Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська
Ніна Павич

Я
досліджую
світ

підручник для 4 класу
закладів загальної середньої освіти
(у 2-х частинах)
Частина 2

ÊÈЇÂ
«ÃÅÍÅÇÀ»
2021

ÓÌÎÂÍІ ÏÎÇÍÀ×ÅÍÍß
Ïðèãàäóєìî
Äіçíàєìîñÿ
Ìіðêóєìî ÿê äîñëіäíèêè

Ïðèéìàєìî ðіøåííÿ

Òâîð÷å çàâäàííÿ
Ïðàêòè÷íå çàâäàííÿ
Ïðàöþєìî ç êàðòîþ
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Розділ 2

МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ

Материки, океани та частини світу на географічних картах
Наведіть докази того, що Земля має
форму кулі.
Що таке глобус?
Чого більше на Землі – води чи
суходолу?
У якій півкулі розміщена Україна?

Що таке
материк?
Скільки
материків
на планеті
Земля?

Îñêіëüêè çåìíà ïîâåðõíÿ íåðіâíà, äåÿêі її äіëÿíêè ïіäíîñÿòüñÿ íàä ðіâíåì îêåàíó. Öі äіëÿíêè
íàçèâàþòü ñóõîäîëîì. Âîíè çàéìàþòü òðåòèíó çåìíîї ïîâåðõíі.
Íà ãëîáóñі é êàðòі ìîæíà ïîìіòèòè, ùî áіëüøó
їõíþ ÷àñòèíó çàôàðáîâàíî áëàêèòíèì àáî ñèíіì êîëüîðîì. ßê âè âæå çíàєòå, òàê ïîçíà÷àþòü âîäîéìè
íàøîї ïëàíåòè. Íàéáіëüøі ç íèõ íàçèâàþòü îêåàíàìè.
Îòæå, îêåàí – öå âåëèêèé âîäíèé ïðîñòіð, ùî çàéìàє
çíà÷íó äіëÿíêó çåìíîї ïîâåðõíі.
Âè âæå çíàєòå, ùî ñóõîäіë ïîäіëÿþòü íà øіñòü
ìàòåðèêіâ, àáî êîíòèíåíòіâ, à ñàìå: Єâðàçіþ, Àôðèêó, Ïіâíі÷íó Àìåðèêó, Ïіâäåííó Àìåðèêó, Àâñòðàëіþ òà Àíòàðêòèäó.
ð
äó
Íàéáіëüøèì ìàòåðèêîì є Єâðàçіÿ. Éîãî áåðåãè
îìèâàþòü âîäè ÷îòèðüîõ îêåàíіâ (íà ïіâíî÷і – Ïіâíі÷íèé Ëüîäîâèòèé îêåàí, íà ïіâäíі – Іíäіéñüêèé,
íà ñõîäі – Òèõèé, íà çàõîäі – Àòëàíòè÷íèé). Єâðàçіÿ – íàéáіëüø çàñåëåíèé ìàòåðèê. Òóò ïðîæèâàє
¾ íàñåëåííÿ Çåìëі.
Óäâі÷і ìåíøà çà Єâðàçіþ Àôðèêà. Âîíà îìèâàєòüñÿ äâîìà îêåàíàìè. Öå íàéñïåêîòíіøèé ìàòåðèê
íà Çåìëі.
Назвіть океани, що омивають Африку.
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Ìàòåðèêè Ïіâíі÷íà Àìåðèêà òà Ïіâäåííà Àìåðèêà çâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ âóçüêîþ ñìóãîþ ñóõîäîëó –
ïåðåøèéêîì, øèðèíà ÿêîãî áëèçüêî 50 êіëîìåòðіâ.
Ïіâíі÷íó Àìåðèêó îìèâàþòü òðè îêåàíè, à Ïіâäåííó
Àìåðèêó – äâà. Öі äâà ìàòåðèêè íàëåæàòü äî îäíієї
÷àñòèíè ñâіòó – Àìåðèêè é ëåæàòü ó Ñõіäíіé ïіâêóëі.
Назвіть океани, що омивають Північну Америку та Південну Америку.

Ùå ìåíøèé çà ðîçìіðàìè ìàòåðèê Àíòàðêòèäà.
Öå íàéïіâäåííіøèé ìàòåðèê. À ùå öå é íàéõîëîäíіøèé ìàòåðèê íà Çåìëі. Çíà÷íà éîãî ÷àñòèíà íàâіòü
óëіòêó âêðèòà òîâñòèì øàðîì ëüîäó. Íà ìàòåðèêó
íåìàє ïîñòіéíîãî íàñåëåííÿ, âіí íå íàëåæèòü æîäíіé äåðæàâі. Òóò ðîçìіùåíî íàóêîâî-äîñëіäíі ñòàíöії, íà ÿêèõ ïðàöþþòü ó÷åíі.
Назвіть океани, які омивають береги Антарктиди.

Íàéìåíøèé і íàéñóõіøèé ìàòåðèê – Àâñòðàëіÿ.
Âіí ìàéæå â 7 ðàçіâ ìåíøèé çà Єâðàçіþ. Áåðåãè ìàòåðèêà îìèâàþòü äâà îêåàíè. Ìàòåðèê çàéìàє îäíà
äåðæàâà – Àâñòðàëіéñüêèé Ñîþç.
Назвіть океани, що омивають Австралію.
Покажіть на карті материки. Що називають частинами світу? Скільки їх? Покажіть їх на карті.

Ïîíÿòòÿ ìàòåðèêè é ÷àñòèíè ñâіòó ðіçíі íå
òіëüêè çà çíà÷åííÿì, à é çà ÷àñîì âèíèêíåííÿ.
×àñòèíè ñâіòó – äіëÿíêè ñóõîäîëó, ÿêі â÷åíі âèîêðåìèëè íà îñíîâі çíàíü ïðî іñòîðіþ, êóëüòóðó òà
ãåîãðàôіþ öèõ ðåãіîíіâ Çåìëі.
Материки
ки (континенти) – великі ділянки суходолу, оточені з усіх боків морями та океанами.
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Материки (континенти)

Північна
Америка

Частини світу

Євразія
Ам

Європа

ка
ери

Африка
Південна
Америка

Австралія
Антарктида
р д

Азія

Африка
Австралія
я
Антарктида
р д

Частини світу
Євразія

Європа
Азія

Африка

Африка

Північна Америка
Південна Америка

Америка

Австралія

Австралія

Антарктида

Антарктида

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

У якого материка немає південного узбережжя?

Чому так кажуть

Àíòàðêòèäà – êðàé Çåìëі.
На контурній карті прокладіть найкоротший водний
маршрут з України до Австралії. Назвіть моря та
океани, через які він буде проходити.
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Перевіряємо себе
1. Що таке материк? Скільки материків на нашій планеті?
2. Які материки розташовані в Східній півкулі, а які – у
Західній?
3. Що таке океан? Скільки на Землі океанів? Покажіть їх на
карті.
4. Поясніть відмінність між частинами світу й материками.
5. На якому материку немає постійних мешканців? Чому?
6. Який материк найбільш заселений?
7. Який материк найбільший?
8. Який з материків найспекотніший?
9. Чому Антарктиду вважають найхолоднішим материком?
10. Який з материків найменший?

Коротко про головне
Äіëÿíêè ñóõîäîëó, ÿêі ç óñіõ áîêіâ îìèâàþòü
âîäè
ä ìîðіâ
ð é îêåàíіâ,, íàçèâàþòü ìàòåðèêàìè,
ð
, àáî
êîíòèíåíòàìè. Їõ øіñòü: Єâðàçіÿ, Àôðèêà, Ïіâíі÷íà Àìåðèêà, Ïіâäåííà Àìåðèêà, Àâñòðàëіÿ і
Àíòàðêòèäà. Îêåàí – öå âåëèêèé âîäíèé ïðîñòіð,
ùî çàéìàє çíà÷íó äіëÿíêó çåìíîї ïîâåðõíі. Âèîêðåìëþþòü ÷îòèðè îêåàíè: Òèõèé, Àòëàíòè÷íèé, Іíäіéñüêèé і Ïіâíі÷íèé Ëüîäîâèòèé. Є øіñòü
÷àñòèí ñâіòó: Єâðîïà, Àçіÿ, Àôðèêà, Àìåðèêà,
Àâñòðàëіÿ òà Àíòàðêòèäà.
Чи знаєте ви, що...
...на сьогодні не існує єдиного пояснення, як саме на
Землі з’явилися океани. Сталося це дуже давно – задовго до появи живих організмів. Згідно з однією з наукових гіпотез, океани утворилися зі скупчення пари, яка
огортала планету. Пару викидали вулкани, яких тоді на
Землі було дуже багато. Потім пара перетворювалася
на воду, оскільки поверхня планети охолоджувалася. Із
часом уся поверхня Землі вкрилася водою. Материки
й острови утворилися згодом у результаті землетрусів.
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ПРИРОДА ГОЛУБОЇ ПЛАНЕТИ

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

Що
приховують
глибини Тихого
океану?

Ïðèðîäà îêåàíіâ äóæå ðіçíîìàíіòíà. Âîäà â îêåàíàõ ìàє ãіðêóâàòî-ñîëîíèé ñìàê ÷åðåç âåëèêèé âìіñò
ðîç÷èíåíèõ ó íіé ñîëåé. Äîùîâà âîäà, ïðîñî÷óþ÷èñü
êðіçü ãіðñüêі ïîðîäè é âåðõíіé øàð ґðóíòó, ðîç÷èíÿє ìіíåðàëüíі ñîëі. Ïîòіì âîäà ïîòðàïëÿє â ðіêè é
òàê äіñòàєòüñÿ äî ìîðіâ òà îêåàíіâ. Íà ñîëîíіñòü
ìîðÿ âïëèâàє і âіòåð. Âіí ïåðåíîñèòü іç ñóõîäîëó
âåëèêó êіëüêіñòü ìіíåðàëüíîãî ïèëó.
Íà äóìêó
ó ó â÷åíèõ, æèòòÿ çàðîäèëîñÿ
ð
ñàìå ó âîäі.
Ñâіòîâèé îêåàí ïîâíèé æèòòÿ é íèíі. Éîãî çàñåëÿє
áåçëі÷ îðãàíіçìіâ – òâàðèíè, ðîñëèíè òà áàêòåðії.
Íà âіäìіíó âіä ñóõîäîëó, äå ñåðåä îðãàíіçìіâ ïåðåâàæàþòü ðîñëèíè, îêåàí – ñåðåäîâèùå ïàíóâàííÿ
òâàðèí.
Світов
і
ий океан
н – безперервний водний простір
земної кулі, обмежений материками та островами.

Áіëüøіñòü îðãàíіçìіâ â îêåàíàõ æèâå íà ãëèáèíі
äî 100 ì, äå äîñòàòíüî ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ. Òóò ìåøêàþòü ðіçíîìàíіòíі ìîëþñêè, ÷åðåïàõè, ðèáè, ìîðñüêі çìії, à òàêîæ ìîðñüêі ññàâöі – äåëüôіíè, êèòè,
òþëåíі. Äî àêòèâíî ïëàâàþ÷èõ îðãàíіçìіâ íàëåæàòü íàñàìïåðåä ðèáè, êèòè é äåëüôіíè. Äðіáíі ðîñëèííі é òâàðèííі îðãàíіçìè ñëóãóþòü êîðìîì äëÿ âåëèêèõ ìîðñüêèõ òâàðèí.
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Ùî äàëі âãëèáèíó, òî òåìíіøå é ìåíøå ðîñëèííîñòі. Â îêåàíàõ íà ãëèáèíі áіëüøіé çà 200 ì ïàíóþòü ñóòіíêè, à ùå íèæ÷å – âі÷íà òåìðÿâà. Íà òàêèõ
âåëèêèõ ãëèáèíàõ æèâóòü ëèøå òâàðèíè. Öå äîííі
îðãàíіçìè – ÷åðâè, ìîëþñêè, êðåâåòêè.

1

2

3

4

Риба-вудильник (1), морська зірка (2), двостулковий
молюск (3), глибоководна креветка (4)

Æèòòÿ ó Ñâіòîâîìó îêåàíі çàëåæèòü âіä êіëüêîñòі ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ, ùî ïîòðàïëÿє íà éîãî ïîâåðõíþ, âіä ñîëîíîñòі é òåìïåðàòóðè âîäè. Íàéãëèáøèé і íàéáіëüøèé îêåàí – Òèõèé.
Використовуючи різноманітні джерела інформації, дізнайтеся, чому Тихий океан отримав таку назву.

Ðîñëèííèé і òâàðèííèé ñâіò Òèõîãî îêåàíó äóæå
ðіçíîìàíіòíèé. Ó éîãî âîäàõ áіëÿ óçáåðåææÿ Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè є âåëåòåíñüêі âîäîðîñòі ìàêðîöèñòіñ, ÿêі ùîäíÿ âèðîñòàþòü íà 30–60 ñì. Íà ïіâíî÷і
é ïіâäíі Òèõîãî îêåàíó áóðі òà ÷åðâîíі âîäîðîñòі
÷àñòî óòâîðþþòü ñïðàâæíі ïіäâîäíі ëіñè. Òóò ðîñòå
ëàìіíàðіÿ, ÿêó ùå íàçèâàþòü ìîðñüêîþ êàïóñòîþ, à
òàêîæ ìåøêàþòü ðіçíі âèäè ìîëþñêіâ – óñòðèöі, ìіäії, ãðåáіíöі, êàëüìàðè, êàðàêàòèöі.
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1

2

4

3

5

6

9

10

7

8

11

Устриці (1), гребінці (2), мідії (3), каракатиця (4),
тунець (5), палтус (6), кальмар (7), тріска (8),
скумбрія (9), камбала (10), акула (11)

Ó âîäàõ îêåàíó âîäèòüñÿ ðіçíîìàíіòíà ðèáà: òóíåöü, ñêóìáðіÿ, òðіñêà, êàìáàëà, ïàëòóñ, àêóëà. Ñåðåä àêóë òðàïëÿþòüñÿ äóæå ìàëåíüêі, ÿê-îò êàðëèêîâі àêóëè, òðîõè äîâøі çà îëіâåöü і ìàþòü ìàñó
áëèçüêî 200 ã. Є àêóëè-âåëåòíі. Íàéáіëüøà ç íèõ –
êèòîâà àêóëà (äî 15 ì çàâäîâæêè, ìàñà äî 12 ò).
Áіëüøіñòü ÷àñó öі àêóëè ïðîâîäÿòü íà âåëèêèõ ãëèáèíàõ îêåàíó. Æèâëÿòüñÿ âåëåòåíñüêі àêóëè ïàñèâíî, ïðîöіäæóþ÷è ÷åðåç øèðîêî âіäêðèòèé ðîò
âîäó ç ìàëåíüêèìè ðà÷êàìè, äðіáíèìè ìîëþñêàìè,
à іíîäі é ìàëüêàìè ðèá. Ïëàâàþòü âîíè ïîâіëüíî.
Ó âîäàõ Òèõîãî îêåàíó ìåøêàþòü ìîðñüêі
ññàâöі – äåëüôіíè, òþëåíі, ìîðæі, ìîðñüêі êîòèêè.
Òóò ïëàâàþòü êèòè, ñåðåä ÿêèõ íàéáіëüøèé – ñèíіé
êèò. Çàâäîâæêè âіí ñÿãàє 33 ì, à ìàñà ìîæå ïåðåâèùóâàòè 150 ò. Òðàïëÿþòüñÿ êèòè-êàøàëîòè. Âîíè
æèâóòü âåëèêèìè ãðóïàìè, ÷èñåëüíіñòü ÿêèõ ñÿãàє
іíîäі ñîòåíü і íàâіòü òèñÿ÷ îñîáèí. Î÷îëþє êîæíó
ãðóïó íàéáіëüøèé ñàìåöü.
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1

2

3

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

Ó Òèõîìó îêåàíі âèëîâëþþòü íàéáіëüøå ó ñâіòі
ðèáè, à òàêîæ іíøèõ ìîðåïðîäóêòіâ – êàëüìàðіâ,
êðåâåòîê,
ð
, êðàáіâ,
ð
, ó
óñòðèöü.
ð ö
Íà ñïåöіàëüíèõ
ö
ìîðð
ñüêèõ ôåðìàõ âèðîùóþòü ìîðñüêі âîäîðîñòі. Їõ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèðîáíèöòâà ëіêіâ, ÿê êîðì äëÿ
äîìàøíіõ òâàðèí òà ñèðîâèíó äëÿ îäåðæàííÿ ãàçó é
іíøèõ âèäіâ ïàëèâà. Ç áóðèõ і ÷åðâîíèõ âîäîðîñòåé
îäåðæóþòü äîáðèâà.
Розгляньте діаграму, на якій показано співвідношення
рослин і тварин за масою на Землі. Поясніть, чому
порівняно з океаном на суходолі рослин більше, ніж
тварин.
Розподіл рослинного та тваринного світу
СУХОДІЛ

ОКЕАН
тварини
та мікроорганізми

рослини
тварини
рини

рослини

Якби випарувати всю воду з океанів, то сіль вкрила б дно шаром завтовшки 60 м. Якщо б висипати цю сіль на суходіл, то
товщина шару збільшилася б на 93 метри. Який завтовшки
шар солі лежав би на суходолі?
Розгляньте таблицю. Складіть розповідь на тему «Значення Світового океану для людини».
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ЗНАЧЕННЯ
ЗНА
НА
АЧЕННЯ СВІТОВОГО ОКЕАНУ
Формує погоду на планетіі – зб
беріігає
тепло та регулює температуру моря
та суходолу. Водорості океану виділяють в атмосферу 1/2 всього кисню
Д жерело продуктів харчування

На дні сховані величезні запаси
природних копалин

Зручний водний шлях, що пов’язує
між собою материки та країни

Джерело енергії

Постачальник прісної води внаслідокк
кр
ругообігуу

Туризм і відпочинок

Чому так кажуть

Â îêåàíі âîäè íå çìіðÿєø.

