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Познач



ЗМІСТ
ЯВИЩА ПРИРОДИ. ТІЛА І РЕЧОВИНИ

ЯКІ БУВАЮТЬ ЯВИЩА ПРИРОДИ

ЯКІ ТІЛА НАС ОТОЧУЮТЬ І З ЧОГО ВОНИ СКЛАДАЮТЬСЯ

ЩО ТАКЕ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБ’ЄКТ

ДЕ ХОВАЄТЬСЯ ВОДА

ЯКІ ВЛАСТИВОСТІ МАЄ ВОДА

ЯКІ РЕЧОВИНИ РОЗЧИНЯЮТЬСЯ У ВОДІ

ЧОМУ ВОДА ПОТРЕБУЄ ОХОРОНИ

ЯКА РОЛЬ ПОВІТРЯ У ПРИРОДІ

ЯКІ ВЛАСТИВОСТІ МАЄ ПОВІТРЯ

ЧОМУ ПОВІТРЯ ПОТРЕБУЄ ОХОРОНИ

У СЕРЕДОВИЩІ ТЕКСТОВОГО РЕДАКТОРА

ЩО ТАКЕ ГІРСЬКІ ПОРОДИ

ЯК ДОБУВАЮТЬ КОРИСНІ КОПАЛИНИ

ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН ДЛЯ ЛЮДИНИ

ЧОМУ ҐРУНТ — ВАЖЛИВЕ ТІЛО ПРИРОДИ

ЧОМУ ҐРУНТИ ПОТРЕБУЮТЬ ОХОРОНИ

НАЗАД





Інтерактивне наповнення


до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


Тема 4. Явища природи. Тіла і речовини
ЯКІ РЕЧОВИНИ РОЗЧИНЯЮТЬСЯ У ВОДІ (с. 130-133)


НАЗАД


ВІДЕО:
https://www.youtube.com/watch?v=pp20sA8U5-Y&feature=youtu.be – 3 клас. Наука. Розчинні та 
нерозчинні речовини
https://www.youtube.com/watch?v=DVUJQU-yD0g – Речовини та їхня різноманітність. ЯДС 3 клас
https://www.youtube.com/watch?v=LzdC_nF-epM&t=47s – Природний розчинник вода
https://www.youtube.com/watch?v=HDMpcz9_B6I&t=3s – Вода – розчинник. Розчин і його 
компоненти.
https://www.youtube.com/watch?v=RmErh04ndGs – Корисні підказки. Вода
https://www.youtube.com/watch?v=1upNiZKAmZs – Це наше й це твоє. Цілюща вода Нафтуся – 
наша!







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3-sortpop – Розвиток дитини. Практичні 
завдання
https://childdevelop.com.ua/practice/– Розвиток дитини. Експерименти та творчість 
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/1494 – Вода-розчинник
https://e-kolosok.org/stem-urok-chuchmiy-nadii/ – Незвичайна рідина
https://e-kolosok.org/category/subheading/interrelations_in_nature/ – Взаємозв’язки в природі
https://vseosvita.ua/library/piznavalni-fakti-pro-vodu-19828.html – Пізнавальні факти про воду


ВІДЕО. ДОСЛІДИ
https://www.youtube.com/watch?v=j7znSW1DuAM&feature=youtu.be – Про розчинність 
речовин у воді для дітей
https://www.youtube.com/watch?v=v9q2VfYePbE&t=18s – Досліди для дітей з водою
https://www.youtube.com/watch?v=ZZzt2RTpDOs – Експеримент. Сіль і крейда у воді 
розчиняється?







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Фізкультхвилинки (імітація рухів)


***
М’які звуки дуже ніжні,
мов сніжинки білосніжні.
Хоч про літо наша казка,
та вставайте-но, будь ласка.
З неба капає вода,
на земельку осіда.
А тоді встає туман,
з білих хмар ляга оман.
Та як холод насідає,
то сніжинки опадають
і кружляють в танці мило,
і вкладаються безсило.
Вітер пісеньку співа,
ніжні шепче їм слова.
Спочиває все в спокої,
відпочили ми з тобою.


                 


***
Хмарка сонечко закрила.
Слізки срібнії згубила.
Ми ті слізки пошукаєм,
у травичці позбираєм.
Пострибаєм, як зайчата.
Політаєм, як пташата.
Потанцюємо ще трішки,
Щоб спочили ручки, ніжки.
Всі веселі? От чудово!
А тепер до праці знову.


***
Вітер віє, дощ іде.
Сонце світить. Жук гуде.
Проростають із землі
сходи ранні чималі.
Що під осінь стануть в ряд
і стозлото задзвенять.
Комбайн по ниві 
пропливе
й збере усе до грама.
Хай паляниця вік живе
й годує нас із вами.


***
Я – пилинка, ти – пилинка.
Угорі висить хмаринка.
Дощик нас не налякає,
ми радіємо й кружляєм,
і на землю всі сідаєм.
Із землі ми повставали
і за парти посідали.







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Цікаві факти
Вода може розчиняти більше речовин, ніж будь-яка інша рідина.


У кубічному сантиметрі морської води міститься 1,5 грама білка й немало інших поживних 
речовин.


В Азербайджані є вода, у якій міститься велика кількість метану. Якщо піднести до неї сірник, 
вона може спалахнути. 


В Антарктиді є озеро, вода в якому в 11 разів солоніша за морську й вона може замерзнути 
тільки при температурі –50 °С.


Джерела: https://tut-cikavo.com/pryroda/dyva-prirody/175-tsikavi-fakti-pro-vodu 
https://futurenow.com.ua/tsikavi-fakty-pro-vodu-100-dyvovyzhnyh-faktiv-pro-najtsinnishyj-resurs/ 


Вода, що горить, є також і в Українських Карпатах, в містечку Верховина. Місцеві мешканці 
кажуть, що за доброї погоди полум'я сягає й кількох метрів, а саме джерело не замерзає навіть 
взимку. Воду вважають цілющою.


Відеофакт:
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2077231-v-ukraini-e-likuvalne-dzerelo-z-vodou-so-
gorit.html







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Чорнильне озеро
Місто Сіді-Бель-Аббес, АлжирЦІКАВО!


У цієї водойми погана репутація і кілька назв: Чорне озеро, 
Око диявола й навіть Чорнильниця. Рідину, яка заповнює 
озеро, не можна назвати водою за найбільшого бажання. 
Перед нами цілком природне явище: одна з річок, що впадає 
в озеро, має високу концентрацію солей заліза. Друга, 
протікаючи через торф’яні болота, приносить із собою 
органічні сполуки. Завдяки хімічній реакції отримуємо 
чорнило. Оскільки чорнило отруйне, в озері немає ні рослин, 
ні риб. Купатися у водоймі теж не бажано — чорнило не 
відмивається. На березі немає жодних поселень. До речі, у 
міста Сіді-Бель-Аббес репутація теж не найкраща, знову ж 
таки через озеро. Розповідають, що якось сюди навідався 
чорт, щоб підписати кілька контрактів про продаж душ. 
Одначе тих, хто хотів це зробити, виявилося так багато, що скінчилося чорнило. Довелося створити велику 
чорнильницю. У відсутності комерційного таланту мешканців Сіді-Бель-Аббес не звинуватиш. Озерне чорнило 
продається не тільки в Африці, але й в Азії та на Близькому Сході.


Джерело: https://www.mandria.ua/australia/32900 (9 найдивніших кольорових озер світу)







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Полтавщина – один з найчистіших та найкрасивіших регіонів України. Її перлина – місто-курорт Миргород. 
Тут знаходиться родовище мінеральних вод, навколо якого вже майже сто років розвивається один з 
найпопулярніших курортів України.
Історія курорту почалась у 1912 році. На той час у місті мешкало лише 8 тисяч жителів. Водогону не було, а 
через посуху в колодязях пропадала вода. Тоді місцева влада пробурила свердловину для забезпечення міста 
питною водою. З глибини 673 м вдарив потужний фонтан води. Він давав 33 тисячі відер на добу, але вода 
мала специфічний запах та солонуватий присмак, тому її почали використовувати «для потреб пожежного 
двору та лазні».
Тоді жителі Миргорода виявили, що вода має дивні властивості. Після декількох купань у багатьох зникла 
ломота в суглобах, швидше гоїлися рани, інші відчули загальне покращення самопочуття.
Ці властивості зацікавили лікарів. Одним з перших дослідників води став місцевий ескулап Іван Андрійович 
Зубковський. Він відправив зразки води на експертизу вченим. Результати аналізів показали, що 
Миргородська вода за своїми властивостями схожа на води відомих курортів – Баден-Бадена, Содена та 
Аахена. Незабаром відпочити та покращити здоров’я в Миргород почали з’їжджатися відомі люди, дворяни 
та купці. На той час було модним «їздити на води». І багато людей віддавали перевагу не далеким 
закордонним курортам, а рідному та близькому Миргороду.
 Джерело: https://mirgorodska.ua/history 


Мінеральні води України
На території України виявлено приблизно 500 джерел різних мінеральних вод, зокрема в межах Українських 
Карпат (Нафтуся, Свалява, Поляна Квасова та ін.), Українського щита (Хмільник, Миронівка, Біла Церква 
тощо), Дніпровсько-Донецької западини (Миргород).          
Вікіпедія


«Миргородська»
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Інтерактивне наповнення


до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


Тема 4. Явища природи. Тіла і речовини
ЧОМУ ПОВІТРЯ ПОТРЕБУЄ ОХОРОНИ (с. 148-151)


НАЗАД


ВІДЕО:


https://www.youtube.com/watch?v=rRrpxgBoQWc – Казка «Бережімо Землю»
https://www.youtube.com/watch?v=gX3dRZWN9eQ – Даринка Чорна – Екологія землі та повітря
https://www.youtube.com/watch?v=TWhbWQHPnbg – Природознавство, 3-й клас, тема «Охорона 
повітря від забруднення»
https://www.youtube.com/watch?v=O0zoYto7ZS4 – Забруднення повітря у світі
https://www.youtube.com/watch?v=qEsxzLgTe8s – Забруднення повітря в Україні
https://www.youtube.com/watch?v=4iMf1c87zjc – Охорона природи
https://www.youtube.com/watch?v=IMRG78KfiSY – Де у світі найчистіше повітря?







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-ecology-free-iresearch-klas3-sortpop – 
Розвиток дитини. Практичні завдання
https://childdevelop.com.ua/practice/ – Розвиток дитини. Експерименти та творчість 
https://childdevelop.com.ua/generator/ – Розвиток дитини. Генератори завдань https://
learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://naurok.com.ua/test/povitrya-569146.html – тести «Повітря»
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/1419 – Урок «Повітря»
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-73F793DA2294B/list-B65BB05F26 – Урок «Як 
охороняти повітря від забруднення»
https://www.iqair.com/earth – Інтерактивна 3D-карта забруднення повітря Землі







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ
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Дихальна гімнастика


Дихальна гімнастика відіграє значну роль у процесі оздоровлення та загартовування. Вона дає змогу 
підвищувати опірність організму дітей до простудних захворювань, розвиває дихальну мускулатуру, 
збільшує рухливість грудної клітки та діафрагми, поліпшує кровообіг у легенях.


Вправи дихальної гімнастики:


1. «Півень». Стати прямо, ноги нарізно, руки опустити. Підняти руки в сторони, а потім плескати ними 
по стегнах. Видихаючи, промовляти «Ку-ку-рі-ку». Повторити 5-6 разів.


2. «Трубач». Робиться сидячи. Кисті рук скласти в трубочку, підняти догори. Повільно видихаючи, 
голосно промовити «П-ф-ф-ф-у» (4-5 разів).


3. «Летить м’яч». Робити стоячи. Руки з м’ячем підняті вгору. Кинути м’яч від грудей вперед. 
Промовляти видихаючи «у-х-х-х-х». Повторити 5-6 разів.


4. «Гуси летять». Повільна ходьба впродовж 1-2 хвилин. Піднімати руки в сторони – вдих, руки вниз – 
видих, промовляти «гу-у-у-у-у».


Джерело: https://vseosvita.ua/library/dihalna-gimnastika-dla-ditej-250279.html
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Цікаві факти
 Постійне погіршення екологічного стану навколишнього середовища й, особливо, колосальне 
забруднення атмосфери погано позначаються не тільки на людях, але навіть на морських мешканцях. 
Встановлено, що дельфіни, які мешкають біля узбережжя територій, населених людьми, часто гинуть від 
шкідливого впливу великої кількості хімічних домішок у повітрі. Учені, котрі проводили розтин таких 
дельфінів, виявили схожість їхніх легень з легенями шахтарів.


 Перебуваючи за містом, людина вдихає набагато менше шкідливих речовин, ніж у місті. Зазначимо 
при цьому – пил, вдихуваний нами поза межами міста, також шкідливий для здоров’я.


 Своєрідними живими сигналізаторами небезпечного рівня забруднення повітря є арктичні птахи 
пінгвіни. В умовах дуже забрудненого повітря вони починають важко дихати. Тому в зоопарках під час 
смогу цих птахів зазвичай відводять у приміщення зі спеціальною системою фільтрації повітря.


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


 Вітер допомагає людині виробляти електрику, не забруднюючи атмосферу й не використовуючи 
атомну енергію. У 2010 році за допомогою вітру у світі було вироблено 2,5  % всієї електроенергії. 
Найбільше її було вироблено у 2011 році в Данії – 28 % від усієї данської електрики.


Джерело: https://tut-cikavo.com/pryroda/dyva-prirody/829-tsikavi-fakti-pro-viter 
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Як можна допомогти планеті?
Декілька порад 


Замініть лампочку
Якщо кожна сім’я в країні замінить одну звичайну лампочку в будинку на люмінесцентну 
(енергоощадну), то це сприятиме зниженню рівня забруднення навколишнього середовища 
аналогічного видаленню з доріг мільйона автомобілів.


Купуйте місцеве
Уявіть, як забруднюється довкілля від того, що продукти харчування привозять з інших регіонів чи 
країн у ваші місцеві магазини. Тому за можливості намагайтеся підтримувати й купувати продукти, 
вирощені у вашому регіоні або місті. Таким чином кількість викидів парникових газів може помітно 
зменшитися.


Посадіть дерево
Це корисно як для повітря, так і для землі. Дерево буде не тільки прикрашати довкілля, а й, 
можливо, збільшить вартість ділянки в разі продажу. Можна започаткувати традицію: садити по 
одному дереву кожному члену сім’ї раз на рік.


Вирощуйте кімнатні рослини
Вони не тільки прикрасять кімнату, але й сприятимуть очищенню повітря й більшій кількості кисню 
в будинку. Крім того, можна подарувати їх друзям замість зрізаних квітів, і тоді, можливо, друзі самі 
почнуть їх вирощувати.


Джерело: https://gurt.org.ua/news/recent/23457/ 
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Інтерактивний 3D-глобус


Джерело: https://ecolog-ua.com/news/stvoreno-interaktyvnu-3d-kartu-zabrudnennya-povitrya-zemli


Американська компанія AirVisual створила інтерактивний 
3D-глобус AirVisual Earth, який в режимі реального часу 
показує ситуацію із забрудненням атмосфери на планеті.
Оцінити рівень забруднення можна за допомогою колірної 
шкали. Синім кольором позначені регіони з максимально 
чистим повітрям, яскраво-червоним – найбільш забруднені 
країни.
У другому режимі можна простежити напрямок та 
швидкість вітру, який розносить шкідливі частинки по 
довколишніх регіонах.
Згідно з даними глобуса найчистіше повітря в США, Канаді, 
Ісландії, Гренландії, Монголії, скандинавських країнах і на 
більшій частині території Росії.
Лідерами по забрудненню повітря є Індія, Китай, країни 
Аравійського півострова, Південний Судан, 
Центральноафриканська Республіка, Нігер, Екваторіальна 
Гвінея, Чилі, Аргентина.
В Україні повітря найбільш забруднене на південному сході.





		Пустая страница

		Пустая страница

		

		

		Пустая страница

		Пустая страница



		

		Пустая страница

		Пустая страница





		

		Пустая страница

		Пустая страница



		

		Пустая страница

		Пустая страница





		back: 








Інтерактивне наповнення


до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


Тема 4. Явища природи. Тіла і речовини
ЧОМУ ҐРУНТИ ПОТРЕБУЮТЬ ОХОРОНИ (с. 172-174)


НАЗАД


ВІДЕО:
https://www.youtube.com/watch?v=2GD9q0lDLKc&feature=youtu.be – Ґрунти України. Їхня охорона
https://www.youtube.com/watch?v=rRrpxgBoQWc – Казка «Бережімо землю»
https://www.youtube.com/watch?v=lQGNRTDdEbU – Як люди врятували планету (Всесвітній день Землі)
https://www.youtube.com/watch?v=P01wE4DTb4I&list=RDCMUCMRgLRJIVmxqCVO8tKk2Y0Q&index=2 
– Як хліб на стіл потрапляє
https://www.youtube.com/watch?v=4iMf1c87zjc – Охорона природи
https://www.youtube.com/watch?v=sfYKdB_FZJ8&t=5s – Що трапляється з ґрунтом і чому це важливо?
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КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-ecology-free-iresearch-klas3-sortpop – Розвиток 
дитини. Практичні завдання
https://childdevelop.com.ua/practice/ – Розвиток дитини. Експерименти та творчість 
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://learningapps.org/11486440 – Який склад має ґрунт
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/1369 – Урок «Утворення ґрунту. Охорона ґрунтів» 
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2276 – Урок «Утворення ґрунту. Охорона ґрунтів»
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https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ
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Як можна допомогти планеті


Допомога довкіллю, або «зелене» життя, зовсім не обов’язково повинна бути складною. Навпаки, часто це дуже 
просто. Та й думка про те, що одна людина нічого не змінить, далека від правди. Якщо кожен з нас приділить хоч 
трохи уваги цьому питанню, зміни будуть настільки значні, що не помітити їх буде важко.


Використовуйте обидві сторони аркуша паперу.
Не варто забувати про те, що в кожного аркуша дві сторони й у більшості випадків не буде проблемою, якщо ви 
надрукуєте або скопіюєте що-небудь на обох. Також другу сторону можна використовувати просто для 
особистих нотаток. Для того щоб швидко та просто скоротити кількість використаного паперу вдвічі, 
налаштуйте свій принтер на друк з обох боків за замовчуванням.


Віддавайте скло на переробку.
У разі переробки скла рівень забруднення повітря зменшується на 20 %, а рівень забруднення води – на 50 %. А 
от неперероблене скло може розкладатися мільйони років.


Віддавайте друковану продукцію на переробку.
Щодня друкується кілька мільйонів газет. Понад 70 % з них зрештою просто викидають у сміттєвий ящик. Якщо 
ж ви відправите на переробку хоча б одну газету на тиждень, це вже допоможе зберегти безліч дерев.


Купуйте менше води в пластикових пляшках.
Приблизно 90 % пластикових пляшок не переробляється, а їхнє розкладання забере тисячі років. Простий вихід – 
використовуйте одну пляшку багато разів, це допоможе довкіллю, вашому гаманцю та, можливо, навіть здоров’ю.
   Можна також використовувати фільтри для води. Очищена таким чином вода навряд чи 
   поступиться чистотою тій, що продається в пластикових пляшках.







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Посадіть дерево.
Це корисно як для повітря, так і для землі. Дерево не тільки матиме гарний вигляд, а й, можливо, 
збільшить вартість ділянки при продажу. Можна зробити це традицією і, наприклад, садити по одному 
дереву кожному члену сім’ї раз на рік.


Віддавайте старі мобільні телефони на переробку.
У середньому на сьогодні один мобільний телефон використовують близько 18 місяців, тож на звалищі 
щорічно опиняється майже 130 мільйонів телефонів. Частини телефона та батареї із часом будуть 
випускати токсичні елементи в навколишнє середовище. Тому краще знайдіть місце, де приймають 
телефони для подальшої екологічної переробки.


Віддавайте речі.
Перш ніж щось викинути, подумайте, чи не потрібна ця річ кому-небудь ще. І навіть якщо вона не 
потрібна тим, кого ви знаєте, цілком можливо, що їй зрадіють у благодійній організації.


У магазин – зі своїм пакетом.
Розумно не купувати нові пакети щоразу, роблячи закупи в магазині, а взяти із собою свої – навіть один 
не викинутий пакет уже допоможе довкіллю. Як відомо, поліетиленові пакети нині є одними з основних 
забруднювачів у наших містах.


Ні – пластиковим пакетам.
Щороку у світі використовують 500 мільярдів пластикових пакетів. Вони не розкладаються й найчастіше 
з’являються в океанах, а згодом можуть виявитися й у шлунках морських мешканців. Намагайтеся 
використовувати багаторазові торбинки, краще – паперові.


      Джерело: https://gurt.org.ua/news/recent/23457/ 
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Бережімо ґрунти!
Хто любить дерево на цій Землі садити
в ім’я любові, вічності й життя,
той буде довго і щасливо жити
і не піде ніколи в небуття.
Бо буде ліс тихенько шепотіти,
зів’є гніздечко пташка у гіллі.
А пам’ять про людину буде жити,
й не згубиться ніколи у імлі.
Ще буде ліс ґрунти оберігати,
співати буде пісню навесні.
Від суховіїв землю захищати,
і прийдуть дні хороші і ясні.
Ґрунти родючі стануть і здорові,
здорові будуть люди на Землі.
Любов несімо в діях і у слові,
садімо ліс, дорослі і малі!
Надія Красоткіна


https://krasotkina.com/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%
D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%
D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%
D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%C2%AB%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%
D0%B8%C2%BB.html – Матеріали для екологічного свята на тему «Ґрунти»
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РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН ДЛЯ ЛЮДИНИ
Матеріали до уроку


1. Таблиця 







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


2. Актуалізація опорних знань
– Вулицею мчать машини. Із чого виготовлено деталі до них? (З металу, який виплавляють із залізної 
руди)
– Із чого виготовлено гуму, бензин, пластмаси? (З нафти)
– Стоять цегляні будинки. Цегла – це … (глина).
– Будинок обігріває природний … (газ).
– Так, нафта, руда, глина – усе це теж із землі. Ми опалюємо свої будинки кам’яним вугіллям чи газом, 
що теж добувають із землі.
– Поясніть назву «корисні копалини». Наведіть приклади.
– Як різняться між собою корисні копалини? Розкажіть і наведіть приклади.
– Чому нафту називають «рідким золотом»?
– Які корисні копалини видобувають у шахтах?


Загадки
Хочеш побудувати дитячий садок – використовуй у розчині... (пісок).
Це відомо для дитини: глечики виготовляють з ... (глини). 
У воді родилося, а води боїться. (Сіль)
Чорне, блискуче, усіх людей гріє. (Вугілля)
Як розіллєш – смердюче, запалиш – горюче. (Гас)
Крихкий, легкий, бурого кольору. Використовують як паливо або добриво. (Торф)
Тверда корисна копалина чорного кольору. Використовують як паливо. (Вугілля)
Рідка корисна копалина чорного кольору. Використовують як паливо. (Нафта)
Сипка корисна копалина. Використовують як будівельний матеріал. (Пісок).
 З інтернету
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3. Природничі диктанти
 Природничий диктант № 1


1. Місце, де породи залягають у великій кількості, називають … (родовищем).
2. Людина, яка шукає і вивчає гірські породи, – … (геолог).
3. Гірські породи, які люди видобувають з глибин землі й використовують для своїх потреб, називають 
… (корисними копалинами).
4. Для будівництва доріг, будинків, пам’ятників, мостів потрібні … (камінь, пісок, глина, вапно).
5. Для того щоб виготовити машини, потрібні … (чавун, сталь, алюміній, мідь).
6. Під час приготування їжі людина використовує … (сіль, газ, кам'яне вугілля, торф).


 Природничий диктант № 2


1. Усі корисні копалини поділяють на три великі групи: … (руди металів, або рудні корисні копалини, 
горючі корисні копалини й будівельні).
2. Горючі корисні копалини під час горіння виділяють … (тепло).
3. Із залізної руди виплавляють чавун і сталь у … (спеціальних печах).
4. Будівельні корисні копалини – … (граніт, мармур, вапняк, глина, пісок, гіпс).
5. Для виготовлення цементу, бетону, цегли потрібні … (глина, пісок).
6. Гіпс використовують … (у медицині).


Джерело: http://metodportal.com/node/82093
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Загадки


***
Грію взимку я будови, з мене 
паливо чудове, 
я потрібне для тепла.
З мене зроблені, до речі, 
і такі корисні речі, 
як пластмаси, гума, фарба,
ліки, спирт, бензин, смола.
Чи впізнали ви мене?
Я – ... (вугілля кам’яне).


Роблять з мене речовини: 
фарби, штучнії тканини,
ліки і картон, пластмаси, –
отже, справжнє я багатство.
Хоч у болоті народився, 
але й на полі знадобився, 
бо я ще й добриво чудове.
А ще – зігрію я будови,
бо і на паливо згоджусь. 
Чи впізнали, як я звусь? (Торф)


Масляниста рідина,
з різким запахом вона,
темно-бурий колір має,
під землею залягає.
Чорним золотом її
звуть всі люди на землі,
з неї роблять, любий друже,
гас, бензин, машинне масло,
фарбу, гуму і пластмаси. (Нафта)


***
У шахтах, кар'єрах її добувають.
З неї у печах чавун виплавляють.
З нього ллють сталь,
роблять речі сталеві. 
Ну, а основа речей металевих – 
буро-червона, важка і тверда – 
це залізняк, чи ... (залізна руда).


Камінь я, гірська порода, 
а також дитя природи. 
Я зернистий і твердий.
І матеріал міцний. 
Можна пам’ятник зробити. 
Коли треба – роздробити. 
Я годжуся на бруківку,
для спорудження домівки. 
Я не мармур, не магніт, 
а такий собі ... (граніт).


***
Я родом з дна морського, 
природи я дитина. 
Від мармуру до крейди – 
це все моя родина. 
Ми містим газ, від оцту 
пускаєм бульбашки, 
Потрібні в будівництві, усі ми 
– ... (вапняки).


***
Коли зламаєш руку ти, 
завжди врятує від біди.
І хоч у тебе настрій скис,
в лікарні вдягнуть швидко ... (гіпс).


З інтернету







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


Приказки та прислів’я
У бою залізо дорожче золота. (Татарське)
Час гори руйнує, вода камінь точить. (Узбецьке)
Глину не м’яти – горщиків не бачити. (Російське)
Гризти граніт науки. (Тобто наполегливо опановувати якісь знання.) (Українське)
Дорожче алмазу свої два ока. (Російське)
Якщо золото впаде в бруд, воно не стане бронзою. (Турецьке)
Залізо губить плоть, а золото – душі. (Російське)
Залізо іржа з’їдає, а заздрісний від заздрощів гине. (Російське)
Залізом добувають золото, а золотом – залізо. (Російське)
Залізом і золота добуду. (Російське)
Золото блищить навіть у бруді. (Єврейське)
Золото добувають із землі, а знання – з книги. (Українське)
Золото не говорить, та багато творить. (Російське)
Золото вогнем спокушається, а людина напастями. (Російське)
Як не ліпи пісок, він усе розсипається. (Африканське)
Крапля за краплею пройде крізь скелю. (Італійське)
Куй залізо, поки гаряче. (Українське)
Мовчання – золото, а слово – срібло. (Українське)
На одному місці й камінь мохом обростає. (Російське)
На піску будинок не побудуєш. (Вірменське)
Одна людина відрізняється від іншої, як алмаз від вапняку. (Індійське)
Печаль точить людину, як іржа залізо.(Українське)
Правда дорожча золота. (Російське)
Правда важча золота, а на воді спливає. (Російське)
Твердий, як граніт. (Про людину з непохитним характером.) (Українське)
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Гроза і чому вона буває.
Гроза ‒ це природне явище, коли 
гримить грім, виблискують блискавки 
та йде дощ. Перед грозою сонце 
починає сильно припікати й стає душно. 
Це відбувається тому, що в повітрі 
накопичується волога ‒ безліч водяних 
крапельок, з яких і складаються хмари. 
На самому верху таких хмар ‒ сильний 
мороз, і крапельки води, потрапивши 
туди, відразу ж замерзають, 
перетворюються на шматочки льоду. 
Велика вологість, крижинки й тепле 
повітря, що піднімається від землі, 
сприяють виникненню грозових хмар.
І ось крижинки вже не можуть 
втриматися у хмарі й падають вниз. 
Крапельки вдаряються одна об одну, 
стикаються, труться, заряджаються при 
цьому електрикою. 







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Під час грози заряджаються електрикою 
земля, дерева, гори, будинки. І коли 
зустрічаються дві хмари або хмара й 
предмети на землі, заряджені 
протилежними зарядами електрики, між 
ними проскакує гігантська іскра ‒ 
блискавка!


Блискавка миттєво нагріває навколишнє 
повітря, від тепла воно швидко 
розширюється і відбувається вибух. У цей 
момент ми чуємо тріск і гуркіт. Його ми й 
називаємо ‒ грім.


Звук поширюється набагато повільніше, 
ніж світло, його швидкість 330 метрів за 
секунду. Тому ми чуємо гуркіт грому 
після того, як блиснула блискавка.







Що таке хмари?


Хмари складаються з крапельок води, піднятих в небо нагрітим повітрям. 
Вода постійно за будь-якої температури випаровується з поверхні водойм, 
ґрунту, листя, піднімається вгору, й таким чином на небі 
з'являються хмари.
Вода в хмарі й наявність в них крижаних частинок впливають на зовнішній 
вигляд хмар, його формування, а також на характер опадів.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Але все не так просто, оскільки для того, щоб 
утворилася хмара, крапельки потребують  
найдрібніших частинок пилу, диму або солі 
(якщо мова йде про море), до яких вони повинні 
прилипнути й навколо яких повинні утворитися. 


Які бувають хмари? Красиві білі гори, що 
пливуть яскраво-блакитним небом, завжди 
радують око. 


