 


Якою буває 
погода  


 Озера і болота 
України 


ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


НАЗАД
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Які скарби 
приховує 
Чорне море 


-пояснює, від чого залежить безпека в 
довкіллі [4 СЗО 2.1]; 
-обговорює безпечне й доцільне 
використання знань про природу [4 ПРО 2.1]; 
-наводить приклади використання людиною 
природничо-наукових знань; [4 ГІО 2.2]; 
-визначає головне в інформації природничого 
змісту, висловлює враження щодо неї; 
презентує інформацію про природу у вигляді 
повідомлення, малюнку, схеми, презентації 
тощо; [3 ПРО 2.2] 


Робота з ілюстраціями, 
фізичною картою України 
(шкільним атласом). 


Людина 
Людина у 
суспільстві 
Природа 
Людина і 
природа 


ГІО 
СЗО 
ПРО 
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Проєкт 
«Загадковий 
мешканець 
Чорного 
моря» 


-оцінює і обґрунтовує цінність виконаних 
проєктів; [4 ТЕО 1.5] 
-описує процес створення виробу, естетичні 
і технічнірішення; [4 ТЕО 1.5] 
класифікує і використовує кольори за  
властивостями: тон, насиченість, світлість; 
[4 ТЕО 1.4] 
-експериментує з поєднанням кольорів, 
матеріалів; комбінує, переставляє, замінює, 
оформляє, удосконалює дизайн і 
конструкцію виробу; [4 ТЕО 1.4] 
-розуміє значення добрих взаємин, їх 
перевагу над конфліктами, сутність 
доброзичливості, милосердя, поступливості, 
наполегливості, відповідальності; [4 ГІО 
6.1] 
-знаходить і показує на картах материки, 
океани та інші об’єкти відповідно до 
навчального завдання; [4 ПРО 2.2] 


Презентація досягнень та 
реклама. Обмін інформацією. 
Вибір об’єкта проєктування. 
Оцінка можливостей, 
ресурсів і ризиків. 
Дизайн-проєктування – 
моделювання та 
конструювання. Композиція 
виробу.  


Середовище 
соціалізації. 
Середовище 
проєктування. 
Людина серед 
людей. 
Природа. 


ТЕО 
ГІО 
ПРО 


ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


НАЗАД
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ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


НАЗАД


Які скарби 
приховує 
Азовське море 


-пояснює, від чого залежить безпека в 
довкіллі [4 СЗО 2.1]; 
-обговорює безпечне й доцільне 
використання знань про природу [4 ПРО 2.1]; 
-наводить приклади використання людиною 
природничо-наукових знань; [4 ГІО 2.2]; 
-визначає головне в інформації природничого 
змісту, висловлює враження щодо неї; 
презентує інформацію про природу у вигляді 
повідомлення, малюнку, схеми, презентації 
тощо; [3 ПРО 2.2] 


Робота з ілюстраціями, 
фізичною картою України 
(шкільним атласом). 
Дослідницький проект 
«Водойми свого краю» 


Людина 
Людина у 
суспільстві 
Природа 
Людина і 
природа 


ГІО 
СЗО 
ПРО 
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-пояснює, від чого залежить безпека в 
довкіллі [4 СЗО 2.1]; 
-виявляє патріотичні почуття і прагнення 
знати більше про досягнення українців у 
різних галузях [4 ГІО 4.2];  
-обговорює безпечне й доцільне 
використання знань про природу[4 ПРО 2.1] 
- наводить приклади використання людиною 
природничо-наукових знань; [4 ГІО 2.2]; 
-визначає головне в інформації 
природничого змісту, висловлює враження 
щодо неї; презентує інформацію про природу 
у вигляді повідомлення, малюнку, схеми, 
презентації тощо; [3 ПРО 2.2] 


Робота з ілюстраціями, 
фізичною картою України 
(шкільним атласом). Пошук та 
підготовка інформації  з 


Людина 
Людина у 
суспільстві 


ГІО 
СЗО 
ПРО 


Чому ґрунти є 
важливим 
природним 
ресурсом 
країни 


додаткових джерел про 
солончаки або торф’яно-
болотні ґрунти. 