Ùî ãëèáøà âîäà, òî áіëüøà ðèáà.
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Âèêîðèñòàííÿ âîä Ñâіòîâîãî îêåàíó ïðèçâîäèòü
äî éîãî çàáðóäíåííÿ. Â îêåàí ïîòðàïëÿþòü õіìі÷íі
ðå÷îâèíè іç çàâîäіâ, ôàáðèê, ôåðì і ïîëіâ, ðіçíі ïðåäìåòè. Òîìó îêåàí ïîòðåáóє îõîðîíè.
Ми з вами живемо далеко від океанічного узбережжя.
Чи забруднюємо ми води океану? Що ми можемо
зробити для збереження природи океанів?

Перевіряємо себе
1.
2.
3.
4.
5.

Назвіть океани в порядку зменшення їхніх розмірів.
Чому в океанах вода гіркувато-солона?
Які чинники впливають на живу природу океанів?
Які тварини та рослини мешкають у Тихому океані?
Яке господарське значення природи Тихого океану?
Використовуючи різні джерела інформації, підготуйте повідомлення про тварину, яка мешкає у водах
Тихого океану. Презентуйте повідомлення в класі.

Коротко про головне
Æèòòÿ ó Ñâіòîâîìó îêåàíі çàëåæèòü âіä êіëüêîñòі
ñâіòëà, ùî ïîòðàïëÿє íà éîãî ïîâåðõíþ, âіä ñîëîíîñòі é òåìïåðàòóðè âîäè. Ó äîáðå îñâіòëåíîìó
ïîâåðõíåâîìó øàðі âîäè ìåøêàþòü äðіáíі ðîñëèííі é òâàðèííі
ð
îðãàíіçìè.
ð
Íàéáіëüøèé і íàéãëèáøèé îêåàí íà Çåìëі – Òèõèé. Éîãî òâàðèííèé і ðîñëèííèé ñâіò äóæå ðіçíîìàíіòíèé.
Чи знаєте ви, що...
...в Тихому океані мешкають летючі риби. У них дуже
добре розвинені грудні плавці. Ось рибка з’являється
над поверхнею води. Вона тримається в повітрі майже
10 с і пролітає 100 м, а потім знову падає у воду.
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Проєкт «Виготовлення іграшки з фетру»

Ç
Çàâäàííÿ
ïðîєêòó:
– çà äîïîìîãîþ ðіçíèõ äæåðåë іíôîðìàöії äіçíàéòåñÿ ïðî ñïîñіá іñíóâàííÿ äåëüôіíіâ;
– çà çðàçêîì àáî âëàñíèì çàäóìîì âèãîòîâòå
іãðàøêó «Äåëüôіí».
Âàì çíàäîáëÿòüñÿ: îäèí øìàòîê ôåòðó àáî öóïêîї òêàíèíè çàâøèðøêè 20 ñì і çàâäîâæêè 25 ñì
ñèíüîãî êîëüîðó, îäèí øìàòîê áëàêèòíîãî òà êëàïòèê
ðîæåâîãî êîëüîðіâ, íèòêè ìóëіíå äëÿ âèøèâàííÿ
ñèíüîãî òà áëàêèòíîãî êîëüîðіâ, ãîëêà, ñèíòåïîí,
êðàâåöüêà êðåéäà àáî òîíåíüêèé øìàòî÷îê ñóõîãî
ìèëà, 2 áóñèíè àáî áіñåðèíè ÷îðíîãî êîëüîðó, íîæèöі, êàðòîí äëÿ âèêðіéêè òà êëåé ÏÂÀ.
Âèãîòîâëÿéòå ïîñëіäîâíî.
1. Íàìàëþéòå íà àðêóøі êàðòîíó äåòàëі âèêðіéêè äåëüôіíà: òóëóá, ÷åðåâöå, ïëàâíèê òà ùі÷êó.
Âèðіæòå їõ.
2. Ðîçòàøóéòå âèðіçàíó äåòàëü òóëóáà íà àðêóøі
ôåòðó ñèíüîãî êîëüîðó, îáâåäіòü її êðàâåöüêîþ êðåéäîþ àáî ìèëîì. Ùå ðàç ðîçòàøóéòå äåòàëü òóëóáà
òà îáâåäіòü її. Âèðіæòå îáèäâі äåòàëі.
3. Ðîçòàøóéòå âèðіçàíó äåòàëü ïëàâíèêà íà
øìàòêó ôåòðó ñèíüîãî êîëüîðó, îáâåäіòü її. Ïîâòîðіòü
ùå ðàç. Âèðіæòå äâà ïëàâíèêè.
4. Ðîçòàøóéòå âèðіçàíó äåòàëü ÷åðåâöÿ íà àðêóøі
áëàêèòíîãî ôåòðó òà îáâåäіòü éîãî. Ùå ðàç ðîçòàøóéòå äåòàëü ÷åðåâöÿ òà îáâåäіòü її. Âèðіæòå îáèäâі
äåòàëі.
5. Âèðіæòå çà øàáëîíîì äâі îäíàêîâі ùі÷êè ç
ôåòðó ðîæåâîãî êîëüîðó.
6. Ïðèøèéòå äåòàëü ÷åðåâöÿ äî òóëóáà äåëüôіíà –
öå áóäå îäèí áіê äåëüôіíà. Òàê ñàìî âèãîòîâòå äðóãèé
áіê äåëüôіíà.
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7. Ïðèøèéòå ç îáîõ áîêіâ ãîëîâè іãðàøêè áóñèíè
àáî áіñåðèíè – öå áóäóòü î÷і.
8. Ñêëàäіòü îáèäâі äåòàëі äîêóïè âèâîðіòíèìè
ñòîðîíàìè âñåðåäèíó. Ïî÷èíàþ÷è ç ãîëîâè äåëüôіíà, çøèéòå îáèäâі äåòàëі øâîì «óïåðåä ãîëêà».
Çøèâàþ÷è äåòàëі, çàëèøòå îòâіð, ùîá íàïîâíèòè
іãðàøêó ñèíòåïîíîì.
9. Íàïîâíіòü іãðàøêó ñèíòåïîíîì òà ïðîäîâæòå
çøèâàòè äåòàëі. Ïî çàâåðøåííþ çøèâàííÿ çàêðіïіòü íèòêó òà îáðіæòå її.
10. Çàêðіïèâøè íèòêó, çðîáіòü ïîñìіøêó äåëüôіíîâі.
11. Ïðèêëåéòå ùі÷êè òà ïëàâíèêè ç îáîõ áîêіâ
іãðàøêè.

Ïðåçåíòóéòå ñâîþ ðîáîòó ïåðåä îäíîêëàñíèêàìè.
Îáãîâîðіòü ç îäíîêëàñíèêàìè ÷è äîâîäèëîñÿ âàì
áà÷èòè äåëüôіíіâ. Äå ñàìå? Ùî öіêàâîãî âè äіçíàëèñÿ ïðî äåëüôіíіâ? ßê âè ââàæàєòå, ÷è âàðòî óòðèìóâàòè öèõ òâàðèí ó äåëüôіíàðіÿõ? ×èì âîíè òàê
ïðèâàáëþþòü ëþäåé?
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Чим цікавий Атлантичний океан
Скільки на Землі океанів?
Покажіть їх на карті світу.

Які таємниці
приховує
Атлантичний
океан?

Ç äàâíіõ ÷àñіâ ëþäè îñâîþþòü Àòëàíòè÷íèé
îêåàí. Êîëèñü âіí áóâ ãîëîâíèì âîäíèì øëÿõîì íà
Çåìëі. Çà ïëîùåþ Àòëàíòè÷íèé îêåàí óäâі÷і ìåíøèé
çà Òèõèé. Âіí îìèâàє óçáåðåææÿ Єâðàçії, Àôðèêè,
Ïіâíі÷íîї і Ïіâäåííîї Àìåðèêè.
Назвіть частини світу, які омиває Атлантичний океан.

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

Острів Гренландія
За картою півкуль установіть, де розкинувся Атлантичний океан. Знайдіть на карті Гренландію.
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×îìó Àòëàíòè÷íèé îêåàí íàçâàíî ñàìå òàê? Ñóïåðå÷êè òðèâàþòü і äîñі. Çà îäíієþ ç âåðñіé, íàçâó
éîìó äàâ äàâíіé çàòîíóëèé ìàòåðèê – Àòëàíòèäà.
Іíøà âåðñіÿ: éîãî íàçâà ïîõîäèòü âіä àòëàíòіâ – ëþäåé-âåëåòíіâ, ùî æèëè çà Ãåðêóëåñîâèìè ñòîâïàìè
(Ãіáðàëòàðñüêà ïðîòîêà).
Використовуючи інтернет-ресурси, дізнайтеся, які ще існують версії походження назви Атлантичного океану.

Àòëàíòè÷íèé îêåàí – íàéñîëîíіøèé ó Ñâіòîâîìó
îêåàíі, àëå â ðіçíèõ éîãî ÷àñòèíàõ ñîëîíіñòü âîäè
íåîäíàêîâà.
Òâàðèííèé ñâіò Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó õî÷ і íå òàêèé áàãàòèé, ÿê Òèõîãî, àëå âñå îäíî âðàæàє ðîçìàїòòÿì. Áàãàòî â íüîìó ðіçíèõ âèäіâ ðèáè – ìîéâà, òðіñêà,
îñåëåäåöü, îêóíü ìîðñüêèé, ñêóìáðіÿ. Òóò іíòåíñèâíî
âåäåòüñÿ ðèáíèé ïðîìèñåë. Ó ïіâíі÷íèõ âîäàõ ìåøêàþòü êèòè é òþëåíі, à â òåïëèõ áàãàòî ñàðäèí, òóíöіâ,
ìîëþñêіâ. Â Àòëàíòè÷íîìó îêåàíі ìåøêàþòü і ðіçíîìàíіòíі «äåëіêàòåñè»: óñòðèöі, êàëüìàðè, ìіäії,
êàðàêàòèöі òà іí.
Êіëüêà ñòîëіòü òîìó â Àòëàíòèöі áóâ ñèëüíî ðîçâèíåíèé êèòîáіéíèé ïðîìèñåë. Öå
ñòàëî ïðè÷èíîþ òîãî, ùî
êèòè îïèíèëèñÿ íà ìåæі âèìèðàííÿ. Ó íàø ÷àñ íà âèëîâ
êèòіâ íàêëàäåíî çàáîðîíó.
Синій кит

1

2

3

4

Оселедець (1), окунь морський (2), тріска (3), вугор (4)
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Ñåðåä âîäîðîñòåé òóò òðàïëÿþòüñÿ ÷åðâîíі, çåëåíі,
áóðі, ñàðãàñîâі âèäè. Ó Ñàðãàñîâîìó ìîðі âîäÿòüñÿ
âóãðè.
×åðåç Àòëàíòè÷íèé îêåàí ïðîõîäÿòü ÷èñëåííі
ìîðñüêі øëÿõè. Ãîëîâíі ç íèõ – ìіæ äåðæàâàìè
Єâðàçії òà Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè.
Чому саме через Атлантичний океан проходять
головні морські шляхи.

Ó ìîðÿõ Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó (Ïіâíі÷íå ìîðå,
Ìåêñèêàíñüêà òà Ãâіíåéñüêà çàòîêè) âåäåòüñÿ âèäîáóòîê íàôòè é ïðèðîäíîãî ãàçó. Áіëÿ áåðåãіâ Âåëèêîї Áðèòàíії і Êàíàäè – âèäîáóòîê êàì’ÿíîãî
âóãіëëÿ, à áіëÿ áåðåãіâ Àôðèêè – àëìàçіâ.
Знайдіть і покажіть на карті Північне море, Мексиканську та Гвінейську затоки.

Ãîñïîäàðñüêà äіÿëüíіñòü ëþäèíè â áàñåéíі Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó ñïðè÷èíèëà çíà÷íå çàáðóäíåííÿ
éîãî âîä, ùî äóæå íåáåçïå÷íî
äëÿ
ìîðñüêèõ
ìåøêàíöіâ. Íàéáіëüøèì
äæåðåëîì çàáðóäíåííÿ є
ðîáîòà áóðîâèõ ïëàòôîðì. Íàäìіðíèé âèëîâ
ðèáè òà ïðîìèñåë іíøèõ
ìîðñüêèõ òâàðèí òàêîæ
ñòàíîâëÿòü çàãðîçó äëÿ
òâàðèííîãî ñâіòó ÀòëàíБурова платформа
òè÷íîãî îêåàíó.
Користуючись різними джерелами інформації, дізнайтеся, коли відзначають Всесвітній день океану.
Підготуйте коротке повідомлення та виступіть з ним
перед однокласниками.
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Чому так кажуть

Íåñïіéìàíà ðèáà çàâæäè âåëèêà.

Íå â÷è ðèáó ïëàâàòè.
Перевіряємо себе
1. Покажіть на карті Атлантичний океан. Яке походження має
його назва?
2. Чому природа Атлантичного океану така різноманітна?
3. Чому Атлантичний океан потребує охорони?
4. Підготуйте повідомлення (презентацію) про цікавий світ
рослин і тварин Атлантичного океану (за вибором). Презентуйте його в класі.

Коротко про головне
Àòëàíòè÷íèé îêåàí ìàє âåëèêó ïðîòÿæíіñòü іç
ïіâíî÷і íà ïіâäåíü. Ïðèðîäà îêåàíó íàäçâè÷àéíî
ðіçíîìàíіòíà. Âіí áàãàòèé íà ðèáó. Ãîñïîäàðñüêà
äіÿëüíіñòü ëþäèíè ïðèçâåëà äî ïîãіðøåííÿ ïðèðîäíèõ óìîâ ìîðіâ é îêåàíіâ. Òîìó îêåàí ïîòðåáóє îõîðîíè.
Чи знаєте ви, що...
...найбільша тварина на планеті – синій кит. Він може
з’їсти за добу кілька тонн дрібних ракоподібних. Коли
кит пірнає в скупчення здобичі, його горло збільшується
в чотири рази. Він закриває рот, випускає воду та ковтає
відфільтровану здобич. Узимку
сині кити живуть у теплих водах, де
самки народжують потомство.
Сині кити видають найголосніші
звуки, що можна почути у тваринному світі.
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Які таємниці приховує Північний Льодовитий океан
Назвіть океани від найменшого
до найбільшого.
Як господарська діяльність людини
впливає на життя в океанах?
Узбережжя яких материків
омивають води Атлантичного
океану?

Чи існує
життя
в Північному
Льодовитому
океані?

Ïіâíі÷íèé Ëüîäîâèòèé îêåàí ðîçòàøîâàíèé íà
êðàéíіé ïіâíî÷і Çåìëі é ç óñіõ áîêіâ ïîâíіñòþ îòî÷åíèé ñóõîäîëîì: Єâðàçієþ òà Ïіâíі÷íîþ Àìåðèêîþ.
Âåñü ïðîñòіð îêåàíó ðàçîì ç ìîðÿìè âіäíîñÿòü äî
Àðêòèêè.
Арктика
к
– територія, що примикає до Північного
полюса, охоплює околиці Євразії та Північної Америки та включає в себе Північний Льодовитий океан
з його островами та морями.
За картою півкуль визначте, де розміщений Північний Льодовитий океан? Які материки він омиває?