Але чому вони здаються саме такими? 
Виявляється, чим більше сонячного світла 
проходить крізь хмари, тим білішими вони 
здаються нам із Землі. Сіре похмуре небо 
означає тільки те, що хмарний шар дуже 
щільний і промені сонця крізь нього практично 
не проходять. А от чорні хмари найчастіше 
просто містять багато пилу. Хмарні освіти 
такого кольору часто з'являються над 
промисловими районами, де забруднення 
повітря найбільше.
Але хмари розрізняють не тільки за кольором, 
але і за формою.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Купчасті хмари 


Потужні купчасті хмари ‒
супутники стійкої гарної 
погоди. Часом вони 
розігрують цілі вистави: то 
нагадують величезні качани 
цвітної капусти, то якусь 
тварину або навіть людське 
обличчя.
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Шаруваті хмари


Шаруваті хмари вже не такі 
прекрасні. 
Найчастіше вони сірого 
кольору найрізноманітніших 
відтінків. Такі хмари досить 
щільні й складаються з 
кристалів льоду та крихітних 
дощових крапель.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Перисті хмари


А цей вид хмар розташовується 
досить високо. Їх можна 
спостерігати приблизно на 
семикілометровій висоті. 
Схожі вони на баранці або 
розмазані в небі мазки. 
Така хмарність говорить про 
швидку зміну погоди не в 
кращу сторону.
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Цікаві відомості про хмари


Хмари дуже важкі. В середньому 
їхня вага становить близько 10 тон. 
Крім того, вони ще мають і величезні 
розміри. Тривалість «життя» хмар 
залежить від вологості повітря. За 
нормальної вологості хмара може 
існувати дуже тривалий час. А ось за 
низької вологості крапельки води, з 
якої складається хмара, почнуть 
швидко випаровуватися і прожити 
вона може не довше 15 хвилин.
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Що таке вітер?


Вітер ‒ це рухоме повітря. 
Земля в різних місцях по-різному 
нагрівається сонцем. Від землі 
нагрівається повітря. Тепле 
повітря легше холодного. Воно 
піднімається вгору. А холодне 
повітря прямує на його місце. 
От і виникає вітер. Чим більшу 
різницю мають температури 
холодного й теплого потоку, тим 
сильніше зазвичай дує вітер. 
Таким чином, виникає не тільки 
легкий вітерець, а й невеликі 
вихори, урагани та навіть смерчі.
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Звідки береться дощ?


Під впливом сонячного тепла вода з поверхні 
озер, річок, морів, океанів і струмків 
випаровується, перетворюючись на пару. 
Пар дуже легкий, він піднімається вгору, в 
повітря, де найдрібніші водяні крапельки 
збираються в хмари. Маленькі крапельки 
всередині хмари знаходяться в постійному 
русі. Вони стикаються один з одним і 
зливаються в більші крапельки. Якщо повітря 
більше не може їх утримувати, вони падають 
на землю у вигляді дощу.
Вітер розносить хмари над землею, і вони 
проливають на неї цілющу вологу. Адже без 
дощу не будуть рости дерева, квіти, трави.
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Що таке туман?


Туман ‒ це ж та сама хмара, яку ми звикли
бачити в небі. Тільки стелеться вона низько над 
поверхнею землі. Утворюється туман, як 
правило, рано вранці або ж уночі над 
водоймами та в низинах. Поява туману 
пов’язана з холодним потоком повітря, що 
спускається на теплі поверхні води або суші. 
Найчастіше тумани утворюються восени – в цей 
час повітря охолоджується значно швидше, ніж 
вода або земля. З настанням темряви й у тиху 
погоду над землею в низьких місцях починають 
утворюватися тонкі шари туману. Вночі земля 
поступово остигає, що призводить до 
охолодження й нижніх шарів повітря. Коли 
прохолодне повітря стикається з теплим, 
утворюється туман. 
Хоча туман – цілком звичайне й зрозуміле 
явище природи, він цікавий своїм красивим і 
унікальним видом.
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ЯКІ БУВАЮТЬ 
ЯВИЩА ПРИРОДИ



урок 29 (за «Савченко»)
урок 44 (за «Шияном»)
Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас
до підручника авторів Т. Гільберг, 
С. Тарнавської, Л. Грубіян, Н. Павич,
видавництва «Генеза»











Що таке
«природні явища»? 



Вони бувають дуже рідкісними і 
самими звичайними. Давайте 
разом познайомимося з ними!











Явища природи – це зміни, які
відбуваються в живій і неживій природі



Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина











Дощ - це природне явище, і ставлення до нього може бути 
різним залежно від ситуації. 
Послухайте, як герої казкових творів ставляться до дощу. 



Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина











Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина
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Явища природи



Явища 



неживої природи



Явища 



живої природи



дощ



сніг



град



веселка



льодохід



туман



???



гніздування



сплячка



сокорух



цвітіння



листопад



???
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Сезонні явища



Літні Осінні Зимові Весняні











ПРИГАДАЙТЕ, ЯКІ ЯВИЩА ПРИРОДИ 
МОЖНА СПОСТЕРІГАТИ У РІЗНІ ПОРИ РОКУ



Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина



Зима Весна Літо Осінь
нежива жива нежива жива нежива жива нежива жива 



сніг, 



завірюха,



хуртовини,



лід,



мороз,



заметілі,



ожеледиця,



льодостав



…



?



сплячка 



тварин,



приліт 



снігурів, 



синиць,



зміна 



забарвлення 



тварин



…



?



льодохід,



проталини,



гроза,



танення 



снігу,



повінь,



…



?



цвітіння 



ранніх 



рослин,



поява 



комах,



спів птахів,



…



?



грім,



веселка,



град,



злива,



спека,



роса,



…



?



дозрівання 



ягід,



грибів,



цвітуть 



квіти,



…



?



вітер, 



туман, 



іній,



заморозки,



….



?



листопад, 



відліт 



птахів



у теплі краї,



…



?











Крім сезонних явищ природи існують ті, 
що не пов'язані з якоюсь порою року. 
Доповніть цей перелік.



ВИВЕРЖЕННЯ 
ВУЛКАНУ



УРАГАН
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МІРАЖ











КУЛЬОВА 
БЛИСКАВКА



ЦУНАМІ ПІВНІЧНЕ СЯЙВО



Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина











ЯК БЕЗПЕЧНО ПОВОДИТИСЯ В ПРИРОДІ 
(натисніть на малюнок, а далі на «відтворення») 



https://www.youtube.com/watch?v=WbLLz3AkYDo
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https://www.youtube.com/watch?v=WbLLz3AkYDo








Упізнайте та назвіть явища природи.
До якої природи вони належать.
(натисніть на малюнок, а далі на «відтворення»)
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Посилання



Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина





https://learningapps.org/display?v=ph81vufxk20








Посилання
Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина





https://learningapps.org/display?v=peytj3hza20








Посилання
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https://learningapps.org/display?v=p1qd3fnrt20








Посилання
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https://learningapps.org/10269764








Гра «упізнай за звуком явища природи»
(натисніть на малюнок, а далі на «відтворення»)
https://youtu.be/dywBgjg4J6I
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https://youtu.be/dywBgjg4J6I








Підсумок уроку



Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина
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Які тіла нас оточують 
і з чого вони 
складаються


Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас
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Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина


Природа існувала завжди. 
Вона вічна: завжди була і завжди буде
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Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина


Пригадайте, на які групи можна поділити 
всі природні тіла?


НЕЖИВІЖИВІ


Нас оточують природні тіла та дуже багато речей, 
предметів, які зробила людина завдяки праці та розуму


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина


Усі предмети, які нас оточують, називають 
тілами, а все, що з ними відбувається, — 


явищами природи


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Наука, що вивчає тіла природи та явища, що з ними 
відбуваються, називається фізикою.


Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Тіла, які нас оточують, поділяються на природні 
тіла і тіла, зроблені людиною.


Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина


Те, з чого
 
створене


 
тіло, називають


 
речовиною


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина


Тіла правильної форми


Тіла неправильної форми


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина


Спільною ознакою всіх тіл є те, що вони 
складаються з речовин.


Розмір, маса, об’єм, колір, форма це – 
основні характеристики тіла. 


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина


Золото – речовина Золоті прикраси –
фізичне тіло


Речовина – це те, із чого створене фізичне тіло. 







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина


Речовина – це те, із чого створене фізичне тіло. 


Срібло – речовина Срібна ложка – фізичне тіло







Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина


Алюмінієва руда –
речовина


Алюмінієвий посуд –
фізичне тіло


Речовина – це те, із чого створене
фізичне тіло. 


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина


Залізна руда –
речовина


Залізний паркан –
фізичне тіло


Речовина – це те, із чого створене


фізичне тіло. 


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина


З однієї і тієї самої речовини можуть складатися різні 
тіла і навпаки – однакові за своєю суттю тіла можна 


створити з різних речовин.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина


Речовини можуть бути як природними, так і штучними, 
або синтетичними. 
Їх зробила людина для свого користування. 


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина


Речовина має фізичні властивості: колір, блиск, запах, густину, 
текучість, певну температуру кипіння та температуру плавлення, 
температуру затвердіння. 


Речовина може перебувати в трьох агрегатних станах: твердому, 
рідкому та газоподібному. 


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина


Газоподібний


Агрегатні стани речовин


Твердий Рідкий


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина


Речовини у газоподібному стані не зберігають 
ні форми, ні об'єму, 


у рідкому – не зберігають форму, але зберігають 
об'єм, у твердому –зберігають і форму, і об'єм.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина


Вивчення властивостей рідин на 
прикладі води


Дослідницький практикум


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина


Зробіть висновок:
Як впливають температура і об'єм на 


випаровування.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Перегляньте відео













ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Перейдіть за посиланнями та виконайте вправи 


https://learningapps.org/display?v=pegjcu9b220
https://learningapps.org/10003134
https://learningapps.org/7931750
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Інтерактивне наповнення


до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


Тема 4. Явища природи. Тіла і речовини
ЩО ТАКЕ ГІРСЬКІ ПОРОДИ (с. 156-159)


НАЗАД


ВІДЕО:


https://www.youtube.com/watch?v=MqQFKw79Prg – Гірські породи. ЯДС, 3 клас
https://www.youtube.com/watch?v=e8Cd4Mj0bHU – Гірські породи та мінерали. Корисні копалини. Все 
для вчителя
https://www.youtube.com/watch?v=aUA53z6q0e0&t=30s – Гірські породи
https://www.youtube.com/watch?v=qlr9BORhN4M – Гірські породи. Корисні копалини
https://www.youtube.com/watch?v=WZDzTc1hHik&t=17s – Утворення гірських порід
https://www.youtube.com/watch?v=G42C6_vzg9c&t=6s – Як утворюються перлини?
https://news.24tv.ua/utvorennya_torfu_ta_yogo_vlastivosti_n389371 – Утворення торфу та його властивості
https://www.youtube.com/watch?v=96vn7Mq7ebI – Це наше і це твоє. Вугілля – наше природне багатство!







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/practice/ – Розвиток дитини. Експерименти та творчість 
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://naurok.com.ua/test/girski-porodi-korisni-kopalini-612545.html – Тести «Гірські 
породи та корисні копалини»
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/1438 – Урок «Що таке гірські породи»
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2265 – Урок «Що таке гірські породи? Як гірські 
породи утворюються в природі?»
http://kolosok.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/kls_ukr_029-032_01_12_2018.pdf – 
Скарби Землі (Колосочок, № 29-32, 2018) завантаження документа  
http://kolosok.org.ua/wp-content/uploads/2016/08/gazeta_25_2016.pdf – Цікаво про 
бурштин (Колосочок, № 25, 2016) з авантаження документа  







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


ТЕКСТИ
Абетка вивчає корисні копалини


– Ну що ви зліпились у слово СІЛЬ?! Пані С, пані І, пані Л і пане М’який знаку, розступіться. Особливо
ти, М’який знаку, не муляй бочок ласкавій Л, – такими словами почала урок географії Термінологія.
– Ми, літери еС, І, еЛ і М’який знак, зібралися разом у слово СІЛЬ, щоб обговорити, як краще
задовольнити потреби людей у консервуванні, – відповіла С. – Тож не лайте нас. Тим паче, що й ви без 
Солі не обходитесь: і консервуєте, і їжу готуєте із сіллю.
– Нехай так, але ви повинні знати, що крім Солі, в Україні видобувають ще багато інших корисних
копалин, – зазначила Термінологія.
Для С така інформація Термінології стала справжнім відкриттям. Що ж ви думаєте зробила після 
цього С? Вона зрадила слову Сіль, відокремилася, залишивши «іль» напризволяще, і почала 
вигукувати:
– В Україні видобувають ще Сірку, Слюду, Скляні піски!.. О! Чур, я першою відповіла. Ставте мені
дванадцять балів.
– Якщо назвеш інші нерудні копалини, шановна літеро С, – зазначила Термінологія. – А то я гадаю, що
ти неабияк самозакохана, знаєш назви копалин тільки ті, які розпочинаються з тебе.
С – тик-мик – і не змогла нічого більше згадати.
– А ще видобувають Барит, Бурштин, – сказала Б. – Можна, я скажу й на інші літери. Я знаю.
– Ні, хай краще вони самі назвуть копалини, назви яких розпочинаються з них. Не відбираймо знань у
них. Чи не так, панночко Г?
– Так, пані Термінологіє! – з готовністю мовила Г. – Видобувають ще Графіти, Граніти…
– Каолін, Кварцити, – додала К.
– Фосфорити, Флюсові вапняки, – сказала Ф.







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Абетка вивчає корисні копалини (продовження)


– Азбест, – чомусь затрималася з відповіддю А, хоч і перша.
– Добре! Молодці! – похвалила Термінологія. – А Солі ж які ще бувають? С якось швидко втекла зі
свого слова Сіль.
– Перепрошую, – вибачилась С. – Крім Солі кухонної, є Сіль кам’яна, Сіль калійна.
– Дякую-дякую! – похвалила літеру С Термінологія.
Урок географії, який проводила Термінологія, викликав непідробне пожвавлення в абетівців. Кожна 
літера хотіла пригадати, які назви вона розпочинає. А їх, різних назв, безліч, справжній океан слів, 
назв лише одних корисних копалин – он як багато! А якщо до цього додати назви рослин, дерев, 
тварин, птахів, звірів, явищ природи… Фактично в кожне слово закладене якесь поняття. Від 
усвідомлення цього літери неймовірно згордилися: О стала ще круглішою, Є від задоволення язиком 
облизувала губи, Ї жонглювала своїми крапочками, Д взяла за руку Ж і вони разом по-джмелиному 
заджикали. Тільки И та Ь стояли розгублені, бо жодне слово з них не хотіло починатися.


Микола Снаговський







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


ЦІКАВІ ОБ’ЄКТИ


Навчально-пізнавальна екологічна стежка 
«Гірські породи та мінерали Карпат»


Яких тільки цікавинок немає на Закарпатті! Ось в 
Ужгородському лісгоспі розташована навчально-пізнавальна 
екологічна стежка «Гірські породи та мінерали Карпат».
Стежка повідомляє про види гірських порід і мінералів, які є в 
Карпатах. Кожен зразок супроводжується інформацією, котра 
повідомляє відвідувачам, який саме камінь розташований 
перед ними, а з розповіді працівників лісового господарства 
можна дізнатися інші цікаві факти. Колекція налічує 20 видів 
гірських порід Карпат. Але вона поповнюється. 
Під час створення цієї стежки лісівники Ужгородського 
лісгоспу тісно співпрацювали з викладачами географічного 
факультету Ужгородського національного університету, які 
допомогли у визначенні гірських порід.







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Цікаві факти
Вугілля – найбільш поширена копалина, яку використовують як паливо. З 20-метрового шару торфу 
під тиском утворюється лише двометровий пласт вугілля. Якщо аналогічний шар мертвої рослинності 
залягає на глибині 6 кілометрів, то пласт вугілля матиме лише 1,5 метра.


Залізні руди – природні мінеральні скупчення, які містять залізо. Вони різноманітні за мінералогічним 
складом, кількістю в них заліза й різних домішок. Домішки можуть бути цінними (марганцевий хром, 
кобальт, нікель) і шкідливими (сірка, фосфор, миш’як). Головними є бурий залізняк, червоний 
залізняк, магнітний залізняк.


Платину виявили в XVІ столітті іспанські мандрівники, які прибули до берегів Африки. Після 
дослідження цього матеріалу було виявлено його тугоплавкість і неможливість карбування з нього 
монет. Через це платину визнали непридатною та оцінили нижче вартості срібла. Нині платина є 
однією з найдорожчих корисних копалин. У 1843 році було знайдено найбільший платиновий 
самородок масою 9 кг 635 г. Побачити його вже не можна, оскільки він був переплавлений.


Учені з’ясували, що торф – відмінний консервант. У шарах торфу зберігаються рештки тварин і 
предмети побуту, а це дає змогу вченим дізнаватися дедалі більше подробиць про життя стародавніх 
людей і тварин.


Джерело: https://tsikavi-fakty.com.ua/50-tsikavyh-faktiv-pro-korysni-kopalyny/







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД
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Інтерактивне наповнення


до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


Тема 4. Явища природи. Тіла і речовини
ЯКА РОЛЬ ПОВІТРЯ В ПРИРОДІ (с. 138-141)


НАЗАД


ВІДЕО:


https://www.youtube.com/watch?v=TJYjHqTYMHo – Повітря, його значення та властивості
https://www.youtube.com/watch?v=1HR1RMKq1EM – Повітря
https://www.youtube.com/watch?v=hRxSrNeZCH0 – Хто винайшов акваланг?
https://www.youtube.com/watch?v=iibDmux9T0E – Життя без повітря можливе?
https://www.youtube.com/watch?v=4eD2Lzf05o0 – Чи можна жити без повітря?
https://www.youtube.com/watch?v=SwF89Et7HfA – Дидактична гра «Кому потрібне повітря?»
https://www.youtube.com/watch?v=WyFPNtLSec0 – Нежива природа







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-ecology-environment-free-iresearch-klas3-
sortpop – Розвиток дитини. Практичні завдання
https://childdevelop.com.ua/practice/– Розвиток дитини. Експерименти та творчість 
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://naurok.com.ua/test/povitrya-569146.html – тести «Повітря»
https://vseosvita.ua/library/urok-storinka-doslidnika-so-take-povitra-107578.html – 
Урок: Сторінка дослідника. Що таке повітря?
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2191 – Із чого складається повітря. Значення 
повітря в природі й для людей
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/1419 – Повітря (розробка уроку)


ВІДЕО. ДОСЛІДИ
https://www.youtube.com/watch?v=BlnnUnP6NnE – Шукаємо повітря в ґрунті
https://www.youtube.com/watch?v=BxSN4S_Vduk – Експеримент «Об’єм теплого повітря»







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ
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Повітря


Повітря і не видно, і не чути.
Але без нього нам не обійтись.
Не можна ні хвилиночки пробути.
Ось ти навколо себе подивись.
Все дихає: листочок і травичка,
метелик, що над квіткою летить.
І дише рибка й рак, і дише річка...
Повітря треба кожному, щоб жить.
А он несуть вітри хмаринку білу,
щоб дощик на поля й ліси пролить.
А он у небо пташка полетіла,
а без повітря, як вона злетить?
Повітря – це велике диво, діти.
І все життя – це казка чарівна.
І кожній миті треба нам радіти,
Земля казкова і у нас одна.


Надія Красоткіна


***
Вітер може бути різний:
Ніжний, лагідний і грізний.
Лагідним тоді буває,
Коли злегка повіває
І дарує прохолоду
У спекотливу погоду.
А коли дмухне сильніше
І піску в лице жбурне,
То недобрий, грізний вітер
Може збити з ніг мене.
А у полі цей вітрище
Завиває, гучно свище.                         
Крутить все навкруг, ламає,
Ніби він когось лякає.
Але потім перезлиться,
Десь втече перепочине,
Стане добрим і спокійним
І нікому зла не чинить.


З інтернету


ВІРШІ







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Цікаві факти
Для нормальної життєдіяльності середньостатистична доросла людина пропускає через свої легені 
приблизно 20 кілограмів повітря за одну добу. Для цього вона робить 22 000 вдихів і видихів. З усього 
отриманого при цьому кисню чверть споживає мозок.


Повітря є сумішшю газоподібних речовин, при значному тиску та охолодженні воно переходить в рідкий 
стан.


Основу вдихуваного людиною повітря становить кисень. Ліси, значна частина яких росте в Амазонії, 
виробляють 20 відсотків кисню. Саме тому ліси називають «легенями нашої планети».


Рекорд із затримки дихання під водою поставив 1 квітня 2010 року Стіг Северінсен – він не дихав 20 хвилин і 
10 секунд. Для цього йому довелося дихати 100-відсотковим киснем за пів години до занурення у воду.


Через розріджене повітря на великій висоті люди починають відчувати кисневе голодування. Симптомами 
цього стану є підвищена емоційність, втрата самоконтролю й відчуття невагомості.


Як на великих висотах, так і на великих глибинах людина може почати відчувати ефект легкого 
наркотичного сп’яніння. Чому так відбувається? Виявляється, що на великих глибинах це пов’язано з 
великим тиском, у результаті якого кисень з’єднується з азотом в крові, перетворюючись на веселящий газ, а 
на великих висотах це пов’язано з кисневим голодуванням, яке також викликає ефект сп’яніння.


Джерела: https://interes-fakti.com/cikavi-fakti-pro-povitrya/ 
https://korysne.co.ua/tsikavi-fakty-pro-povitrya/ 
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І ще трошки цікавого…


Завжди бажайте попутного вітру морякам і 
мандрівникам. І ніколи – стрибунам з трампліна!
Зустрічний вітер створює перед гірськолижником 
повітряну подушку, що допомагає йому довше 
втриматися в повітрі й пролетіти більшу відстань.


У 1979 році життя одній жінці видалося настільки 
немилим, що вона вирішила звести з ним рахунки. 
Залізла на 86-й поверх Емпайр Стейт Білдінг і 
стрибнула вниз. Але тут дмухнув вітер, та так сильно, 
що заніс її на карниз 85-го поверху. Суїцид закінчився 
лише переломом стегна. 


Вітер допомагає тваринам уникнути небезпеки. Звірі відчувають запах завдяки гострому нюху й потокам 
повітря, коли вітер дме від мисливця до тварини.


Під час будівництва й проєктування завжди враховують «розу вітрів». Це графік-діаграма, побудована 
завдяки багаторічним спостереженням за напрямком і силою повітряного потоку в різних місцевостях. До 
речі, злітно-посадкові смуги конструктори проєктують точно по розі вітрів.


Джерело: https://tut-cikavo.com/pryroda/dyva-prirody/829-tsikavi-fakti-pro-viter 
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Інтерактивне наповнення


до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


Тема 4. Явища природи. Тіла і речовини
У СЕРЕДОВИЩІ ТЕКСТОВОГО РЕДАКТОРА (с. 152-155)


НАЗАД


ВІДЕО:


https://www.youtube.com/watch?v=D8_OHVLCjDE – Текстовий редактор. 3 клас
https://www.youtube.com/watch?v=elUqn3T-hqY – Текстові редактори. Уведення символів за допомогою 
клавіатури
https://www.youtube.com/watch?v=wajP6oe4fPU – Основні команди редагування: вирізати, копіювати, 
вставити, видалити
https://www.youtube.com/watch?v=QZ13jk65cSs&list=PLoXB3q1ouzzqa9cKCdH8ZcJgZoPgIWaoA&index=22 
– Мультфільм «Фіксики. Клавіатура»
https://www.youtube.com/watch?v=N7LsSTVICsw – Хто ще друкує на машинках?







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-comliteracy-klas3-skills-sortpop – Розвиток 
дитини. Практичні завдання
https://childdevelop.com.ua/practice/ – Розвиток дитини. Експерименти та творчість 
https://childdevelop.com.ua/generator/ – Розвиток дитини. Генератори завдань https://
learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/11676 – Текстові редактори (візуальний урок) 
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/11677 – Текстовий редактор: основні команди 
(візуальний урок)
http://obrii.com.ua/main/19039-istoriya-microsoft-word.html – Історія Microsoft Word







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ
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Деякі секретні функції Microsoft Word, про які ви, можливо, не знали
Швидко вставити дату можна за допомогою комбінації клавіш Shift Alt D. Дата уставиться у форматі 
дд.мм.рр. Таку саму операцію можна виконати й із часом, застосувавши комбінацію Shift Alt T. 


Прискорення курсора. Зазвичай, якщо ви переміщаєте курсор за допомогою стрілок, він рухається по 
одній букві. Щоб прискорити його пересування, затисніть разом зі стрілкою клавішу Сtrl.
Корисною буде функція, яка дає змогу виділяти непослідовні фрагменти тексту. Утримуйте Ctrl і 
виділяйте потрібні вам частини тексту.


Якщо ви користуєтеся копіюванням і вставкою (а ви напевно ними користуєтеся), то, швидше за все, 
знаєте про розширений буфер обміну в Word. Якщо ні, то його можна активувати натисканням на 
однойменну кнопку, після чого ви побачите все, що копіювали в буфер за час роботи.


Увімкнення переносів може поліпшити сприйняття тексту, а також позбавить вас від довгих порожніх 
інтервалів між словами. Ви можете розставити їх самі або довірити це комп’ютеру. Кнопка розташована в 
меню «Макет» – «Розстановка переносів».


Дуже корисна функція, яка дає змогу продублювати останню команду. Якщо ви натиснете F4, то Word 
повторить останню команду, яку ви зробили. Це може бути введення тексту, послідовне видалення 
кількох рядків, застосування стилів для різних відрізків тексту та багато іншого.


Ставити наголос у Word простіше простого. Для цього встановіть курсор після букви, на якій повинен 
стояти наголос, і натисніть комбінацію клавіш Alt 769. Важливо: цифри потрібно натискати на 
 цифровій клавіатурі праворуч.
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Деякі секретні функції Microsoft Word, про які ви, можливо, не знали
Щоб швидко виділити великий шматок тексту, установіть курсор на його початок і клікніть мишкою із 
затиснутим Shift наприкінці фрагмента. Це збереже час і нерви в ситуаціях, коли доводиться виділяти 
кілька аркушів відразу.


Існує кілька комбінацій, які допомагають швидше переміщуватися документом:
Ctrl Alt Page Down – наступна сторінка;
Ctrl Alt Page Up – попередня сторінка;
Ctrl Home – переміститися на початок документа;
Ctrl End – переміститися в кінець документа.


У наше століття, коли інформація стала головною зброєю, мати додатковий захист не завадить. Щоб 
захистити документ паролем, перейдіть у вкладку «Файл» і виберіть опцію «Захист документа». Тепер 
сміливо створюйте пароль, однак пам’ятайте, що якщо ви його забудете, відновити його не вийде.


Завершує наш список неймовірний хакерський трюк. Якщо раніше для того, щоб відкрити Word, ви 
створювали новий документ або шукали його в меню «Пуск», то тепер це в минулому. Натисніть 
комбінацію клавіш Windows R і введіть у вікні winword. Якщо ви не користуєтеся командним рядком для 
інших команд, то наступного разу, коли ви натиснете Windows R, команда для запуску Word автоматично 
завантажиться й вам залишиться лише натиснути Enter.


Джерело: http://myplanet.com.ua/?p=12461
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КЛАВІАТУРА
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Інтерактивне наповнення


до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


Тема 4. Явища природи. Тіла і речовини
ДЕ ХОВАЄТЬСЯ ВОДА (с. 120-123)


НАЗАД


ВІДЕО:
https://www.youtube.com/watch?v=zc14oRnEiHI – Вода в природі. Світовий океан, його частини. 
Відео для дітей. Природознавство, третій клас
https://www.youtube.com/watch?v=Oef_LQiSAwY – Вода — найзагадковіша речовина на Землі 
(урок з ЯДС, 3 клас)
https://www.youtube.com/watch?v=HhHoSIxduRg&t=67s – Кругообіг води в природі
https://www.youtube.com/watch?v=Y1iB3Lf-vRU – Кругообіг води в природі
https://www.youtube.com/watch?v=vVNtxRFn5Pc – Вода в природі
https://www.youtube.com/watch?v=QR0qFzUgrTg – Цікаві факти про воду!
Досліди
https://www.youtube.com/watch?v=N-xcgGwREzY – Шукаємо воду в ґрунті
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КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-comliteracy-klas3-skills-sortpop – 
Розвиток дитини. Практичні завдання
https://childdevelop.com.ua/practice/ – Розвиток дитини. Експерименти та творчість 
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://naurok.com.ua/test/de-hovaetsya-voda-za-pidruchnikom-t-gilberg-594912.html 
– Тести «Де ховається вода»
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/1377 – Урок «Вода в природі. Властивості води-
рідини»
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2232 – Урок «Без води немає життя. 
Властивості води-рідини»
http://www.geograf.com.ua/georecords – Географічні рекорди (вода)
https://vseosvita.ua/library/kazki-pro-vodu-zberigauci-vodu-zberigaemo-zitta-7209.html 
– Казки про воду. Зберігаючи воду, зберігаємо життя!







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ
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Загадки
Чого в решеті не понесеш? (Воду)


Мене п’ють,
мене ллють.
Усім потрібна я.
Хто я така? Чиста... (Вода)


Зоря-зірниця, красна дівиця, по 
небу гуляла, плакала-ридала, 
Місяць бачив – не підняв, 
Сонце встало і забрало. (Роса)


У небі народився, у землі схоронився. 
(Дощ)


Не кінь, а біжить, не ліс, а шумить. 
(Дощ)


Впаде з неба – не розіб’ється, впаде 
у воду – розпливеться. (Дощ)


Сиві воли на все поле лягли. (Туман)


Надворі горою, а в будинку водою. (Сніг)


Білий, та не цукор, не має ніг, а йде. (Сніг)


«Що це? Що це? – всі кричать, –
білі мухи скрізь летять». (Сніг)


Вдень вікно розбивається, а вночі само 
вставляється. (Лід)


Біле, як сорочка. Пухнате, як квочка. 
Крил не має, а гарно літає.
Що це за птиця, що сонця боїться? (Сніг)


Сидить дід за подушками та стріляє 
галушками. (Град)


Й у вогні не горить, й у воді не тоне. (Лід)


Росте вона вниз головою,
не в літню пору, а зимою.
А щойно сонечко зігріє –
вона заплаче й швидко гине. 
(Бурулька)


Три стани води
Відома здавна рідина, 
усяк її вживає.
Буває хмаркою вона, 
сніжинкою буває.
Бува, як скло, крихка, тверда –
звичайна, підкажіть, ... (Вода)


З інтернету
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Цікаво про льодовики


Сучасна площа заледеніння на нашій планеті становить 
15 693 256 км². Це значить, що загальна площа, зайнята 
тільки льодовиками, становить 10 відсотків від усієї 
земної суші. 0,5 відсотка площі заледеніння припадає 
на високі гори, 99,5 відсотка — на полярні області. 
Льодовики нашої планети містять 21 млн км³ води. 
Якби всі ці льодовики раптом розтанули, то рівень 
світового океану піднявся б на 50 м. Тільки від танення 
льоду в Антарктиді всі прибережні країни можуть 
потрапити в катастрофічне становище.