Природа 
Людина і 
природа 







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


НАЗАД
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ


ЯКІ СКАРБИ ПРИХОВУЄ АЗОВСЬКЕ МОРЕ (с. 143-148)


https://youtu.be/1Rd2nLZICaA – Мандруємо разом (Азовське море)
https://youtu.be/liVzjj0-Aso – Білосарайська коса. Азовське море
https://youtu.be/5PkoROB3Yy8 – Острів Бирючий. Федотова коса. Україна. Моя країна
https://youtu.be/82W0b8-ciWs – Органічний світ Азовського моря
https://youtu.be/fuCwxSr1Ypc – Забруднення Азовського моря


Посилання на відеоуроки, 
цікаві та корисні текстові 
та відеоматеріали, руханка


ТЕМА 3. БАГАТСТВА УКРАЇНИ


ЦІКАВЕ ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://nus.org.ua/ – Нова українська школа
https://vseosvita.ua/ – Національна спільнота освітян
https://naurok.com.ua/ – Освітній проєкт для вчителів
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки 
http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator&slovo=%CC%CE%C4%C5%CB%
DC&skip=2&mode=0  – Генератор ребусів
https://childdevelop.com.ua/ – Розвиток дитини. Корисні практичні завдання для розвитку дитини
https://vidsebe.media/articles/34079/6-cikavih-faktiv-pro-azovske-more-do-vsesvitnogo-dnya-okeaniv 
– 6 цікавих фактів про Азовське море







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА













ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД
Джерело: https://interes-fakti.com/cikavi-fakti-pro-azovske-more/ 


ЦІКАВО!


Вчені вважають, що Азовське море, ймовірно, є наймолодшим у світі. Воно виникло в 
V–VI тисячоліттях до нашої ери, коли через підвищення рівня Чорного моря води 
хлинули через Керченську протоку в долину, затопивши її. Правда, рівень води в 
ньому вже давно поступово знижується, і це помітно навіть неозброєним поглядом.


Потужні урагани тут рідкість, хоча в 2014 році серйозний шторм завдав величезної 
шкоди Таганрогу. Але це швидше виняток з правил, і дійсно руйнівних бурь тут 
практично не буває. Немає жодного підтвердженого доказу того, що в Азовському 
морі хоча б раз була зафіксована хвиля вище ніж 4 метри.
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ПРОЄКТ


НАЗАД


Виготовлення іграшки «Снігова баба»


Одяг, який люди використовують у холодну 
пору року, мають різні застібки: «липучки», 
«блискавки», кнопки, гачки, ґудзики тощо. 
Ґудзики виготовляють різної форми та з різних 
матеріалів: металу, кістки, дерева, каміння, 
пластмаси та ниток.


Пришивають ґудзики на одяг різними способами котушковими нитками
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ


ОЗЕРА Й БОЛОТА УКРАЇНИ (с. 127-130)


https://youtu.be/_lu7As8Q9r0 – Озера України


Посилання на відеоуроки, 
цікаві та корисні текстові 
та відеоматеріали, руханка


ТЕМА 3. БАГАТСТВА УКРАЇНИ


ЦІКАВЕ ВІДЕО:


ВІДЕОУРОКИ:
https://youtu.be/FUbBuhjTAjY – Природознавство. Озера й болота
https://youtu.be/BrOtjBUf728 – Озера й болота. Охорона водойм (12 балів)







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://nus.org.ua/ – Нова українська школа
https://vseosvita.ua/ – Національна спільнота освітян
https://naurok.com.ua/ – Освітній проєкт для вчителів
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки 
http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator&slovo=%CC%CE%C4%C5%CB%
DC&skip=2&mode=0  – Генератор ребусів
https://childdevelop.com.ua/ – Розвиток дитини. Корисні практичні завдання для розвитку дитини 
https://uhe.gov.ua/media_tsentr/novyny/naybilshi-vodoskhovischa-ukraini-ta-ikh-vazhliva-rol-u-
gospodarskiy-diyalnosti – Найбільші водосховища України та їх важлива роль у господарській 
діяльності 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА













ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПЛАКАТИ:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


ЦІКАВО!


Соледарське озеро називають водоймою «з 
підігрівом». Аномально висока 
температура води зростає з глибиною, хоча, 
зазвичай, повинно бути навпаки. 
Аквалангісти намагалися спуститися на 
саме дно озера, але помітили цікаву річ – 
ущільнення води, яка стає як «рідке скло» і 
виштовхує на поверхню кожного, хто 
спускається надто глибоко.