Океан, укритий кригою
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Ïіâíі÷íèé Ëüîäîâèòèé
ä
îêåàí íàéõîëîäíіøèé,
ä
,
íàéìåíøèé і íàéìіëêіøèé ç óñіõ. Éîãî ïëîùà ó
12 ðàçіâ ìåíøà âіä ïëîùі Òèõîãî îêåàíó. Ìàëі ðîçìіðè îêåàíó çóìîâèëè òå, ùî éîãî äîâãî íàçèâàëè
ìîðåì. Ùå íàïðèêіíöі ìèíóëîãî ñòîëіòòÿ ïðî íüîãî
ìàéæå íі÷îãî íå çíàëè. Ñóìíіâè áóëè íàâіòü ùîäî
òîãî, ÷è ñïðàâäі â ðàéîíі Ïіâíі÷íîãî ïîëþñà є âîäíà
ïîâåðõíÿ. Àäæå áіëüøà ÷àñòèíà îêåàíó çàâæäè
âêðèòà êðèãîþ.
Çíà÷íà êіëüêіñòü ëüîäó, ÿêèé çáåðіãàєòüñÿ äåêіëüêà ðîêіâ і ñÿãàє çàâòîâøêè 3–5 ì, – ãîëîâíà
îñîáëèâіñòü Ïіâíі÷íîãî Ëüîäîâèòîãî îêåàíó. Êðèãà
óòâîðèëàñÿ âíàñëіäîê íèçüêîї òåìïåðàòóðè âïðîäîâæ ðîêó é ïîðіâíÿíî íèçüêîї ñîëîíîñòі ïîâåðõíåâèõ âîä. Ïіä äієþ âіòðіâ і òå÷іé âіäáóâàєòüñÿ ïîâіëüíèé ðóõ êðèãè. Öå ïðèçâîäèòü äî óòâîðåííÿ ñêóï÷åííÿ ëüîäîâèõ áðèë ó ìіñöÿõ їõíüîãî çіòêíåííÿ.
Ïîäîðîæóâàòè íà êîðàáëі âîäàìè Ïіâíі÷íîãî
Ëüîäîâèòîãî îêåàíó íåáåçïå÷íî, îñêіëüêè àéñáåðãè
ìîæóòü ïîøêîäèòè ñóäíî.
Айсберг – плавуча льодова гора великих розмірів.

Ïîãîäíі óìîâè òóò
äóæå ñóâîðі âïðîäîâæ
ðîêó. Óçèìêó ëþòóþòü
ìîðîçè é âèðóþòü óðàãàíè. Ñîíöå íå ç’ÿâëÿєòüñÿ íà ãîðèçîíòі ïðîòÿãîì êіëüêîõ ìіñÿöіâ.
Òіëüêè Ìіñÿöü òà çîðі
îñâіòëþþòü êðèæàíó ïóñòåëþ.
Çèìà
òðèâàє
9–10 ìіñÿöіâ.
Óëіòêó
Айсберг
íàñòàє ÷àñ, êîëè Ñîíöå
çîâñіì íå çàõîäèòü çà ãîðèçîíò. Ïðîòå âîíî ñòîїòü
íèçüêî íàä ãîðèçîíòîì, ÿê ó íàñ óðàíöі. Ñîíÿ÷íå
ïðîìіííÿ íåìîâ êîâçàє ïî ïîâåðõíі âîäè é òîìó ëåäü
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її íàãðіâàє. Ëіòî õîëîäíå – âîäà çâіëüíÿєòüñÿ âіä
êðèãè òіëüêè áіëÿ áåðåãіâ.
Чи можуть у таких умовах існувати живі істоти?

×åðåç ñóâîðі êëіìàòè÷íі óìîâè æèòòÿ â Ïіâíі÷íîìó Ëüîäîâèòîìó îêåàíі áіäíå. Ó òèõ ÷àñòèíàõ îêåàíó, ÿêі ðіê ïîñïіëü óêðèòі ëüîäîì, òâàðèííèé і ðîñëèííèé ñâіò ìіçåðíèé. Öå ïîÿñíþєòüñÿ òèì, ùî ëіä
ïðîïóñêàє ìàëî ñâіòëà, ïåðåøêîäæàþ÷è çðîñòàííþ
ðîñëèí. Òіëüêè íà ìåæі Ïіâíі÷íîãî Ëüîäîâèòîãî îêåàíó ç Àòëàíòè÷íèì êіëüêіñòü ðіçíèõ âèäіâ ìîðñüêèõ
îðãàíіçìіâ äåùî çáіëüøóєòüñÿ. Ñàìå òóò і çîñåðåäæåíî ïðîìèñëîâèé âèëîâ ðèáè. Â îêåàíі íàëі÷óєòüñÿ
ïîíàä 150 âèäіâ ðèá.
За малюнком розкажіть, які види риб мешкають у водах
Північного Льодовитого океану.

1
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5

6

8

7

Сайка (1), сиг (2), нельма (3), навага (4),
мойва (5), скорпена (6), лосось (7), пікша (8)

Íà óçáåðåææі îêåàíó â Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі æèâóòü áіëі âåäìåäі, ùî ïîëþþòü íà òþëåíіâ і ìîðæіâ.
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1

2
Тюлень (1), білий ведмідь (2)

Òþëåíі ìàíäðóþòü íàáàãàòî äàëі íà ïіâäåíü
óçäîâæ áåðåãіâ Òèõîãî é Àòëàíòè÷íîãî îêåàíіâ. Єâðîïåéñüêèé òþëåíü æèâå â àðêòè÷íèõ êðàÿõ. Ç êèòîïîäіáíèõ – íàðâàë, ÿêèé áіëüøå íіäå íå âîäèòüñÿ,
áіëóõà, àáî áіëèé äåëüôіí, і ãðåíëàíäñüêèé êèò.
Використовуючи різні джерела інформації, підготуйте повідомлення про білого ведмедя, гренландського кита, нарвала чи моржа (за вибором). Розкажіть, як ці тварини пристосувалися до умов життя в
Арктиці.

Âîäîïëàâíі ïòàõè, ùî õàð÷óþòüñÿ ðèáîþ, äóæå
÷èñëåííі â óñіõ ÷àñòèíàõ àðêòè÷íîї îáëàñòі. Äåÿêі ç
öèõ ïòàõіâ çäіéñíþþòü ïåðåëüîòè íà ïіâäåíü і ïîâåðòàþòüñÿ ãíіçäèòèñÿ â àðêòè÷íó îáëàñòü. Íà ñêåëÿñòèõ áåðåãàõ ïòàõè (÷àéêè, ãàãè, êàéðè, òîïіðöі, áàêëàíè òîùî) óòâîðþþòü ìàñîâі ãíіçäóâàííÿ – «ïòàøèíі áàçàðè».
Складіть у зошиті ланцюг живлення, який можна спостерігати в Північному Льодовитому океані.

Íåçâàæàþ÷è íà ñêëàäíі ïðèðîäíі óìîâè, îêåàí
ìàє âàæëèâå ãîñïîäàðñüêå çíà÷åííÿ. Õî÷à çíà÷íèé
ëüîäîâèé ïîêðèâ óñêëàäíþє ïîøóê êîðèñíèõ êîïàëèí, ïðîòå áіëÿ áåðåãіâ Єâðîïè é Êàíàäè âæå ðîçâіäàíî ðîäîâèùà íàôòè òà ïðèðîäíîãî ãàçó. Є ïîêëàäè
êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ.
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Ó ðàéîíàõ áіëÿ Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó äîáóâàþòü âîäîðîñòі é ëîâëÿòü ðèáó. Íà óçáåðåææÿõ Ãðåíëàíäії òà Êàíàäè ìіñöåâå íàñåëåííÿ
ïîëþє íà ìîðæіâ і òþëåíіâ. Â îêåàíі áàãàòî
ðèáè, ÿêà ìàє ïðîìèñКриголам
ëîâå çíà÷åííÿ, – ìîðñüêèé îêóíü, îñåëåäåöü, òðіñêà, ñàéðà, ïàëòóñ, ñàéäà,
íàâàãà, ëîñîñü.
Êðèæàíèé ïîêðèâ óñêëàäíþє ìîðåïëàâñòâî â
îêåàíі. Ïіâíі÷íèé ìîðñüêèé øëÿõ – ãîëîâíà ñóäíîïëàâíà ìàãіñòðàëü Àðêòèêè, – ïî ÿêîìó ñëіäîì çà
êðèãîëàìàìè ïðÿìóþòü êàðàâàíè ñóäåí.
Â Àðêòèöі ðîçòàøîâàíі íàóêîâі ïîëÿðíі ñòàíöії
òà áàçè áіëüøå ÿê 30 êðàїí ñâіòó, íà ÿêèõ ïðîâîäÿòü
äîñëіäæåííÿ. Íàñåëåííÿ ñòàíöіé ñêëàäàєòüñÿ ç ó÷åíèõ, ðіäøå – ÷ëåíіâ їõíіõ ñіìåé.
Ознайомившись із природними умовами Арктики, складіть поради полярникам, які вперше збираються в експедицію.
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІВНІЧНОГО ЛЬОДОВИТОГО
ОКЕАНУ

Пластикове сміття

Нафтова вишка

23

Як люди можуть допомогти океану позбутися небезпечного для його мешканців сміття?

Чому так кажуть

Â îêåàíі âîäè íå çìіðÿєø.
Перевіряємо себе
1. Що називають Арктикою?
2. Схарактеризуйте природу Північного Льодовитого океану.
3. Назвіть особливості Північного Льодовитого океану, які
відрізняють його від інших частин Світового океану.
4. Назвіть види риб, які живуть у цьому океані. Які ще тварини мешкають в океані?
5. Яке господарське значення Північного Льодовитого
океану?

Коротко про головне
Íàéìåíøèì і íàéõîëîäíіøèì îêåàíîì íà ïëàíåòі є Ïіâíі÷íèé Ëüîäîâèòèé. Óñþ éîãî òåðèòîðіþ ðàçîì ç ìîðÿìè âіäíîñÿòü äî Àðêòèêè. Ïðèðîäíі óìîâè îêåàíó äóæå ñóâîðі é óñêëàäíþþòü
éîãî âèâ÷åííÿ òà âèêîðèñòàííÿ.
Чи знаєте ви, що...
…у водах Північного Льодовитого океану мешкає найбільша медуза – ціанея, яка в діаметрі сягає 2 м, а щупальці її витягуються до 20 м. У холодних водах океану
життєві процеси уповільнюються,
що зумовлює значну тривалість
життя його мешканців. Наприклад,
мідії живуть до 25 років (для порівняння: у Чорному морі – тільки
5-6 років), тріска – близько 20, а
камбала – 40.
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Що приховують глибини Індійського океану
Назвіть океан:
- найбільший за площею;
- найменший за площею;
- найхолодніший;
- з найрізноманітнішою природою;
- укритий значною кількістю льоду;
- найбільший за протяжністю
з півночі на південь;
- найглибший;
- наймілкіший;
- який омиває всі материки.

Які
особливості
природи
Індійського
океану?

Іíäіéñüêèé îêåàí є òðåòіì çà âåëè÷èíîþ. Âіí
ðîçòàøîâàíèé ìіæ ÷îòèðìà ìàòåðèêàìè – Єâðàçієþ
íà ïіâíî÷і, Àíòàðêòèäîþ íà ïіâäíі, Àôðèêîþ íà çàõîäі òà Àâñòðàëієþ íà ñõîäі.
Подумайте, чому океан отримав таку назву.

Іíäіéñüêèì îêåàí áóëî íàçâàíî íà ÷åñòü âåëè÷åçíîї, êàçêîâî áàãàòîї êðàїíè Іíäії, áåðåãè ÿêîї âіí
îìèâàє.
Визначте за картою півкуль шкільного атласу, які материки й частини світу омиває Індійський океан.

Çà êіëüêіñòþ îñòðîâіâ Іíäіéñüêèé îêåàí ïîñòóïàєòüñÿ âñіì іíøèì îêåàíàì. Íàéáіëüøі îñòðîâè: Ìàäàãàñêàð, Ìàâðèêіÿ, Ñîêîòðà òà Øðі-Ëàíêà.
Знайдіть на карті півкуль ці острови.

Âîäà â îêåàíі ìàéæå ïîñòіéíî òåïëà é ñîëîíіøà,
íіæ â іíøèõ îêåàíàõ.
Подумайте, чому вода в Індійському океані тепла.
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Íàéõîëîäíіøèìè є âîäè íà ïіâäíі îêåàíó, äå âіä÷óâàєòüñÿ âïëèâ Àíòàðêòèäè. Òóò òðàïëÿþòüñÿ àéñáåðãè.
Â Іíäіéñüêîìó îêåàíі âèðóє æèòòÿ. Äî íàéïîøèðåíіøèõ ðèá íàëåæàòü ñàðäèíåëà, ñêóìáðіÿ, ëåòþ÷і
ðèáè, òóíåöü, ìàêðåëü, êàìáàëà, àêóëà.
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Макрель (1), сардинела (2), медуза (3), летюча риба (4)

Îñîáëèâî áàãàòі íà æèòòÿ ìіëêîâîääÿ êîðàëîâèõ
ðèôіâ. Áіëÿ áåðåãіâ Àôðèêè, Єâðàçії òà Àâñòðàëії
ñïîñòåðіãàþòüñÿ çíà÷íі ñêóï÷åííÿ ðàêîïîäіáíèõ, à
òàêîæ ìîëþñêіâ – êàðàêàòèöü òà êàëüìàðіâ. Ó ïіâäåííіé ÷àñòèíі îêåàíó äóæå áàãàòî âîäîðîñòåé, ìîëþñêіâ, ìåäóç òà ðàêîïîäіáíèõ. Âîíè – їæà äëÿ ðèá,
à òàêîæ ìîðñüêèõ çìіé, âåëåòåíñüêèõ ñëîíîâèõ ÷åðåïàõ.
Складіть у зошиті ланцюг живлення, який можна спостерігати в Індійському океані.

Ðèáàëüñòâî â Іíäіéñüêîìó îêåàíі ðîçâèíóòå çíà÷íî ìåíøå, íіæ â іíøèõ. Êèòîáіéíèé ïðîìèñåë ó ïіâäåííіé ÷àñòèíі Іíäіéñüêîãî îêåàíó ïðàêòè÷íî ïðèïèíåíî. Òàêі âèäè êèòіâ, ÿê ñåéâàëè é êàøàëîòè,
óçÿòî ïіä ìіæíàðîäíó îõîðîíó.
Підготуйте повідомлення про один з видів риб, що мешкає
в Індійському океані.
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Морська змія (1), кашалот (2), слонова черепаха (3),
сейвал (4)

Ç äíà Іíäіéñüêîãî îêåàíó âèäîáóâàþòü íàôòó,
ïðèðîäíèé ãàç, ðóäè ìåòàëіâ. Ïіä ÷àñ âèäîáóòêó é
òðàíñïîðòóâàííÿ íàôòè äîñèòü ÷àñòî òðàïëÿþòüñÿ
àâàðії, óíàñëіäîê ÷îãî çàáðóäíþþòüñÿ îêåàíі÷íі
âîäè. Î÷èùåííÿ âîäè âіä íàôòîâîãî çàáðóäíåííÿ
çäіéñíþþòü çà äîïîìîãîþ ñïåöіàëüíèõ ñóäåí-ñìіòòєâëîâëþâà÷іâ, ùî çáèðàþòü ñìіòòÿ òà íàôòîâі
ïëÿìè ç ïîâåðõíі.
Ùå â äàâíèíó â Іíäіéñüêîìó îêåàíі áіëÿ îñòðîâà
Øðі-Ëàíêà äîáóâàëè ïåðëè. ×åðåç Іíäіéñüêèé îêåàí,
îñîáëèâî ïіâíі÷íó éîãî ÷àñòèíó, ïðîõîäÿòü âàæëèâі
ñóäíîïëàâíі øëÿõè.
Òåïëі âîäè é ìàëüîâíè÷і îñòðîâè Іíäіéñüêîãî
îêåàíó ïðèâàáëþþòü òóðèñòіâ ç ðіçíèõ êðàїí ñâіòó.
Уявіть, що вашому класу запропонували відпочинок
на узбережжі Індійського океану. За допомогою політичної карти атласу виберіть країну для мандрівки.
Обґрунтуйте свій вибір.

Чому так кажуть

Ìîðå – ðèáàëüñüêå ïîëå.

Ó ìîðі òîìó âîäè áàãàòî, ùî її íіõòî íå ï’є.
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Перевіряємо себе
1. За допомогою карти півкуль розкажіть, де розміщений Індійський океан. Чому він отримав таку назву?
2. Опишіть природу Індійського океану.
3. Розкажіть про господарську діяльність людини в Індійському океані. Як це пов’язано із забрудненням океанічних
вод?
4. На які корисні копалини багатий Індійський океан?
5. Встановіть відповідність між океанами і їхніми назвами.
Назвіть океани від найбільшого до найменшого.

2

1

3

А Північний Льодовитий океан
Б Атлантичний океан

4

В Тихий океан
Г Індійський океан

Коротко про головне
Іíäіéñüêèé îêåàí – òðåòіé çà âåëè÷èíîþ і íàéòåïëіøèé îêåàí. Òóò âîäèòüñÿ âåëèêà êіëüêіñòü
ðèáè, ÿêà ìàє ïðîìèñëîâå çíà÷åííÿ: ñàðäèíåëà,
ñêóìáðіÿ, ëåòþ÷à ðèáà, òóíåöü, ìàêðåëü, êàìáàëà, àêóëà. Îêåàí áàãàòèé íà êîðèñíі êîïàëèíè:
íàôòó, ïðèðîäíèé ãàç, ðóäè ìåòàëіâ. Ãîñïîäàðñüêà äіÿëüíіñòü ëþäèíè â îêåàíі ïðèçâåëà äî çàáðóäíåííÿ âîä.
Чи знаєте ви, що...
…команді британських науковців, що займається дослідженням глибин Індійського океану, вдалося зробити
знімки невідомих досі морських істот. Серед знайдених ними організмів – волохатий краб єті, укриті лускою
равлики та морські огірки.
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ПРИРОДА МАТЕРИКІВ

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

Чи впливають
розміри
материка на його
природу?