Найбільший на земній кулі гірський льодовик 
розташований в Антарктиді. Це льодовик Фільхнера. 
Довжина його становить 925 км. Великий алецький льодовик


Площа льодовиків у Швейцарських Альпах приблизно 1300 квадратних кілометрів, а це понад 1800 
льодовиків! Великий алецький льодовик або Алеч – найбільший в Альпах і найдовший у Європі, 
завдовжки понад 24 км.


З інтернету
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РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


ЧОМУ ПОВІТРЯ ПОТРЕБУЄ ОХОРОНИ 
Матеріали до уроку


Гра «Правильний шлях»
Презентація-гра: якщо учні відповідають правильно, то прямують далі, якщо 
відповідь неправильна, вони повертаються до першого завдання.


3. Яке повітря на смак і запах?
А) на смак солодке, запаху не має 
Б) не має запаху та смаку.


4. Чому космонавти вдягають скафандри?
А) щоб бути стильними 
Б) щоб мати змогу 
дихати.


– Ви справжні розумнички. На відмінно впорались із завданням.
– Отже, повітря – це найбільший скарб людства, воно просто безцінне. Якщо не стане повітря,
то все живе на Землі загине. Але може виникнути ще одна проблема – люди можуть самі 
забруднити повітря, і це велика загроза. Саме тому ми знайдемо чинники, які 
забруднюють повітря, і будемо вчитися їх усувати.


1. Якого кольору повітря?
А) безбарвне Б) 
світло-рожеве.


2. У якому стані перебуває повітря?
А) у рідкому
Б) у 
газоподібному.


5. Чим є для рослин товстий шар снігу?
А) захистом від морозу 
Б) загрозою.







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


Робота в групах


Групам роздають картки: «Поряд парк. Там згребли торішнє листя й запалили багаття. І вулиця, 
і перехожі потопають у великих сизуватих клубах диму...»
Завдання: зробити висновок.
– Повітря також забруднюється від зловживання отрутохімікатами на полях, від викидів
відпрацьованих газів з фабрик, заводів, забруднює повітря транспорт.
– Аж страшно уявити, яким брудним повітрям ми дихаємо. Невже нічого не можна зробити? (Не
спалювати листя; заводи й фабрики повинні бути безвідходними або мають очищати викидні 
гази; більше користуватися тролейбусами; трамваями.)


Які рослини найкраще тримати вдома


Алое, крім очищення повітря, має лікарські властивості. Рослину краще розташувати на сонячному 
підвіконні. Треба стежити, щоб у горщику їй не було тісно.
Хлорофітум поглинає і знешкоджує шкідливі речовини. Краще помістити цю рослину у двох 
метрах від вікна, оскільки на сонці вона зав’яне.
Плющ може очищати повітря від шкідливих часточок. Учені вважають, що ця рослина 
ефективніша за електричний очисник повітря. 
Герань дезінфікує та ароматизує повітря, відлякує мух.







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


 Спалюючи величезну кількість нафтопродуктів, газу й вугілля, ТЕС і ТЕЦ постійно 
забруднюють довкілля викидами шкідливих газів і золи.
 Заводи з виробництва металів і багатьох інших речовин та матеріалів забруднюють повітря, 
водойми й ґрунт небезпечними та токсичними для живої природи речовинами. 
 Понад 200 видів шкідливих речовин потрапляють у навколишнє середовище з викидами 
автомобільного транспорту.


На горіння пального витрачаються величезні об’єми кисню.
Повітряний і водний транспорт також забруднюють повітря.
Вогонь на торфовищах, лісові й степові пожежі знищують усе живе на своєму шляху, 
в довкілля потрапляє величезна кількість попелу, сажі, шкідливих газів.


 Загрозу становлять порушення в зберіганні палива та мастил, у разі їхнього витікання 
потерпають поверхневі й підземні води.
 Ґрунт забруднюється від неправильного зберігання чи надмірного використання добрив та 
засобів боротьби зі шкідниками й бур’янами.
 Джерелами забруднення є промислові та побутові відходи, особливо багато їх накопичується у 
великих містах.
 Найбільшу небезпеку становлять забруднення, спричинені техногенними катастрофами (аварії на 
атомній електростанції, хімічному заводі тощо).







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


НАСЛІДКИ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
(природа не має кордонів, тому забруднене повітря, вода з однієї території переміщається на іншу):


• погіршення здоров’я людей;
• глобальне потепління надалі може призвести до загибелі організмів;
• кислотні дощі;
• озонові дірки пропускають сонячну радіацію;
• збільшення кількості непридатної для пиття води;
• вимирання певних видів рослин і тварин (приблизно за 300 років на Землі безповоротно зникли
сотні видів рослин і тварин);
• збільшення земель з пустельним ландшафтом (Чорнобильська катастрофа завдала шкоди природі
багатьох країн, досі негативно впливає на довкілля);
• зменшення площ ґрунтів через масштабні забудови;
• зменшення площі лісових насаджень через вирубку, зменшення площі амазонських лісів;
• знищення та зсуви ґрунтів через надмірне видобування корисних копалин;
• збіднення ґрунтів через внесення надмірної кількості мінеральних добрив та речовин, призначених
для знищення бур’янів і комах-шкідників тощо;
• тумани-смоги над великими промисловими містами.
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ЗАХОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ:


• ухвалено закони щодо збереження природи від забруднень унаслідок господарської діяльності
людини («Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного 
повітря» та інші);
• визначено допустиму кількість окремих шкідливих речовин у воді та повітрі, що можуть потрапити
в довкілля з різних підприємств;
• спеціальні державні установи стежать за вмістом шкідливих речовин, працівники беруть проби
ґрунту, води й повітря, досліджують їхній склад;
• на підприємствах упроваджують безвідходне виробництво (наприклад, відходи доменного шлаку
металургійного заводу можуть слугувати сировиною для виробництва будівельних матеріалів під 
назвою «шлакоблоки»);
• на підприємствах, що забруднюють навколишнє природне середовище, встановлюють очисні
фільтри для повітря та води, проводять додаткове очищення викидів;
• стічні води не зливають у навколишнє середовище, а використовують кілька разів;
• на двигуни автомобілів встановлюють спеціальні пристрої, що не дають шкідливим речовинам
потрапити в повітря чи на земну поверхню;
• будують підприємства з переробки побутового сміття, з якого виготовляють продукти переробки –
різні будівельні, пакувальні матеріали тощо;
• конструктори створюють нові покоління двигунів, що менше забруднюють повітря;
• будують і використовують сонячні батареї та вітрові електростанції;
• поширюється використання біопалива (горючі гази та рідини, одержані на спеціальних заводах зі
стебел рослин, при згоранні не утворюються шкідливі для організмів речовини);
• екологічні питання обговорюються на міжнародному рівні.
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ОХОРОНА ПРИРОДИ – здійснення заходів, спрямованих на збереження, відтворення, 
раціональне використання природних багатств.


Охороняти природу – означає створювати сприятливі умови для існування живих істот 
і запобігати їхньому знищенню, не вилучати з природи більше, ніж може відновитися 
природним шляхом.
Природу людина змушена охороняти від самої себе, а точніше, від негативних впливів 
своєї діяльності на неї.


Пам’ятка «Правила поведінки в природі»


– Не ламай гілля, не виривай з корінням та не зривай квітки дикорослих рослин.
– Під час екскурсій у природу ходи вже прокладеними стежками й не затоптуй рослини.
– Насаджуй дерева.
– Економно витрачай папір і воду.
– Не сміти в навколишньому середовищі.
– Підгодовуй узимку птахів.
– Не лови рибу в період нересту.
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ДОСЛІДИ З ПОВІТРЯМ
Завдання: ознайомити дітей з властивостями навколишнього повітря 
(повітрям дихають люди) та важливістю його очищення.


Дослід 1 
Повітря та його властивості
Мета: дослідити, що неприємний запах забруднює 
повітря.
Проведення: шматок тканини змочити 
ароматизатором, відчути запах у повітрі. Якщо навесні 
або восени спалюють листя, який запах ми відчуваємо в 
повітрі? Чи можна спалювати листя? Чому?
Висновок: неприємний запах забруднює повітря.


Дослід 2
Мета: значення кімнатних рослин для очищення 
повітря в приміщенні.
Проведення: помити листки рослини (яка є в класі), 
розглянути воду. Вода брудна? Чому? Кімнатні рослини 
збирають пил з повітря. Чи легко жити рослині з 
брудними листками?
Висновок: більше кімнатних рослин, часте миття листя 
– здоров’я людини.


Дослід 3
Мета: проводити з дітьми дихальні вправи, пояснити 
значення провітрювання приміщення. Робота в парах.
– Допоможіть розв’язати проблему.
Учитель/учителька на уроці природознавства попросив/ла 
дітей розробити пропозиції щодо охорони повітря свого 
населеного пункту. Коли учні навели свої пропозиції, між 
ними виникла суперечка.
Перша група учнів запропонувала: зупинити всі фабрики й 
заводи. Припинити заготівлю деревини. Заборонити 
користуватися автотранспортом. Перетворити Землю на 
один величезний заповідник.
Друга група учнів висловила із цього приводу свою думку: 
фабрики й заводи повинні мати вловлювачі пилу та 
шкідливих речовин. Транспорт необхідно зробити 
екологічно безпечним. У містах і навколо них потрібно 
створювати сади, парки й ліси.
– Які заходи, на вашу думку, є ефективнішими? Аж страшно 
уявити, яким брудним повітрям ми дихаємо. Невже нічого не 
можна зробити? Поясніть, чому. (Не спалювати листя; 
заводи та фабрики повинні бути безвідходними або 
очищати викидні гази; більше користуватися 
тролейбусами, трамваями.)
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Повітря


Повітря і не видно, і не чути.
Але без нього нам не обійтись. 
Не можна ні хвилиночки пробути. 
Ось ти навколо себе подивись. 
Все дихає: листочок і травичка, 
метелик, що над квіткою летить. 
І дише рибка й рак, і дише річка... 
Повітря треба кожному, щоб жить.


Надія Красоткіна
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виготовте власноруч


ВИТИНАНКА







САМОРОБКА


ВАМ ЗНАДОБЛЯТЬСЯ:


• аркуш кольорового або білого паперу


•л інійка•п ростий олівець


•н ожиці• клей ПВА• матеріали для оздоблення


   за власним бажанням







САМОРОБКА


ВИКОНАЙТЕ ПОСЛІДОВНО:


• Аркуш паперу складіть учетверо
по горизонтальній лінії


•Н амалюйте ескіз сніговика
•В иріжте по контуру
•Р озгорніть складений аркуш


ВАМ СПОДОБАВСЯ ВАШ ВИТВІР?







САМОРОБКА


ПОДИВІТЬСЯ 
КОРИСНЕ ВІДЕО:
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Ґрунт і його значення


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Ґрунт — це верхній родючий
шар землі, на якому ростуть


рослини й живуть різні живі організми


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Глинистий 
ґрунт


Піщаний 
ґрунт


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Перегній







ПРЕЗЕНТАЦІЯ







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Із перегною утворюються мінеральні 
речовини, які розчиняються у воді.







Україна багата на чорноземи


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







ПІЩАНІ


ГЛИНИСТІ


ЧОРНОЗЕМИ


КАМ’ЯНИСТІ


Основні види ґрунтів 


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







СКЛАД 


ґРУНТУ


ПОВІТРЯ


ВОДА


ПЕРЕГНІЙ


МІНЕРАЛЬНІ 
РЕЧОВИНИ


ГЛИНА


ПІСОК


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Головна властивість ґрунту—
його родючість


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







(пояснити кожну з асоціацій)


Ґрунт –
дари, бруд, корінь, житло. 


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







(поясніть словосполучення)


вода у ґрунті 
вода на ґрунті 


вода під ґрунтом 
вода над ґрунтом


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







(«Добре – погано»        
Назвати плюси і мінуси) 


вода у ґрунті


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







(пояснити  прислів’я)


«Добре ґрунт угноїш —


урожай потроїш»
(розв’язати задачу)


«На дачі в сім’ї немає домашніх тварин, тому 
перегною нема. Як збагатити   ґрунт перегноєм в 
таких умовах?» 


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Ти – фіалка, яку забули полити і 
залишили на 3 дні зовсім одну на 
підвіконні. Розкажи про те, що ти 
відчуваєш при цьому.


(Що тобі хочеться? 


Що тебе хвилює?) 


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Ти – ґрунт 
- Яким тобі краще бути?
- Де б ти хотів знаходитись? 
- Про що ти мрієш?
- Хто твої друзі?
- Хто вороги?
- Що любиш найбільше?


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


(скласти розповідь про ґрунт за 


допомогою ознак поданих слів)


ҐРУНТ


ЛИМОН НІЧ


корисний   темна


смачний  таємнича 







ПРЕЗЕНТАЦІЯ













 


ПРИРОДОЗНАВСТО


3 клас








*
































Ґрунт — це верхній родючий 


шар землі, на якому  ростуть


 рослини і живуть різні живі організми. 











*
































Глинистий 


ґрунт


Піщаний 


ґрунт








*

















Перегній 








*























*




















Із перегною утворюються мінеральні речовини, які розчиняються у воді.








*




















Україна багата на чорноземи








*




















ПІЩАНІ








ГЛИНИСТІ








ЧОРНОЗЕМИ








КАМ’ЯНИСТІ





   Основні види ґрунтів 






































Головна властивість ґрунту— 


його родючість








*














      (пояснити кожну з асоціацій) 





Ґрунт – 


дари, бруд, корінь, житло. 











         (поясніть словосполучення)





вода у ґрунті 


вода на ґрунті 


вода під ґрунтом 


вода над ґрунтом











(«Добре – погано»                         


 Назвати плюси і мінуси) 





вода у ґрунті











(пояснити  прислів’я)


         «Добре ґрунт угноїш —   


             урожай потроїш»





(розв’язати задачу)





«На дачі у сім’ї немає домашніх тварин, тому перегною нема. Як збагатити   ґрунт перегноєм в таких умовах?» 














Ти – фіалка, яку забули полити і залишили на 3 дні зовсім одну на підвіконні. Розкажи про те, що ти відчуваєш при цьому.


 (Що тобі хочеться? 


Що тебе хвилює?) 











                       Ти – ґрунт 





-	Яким тобі краще бути?


-	Де б ти хотів знаходитись?


-	Про що ти мрієш?


-	Хто твої друзі?


-	Хто вороги?


-	Що любиш найбільше?











(скласти розповідь про ґрунт за допомогою ознак поданих слів) 


                               ҐРУНТ


          ЛИМОН                             НІЧ


      корисний              темна


      смачний             таємнича 


























		back: 








РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


ЯКА РОЛЬ ПОВІТРЯ В ПРИРОДІ
Матеріал до уроку


Гра «Упізнай мене»:
– це предмет неживої природи;
– це те, що оточує нас, але не створене людиною;
– це те, без чого не може існувати будь-який предмет живої природи. (Повітря)


Хвилинка-цікавинка.
Чи знаєте ви, що:
– без їжі людина може прожити кілька тижнів;
– без води – кілька днів;
– без повітря – кілька хвилин.


 Земля оточена з усіх боків повітрям. Воно невидиме, але є всюди. Повітря заповнює щілини, є в 
ґрунті, у воді. Без повітря не можуть жити рослини, тварини, люди. Але воно потрібне не тільки для 
дихання. Повітря розсіює сонячні промені вдень, уночі оберігає від охолодження, є своєрідним 
щитом для планети. Що ж таке повітря?
 Повітря – це суміш газів. Основні з них: азот (78 %) і кисень (21 %). Інші становлять лише 
близько 1 % (серед яких вуглекислий газ – 0,03 %). Кожний з газів виконує свою роль. У повітрі 
також є водяна пара. Її виділяють у повітря листки рослин, люди й тварини під час дихання, а також 
вона виділяється внаслідок випаровування води з ґрунту, з поверхні озер, морів та океанів. Водяна 
пара перетворюється на дощ і сніг, без яких життя на Землі було б неможливе. Крім газів, у повітрі є 
різні домішки (дим, сажа, пил та інші речовини).



https://youtu.be/JPPv5UmLe7Q
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Досліди


Дослід 5. «Повітря знаходиться в ґрунті».
Візьміть склянку з водою. Опустіть в неї 
грудочку землі. Що ви бачите? (Звідти виходять 
бульбашки.) Ці бульбашки і є повітря.
Висновок: Повітря знаходиться повсюди: у 
воді, у ґрунті, навколо нас у класі, на вулиці. 
Воно прозоре, без запаху, легше за воду, 
заповнює всі порожнини.


Дослід 4. «Повітря легше води».
Візьміть трубочку, опустіть її в склянку з 
водою. Подуйте в трубочку. Ви побачите 
бульбашки повітря, які піднімаються догори. У 
цьому можна переконатися, спостерігаючи за 
аквалангістами або за компресором в акваріумі.


Дослід 3. «Повітря – газоподібне тіло, яке 
займає певне місце».
Опустіть порожню склянку догори дном у 
посудину з водою.
Чи заповнює склянку повітря? Чому?
Якщо склянку повільно нахиляти, то можна 
побачити як зі склянки виходять бульбашки 
повітря, а в неї заходить вода


Дослід 2. «Де знаходиться повітря?»
У склянку перед уроком налийте холодну воду. 
Через деякий час на стінках склянки з’являться 
маленькі бульбашки. Це повітря, яке було у воді.
Висновок: повітря знаходиться у воді.


Дослід 1. «Чи можна відчути повітря?»
Візьміть аркуш паперу та помахайте біля 
обличчя. Що ви відчуваєте?


https://www.youtube.com/watch?v=BlnnUnP6NnE 
https://www.youtube.com/watch?v=BxSN4S_Vduk


Корисне відео







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


Цікава задача


На столі стояло три склянки. Перша була із соком, друга – з молоком, у третій не було 
нічого. Максим сказав, що на столі є порожня склянка, а Василь сказав, що всі склянки 
повні. Хто відповів правильно – Максим чи Василь?


– Як можна довести, що повітря існує довкола нас?
– Як життя на Землі пов’язане з повітрям?
– Чому говорять: «Без повітря не було б життя на Землі»?
– Які властивості повітря вам уже відомі?
– Можливо, ви вже в змозі визначити тему й завдання нашого уроку (учні висловлюють 
свої припущення щодо завдань уроку).
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РОЗРОБКА УРОКУ


ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА УРОКУ


Я досліджую світ


3


4


Предмет 


Клас


Базовий підручник (назва, автор)


3 клас


«Я досліджую світ», підручник для 3 класу (1 ч.) (авт. 
Гільберг Т., Тарнавська С., Грубіян Л., Павич Н.), 2020 
Які тіла нас оточують і з чого вони складаються


Формування знань


Тема уроку 


Тип уроку


Мета уроку відповідно 
до очікуваних 
результатів


Досліджує глину, крейду, молоко, повітря або інші тіла 
неживої природи й робить висновок про їхні властивості 
(колір, стан, твердість, прозорість, текучість, плавучість, 
крихкість, сипкість та інші) [3 ПРО 1.4];
порівнює тіла неживої природи за зовнішніми ознаками/
на основі досліджених властивостей [3 ПРО 1.5]; 
досліджує за інструкцією властивості речовин (води, 
заліза, цукру, кухонної солі, крохмалю) [3 ПРО 1.3]; 
застосовує знання про основні дії під час дослідження 
властивостей тіл і речовин [3 ПРО 1.6].


НАЗАД


2


1


5


ЯКІ ТІЛА НАС ОТОЧУЮТЬ І З ЧОГО ВОНИ СКЛАДАЮТЬСЯ


6







РОЗРОБКА УРОКУ


10


НАЗАД


Міжпредметні зв'язки


Змістові лінії, 
які будуть 
реалізовуватися


8 Природнича


9 Природа. Середовище соціалізації


Ключові компетентності


7 Завдання 1. Продовжити формувати поняття «природа нежива та жива».
Почати формувати поняття «тіло», «речовина».
2. Розвивати вміння розрізняти тіла й речовини в природі.
Учити мислити, аналізувати, доводити свою думку. 
Формувати дослідницькі навички. 
3. Пояснити учням техніку безпеки під час проведення дослідів
та експериментів з гострими предметами, з нашатирним 
спиртом (аміаком), мильним розчином. Стимулювати 
пізнавальну активність учнів. Учити працювати в парі. 
Виховувати повагу до думки товариша.


уміння вчитися: 
- навчально-організаційні: включається в роботу відразу після 
вказівки вчителя, співпрацює в парі, групі; 
- загальномовленнєві: говорить у повільному темпі, чітко, 
вільно, виразно, з відповідною силою голосу; зосереджено 
слухає вчителя, відповідає на запитання за відомою і вільною 
моделлю; з повагою звертається до вчителя, учнів;







Матеріали й обладнання


РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


- інформаційно-комунікативні: обговорює отриману 
інформацію; створює повідомлення, оптимально формулюючи 
свою думку, поєднуючи для цього різні форми (текст, фото, 
малюнок);
- громадянська та соціальна: діє згідно з прийнятими 
правилами на уроці, у суспільстві; толерантне поводження з 
однокласниками та іншими людьми; бажання жити в 
культурному середовищі.


12 


11 Види використаних ІКТ, 
інтернет-ресурси 
(зазначити джерела)


Підручник https://www.geneza.ua/product/871


Металева ложка, повітряна кулька; 
шматок крейди, залізний цвях, пластилін, гумова іграшка, 
склянка з водою, мило, пральний порошок, шампунь, трубочка 
для коктейлів; 
цукрова пудра, цукор-пісок, пресований цукор, склянка з 
водою; 
мультимедійна презентація уроку, іграшковий мікрофон.



https://youtu.be/BQDdPvuwmhY





РОЗРОБКА УРОКУ


1


НАЗАД


Актуалізація 
знань учнів


Пригадати…


СТРУКТУРА І ХІД УРОКУ


Етап уроку Діяльність учителя Діяльність учнів Очікувані
результати№


2


Вивчення 
нового 
матеріалу


– Ви коли-небудь
замислювалися, скільки в 
навколишньому світі 
різноманітних тіл? Із 
чого вони утворені? 


Учні відповідають 
на запитання


Повідомлення 
теми та мети 
уроку


Вправа «Шифрувальник»: 
розшифрувати тему уроку.
 (ІТЛА І ЧЕРОНИВИ)


Учні 
розшифровують 
тему уроку


1. Розповідь учителя з
елементами бесіди
Технологія «Мікрофон».


2. Розгадування кросворда.
«Із чого складаються тіла»)
 (Для роботи в групах 
використати Додаток 1. 
Роздати учням кросворд і 
запитання до нього.)


Учні відповідають 
на запитання.


Учні виконують 
завдання 


Виявляє у своєму 
оточенні тіла 
неживої природи й
класифікує їх за 
певними ознаками 
(формою, кольором,
станом тощо)
[3 ПРО 4.3];
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3. Розповідь про речовини.


Дослідницька робота. 
Технологія «Мозковий 
штурм».
Мета: Ознайомити учнів з 
твердими тілами, рідкими, 
газоподібними. 
Обладнання: ложка, вода в 
склянці, повітряна кулька.


Учні виконують завдання 
та досліди


наводить приклади речовин 
[3 ПРО 1.1];


досліджує глину, крейду, 
молоко, повітря або інші 
тіла неживої природи та 
робить висновок про їхні
властивості (колір, стан, 
твердість, прозорість,
текучість, плавучість, 
крихкість, сипкість та інші) 
[3 ПРО 1.4];


порівнює тіла неживої 
природи за зовнішніми
ознаками/на основі 
досліджених властивостей
 [3 ПРО1.5];


досліджує за інструкцією 
властивості речовин (води,
заліза, цукру, кухонної солі, 
крохмалю) 
[3 ПРО 1.3];


Технологія «Мікрофон». Учні відповідають на 
запитання


Фізкультхвилинка під 
музику.


V. Практична дослідницька 
робота. 
Технологія «Робота в 
групах».


Учні виконують завдання 
та досліди







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


Учні підбивають 
підсумки уроку


1. Гра «Мовчанка» (за
допомогою сигнальних 
карток показати, де 
речовини, де тіла)
2. Технологія «Незакінчені
речення»
3. Технологія «Мікрофон».
– Що корисного для себе ти
отримав на уроці?
4. Взаємооцінювання.
Визначення кращого 
дослідника.


Заключне слово вчителя.


Рефлексія


Домашнє 
завдання


4


3


застосовує знання про 
основні дії під час 
дослідження властивостей 
тіл і речовин
[3 ПРО 1.6].


Ви сьогодні добре 
попрацювали, тому 
домашнього завдання не 
задаватиму 
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Тема: «Які тіла нас оточують та із чого вони складаються»


– Ви коли-небудь замислювалися, скільки в навколишньому світі різноманітних тіл? Із чого вони утворені?


Вправа «Шифрувальник»
– Я бачу, що ви налаштовані на серйозну роботу. І перше завдання для вас як дослідників – розшифрувати
тему нашого уроку. (ІТЛА І ЧЕРОНИВИ)


І. Розповідь учителя з елементами бесіди


– Усе, що нас оточує: будь-який об’єкт неживої і живої природи, вироби й споруди, зроблені руками
людини, – називають тілами.
– Наприклад, я назву декілька предметів: Сонце, хмари, будинок, дерево, пташка, книга, телевізор, камінь.
Проблемне запитання:
– Як їх можна розділити на дві групи?
– Усі тіла можна розподілити на 2 великі групи: природні тіла, які створила природа, і вироби, зроблені
руками людини.
Природні тіла: Сонце, пташка, камінь, дерево.
Рукотворні тіла: будинок, телевізор, книга.
Природні тіла також розподіляються на 2 групи: тіла живої природи й тіла неживої природи. 


ХІД УРОКУ
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Технологія «Мікрофон»
– Організми називають тілами живої природи. 
– Назвіть тіла живої природи. 
(Відповіді учнів: людина, тварини, рослини, гриби, мікроби.)
 – До неживої природи належать небесні або космічні тіла, а також частина земних тіл.
– Назвіть тіла неживої природи. 
(Відповіді учнів: Сонце, Меркурій, Венера, Земля, Марс та інші планети й зорі. Земні тіла: камінь, 
сніжинка, крижинка.)


ІІ. Розгадування кросворда «Із чого складаються тіла»
(Для роботи в групах використати Додаток 1. Роздати учням кросворд і запитання до нього.)
– Із чого складаються тіла ми дізнаємося, коли розгадаємо кросворд.
      
ІІІ. Розповідь про речовини
– Усе, що нас оточує, складається з речовин.
Речовина – це вид матерії, те, із чого складаються тіла. Є тіла, утворені не однією, а кількома речовинами.
– Скільки речовин у світі?
Природні речовини. 
Деякі речовини трапляються в природі, Наприклад: золото, сіль, вода, мідь, залізо, глина, деревина, кисень, 
природний газ тощо.
Речовини, створені людиною. 
Інші речовини придумали й створили люди. Наприклад: пластмаса, скло, порцеляна тощо. І з кожним 
роком такі відкриття продовжуються.
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ІV. Дослідницька робота. Технологія «Мозковий штурм»


Мета: Ознайомити учнів з тілами: твердими, рідкими, газоподібними. 
Обладнання: ложка, вода в склянці, повітряна кулька.
– На які групи можна розділити всі речовини?
Стисла теорія: Ложка – тіло, яке має певну форму. Її зроблено з металу. Вода – тіло, яке не має власної 
форми, вона розтікається. Повітря й інші гази не можна побачити. Газом наповнюють повітряні кульки, щоб 
вони підіймалися.
Висновок: Ложку зламати дуже складно. Вона тверда й міцна.
Вода – це рідке тіло. Воно не має власної форми, займає об’єм ємності, у яку її наливають.
Повітря – це газ. Він не має своєї форми, але займає об’єм закритої ємності, до якої потрапляє. Ми його не 
бачимо.
Отже, тіла можуть бути твердими, рідкими, газоподібними.


Технологія «Мікрофон»
– Наведіть свої приклади речовин, що належать до твердих, рідких, газоподібних. 
(Відповіді учнів: тверді речовини – це золото, деревина, сіль, цукор та інші. Рідкі речовини: вода, молоко. 
Газоподібні речовини: природний газ, кисень, азот, вуглекислий газ.)


Фізкультхвилинка під музику
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V. Практична дослідницька робота. Технологія «Робота в групах»


Завдання для 1-ї групи: об’єднуючи речовини, дослідити, як утворюється тіло.
Мета: утворити нове тіло із запропонованих речовин.
Обладнання: ємність для розчину (склянка), вода, мило (рідке), пральний порошок, шампунь, пластикові 
трубочки для коктейлів.
Теоретична довідка: вода, повітря, мило є речовинами. Вода й повітря існують повсюди, це природні 
речовини. Вода є гарним розчинником. Мило, порошок та шампунь – речовини, які створила людина, 
вони добре розчиняються у воді та можуть утворювати дуже тонку плівку, яка обволікає повітря, що 
видувається.


Інструкція для проведення досліду:
1. Прочитайте теоретичну довідку.
2. Додайте невелику кількість води до кожної мийної речовини, перемішайте. У вас утворився мильний
розчин.
3. Використовуючи трубочку, спробуйте видути мильну бульбашку.
4. Проаналізуйте, який розчин виявився найкращим для видування бульбашки.
5. Схарактеризуйте речовини, використані для утворення тіла (мильної кульки).
6. Запишіть спостереження в таблицю.


Висновок:
Мильна кулька, яку вдалося утворити, – це тіло, а мийні засоби, вода, повітря всередині плівки – це 
речовини. Мийні засоби – штучні речовини, а повітря та вода – природні. Найкращим розчином для 
утворення бульбашок виявився шампунь з водою.
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Завдання для 2-ї групи: дослідити, що відбувається із цвяхом, крейдою, пластиліном, якщо ці предмети 
спробувати зламати або зігнути. 


Мета досліду: виявити деякі властивості твердих тіл.
Обладнання: залізні цвяхи, шматочки крейди, пластилін, гумова іграшка.
Теоретична довідка: металеві цвяхи, пластилін і шматочки крейди – тіла, тому що мають певну форму. 
Металеві цвяхи зроблені з металу, наприклад, заліза. Крейду виготовляють з вапняку, а пластилін – з глини, 
до якої додають інші речовини. Гумову іграшку виготовлено з гуми.


Інструкція для проведення досліду: 
1. Прочитайте теоретичну довідку.
2. Розгляньте тіла. Яку форму вони мають?
3. Спробуйте зламати чи зігнути їх.
4. Виявіть для кожного тіла його особливість.
5. Результати досліду обговоріть та зафіксуйте в таблиці.