Найбільша штучна водойма – Кременчуцьке 
водосховище. 


Джерело: https://dovidka.biz.ua/tsikavi-fakti-pro-vodoymi 
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ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


ЯКІ ПАЛИВНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ 
Є НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ


Корисні копалини, їх види
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ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


ЯКІ СКАРБИ ПРИХОВУЄ АЗОВСЬКЕ МОРЕ


Моря України
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ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


ЯК ЗАОЩАДИТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ


Енергія – це здатність будь-якого тіла виконувати роботу.


• ТАК 


• НІ


Що працює на електроенергії? 


• ПРАСКА


• ГАЗОВА ПЛИТА


• МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ


Чи можна користуватися електроприладами, якщо ви відчули запах газу?


• ТАК 


• НІ


Інтерактивне завдання
Позначте правильну відповідь
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ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


ЧОМУ ҐРУНТИ Є ВАЖЛИВИМ 
ПРИРОДНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ


Що таке ґрунт? Його значення та утворення 
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ


ДЕ ЖИВЕ ЕНЕРГІЯ (с. 99-102)


https://youtu.be/85XldOaMe1I – Їжа – джерело тепла, енергії, росту 
https://youtu.be/mGAcslmgyOo – Корисні підказки 2. Електрично-фантастично


Посилання на відеоуроки, 
цікаві та корисні текстові 
та відеоматеріали, руханка


ТЕМА 3. БАГАТСТВА УКРАЇНИ


ЦІКАВЕ ВІДЕО:


ВІДЕОУРОКИ:


https://youtu.be/_B_5ygsziPQ – Енергія. Джерела енергії (Ганна Аксьонова)







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://nus.org.ua/ – Нова українська школа
https://vseosvita.ua/ – Національна спільнота освітян
https://naurok.com.ua/ – Освітній проєкт для вчителів
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки http://rebus1.com/ua/
index.php?item=rebus_generator&slovo=%CC%CE%C4%C5%CB%DC&skip=2&mode=0  – Генератор 
ребусів
https://childdevelop.com.ua/ – Розвиток дитини. Корисні практичні завдання для розвитку дитини
https://pustunchik.ua/ua/online-school/ecology – Дитячий портал «Пустунчик». Екологія







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА













ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


Джерело: http://texnonews.com/TSikavi-fakti-pro-energiyu.html


ЦІКАВО!


Уперше слово «енергія» ужив Аристотель у трактаті «Фізика». Вчений використав 
це слово для того, аби назвати діяльність людини.


Виявляється, є такі електростанції, які виробляють енергію за рахунок морських 
припливів.


Ураган середньої потужності несе в собі набагато більше енергії, ніж велика 
атомна бомба.


Нафта і газ – найважливіші енергоносії у світі. Проте основний енергоносій у 
всьому світі – це кам’яне вугілля. В Америці саме завдяки кам’яному вугіллю 
виробляють понад третину всієї електрики.


В Ісландії на гарячих гейзерах працюють геотермальні електричні станції. Вони 
виробляють чималий відсоток енергії для країни.
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ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


НАЗАД


Тести
https://vseosvita.ua/test/dzherela-enerhii-24363.html
https://naurok.com.ua/test/gra-tak-chi-ni-702286.html


https://learningapps.org/6164781 – Енергія, її види


ЧИМ МОЖНА ЗАМІНИТИ КОРИСНІ КОПАЛИНИ


Цікаві завдання:


Енергія. Джерела енергії
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ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


ЯКИМИ СПОСОБАМИ ЛЮДИНА 
ЗАХИЩАЄ СЕБЕ ВІД ХОЛОДУ


Де взяти необхідну кількість електроенергії, якщо нею 
не можна запастися заздалегідь?
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ПРОЄКТ


НАЗАД


Виготовлення іграшки з дроту


Вироби з дроту
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ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


ОЗЕРА Й БОЛОТА УКРАЇНИ


10 найкрасивіших озер України
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ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


НАЗАД


Тести
https://naurok.com.ua/test/dbay-pro-svoe-zdorov-ya-vzimku-727743.html


ЯКИМИ СПОСОБАМИ ЛЮДИНА ЗАХИЩАЄ СЕБЕ ВІД ХОЛОДУ


Збереження тепла та електроенергії у побуті
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