Íàéáіëüøèé ìàòåðèê Çåìëі – Єâðàçіÿ. Íà її òåðèòîðії ðîçòàøîâàíà íàøà äåðæàâà – Óêðàїíà. Єâðàçіÿ ìåæóє ç Àôðèêîþ і Ïіâíі÷íîþ Àìåðèêîþ. Âåëè÷åçíèé ìàòåðèê îìèâàєòüñÿ âîäàìè âñіõ ÷îòèðüîõ
îêåàíіâ.
Знайдіть Євразію на карті шкільного атласу й покажіть, якими океанами вона омивається.

Європа

Азія

Материк Євразія
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Âè âæå çíàєòå, ùî ìàòåðèê Єâðàçіÿ ðîçòàøîâàíèé ó äâîõ ÷àñòèíàõ ñâіòó – Єâðîïі òà Àçії. Óìîâíà
ìåæà ìіæ íèìè ïðîõîäèòü Êàñïіéñüêèì ìîðåì,
óçäîâæ Óðàëüñüêèõ ãіð і ïіäíіææÿ ïіâíі÷íèõ ñõèëіâ Êàâêàçüêèõ ãіð.
Знайдіть ці об’єкти на карті Євразії.

Âåëèêó ïëîùó Єâðîïè îõîïëþє Ñõіäíîєâðîïåéñüêà ðіâíèíà. Ãîðè çàéìàþòü íåçíà÷íó ÷àñòèíó òåðèòîðії. Íàéáіëüøå ãіðñüêèõ ìàñèâіâ â Àçії. Єâðàçіÿ – єäèíèé ìàòåðèê, äå ãіðñüêі âåðøèíè ñÿãàþòü
ïîíàä 7000 ì.
Розгадайте ребус і ви дізнаєтеся, як називається
найвища вершина Землі.

,
Åâåðåñò, Äæîìîëóíãìà, Ñàãàðìàòõà – òðè íàçâè îäíієї і òієї ñàìîї ãîðè â Ãіìàëàÿõ, ÿêà є íàéâèùîþ âåðøèíîþ
ù
ð
íà ïëàíåòі,, à òîìó
ó – íàéáіëüø
ïðèâàáëèâîþ äëÿ àëüïіíіñòіâ ç óñüîãî ñâіòó. Її âèñîòà – 8848 ì.
З’ясуйте за допомогою карти, яка найвища вершина
України.

Òåðèòîðіÿ Єâðàçії áàãàòà íà ïîêëàäè êîðèñíèõ êîïàëèí – êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ, íàôòè, ïðèðîäíîãî ãàçó,
ñîëåé, çàëіçíèõ ðóä, áóäіâåëüíèõ ìàòåðіàëіâ, çîëîòà
òîùî.
Знайдіть у шкільному атласі умовні позначення цих
корисних копалин і намалюйте їх у зошиті.
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Єâðàçіÿ – єäèíèé ìàòåðèê, íà ÿêîìó ïðåäñòàâëåíі âñі ïðèðîäíі çîíè: âіä àðêòè÷íèõ ïóñòåëü äî
òðîïі÷íèõ ëіñіâ. Òóò є ìàéæå âñі ðîñëèíè é ґðóíòè,
ùî іñíóþòü íà Çåìëі. Òàêå ðіçíîìàíіòòÿ ïîâ’ÿçàíå ç
âåëèêîþ ïðîòÿæíіñòþ ìàòåðèêà ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü òà іç çàõîäó íà ñõіä.
Ó Єâðàçії ðîçòàøîâàíі íàéáіëüøå çà ïëîùåþ îçåðî – Êàñïіéñüêå ìîðå òà íàéãëèáøå îçåðî – Áàéêàë.
За допомогою фізичної карти півкуль визначте, які
річки протікають територією Євразії. Назвіть найбільші з них.

Єâðàçіÿ – íàéçàñåëåíіøèé ìàòåðèê Çåìëі. Òóò
ðîçòàøîâàíі íàéáіëüøà êðàїíà çà ïëîùåþ – Ðîñіÿ, і
íàéáіëüøà êðàїíà çà êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ – Êèòàé.
Ó Єâðàçії íàëі÷óєòüñÿ âåëè÷åçíà êіëüêіñòü äåðæàâ,
íàñåëåííÿ ÿêèõ ðîçìîâëÿє ðіçíèìè ìîâàìè.
Розгляньте діаграму й дайте відповіді на запитання.
Яка з країн на діаграмі має найбільшу кількість
населення?
Яка різниця між кількістю населенням України та
Польщі?
У скільки разів населення Італії більше за населення
Фінляндії?
Населення деяких європейських країн (2020 р.)
млн осіб
81
90
80
70
60
50

60
41

40
30
20

38
5

10
0

Україна

Фінляндія

Італія
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Німеччина

Польща

Позначте на контурній карті Уральські гори, Каспійське море, озеро Байкал.
Знайдіть на політичній карті найбільшу країну
Євразії.
Позначте на контурній карті Україну та Китай.

Чому так кажуть

Ãіìàëàї – äàõ ñâіòó.
Перевіряємо себе
1. Знайдіть на фізичній карті півкуль Євразію і визначте, який
материк є найближчим її сусідом.
2. Чому природа Євразії така різноманітна?
3. На які корисні копалини багатий материк Євразія?
4. За допомогою фізичної карти півкуль схарактеризуйте поверхню материка.

Коротко про головне
Єâðàçіÿ – íàéáіëüøèé ìàòåðèê Çåìëі. Íà її òåðèòîðії ðîçòàøîâàíà Óêðàїíà. Єâðàçіÿ îìèâàєòüñÿ
âîäàìè ÷îòèðüîõ îêåàíіâ. Ìàòåðèê áàãàòèé íà
êîðèñíі êîïàëèíè. Ïðèðîäà Єâðàçії äóæå ðіçíîìàíіòíà. Öå єäèíèé ìàòåðèê, ùî ðîçòàøîâàíèé
ó âñіõ ïðèðîäíèõ çîíàõ.
Чи знаєте ви, що...
…Байкал – найглибше озеро у світі. За обсягом води
воно поступається тільки Каспійському морю. Озеро
виникло у великій тріщині Землі, глибина якої сягала
1940 м. Байкал оточують високі мальовничі гори, багаті
на залізо, кольорові метали, мармур, нафту тощо.
Вода озера дуже прозора й холодна. Тваринний світ
Байкалу надзвичайно різноманітний. Разом з прісноводними тваринами його населяють і морські тварини
(тюлені, губки).
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Які рослини та тварини мешкають на материку Євразія
Покажіть материк Євразія
на фізичній карті.
Води яких океанів його
омивають?
У яких півкулях розміщений
материк?

Чому
рослинний
і тваринний
світ материка
Євразія дуже
різноманітний?

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

1

2

3

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

Óëіòêó íà ñêåëÿñòèõ áåðåãàõ îñòðîâіâ ãíіçäÿòüñÿ
÷àéêè, êàéðè, áàêëàíè. Ãîëîâíà ïîæèâà ïòàõіâ –
ðèáà, ÿêó âîíè äîáóâàþòü â îêåàíі. Òóò âîäèòüñÿ
áіëèé âåäìіäü, ÿêèé ïîëþє íà ðèáó é ìîðñüêèõ ññàâöіâ – òþëåíіâ, ìîðæіâ.
Ó òóíäðі
ð çèìà òðèâàє
ð
8–9 ìіñÿöіâ.
ö
Ìîðîçè
ð
ñÿãàþòü –50 Ñ. Ґðóíò ìåðçëèé, çà êîðîòêå òà ïðîõîëîäíå ëіòî âіí âіäòàє ìàëî.
Óëіòêó òóíäðà âêðèâàєòüñÿ ìîõàìè, ëèøàéíèêàìè, êóùèêàìè áðóñíèöі. Êàðëèêîâà áåðåçà é âіëüõà
ñòåëÿòüñÿ ïî çåìëі, çàõèùàþ÷èñü òàêèì ÷èíîì âіä
ñèëüíèõ âіòðіâ, à âçèìêó – âіä ëþòèõ ìîðîçіâ.
Ñåðåä òâàðèí òóíäðè áàãàòî ðîñëèíîїäíèõ. Äî
æèòòÿ â òóíäðі ïðèñòîñóâàëèñÿ ïіâíі÷íі îëåíі, ó
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ÿêèõ ãóñòå õóòðî é øèðîêі êîïèòà, ùîá íå ïðîâàëþâàòèñÿ â ñíіã. Òóò ìåøêàþòü ëåìіíãè, ïåñöі, òðàïëÿєòüñÿ ïîëÿðíèé âîâê. Ðіçíîìàíіòíèé ïòàøèíèé
ñâіò òóíäðè. Öå ïîëÿðíà ñîâà, ÿêà ïîëþє íà ëåìіíãіâ і ìèøåé, à òàêîæ ãóñè, êà÷êè, ãàãàðè, ùî ãíіçäÿòüñÿ âëіòêó áіëÿ îçåð.

1

2

3

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

Òâàðèííèé ñâіò òóíäðè ïåðåáóâàє â ïîñòіéíîìó
ðóñі. Êî÷óþòü ç ìіñöÿ íà ìіñöå ïіâíі÷íі îëåíі, à çà
íèìè ñëіäóþòü âîâêè, ïåñöі, ñîâè, êóðіïêè. Âîâêè
ïîëþþòü íà îëåíіâ, à ïåñöі ïіäáèðàþòü çàëèøêè їõíüîї çäîáè÷і. Îëåíі ðîçãîðòàþòü êîïèòàìè ñíіã, âіäêðèâàþ÷è ïðè öüîìó íîðè ëåìіíãіâ, ùî ïîëåãøóє
ïîëþâàííÿ ïåñöÿì і ñîâàì.
Çà òóíäðîþ âåëè÷åçíі ïðîñòîðè çàéìàє òàéãà –
öàðñòâî õâîéíèõ äåðåâ: ÿëèíè, ÿëèöі, ìîäðèíè, ñîñíè ñèáіðñüêîї. Ó òàéçі æèâóòü ëîñü, ëèñèöÿ, ðèñü,
êóíèöÿ ëіñîâà, ëàñêè. Ó ëіñîâèõ õàùàõ òðàïëÿєòüñÿ
âåäìіäü áóðèé, âîâê. Ç ïòàõіâ ïîøèðåíі êåäðіâêà,
ãëóøåöü, òåòåðóê.
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1

2

3

4

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

Çà òàéãîþ ðîçêèíóëèñÿ ìіøàíі é ëèñòÿíі ëіñè.
Çà íèìè âåëèêі ïëîùі çàéìàþòü ëіñîñòåïè òà ñòåïè.
Âîíè є, çîêðåìà, і â Óêðàїíі.
Ó Єâðàçії ÷àñòèíó òåðèòîðії çàéìàþòü ïóñòåëі.
Öå ìіñöÿ, äå âèïàäàє äóæå ìàëî îïàäіâ. Òåìïåðàòóðà
ïîâіòðÿ ñÿãàє +50 Ñ. Ðîñëèííіñòü ïóñòåëü áіäíà.
Ðîñëèíè ïðèñòîñóâàëèñÿ äî íåñòà÷і âîëîãè. Òóò
ðîñòóòü âåðáëþæà êîëþ÷êà é ñàêñàóë, ÿêі ìàþòü
äóæå äîâãå êîðіííÿ; òðàâ’ÿíèñòà ðîñëèíà ñîëÿíêà,
ó ÿêîї ëèñòêè ñõîæі íà íèòêè; ïîëèí ç ëèñòÿì,
óêðèòèì êîðîòêèìè âîëîñêàìè.
Òâàðèíè òàêîæ ïðèñòîñóâàëèñÿ äî æèòòÿ â ïóñòåëі. Äèêèé îñåë êóëàí âèðіçíÿєòüñÿ âèòðèâàëіñòþ,
à àíòèëîïà äæåéðàí çäàòíà íå òіëüêè äîëàòè âåëèêі
âіäñòàíі â ïîøóêàõ їæі, à é ïèòè ñîëîíó âîäó. Âîäÿòüñÿ äâîãîðáі âåðáëþäè. ×èñëåííèìè є òóøêàí÷èêè é õîâðàõè, íà ÿêèõ ïîëþþòü ëèñèöі-êîðñàêè
òà øàêàëè. Ìåøêàþòü îòðóéíі çìії, ïàâóêîïîäіáíі –
ñêîðïіîíè òà êàðàêóðòè.
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1

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

Íàéáàãàòøèé ðîñëèííèé і òâàðèííèé ñâіò íà òèõ
òåðèòîðіÿõ Єâðàçії, ùî ðîçòàøîâàíі áëèæ÷å äî åêâàòîðà. Ó âîëîãèõ òðîïі÷íèõ ëіñàõ ðîñòóòü ìàíãî,
äèííå é õëіáíå äåðåâà, ÷åðâîíå òà ÷îðíå äåðåâà іç
öіííîþ äåðåâèíîþ. Ïîøèðåíі òàêîæ ãâîçäè÷íå äåðåâî, ìóñêàòíèé ãîðіõ. Ðîñòóòü ãіãàíòñüêі áàãàòîðі÷íі òðàâè – áàíàíè çàââèøêè äî 15 ì. Òðàïëÿþòüñÿ çàðîñòі áàìáóêà – äåðåâîïîäіáíîї òðàâ’ÿíèñòîї
ðîñëèíè, ùî äóæå øâèäêî ðîñòå.
Òâàðèííèé ñâіò äóæå ðіçíîìàíіòíèé. Ïîøèðåíі
ìàâïè – ìàêàêè, ãіáîíè, ìàðòèøêè, ïàâіàíè. Ó ãóùàâèíі òðîïі÷íèõ ëіñіâ ìåøêàþòü îðàíãóòàíè. Çðіñò
ñàìöÿ ñÿãàє 130 ñì, ìàñà – äî 100 êã. Æèâóòü òâàðèíè ó âåðõîâіòòі äåðåâ, іíîäі ñïóñêàþòüñÿ íà çåìëþ.
Ãíіçäà áóäóþòü ç ãіëîê ëèøå íà íі÷, ùîäíÿ – íîâå.
Æèâëÿòüñÿ ïëîäàìè, ëèñòêàìè, äðіáíèìè ïòàõàìè,
ïòàøèíèìè ÿéöÿìè.
Іç õèæàêіâ ìåøêàþòü ëåîïàðä, òèãð, âåäìіäü ìàëàéñüêèé. Ðіäêіñíèìè є äèêèé áèê, íîñîðіã, ñëîí.
Òóò òàêîæ áàãàòî ðіäêіñíèõ ïòàõіâ: ïòàõ-íîñîðіã,
ïàâè÷, íåêòàðíèöÿ. Ïîøèðåíі çìії, îäíà ç íàéîòðóéíіøèõ – êîðîëіâñüêà êîáðà. Äîâæèíà її òіëà ìîæå
ñÿãàòè ïîíàä 5 ì. Çìіÿ äîáðå ëàçèòü ïî äåðåâàõ,
ïëàâàє, âåäå äåííèé ñïîñіá æèòòÿ. Æèâèòüñÿ ÿéöÿìè, æàáàìè, äðіáíèìè ïòàõàìè. Ïîøèðåíі êðîêîäèëè, ÿùіðêè, æàáè. Ìåøêàє âåëè÷åçíà êіëüêіñòü
êîìàõ.
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1

3

2

4

5
Орангутан (1), тигр (2), ведмідь малайський (3),
королівська кобра (4), велика панда (5)

Ó òðîïі÷íèõ ëіñàõ Êèòàþ âîäèòüñÿ âåëèêà ïàíäà.
Òâàðèíó ÷àñòî íàçèâàþòü áàìáóêîâèì âåäìåäåì, áî
æèâèòüñÿ âîíà ëèøå ïàãîíàìè áàìáóêà.
Íà òåðèòîðії Єâðàçії äëÿ çáåðåæåííÿ ïðèðîäè
ñòâîðåíî çàïîâіäíèêè òà íàöіîíàëüíі ïàðêè. Ó Áіëîâåçüêіé Ïóùі â Áіëîðóñі îõîðîíÿþòü çóáðіâ, ó Áàäõèçüêîìó çàïîâіäíèêó â Òóðêìåíіñòàíі – êóëàíіâ, ó
Íàöіîíàëüíîìó ïàðêó Êàçіðàíґà, îäíîìó ç íàéñòàðіøèõ â Іíäії, óçÿòî ïіä îõîðîíó іíäіéñüêèõ íîñîðîãіâ, áåíãàëüñüêèõ òèãðіâ, äèêèõ ñëîíіâ, ëåîïàðäіâ,
ðіäêіñíèõ ïòàõіâ і ïëàçóíіâ.
Ñåðåä òâàðèí і ðîñëèí, çàíåñåíèõ äî Ìіæíàðîäíîї ×åðâîíîї êíèãè, íàéáіëüøå ïðåäñòàâíèêіâ ñàìå
Єâðàçії.
Чому так кажуть

Îäíà ëþäèíà ëèøàє ñëіä, ñîòíÿ – ñòåæêó, òèñÿ÷à – ïóñòåëþ.
Підготуйте презентацію або повідомлення про один
з національних парків Євразії.