Висновок: 
Крейда тверда, але крихка. Цвях зламати не можна. Він твердий і міцний. Пластилін легко гнеться та міняє 
свою форму. Він пластичний. Гумова іграшка – пружна, після стиснення відновлює свою форму. Отже, тіла 
можуть бути твердими, крихкими, пластичними та пружними.
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Завдання для 3-ї групи: дослідити одну й ту саму речовину, яка має різний вигляд.


Мета: дізнатися, чи змінюються властивості речовини, якщо вона матиме різний вигляд.
Обладнання: цукрова пудра, цукор-пісок, шматочок пресованого цукру, три склянки з водою.
Теоретична довідка: цукор – природна речовина, яка є в рослинах. У цукровому буряку її дуже багато. 
Люди навчилися вилучати її за допомогою гарячої обробки та надавати різного вигляду. Цукор 
використовують для підсолоджування їжі та напоїв. 


Інструкція для проведення досліду:
1. Прочитайте теоретичну довідку.
2. Додайте до кожної склянки воду.
3. Поспостерігайте, що відбувається.
4. У якій склянці речовина розчинилась найшвидше? Чому?
5. Покуштуйте утворений розчин. Який він має смак?
6. Результати досліду обговоріть та зафіксуйте в таблиці.


Висновок: 
Одна й та сама речовина може мати різний вигляд, але при цьому зберігати свої основні властивості. 
Цукор у всіх виглядах має солодкий смак. При змішуванні з водою виявилося, що найшвидше 
розчинилася цукрова пудра, а найдовше розчинявся пресований цукор. Що більше цукру розчинити у 
воді – то солодший буде її смак.
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VI. Рефлексія


Гра «Мовчанка». (За допомогою сигнальних карток показати, де речовини, де тіла.)


Технологія «Незакінчені речення»
– Продовжити речення:
1. Крейда, алмаз, камінь – це ... .
2. Тіла бувають природними, ... .
3. Тіла складаються з ... .
4. Речовини бувають твердими, ... , ... .


Технологія «Мікрофон»
– Що корисного для себе ти отримав на уроці?


Взаємооцінювання
Визначення кращого дослідника.


Заключне слово вчителя
На сьогоднішньому уроці ви спробували себе в ролі маленьких дослідників. Я хочу побажати 
кожному з вас стати великим дослідником у своєму житті.
Ви сьогодні добре попрацювали, тому домашнього завдання не задаватиму.
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Кросворд «Із чого складаються тіла»
Завдання: прочитати ключове слово по вертикалі


Додаток 1


1. Що вносять у ґрунт, щоб підвищити його
родючість? 
2. Чим учні пишуть на дошці в школі?
3. Рідина, напій, який отримують у результаті
заварювання листків, які попередньо 
підготовляють, висушують. Подають на сніданок, 
обід, вечерю. Запрошують у гості на ... .
4. Тверда крихка речовина бурого кольору, що
складається з решток рослин, легша за воду.
5. Чорне, блискуче, у воді тоне, у печі горить. Цілу
зиму людей веселить.
6. Ґрунт повільно пропускає воду, якщо в ньому
є ... . 
7. Що виробляє рослина, а вдихає людина?
8. Що заливають у бак машини, коли вирушають у
дорогу? 


1. Добрива 2. Крейда 3. Чай 4. Торф 5. Вугілля 6. Глина 7. Кисень 8. Пальне
Ключове слово: РЕЧОВИНА
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ВІДЕОУРОК
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Інтерактивне наповнення


до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


Тема 4. Явища природи. Тіла і речовини
ЯК ДОБУВАЮТЬ КОРИСНІ КОПАЛИНИ (с. 160-163)


НАЗАД


ВІДЕО:


https://www.youtube.com/watch?v=MsU6g8A8OeY – Три види видобутку корисних копалин
https://www.youtube.com/watch?v=YZuQGwWS33U – Корисні копалини
https://www.youtube.com/watch?v=4LTivmwZGpQ – Корисні копалини України
https://www.youtube.com/watch?v=rQtL3aT18AU – Це наше і це твоє. Цінні в усьому світі корисні 
копалини – наші!
https://www.youtube.com/watch?v=Z8ZLfZfKfWE – Видобуток корисних копалин в океані
https://www.youtube.com/watch?v=N4UsbTkvs1k – Вугілля – рушійна сила промислової революції
https://www.youtube.com/watch?v=CVsBqygAvko – Як видобувають золото
https://www.youtube.com/watch?v=0OFh81ddy8g – Видобування нафти
https://www.youtube.com/watch?v=18wx3YPyCxw – Як насправді виглядають поклади газу
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КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/practice/ – Розвиток дитини. Експерименти та творчість 
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://naurok.com.ua/test/girski-porodi-korisni-kopalini-609163.html – Тести 
«Гірські породи. Корисні копалини»
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/1418 – Урок «Що таке корисні копалини?» 
http://kolosok.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/kls_ukr_029-032_01_12_2018.pdf – 
Скарби Землі (Колосочок, № 29-32, 2018) завантаження документа  
http://kolosok.org.ua/wp-content/uploads/2016/08/gazeta_25_2016.pdf – Цікаво про 
бурштин (Колосочок, № 25, 2016) завантаження документа  
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https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Цікаво знати


У надрах нашої планети залягають сотні, якщо не тисячі, різних видів корисних копалин. 
Освоєнням і видобутком мінеральних ресурсів опікується окрема галузь науки та техніки – 
гірська справа.


Перше місце за обсягами видобутку серед усіх корисних копалин посідає кам’яне вугілля. Від 
нього й досі залежить енергетична галузь багатьох країн.


Сіль – це ще один з найпоширеніших мінералів. Натрій хлорид, або сіль, видобувають у великій 
кількості. У середні віки сіль дуже цінувалася, позаяк це був єдиний харчовий консервант, який 
дозволяв робити запаси продуктів на зиму.


Обсидіан – вулканічне скло. Цей матеріал має високу щільність. Він утворюється під впливом 
високих температур під час виверження магми. Археологам вдалося знайти підтвердження того, 
що перші хірургічні інструменти виготовляли із цього матеріалу.


Джерело: https://tsikavi-fakty.com.ua/50-tsikavyh-faktiv-pro-korysni-kopalyny/
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Цікаві факти про нафту


Коли людство навчилося добувати та обробляти нафту, 
цивілізація зробила величезний стрибок уперед. Звичайно, зараз 
щосили ведуться пошуки альтернативних джерел енергії, але поки 
саме нафта забезпечує існування глобальної світової економіки. І 
справа не тільки в паливі – з неї також виготовляють багато інших 
речей.


Барель нафти дорівнює 158 987 літрів.


За день на Землі витрачається кількість нафти, еквівалентна тій, 
що формувалася в надрах нашої планети протягом півтора 
тисячоліття.


Перший нафтопереробний завод збудував у 1856 році на території нинішньої Польщі хімік і фармацевт Ігнацій 
Лукасевич. Саме він винайшов гасову лампу й розробив метод отримання гасу шляхом дистилювання сирої 
нафти. Саме гас був кінцевою метою видобутку нафти задовго до того, як його витіснив бензин. На початку 
розвитку нафтової галузі бензин не мав попиту, адже на той час його мало використовували. Це був дуже 
дешевий продукт, який застосовували для лікування від вошей або як розчинник для очищення тканини від 
масних плям. Через свою вартість і низький попит більшість нафтових компаній просто виливали бензин у 
річки.


   Джерело: http://korusno-znatu.in.ua/tsikavi-fakty/tsikavi-fakty-pro-naftu/ 
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Хто добуває корисні копалини?


Шахтар – людина, що добуває корисні копалини, спускаючись 
глибоко в шахту.
Професію шахтаря вважають однією з найнебезпечніших і 
найекстремальніших, її вибирають наймужніші та 
найсміливіші люди. Робота шахтаря полягає у видобутку 
різної руди в підземних шахтах. Це дуже важка праця, 
робітникам доводиться спускатися на велику глибину (від 800 
м до 4 км) у так званий забій, де й відбувається видобуток, 
наприклад, вугілля або золота, що згодом подається нагору за 
допомогою спеціальних транспортних засобів. У шахтах 
працюють різні фахівці, серед яких: гірники, техніки, 
механіки, електрослюсарі, машиністи тощо.
Свій початок гірська справа (а саме до неї належить і професія шахтаря) бере в XV столітті, коли люди почали 
видобувати різну руду з надр землі. У XVIII столітті відбувся бурхливий розвиток цієї професії, було відкрито нові 
родовища, оцінено їхні можливості та перспективи. Саме тоді й з’являються перші шахтарі. Слово «шахтар» 
походить від німецького «schacht» – підприємство, де провадиться видобуток корисних підземних копалин.
Професія шахтаря складна й одноманітна, вона потребує відповідних знань, міцного фізичного здоров’я, 
великого самовладання, терпіння, витримки й сили волі. Категорично не підходить людям, які бояться закритих 
просторів і мають проблеми з легенями. Щоб залучити робітників до цієї нелегкої праці, їм пропонують
 підвищену оплату й різні соціальні пільги, а також ранній вихід на пенсію. 
  Ця робота – для мужніх представників сильної статі.
   Джерело: https://robota.lviv.ua/index.php/business/ABC_jobs/shakhtar/print?tmpl=component 
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Цікаві факти
Вугілля – найбільш поширена копалина, яку використовують як паливо. З 20-метрового шару торфу 
під тиском утворюється лише двометровий пласт вугілля. Якщо аналогічний шар мертвої рослинності 
залягає на глибині 6 кілометрів, то пласт вугілля матиме лише 1,5 метра.


Залізні руди – природні мінеральні скупчення, які містять залізо. Вони різноманітні за мінералогічним 
складом, кількістю в них заліза й різних домішок. Домішки можуть бути цінними (марганцевий хром, 
кобальт, нікель) і шкідливими (сірка, фосфор, миш’як). Головними є бурий залізняк, червоний 
залізняк, магнітний залізняк.


Платину виявили в XVІ столітті іспанські мандрівники, які прибули до берегів Африки. Після 
дослідження цього матеріалу було виявлено його тугоплавкість і неможливість карбування з нього 
монет. Через це платину визнали непридатною та оцінили нижче вартості срібла. Нині платина є 
однією з найдорожчих корисних копалин. У 1843 році було знайдено найбільший платиновий 
самородок масою 9 кг 635 г. Побачити його вже не можна, оскільки він був переплавлений.


Учені з’ясували, що торф – відмінний консервант. У шарах торфу зберігаються рештки тварин і 
предмети побуту, а це дає змогу вченим дізнаватися дедалі більше подробиць про життя стародавніх 
людей і тварин.


Джерело: https://tsikavi-fakty.com.ua/50-tsikavyh-faktiv-pro-korysni-kopalyny/
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ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


Очікувані результати  навчання з  індексами ТОП 


Учень / учениця:


Навчальна діяльність


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА


НАЗАД


ТЕМА
П/З/А - сторінки 
за підручником, 
робочим  зошитом, 
альбомом з 
технологій
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Тема 2. Явища природи. Тіла і речовини 


ЯКІ 
БУВАЮТЬ 
ЯВИЩА 
ПРИРОДИ 
П-(С.79-81) 
З-(С.36-37)


наводить приклади тіл і явищ природи [3 ПРО 1.1], 
[3 ПРО 1.5];
описує явища природи, висловлює своє враження від 
них [3 ПРО 1.5];
розповідає про явища природи, що вивчалися і/або 
які доводилось спостерігати [3 ПРО 1.2]; 
проводить спостереження тіл і явищ у 
найближчому природному оточенні за планом, 
фіксує результати, презентує їх [3 ПРО 1.4]; 
виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 
4.1];
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3],[3 ГІО 8.1];


Практичний блок 
(спостереження, 
дослідження, вправляння).
• Ознайомлення з
джерелами інформації про 
природу.
• Ведення «Щоденника
спостережень за природою».







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД


30


ЯКІ ТІЛА 
НАС 
ОТОЧУЮТЬ І 
З ЧОГО 
ВОНИ 
СКЛАДА-
ЮТЬСЯ
П-(С. 82-86)) 
З-(С.38-39)


наводить приклади тіл природи [3 ПРО 1.1]; 
розрізняє і називає тіла неживої і живої природи; 
тіла природи і ті, що створила людина [3 ПРО 1.2]; 
складає перелік тіл неживої/живої природи на 
основі власних спостережень [3 ПРО 2.1];
виявляє у природному оточенні тіла неживої і живої 
природи, встановлює зв’язки між ними;
виявляє у своєму оточенні тіла неживої природи і 
класифікує їх за певними ознаками (формою, 
кольором, станом тощо) [3 ПРО 4.3];
порівнює тіла неживої природи за зовнішніми 
ознаками/на основі досліджених властивостей [3 
ПРО1.5];
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних  ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3], [3 ГІО 8.1];


Практичний блок 
(спостереження, 
дослідження, вправляння).
• Класифікація  і порівняння
тіл.
• Дослідження властивостей
матеріалів (за вибором учнів/
учителя).
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ЯКІ ТІЛА НАС 
ОТОЧУЮТЬ І 
З ЧОГО ВОНИ 
СКЛАДА-
ЮТЬСЯ 
Виготовлення 
серветки-
тримача
П-(С.85-86) А-
(С.30-32)


виготовляє виріб з тканих і нетканих матеріалів, 
зокрема вторинних [3 ТЕО 1.4; 2.2; 3.1; 3.2]; 
вимірює розміри предметів за допомогою лінійки [3 
ТЕО 1.4];
працює з інструментами й пристосуваннями, 
дотримуючись безпечних прийомів і норм санітарії 
[3 ТЕО 2.1; 4.3];
організовує робоче місце [3 ТЕО 4.2];
виготовляє поетапно виріб за інструкцією з 
визначеною послідовністю самостійно або спільно з 
по-окремим розподілом частин роботи [3 ТЕО 2.2]; 


Практична робота
• Виготовлення серветки-
тримача для столових 
приборів.
(Ознайомлення з матеріалом 
для виготовлення виробів – 
фетр. Дослідження 
властивосте фетру.)







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД


розмічає деталі на матеріалі за допомогою шаблонів, 
трафаретів або креслярських інструментів та вирізує 
їх [3 ТЕО 2.1];
досліджує властивості тканих і нетканих матеріалів 
на дотик та візуально [3 ТЕО 1.3];
розрізняє види тканих і нетканих матеріалів 
натурального походження (рослинного і 
тваринного) та способи їх виготовлення [3 ТЕО 1.3]; 
розрізняє та використовує креслярські інструменти 
та лінії [3 ТЕО 1.2; 1.4];
вимірює розміри предметів за допомогою лінійки [3 
ТЕО 1.4];
обробляє деталі виробу за потреби [3 ТЕО 2.1];
виготовляє виріб з тканих і нетканих матеріалів, 
зокрема вторинних [3 ТЕО 1.4; 2.2; 3.1; 3.2];
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ЩО ТАКЕ 
ІНФОРМА-
ЦІЙНИЙ 
ОБ’ЄКТ
П-(С.86-87)
З-(С.11 
вкладки)


описує текстові й графічні об’єкти [3 ІФО 1.3];
порівнює властивості текстових і графічних об’єктів 
за спільними і відмінними ознаками [3 ІФО 1.3];
визначає об’єкти, які відповідають заданим 
властивостям [3 ІФО 1.3];
вміє змінювати значення властивостей текстових та 
графічних об’єктів [3 ІФО 1.3];
досліджує об’єкти за допомогою створених моделей 
[3 ІФО 1.3];
виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 
4.1];
співпрацює і взаємодіє з іншими у різних ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3],[3 ГІО 8.1];


Практична робота з 
комп’ютером







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД
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ДЕ 
ХОВАЄТЬСЯ 
ВОДА
П-(С.88-90)
З-(С.40)


наводить приклади водойм [3 ПРО 1.1];
ділиться інформацією з іншими щодо вживання 
достатньої кількості води щодоби [3 ПРО 2.2];
розповідає про поширення води на планеті, 
використання води людиною, значення повітря для 
рослин, тварин, людини [3 ПРО 1.5];
пояснює значення води у природі [3 ПРО 3.3];
виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 4.1];
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3],[3 ГІО 8.1];


Практичний блок 
(спостереження, 
дослідження, вправляння).
• Робота з глобусом і
географічними картами
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ЯКІ ВЛАСТИ-
ВОСТІ МАЄ 
ВОДА
П-(С.90-94)
З-(С.41-42)


моделює кругообіг води у природі [3 ПРО 1.4];
пояснює зміни станів води [3 ПРО 3.3];
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3], [3 ГІО 8.1];


Практичний блок 
(спостереження, 
дослідження, вправляння).
• Виготовлення моделі
кругообігу води в природі.







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД
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ЯКІ ВЛАСТИ-
ВОСТІ МАЄ 
ВОДА
Виготовлення 
витинанки 
«Сніговики»
П-(С.93-94)
А – (С.33-36)


працює з інструментами й пристосуваннями, дотримуючись 
безпечних прийомів і норм санітарії [3 ТЕО 2.1; 4.3]; 
організовує робоче місце [3 ТЕО 4.2];
розмічає деталі на матеріалі за допомогою шаблонів, трафаретів 
або креслярських інструментів та вирізує їх [3 ТЕО 2.1];
розрізняє і використовує формат композиції (горизонтальний, 
вертикальний), симетричні й асиметричні форми, рівновага, 
спектр кольорів, теплі й холодні кольори та відтінки [3 ТЕО 1.4]; 
виконує завдання з продовженням: добудовує, домальовує, 
удосконалює або розробляє композицію виробу (засобами 
малюнку, ескізу, макету), зокрема з використанням цифрових 
пристроїв [3 ТЕО 1.2; 1.4];
аналізує свої помилки, по-можливості виправляє їх 
[3 ТЕО 1.5];
оцінює свою комунікативну діяльність, досягнення, труднощі 
[3 ТЕО 1.5];
дотримується правил спільної роботи в групі 
[3 ТЕО 1.5; 1.4];
розрізняє професії за сферами життєдіяльності 
[3 ТЕО 1.1; 2.1];
планує послідовність технологічних операцій для виготовлення 
спроєктованого виробу (пласкої та об’ємної форми) [3 ТЕО 1.1; 
2.2], технологій обробки матеріалів (витинка, вишивка, плетіння, 
мозаїка, пап’є-маше, скрапбукінг тощо) [3 ТЕО 2.2];
аналізує свої помилки, по-можливості виправляє їх 
[3 ТЕО 1.5];
оцінює свою комунікативну діяльність, досягнення, труднощі [3 
ТЕО 1.5];


Практична робота
• Виготовлення витинанки
«Сніговики».
(Ознайомлення з 
витинанкою, як видом 
українського  народного 
декоративного мистецтва 
«Витинанка».
Безпечні прийоми праці 
при виготовленні 
витинанки).







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД
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ЧОМУ ВОДА 
ПОТРЕБУЄ 
ОХОРОНИ
П-(С.96-99)
З-(С.45-46)


36


ЯКІ 
РЕЧОВИНИ  
РОЗЧИНЯ-
ЮТЬСЯ У 
ВОДІ
П-(С.94-96)
З-(С.43-44)


розповідає про використання води людиною 
[3 ПРО 1.5];
досліджує крейду [3ПРО 1.4];
виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 4.1];
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3],[3 ГІО 8.1];


Практичний блок 
(спостереження, дослідження, 
вправляння).
• Дослідження розчинності у
воді речовин, що 
використовуються у побуті 
(харчової солі, крохмалю,
питної соди).
• Розв’язування
компетентнісних задач.


наводить приклади водойм та їх використання 
[3 ПРО 1.1];
розповідає про використання води людиною 
[3 ПРО 1.5];
пояснює значення води в природі; зміни станів води 
[3 ПРО 3.3];
необхідність охорони [3ПРО 3.4];
описує способи очищення води й практикує деякі з 
них (відстоювання, фільтрування) [3 ПРО 1.3]; 
необхідність охорони водойм [ПРО 3.4];
застосовує знання для економного використання 
води у побуті [3 ПРО 3.4];
виявляє шану до традицій українського народу в 
ставленні до води [3 ГІО 1.3];
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3], [3 ГІО 8.1];


Практичний блок 
(спостереження, 
дослідження, вправляння).
• Проведення досліду
очищення води.
• Складання розповіді за
малюнками
• Складання пам’ятки
ощадливого використання 
води і електроенергії у побуті.
• Моделювання та аналіз
ситуацій перебування у 
природі.







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД
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ЯКА РОЛЬ 
ПОВІТРЯ У 
ПРИРОДІ
П-(С. 99-103)
З-(С.47-48)


розповідає про значення повітря для рослин, тварин, 
людини [3 ПРО 1.5];
виявляє пізнавальну активність на уроках 
[3 СЗО 4.1];
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3],[3 ГІО 8.1];


Практичний блок 
(спостереження, 
дослідження, вправляння).
• Компетентнісні завдання.
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ЯКІ ВЛАСТИ-
ВОСТІ МАЄ 
ПОВІТРЯ
П-(С. 103-107)
З-(С.49-50)


Виготовлення 
паперового 
літачка
П-(С.106)
А-(С.37)


досліджує у парі/в групі властивості повітря 
[3ПРО 4.3], [3 ГІО 7.2];
виявляє пізнавальну активність на уроках 
[3 СЗО 4.1];
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3],[3 ГІО 8.1];


Практичний блок 
(спостереження, 
дослідження, вправляння).
• Дослідження властивостей
повітря.


аналізує інформацію з різних джерел (підручник, 
фотографії, каталоги, посібники, комп’ютерні 
програми, інтернет-ресурси, музеї, фільми тощо) 
[3 ТЕО 1.4; 2.2];
розрізняє та використовує креслярські інструменти 
та лінії [3 ТЕО 1.2; 1.4];
вимірює розміри предметів за допомогою лінійки 
[3 ТЕО 1.4];
виконує розгортку об’ємних фігур, зокрема з 
використанням цифрових пристроїв [3 ТЕО 1.2; 1.4]; 
експериментує, добудовуючи виготовлені розгортки 
за потреби та бажанням [3 ТЕО 1.2; 1.4]; 


Практична робота
• Виготовлення паперового
літачка. 
(Вправляння у складанні 
паперу.
Випробовування  літачка. 
Проведення змагання чий 
літак пролетить найдальше.)







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД


розробляє макет об’ємних фігур індивідуально або в 
групі [3 ТЕО 1.4];
розробляє план реалізації задуму в матеріалі та 
критерії оцінювання майбутнього виробу 
[3 ТЕО 1.1];
аналізує моделі, подібні обраному виробу (моделі-
аналоги) для продукування нових ідей [3 ТЕО 1.4];
застосовує творчі методи проєктування – 
переносить форми природних і рукотворних 
об’єктів на власну модель (метод біоніки) 
[3 ТЕО 1.4];
описує модель спроєктованого виробу [3 ТЕО 1.2; 
1.4];
добирає матеріал для виготовлення спроєктованого 
виробу [3 ТЕО 1.3];
розраховує орієнтовні витрати на виготовлення 
виробу [3 ТЕО 3.1];
раціонально використовує час та матеріали, зокрема 
і вторинні [3 ТЕО 3.1; 3.2];
аналізує свої помилки, за можливості виправляє їх 
[3 ТЕО 1.5];
оцінює свою комунікативну діяльність, досягнення, 
труднощі [3 ТЕО 1.5];
дотримується правил спільної роботи в групі 
[3 ТЕО 1.5; 1.4];
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ЧОМУ 
ПОВІТРЯ 
ПОТРЕБУЄ 
ОХОРОНИ
П-(С.107-109)
З-(С.51)


ділиться інформацією з іншими щодо користі 
прогулянок на свіжому повітрі [3 ПРО 2.2];
виявляє шану до традицій українського народу в 
ставленні повітря [3 ГІО 1.3];
виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 
4.1];
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3],[3 ГІО 8.1];


Практичний блок 
(спостереження, 
дослідження, вправляння).
• Дослідження властивостей
повітря.
• Проблемні завдання.


41-42


У СРЕРЕДО-
ВИЩІ 
ТЕКСТОВОГО 
РЕДАКТОРА
П-(С.109-112)
З-(С.12-13 
вкладки)


розрізняє сучасні пристрої для роботи з інформацією 
[3 ІФО 1.1];
уміє увімкнути/вимкнути комп’ютер та інші 
пристрої (за умови їх використання) [3 ІФО 1.2];
використовує необхідні значки на Робочому столі 
для запуску й роботи в програмах [3 ІФО 1.2];


Практична робота з 
комп’ютером
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ЩО ТАКЕ 
ГІРСЬКІ 
ПОРОДИ
П (С.113-114)
З-(С.52)


наводить приклади водойм, гірських порід, 
корисних  копалин та їх використання [3 ПРО 1.1];
розпізнає і називає гірські породи (пісок, глину, 
вапняк, граніт), корисні копалини у колекціях [3 
ПРО 1.5] [3 ПРО 1.3];
досліджує в парі/в групі властивості гірських порід, 
складає колекції [3 ПРО 4.3], [3 ГІО 7.2];
презентує інформацію про природу у вигляді 
таблиці тощо [3ПРО 2.2];
виявляє пізнавальну активність на уроках 
[3 СЗО 4.1];
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3],[3 ГІО 8.1];


Практичний блок 
(спостереження, 
дослідження, вправляння).
• Дослідження властивостей
гірських порід 
(ознайомлення).
• Складання розповіді.
• Практична робота
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ЯК 
ДОБУВАЮТЬ 
КОРИСНІ 
КОПАЛИНИ
П-(С.115-117) 
З-(С.53)


досліджує в парі/в групі властивості гірських порід, 
складає колекції [3 ПРО 4.3], [3 ГІО 7.2];
виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 4.1];
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3],[3 ГІО 8.1];


Практичний блок 
(спостереження, 
дослідження, вправляння).
• Ознайомлення з
гірськими породами і 
корисними копалинами.
• Порівняння
властивостей гірських 
порід (за вибором учнів/
учителя)


ЯКЕ 
ЗНАЧЕННЯ 
КОРИСНИХ 
КОПАЛИН 
ДЛЯ 
ЛЮДИНИ
П-(С.117-120)
З-(С.54)
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пояснює значення гірських порід і корисних копалин у  
добробуті людини [3 ПРО 3.3];
досліджує в парі/в групі властивості гірських порід, 
складає колекції [3 ПРО 4.3], [3 ГІО 7.2];
виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 4.1]; 
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3],[3 ГІО 8.1];


Практичний блок 
(спостереження, 
дослідження, вправляння).
• Ознайомлення з
гірськими породами і 
корисними копалинами.
• Порівняння властивостей
гірських порід (за вибором 
учнів/учителя).
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48


ЧОМУ ҐРУНТ 
– ВАЖЛИВЕ
ТІЛО 
ПРИРОДИ
П-(С.120-124)
З-(С.55)


46


пояснює значення гірських порід і корисних копалин у  
добробуті людини [3 ПРО 3.3];
досліджує в парі/в групі властивості гірських порід, 
складає колекції [3 ПРО 4.3], [3 ГІО 7.2]; 


Практичний блок 
(спостереження, 
дослідження, вправляння).
• Дослідження  «Чи
потрібен ґрунт кімнатним 
рослинам?»


47


ЧОМУ ҐРУНТ 
– ВАЖЛИВЕ
ТІЛО 
ПРИРОДИ
Виконання 
проєкту 
«Озеленення 
класної 
кімнати»
П-(С.122-123)


дотримується правил спільної роботи в групі [3 ТЕО 
1.5; 1.4];
розрізняє види ручних та механічних інструментів і 
пристосувань [3 ТЕО 2.1];
працює з інструментами й пристосуваннями, 
дотримуючись безпечних прийомів і норм санітарії 
[3 ТЕО 2.1; 4.3]; 
організовує робоче місце [3 ТЕО 4.2]; 
вирощує кімнатні рослини для класного приміщення 
або інших потреб [3 ТЕО 4.1]; 


Практична робота
• Виконання проєкту
«Озеленення класної 
кімнати».
(Ознайомлення з рослиною 
«Африканська фіалка». 
Правила та послідовність 
пересаджування рослин. 
Висаджування фіалки в 
грунт.)


; 


; 
; 


.


Практичний блок 
(спостереження, 
дослідження, вправляння).
• Розроблення пропозицій
щодо можливих заходів із 
захисту ґрунтів на 
шкільному подвір’ї.





		back_Plan: 

		p_Plan: 








РОЗРОБКА УРОКУ


ЯК ДОБУВАЮТЬ КОРИСНІ КОПАЛИНИ 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА УРОКУ


Я досліджую світ


3


4


Предмет 


Клас


Базовий підручник (назва, автор)


3 клас


«Я досліджую світ», підручник для 3 класу (1 ч.) 
(авт. Гільберг Т., Тарнавська С., Грубіян Л., Павич Н.), 2020 


Вивчення нового матеріалу з використанням елементів 
проєктної діяльності.


Тема уроку 


Мета уроку відповідно 
до очікуваних 
результатів


Поглибити знання учнів про корисні копалини, їхні види та 
способи використання на території України. 
Сформувати поняття «корисні копалини», показати їхній 
зв’язок із життям людини в цілому.
Розвивати вміння працювати самостійно, у групах; 
удосконалювати практичні навички роботи з картою 
«Корисні копалини».
Виховувати дбайливе ставлення до багатств своєї держави, 
продовжувати екологічне виховання учнів.


НАЗАД


2


1


5 Тип уроку


Як добувають корисні копалини


6







РОЗРОБКА УРОКУ


10


НАЗАД


Міжпредметні зв'язки


Змістові лінії, 
які будуть 
реалізовуватися


8


9


Громадянська та історична освітня галузь; 
соціальна та здоров’язбережувальна; 
природнича освітня галузь.


Ключові компетентності


7 Завдання 1. Повторити та засвоїти тему «Корисні копалини».
2. Дізнатись і вивчити, як добувають корисні копалини.


Природа.
Людина.


1) Вільне володіння державною мовою;
2) компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій;
3) екологічна компетентність;
4) навчання впродовж життя;
5) громадянські та соціальні компетентності.


11 Види використаних ІКТ, 
інтернет-ресурси 
(зазначити джерела)   


Використання мультимедійних технологій.


Матеріали й обладнання12 Колекція корисних копалин, таблиці, картки.