37

Національний парк – природоохоронна територія,
де діяльність людини обмежена задля збереження
природи.
Уявіть, що у вашій школі проводиться акція «Посади
рослину». Із запропонованого переліку рослин оберіть ті, які можуть вирости у вашій місцевості.
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4
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6

7

8

Саксаул (1), червоне дерево (2), дуб (3), сосна (4),
брусниця (5), манго (6), ломикамінь (7),
карликова береза (8)

Перевіряємо себе
1. Чому рослинний і тваринний світ материка Євразія надзвичайно різноманітний?
2. Наведіть приклад пристосування рослин або тварин до
умов існування.
3. Намалюйте в зошиті ланцюг живлення для зони тундри.
4. Чому більшість тварин тундри кочує?
5. Чому в тайзі тваринний світ значно багатший, ніж у тундрі?
6. Підготуйте повідомлення про рослину або тварину, яка є
тільки в Євразії.
Опишіть ліс, який росте поблизу місця вашого проживання. Скористайтеся таблицею в зошиті.
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Рослини лісу
дерева

трав’янисті
рослини

Тварини лісу
звірі

птахи

Результати
діяльності
людини

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

Коротко про головне
Íà òåðèòîðії Єâðàçії є ìіñöÿ, óêðèòі ëüîäîâèêàìè, òóíäðà, òàéãà, ìіøàíі ëіñè, ëіñîñòåï, ñòåï,
ïóñòåëі, âîëîãі òðîïі÷íі ëіñè. Ðîñëèííèé і òâàðèííèé ñâіò ìàòåðèêà íàäçâè÷àéíî ðіçíîìàíіòíèé. Ó Єâðàçії є áàãàòî ðîñëèí і òâàðèí, ÿêèõ
íåìàє íà іíøèõ ìàòåðèêàõ. Ëþäñòâî ìàє äáàòè
ïðî îõîðîíó ïðèðîäè Єâðàçії.
Чи знаєте ви, що...
…в Індонезії на островах Калімантан і Суматра росте
одна з найбільших квіток у світі – рафлезія Арнольда,
що не має ні стебла, ні листків. Ця рослина-паразит
розвивається на корінні ліани. Її
паростки вростають у стебло
ліани й беруть з неї поживні речовини. Поступово в рафлезії
розвивається пуп’янок завбільшки з баскетбольний м’яч. Потім
він тріскається – і розцвітає велетенська квітка з п’ятьма червоно-білими пелюстками.
Ця квітка сягає 1 м у діаметрі й важить майже 10 кг.
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Проєкт «Моделювання рослин та тварин
із застосуванням Танграма»

Òàíãðàì – öå ãîëîâîëîìêà, ÿêà ñêëàäàєòüñÿ ç
ñåìè ãðàëüíèõ êіñòîê (òàíіâ) – ïëàñêèõ ãåîìåòðè÷íèõ ôіãóð, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ìîæíà ñòâîðþâàòè
ðіçíі ôîðìè îá’єêòіâ. Öÿ ãðà îäíà ç íàéáіëüø
ïîïóëÿðíèõ ãîëîâîëîìîê ó ñâіòі.
Âèãîòîâòå òàíè çà çðàçêîì àáî âëàñíèì çàäóìîì.
Âàì çíàäîáëÿòüñÿ: ñіì àðêóøіâ ðіçíîêîëüîðîâîãî êàðòîíó, àðêóø áіëîãî êàðòîíó çàâäîâæêè
10 ñì òà çàâøèðøêè 10 ñì.
Âèãîòîâëÿéòå ïîñëіäîâíî.
1. Íàêðåñëіòü íà àðêóøі áіëîãî êàðòîíó ñõåìó
ìàéáóòíіõ òàíіâ çà øàáëîíîì.
2. Ðîçðіæòå àðêóø âіäïîâіäíî äî íàêðåñëåíîї
ñõåìè.
3. Îáåðіòü êîëüîðè äëÿ ìàéáóòíіõ òàíіâ. Îáâåäіòü øàáëîí êîæíîãî òàíà íà êàðòîíі âіäïîâіäíîãî
êîëüîðó òà âèðіæòå їõ.

4. Âèêîðèñòîâóþ÷è ñіì òàíіâ, ñòâîðіòü çàäàíó
ôîðìó (íà ïіäñòàâі ëèøå îáðèñó ñèëóåòó). Íàêëàäàòè
òàíè îäèí íà îäèí çàáîðîíåíî! Çà çðàçêîì àáî
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âëàñíèì çàäóìîì çìîäåëþéòå ñèëóåòè òâàðèí, ùî
ìåøêàþòü íà ìàòåðèêó Єâðàçіÿ.
Ïðåçåíòóéòå ñâîþ ðîáîòó ïåðåä îäíîêëàñíèêàìè.
Ïîãðàéòå â ãðó «Õòî øâèäøå âіäãàäàє». Îáãîâîðіòü ç îäíîêëàñíèêàìè, ñèëóåòè ÿêèõ òâàðèí âè
ñòâîðþâàëè. Ðîçêàæіòü ïðî ñïîñіá æèòòÿ òâàðèí,
÷èї ôіãóðè âè ñòâîðèëè çà äîïîìîãîþ òàíіâ.
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Чому Африка – найспекотніший материк землі
Покажіть, на карті де розміщена
Африка.
До якої частини світу належить?
У яких півкулях вона
розташована?
Водами яких океанів та морів
омивається материк?

Чому
Африку
називають
найспекотнішим
материком
Землі?

Àôðèêà – äðóãèé çà âåëè÷èíîþ ïіñëÿ Єâðàçії
ìàòåðèê çåìíîї êóëі. Ìàéæå ïîñåðåäèíі Àôðèêó ïåðåòèíàє ëіíіÿ åêâàòîðà. Òàêå ðîçìіùåííÿ ñïðèÿє
òîìó, ùî âïðîäîâæ ðîêó íà ìàòåðèêó óòðèìóєòüñÿ
âèñîêà òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ. Òîìó ìàòåðèê Àôðèêà – íàéñïåêîòíіøèé ìàòåðèê Çåìëі. Íà ïіâäåííîìó ñõîäі ïîáëèçó ìàòåðèêà ðîçìіùåíèé âåëèêèé
îñòðіâ – Ìàäàãàñêàð.

Материк Африка
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Ïîâåðõíÿ ìàòåðèêà – ïåðåâàæíî ðіâíèííà. Є і
ãîðè. Íàéâèùà òî÷êà Àôðèêè – ãîðà Êіëіìàíäæàðî
(5895 ì). Â Àôðèöі â òðîïіêàõ òåìïåðàòóðà ñÿãàє
+32 Ñ óëіòêó é +24 Ñ óçèìêó. Áіëÿ ïіâíі÷íîãî òðîïіêà âèïàäàє íàéìåíøå îïàäіâ, òîìó òóò ïðîñòÿãëàñÿ îäíà ç íàéñïåêîòíіøèõ і ñóõèõ îáëàñòåé
Çåìëі – ïóñòåëÿ Ñàõàðà.
Тропіки – уявні кола на поверхні Землі, де сонячні
промені один раз на рік у полудень падають під
прямим кутом.

Ìіæ Ïіâíі÷íèì і Ïіâäåííèì òðîïіêàìè ðîçìіùåíèé æàðêèé ïîÿñ.
Ëіòî â Ñàõàðі íåéìîâіðíî ñïåêîòíå, íåáî ìàéæå
áåçõìàðíå. Ñîíöå íàãðіâàє ïîâåðõíþ êàìåíіâ і ïіñêó
äî +70 Ñ, òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ ñÿãàє +40 Ñ і âèùå.
Óäåíü ðîçïå÷åíèì ñóõèì ïîâіòðÿì âàæêî äèõàòè.
Óñå æèâå õîâàєòüñÿ â óùåëèíàõ êàìåíіâ, ó êîðåíÿõ
âèñîõëèõ òðàâ. Ïóñòåëÿ çäàєòüñÿ ìåðòâîþ. Óëіòêó
÷àñòî äìå ñèëüíèé âіòåð, ùî íåñå õìàðè ïіñêó. Ïèë
çàêðèâàє ñîíöå. Ëþäè é òâàðèíè çàäèõàþòüñÿ – ðîò,
íіñ é î÷і çàáèâàє ïіñîê. Áіäà òîìó, õòî íå ñõîâàєòüñÿ
â÷àñíî âіä áóðі.
Ïóñòåëі çà ñâîєþ áóäîâîþ íåîäíîðіäíі: êàì’ÿíèñòі òà ãëèíèñòі äіëÿíêè
çìіíþþòüñÿ «ìîðÿìè» ðóõîìîãî ïіñêó. «Ïіùàíі
õâèëі» – áàðõàíè – іíîäі
Бархани
ñÿãàþòü âèñîòè 12 ì.
Ó öåíòðàëüíіé ÷àñòèíі Àôðèêè, áіëÿ åêâàòîðà,
óïðîäîâæ ðîêó âèïàäàє âåëèêà êіëüêіñòü îïàäіâ. Íà
ïіâíі÷ і ïіâäåíü âіä íüîãî ðîçìіùóþòüñÿ òðîïіêè.
Òóò – çîíà ñàâàí, ÿêó çìіíþþòü ïóñòåëі.
Íà ìàòåðèêó
ð ó ìàéæå íå áóâàє
ó
õîëîäíèõ
ä
çèì. Ñíіã
òóò – óêðàé ðіäêіñíå ÿâèùå. Éîãî ìîæíà ïîáà÷èòè
áіëÿ åêâàòîðà íà ãіðñüêèõ âåðøèíàõ çàââèøêè ïîíàä 5000 ì.
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Àôðèêà áàãàòà íà êîðèñíі êîïàëèíè. Òóò є ïîêëàäè
çîëîòà, ïëàòèíè, àëìàçіâ, óðàíîâèõ ðóä, íàôòè é ãàçó.
Òåðèòîðієþ Àôðèêè ïðîòіêàþòü ðі÷êè.
Знайдіть на фізичній карті півкуль шкільного атласу
річки Африки та назвіть їх.

Íіë – îäíà ç íàéäîâøèõ
ðі÷îê ó ñâіòі. Áіëÿ åêâàòîðà
ïðîòіêàє ïîâíîâîäíà ðі÷êà
Êîíãî. Áіëüøіñòü ðі÷îê Àôðèêè øâèäêі, ðÿñíіþòü âîäîñïàäàìè, îçåðà çîñåðåäæåíі
Озеро Вікторія
ïåðåâàæíî íà ñõîäі.
Íàéáіëüøîþ ïðіñíîþ âîäîéìîþ â Àôðèöі є îçåðî
Âіêòîðіÿ.
Знайдіть озеро на фізичній карті півкуль.

Чому так кажуть
Êîæåí ôіíіê ìàє êіñòî÷êó.


ßê ðі÷êà âèñîõíå – ðèáà çíèêíå.
Пригадайте, яка спеціальна речовина захищає шкіру
мешканців Африки від сонячних променів. Як впливає кількість цієї речовини на колір шкіри?

Çíà÷íà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ
Àôðèêè ìàє òåìíèé êîëіð
øêіðè. Íà ïіâíî÷і æèâóòü íàðîäè çі ñâіòëîþ, ñìàãëÿâîþ øêіðîþ. Îñíîâíà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ
çàéìàєòüñÿ ñіëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì. Çàâäÿêè âåëèêіé êіëüêîñòі òåïëà â Àôðèöі âèðîùóþòü êàâó, êàêàî, ôіíіêè,
àíàíàñè, áàíàíè òà іí.
Íà òåðèòîðії Àôðèêè іñíóє ïîíàä 50 äåðæàâ.
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Уявіть, що ви разом з батьками їдете в мандрівку до
Африки. Які речі потрібно взяти із собою в подорож?
Поясніть чому.

Перевіряємо себе
1. Покажіть на фізичній карті півкуль материк Африка. Назвіть материки, які розташовані біля нього.
2. Назвіть і порівняйте висоту найвищих точок материків Євразія та Африка.
3. Яка погода в Африці взимку? Де можна побачити сніг?
4. Назвіть найбільші річки й озеро Африки. Позначте їх на
контурній карті.
5. Чим займається населення Африки?
Використовуючи різні джерела інформації, підготуйте розповідь про острів Мадагаскар.

Коротко про головне
Àôðèêà – äðóãèé çà âåëè÷èíîþ ìàòåðèê Çåìëі.
Ìàéæå ïîñåðåäèíі éîãî ïåðåòèíàє åêâàòîð, òîìó
öå íàéñïåêîòíіøèé êîíòèíåíò. Ìàòåðèê îìèâàєòüñÿ âîäàìè Àòëàíòè÷íîãî é Іíäіéñüêîãî îêåàíіâ òà Ñåðåäçåìíîãî ìîðÿ. Íà òåðèòîðії Àôðèêè
ðîçìіùåíà íàéáіëüøà ïóñòåëÿ – Ñàõàðà. Àôðèêà
áàãàòà íà êîðèñíі êîïàëèíè: çîëîòî, ïëàòèíó,
àëìàçè, óðàíîâі ðóäè, íàôòó, ãàç. Áіëüøіñòü íàñåëåííÿ Àôðèêè ìàє òåìíèé êîëіð øêіðè. Íàðîäè ïіâíî÷і – ñâіòëîøêіðі, ñìàãëÿâі.
Чи знаєте ви, що...
…єдиною країною, де можна знайти сніг в Африці щороку взимку, є Королівство Лесото, яке розміщено високо в горах. Тут обладнано декілька лижних трас. Сезон відкривається в червні й триває по вересень.
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Які рослини та тварини мешкають в Африці
Яка погода переважає
на території Африканського
континенту?
Чим це зумовлено?
Які культури вирощує населення
африканських країн?

Чому
рослинний
і тваринний
світ Африки
різноманітний?

Íà òåðèòîðії Àôðèêè є ïóñòåëі, âîëîãі òðîïі÷íі
ëіñè, ñàâàíè. Ïðèðîäíèé ñâіò Àôðèêè íàäçâè÷àéíî
ðіçíîìàíіòíèé.
Âè âæå çíàєòå, ùî â Ïіâíі÷íіé Àôðèöі ðîçòàøîâàíà íàéáіëüøà ïóñòåëÿ ñâіòó Ñàõàðà.
Öå îäíà ç íàéñïåêîòíіøèõ ïóñòåëü íà ïëàíåòі.
Óëіòêó òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ âäåíü ñÿãàє +40 Ñ ó çàòіíêó. Äîùі ìîæóòü íå
âèïàäàòè êіëüêà ðîêіâ
ïîñïіëü.
Ðîñëèííіñòü Ñàõàðè
âêðàé áіäíà, à ïîäåêóäè
âîíà çîâñіì âіäñóòíÿ. Äåíå-äå ðîñòóòü êóùèêè
òðàâ і êîëþ÷і ÷àãàðíèêè.
À îò áіëÿ äæåðåë і â äîëèíàõ ðі÷îê, äå ґðóíòîâі
âîäè ïіäñòóïàþòü áëèçüОазис в Сахарі
êî äî ïîâåðõíі, ðîçâèâàєòüñÿ áàãàòà ðîñëèííіñòü. Òàêі ìіñöÿ íàçèâàþòü
îàçèñàìè Íàéïîøèðåíіøà ðîñëèíà îàçèñіâ – ôіíіêîâà ïàëüìà.
Оазис
с – ділянка в пустелі, напівпустелі, що, завдяки наявності води, різко виділяється серед навколишніх просторів багатою рослинністю.

Òâàðèíè Ñàõàðè ïðèñòîñîâàíі äî æèòòÿ â ïóñòåëі. Àíòèëîïè â ïîøóêàõ âîäè і їæі çäàòíі äîëàòè
46

âåëèêі âіäñòàíі. ßùіðêè, ÷åðåïàõè òà çìії ìîæóòü
æèòè áåç âîäè äîñèòü äîâãî. Òóò ïîøèðåíі ðіçíі
æóêè, ñàðàíà, ñêîðïіîíè. Íà îêîëèöÿõ ïóñòåëі òðàïëÿþòüñÿ ãієíè é ëåâè.
Âîëîãі òðîïі÷íі ëіñè Àôðèêè ðîçòàøîâàíі ïî
îáèäâà áîêè âіä åêâàòîðà. Çìіíà ïіð ðîêó òóò ìàéæå
íå âіä÷óâàєòüñÿ: óçèìêó òà âëіòêó îäíàêîâî òåïëî.
Ùîäíÿ ëëþòü äîùі. Ëіñîâі ґðóíòè äóæå áіäíі íà ïîæèâíі ðå÷îâèíè. Ó òåïëîìó é âîëîãîìó ґðóíòі
ðåøòêè îðãàíіçìіâ øâèäêî ðîçêëàäàþòüñÿ ìіêðîîðãàíіçìàìè, і ïîæèâíі ðå÷îâèíè âіäðàçó âñìîêòóþòü
ðîñëèíè.
Äîñòàòíÿ êіëüêіñòü
âîëîãè é òåïëà ñòâîðþє
ñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ
ðîñëèí âîëîãîãî òðîïі÷íîãî ëіñó. Òóò íàëі÷óþòü
ìàéæå 25 000 âèäіâ ðîñëèí, ç íèõ äåðåâ – ìàéæå
1000 âèäіâ. Ëіñè âі÷íîçåëåíі, äåðåâà çìіíþþòü
ëèñòÿ ïîñòóïîâî, ïðîòÿРослинність вологого
ãîì 2–3 ðîêіâ.
тропічного лісу
Ëіñè äóæå ãóñòі. Òóò
ðîñòóòü ôіêóñè é ðіçíі âèäè ïàëüì, åáåíîâå (÷îðíå),
÷åðâîíå, çàëіçíå äåðåâî ç äóæå ìіöíîþ äåðåâèíîþ, à
òàêîæ õëіáíå, êàâîâå, ìóñêàòíå äåðåâî é äåðåâî êàêàî. Ïіä äåðåâàìè ðîçòàøóâàëèñÿ äåðåâîïîäіáíі ïàïîðîòі, ðіçíîìàíіòíі ÷àãàðíèêè, ïîâçó÷і òðàâ’ÿíèñòі
ðîñëèíè òà ìîõè.
Òâàðèííèé ñâіò òðîïі÷íîãî ëіñó äóæå ðіçíîìàíіòíèé. Áіëüøіñòü òâàðèí ïðèñòîñóâàëàñÿ äî æèòòÿ
íà äåðåâàõ. Ñåðåä íèõ – ìàðòèøêè, øèìïàíçå, ÿêі
æèâëÿòüñÿ ïëîäàìè, ìîëîäèìè ïàãîíàìè, êîìàõàìè, ïòàøèíèìè ÿéöÿìè. Òàêîæ ïîøèðåíі ðіçíі
âèäè ïàïóã, äÿòëè, áàíàíîїäè, ôðóêòîâі ãîëóáè.
Íà çåìëі âîäÿòüñÿ ñâèíі êèòèöåâóõі, îëåíі àôðèêàíñüêі. Íà óçëіññі òà íà áåðåãàõ âîäîéì òðàïëÿ47

þòüñÿ îêàïі (êàðëèêîâі æèðàôè), êàðëèêîâі áåãåìîòè çàââèøêè äî 80 ñì. Ìåøêàє õèæàê òðîïі÷íèõ
ëіñіâ – ëåîïàðä. Ó âàæêîïðîõіäíèõ õàùàõ æèâóòü
ãîðèëè. Çðіñò ñàìöÿ ãîðèëè ñÿãàє 180 ñì, à ìàñà –
250 êã.
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Папуги (1), бананоїд (2), африканський дятел (3),
карликовий бегемот (4), окапі (5), горила (6)

Ó ëіñàõ äóæå áàãàòî êîìàõ. Ìóðàøêè, ÿêèõ íàçèâàþòü êî÷îâèìè, ðóõàþòüñÿ äîâãèìè êîëîíàìè,
âèíèùóþ÷è íà ñâîєìó øëÿõó âñå æèâå. Íà äåðåâàõ
òà â ґðóíòі ñåëÿòüñÿ òåðìіòè, ÿêі æèâëÿòüñÿ ðîñëèííèìè ðåøòêàìè.
Âîäÿòüñÿ çìії, çåìëåðèéêè, ðіçíі ÿùіðêè.
Â Àôðèöі âåëè÷åçíі òåðèòîðії çàéìàþòü ñàâàíè.
Öå áåçêðàї òðàâ’ÿíèñòі òåðèòîðії, ïîäіáíі äî íàøèõ
ñòåïіâ. Ó ñàâàíі іñíóє äâà ñåçîíè – ïåðіîä äîùіâ (ëіòíіé) òà ñóõèé (çèìîâèé).

1

2
Баобаб (1), зонтична акація (2)
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Òóò âèñî÷іþòü âåëè÷åçíі áàîáàáè é ðîñòóòü çîíòè÷íі àêàöії, ó ÿêèõ êðîíà ìàє âèãëÿä âåëè÷åçíîї
ïàðàñîëüêè, ìіìîçè òà äåÿêі âèäè ïàëüì. Ó íàéïîñóøëèâіøèõ ìіñöÿõ òðàïëÿþòüñÿ àëîå òà ìîëî÷àé –
äåðåâîïîäіáíі ðîñëèíè ç ì’ÿñèñòèìè ñòåáëàìè, ïîçáàâëåíèìè ëèñòÿ òà âêðèòèìè êîëþ÷êàìè.
Ó ïåðіîä äîùіâ ñàâàíè ùåäðі íà ðîñëèííó їæó,
òîìó òóò áàãàòî âåëèêèõ ðîñëèíîїäíèõ òâàðèí: ðіçíîìàíіòíі àíòèëîïè, çåáðè, à òàêîæ æèðàôè, ÿêі
ìîæóòü ïîїäàòè ëèñòÿ âèñîêèõ äåðåâ. Âîäÿòüñÿ â ñàâàíі é іíøі âåëèêі ðîñëèíîїäíі òâàðèíè – ñëîíè,
áóéâîëè, íîñîðîãè. Íà áåðåãàõ ðі÷îê é îçåð ìåøêàþòü áåãåìîòè.
Ðîñëèíîїäíèìè òâàðèíàìè æèâëÿòüñÿ õèæàêè.
Ñåðåä íèõ íàéñèëüíіøèé – ëåâ, à òàêîæ ãåïàðäè,
øàêàëè, ãієíè. Äëÿ áàãàòüîõ òâàðèí і ëþäèíè íåàáèÿêó íåáåçïåêó ñòàíîâëÿòü êðîêîäèëè. Íàéáіëüøі
ç íèõ – íіëüñüêі – çàâäîâæêè 5–6 ì.

2

1

3

4

5

Жираф (1), фламінго (2), марабу (3), гепард (4),
птах-секретар (5)

Ó ñàâàíàõ Àôðèêè âåëèêå ðіçíîìàíіòòÿ ïòàõіâ.
Òóò ìåøêàє íàéáіëüøèé íà Çåìëі ïòàõ – àôðèêàíñüêèé ñòðàóñ, ÿêèé óòðàòèâ çäàòíіñòü ëіòàòè. Éîãî
çðіñò ñÿãàє 270 ñì, à ìàñà – 70–90 êã. Ó ðàçі íåáåç49

ïåêè ñòðàóñ áіæèòü âåëè÷åçíèìè êðîêàìè (äî 4–5 ì)
çі øâèäêіñòþ 70 êì/ãîä.
Іç õèæèõ âèðіçíÿєòüñÿ âèãëÿäîì і çâè÷êàìè ïòàõñåêðåòàð ç äîâãèìè íîãàìè. Âіí ïîëþє íà äðіáíèõ
ãðèçóíіâ і ïëàçóíіâ, îñîáëèâî íà çìіé. Ïòàõ íàçäîãàíÿє çìіþ і âáèâàє її óäàðàìè íіã. Ó çàðîñòÿõ ïàïіðóñó
òà î÷åðåòó, íà óçáåðåææі îçåð і ðі÷îê âîäÿòüñÿ âåëèêі ïòàõè – іáіñè, ëåëåêè, ôëàìіíãî é ìàðàáó.
Ùå ñòî ðîêіâ òîìó Àôðèêó óÿâëÿëè ìàòåðèêîì
íåçàéìàíîї ïðèðîäè. Îäíàê óæå é òîäі ïðèðîäà áóëà
çíà÷íî çìіíåíà ãîñïîäàðñüêîþ äіÿëüíіñòþ ëþäèíè.
Íèíі ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàíі ç ïðèðîäîçáåðåæåííÿì,
äóæå çàãîñòðèëèñÿ.
Òðîïі÷íі
ð
âі÷íîçåëåíі ëіñè òðèâàëèé
ð
÷àñ âèðóáóðó ó
âàëè çàäëÿ öіííîї äåðåâèíè. Їõ òàêîæ âèêîð÷îâóâàëè é âèïàëþâàëè ïіä ïîëÿ òà ïàñîâèùà. Íèíі
ìàéæå 70 % ëіñіâ Àôðèêè çíèùåíî. Íà ìіñöі ëіñіâ
ïîñàäæåíî ïëàíòàöії êàêàî, îëіéíîї ïàëüìè, áàíàíіâ, àðàõіñó.
Çíà÷íî çìіíåíî é ïðèðîäó ñàâàí. Âåëè÷åçíі ïëîùі òàì âіäâåäåíî ïіä ïàñîâèùà. ×åðåç íàäìіðíå âèïàñàííÿ âåëèêîї ðîãàòîї õóäîáè, îâåöü і âåðáëþäіâ,
âèðóáóâàííÿ äåðåâ і ÷àãàðíèêіâ ñàâàíè äåäàëі áіëüøå
ïåðåòâîðþþòüñÿ íà ïóñòåëі. Ëþäè áîðþòüñÿ ç íàñòóïîì ïóñòåëü: íà ìåæі ç íèìè íàñàäæóþòü ëіñîçàõèñíі ñìóãè, îáìåæóþòü âèïàñàííÿ õóäîáè òàì, äå
ðîñëèííèé ïîêðèâ íåçíà÷íèé. Â Àôðèöі ñòâîðåíî
÷èñëåííі íàöіîíàëüíі ïàðêè, ó ÿêèõ îõîðîíÿþòü
óíіêàëüíó ïðèðîäó ìàòåðèêà.
Чому так кажуть

Ó ïóñòåëі íà ïòàøêó íåáåçïåêà ÷åêàє.

Àôðèêà – óëþáëåíèöÿ ñîíöÿ.
Дайте поради дітям, які збираються в Африку на
сафарі.
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Сафаріі – екскурсії в дику природу, під час яких фотографують звірів. Раніше це були мисливські поїздки по Східній Африці.

Перевіряємо себе
1. Чому природа Африки така різноманітна?
2. Як тварини пустелі пристосувалися до спеки й нестачі
води?
3. Які рослини ростуть у вологих тропічних лісах Африки?
4. Назвіть тварин – мешканців вологих тропічних лісів.
5. Які рослини ростуть в африканській савані?
6. Які тварини водяться в савані?
7. Який стан збереження природи в Африці?
Використовуючи різні джерела інформації, підготуйте повідомлення про рослину або тварину, яку
можна побачити лише в Африці.

Коротко про головне
Íà Àôðèêàíñüêîìó êîíòèíåíòі є ïóñòåëі, âîëîãі
òðîïі÷íі ëіñè, ñàâàíè. Ïðèðîäà ìàòåðèêà äóæå
ðіçíîìàíіòíà. Â Àôðèöі ïîøèðåíі ðîñëèíè é òâàðèíè, ÿêèõ íåìàє íà іíøèõ ìàòåðèêàõ. Ïðî îõîðîíó ïðèðîäè Àôðèêè ìàþòü äáàòè ëþäè âñüîãî
ñâіòó.
Чи знаєте ви, що...
…в Африці, у пустелі Наміб, росте вельвічія дивна. Зовні вона нагадує розсохлий пень з двома напівсухими
листками. Довжина цих листків сягає майже 2 м. Ростуть вони впродовж багатьох сотень років та із часом
розриваються на стрічки.
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Проєкт «Африканський велетень»

Âàì çíàäîáëÿòüñÿ: ñіì àðêóøіâ êîëüîðîâîãî
äâîñòîðîííüîãî ïàïåðó, äâі ñìóæêè ïàïåðó áіëîãî êîëüîðó çàâøèðøêè 1,5 ñì òà çàâäîâæêè 10 ñì, ïàðà
äåêîðàòèâíèõ î÷åé, íîæèöі, îëіâåöü, êëåé ÏÂÀ.
Âèãîòîâëÿéòå ïîñëіäîâíî.
1. Íàíåñіòü êëåé ïî êðàþ âçäîâæ àðêóøà êîëüîðîâîãî ïàïåðó. Ç’єäíàéòå äâà êðàї òàê, ùîá âèéøîâ
öèëіíäð. Âèãîòîâòå ï’ÿòü òàêèõ öèëіíäðіâ. Çà äîïîìîãîþ êëåþ ç’єäíàéòå ÷îòèðè öèëіíäðè ìіæ ñîáîþ –
öå áóäóòü íîãè.
2. Ñêëàäіòü àðêóø ïàïåðó âçäîâæ íàâïіë òà ðîçðіæòå ïî ëіíії çãèíó. Íàíåñіòü êëåé ïî âåðõíüîìó
êðàþ íіã òà ïðèêëåéòå îäíó ÷àñòèíó ðîçðіçàíîãî àðêóøà, íàêðèâàþ÷è íîãè çâåðõó, – öå áóäå òóëóá.
3. Íà òóëóá ïðèêëåéòå ï’ÿòèé öèëіíäð – öå áóäå
ãîëîâà ñëîíà.
4. Ñêëàäіòü àðêóø ïàïåðó âçäîâæ íàâïіë òà âèðіæòå äâà êðóãè – öå áóäóòü âóõà. Ïðèêëåéòå їõ äî
ãîëîâè ççàäó.
5. Âіäðіæòå ñìóæêó ïàïåðó çàâøèðøêè 2–2,5 ñì
òà çàâäîâæêè 15 ñì. Ïðèêëåéòå її íà ñåðåäèíó ãîëîâè – öå áóäå õîáîò. Çàêðóòіòü êіíåöü ñìóæêè äîãîðè.
6. Âіäðіæòå ñìóæêó ïàïåðó
çàâøèðøêè 2–2,5 ñì òà çàâäîâæêè 15 ñì. Ïðèêëåéòå äî
òóëóáà – öå áóäå õâіñò. Çàêðóòіòü çà äîïîìîãîþ îëіâöÿ êіíåöü ñìóæêè äîãîðè.
7. Ïðèêëåéòå î÷і.
8. Іç ñìóæêè ïàïåðó áіëîãî êîëüîðó âèðіæòå 10
åëåìåíòіâ äëÿ íіã. Íàêëåéòå їõ íà íîãè.
Ïðåçåíòóéòå ñâіé âèðіá îäíîêëàñíèêàì.
Îáãîâîðіòü ç îäíîêëàñíèêàìè, ÷è âàðòî óòðèìóâàòè ñëîíіâ ó çîîïàðêàõ.
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Північна Америка
Відшукайте на карті материк
Північна Америка.
Які материки – його найближчі
сусіди?
У якій частині світу розміщена
Північна Америка?
У яких півкулях розташована?
Які океани омивають її береги?

Чому
природа
Північної
Америки
дуже
різноманітна?

Ïіâíі÷íà Àìåðèêà, òðåòіé çà âåëè÷èíîþ ìàòåðèê ïіñëÿ Єâðàçії òà Àôðèêè, ðîçòàøîâàíà â Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі. Ðàçîì ç Ïіâäåííîþ Àìåðèêîþ âîíè
óòâîðþþòü îäíó ÷àñòèíó ñâіòó – Àìåðèêó.
Íà ïіâíî÷і ìàòåðèê îìèâàþòü õîëîäíі âîäè Ïіâíі÷íîãî Ëüîäîâèòîãî îêåàíó, íà ñõîäі – Àòëàíòè÷íîãî, à íà çàõîäі – Òèõîãî. Âіä Ïіâäåííîї Àìåðèêè
ìàòåðèê âіäìåæîâàíî Ïàíàìñüêèì êàíàëîì.
Знайдіть на карті Панамський канал.

Ìàòåðèê Ïіâíі÷íà Àìåðèêà äóæå áàãàòèé íà êîðèñíі êîïàëèíè. Òóò çíàéäåíî ïîêëàäè ïðèðîäíîãî
ãàçó, êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ, öèíêó. Íàÿâíі çíà÷íі çàïàñè çàëіçíîї, ìіäíîї і ñâèíöåâîї ðóä, íàôòè.