РОЗРОБКА УРОКУ


1


НАЗАД


Актуалізація 
знань учнів


СТРУКТУРА І ХІД УРОКУ


Етап уроку Діяльність учителя Діяльність учнів Очікувані
результати№


2


Вправа «Мозковий 
штурм»


Учні відповідають 
на запитання


Вивчення 
нового 
матеріалу


1. Читають статтю в 
підручнику й 
відповідають на 
запитання.
2. Діти кажуть, що їм 
спадає на думку, коли 
чують вислів 
«корисні копалини».
3. Учні прикріплюють 
назви корисних 
копалин на дошці, 
групуючи їх за 
агрегатним станом на 
тверді, рідкі та 
газоподібні; 
аналізують, яких 
більше, яких менше.


Досліджує в парі/у 
групі властивості 
гірських порід;
 
складає
колекції;
 
виявляє 
пізнавальну 
активність;


співпрацює і 
взаємодіє з 
іншими в різних 
ситуаціях.


1. Робота за підручником 
(с. 126–129).
2. «Асоціативний кущ».
3. Розподіл корисних 
копалин за агрегатними 
станами.
4. Віртуальна екскурсія 
шахтою.
5. Практична робота 
«Ознайомлення з 
колекцією корисних 
копалин». 
Робота в групах.


Виявляє 
пізнавальну 
активність.







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


Рефлексія


Домашнє 
завдання


4


3


Скласти кросворд на тему 
«Корисні копалини».


Технологія «Незакінчене 
речення».
– Сьогодні на уроці ми 
дізнались про...
– Мені було цікаво дізнатися 
про корисні копалини те, що...
– Мене вразило про корисні 
копалини те, що... 


Складає кросворд. Досконало запам’ятав урок;
уміння логічно та критично 
мислити.


Дати повну відповідь 
на запитання.


Визначення рівня знань та 
самооцінка


4. Перегляд учнями 
відео на 
мультимедійній дошці.
5. Кожна група 
досліджує властивості 
своєї корисної 
копалини.
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Як добувають корисні 
копалини


Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас Підготувала студентка групи ПО-21(б) Мазур 
Валентина


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Сьогодні у нас незвичайний урок. 
В глибини землі ми всі зробимо крок.


Дізнатися спробуєш, що за скарби 
Ховаються в надрах твоєї землі!


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Корисні копалини - підземні багатства, що залягають 
глибоко під землею 


● Гірські породи, які людина видобуває


в природі та використовує для своїх потреб, 
називають корисними копалинами


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Видобування 
торфу


Торф видобувають відкритим 
способом. Родовище торфу 
називається торфовищем.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Пісок та глину видобувають відкритим
способом – у карєрах


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Нафту і природний газ видобувають 
за допомогою свердловин


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Гранітний кар’єр


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







 Кам’яне вугілля видобувають у глубоких 
шахтах


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Соляна шахта


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Гра “Корисні копалини”
https://learningapps.org/8315273


ПРЕЗЕНТАЦІЯ
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ОЗЕЛЕНЕННЯ 
КЛАСНОЇ 
КІМНАТИ







САМОРОБКА


ВАМ ЗНАДОБЛЯТЬСЯ:
Інвентар для пересаджування рослин
Ринка з піддоном для  рослини 
Рослина (оберіть за бажанням)
Ґрунт для кімнатних рослин
Дренаж (керамзит) або дрібні камінці
Гумові рукавички







САМОРОБКА


Крок 1


• Підготуйте ринку: 
  на дно насипте трохи 
  керамзиту або камінців – 
  це буде дренаж.
•Н а шар дренажу покладіть ґрунт.







САМОРОБКА


Крок 2
• Дістаньте рослину зі старої ринки, 
  заздалегідь ретельно поливши її.


• Обережно очистіть коріння рослини 
  від зайвого ґрунту й гнилих залишків.







САМОРОБКА


Крок 3


• У центрі ринки зробіть 
  заглибину в ґрунті 
  та помістіть туди рослину.







САМОРОБКА


Крок 4


• Заповніть ринку ґрунтом, 
  присипаючи коріння рослини, 
  та ущільніть його.
•Р озмістіть ринку з рослиною 
  на підвіконні та зволожте ґрунт.







САМОРОБКА


ВАЖЛИВО!!!
Кімнатні 


рослини варто 
пересаджувати тоді, 


коли вони припинили 
цвітіння.


Не забувайте регулярно 
поливати вашу рослину!
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Інтерактивне наповнення


до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


Тема 4. Явища природи. Тіла і речовини
ЩО ТАКЕ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБ’ЄКТ (с. 118-119)


НАЗАД


ВІДЕО:
https://www.youtube.com/watch?v=OgYu2_7GUV0&t=108s – Роль інформації в житті людини
https://www.youtube.com/watch?v=kbwRXSmpfrw – Що таке інформація (повторення матеріалу)
https://www.youtube.com/watch?v=mO4Axnw5nM4 – Види інформації за способом подання
https://www.youtube.com/watch?v=svRpBZAA4aI – Способи подання повідомлень
https://www.youtube.com/watch?v=sfKVm91HFyk&t=71s – Роль інформаційних технологій у 
житті сучасної людини
https://www.youtube.com/watch?v=HnnDpbJMw00 – «Книга-мандрівка. Україна» (1 серія). «Код 
Кнорозова». Як українець розшифрував мову мая







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-comliteracy-klas3-skills-sortpop – 
Розвиток дитини. Практичні завдання
https://childdevelop.com.ua/practice/ – Розвиток дитини. Експерименти та творчість 
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
http://8next.com/inf/4592-inf_013.html – Об'єкти та їхні властивості, інформаційний 
об’єкт
https://learningapps.org/index.php?s=%D0%BE%D0%B1%22%D1%94%D0%BA%D1%
82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%
88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%
82%D1%83 – Інтерактивні вправи «Об’єкти навколишнього світу»
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/7388 - Гра «Вежа спостережливості»







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД
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Інтерактивне наповнення


до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


Тема 4. Явища природи. Тіла і речовини
ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН ДЛЯ ЛЮДИНИ (с. 164-167)


НАЗАД


ВІДЕО:


https://www.youtube.com/watch?v=mF8uxuyyptI&t=47s – Корисні копалини
https://www.youtube.com/watch?v=YZuQGwWS33U – Корисні копалини
https://www.youtube.com/watch?v=4LTivmwZGpQ – Корисні копалини України
https://www.youtube.com/watch?v=e8Cd4Mj0bHU – Гірські породи та мінерали. Корисні 
копалини. Все для вчителя
https://www.youtube.com/watch?v=JopVOrz7PWs – Еко плюсплюс. Екозвички
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КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-ecology-free-iresearch-klas3-sortpop – 
Розвиток дитини. Практичні завдання
https://childdevelop.com.ua/practice/ – Розвиток дитини. Експерименти та творчість 
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://naurok.com.ua/test/korisni-kopalini-589782.html – Тест «Корисні копалини» 
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2266 – Урок «Корисні копалини. Значення 
гірських порід в природі та для людей. Охорона корисних копалин»
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https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ
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Цікаво знати


Мінерали й гірські породи, які використовують або можуть бути використані в народному 
господарстві, називають «корисними копалинами» (мінеральною сировиною). Люди 
видобувають корисні копалини з прадавніх часів. Ще на ранніх стадіях свого розвитку 
людина розумна активно використовувала ті ресурси, які надавала їй природа. Спочатку 
вона брала те, що було на видноті, – воду, деревину, каміння.


Найбільш важливими для розвитку людства корисними копалинами стали метали й 
паливо. Саме опанування видобутку та оброблення кам’яного вугілля й заліза різко 
посунули технічний прогрес уперед.


Залізну руду людина теж використовує здавна. Археологам вдалося довести, що 
виготовлення перших предметів із залізної руди датується ІІ–ІІІ століттями до нашої ери. 
Першими використовували цю корисну копалину жителі Месопотамії.


Золото було визнане одним з найбільш гнучких металів. Його використовують під час 
виробництва точних приладів і різних прикрас, навіть для виготовлення швейних ниток. З 
однієї унції золота можна отримати нитку завдовжки приблизно 80 кілометрів.
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Цікаво знати


Срібло здавна славиться своїми бактерицидними властивостями. Ще воїни Стародавнього 
Риму використовували його для лікування. Якщо в бою людина отримувала серйозні рани, то 
цілителі обкладали місця каліцтв срібними пластинами. Після таких процедур рани швидко й 
без ускладнень гоїлися.


Мармур ще в давнину використовували для оздоблення приміщень і створення різних 
декоративних елементів. Зумовлено це дивовижною твердістю матеріалу і його 
зносостійкістю. Мармур протягом 150 років зберігає первинний вигляд навіть при впливах 
температур, вологи або сонячних променів.


Учені, дослідивши торф, виявили в ньому своєрідні нитки, які відрізняються надзвичайною 
міцністю. Це відкриття знайшло своє застосування в легкій промисловості. У Голландії були 
представлені перші вироби з торф’яних ниток. Також торф – відмінне добриво. Проте його не 
можна застосовувати в чистому вигляді, тож як добриво його додають у звичайну землю й 
ретельно перемішують.


Джерело: https://tsikavi-fakty.com.ua/50-tsikavyh-faktiv-pro-korysni-kopalyny/ 
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Як глина змінила людину? 


Джерело: http://kolosok.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/kls_ukr_029-032_01_12_2018.pdf  


Приблизно 10 тисяч років тому, в епоху неоліту, 
замість посуду з дерева або м’яких порід каменю, 
панцирів черепах, черепів тощо люди почали 
виготовляти посуд з тістоподібної суміші, що 
складалася з глини, піску, товчених черепашок та 
стебел рослин. Посудини ставили між камінням або 
в пісок, навколо розпалювали вогонь і варили їжу. 
У посуді з обпеченої глини та кераміки запасали 
зерно та коренеплоди, він захищав продукти від 
шкідників, у ньому довше зберігалося м’ясо й 
молоко. Глину використовували для ліплення 
різних культових фігурок, виготовлення знарядь 
праці та зведення житла. Глинобитні стіни добре 
захищають від вітру та зберігають тепло. 
Стародавні люди сушили глину на сонці, а коли почали виплавляти метали, з’явилися й печі для випалу 
глиняного посуду. Гончарство стало окремим ремеслом, секрети якого передавали лише родичам. У 
порівнянні з металами, склом, деревом, кераміка менше піддається руйнуванню атмосферними опадами, 
тому зразки найдавніших керамічних виробів дійшли до наших днів у гарному стані. Вони дають важливу 
інформацію вченим про ті давні часи.
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Джерело: https://www.calameo.com/books/004541286659e4ddcb3cc
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РОЗРОБКА УРОКУ


ЯКІ БУВАЮТЬ ЯВИЩА ПРИРОДИ


НАЗАД


ВАРІАНТ 1
ВІДЕОУРОК (підручник, с. 86-88) 
ТЕМА: ЯВИЩА ПРИРОДИ


Голос. Що таке «природні явища»? Вони бувають дуже рідкісними й звичайними. 
Нумо, познайомимося з ними разом!
На екраніЯвища природи – це зміни, які відбуваються в неживій і живій природі







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


Голос Щодня людина стикається з незвичайними явищами природи. Деякі – небезпечні. Інші – красиві, аж 
захоплює дух. Трапляються й рідкісні явища, такі як кульова блискавка або веселка. Про них складено багато 
міфів і легенд.
Наші предки, давні слов’яни, уявляли сили природи у вигляді живих істот, які, як вони вважали, могли 
допомагати людині, а якщо їх розсердити, то творили зло. Ми й тепер говоримо: сонце сіло, зайшло за хмару, 
хоча зовсім не уявляємо його у вигляді могутнього божества, яке щоранку перемагає темряву. Ми говоримо: 
вітер дме, земля родюча, гроза лютує, дощ падає. Так у нашій мові збереглися сліди міфологічних уявлень.


ЯКІ БУВАЮТЬ ЯВИЩА ПРИРОДИ СЕЗОННІ ЯВИЩА
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Голос Явища природи характеризують погоду із сезонними змінами природи й спостерігаються в певні сезони 
року. Кожна пора року має свої відмінні погодні явища природи: цвітіння навесні, гроза влітку, листопад 
восени та сніг узимку.


Пригадайте, які явища можна спостерігати в різні пори року.







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


НЕЗВИЧАЙНІ ЯВИЩА ПРИРОДИ
Голос. Які явища природи ще існують? Крім сезонних явищ природи, можна назвати ще 
кілька, що не пов’язані з певною порою року.
Може ви думаєте, що на світі не залишилося жодних таємниць? Аж ніяк! Світ сповнений 
невідкритих чудес. Багато загадок природи, імовірно, доведеться розгадувати й вам.


Які із цих явищ є небезпечними? Чому?


міраж  кульова блискавка смерч землетрус


ураган виверження вулкану цунамі полярне сяйво
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1. Зберігайте спокій, уникайте паніки, за необхідності надайте допомогу людям
похилого віку та з особливими потребами, дітям.
2. Закрийте вікна та відійдіть від них якомога далі.
3. Вимкніть електроприлади.
4. Не користуйтеся ліфтами.


НАСЛІДКИ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЯВИЩ 
https://www.youtube.com/watch?v=GPwM9cu5A6o


ДІЇ ПІД ЧАС СТИХІЙНОГО ЛИХА


ЯК БЕЗПЕЧНО ПОВОДИТИСЯ В ПРИРОДІ 


https://www.youtube.com/watch?v=WbLLz3AkYDo


https://www.youtube.com/watch?v=kI7CHps_RYQ&ab_channel=%D0%86%D0%BD%D1%84%
D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%
BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%
D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0 
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ВПРАВИ НА ЗАСВОЄННЯ
 УПІЗНАЙ ЯВИЩЕ ЗА ОПИСОМ


Голос. Стрімко й уперто з-за обрію насунулася темна хмара і якось одразу затягла все небо. Міцно заточила 
яскраве сонце в свою темницю. Стало похмуро. На якусь мить усе стихло, але тільки на мить. Немов 
схаменувшись, подув різкий холодний вітер і підняв на річці злі чорні хвилі. Сліпуча блискавка розпорола 
небо. І враз, різко й лякаючи, як постріл, пролунав грім. На річку з неба повалила лавина дощу. Він бив по 
хвилях товстими батогами. А хвилі, огризаючись, били назустріч тугим дощовим ниткам.


https://pixabay.com/ru/videos/%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%
D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%
83%D1%80%D1%8F-305/
або
https://ochepyatki.ru/view_video.php?viewkey=52342fd


Відповідь тут


ЯКЕ ПРИРОДНЕ ЯВИЩЕ З’ЯВЛЯЄТЬСЯ, КОЛИ ОДНОЧАСНО ПАДАЄ ДОЩИК І СВІТИТЬ СОНЕЧКО?


Голос. Веселка – одне з найдивовижніших явищ природи. Над 
сутністю цього явища люди замислювалися здавна. Веселка є 
супутницею дощу. Час її появи залежить від переміщення хмари, що 
дає зливові опади. Веселка може виникнути як перед дощем, так і в 
процесі випадання опадів або після закінчення процесу.
https://www.youtube.com/watch?v=MIdoEMKTNQo&feature=youtu.be1
2
Спочатку з’являється дощ у колі (1) і сонце в колі (2). 
Потім на їхньому перетині – ВЕСЕЛКА.
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ЗАЙМИ ПОЗИЦІЮ
Коли падає дощик – це добре, тому що…  Коли падає дощик – це погано, тому що…
Голос. Послухай, як казкові герої ставляться до дощику. 
Уривок 1. 
– Кому ти потрібен, дурний дощику?.. Тільки
заважаєш! Я трудився, я старався, павутинку свою 
плів. Між гілками її розтягував, чекаю, коли здобич 
потрапить! А твої краплі павутинку намочили й 
розірвали її. Забирайся геть з лісу!
– От тобі й маєш! – сказав дощик. – Одні мене
хвалять, а інші мене проганяють. Цікаво, чи потрібен 
я тут чи ні?
– Звісно, потрібен, – сказала сироїжка. Вона щойно
визирнула з-під землі, і на її круглому фіолетовому 
капелюшку ще лежав сучок та соснові гілочки. – Іди, 
іди, дощику, ми, гриби, без тебе рости не можемо!
– Ні-ні, – закричала лісова суниця в білій хустиночці.
– Ти зараз зовсім не потрібний. Я вся мокра, і в мене
не буде ягід!
– Молодець, дощику! – сказав мокрий, але дуже
задоволений лось. Ти ґедзів розігнав, мух перелякав, 
бо життя від них не було!
(Уривок з казки Едуарда Шима «СЛІПИЙ ДОЩИК»)


Під час читання казки на екрані її герої.
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Або (на вибір) уривок з казки 2. 
Прибіг дощик у село. То по дахах постукає, то в жолобках 
побулькає, співає:
Я з хмаринки упав, 
По землі пострибав.
Мої ніжки тоненькі,  
Цокотять помаленьку. 
У селі мене чекають
І у місті мене ждуть.
Тут і там я потрібний,
Усі люблять мене!
– Це справді так! – сказали огірки, які росли на городі. – Ми
дійсно на тебе чекали! Ох і нап’ємося зараз.
– Ще б пак, – відгукнулися вередливі помідори. – Дощик пішов!
То й не буде вам червоних помідорів. Щоб нам достигнути, 
потрібна спека й сухе повітря. А волога для нас шкідлива, 
розумієте?
– Нічого, нічого, – весело відгукнулася оранжева лілія, що росла в
квітнику перед будинком. – Дощик – це добре, це корисно. Після 
нього я так розквітну, що моя господиня буде дуже задоволена.
– Ми дуже ніжні квіти, – зарюмсали сині люпини. – У нас такі
ніжні капелюшки, що коли вони намокнуть, ми не витримаємо й 
зламаємося...


(Уривок з казки Едуарда Шима «СЛІПИЙ ДОЩИК»)
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ВІДЕОУРОК 
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ВАРІАНТ 2ТЕМА. ЯВИЩА ПРИРОДИ
Оповідання-казка Едуарда Шима «СЛІПИЙ ДОЩИК»


МЕТА: продовжити знайомство з природними явищами – дощиком та веселкою. Удосконалювати 
навички читання, учити дітей формувати власну думку, дискутувати, аналізувати та порівнювати об’єкти, 
визначаючи спільне та відмінне, виховувати любов до природи.


ХІД УРОКУ


I. Привітання
II. Актуалізація
Прогноз погоди на сьогодні
– Які ви знаєте явища природи?
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Прийом «Зацікав»


Мета: стимулювати інтерес, пізнавальну активність.
– Сьогодні на уроці ми поговоримо про одне з явищ природи. А про яке, ви дізнаєтеся, відгадавши загадку.
(На магнітній дошці слово «дощик», закрите макетом хмарки. На краплинках дощу записані слова.)
Завдання: зібрати краплинки-слова та скласти загадку про одне з явищ природи.


Діти знімають краплинки, читають слова зі 
зворотного боку й складають загадку 


Мета: продемонструвати наявну розбіжність – одне й те 
саме явище природи водночас є і добрим, і поганим – 
залежно від точки зору: для кого чи для чого.
– Діти, коли падає дощ, на ваш погляд, це добре чи
погано? Починайте відповідь словами: «На мій погляд, 
коли падає дощик – це добре (погано), ...».


– Так, сьогодні на уроці ми прочитаємо оповідання-
казку про дощик.
– Що таке дощик?


Прийом «На ваш погляд?»







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


Гра «Оптимісти», «Песимісти»
(Робота в групах).


Мета: сформувати власне ставлення до об’єкта, сприяти виникненню дискусії в класі, виявленню різних 
думок у ставленні учнів до певної проблеми.


Учитель/учителька обов’язково пропонує учням (з протилежними поглядами на проблему) пояснити свою 
думку, наводячи аргументи, що спонукало оцінити своє ставлення саме так.
Висновок робить учитель/учителька.
– Дощ – це природне явище, і ставлення до нього різних людей може бути різним залежно від ситуації.







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ
– Сьогодні ми прочитаємо казку про пригоду одного Дощика, який ніяк не міг зрозуміти, хороший він чи
поганий.
У казці дощик зображено як живу істоту. Він розмовляє, думає, співає, як людина. 
(Цей текст наведено у частинках.)


ІV. УСВІДОМЛЕННЯ ЗМІСТУ
(Читання частинами із зупинками («кероване читання») з використанням багаторівневого опитування.)
Мета: стимулювати залученість школярів до читання, активізувати їхнє мислення в процесі читання. 
Сприяти усвідомленню тексту та його розумінню під час читання, учити «взаємодіяти» з прочитаним.
(Учні читають текст до зупинки. Після кожної зупинки вчитель/учителька ставить запитання 
багаторівневого характеру, які спрямовують процес осмислення прочитаного.)
Читання першої частини казки Едуарда Шима «Сліпий дощик» учнями (вид читання «Дощик»).
«Літній веселий дощик прибіг до лісу та й почав танцювати. То по березових листочках 
поцокотів, то по круглому осиковому листочку побарабанив. І тихесенько наспівує пісеньку:
– Я із-за хмари впав,
по землі пострибав.
Мої ніжки малесенькі
цокотять помаленьку.
– Яка чудова пісня! – почулися тоненькі голосочки, – Який хороший дощик!»


(Перша зупинка) – Про що ви дізналися з першої частини оповідання?
– Яким був дощик? Чому ви так думаєте?
– Як ви гадаєте, хто назвав дощик хорошим? Чому?
Відповіді дітей … … … … … … … … … … … … 







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


Читання учнями другої частини казки Едуарда Шима «Сліпий дощик».
Читають самостійно (метод «Рухомий рядок»).


«Це раділи водомірки. Вони жили в маленькому лісовому озерці й зараз стали біля берега, ніби маленькі 
човники біля пристані».


Словникова робота
Водомірки – водяні комахи.


Читання в особах.
Слова Дощика – читають хлопці.
Слова водомірок – дівчата.
Слова автора – учитель/учителька.
Останнє речення читають діти самостійно.


«– Отже, я вам подобаюсь? – запитав дощик. 
– Звичайно, – відповіли водомірки. – Ми на тебе так чекали! Наше озерце майже зовсім висохло, і ми не знали,
що робити далі... А тепер просторо... Лийся, дощику, лийся!
І дощик зацокотів ще сильніше й заспівав ще голосніше.
– Під кущем мене чекають, під кущем звірі, птахи, всі чекають, дзень-дзелень.
– Ще б пак! – почувся злий рипучий голос павука».


(друга зупинка) – Хто зустрівся дощику?
– Як водомірки зустріли дощик? Чому?
– Як до дощика поставився павук? Чому ви так вважаєте? Що буде далі?







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


Читання третьої частинки казки (вид читання: «Хвилька», «Блискавка», «Оплески»).


«– Кому ти потрібен, дурний дощику?.. Тільки заважаєш! Я трудився, я старався, павутинку свою плів. Між 
гілками її розтягував, чекаю, коли здобич потрапить! А твої краплі павутинку намочили й розірвали її. 
Забирайся геть із лісу!
– От тобі й маєш! – сказав дощик. – Одні мене хвалять, а інші мене проганяють. Цікаво, чи потрібен я тут
чи ні?
– Звісно, потрібен, – сказала сироїжка. Вона щойно визирнула з-під землі, і на її круглому фіолетовому
капелюшку ще лежав сучок та соснові гілочки. – Іди, іди, дощику, ми, гриби, без тебе рости не можемо!
– Ні-ні, – закричала лісова суниця в білій хустиночці. – Ти зараз зовсім не потрібний. Я вся мокра, і в мене
не буде ягід!
– Молодець, дощику! – сказав мокрий, але дуже задоволений лось. Ти ґедзів розігнав, мух перелякав, бо
життя від них не було!»


Словникова робота.
Ґедзь – велика муха, що живиться кров’ю тварин і соком рослин.
(читають типом «Я тобі – ти мені»)


«– Тьфу! – розсердився борсук, – я нірку чистив, підстилку міняв, а тут як хлюпне! Неподобство! Зовсім ти 
невчасно, дощику. Слухав дощик, слухав. Нічого не второпав.
– Ви тут без мене розберіться: потрібний я чи ні. А я поки що в село збігаю».


(третя зупинка) – Про що ви дізналися із цієї частини тексту?
– Кого зустрів дощик у лісі?
– Як поставилися лісові мешканці до Дощика? Чому? Доведіть
свою думку рядками тексту.







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


Класифікація героїв, з якими зустрівся дощик, залежно від ставлення до нього. 
Указати причину такого ставлення.


ДОБРЕ ПОГАНО


Водомірки 
Сироїжка 
Лось  


Павук
Суничка
Борсук


– Куди попрямував дощик? Чому?
– Як ви гадаєте, чи засмутився дощик від того, що його проганяють? Чому?
– Кого може він зустріти в селі?
– Як поставляться до нього в селі? Чому ви так думаєте?
– А що б зробили ви, якби зустріли дощик? Що б ви йому сказали?







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


І група
Скласти розмову-діалог між дітьми та дощиком.
II група (передбачення).
Уявіть себе на місці дощика. Пофантазуйте та продовжте казочку «Дощик у селі».
(Дітям можна дати підказки: малюнки, ілюстрації героїв, яких би міг зустріти дощик у селі. Відповідь, за 
бажанням, можна продемонструвати у формі інтерактивного театру.)
III група (вид читання: «Маятник», «Відлуння»).


«Прибіг дощик у село. То по дахах постукає, то в жолобках побулькає, співає:
– Я з хмаринки упав, У селі мене чекають
по землі пострибав. і у місті мене ждуть.
Мої ніжки тоненькі, Тут і там я потрібний,
цокотять помаленьку. усі люблять мене!
– Це справді так! — сказали огірки, які росли на городі. – Ми справді на тебе чекали! Ох і нап’ємося зараз.
– Ще б пак, – відгукнулися вередливі помідори. – Дощик пішов! То й не буде вам червоних помідорів. Щоб
нам достигнути, потрібна спека й сухе повітря. А волога для нас шкідлива, розумієте?
– Нічого, нічого, – весело відгукнулася оранжева лілія, що росла у квітнику перед будинком. – Дощик – це
добре, це корисно. Після нього я так розквітну, що моя господиня буде дуже задоволена.
– Ми дуже ніжні квіти – зарюмсали сині люпини. – У нас такі ніжні капелюшки, що коли вони намокнуть,
ми не витримаємо й зламаємося...»


Робота в групах


Словникова робота
Люпин – трав’яниста рослина родини бобових, яку вирощують 
на зелене добриво, на корм худобі та як декоративну.







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


Робота з класом
– Чи справдились ваші передбачення?
– Чому?
– Кого зустрів дощик у селі?
Продовжуємо заповнювали таблицю


ДОБРЕ ПОГАНО


Водомірки 
Сироїжка 
Лось
Огірки
Лілія


Павук
Суничка
Борсук
Помідори
Люпин


– Як поставилися до нього огірки, помідори, квіти? Чому?


Використати слова української народної пісні «Іди, іди, дощику»
ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


Проблемно-інтерактивне запитання


– Чим закінчиться казка?
– Чи зрозуміє дощик, який він: хороший чи поганий?


Читання останньої частини казки


«Не встигли квіти договорити, як на вулиці хтось закричав і засміявся. Босі хлопчаки бігли по 
калюжах, бризкалися та просили:
– Дощику, дощику, припустися!
– Ага, – зрадів дощик, – люди краще знають, потрібний я чи ні. «Припустися, припустися!»
І тільки він зібрався припуститися, як почув гуркіт коліс.
– Ех, – зітхнули селяни. – Не дасть нам дощик сіно косити... Хоч би вгамувався трішки...
Дощик зовсім розгубився. Він навіть співати перестав і переплутав слова своєї пісеньки:
– Я на хмарку впав,
я з землі прибіг. 
Мої ніжки товстенькі
тупотять помаленьку... 
Аж тут із-за хмар визирнуло сонечко. Воно так заблищало, засяяло, що дощик відразу осліп. І тепер 
уже він не обирав дорогу, а йшов навмання. І більше на нього ніхто не сердився. Усі зрозуміли, коли 
дощик прийшов невчасно, то зробив він це ненавмисно».


Словникова робота
Ненавмисно – непередбачено, випадково, несподівано.







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


V. РЕФЛЕКСІЯ


Мета: дати можливість учням оцінити нову інформацію, трансформувати її.
Дискусія із застосуванням «Т-схеми» 


Так Ні


Чи добре, коли падає дощ?


Інтерактивна вправа. Пресметод.
– Чи можете ви сказати про дощик, що він хороший чи поганий. (Сформулюйте відповідь у групках і
висловіть свою думку.)
ПОЗИЦІЯ
Ми вважаємо, що __________________


ОБҐРУНТУВАННЯ
 ___________тому, що ______________


НАПРИКЛАД _____________________
ВИСНОВОК
_____________, тому________________


ВИСНОВОК:
– Яким був дощик? (Дощик був сліпим)
– Який дощик ми називаємо сліпим?


Словникова робота
Сліпий дощик – краплистий короткочасний 
дощ у сонячний день.







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


Робота в групах 
І група
Виберіть ту частину тексту, яку б ви хотіли інсценізувати. Розподіліть ролі. Подумайте, як 
використати міміку, жести, щоб відтворити прочитане. Зіграйте обрану частинку казки.


II група. Малюнковий переказ


Озвучте діафільм


IІI група. «Узяти інтерв’ю»
Для цього вивішують плакат-опору із запитаннями: 
Хто...? Що...? Про що...? Про кого...? Чому...? Від чого...? Як....? Чим...? Для чого...? Де....? Коли...? 
Звідки...?


Діаграма Венна
Мета: порівняти дощик і сонечко.
– Чим схожі дощик і сонечко?
– Чим вони відрізняються?
– Коли водночас падає дощик і світить сонечко,
яке природне явище з’являється? (Веселка)







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


Гра «Веселкові кольори» 
(На партах у дітей – смужечки кольорового паперу. 
Завдання: зобразити веселку, користуючись порядком названих кольорів).


– Яка?   ... суничка засмутилася, коли пішов дощик (червона)
– Які?    ... лілії весело зустріли дощик (оранжеві)
– Яке? ... сонечко осліпило дощик (жовте)
– Які?     ... огірки дуже чекали на дощик (зелені)
– У якому? ... озерці раділи дощику водомірки (голубому)
– Які?    ... люпини хвилювалися, що дощик намочив їхні важкі капелюшки
(сині)
Останній колір – фіолетовий.
Перевірте, чи правильно ви зобразили веселку.
Червоний — оранжевий — жовтий — зелений — голубий — синій — фіолетовий. 
– Які почуття у вас викликає веселка?
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«Чому ґрунт, 
важливе тіло 
природи»


Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Що таке ґрунт? 
Географи називають ґрунт дзеркалом, 
фокусом ландшафту. 
У ґрунті стикаються всі компоненти
біосфери, поєднуються там, формуючи
складну, полігенетичну систему. 
Без ґрунту неможливе життя рослин і
тварин на суші.







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Один ллє,другий п’є,третій росте


Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Із чого складається ґрунт? 


Гумус Вода Повітря


Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Із чого складається ґрунт?
Проведемо дослід


Разом із учителем нагрій ґрунт на вогні 
в бляшанці,Потримай над ним 
шматочок скла.


Що ти помітив?


Чому на склі з’явилися краплинки води?


Вкинь у склянку з водою грудочку 
ґрунту.


Що ти помітив?


Чому почали виділятися дрібні 
бульбашки?


Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Родючість 
ґрунту –
основна його 
влативість
Під час виконання досліду,ти 
дізнався,що до складу ґрунту 
входить вода та повітря.Є також
в ґрунті перегній,глина,пісок та 
мінеральні речовини.Рослини 
живляться мінеральними 
речовинами лише тоді коли вони 
розчинені у воді. У деяких ґрунтах 
мало таких речовин,тому вони 
потребують добрив.


Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Розкажи,як удобряють ґрунт на твоїй 
грядці,садибі,ділянці,клумбі
ґрунт матиме більше поживних 
речовин,якщо в нього внети
мінеральне добриво


Крім внесення добрив ґрунт також 
потребує охорони та захисту


Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Перевір себе


1.Розкажи,яке значення
ґрунту для рослин та 
тварин


2.Які досліди підтверджують
що в ґрунті є повітря і вода?


3.Нащви основну властивість
ґрунту. Від чого вона 
залежить?


4.Яка роль організмів в
утворенні ґрунту?


Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Висновок
ґрунт – це верхній родючий 
шар землі,на якому ростуть 
рослини та живуть 
організми. До складу ґрунту 
входять 
вода,повітря,пісок,глина,міне
ральні речовини,перегній.


Основна властивість ґрунту 
– родючість


Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина
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https://learningapps.org/display?v=ph81vufxk20


https://learningapps.org/display?v=piy1wtpbn20


Виконайте вправи через Learningapps


Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас. 1 частина





		back: 








Інтерактивне наповнення


до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


Тема 4. Явища природи. Тіла і речовини
ЧОМУ ҐРУНТ – ВАЖЛИВЕ ТІЛО ПРИРОДИ (с. 168-171)


НАЗАД


ВІДЕО:


https://www.youtube.com/watch?v=RK5Yes0Tk3U – Ґрунт. Властивості ґрунту
https://www.youtube.com/watch?v=iTnfwU2aaXA&list=RDCMUCMRgLRJIVmxqCVO8tKk2Y0Q&index=12 
– Ґрунт. Склад ґрунту
https://www.youtube.com/watch?v=6oM-3RzVYxM – Ґрунти. Утворення ґрунтів
https://www.youtube.com/watch?v=1vNXVKo5EDk&list=PLEcdDZyYMAH2mHzjOZvYle-
Xm4o8JTzjn&index=40 – Це наше і це твоє. Чорнозем
https://www.youtube.com/watch?v=uOxAzYARnK8 – Презентація до уроку: «Ґрунт. Склад ґрунту. Охорона 
ґрунту»


Досліди
https://www.youtube.com/watch?v=lGIX2BqwpOs – Знаходимо пісок та глину в ґрунті
https://www.youtube.com/watch?v=Z_EiXktWpbQ – Знаходимо в ґрунті мінеральні 


речовини
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КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-ecology-free-iresearch-klas3-sortpop – 
Розвиток дитини. Практичні завдання
https://childdevelop.com.ua/practice/ – Розвиток дитини. Експерименти та творчість 
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://learningapps.org/11486440 – Який склад має ґрунт
https://naurok.com.ua/test/korisni-kopalini-runt-595359.html – тести «Корисні 
копалини. Ґрунт»
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/1363 – Урок «Ґрунт. Із чого складається ґрунт» 
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2275 – Урок «Ґрунт. Із чого складається ґрунт» 
https://jmil.com.ua/2016-3/laboratory – Журнал «Джміль». У підземній лабораторії
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https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ
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ТЕКСТИ
Утворення ґрунту


Утворення ґрунту – складний і тривалий процес. Ви вже знаєте, що із часом гори руйнуються та 
розсипаються на уламки каміння. На камінні спочатку оселяються дуже невибагливі організми – 
лишайники. Після їхнього відмирання між камінням накопичується трохи перегною. Якщо туди потрапляє 
насіння, з нього виростають рослини, поряд селяться тварини.
Уламки каміння із часом стають дедалі меншими, а перегною стає дедалі більше. Так поступово з твердого 
каміння утворюється пухкий шар земної поверхні, на якому ростуть рослини.


Творче завдання «Поміркуй!»


– Поміркуйте, що відбувалося б на Землі, якби зникли ґрунти.
За виконання завдання діти отримують квіточку, яку прикріплюють на планету.


Дослід:


Візьмемо склянку з водою і кинемо в неї грудочку ґрунту.
– Що ви помітили? (Бульбашки) 
Зробіть висновок. (У ґрунті міститься повітря. Воно заповнює всі порожнини між частинками ґрунту. У 
ґрунті, що складається з грудочок, є багато повітря.)
– Для чого потрібне повітря в ґрунті? (Повітря потрібне для дихання коренів. Щоб у ґрунті було більше 
повітря, його розпушують.)
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«Гра портрет»


Спробуйте відгадати про що йдеться:
• Його легко найти під ногами.
• Це продукт взаємодії живої і неживої природи.
• Це верхній родючий шар землі.


Загадки: 


• Один ллє, другий п’є, третій росте. (Дощ, ґрунт, рослина)


• Вона весь світ годує, сама ж нічого не їсть.
 Не людина, а п’є. Не кухар, а всіх годує.
 Дітей не народжує, а всім мати рідна. (Земля)


Прислів’я та приказки:


• До першого грому земля не розмерзнеться.
• Як почав орати, то в сопілку не грати.
• Глибше орати – більше хліба мати.
• Добре ґрунт угноїш – урожай потроїш.







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД





		Пустая страница

		Пустая страница

		

		

		Пустая страница

		Пустая страница



		

		Пустая страница

		Пустая страница





		

		Пустая страница

		Пустая страница



		

		Пустая страница

		Пустая страница



		

		Пустая страница

		Пустая страница



		

		Пустая страница

		Пустая страница





		back: 








Інтерактивне наповнення


до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


Тема 4. Явища природи. Тіла і речовини
ЧОМУ ВОДА ПОТРЕБУЄ ОХОРОНИ (с. 134-137)


НАЗАД


ВІДЕО:
https://www.youtube.com/watch?v=rRrpxgBoQWc – Казка «Бережімо Землю»
https://www.youtube.com/watch?v=o1Wb2RqQNQc&t=388s – Кожна краплина має значення
https://www.youtube.com/watch?v=4iMf1c87zjc – Охорона природи
https://www.youtube.com/watch?v=jUn9urCiGa0 – мультфільм «Склянка води»
https://www.youtube.com/watch?v=Y_7pzk9vXeA – 11 цікавих фактів про воду: проблема 
забруднення та нестача питної води
https://www.youtube.com/watch?v=L7krBf6GA3Y&ab_channe – Способи очищення 
води в побуті
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КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3-sortpop – Розвиток дитини. 
Практичні завдання
https://childdevelop.com.ua/practice/– Розвиток дитини. Експерименти та творчість 
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://vseosvita.ua/library/piznavalni-fakti-pro-vodu-19828.html – Пізнавальні факти про 
воду
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2249 – Збереження води
https://vseosvita.ua/library/ohorona-vodi-vid-zabrudnenna-30479.html – Охорона води 
від забруднення
https://naurok.com.ua/test/yake-znachennya-mae-voda-v-zhitti-lyudini-yak-ohoronyati-
vodu-voda---ruynivnik-chi-ryativnik-535661.html – Тести «Яке значення має вода в 
житті людини? Як охороняти воду ?Вода - руйнівник чи рятівник?»
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https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ
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Вірші


***
До водиці звідусюди
йдуть стрімким потоком люди – 
всім їм сили додало 
чудодійне джерело.


***
Ти вранці личко умиваєш, 
у синій хвилі риба грає. 
Йде дощ і шелестить трава: 
жива, жива, жива, жива… 
Запам’ятай же назавжди: 
і я з води, і ти з води. 
Запам’ятай на майбуття: 
земна вода – Землі життя.


З інтернету


Не плюй у криницю, бо доведеться з неї ще води напитися.
Вода ума не мутить та й голови не смутить.
Він, як вода, скрізь просочиться.
Він із води сухим вийде.
Вода найде собі дорогу.
Вода греблю рве.
Вода в решеті не встоїть.
Вода все сполоще, крім лихого слова.
Вода в одного бере, а другому дає.
Води – хоч топитись, та нема де напитись.
В океані води не зміряєш.
Учорашньої води не доженеш.
Чим глибша вода, тим більша риба.
Глибока вода тихо пливе.
З брудної води ще ніхто чистим не вийшов.
І вода як на місці стоїть, то засмерджується.
Не виливай каламутну воду, доки чисту не найдеш.
Тиха вода найглибша.
У каламутній воді рибу ловлять.
Хто хоче чистої води, нехай іде до джерела пити.
Як води боятися, то не купатися.
Вода крапля по краплі й камінь довбає.


Прислів’я та приказки про воду
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Використання води
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70 % поверхні Землі вкрито водою, а придатною для 
вживання є тільки 1 % цієї рідини.
За даними ЮНЕСКО, у Фінляндії найчистіша вода.


У середньому наш організм потребує 1,5–2 літри 
рідини на день.


Людина, може обходитися без їжі 30 діб, і лише 
менше ніж тиждень без води.


Близько мільярда людей не мають доступу до 
нормальних джерел води.


Цікаві факти


Більше цікавого тут
Джерела: https://tut-cikavo.com/pryroda/dyva-prirody/175-tsikavi-fakti-pro-vodu
https://futurenow.com.ua/tsikavi-fakty-pro-vodu-100-dyvovyzhnyh-faktiv-pro-najtsinnishyj-
resurs/
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А ще…
Якщо з крана постійно капає вода, то за 20 хв утрачається 1 склянка чистої води. За 1 добу – 20 
літрів, за місяць природа втрачає 540 л чистої води.


Через струмінь води у крані шириною в голку витікає приблизно 840 літрів води за добу.


Озеро Байкал є найбільшим «резервуаром» запасів прісної води на планеті – біля 23,5 тис.км3. 
Якщо б знадобилося заповнити байкальську котловину, направляючи сюди води всіх річок світу, 
то це можливо було б зробити за 300 діб.


З інтернету
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Простягни руку допомоги воді!!!


1. Економно використовуй воду!
2. Не засмічуй водойми сміттям!
3. Розчищай струмки!


Збережемо воду – збережемо природу! 
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ЧОМУ ҐРУНТИ ПОТРЕБУЮТЬ ОХОРОНИ
Матеріали до уроку


Тема: Чому ґрунти потребують охорони. Спостереження за ґрунтом. 


Обладнання: розетка з ґрунтом.
Роздивитися – колір;
понюхати – запах;
доторкнутися – стан (сухий, вологий, розсипчастий).


Висновок: ґрунт має темний колір, пахне листям та гниллю, розсипається, може замерзнути.


Дослід: «Показати що в ґрунті є повітря».
Обладнання: банка з водою, грудка землі. 
Важливо: нагадати, що в ґрунті живуть жуки, дощові черв’яки, кроти.
– Чим вони дихають? Як і всі тварини – повітрям. Нумо, перевіримо чи є повітря в ґрунті. Треба 
опустити в банку з водою зразок ґрунту та поспостерігати, чи з’являться повітряні бульбашки. 
Висновок: у ґрунті є повітря. 
– Ґрунт як середовище життя є важливим компонентом неживої природи. Організми, які живуть 
в ґрунті, потребують турботи та охорони. Треба берегти ґрунт від забруднення та руйнування (для 
цього не можна засмічувати ґрунт і потрібно саджати рослини, які затримують руйнування).
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Вірші


***
– Є на нашій Землі гори, ріки й долини,
океани, озера, ліси і поля.
І важливо це все для тварин, для людини,
бо дає всім життя благодатна Земля.
І ґрунти є родючі – це дуже важливо!
– Ой, а що? Ця земля зветься просто ґрунти?
Розкажи нам про це, чи то казка, чи диво?
– Це без чого не зможе нічого рости!
Не зросли б без ґрунтів ні дерева, ні квіти,
не було б кольорів веселкових, краси…
Ні трави, щоб повсюди могла зеленіти,
і на кінчику квітки дзвінкої роси…
– Розкажи про ґрунти! Дуже хочемо знати,
це питання цікаве! Загадка для нас!
Ну, без чого не може травичка зростати?
– Без води? Без повітря? Розказуй, вже час!


***
Земля – це надзвичайне диво,
її багатство – це ґрунти.
Тому тут свіжо і красиво,
та ґрунт потрібно берегти,
щоб з нього проростали квіти,
ліси зелені і поля.
Щоб з цього всі могли радіти,
щоб усміхалася Земля!


***
Ґрунти – не казкова криниця,
в якій ні кінця, ані дна.
Все може нараз закінчиться,
як прийде чарівна весна.
Вміст гумусу зменшитись може
і все від недбальства людей.
Нічого вже тут не поможе,
тож землю тули до грудей,
з любов’ю постався до неї,
вона ж тобі все віддає.
Зріднися з землею своєю,
допоки вона в тебе є.


Надія Красоткіна
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Загадки
* Один ллє, другий п’є, третій росте. (Дощ, ґрунт, рослина)
* Що лицюєм на всі боки, а воно нове щороку. (Ґрунт)
* Мене ріжуть, мене б’ють, я не ображаюся, а ще кращим стаю. (Ґрунт)
* Люди пані цю шанують,
за родючість всі цінують.
Степи, долини і поля –
все це матінка ...! (земля)


*До першого грому земля не розмерзнеться.
*Як почав орати, то в сопілку не грати.
*Глибше орати – більше хліба мати.
*Добре ґрунт угноїш – урожай потроїш.
* Хто про землю дбає, вона тому повертає.
* Поле працю любить.
* Землю гріх ображати, бо вона наша мати.
* На чорній землі білий хліб родить.
* На добрій землі що не посієш, те й вродить.
* Жита ростуть, як з води йдуть.


* Ялова земля не нагодує, а сама їсти просить.
* Не земля родить, а руки.
* Хто землі дає, тому й земля дає.
* Дай землі, то й вона тобі дасть.
*Давай нивці, то й нивка дасть.
*Де господар добре робить, там і поле буйно родить.
*Де господар не ходить, там нивка не родить.
*Не питає добрий жнець, чи широкий загонець.
*Коли зореш мілко, посієш рідко, то й уродить дідько.
*Як мілко орати, краще випрягати.


Прислів’я і приказки
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Властивості повітря


Природознавство, 3 
клас


Підготувала вчитель початкових класів 
Степнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Волноваської РДА


Омельяненко Валентина Іванівна


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







МЕТА:


• формувати уявлення про повітря;


• ознайомити учнів з властивостями повітря;


• виховувати дбайливе ставлення до багатств природи.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Дракончики-повітроплавці
запитують:


Повітря


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Властивості повітря Робота в парах


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Властивості повітря


Безбарвне Прозоре


Без смаку Без запаху


Займає увесь 
простір


Має 
газоподібний 


стан


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Товстий шар повітря обгортає 
всю нашу планету. 
Цей шар називають 
повітряним ”одягом” Землі. 
Він захищає її від шкідливого 
космічного випромінювання, 
допомагає зберігати тепло.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Поетична хвилинка


Повітря 
Повітря і не видно, і не чути. 
Але без нього нам не обійтись. 
Не можна ні хвилиночки пробути. 
Ось ти навколо себе подивись. 
Все дихає: листочок і травичка, 
Метелик, що над квіткою летить. 
І дише рибка й рак, і дише річка... 
Повітря треба кожному, щоб жить.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







А он несуть вітри хмаринку білу, 
Щоб дощик на поля й ліси пролить. 
А он у небо пташка полетіла,
А без повітря як вона злетить?
Повітря — це велике диво, діти.
І все життя — це казка чарівна.
І кожній миті треба нам радіти, 
Земля казкова і у нас одна.


Надія Красоткіна


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Завдяки повітрю наша планета з космосу виглядає блакитною 
красунею


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Робота в парахПоміркуйте! Чому космонавти, які виходять у 
відкритий космос, і водолази, що 


спускаються в морські глибини, вимушені 
вдягати спеціальні скафандри ?


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Підказка від повітряних дракончиків


Космічний простір- безповітряний, а розчиненим у воді повітрям люди 
дихати на можуть


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Дослідницька лабораторія


Чому заповнена повітрям кулька 
не тоне?


Чому м’яч підскакує після удару?


Повітря легше за воду
Повітря пружне, може 


стискатися


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







???


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Сторінками Книги важливих знань про 
природу


Повітря займає певний простір
Воно легше за воду


Прозоре
Пружне


Має здатність стискатись


ПРЕЗЕНТАЦІЯ
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Інтерактивне наповнення


до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА
Тема 4. Явища природи. Тіла і речовини


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


ЯКІ ТІЛА НАС ОТОЧУЮТЬ І З ЧОГО ВОНИ СКЛАДАЮТЬСЯ (с. 112-117)


НАЗАД


ВІДЕО:
https://www.youtube.com/watch?v=DeEhQvRZ8Jo&t=14s – Відеоурок. ЯДС. 3 клас. Досліджую тіла та 
речовини в природі. Різноманітність тіл неживої та живої природи
https://www.youtube.com/watch?v=1SuLMPkupTA – Відеоурок. ЯДС. 3 клас. Що називають тілами 
(об’єктами), а що – явищами природи?
https://www.youtube.com/watch?v=kHxw3gduzUo&t=36s – Агрегатні стани речовини
https://www.youtube.com/watch?v=fOVukn6Cbrw – Атом. Речовина. Тіло
https://www.youtube.com/watch?v=Ci4Ik9P6LSA&t=51s – Тіла та речовини навколо людини
https://www.youtube.com/watch?v=2dM_xOIZcLM – Загадки про речовини
https://www.youtube.com/watch?v=1wpxr-XLbv8 – Небесні тіла та Всесвіт
https://www.youtube.com/watch?v=WyFPNtLSec0 – Нежива природа







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3-sortpop – Розвиток дитини. 
Практичні завдання
https://childdevelop.com.ua/practice/ – Розвиток дитини. Експерименти та творчість 
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://naurok.com.ua/test/tila-navkolo-nas-576064.html – Тести «Тіла навколо нас» 
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2114 – Урок «Тіла. Речовини» 
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2127 – Урок «Тіла. Речовини. Молекули» https://
disted.edu.vn.ua/courses/learn/1439 – Урок «Тіла, речовини, молекули» 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd


РУХАНКИ







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД
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ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Найбільше тіло живої природи


У США знайшли гриб, який виявився 
найбільшим живим організмом на планеті.
Це – міцелій (підземна частина гриба, що 
складається з тонких розгалужених ниток) 
Мічиганського опенка.
Мічиганський опеньок росте на Верхньому 
півострові Мічигану. Його досліджував 
вчений з США Метью Тауб. Він прийшов до 
висновку, що прихована під землею частина 
гриба займає площу в 37 гектарів, а її вага 
становить близько 400 тонн.
Також Тауб вважає, що міцелій набагато 
старший, ніж вважалося раніше. На думку 
вченого, йому приблизно дві з половиною 
тисячі років.


Джерело: https://www.volyn.com.ua/news/113705-naibilshyi-zhyvyi-orhanizm-vazhyt-400-tonn


ЦІКАВО!







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


ЦІКАВО! Камені, що рухаються


Камені, що рухаються, – геологічний 
феномен, виявлений на висохлому 
озері Рейстрек-Плайя в Долині Смерті 
(США). Камені повільно рухаються 
глинистим дном озера, про що 
свідчать довгі сліди, що залишаються 
за ними.


Джерело: http://ings.com.ua/svit-navkolo-nas/yavishha-prirodi-v-yaki-skladno-poviriti.html







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


ЦІКАВО! Супутник Землі - Місяць


Існує таке поняття як «Темний бік 
Місяця». Насправді воно 
помилкове, оскільки обидва боки 
Місяця отримують однакову 
кількість сонячного світла, проте 
один бік ніколи не видно з Землі. 
Його можливо побачити лише з 
космічних апаратів.


Джерело: https://www.factday.net/3-7-cikavi-fakty-pro-misyacz.html







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАДНАЗАД
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РОЗРОБКА УРОКУ


ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА УРОКУ


Я досліджую світ


3


4


Предмет 


Клас


Базовий підручник (назва, автор)


3 клас


«Я досліджую світ», підручник для 3 класу (1 ч.) (авт. 
Гільберг Т., Тарнавська С., Грубіян Л., Павич Н.), 2020 


Вивчення нових знань


Тема уроку 


Мета уроку відповідно 
до очікуваних 
результатів


Розповідає про використання води людиною [3 ПРО 
1.5]; 
досліджує крейду [3 ПРО 1.4]; 
виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 4.1]; 
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3], [3 ГІО 8.1].


НАЗАД


2


1


5


ЯКІ РЕЧОВИНИ РОЗЧИНЯЮТЬСЯ У ВОДІ


Тип уроку


Які речовини розчиняються у воді


6


Варіант 1







РОЗРОБКА УРОКУ


10


НАЗАД


Міжпредметні зв'язки


Змістові лінії, 
які будуть 
реалізовуватися


8 Природнича, громадянсько-історична, соціальна й 
здоров’язбережувальна складові.


9 Явища природи. Тіла та речовини.


Ключові компетентності


7 Завдання


– уміння вчитися: формувати здатність переключатися з
одного виду роботи на інший, виділяти під час читання та 
слухання важливі за змістом слова, нове, нове незрозуміле, 
виконувати творчі завдання, установлювати причинно-
наслідкові зв’язки;


1. Продовжити формувати поняття «вода».


2. Сформувати уявлення про розчин, розчинник, розчинні та
нерозчинні речовини; розвивати дослідницькі навички, 
логічне мислення.


3. Виховувати пізнавальний інтерес, самостійність,
організованість.







Матеріали й обладнання


РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


– соціальні: удосконалювати вміння проявляти ініціативу й
продуктивно працювати в колективі, активно долучатися до 
обговорення питань, самоорганізовуватися до виконання 
різних видів навчальної діяльності в групі, вільно 
висловлюватися та результативно використовувати власні 
знання під час спілкування.


12 


11 Види використаних ІКТ, 
інтернет-ресурси 
(зазначити джерела)


Підручник https://www.geneza.ua/product/871
Навчальне відео, руханка, інтерактивні вправи (посилання 
зазначені в конспекті).


Відеоролик «Лісове джерельце», фізкультхвилинки «Кап-кап», 
картки з тестами, з текстами, зі словами, для самостійної 
роботи; матеріали для дослідів, фішки.







РОЗРОБКА УРОКУ


1


НАЗАД


Актуалізація 
знань учнів


Виконання 
тестів


СТРУКТУРА І ХІД УРОКУ


Етап уроку Діяльність учителя Діяльність учнів Очікувані
результати№


2


Опитування Учні відповідають 
на запитання


1. Повідомлення
теми та мети 
уроку


1. Вам не раз доводилося
розчиняти у воді різні 
речовини. Що відбувається з 
водою, коли ви розчиняєте в 
ній цукор, сіль?
– Чи бачите ви кристалики
солі чи цукру у воді?
– Чому?
– Як ви гадаєте, чи чиста
вода у водоймах нашої 
місцевості? Чи можна її 
використовувати для пиття?
– Яка вода потрапляє в річки
й озера навесні?
– Тепер проведемо деякі
досліди.


1. Відповідають
на запитання, 
спостерігають.


Розповідь про 
використання води 
людиною
[3 ПРО 1.5];







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


2. Кожній групі
пропонується провести 
дослід та зробити 
висновки, які речовини 
розчиняються у воді, а які 
– не розчиняються.
1-ша група – розчиняє 
цукор та ґрунт;
2-га група – розчиняє сіль 
та борошно;
3-тя група – розчиняє соду 
та глину; 
4-та група – розчиняє 
марганцівку та пісок;
5-та група – розчиняє 
цукор і крохмаль.


Кожна група має картки з 
назвами речовин, які вони 
досліджували. 
Представники груп 
прикріплюють картки у 
відповідний стовпчик:
Розчинні речовини
Нерозчинні речовини







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


2. Учні виконують 
досліди


досліджує крейду 
[3ПРО 1.4];
виявляє пізнавальну 
активність на уроках
 [3 СЗО 4.1]; 
співпрацює і взаємодіє з 
іншими в різних ситуаціях 
(навчання, гра)
 [3 СЗО 2.3],
[3 ГІО 8.1].


2.Досліджен
ня 
розчинності 
речовин


Виконання дослідів 
(у Додатку 1)


3. Підбиття 
підсумків 
роботи. 


3. Складання таблиці 
розчинності речовин


3. Складають таблицю


4. 
Фізкульт
хвилинка 
«Кап-
кап»


4. Руханкаhttps://www.youtube.com/
watch?v=B-M6mXzJiMo







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


Рефлексія


Домашнє 
завдання


4


3


Спостерігати: чи 
розчиняється в калюжах 
бензин, дізнатися, чи 
розчиняється у воді нафта. 
Поміркувати, яке значення 
це має для живої природи.


Для закріплення пропоную вам 
виконати кілька вправ:


https://learningapps.org/
view10869408
https://learningapps.org/
view10870111
https://learningapps.org/
view10868984


– Молодці! Усі дуже гарно 
сьогодні працювали.


5. Перегляд 
відео


https://www.youtube.com/
watch?v=LzdC_nF-epM


5. Перегляд відео







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


Дослід 1
1. Беремо склянку води.
2. Пробуємо воду на смак.
3.Висипаємо сіль (цукор, кислоту).
4. Розмішуємо.
5. Спостерігаємо.
6. Пробуємо знову воду на смак.
7. Записуємо результат. 


Дослід 2
– Капніть у воду кілька крапель йоду. Що відбулося?
– Тепер додайте в другу склянку з водою марганець. Що відбулося? 
– Киньте в склянку з водою 2-3 кристалики марганцівки, розмішайте. Куди зникли кришталики?
Якою стала вода?
Які ще речовини можуть розчинятися у воді?
– Для речовин, які розчинилися у воді, вода є розчинником. Воду з розчиненою у ній речовиною 
називають розчином.


Дослід 3
У склянку з водою кинемо пісок або глину. Ні пісок, ні глина не розчинилися.
Їх називають нерозчинними у воді речовинами.


Додаток 1







РОЗРОБКА УРОКУ


ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА УРОКУ


Я досліджую світ


3


4


Предмет 


Клас


Базовий підручник (назва, автор)


3 клас


«Я досліджую світ», підручник для 3 класу (1 ч.) (авт. 
Гільберг Т., Тарнавська С., Грубіян Л., Павич Н.), 2020 


Урок формування навичок і вмінь


Тема уроку 


Тип уроку


Мета уроку відповідно до очікуваних 
результатів


Формування предметних і ключових 
компетентностей.


НАЗАД


2


1


5


Варіант 2


Які речовини розчиняються у воді


6


7 Завдання Краще розглянути питання «Що таке речовини».
Формувати поняття «розчин», «речовина», «морська 
вода».
Розвивати вміння пояснювати матеріал про речовину.
Уміти порівнювати, аналізувати.
Провести дослід із крейдою.
Уміння працювати, виконувати різні функції в групах.
Розв’язувати разом проблеми, які виникають під час 
роботи.
Формувати в дітей уміння висловлювати, 
доводити свою думку.
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НАЗАД


Міжпредметні зв'язки


Змістові лінії, 
які будуть 
реалізовуватися


8


Природа та Людина9


Природнича, екологічна, учитися впродовж життя.Ключові компетентності


Матеріали й обладнання12 


Види використаних ІКТ,
інтернет-ресурси 
(зазначити джерела) 


Підручник https://www.geneza.ua/product/871


1. https://www.youtube.com/watch?v=j7znSW1DuAM 
(розчинність речовин у воді)


2. https://www.youtube.com/watch?v=ZZzt2RTpDOs 
(сіль і крейда розчиняються у воді чи ні?)


Книжка, зошит, кольорові олівці або фломастери, чайна ложка, 
пляшки з теплою і холодною водою, сіль, цукор, крохмаль, 
сода, 6 склянок, крейда, «Щоденник вражень», збірник 
«Ранкові зустрічі», ілюстрації про речовини.
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РОЗРОБКА УРОКУ


1


НАЗАД


Актуалізація 
знань учнів


Пригадати…


СТРУКТУРА І ХІД УРОКУ


Етап уроку Діяльність учителя Діяльність учнів Очікувані
результати№


2 Вивчення 
нового 
матеріалу


Розповідь учителя.
Діти слухають 
учителя та ставлять 
запитання.


Діти розповідають,
досліджують 
крейду, 
об’єднуються в 
декілька груп для 
роботи на уроці. 


Діти уважно 
слухають учителя, 
відповідають на 
запитання, 
висловлюють свою 
думку.


Обговорення: що таке 
речовини.


Фізкультхвилинка.


Робота із зошитом.


Проведення досліду з 
крейдою.


Обговорення питання: 
які речовини 
розчиняються.


Обговорення 
питання.


Фізкультхвилинка.


Робота із зошитом.


Проведення досліду 
з крейдою.
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Перегляд відео.


Робота з підручником.


Фізкультхвилинка.


Продовження бесіди про 
речовини.


Перегляд відео.


Виконання вправ з 
підручника.


Фізкультхвилинка.


Роблять свої висновки 
щодо роботи, 
вислуховують своїх 
співрозмовників.


3 Рефлексія Підсумкова бесіда. 


Підбиття підсумків уроку.


Вправа «Кубування».


Записи в «Щоденник 
вражень».


Діти виконують вправу й 
записують свої враження в 
«Щоденник вражень».


4 Домашнє 
завдання


– – –







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


МАТЕРІАЛИ ДО УРОКУ


I. Кросворд


1. Росте вона вниз головою,
не в літню пору, а зимою.
І тільки сонечко зігріє –
вона заплаче й швидко гине.


2. Ввечері на землю лягає,
вночі на землі спочиває,
а вранці в небо злітає. 


3. Летить орлиця по синьому небі.
Крила розпустила, сонечко закрила.


4. Що то за вода, що як закипає,
з чайника вилітає? 


5. Під вікном моїм калюжа 
уночі замерзла дуже,
узялася склом твердим, 
добре ковзатись на нім. 


6. Мене просять і чекають, 
а як покажусь – утікають. 


7. Біле, як сорочка, 
пухнате, як квочка,
крил не має, а гарно літає.
Що це за птиця, 
що сонця боїться? 