Материк
ерик Північна Америка
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Ôîðìà ïîâåðõíі Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè âіäðіçíÿєòüñÿ ðіçíîìàíіòíіñòþ é çìіíþєòüñÿ, ÿêùî ðóõàòèñÿ
çі ñõîäó íà çàõіä. Óçäîâæ çàõіäíîãî óçáåðåææÿ ïðîñòÿãíóëèñÿ âèñîêі ãîðè – Êîðäèëüєðè. Íàéâèùà
òî÷êà Êîðäèëüєð – ãîðà Ìàê-Êіíëі. Ó öåíòðàëüíіé
÷àñòèíі ìàòåðèêà ïðîñòÿãíóëèñÿ ðіâíèíè, ÿêі íà
ñõîäі çìіíþþòüñÿ íåâèñîêèìè ãîðàìè Àïïàëà÷àìè.
За фізичною картою півкуль шкільного атласу визначте висоту найвищих вершин гір Кордильєр і
Аппалачів.

Ïðèðîäíі óìîâè íà ìàòåðèêó äóæå ðіçíîìàíіòíі,
îñêіëüêè âіí ìàє âåëèêó ïðîòÿæíіñòü ç ïіâíî÷і íà
ïіâäåíü. Ïðèðîäà ñóâîðà íà ïіâíî÷і, äå òåìïåðàòóðà
âçèìêó îïóñêàєòüñÿ äî –45 Ñ, і ñïåêîòíà íà ïіâäíі.
Íà ìàòåðèêó íàÿâíі ìàéæå âñі ïðèðîäíі çîíè.
Ïіâíі÷íà Àìåðèêà áàãàòà íà äæåðåëà ïðіñíîї
âîäè. Íà ìàòåðèêó áåçëі÷ ðі÷îê і âåëèêèõ îçåð. Íàéáіëüøà ðі÷êà Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè – Ìіññіñіïі ç ïðèòîêîþ Ìіññóðі. Ðі÷êè Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè ïîâíîâîäíі.
Âåëèêі îçåðà (ãðóïà ç ï’ÿòè îçåð) ðîçìіùåíі â
ïіâíі÷íіé ÷àñòèíі.
Знайдіть їх на карті.

Íà ðі÷öі Íіàãàðà ðîçòàøîâàíèé íàéïîòóæíіøèé Íіàãàðñüêèé âîäîñïàä çàââèøêè ïîíàä
50 ì. І õî÷à âіí íå íàéâèùèé
ù
ó ñâіòі,, àëå äó
äóæå
øèðîêèé. Éîãî øèðèíà – 323 ì. Ðіâíèé і
äóæå ãó÷íèé øóì âîäîñïàäó ÷óòíî àæ íà
20 êì íàâêðóãè.
Водоспад
д – падіння водного потоку річки з уступу.
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Êîðіííі ìåøêàíöі ìàòåðèêà – іíäіàíöі, åñêіìîñè
òà àëåóòè.
Åñêіìîñè íàñåëÿþòü ïіâíі÷ ìàòåðèêà. Îñíîâíі
ïðîäóêòè їõíüîãî õàð÷óâàííÿ – òþëåíі, ìîðæі, ðèáà.
Ó ïîøóêàõ çâіðіâ і ðèáè ìèñëèâöі âèõîäÿòü ó ìîðå
íà ñâîїõ ëåãêèõ øêіðÿíèõ ÷îâíàõ – êàÿêàõ. Óëіòêó
åñêіìîñè ïîëþþòü íà âîäîïëàâíèõ ïòàõіâ і ïіâíі÷íèõ
îëåíіâ – êàðèáó. Æіíêè â öåé ÷àñ çáèðàþòü ùàâåëü,
äóäíèê, ðіçíі ìîõè, çàãîòîâëÿþ÷è çàïàñè íà çèìó.
Îñíîâíó ÷àñòèíó ñó÷àñíîãî íàñåëåííÿ Ïіâíі÷íîї
Àìåðèêè ñòàíîâëÿòü íàùàäêè ïåðåñåëåíöіâ ç Єâðîïè.
Ïðîòÿãîì îñòàííüîãî ñòîëіòòÿ â Ïіâíі÷íó Àìåðèêó
ïåðåñåëèëîñÿ áàãàòî óêðàїíöіâ.
Індіа
і нціі – загальна назва корінного населення
Америки, яку їм дав мореплавець Христофор
Колумб, оскільки вважав, що береги, до який він
приплив, – Індія.
Ескімоси – група корінних народів, що традиційно проживають на півночі материків Євразія і
Північна Америка.
Алеу
еути – корінне населення Алеутських островів (США).
Каяк
к – вузький і довгий мисливський човен у
народів Півночі завдовжки до шести метрів, використовувався для переслідування морського
звіра.

Чому так кажуть

Ìàëà âîäà – âåëèêèé øóì.
Використовуючи різні джерела інформації дізнайтеся, чи є в Україні водоспади. Підготуйте інформацію про один з них.
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Чи можуть бути водоспади штучними? З якою метою
їх створюють?

Перевіряємо себе
1.
2.
3.
4.

До якої частини світу належить Північна Америка?
Чому природа материка дуже різноманітна?
Який материк має схожі природні умови? Чому?
Яке корінне населення Північної Америки?
За допомогою політичної карти світу встановіть, які
країни розташовані на материку Північна Америка.

Коротко про головне
Ïіâíі÷íà Àìåðèêà – òðåòіé çà âåëè÷èíîþ ìàòåðèê, ÿêèé îìèâàєòüñÿ âîäàìè òðüîõ îêåàíіâ і
ðîçìіùåíèé ó Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі. Ðàçîì ç Ïіâäåííîþ Àìåðèêîþ ñòàíîâèòü îäíó ÷àñòèíó ñâіòó –
Àìåðèêó. Íà çàõîäі ïðîñòåëèëèñÿ âèñîêі ãîðè
Êîðäèëüєðè. Ïðèðîäíі óìîâè ìàòåðèêà äóæå ðіçíîìàíіòíі, îñêіëüêè âіí ìàє âåëèêó ïðîòÿæíіñòü
ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü. Ìàòåðèê áàãàòèé íà êîðèñíі
êîïàëèíè. Êîðіííі æèòåëі Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè –
іíäіàíöі, åñêіìîñè òà àëåóòè.
Чи знаєте ви, що...
…на північному сході материка Північна Америка розміщений найбільший острів Гренландія, більша частина
якого вкрита льодом. У деяких районах товщина крижаного покриву перевищує
2 км. Це одне з найхолодніших місць на планеті: температура тут може опускатися
до –70 С.
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Рослинний і тваринний світ Північної Америки
Які форми рельєфу
характерні для Північної
Америки?
Чим зумовлена
різноманітність природи
материка?

Чому
рослинний
і тваринний світ
материка
Північна Америка
різноманітний?

Íà òåðèòîðії Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè є àðêòè÷íі ïóñòåëі, òóíäðà, òàéãà, ìіøàíі òà øèðîêîëèñòі ëіñè, ëіñîñòåï і ñòåï, ïóñòåëі. Ïðèðîäà ìàòåðèêà áàãàòà é ðіçíîìàíіòíà.
Ó çîíі àðêòè÷íèõ
ïóñòåëü Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè ïîãîäíі óìîâè ñóâîðі. Óïðîäîâæ ðîêó
äìóòü õîëîäíі âіòðè, âèðóþòü çàìåòіëі, ìîðîç
óçèìêó ñÿãàє –60 Ñ.
Óëіòêó, íà âіëüíèõ âіä
ëüîäó äіëÿíêàõ, òðàïëÿþòüñÿ òіëüêè ìîõè é ëèАрктична пустеля
øàéíèêè.
Пригадайте, які тварини мешкають на узбережжі Північного Льодовитого океану.

Òóò æèâóòü áіëі âåäìåäі, ÿêі ïîëþþòü íà òþëåíіâ і ìîðæіâ. Íà ñóõîäîëі òðàïëÿєòüñÿ ëåìіíã – íåâåëè÷êèé ãðèçóí ç ïóõíàñòèì õóòðîì. Âіí çèìóє ïіä
ñíіãîì. Íà íüîãî ïîëþþòü ïîëÿðíèé âîâê і ïåñåöü.
Пригадайте, які рослини ростуть у тундрі на материку
Євразія.

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

Олень карибу

Ó òóíäðі ìåøêàþòü ïіâíі÷íі îëåíі êàðèáó. Çðіäêà
òðàïëÿєòüñÿ âіâöåáèê – òâàðèíà, ñõîæà íà áèêà é
áàðàíà. Âіí óêðèòèé ãóñòèì і äîâãèì õóòðîì ÷îðíîáóðîãî êîëüîðó, ÿêèé çàõèùàє éîãî âіä ìîðîçіâ. Æèâèòüñÿ òðàâ’ÿíèñòîþ ðîñëèííіñòþ, ìîõîì, ãіëêàìè
êàðëèêîâîї áåðåçè òà âåðáè.
Óëіòêó íà îçåðà òà áîëîòà ïðèëіòàþòü âîäîïëàâíі
ïòàõè òà îáëàøòîâóþòü ãíіçäà. Çèìóâàòè çàëèøàþòüñÿ ñîâà áіëà, êóðіïêè òóíäðîâà òà áіëà, ïóíî÷êà.
Ó òàéçі ðîñòóòü ÿëèíà, ÿëèöÿ, ñîñíà, ìîäðèíà.
Пригадай, які хвойні рослини ростуть у тайзі Євразії.

Дугласія

Íà Òèõîîêåàíñüêîìó óçáåðåææі, äå äîñòàòíüî âîëîãè é
òåïëà, ðîñòóòü õâîéíі ëіñè òóї
òà äóãëàñії. Öå âåëè÷åçíі äåðåâà çàââèøêè 80 ì, âіê ÿêèõ
ñÿãàє 1000 ðîêіâ.
Ó òàéçі âîäÿòüñÿ ÷îðíі
âåäìåäі, âåäìåäі ãðèçëі, âîâêè, ðèñі, ëèñèöі, îëåíі âàïіòі,
ëîñі, çàéöі. Ç ïòàõіâ ïîøèðåíі äÿòëè, øèøêàðі, îìåëþõè, îðëàíè áіëîãîëîâі.
Ó ìіøàíèõ òà ëèñòÿíèõ
ëіñàõ ðîñòóòü äóá, áóê, ëèïà,
îñèêà, áåðåçà. Áàãàòî âèäіâ
êëåíà – öóêðîâèé, ÷åðâîíèé,
ñðіáëÿñòèé.
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Ðіçíîìàíіòíèé òâàðèííèé ñâіò ëіñіâ. Òóò òðàïëÿєòüñÿ îïîñóì, ùî íàëåæèòü äî ñóì÷àñòèõ òâàðèí.
Ó ëіñі æèâå äèêîáðàç, óêðèòèé áàðâèñòèìè ãîëêàìè.
Êîæíà ãîëêà, à їõ ó íüîãî áëèçüêî 30 000, ìàє òåìíó
òà ñâіòëó ñìóæêè. Çàâäÿêè ãîëêàì òâàðèíà ÷óäîâî
òðèìàєòüñÿ íà âîäі, à òàêîæ çàõèùàєòüñÿ âіä âîðîãіâ. Çà äîïîìîãîþ äîâãèõ ïàçóðіâ ñïðèòíî âèëàçèòü
íà äåðåâî òà îá’їäàє êîðó, ëàñóє êîðіííÿì і ïëîäàìè.

Скунс смугастий

Дикобраз

Òðàïëÿєòüñÿ ñêóíñ ñìóãàñòèé іç äîâãèì êîøëàòèì
ïіäíÿòèì õâîñòîì і ÿñêðàâèì çàáàðâëåííÿì. Ïіä
õâîñòîì ó ñêóíñà є îñîáëèâі çàëîçè, ùî âèäіëÿþòü
ðіäèíó ç äóæå íåïðèєìíèì çàïàõîì. Ó ðàçі íåáåçïåêè âіí âëó÷íî «ñòðіëÿє» öієþ ðіäèíîþ íà âіäñòàíü
äî 2–3 ì.
Ëіñîñòåï і ñòåï ìàòåðèêà áàãàòі íà òðàâ’ÿíèñòó
ðîñëèííіñòü. Íèíі ìàéæå âñþ òåðèòîðіþ ëіñîñòåïó é
ñòåïó ðîçîðàíî ïіä ëàíè ïøåíèöі òà êóêóðóäçè.
Ó çàïîâіäíèêàõ ìîæíà
ïîáà÷èòè áіçîíіâ – ìîãóòíіõ
òâàðèí, ìàñà ÿêèõ ñÿãàє
1500 êã. Ïîïðè âåëèêі ðîçìіðè áіçîíè øâèäêî áіãàþòü,
âïðàâíî ñòðèáàþòü, ïåðåïëèБізон
âàþòü ðі÷êè.
Ó ïóñòåëÿõ Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè ðîñòóòü êîëþ÷èé
òåðåí, êàêòóñè, àãàâè. Ç òâàðèí îñîáëèâî ÷èñëåííі
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ãðèçóíè – õîì’ÿêè, õîâðàõè, êðîëі. Ìåøêàþòü ïëàçóíè – ÿùіðêè, ãðèìó÷і çìії. Òðàïëÿþòüñÿ àíòèëîïàâèëîðіã, êîéîò, ïóìà.
Ó êðàїíàõ Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè óõâàëåíî çàêîíè
ïðî îõîðîíó é âіäíîâëåííÿ ïðèðîäè. Іç öієþ ìåòîþ
ñòâîðåíî çàïîâіäíèêè é íàöіîíàëüíі ïàðêè. Ó 1872
ðîöі çàñíîâàíî Єëëîóñòîíñüêèé íàöіîíàëüíèé ïàðê.
Âіí ðîçòàøîâàíèé ó Êîðäèëüєðàõ і âіäîìèé ãàðÿ÷èìè
äæåðåëàìè, ãåéçåðàìè, ñêàì’ÿíіëèìè äåðåâàìè.
Гейзер – джерело, що періодично фонтанує гаряГ
чою водою та парою.
1. У Єллоустонському національному парку виготовлено попереджувальні таблички для відвідувачів.
Припустіть, про що попереджають таблички, зображені на фото.

2. Як можна використати водяну пару й гарячу
воду гейзерів?
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Перевіряємо себе
1. Чому рослинний і тваринний світ Північної Америки
різноманітний?
2. Яка природа в тундрі Північної Америки?
3. Які рослини поширені в тайзі Північної Америки?
4. Назвіть тварин – мешканців тайги Північної Америки.
5. Які тварини мешкають у мішаних і листяних лісах Північної Америки?
6. Що ви знаєте про природу степу та пустель Північної
Америки?
7. Як охороняють природу в Північній Америці?
Використовуючи різні джерела інформації, підготуйте повідомлення про тварину, яка живе лише в
Північній Америці.

Коротко про головне
Ïðèðîäà Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè äóæå ðіçíîìàíіòíà.
Ó çîíі àðêòè÷íèõ ïóñòåëü, òóíäðè, òàéãè, ìіøàíèõ і øèðîêîëèñòèõ ëіñіâ, ëіñîñòåïó é ñòåïó ðîñòóòü ðîñëèíè òà ìåøêàþòü òâàðèíè, ùî ïðèñòîñóâàëèñÿ äî ïðèðîäíèõ óìîâ öèõ òåðèòîðіé.
Ó Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі ïîøèðåíі ðîñëèíè é òâàðèíè, ÿêèõ íåìàє íà іíøèõ ìàòåðèêàõ. Ïðèðîäà
Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè ðåòåëüíî îõîðîíÿєòüñÿ.
Чи знаєте ви, що...
…одне з найбільших дерев світу – секвоя вічнозелена –
хвойне дерево з Каліфорнії. Воно може сягати 120 м заввишки. Одна гігантська секвоя, яку американці називають «Генерал Шерман», виросла до 89 м, а окружність
її стовбура на висоті півтора метра над землею становить 24 м. Секвоя живе понад 3000 років.
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Природа Південної Америки
У якій частині світу розміщений
материк Південна Америка?
Назвіть материки – сусіди Південної
Америки.
Води яких океанів омивають його
береги?

Чому
Південну
Америку
називають
материком
контрастів?

Ìàòåðèê Ïіâäåííà Àìåðèêà ïîâíіñòþ ðîçòàøîâàíèé ó Çàõіäíіé ïіâêóëі. Ñâîїìè êîíòóðàìè âіí íàãàäóє òðèêóòíèê. Áіëüøà ÷àñòèíà ìàòåðèêà ðîçìіùåíà íà
ïіâäåíü âіä åêâàòîðà. Çà ïëîùåþ ìàòåðèê ïîñіäàє ÷åòâåðòå
ìіñöå. Ïіâäåííó Àìåðèêó îìèâàþòü âîäè Àòëàíòè÷íîãî òà
Òèõîãî îêåàíіâ.
Çà ðåëüєôîì ïîâåðõíþ ìàòåðèêà ìîæíà óìîâíî ïîäіëèòè íà äâі ÷àñòèíè: çàõіäíó –
ãіðñüêó, äå âóçüêîþ ñìóãîþ
ïðîñòÿãíóëèñÿ ãîðè Àíäè, òà
øèðîêó ðіâíèííó òåðèòîðіþ.
Àíäè âåëè÷åçíîþ ñòіíîþ âіäìåæóâàëè ìàòåðèê âіä Òèõîãî
Материк
îêåàíó. Íàéâèùà їõíÿ âåðПівденна
øèíà – ãîðà Àêîíêàґóà.
Америка
Знайдіть на фізичній карті півкуль атласу гори Анди
й найвищу їхню вершину. Яка її висота?