8. Тече, тече – не витече, 
біжить, біжить – не 
вибіжить. 9. У морях і річках живе, 


але часто по небу літає.
А як набридне їй літати, 
на землю знову осідає. 


1. Бурулька. 2. Роса. 3. Хмара. 4. Пара. 5. Лід. 6. Дощик. 7. Сніг. 8. Річка. 9. Вода.
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II. Завдання


1. Підкресліть назви речовин, які не розчиняються у воді:
цукор, сіль, мило, спирт, пісок, масло, сир, сода, лимонна кислота, олія, крейда, глина.


2. Підкресліть речовини, які розчиняються у воді:
олія, спирт, пісок, цукор, крейда, сіль, сода, масло, лимонна кислота, мило, глина.


3. З довідки запишіть у стовпчики властивості води-рідини, снігу, льоду.


ДОВІДКА: білий, прозорий, непрозорий, текуча, прозора, не має запаху, безколірна, м’який, твердий, 
крихкий, не має власної форми.


ВОДА-РІДИНА СНІГ ЛІД
_____________ _________ _________


4. Заповніть таблицю, використовуючи слова з довідки.


ДОВІДКА: розчин солі, сік рослин, вода морів, вода океанів, розчин цукру, розчин оцту, мінеральні 
джерела.


РОЗЧИНИ:
 Природні Побутові


__________ ___________
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ІІІ. Вправи


1. Вправа «Асоціативний кущ»


– З яким словом асоціюється слово вода?
– Чому чай набуває солодкого смаку, а суп – солоного?


2. Гра «Чарівна вода»


Дітям пропонується вибрати картку з написом і на основі свого життєвого досвіду та інтуїції 
сказати, чи розчиняється ця речовина у воді.
Слова для гри: желатин, шампунь, олія, порошок, засіб для миття посуду, гречана крупа, камінець.


3. Робота в групах


Дослідження розчинності речовин, які використовують у побуті.
Кожній групі пропонується провести дослід та зробити висновки, які речовини розчиняються у 
воді, а які – ні.
1 група – розчиняє цукор та ґрунт;
2 група – розчиняє сіль та борошно;
3 група – розчиняє соду та глину; 
4 група – розчиняє марганцівку та пісок; 
5 група – розчиняє цукор та крохмаль.
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1. Вода в природі перебуває
А) у рідкому й твердому станах
Б) у газоподібному стані
В) у рідкому, газоподібному, твердому станах.


2. Вода – рідина, що при нагріванні…
А) розширюється
Б) стискається
В) не змінює своїх властивостей.


3. Вода – рідина, яка при охолодженні…
А) розширюється
Б) стискається
В) не змінює своїх властивостей.


4. Перетворення води з рідкого стану на
газоподібний має назву…
А) стискання
Б) випаровування
В) конденсація.


5. Перетворення води з газоподібного стану на
рідкий має назву…
А) стискання
Б) випаровування
В) конденсація.


6. Переміщення води в природі та перехід її з
одного стану в інший під дією Сонця має назву…
А) стискання води
Б) колообіг води
В) конденсація води.


Самоперевірка робіт: 1 – в, 2 – а, 3 – б, 4 – б, 5 – в, 6 – б.


4. Тестування
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САМОРОБКА


СЕРВЕТКА-ТРИМАЧ 


«ЯЛИНКА»







САМОРОБКА


              ВАМ ЗНАДОБЛЯТЬСЯ:
 • шматок фетру
 •а ркуш картону
 •к равецька крейда


 •п ростий олівець
 •н ожиці
 •к анцелярський ніж
 •л інійка







САМОРОБКА


ВИКОНАЙТЕ ПОСЛІДОВНО:
З аркуша картону виготовте 
шаблон серветки-тримача. 
Розмістіть шаблон серветки 
на шматку фетру, обведіть 
його та виріжте ялинку.







САМОРОБКА


На вирізаній ялинці 
нанесіть лінії 
для розрізів, 
розріжте фетр 
у потрібних місцях.







САМОРОБКА


Розмістіть 
столове 
приладдя, 
як показано 
на малюнку.


ЧУДОВА
ВИЙШЛА 
РОБОТА! 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ


ЯКІ РЕЧОВИНИ 
РОЗЧИНЯЮТЬСЯ У ВОДІ







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Речовини та їх агрегатні стани







Вода з розчиненими в ній речовинами називається 
РОЗЧИНОМ


Дощова та морська вода теж розчини


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Речовини


Розчинні у воді Нерозчинні у воді


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Проведемо  
досліди


Висновок: сіль - 
розчиняється у 
воді, а крохмаль - 
не розчиняється.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Чи розчиняється крейда?


Частинки плавають 
у воді, роблячи 
її каламутною або 
осідають на дно - 
ця речовина не 
розчиняється у 
воді.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







ПІДВЕДЕМО 
ПІДСУМКИ


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







ПРЕЗЕНТАЦІЯ







ПРЕЗЕНТАЦІЯ







ПРЕЗЕНТАЦІЯ







ПРЕЗЕНТАЦІЯ







ПРЕЗЕНТАЦІЯ







ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Молодці!!!
Дякую за увагу!!!


ПРЕЗЕНТАЦІЯ
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Інтерактивне наповнення


до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


Тема 4. Явища природи. Тіла і речовини
ЯКІ ВЛАСТИВОСТІ МАЄ ПОВІТРЯ (с. 142-147)


НАЗАД


ВІДЕО:
https://www.youtube.com/watch?v=gFLyWHVmGkQ – Повітря
https://www.youtube.com/watch?v=T9VidG8dwkw – Повітря як суміш речовин, його склад та властивості
https://www.youtube.com/watch?v=a_UHszNAw5g – Повітря. Властивості повітря (Все для вчителя)
https://www.youtube.com/watch?v=0zq8pen_K0M&t=18s&ab_channel – Як виникає вітер?
https://www.youtube.com/watch?v=aBEZ1h1kDeg&t=11s – Чому дме вітер?
https://www.youtube.com/watch?v=w0aKG3sUXbs – Енергія вітру
https://www.youtube.com/watch?v=3c2Qzrjx0Z8&list=PLoXB3q1ouzzqa9cKCdH8ZcJgZoPgIWaoA&index=27 
– Мультфільм «Фіксики. Повітряна куля»
https://www.youtube.com/watch?v=PCJvBkGgKgo&t=12s – Йти чи бігти, коли холодно?
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КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-free-iresearch-klas3-sortpop – Розвиток 
дитини. Практичні завдання
https://childdevelop.com.ua/practice/– Розвиток дитини. Експерименти та творчість 
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://naurok.com.ua/test/povitrya-yaki-vlastivosti-mae-povitrya-z-chogo-skladaetsya-
povitrya-chomu-povitrya-ruhaetsya-595287.html – Тести «Властивості повітря» https://
naurok.com.ua/prezentaciya-uroku-z-prirodoznavstva-dlya-3-go-klasu-na-temu-yak-
zmusiti-viter-pracyuvati-9786.html – Як змусити вітер працювати
https://naurok.com.ua/prezentaciya-uroku-z-prirodoznavstva-dlya-3-go-klasu-na-temu-
vikoristannya-energi-vitru-9779.html – Використання енергії вітру
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2178 – Повітря навколо нас. Властивості повітря 
(розробка уроку)


ВІДЕО. ДОСЛІДИ
https://www.youtube.com/watch?v=mzMcdxwy-Js – Властивості повітря. Досліди
https://www.youtube.com/watch?v=UTrHkURXgWU – Як зважити повітря?
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https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ
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Цікаві факти про вітер


  Вітер виникає через нерівномірний розподіл атмосферного тиску. Він завжди спрямований від зони 
високого тиску до зони низького тиску.
  Найшвидший на Землі вітер створив циклон «Олівія» в 1996 році, Австралія. Вітер дув зі швидкістю 408 км/
год. Для порівняння – у середньому боліди формули-1 розвивають швидкість до 310–330 км/год.
  У Берліні є Музей вітру. Він присвячений вітру й технічній еволюції отримання з нього енергії.
  Вітер буває не тільки горизонтальний, але й вертикальний. Однак сила його в сотні разів менша за 
горизонтальну.
  Найлютіший вітер дме в Антарктиді. Швидкість його не рекордна (60 км/год), але він поєднується з 50-60-
градусним морозом.
  Що таке бриз? Часто на відпочинку ви відчували його на собі. Легкі теплі пориви утворюються внаслідок 
перепаду тиску між морем і теплим узбережжям. Прохолодне повітря з моря йде на сушу, а тепле – від суші 
назад. Ось і утворюється бриз.
 Силу вітру використовують для розваг і в багатьох видах спорту: сноукайтинг, дельтапланеризм, 
вітрильний спорт, парапланеризм, серфінг…
  «Депресія» – так називали безвітряну область навколо екватора, де вітрильні кораблі зазвичай застрягали 
на декілька тижнів. Звідси виникла й фраза – перебувати в депресії, що означає «в занепаді».
  Вітер переносить на тривалі відстані пил і пісок з одного місця на інше. Наприклад, пустеля Сахара через 
суху та вітряну погоду поступово переноситься на захід континенту. Потоки пилу із Сахари можуть досягати 
південного сходу Північної Америки – Флориди. Через посуху в Африці пилу, який вітер переносить по всьому 
світу, щороку стає дедалі більше.


Джерело: https://tut-cikavo.com/pryroda/dyva-prirody/829-tsikavi-fakti-pro-viter 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Історія повітряної кулі
Мрії про те, щоб літати, як птахи, або нестися між хмарами в 
крилатій колісниці, знайшли своє вираження в численних 
казках і міфах. Але чи можна було в реальності змусити ці самі 
колісниці хоча б відірватися від землі? Історія 
повітроплавання розповідає про безліч невдалих спроб 
піднятися в повітря.
Ще в III ст. до н. е. грецький учений Архімед сформулював 
закон, згідно з яким на всі тіла, що перебувають у рідині або 
газі (а отже, і в повітрі), діє виштовхувальна сила, рівна масі 
тієї кількості рідини або газу, яка витіснена зануреною 
частиною тіла. Це означає, що якщо виштовхувальна сила 
виявиться більшою, ніж сила тяжіння, що діє на це тіло, то 
воно злетить.
При всій начебто простоті цього закону знадобилося майже два тисячоліття, щоб застосувати його принцип для 
підняття предметів у повітря.
Завдяки винахідникам-ентузіастам люди тепер змогли досягти величезних успіхів у підкоренні неба.
Реальний відлік ери повітроплавання розпочався 5 червня 1783 року, коли у французькому місті Анноне брати 
Жак-Етьєн і Жозеф-Мішель Монгольф’є підняли в повітря зроблену з полотна кулю об’ємом 600 м3. Оболонка 
кулі зсередини була обклеєна папером, а на її нижньому отворі прикріпили ґрати з виноградної лози. 
Конструкцію встановили на місток, під яким розпалили багаття. Наповнена гарячим повітрям куля 
протрималася в небі 10 хвилин, подолавши при цьому 2 км.
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19 вересня того ж року у Версалі в присутності короля Людовика XVI нова повітряна куля піднялася в 
повітря, несучи в прикріпленому кошику перших повітряних мандрівників: барана, півня й качку. А 21 
листопада на кулі, названій на честь його творців монгольф’єром, у повітря вперше піднялися люди – Жан-
Франсуа Пілатр де Роз’є і маркіз д’Арланд. Стартувавши в Булонському лісі на околиці Парижа, куля 
піднялася на висоту близько 1 км. Через 25 хвилин, перелетівши Сену й подолавши близько 9 км, 
повітроплавці приземлилися за міським муром. Народ вітав їх як національних героїв.


Одночасно з братами Монгольф’є над своїм власним аеростатом працював 
інший французький учений-фізик Жак Шарль. 27 серпня 1783 року Шарль 
здійснив успішний запуск своєї кулі, що була виготовлена із шовкової 
тканини, просоченої розчином каучуку в скипидарі, та наповнена воднем. 
Пробувши в повітрі 45 хвилин, куля приземлилася за 28 км від місця старту.
Шарль першим винайшов мотузяну сітку, що охоплює кулю й витримує вагові 
навантаження, клапан для випуску надлишку газу на великій висоті, 
повітряний якір, першим застосував пісок як баласт, а також сконструював 
прилади для вимірювання висоти. 
Як і повітряну кулю (аеростат) братів Монгольф’є назвали «монгольф’єр», так і 
створений Жаком Шарлем апарат дістав назву на честь винахідника – 
«шарльєр». Шарльєр, якщо порівнювати з монгольф’єром, був досконалішою 
конструкцією.


Джерело: https://www.lvivair.com/istoriya-povitryanoi-kuli 
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РОЗРОБКА УРОКУ


ЧОМУ ҐРУНТ – ВАЖЛИВЕ ТІЛО ПРИРОДИ 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА УРОКУ


Я досліджую світ


3


4


Предмет 


Клас


Базовий підручник (назва, автор)


3 клас


«Я досліджую світ», підручник для 3 класу (1 ч.) 
(авт. Гільберг Т., Тарнавська С., Грубіян Л., Павич Н.), 2020 


Комбінований


Мета уроку відповідно до 
очікуваних результатів


НАЗАД


2


1


5


Тема уроку Чому ґрунт – важливе тіло природи


6


Тип уроку


Формування ключових та предметних компетентностей


Формувати поняття «ґрунт».
Дати уявлення про склад ґрунту.
Розвивати спостережливість, уяву, уміння порівнювати, 
узагальнювати, робити висновки.
Виховувати допитливість, самостійність, дбайливе 
ставлення до природи.


7 Завдання
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10


НАЗАД


Міжпредметні зв'язки


Змістові лінії, 
які будуть 
реалізовуватися


8


9


Ключові компетентності


Природа.
Людина.


11 Види використаних ІКТ, 
інтернет-ресурси 
(зазначити джерела)   


Що таке ґрунт?
https://www.youtube.com/watch?v=cIlXLoFhYps


12 


Уміння вчитися, комунікативна, здоров’язбережувальна, 
соціальна.


Матеріали й обладнання Проєктор, екран, ПК, презентація, ілюстративний матеріал,
ребус, демонстраційний матеріал для проведення дослідів, 
підручник.
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1


НАЗАД


Актуалізація 
знань учнів.
Пригадати...


СТРУКТУРА І ХІД УРОКУ


Етап уроку Діяльність учителя Діяльність учнів
Очікувані
результати№


2 Вивчення 
нового 
матеріалу


Бесіда з учнями; 
«Асоціативний кущ».


Бесіда з учителем;
складання 
«Асоціативного куща»


Складає уявлення 
про ґрунт та його 
місце в природі.


Подання нового матеріалу;
проведення 
фізкультхвилинки;
робота з підручником; 
робота із зошитом.


Сприймання та 
засвоєння нового 
матеріалу;
виконання 
фізкультхвилинки;
робота з 
підручником;
робота із зошитом.


Учень називає, із 
чого складається 
ґрунт, розповідає 
про його 
походження та 
використання. 
Може назвати 
значення ґрунту в 
природі.


Рефлексія3 Бесіда з учнями;
 проведення 
експерименту «Із чого 
складається ґрунт».


Бесіда з учителем;
опрацювати дослід 
про склад ґрунту та 
зробити висновки.


Складає уявлення 
про склад ґрунту, 
класифікує його за 
видами та 
особливостями,
підсумовує 
експеримент.
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Домашнє 
завдання


4 Опрацювання нового 
матеріалу:
скласти схему «Ґрунти 
України».


Засвоєння вивченого 
матеріалу та опрацювання 
нового.
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Тема: 
Ґрунт – важливе тіло природи
Демонстраційні досліди: виявлення складу ґрунту. 
Мета: 
– формувати поняття «ґрунт», уявлення про склад ґрунту;
– продовжити знайомити учнів із значенням ґрунту для життя рослин та дрібних тварин;
– розкрити роль ґрунту в господарській діяльності людини;
– формувати елементарні уявлення про утворення ґрунту, його руйнування в результаті діяльності
людини та його охорону;
– формувати вміння спостерігати, узагальнювати, самостійно висловлювати думку, робити
висновки та узагальнення;
– розвивати доказовість мислення, допитливість і пізнавальний інтерес до самостійної
експериментальної роботи, дослідницький підхід до вивчення природних об’єктів;
– виховувати повагу до думки іншої людини, любов до природи рідного краю, дбайливе ставлення
до природних багатств.


Обладнання: демонстраційні таблиці, колекція «Види ґрунтів», матеріали та обладнання для 
проведення дослідів, презентація, картки для індивідуальної та групової роботи, тлумачні 
словники, сигнальні картки «Так», «Ні».


Тип уроку: Урок засвоєння нових знань


Синиця Лариса Олексіївна – вчитель вищої категорії, 
вчитель-методист НВК №10 м. Хмельницького
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Хід уроку
І. Організація класу.
Продзвенів шкільний дзвінок.
Скликав учнів на урок.
Та урок в нас непростий,
бо гостей він запросив.
До присутніх поверніться
щиро їм усім всміхніться.
Ось і все у нас гаразд
для роботи настав час.


ІІ. Хвилинка спостережень.
Наш друг і помічник Сонечко пропонує вам підбити підсумки спостережень за змінами в природі. 
(Відповіді учнів)


ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.
Любі діти, ми продовжуємо подорож у величну й дивовижну Країну Природи, яка кожного уроку 
відкриває для нас свої таємниці та дива, збагачує наші знання.
Яку тему закінчили вивчати на попередньому уроці? (Гірські породи)
Що належить до гірських порід? Що таке корисні копалини? Яке значення корисних копалин у 
господарській діяльності людини? Як люди використовують гірські породи?
Що для вас було найцікавішим у вивченні теми? (Практична робота: розгляд колекції корисних 
копалин, повідомлення про корисні копалини, підготовлені презентації.)
До якої природи належать гірські породи й корисні копалини? (До неживої природи) 
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ІV. Повідомлення теми уроку.
Сьогодні ми продовжимо вивчати тіла неживої природи. Розгадайте ребус і ви дізнаєтеся, про що 
йтиметься на уроці.
Слайд 1


Слайд 2 
Сьогодні на уроці ми дізнаємося, що таке ґрунт, із чого він складається та яке значення ґрунту в 
природі.


V. Сприймання та усвідомлення нового навчального матеріалу.
1. Бесіда на основі знань та спостережень учнів.
Слайд 3
– Пригадайте, до якої природи належить ґрунт.
– У яких взаємозв’язках перебуває жива та нежива природа?
– Яке значення має ґрунт у природі?
Слайд 4
На ґрунті ростуть дерева, кущі, трав’янисті рослини, гриби, мохи й т. д.
Слайд 5
У ґрунті розростається коріння рослин.
Що бере з ґрунту коріння рослини для свого розвитку?



user

Штамп
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Слайд 6
У ґрунті ростуть і дозрівають коренеплоди.
Слайд 7
На ґрунті ростуть зернові та технічні рослини. Люди використовують ґрунт, щоб виростити рослини та 
зібрати врожай.
Слайд 8
На ґрунті ростуть кімнатні рослини.
Слайд 9
Ґрунт – домівка для тварин.
Зробіть висновок, яке значення має ґрунт у природі. (Не було б ґрунтів, не було б рослин, зникли б деякі 
види тварин, а саме ті, що живуть у ґрунті, й ті, що живляться рослинами.)
Отже, ҐРУНТ – важливе тіло природи. Як утворюється ґрунт?
Довідкове бюро. Утворення ґрунту – складний і тривалий процес. Із часом гори руйнуються й 
розсипаються на уламки каміння. На камінні спочатку селяться рослини. Після їхнього відмирання між 
камінням накопичується трохи перегною. Якщо туди потрапляє насіння, з нього виростають рослини, 
селяться тварини. Уламки каміння із часом стають дедалі меншими, а перегною стає дедалі більше. Так 
поступово з твердого каміння утворюється пухкий шар земної поверхні, на якому ростуть рослини.
Значну роль в утворення ґрунту відіграють тварини, що в ньому живуть. Вони розпушують ґрунт. Дощові 
черв’яки, наприклад, живляться рослинними рештками, що є в ґрунті, сприяють швидкому перетворенню 
їх на перегній, а отже, – підвищенню родючості. Тому, щоб утворився ґрунт, потрібні рослини, тварини й 
мікроорганізми, які перетворюють на перегній відмерлі рештки. Учені підрахували, що для того щоб 
утворився шар ґрунту завтовшки 5 см, потрібно не менше 2000 років. А для нормального росту рослин 
потрібний шар ґрунту завтовшки хоча б 50 см. Порахуйте, скільки років потрібно, щоб утворився ґрунт


 такої товщини. 
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Слайд 10
Робота з підручником
– Прочитайте самостійно текст на с. 53, використовуючи позначки + і –.


Інтерактивна вправа «Система позначок «Поміч» (+ Я це знаю; – Я не знаю цього)»
Подивіться на позначки. Що вам було відомо з теми, а яка інформація була для вас новою? 
Слайд 11
Ґрунт – верхній родючий шар землі, де ростуть рослини, мешкають тварини та інші 
організми.


Робота з тлумачним словником
– Що таке гумус? Пропоную вам ознайомитися з інформацією в тлумачному словнику.
Слайд 12
Види ґрунтів.
Світлий ґрунт містить багато піску, що швидко пропускає воду й швидко висихає. Ґрунт, у 
якому багато глини, повільно пропускає воду. А коли висихає, то поверхня вкривається 
кіркою, що не пропускає повітря. Кірка легко зруйнується, якщо розпушити ґрунт.
Дослід. Як ґрунт пропускає воду?
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Практична робота. Проведення дослідів.
Слайди 13–16
Дослід 1. Розгляньте ґрунт через лупу. Що ви помітили? Висновок: у ґрунті є домішки – корінці 
рослин, рештки рослин, каміння, пісок, глина. 
Дослід 2. Вкиньте в склянку з водою грудочку ґрунту. Що ви помітили? Висновок: у воді з’явились 
бульбашки – у ґрунт є повітря.
Дослід 3. Подивіться, що відбуватиметься з ґрунтом, якщо його підігрівати на вогні. Що відчули ? 
Висновок: відчули неприємний запах – у ґрунті є органічні речовини (перегній).
Дослід 4. Подивіться, що відбуватиметься з ґрунтом, якщо його підігрівати на вогні. Що побачили? 
Висновок: на склі з’явилися краплини води – до складу ґрунту входить вода.
Дослід 5. Подивіться, що відбуватиметься з відстояною водою, яку будемо нагрівати до повного 
випаровування. Що помітили? На дні посудини залишиться трохи білої речовини. Це мінеральні солі. 
Висновок: до складу ґрунту входять мінеральні солі.


– Зробіть висновок, із чого складається ґрунт.
Слайд 17


VІ. Фізкультхвилинка.
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Робота з підручником. 
Опрацювання тексту с. 120-121.
– Прочитаймо текст і дізнаймося, яка основна властивість ґрунту.
– Назвіть основну властивість ґрунту. Від чого вона залежить?
Слайд 18
Родючість ґрунту – основна його властивість. Що більше в ґрунті перегною, то він родючіший. 
Родючість – це здатність ґрунту давати багатий врожай.
Слайди 19– 21
– Найбільш родючим ґрунтом є чорнозем. Наша країна багата на чорноземи.
У ґрунті є коріння рослин, відмерлі рештки рослин, черв’яки, комахи та їхні личинки. Опале листя, 
відмерлі рослини й тварини потрапляють у ґрунт і під впливом мікроорганізмів перетворюються на 
перегній. Він надає ґрунту темного забарвлення. З перегною утворюються речовини, які разом з водою 
всотуються коренями рослин і без яких рослина не може жити. Від кількості перегною в ґрунті 
залежить його найважливіша властивість – родючість.


VІІ. Закріплення вивченого матеріалу.
Робота в зошитах з друкованою основою. 
Робота в парі. 
Дослід. Замісіть з грудочки ґрунту «тісто». Розкачайте його й зробіть невеличке кільце діаметром 3 см. 
Якщо ґрунт складається тільки з піску, кільця з нього не вийде. Якщо кільце з ґрунту зробити можна, 
але воно тріскається, то це означає, що в ґрунті є глина й пісок, але більше піску. Якщо кільце не 
тріскається, то в ґрунті більше глини.
Слайд 22. Колективний висновок.
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Робота в групах
Запрошую вас на хвилинку роздумів і міркувань «Мозковий штурм».
Дайте відповіді на запитання. Пам’ятайте про правило часу.


Група 1. Чому земля – «годувальниця»? (Вирощуємо рослини, отримуємо продукти 
харчування; на ній живуть і живляться різні види рослин, тварин, а вони своєю чергою дають 
продукти харчування – сир, масло, яйця та ін.)
Група 2. Чи можливе життя без ґрунту? (Ні. Загине все живе.)
Група 3. Що відбудеться з організмами, якщо зовсім зникне ґрунт? (Рослини висохнуть, не 
буде їжі для тварин, для людей не буде продуктів харчування. Нічим буде дихати, тому що 
рослини виробляють кисень. Буде екологічна катастрофа.)
Група 4. Як підвищити родючість ґрунту? (Ґрунт потрібно підживлювати, вносити перегній і 
добрива, його треба орати або перекопувати, тобто розпушувати, а також поливати.)
Група 5. Чому ґрунти потребують охорони й догляду? (Ґрунти руйнують вода, вітер, 
вирубування лісів, засмічення, побутові відходи, хімічні речовини, радіація, 
отрутохімікатами, які люди використовують для боротьби із шкідниками сільського 
господарства.)
Слайд 23
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Вправа «Асоціативний кущ»
– Перевіримо, чи були ви уважні, і за допомогою загадок дізнаємося, що входить до складу ґрунту.
Група 1. Куди ступиш – усюди маєш, хоч не бачиш, а вживаєш. Воно таке велике, що займає цілий світ, 
воно таке маленьке, що в найменшу щілину зайде. (Повітря)
Група 2. 
Я і хмара, і туман,
і струмок, і океан,
і літаю, і біжу,
і замерзнуть можу! (Вода)
Група 3. 
Майстер для мене вогонь розведе.
Додасть води, ногами помне.
Замісе, як тісто,
в руках оживу.
І буду свистіти,
і буду поїти.
Як мене звати, діти? (Глина)
Група 4. Він жовтенький і сипучий,
у дворі лежить у кучі.
Якщо хочеш – можеш брати
і фортецю будувати.
Тільки воду мусиш мати. (Пісок)
Група 5. Літом виростають, а восени опадають. (Листочки)
  Висновок: до складу ґрунту входять повітря, вода, поживні речовини, перегній, 
   органічні речовини, мінеральні солі.
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Гра «Так – Ні».
– А зараз пограємо в гру, яка допоможе вам підготуватися до вікторини, яку ми проведемо на 
наступному уроці.
Перегній складається з відмерлих решток рослин і тварин.
Чорного забарвлення ґрунту надає пісок.
Чорного забарвлення ґрунту надає перегній.
Ґрунт, у якому міститься багато піску, називають піщаним.
Ґрунт, у якому міститься багато глини, називають глиняним.
Ґрунт не містить води. 
У ґрунті немає повітря.
Ґрунт, у якому міститься багато перегною, називають чорноземом.
Основна властивість ґрунту – родючість.


Гра «Запитай у друга» (учням однієї групи потрібно поставити запитання іншій групі).
Народна мудрість про ґрунт.
Прочитайте прислів’я. Поясніть їхній зміст.
Група 1. Як розумієте прислів’я? Глибше орати – більше хліба мати.
Група 2. Чому так говорять? На чорній землі білий хліб родить.
Група 3. Поясніть зміст прислів’я. Не ґрунт родить, а руки.
Група 4. Добре ґрунт угноїш – урожай потроїш.
Група 5. Добре землю обробляй – будеш мати урожай.
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VІІІ. Підсумок уроку.
Що таке ґрунт? Яке значення має ґрунт у природі? Назвіть основну властивість 
ґрунту. 
– Любі діти, дякую вам за активність, старанність, гарні відповіді та співпрацю. 
Що найбільше сподобалося на уроці? Дякую!
Ознайомтеся з домашнім завданням, яке є у вас на картках. 


ІХ. Домашнє завдання.
Прочитати текст у підручнику на с. 120-122, відповідати на запитання.
Дібрати про ґрунт загадки, прислів’я, приказки та інші цікаві факти.
Дібрати матеріали до проєкту «Ґрунти рідного краю» або «Забруднення 
ґрунтів» (матеріалом до проєкту можуть бути малюнки, фотографії, які показують 
забруднення й виснаження ґрунтів), зібрати колекцію «Види ґрунтів», пропозиції 
щодо збереження та охорони ґрунтів.
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САМОРОБКА


ВАМ ЗНАДОБЛЯТЬСЯ:
• аркуш паперу
• кольорові олівці або фломастери
• клей ПВА
• матеріали для оздоблення 
  за власним бажанням
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Інтерактивне наповнення


до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА
Тема 4. Явища природи. Тіла і речовини


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


ЯКІ БУВАЮТЬ ЯВИЩА ПРИРОДИ (с. 107-111)


НАЗАД


ВІДЕО:
https://www.youtube.com/watch?v=zmSMRRqcY6w&t=68s – Які бувають явища природи. 3 клас 
https://www.youtube.com/watch?v=mqKRP5iB5WA – Природні явища
https://www.youtube.com/watch?v=H4bWoBKC5lM – Загадки про природні явища
https://www.youtube.com/watch?v=fnDKog86pvE – Звідки з’являється дощ
https://www.youtube.com/watch?v=dUWtiopLzS0 – Природні та стихійні лиха (правила поведінки 
під час стихійного лиха)
https://www.youtube.com/watch?v=K8bvsTnzO2g&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%
D0%B0%D0%BB – Що робити під час грози?
https://www.youtube.com/watch?v=WbLLz3AkYDo – Безпека на природі
https://www.youtube.com/watch?v=x8vm-iIFT0k&feature=emb_logo – Явища природи-1. Загадки для 
дітей
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КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:
https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3 – Розвиток дитини. Практичні завдання 
https://childdevelop.com.ua/practice/ – Розвиток дитини. Експерименти та творчість
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://naurok.com.ua/test/yavischa-prirodi-tila-i-rechovini-598955.html – Тести
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2089 – Явища природи. Охорона природи
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/1330 – Що таке природа. Жива й нежива природа. 
https://eco-live.com.ua/content/blogs/15-divovizhnikh-yavishch-prirodi – 15 дивовижних явищ природи


https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?
list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd


РУХАНКИ
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ТЕКСТИ: 
Прислів’я та приказки


Природа одному мати, другому – мачуха.
Не все ж і хмуриться, колись і виясниться.
Жди з моря погоди, то роса очі виїсть.
Не море топить кораблі, а вітер.
Усі ріки до моря ведуть.
Глибока річка, як думка, йде спокійно.
Добре річці з потоками.
Вогонь – добрий слуга, але поганий хазяїн.
Вогонь і вода добрі служити, але лихі панувати. 
Вогонь з водою ніколи не погодиш.
Вогонь палить, вода студить.
З вогнем не жартуй, воді не вір і з вітром не дружи. У 
сіні вогню не сховаєш.
В ополонці вогонь не страшний.
І лід дасть іскру, як дуже потерти.
І найменша іскорка зродить найбільший вогонь.
І в попелі іскра буває.
Не кидай іскри в солому: і сама згорить, і село 
спалить. Без підпалу й дрова не горять.
Біля сухого дерева й сире горить.
Криве дерево горить так, як пряме.


Одна головня і в печі гасне, а дві і в полі горять.
Що горить, то не мерзне.
Що має згоріти, то не потоне.
Що не горить, того не треба гасити.
Не горить, а тліє.
Погода робить сіно, а час – гроші.
Посієш вітер – пожнеш бурю.
Мороз – не свій брат.
Тепло, як у вусі.
У зимовий холод кожний молод.
Так холодно, що якби не вмів дрижати, то замерз би. 
Холодно в хаті, хоч вовків ганяй.
Холодно, хоч собак ганяй.
Сади деревину – будеш їсти садовину.
Де коріння, там і дерево.
Верба, що лугова трава: її викосиш, а вона знову 
виросте. І гриба знайти треба мати щастя.
Коли грибно, то і хлібно.
Не тепер по гриби ходити, але восени, як будут  родити. 
Про гриб не згиб.
З’явилися опеньки – літо закінчилося.
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Вірші
Вітер


Вітер летить звідусіль:
з поля, і з лугу, і з лісу;
зливи полоще завісу –
радість для стомлених сіл,
серця втамовує біль.
Вітер летить звідусіль.


Вітер летить звідусюди:
з моря, і з неба, і з суші,
радістю збуджує душі,
силу вливає у груди,
всі він ламає запруди!
Вітер летить звідусюди.


Слухай же вітру слова,
вийди в розвітрене поле,
стань і поглянь доокола:
гнеться під вітром трава –
ти не згинайся ніколи!
Слухай же вітру слова:


– Хмари, туман і росу –
все, що вас довго гнітило,
все я умить рознесу.
Хочеш, щоб сонце світило?
Треба любити грозу,
треба дружити з вітрами,
вітру любити вітрило!


Ось він промчався над нами,
дужий веселий вітрище,
крикнув нам: «Голову вище!» –
Крикнув: «Дружіть із вітрами!»
Крикнув і зник за ярами,
дужий веселий вітрище.


Гроза


Ой гроза! Яка це сила!
Розгулявся громобій!
Хмара небо все закрила –
дощовиця! Буревій!


Ой гроза! Яка це радість
вийти з хати навмання!
З блискогромом обійнятись!
З громоблиском – на коня!


Ой гроза! Яка тривога!
Громорегіт, вітросвист!
В блисках он моя дорога,
мчу туди, як з вітром лист.


Іван Коваленко


Ой гроза! Яке грозище!
Боягузи, гей, назад!
Громовітер рве і свище,
в танці скаче зливопад.


Бог грози! Скажи, як звешся?
Я твій родич на землі!
Я, мабуть, з родини Зевса,
брат Перуна, син Іллі!


Грозовиця! Громовиця!
Буревітер! Громобій!
Креше в небі блискавиця,
грім гримить – в душі моїй!
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Туман


Туман прославсь над сонним 
містом,
покрив будівлі і сади.
З гілок разочками намиста
стікають крапельки води.


Похмуре небо, мокрі хмари,
в природі смуток, тишина,
і на порожнії бульвари
задума чорная зрина.


Бреду один пустим майданом
і для душі шукаю дім.
Покрито все густим туманом,
і я загублений у нім.


Іван Коваленко


Вітер


Вітер, вітер, вітровінь
мчиться полем, наче кінь.
Я схоплю його за гриву,
від дощів і сонця сиву.
Ти мене туди неси,
де весняні голоси,
там, де сонечко встає
й миє личенько своє.


Вадим Крищенко


Вітер


Вітер гасає весь день по степах. 
Цвітом гречаним і житом пропах, 
там, за хатами, де скирти високі, 
тата цілує в обвітрені щоки.


Вадим Скомаровський
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Грім


Розколовся неба дзвін, і 
гримить сердито грім. 
Аж здригається наш дім, 
по якому ходить він. То 
буркоче щось під ніс, то 
періщить батогом, то 
кидається бігом утікати 
в темний ліс.


Марія Людкевич


Сніг


Журавлики-веселики 
одлинули й нема.
Із рукава метелики 
витрушує зима. 
Метеликів ми ловимо, 
стрибаєм, біжимо, по 
килиму пуховому до 
хати несемо.


Василь Діденко


Хмари


Хмарки в небі знову плачуть, 
слізки крапають: крап-крап. 
По калюжах радо скачуть 
дітлахи: чалап-чалап.


Мороз


Ущипне за щічки, 
носик поцілує. Під 
покровом нічки 
шибки розфарбує.


Веселка


Дощ пройшов – і міст з’явився. 
Сім у нього кольорів!
Навіть зайчик задивився, диву 
дивному зрадів!


Наталя Гуркіна
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Загадки
• Глянь: на небі біла вата хоче сонечко сховати. (Хмари)
• Мокра вата пропливає, з неба воду проливає. (Хмари)
• Он літає в небі птиця


і нікого не боїться.
Крила сизі розпустила,
ясне сонце заступила.
А як гримне сиза птиця –
з неба крешуть блискавиці. (Хмара)


• Сильніше сонця,
слабіше вітру,
ніг немає, а йде,
очей немає, а плаче. (Хмара)


• З неба падає водичка на дерева, на травичку.
Щось холодне і сердите
сіється, немов крізь сито,
на сади, луги й поля.
Стала мокрою земля.
Як, скажіть, ті сльози звуться,
що з очей небесних ллються? (Дощ)


• Мене просять і чекають, а як покажусь, утікають. (Дощ)
• Довго мене немає – все помирає, а як прийду – знов
оживає. (Дощ)
• З неба зірочка злетіла, на мою долоньку сіла. (Сніжинка)
• Вдень гуляє, а ввечері спать лягає. (Сонце)


• Хмарки в небі знову плачуть,
слізки капають: кап-кап...
По калюжах радо скачуть
дітлахи: чалап-чалап... (Дощ)


• Світить, світить, та не гасне
вогнище у небі ясне.
Тільки що за чудасія:
взимку світить, та не гріє,
заглядає у віконце.
Що це, діти?.. (Сонце)


• Воду в ріках нагріває,
про матусю-Землю дбає.
Нам всміхається в віконце
чарівне, гаряче... (Сонце)


• Він шепоче: «Шу-шу-шу,
листя обірвать спішу.
З листячком в осіннім гаї
у таночку покружляю». (Вітер)


• В небі хмарка пролетіла,
білий пух розсипала.
Він на землю міцно ліг,
називають його… (Сніг)


• Як узимку йдеш до хати,
ти його змітаєш з ніг.
Дуже легко відгадати,
що це загадка про... (Сніг)


З інтернету







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Науково-популярні тексти
У 1608 році на півдні Франції випав густий червоний дощ. Ніхто не сумнівався: з неба ллється справжня кров. 


Перелякані люди скидали із себе забруднений одяг і викидали геть. Багато хто почав провіщати кінець світу. Однак дощ 
пройшов, і всі залишилися живими.


У минулому столітті подібне явище спостерігали в Західній Європі понад 25 разів.
31 березня 1847 року у Франції, поблизу міста Шамбері, випав «білий» дощ, схожий на молоко, а в 1956 році 


«молочний» дощ пройшов біля Києва.
Звідки й чому з’являються «криваві» та «молочні» дощі? Причиною таких дощів є вітер ураганної сили. Пролітаючи 


над далекими пустелями, він часом підіймає вгору багато червоного пилу й несе із собою. Пил, змішуючись із краплями 
дощу, випадає у вигляді «крові». Якщо вітер підхоплює пил крейди або білої глини, то краплі дощу забарвлюються в 
білий колір.


Бувають дощі іншого характеру. Населення приморських країн неодноразово спостерігало дощі з риби. Якось у 
Данії протягом 20 хвилин з неба падали живі раки. У різних місцях Землі випадали «дощі» із жаб, павуків, гусениць. 
Причиною цього є смерч. Він діє, як потужний пилосос. Проносячись над поверхнею землі, смерч збирає дрібних 
мешканців суші, водойм, підіймає їх високо в небо, а потім, коли втратить силу, вони починають падати на голови 
переляканих людей.


Бувають випадки, коли смерчі підіймають у небо цілі будинки й переносять їх на велику відстань.
Якось перед Другою світовою війною випав «срібний дощ» – з неба падали срібні монети XVI–XVII століть. Як 
виявилося, ураганний вітер розірвав зітлілі мішки зі скарбом, який колись був закопаний у землю, а згодом вимиті 
водою монети переніс за кілька десятків кілометрів і розсипав.


У Марокко – країні, що розташована на півночі Африки, – вітер зруйнував великі склади з пшеницею та, 
підхопивши її, переніс через Середземне море й висипав на узбережжя Іспанії.


Поблизу болгарського міста Рудозем під час сильної бурі блискавка влучила в старезний дуб. Дерево розлетілося на 
друзки, і на землю полився... «золотий» дощ. Виявляється, у дуплі було сховано глиняного глека, наповненого 
старовинними турецькими золотими монетами.


Микола Янко «Незвичайні дощі»
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Ігри, завдання, вправи
Гра «Блискавка» («мозковий штурм»)


– Що таке Світовий океан?
– Назвіть океани.
– Який океан найбільший? Чому його так назвали?
– Який океан найтепліший?
– Які властивості води?
– У яких трьох станах може перебувати вода? Наведіть приклади.
– При якій температурі кипить вода?
– При якій температурі вода переходить з рідкого стану у твердий? З твердого – у рідкий?
– Що таке розчин? Який він?
– Чи всі речовини є розчинними? Наведіть приклади.
– Якої води більше на Землі: прісної чи солоної? Що це – прісна вода? Де вона міститься?
– Що потрібно робити, щоб запаси прісної води не меншали?
– Що таке конденсація? Навести приклад.
– У чому полягає руйнівна сила води?
– Що потрібно робити для запобігання утворенню ярів?
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Гра «Сумний дощ з темної хмари»
 Педагог з ручної праці пропонує учням відобразити різні стани води на папері. Згадаймо 
ще раз, у якому стані в різні пори року буває вода. (Сніг, сніжинки, лід, бурульки, струмочки, 
дощ, туман, град.) На дошці прикріплені зображення двох хмар. Діти з’ясовують, чи 
однакового вони кольору. Одна хмара темно-синя, а друга блакитна. Що можна сказати про 
настрої цих хмар? І який дощик (сніг) з них піде? (Діти зазвичай відповідають, що одна хмара 
темна, важка, сумна, і з неї буде падати такий самий дощик або сніг – сумний, нудний. А 
блакитна хмара легка, прозора, весела, і дощик з неї буде падати легкий, веселий, грибний.)
Педагог пропонує дітям зробити дощик або сніг. Із чого складається дощик? (З крапельок.) А 
із чого складається сніг? (Зі сніжинок.) Педагог пояснює, що крапельку можна зробити зі 
смужки паперу. (Діти відрізають смужку паперу від аркуша.) Діти витягають руки вперед, 
повернувши їх долонями вниз. Пальці правої руки кладуть на пальці лівої. Потім так само 
складають кінці смужки. Вийшла крапелька. Щоб вона знову не стала смужкою, кінці 
змащують клеєм. Крапельку приклеюють до аркуша паперу. Зі смужок можна зробити й 
просту сніжинку. Для цього беруться три смужки білого кольору, які потрібно склеїти 
посередині.
 Педагог вмикає музику. Завдання учнів – уважно її прослухати й передати у своїй роботі 
те, що вони почують. Комусь звуки музики нагадають дощ, комусь – сніг, комусь – град. При 
цьому можна використовувати будь-який папір. (Перед дітьми на столах стоять коробки з 
папером різного кольору та якості.)
 Коли завдання виконано, педагог за допомогою магнітів прикріплює аркуші до магнітної 
дошки та разом з дітьми розглядає роботи.
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Добір спільнокореневих слів до слова «сніг»


Кожна об’єднана група зачитує записані слова.
Учитель/учителька пропонує знайти зайве слово та пояснити його значення (снігур).
Учитель/учителька ставить учням запитання:
– Який сніг?
Учні добирають прикметники до слова «сніг».
Сніг – білий, блискучий, густий, іскристий, кудлатий, лапатий, пухнастий, мерехтливий, 
сипкий, м’який.
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Робота в групах
– Які пори року ви знаєте? (Осінь, зима, весна, літо)
– Скільки їх? (4)
– Зараз ми об’єднаємося в 4 групи.
Дітям пропонують вибрати певний жетончик (жетончики 4 кольорів: жовтий, білий, 
зелений, червоний).
– У нас утворилися 4 групи.
– Учні із жетончиками жовтого кольору мають виявити не менше 5 сезонних змін якої
пори року? (Осені) Правильно.
– Учні із жетончиками білого кольору мають виявити не менше 5 сезонних змін якої пори
року? (Зими) Правильно.
– Учні із жетончиками зеленого кольору мають виявити не менше 5 сезонних змін якої
пори року? (Весни) Правильно.
– Учні із жетончиками червоного кольору мають виявити не менше 5 сезонних змін якої
пори року? (Літа) Правильно.
Слухають виступи кожної групи. На дошку вивішують ілюстрації із цією порою року як 
допомогу й підтвердження сказаному. Звертають увагу на зміни в неживій і живій 
природі.
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Казки
Хмарки-чепурухи і Вітер


«Крап-крап-крап», – співали крапельки, упавши об землю.
«Крап-крап, крап-крап!», – дзвеніли їхні сестрички, стукаючись об дахи будинків та 
шибки.
І ці передзвони тривали всю ніч. Втомлені довгою роботою хмари заснули над землею. 
Поки не зійшло Сонечко. Воно торкнулось промінцями пишних сріблястих суконь 
поважних панянок, і ті від блиску прокинулись.
– Ох, яка гарна в мене сукня! Посередині бузкова, а з боків золотом сяє! – захопилась
хмара з найпишнішим вбранням.
– А моя майже прозора. І переливається веселкою! – зраділа найменша хмаринка.
– А моя! А моя! – чулося з усіх боків.
Лише Сонечко намагалось через гарні сукні небесних панянок пробратися, щоб калюжі 
підсушити. Та де там! Хмари почали хизуватися, хто вчора найбільшу блискавку зробив чи 
найбільшу калюжу. Геть забули вони, що за небокраєм у полі жито зеленіє. Уже кілька 
днів просять паростки дощику. А за полем росте ліс, зовсім молоденький, де дубочки й 
берізки теж просять водички.
Аж тут, звідки не візьмись, Вітер прилетів. Глянув на калюжі внизу, на Сонечко, що крізь 
сукні намагається землю зігріти, і без слів як дмухне! Порозганяв хмари на сухі місця, 
нехай і там дощик піде. Подякувало Вітру й Поле, і Ліс, і Сонечко. А небесні чепурухи 
дощиком усе обмили та знову красуються собою в калюжах. До наступного подиху Вітру.


Марія Солтис-Смирнова
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Про що співає дощ
 Над землею сонно рухалася велика сива хмара. Вона вже кілька днів гуляла по небу, збираючи крихітні 
краплинки для рясного дощу. На півночі й на півдні, з заходу та сходу позбиралась вода. І от нарешті хмара стала 
такою важкою, що навіть вітер її вже не міг поворушити.
 –Зараз упаду! – кричала найнижча краплинка, ледь-ледь тримаючись за хмару.
 – І я!
 – І я! – почулось довкола.
 Легкий подув вітерця збив першу крапельку.
 – КРАП! – вона впала на металевий дах машини й розбилась на сотні бризочок.
 Подружка-сестричка з тихесеньким плюском впала на пісок, і відразу ж зникла там. А за ними посіялось:
 – Крап-крап-крап! КРАП! Крап-крап-крап! КРАП! Крап-крап-крап! КРАП! Крап-крап-крап! КРАП!
 На ледь пожовклі й легко зарум’янені сонцем листочки, на зелену ще травичку, на багряні ягідки горобини 
та калини, до таких самих крапельок в озеро, на закриті пелюстки квітів, ніби вимагаючи від них відкритися, на 
дахи будинків і шибки вікон. Тоді, стікаючи звідусіль, утворювали калюжі. Але, якщо добре прислухатися, 
можна було почути справжню пісню дощу:


Ми траву вмиваємо,
землю напуваємо,
у струмку скупаємось,
з гірки покатаємось.
По віконцях стукаєм,
в озеро ми хлюпаєм.


З вітром танцювали, 
калюжкою стали. 
Завтра сонце вигляне, 
нас теплом зігріє, 
станемо ми хмаркою,
потім дощ посіє.


 Вітер крапелькам став за музику, час від часу легенько завиваючи. А вгорі хмара, що ще хвильку назад 
сіяла дощик, сонно потягнулась і заснула. Настала тиша.


    Марія Солтис-Смирнова







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Вітер і дівчатко
 Десь серед духмяних літніх трав і зеленого листя лісу поблизу невеличкого містечка народився 
легкий вітерець. І таким він був малим пустуном. То листочок підніме, щоб перший промінчик 
сонця розбудив білочку в дуплі. То травинкою зайчика налякає. То одного разу ввірвався вітерець 
у містечко. Підняв догори вологу білизну на шнурку. Та ця робота йому не сподобалась, і вітерець 
попрямував пустувати далі. Аж тут він побачив маленьку дівчинку. Вона саме намагалась зняти 
шапочку.
 – Треба їй допомогти, – дмухнув пустун.
 Маленька шапочку не втримала, і вона повисла на кущі. Крихітка розсміялась. Мама витягла із 
сумки щось.
 – Подуєш бульбашки? – спитала донечку.
 – Ф-ф-ф! – зраділа та.
 Але не встигла вона дістати видувалку з пляшечки, як вітер дмухнув, і бульбашки полетіли 
вдалечінь. Мама з дівчинкою розсміялись. Маленька спробувала ще раз:
 – Ф-ф-ф!
 І бульбашки полетіли за вітром. Пустун час від часу дозволяв видути бульбашки крихітці, 
пританцьовуючи з ними в польоті. Тільки веселий сміх лунав довкола.
 Втомлений вітерець приземлився на галявину серед кульбабок, підіймаючи вгору сотні 
крихітних парашутиків. А дівчинка з мамою поспішили додому: сонечко вже майже закотилося за 
обрій.


Марія Солтис-Смирнова
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Інтерактивне наповнення


до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


Тема 4. Явища природи. Тіла і речовини
ЯКІ ВЛАСТИВОСТІ МАЄ ВОДА (с. 124-129)


НАЗАД


ВІДЕО:
https://www.youtube.com/watch?v=er-cpIN4pQQ – ЯДС. Вода в природі. Стани води. 3 клас
https://www.youtube.com/watch?v=t0qCGcv4rDY – Інтерактивна модель «Процес колообігу води в 
природі» (власник використаних матеріалів www.nasa.gov)
https://www.youtube.com/watch?v=RmErh04ndGs – Корисні підказки. Вода
https://www.youtube.com/watch?v=09iLLrJMdmM – Смак води, або чому морська вода солона
https://www.youtube.com/watch?v=Il-SsDPu_90 – Дивовижні властивості води
https://www.youtube.com/watch?v=EZjZ1cRI6lQ – Як видобувають підземну воду?
https://www.youtube.com/watch?v=bzjIzL9w9Ig – НАСА показало, що відбувається з водою в космосі
https://www.youtube.com/watch?v=tS1SQlxkmn4 – Як п’ють воду в космосі
https://www.youtube.com/watch?v=ojzGz8uASMw&ab_channel – Утворення веселки
https://www.youtube.com/watch?v=SAW8WMQcwSY – Вода з бульбашками
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КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3-sortpop – Розвиток дитини. 
Практичні завдання
https://childdevelop.com.ua/practice/– Розвиток дитини. Експерименти та творчість 
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://naurok.com.ua/test/voda-doslidzhuemo-vlastivosti-vodi-574917.html – тести «Вода. 
Досліджуємо властивості води» 
https://e-kolosok.org/voda-charivnytsia/ – Вода-чарівниця
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/1377 – Вода в природі. Властивості води-рідини 
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/1514 – Перетворення води
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/1494 – Вода-розчинник
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2232 – Без води немає життя. Властивості води-
рідини
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https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ


КАРАОКЕ
https://www.youtube.com/watch?v=9aM-gmKdLn0&ab_channel=OlgaMalyar  – Наталія Май – Веселка 
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Фізкультхвилинки (імітація рухів)


Угорі пливе хмаринка. (діти піднімають руки вгору)
Унизу росте травинка. (нахиляються низенько)
Тварина стежкою біжить, (імітують рухи тварин)
У листі вітер шелестить. (піднімають руки й махають)
Ми нагнулись до струмка: (усі нахилилися)
– Ой, вода у нім яка!
Миєм руки, миєм личка, (імітують рухи вмивання)
акуратність – наша звичка.


                 ***
Осінній дощик крапотить,
листок від холоду тремтить.
Краплина вдарила важка
і відірвала геть листка.
І закружлявся він в падінні.
Оглянув барви всі осінні,
над ставом трішки покружляв –
де впасти місце вибирав.
Та часу мало мав листок,
то й ліг в травичку під дубок.
Лежать там буде до весни
і бачити солодкі сни.


***
Вже і сонечко пригріло,
вже посунулись сніги.
Де було геть зовсім біло,
проталин стеляться круги.
Як же вітер, діти, дише?
Як дерева він колише?
Як прогинаються берізки?
Як же чешуть свої кіски? 
Як же птахи прилітають?
Як радіють вони й грають?
А тепер присіли й встали.
Втому нашу геть прогнали.


***
Промайнула лише мить –
дощик з неба крапотить.
Ми присіли під кущем,
щоб не змокнуть під дощем.
Мить – і сонце засіяло.
Все навколо чисте стало.
Тягнем руки до небес:
нас зігрій і світ увесь.
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Загадки
Чого в решеті не понесеш? (Воду)


Мене п’ють,
мене ллють.
Усім потрібна я.
Хто я така? Чиста... (Вода)


Зоря-зірниця, красна дівиця, по 
небу гуляла, плакала-ридала, 
Місяць бачив – не підняв, 
Сонце встало і забрало. (Роса)


У небі народився, у землі схоронився. 
(Дощ)


Не кінь, а біжить, не ліс, а шумить. 
(Дощ)


Впаде з неба – не розіб’ється, впаде 
у воду – розпливеться. (Дощ)


Сиві воли на все поле лягли. (Туман)


Надворі горою, а в будинку водою. (Сніг)


Білий, та не цукор, не має ніг, а йде. (Сніг)


«Що це? Що це? – всі кричать, –
білі мухи скрізь летять». (Сніг)


Вдень вікно розбивається, а вночі само 
вставляється. (Лід)


Біле, як сорочка. Пухнате, як квочка. 
Крил не має, а гарно літає.
Що це за птиця, що сонця боїться? (Сніг)


Сидить дід за подушками та стріляє 
галушками. (Град)


Й у вогні не горить, й у воді не тоне. (Лід)


Росте вона вниз головою,
не в літню пору, а зимою.
А щойно сонечко зігріє –
вона заплаче й швидко гине. 
(Бурулька)


Три стани води
Відома здавна рідина, 
усяк її вживає.
Буває хмаркою вона, 
сніжинкою буває.
Бува, як скло, крихка, тверда –
звичайна, підкажіть, ... (Вода)


З інтернету


Один біжить, другий лежить, третій 
кланяється. (Вода, сніг, дощ)


На небі з’явилася,
дощем вона пролилася,
від землі піднялась пара,
знов на небі стане... (Хмара).
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Народна мудрість


У решеті води не наносиш.


Учорашньої води не доженеш.


Де вода, там і верба.


Пролиту воду назад не збереш.


Вода крапля по краплі й камінь довбає.


Не тим крапля камінець довбає, що сильна, 
а тим, що часто падає.


Він із води сухим вийде.


В океані води не зміряєш.


Він ані у воді не потоне, ані у вогні не згорить.


Пий водицю із криниці – буде тобі здоровиться.


Куди тече водиця, там росте травиця.


Хліб – батько, вода – мати.


Без води нема життя на землі.


Вода – то є життя, то є здоров'я.


Вода найде собі дорогу.
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Вірші про воду


***
З роси, з морів, річок і плес 
вода, як перейде у пару, 
одразу ж лине до небес, 
щоб утворити в небі хмари 
і впасти з хмар на ниви 
як сніг, як град, як злива. 
Знов перейти у пару 
і повернутись в хмару, 
і впасти з хмар на ниви 
як сніг, як град, як злива. 
Цей шлях, що вона робить, 
і зветься колообіг.
З інтернету


Гімн воді
Розляглася земля неозора, а найкраща вода – прозора!
На землі – клинове намисто, а найкраща вода – чиста!
Тут діброва шумить невмируща, а найкраща вода – цілюща!
Ось і день проминув. Ніч коротка, а найкраща вода – солодка!


           Непосида
Непосидливій водичці
любо плинути у річці,
гомоніти у струмочку,
відпочити у ставочку.
А як сонечко пришкварить,
непосида небом марить,
щоб хмаринкою за вітром
мандрувати понад світом.
Та не зовсім все так сталось,
як омріялось-гадалось:
за сосну перечепилась
і дощем униз пролилась.
– Дощик, дощик! – раді діти.
– Нам полив дерева, квіти!
І з хмариночки водичку
повернув у нашу річку.
Леся Вознюк


Жива вода
Жива вода дає життя
всьому живому в світі.
Якщо живе жива вода,
тоді земля у квіті.
Любов Забашта


Диво
А вода – це справжнє диво!
Як прожити без води?
З нею ми завжди щасливі,
з нею в нас нема біди.
Є вода – ростуть рослини:
ліс, сади, рясні поля.
Це чудово для людини
і радіє вся Земля!
Плавають в водичці діти,
риби у воді живуть.
Розцвітають в лузі квіти.
І рясні дощі ідуть.
Кругообіг повсякчасно
на Землі вода веде.
Тож з водою всім прекрасно
і біди нема ніде!
Надія Красоткіна
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Цікаві факти про воду
Морська вода замерзає при температурі –1,91 °C.


У природі є приблизно 1330 видів води. Вони розрізняються за походженням (дощова, ґрунтова, зі свіжого 
або залежаного снігу тощо), за кількістю й характером розчинених у ній речовин.


Середня температура поверхні води Світового океану дорівнює 17,4 градуса, тоді як середня температура 
нижнього шару повітря над Світовим океаном дорівнює 14,4 градуса.


Вода має пам'ять і це науково доведений факт. З метою вивчення кліматичних змін на планеті Земля, вчені 
дослідили льодовик в Гренландії. На шматку завтовшки 1,5 км, виявляється, можна легко простежити, як 
намерзав лід, а отже змінювався клімат. Дослідивши лід, вчені змогли достовірно відновити тисячолітню 
історію коливань температури, виявили періодичність. Найхолодніше було в 15, 17 і 19 століттях. А 
найспекотнішими були 1550 і 1930 роки. На підставі цих даних зараз складають прогноз на найближче 
майбутнє.


З інтернету
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 Ефект Мпемби (Парадокс Мпемби) – парадокс, який свідчить, що гаряча вода за деяких умов замерзає 
швидше, ніж холодна, хоча при цьому вона повинна пройти температуру холодної води в процесі замерзання. 
 Ераст Мпемба, ще коли був учнем Магамбінської середньої школи в Танзанії, робив практичну роботу з 
кухарської справи. Йому потрібно було виготовити саморобне морозиво – закип’ятити молоко, розчинити в 
ньому цукор, охолодити його до кімнатної температури, а потім поставити в холодильник для замерзання. 
Мабуть, Мпемба не був надто старанним учнем і забарився з виконанням першої частини завдання. 
Побоюючись, що не встигне до кінця уроку, він поставив в холодильник ще гаряче молоко. На його подив, 
воно замерзло навіть раніше, ніж молоко його товаришів, приготоване за заданою технологією.
 Після цього Мпемба експериментував не тільки з молоком, а й зі звичайною водою. Уже навчаючись у 
Мквавській середній школі, він запитав професора Денніса Осборна з університетського коледжу в Дар-Ес-
Саламі (якого запросив директор школи прочитати учням лекцію з фізики): «Якщо взяти два однакових 
контейнери з рівними об’ємами води так, що в одному з них вода має температуру 35 °С, а в іншому 100 °С, і 
поставити їх в морозильну камеру, то в другому контейнері вода замерзне швидше. Чому?» Осборн 
зацікавився цим питанням і незабаром, у 1969 році, вони разом з Мпембою опублікували результати своїх 
експериментів у журналі «Physics Education». Відтоді виявлений ними ефект називають ефектом Мпемби.


Досі ніхто точно не знає, як пояснити цей дивний ефект. У вчених немає єдиної версії, хоча їх існує 
багато. Уся справа в різниці властивостей гарячої та холодної води, але поки не зрозуміло, які саме 
властивості відіграють роль у цьому випадку: різниця в переохолодженні, випаровуванні, формуванні льоду, 
конвекції або впливі розріджених газів на воду за різних температур.
Джерело: https://tut-cikavo.com/tse-tsikavo/chomu/349-efekt-mpembi-abo-chomu-garyacha-voda-zamerzae-
shvidshe-kholodnoji 


Для допитливих!
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Куди ступиш – всюди маєш,
Хоч не бачиш, а вживаєш. 








повітря
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Ні ваги, ні кольору у нього немає! 


повітря
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Ти без нього не зможеш жити: ні їсти, ні пити, ні говорити. 


повітря
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Через ніс проходить в груди і виходить знов назад. Він невидимий, і все ж, без нього ми жити не можемо. 








повітря





























5





Оточує нас завжди,


Ми ним дихаємо без праці.


Він без запаху, без кольору.


Вгадайте, що це? 








повітря 
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Все життя з ним живемо, а ні разу не бачили.








Чим ми дихаємо ??? Що ми не бачимо ??? 


повітря





























7











Воно таке велике, що займає цілий світ, воно таке маленьке, що в найменшу щілину зайде. 


повітря
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Молодці!
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