Ìàòåðèê äóæå áàãàòèé íà êîðèñíі êîïàëèíè: íàôòó, ïðèðîäíèé ãàç, çàëіçíó ðóäó, ðóäè êîëüîðîâèõ
ìåòàëіâ, çîëîòî, àëìàçè.
Ïіâäåííà Àìåðèêà – íàéáіëüø äîùîâèé ìàòåðèê, îñêіëüêè çíà÷íà éîãî ÷àñòèíà ðîçìіùåíà ïîáëèçó åêâàòîðà. Òóò íàéâîëîãіøå ìіñöå íà Çåìëі.
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Ïіâäåííó Àìåðèêó íàçèâàþòü ìàòåðèêîì êîíòðàñòіâ, àäæå íà ïіâäåííîìó çàõîäі ðîçòàøîâàíà ïóñòåëÿ
Àòàêàìà. Öå îäíå ç íàéïîñóøëèâіøèõ ìіñöü íà
Çåìëі, îñêіëüêè ðîêàìè òóò ìîæå íå âèïàäàòè æîäíîї êðàïëі äîùó.
Íà òåðèòîðії Ïіâäåííîї Àìåðèêè ïðîòіêàє íàéáіëüøà ðі÷êà Çåìëі – Àìàçîíêà. Äðóãà çà âåëè÷èíîþ ðі÷êà ìàòåðèêà – Ïàðàíà – óòâîðþє âîäîñïàä
Іãóàñó. Âîäîñïàäіâ íà ðі÷êàõ Ïіâäåííîї Àìåðèêè áåçëі÷. Òóò ðîçòàøîâàíèé íàéâèùèé âîäîñïàä ó ñâіòі –
Àíõåëü. Ïіâäåííà Àìåðèêà
áàãàòà íà îçåðà. Íàéáіëüøå
îçåðî öüîãî ìàòåðèêà – Ìàðàêàéáî. Íàéáіëüøå âèñîêîãіðíå îçåðî, ðîçòàøîâàíå
â Àíäàõ, – Òіòіêàêà. Ó
Водоспад Ігуасу
íüîìó ñîëі áіëüøå, íіæ â іíøèõ ïðіñíîâîäíèõ îçåðàõ. Òåìïåðàòóðà éîãî âîäè
ïîñòіéíà òà ñòàíîâèòü +14 Ñ.
Знайдіть на фізичній карті півкуль шкільного атласу
річку Амазонку й озеро Тітікака.

Íàñåëåííÿ Ïіâäåííîї Àìåðèêè ñêëàäàєòüñÿ ç іíäіàíöіâ, ïðåäñòàâíèêіâ àôðèêàíñüêèõ íàðîäіâ òà єâðîïåéöіâ. Íàéáіëüø çàñåëåíі óçáåðåææÿ îêåàíіâ.
Çíà÷íó ÷àñòèíó íàñåëåííÿ çàëó÷åíî äî âèäîáóòêó êîðèñíèõ êîïàëèí. Çàâäÿêè ñïðèÿòëèâèì ïðèðîäíèì
óìîâàì òóò âèðîùóþòü áàíàíè, êàâîâі äåðåâà, ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі êóëüòóðè, çîêðåìà çåðíîâі, òà ðîçâîäÿòü âåëèêó ðîãàòó õóäîáó, ñâèíåé, êóðåé. Íà ïіâíî÷і – îëåíіâ.
Амазонія
я – найбільша низовина планети Земля,
розташована в басейні річки Амазонки, укрита тропічним вологим лісом.
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Чому так кажуть
Àìàçîíñüêі ëіñè Ïіâäåííîї Àìåðèêè – ëåãåíі ïëà
íåòè.
Припустіть, яка залежність існує між лісами та дощами й посухою.

Ïіñëÿ âèðóáêè äåðåâ Àìàçîíñüêі ëіñè çìåíøàòü
êіëüêіñòü âîäÿíîї ïàðè, ÿêó âîíè âèäіëÿþòü â ïîâіòðÿ. Îòæå, çìåíøèòüñÿ âîëîãіñòü òà êіëüêіñòü îïàäіâ
íàä äæóíãëÿìè, і, ÿê íàñëіäîê, – çáіëüøèòüñÿ ïîñóõà.
Перевіряємо себе
1. Покажіть на фізичній карті півкуль шкільного атласу материк Південна Америка. Води яких океанів омивають його
береги?
2. Чому Південну Америку називають материком контрастів?
3. Назвіть природні багатства, які є на цьому материку.
4. Що вам відомо про місцеве населення?

Коротко про головне
Ìàòåðèê
ð
Ïіâäåííà
ä
Àìåðèêà
ð
ð
ðîçìіùåíèé
ù
ó Çàõіää
íіé ïіâêóëі. Éîãî áåðåãè îìèâàþòü âîäè Àòëàíòè÷íîãî òà Òèõîãî îêåàíіâ. Íà ïіâíî÷і ìàòåðèê
ïåðåòèíàє åêâàòîð. Ïіâäåííó Àìåðèêó íàçèâàþòü ìàòåðèêîì êîíòðàñòіâ. Òóò є âèñîêі ãîðè é
øèðîêі ðіâíèííі ïðîñòîðè, íàéâîëîãіøå é íàéñóõіøå ìіñöÿ íà Çåìëі. Ìàòåðèê áàãàòèé íà êîðèñíі êîïàëèíè, ëіñè, ãіäðîðåñóðñè.
Чи знаєте ви, що...
…водоспад Анхель – найвищий у світі, його висота 979
м. Він розташований у тропічних лісах Венесуели, на
території Національного парку Канайма.
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Рослинний і тваринний світ Південної Америки
Покажіть на фізичній карті
Південну Америку.
Що вам відомо про цей материк?
Де розташовані тропічні ліси
в Африці? Які там природні
умови?

У чому
різноманітність
рослинного
та тваринного
світу Південної
Америки?

Íà òåðèòîðії Ïіâäåííîї Àìåðèêè є âîëîãі òðîïі÷íі ëіñè, ñàâàíè, ñòåïè, ïóñòåëі.
Ïî îáèäâà áîêè âіä åêâàòîðà â Ïіâäåííіé Àìåðèöі ðîçòàøîâàíі âîëîãі òðîïі÷íі ëіñè. Âîíè îõîïëþþòü áіëüøó ïëîùó, íіæ òàêі ñàìі ëіñè â Àôðèöі.
Ñåçîí äîùіâ òóò òðèâàє âåñü ðіê, òîìó é ëіñè íàçèâàþòü äîùîâèìè. Öі ëіñè âîëîãіøі çà àôðèêàíñüêі.
Åêâàòîðіàëüíà ñïåêà é âîëîãà ñïðèÿþòü ðîçìàїòòþ
ðîñëèí і òâàðèí.
Ó ëіñàõ íàëі÷óþòü ìàéæå 40 òèñÿ÷ âèäіâ ðîñëèí.
Öå áіëüøå, íіæ ó áóäü-ÿêèõ іíøèõ ëіñàõ ïëàíåòè.
Òóò ðîñòóòü öіííі ïîðîäè äåðåâ: ãåâåÿ, іç ñîêó ÿêîї
äîáóâàþòü êàó÷óê; êàêàî, ç ïëîäіâ ÿêîãî âèðîáëÿþòü øîêîëàä; äèííå äåðåâî, їñòіâíі ïëîäè ÿêîãî íàãàäóþòü äèíþ; õіííå äåðåâî, ç êîðè ÿêîãî âèðîáëÿþòü ëіêè; ðîñòå òðàâ’ÿíèñòà ðîñëèíà àíàíàñ. ×àãàðíèêè ëіñó – öå íåïðîõіäíі õàùі, ó ÿêèõ ñòîâáóðè é
ãіëêè äåðåâ îïîâèòі ëіàíàìè. Ó çàòîíàõ ðі÷îê – ñïîêіéíèõ, òèõèõ çàòîêàõ, äå âіäñóòíÿ òå÷іÿ, – ðîñòå
ãіãàíòñüêå ëàòàòòÿ âіêòîðіÿ ðåãіÿ, ëèñòêè ÿêîї ñÿãàþòü 2 ì ó äіàìåòðі é âèòðèìóþòü âàíòàæ ìàñîþ äî
50 êã.
Òâàðèííèé ñâіò òóò íàäçâè÷àéíî ðіçíîìàíіòíèé.
Áàãàòî òâàðèí æèâå íà äåðåâàõ, íàéáіëüøå – ìàâï,
ñåðåä ÿêèõ ðåâóíè ðóäі çàâáіëüøêè ç âåëèêîãî ñîáàêó, òà ëіíèâöіâ, ÿêі ãîäèíàìè íåðóõîìî âèñÿòü íà
äåðåâàõ. Æèâëÿòüñÿ âîíè ëèñòÿì і ïàãîíàìè äåðåâ.
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Динне дерево (1), ананас (2), вікторія регія (3)

Ãîñïîäàðåì ëіñó
ó ââàæàєòüñÿ íåáåçïå÷íèé õèæàê – ÿãóàð. Éîãî ïëÿìèñòå çàáàðâëåííÿ íåïîìіòíå
ñåðåä ãóñòîї çåëåíі ëicy. Ïîëþþ÷è çà çäîáè÷÷þ, ÿãóàð
øâèäêî áіãàє, äîáðå ëàçèòü ïî äåðåâàõ і ïëàâàє.
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4

5

6

Лінивець (1), гарпія (2), ревун рудий (3),
колібрі (4), гриф (5), тукан (6)

×èñëåííèé ïòàøèíèé ñâіò ïðåäñòàâëåíèé òàêèìè ïòàõàìè, ÿê: ãàðïіÿ, ãðèô, òóêàí, êîëіáðі,
ðіçíі ïàïóãè, ÷àïëÿ òà іáіñ.
Íà äåðåâàõ òàêîæ æèâóòü æàáè òà çìії. Äåðåâíі
æàáè çàâäÿêè ëèïêèì ïîäóøå÷êàì íà ëàïàõ âіëüíî
ðóõàþòüñÿ ïî ãіëêàõ, ñòîâáóðàõ і ïîâåðõíі ëèñòêіâ.
Òðàïëÿєòüñÿ ñìåðòåëüíî íåáåçïå÷íà äëÿ òâàðèí і
ëþäåé ãðèìó÷à çìіÿ. Ó âîäàõ Àìàçîíêè æèâå íàéäîâøà çìіÿ ñâіòó – âåëåòåíñüêèé óäàâ àíàêîíäà.
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Плазуни: гримуча змія (1), анаконда (2)

Ó âîäàõ Àìàçîíêè òà її ïðèòîêіâ òàêîæ âèðóє
æèòòÿ. Íà ìіëèíі ãðіþòüñÿ ÷åðåïàõè, äàëі âіä áåðåãà ïëàâàþòü àëіãàòîðè, ïðіñíîâîäíі äåëüôіíè. Âîäèòüñÿ ðèáà ïіðàíüÿ, ùî çîâíі íàãàäóє êîðîïà. Ó íåї
äóæå ãîñòðі çóáè. Çãðàÿ ïіðàíіé çà êіëüêà õâèëèí
çàëèøàє âіä òóøі áèêà òіëüêè êіñòÿê.
Ó ëіñі є òèñÿ÷і âèäіâ êîìàõ. Òðàïëÿþòüñÿ ìåòåëèêè ç ðîçìàõîì êðèë äî 30 ñì. Íà çåìëі é íà äåðåâàõ áåçëі÷ ðіçíèõ ïàâóêіâ, ñåðåä ÿêèõ ïàâóêè-ïòàõîїäè çàâäîâæêè ïîíàä 12 ñì.
Ó ïіâíі÷íіé òà ïіâäåííіé ÷àñòèíі ìàòåðèêà Ïіâäåííà Àìåðèêà ðîçòàøîâàíà ñàâàíà.
Ó ñàâàíі ðîñëèííіñòü áіäíà. Ïîäåêóäè ðîñòóòü
ïàëüìè, äåðåâîïîäіáíі êàêòóñè.
Пригадайте, що називають саваною.

Òóò âîäÿòüñÿ òàïіðè òà äèêі ñâèíі ïåêàðі. Іç õèæàêіâ, êðіì ÿãóàðà, òðàïëÿєòüñÿ ïóìà.
Òèïîâèì ìåøêàíöåì ñàâàíè є ïàíöåðíèê – ññàâåöü, óêðèòèé ïàíöèðîì ç íåâåëèêèõ ïëàñòèíîê, іç
ñèëüíèìè êîðîòêèìè
ð
íîãàìè ç âèãíóòèìè
ó
êіãòÿìè.
Òðàïëÿєòüñÿ ìóðàõîїä. Éîãî ïîæèâà – ìóðàõèòåðìіòè. Çà äîïîìîãîþ ìіöíèõ êіãòіâ і ïіâìåòðîâîãî
ëèïêîãî ÿçèêà òâàðèíà ïðîíèêàє â їõíі æèòëà – òåðìіòíèêè.
Ó òðàâ’ÿíèñòèõ ñòåïàõ ìåøêàє ñòðàóñ íàíäó. Іç
ññàâöіâ ïîøèðåíі êіøêè ïàìïàñüêі.
Ïðèðîäà ïóñòåëü áіäíà. Ïîäåêóäè ðîñòóòü êàêòóñè é ÷àãàðíèêè. Ç òâàðèí íàéáіëüøå ÿùіðîê òà
çìіé.
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Тварини савани Південної Америки: панцерник (1),
мурахоїд (2), тапір (3)

Ó áàãàòüîõ ðàéîíàõ Ïіâäåííîї Àìåðèêè ëþäè
òðèâàëèé ÷àñ ïåðåòâîðþþòü âåëèêі äіëÿíêè çåìëі
íà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі óãіääÿ. Îñîáëèâî ïîìіòíî
çìåíøóþòüñÿ ïëîùі ëіñіâ Àìàçîíії. Íà âåëè÷åçíèõ
òåðèòîðіÿõ âèðóáóþòü і âèïàëþþòü ëіñè. Òàêà äіÿëüíіñòü ëþäèíè çàâäàє øêîäè íå ëèøå âîëîãèì
òðîïі÷íèì ëіñàì, à é ïðèëåãëèì òåðèòîðіÿì. Âîíà
ïðèçâîäèòü äî çìåíøåííÿ îïàäіâ, îáìіëіííÿ ðі÷îê,
çáіäíåííÿ ðîñëèííîãî ïîêðèâó é òâàðèííîãî ñâіòó.
Óïåðøå ïðî îõîðîíó ïðèðîäè Ïіâäåííîї Àìåðèêè çàãîâîðèëè ùå íà ïî÷àòêó 20-ãî ñòîëіòòÿ, îäíàê ëèøå íåùîäàâíî â äåÿêèõ êðàїíàõ áóëî ñêëàäåíî ïåðåëіêè òâàðèí, ùî çíèêàþòü. Ïëîùà äіëÿíîê, ùî îõîðîíÿþòüñÿ, ñòàíîâèòü ëèøå äåñÿòó ÷àñòèíó її òåðèòîðії. Íèíі ñòâîðåíî áëèçüêî 200 çàïîâіäíèêіâ і íàöіîíàëüíèõ ïàðêіâ. Ñòàí ïðèðîäè Ïіâäåííîї Àìåðèêè – îá’єêò òóðáîòè ëþäåé óñüîãî ñâіòó.
Чому так кажуть

Áàãàòî ëіñó – íå ãóáè, ìàëî ëіñó – áåðåæè.
До яких наслідків може призвести винищення лісів
Південної Америки?

Перевіряємо себе
1. Чому природа вологих тропічних лісів Південної Америки
така багата й різноманітна?
2. Які рослини ростуть у вологих тропічних лісах Південної
Америки?
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3. Назвіть тварин – мешканців вологих тропічних лісів.
4. Який рослинний і тваринний світ савани Південної Америки? Порівняйте його з рослинним і тваринним світом
африканської савани. Заповніть у зошиті таблицю.

Савана Африки

Америки
Рослини

Тварини

Рослини

Тварини

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

Коротко про головне
Ðîñëèííèé і òâàðèííèé ñâіò Ïіâäåííîї Àìåðèêè
íàéáàãàòøèé і íàéðіçíîìàíіòíіøèé ñåðåä óñіõ
ìàòåðèêіâ. Âîëîãі òðîïі÷íі ëіñè ìàòåðèêà õàðàêòåðèçóþòüñÿ ÷èñëåííèìè âèäàìè ðîñëèí òà ðîçìàїòòÿì ðіäêіñíèõ òâàðèí. Ó ñàâàíàõ Ïіâäåííîї
Àìåðèêè ïîøèðåíі ðîñëèíè é òâàðèíè, ÿêèõ íåìàє íà іíøèõ ìàòåðèêàõ. Ïðèðîäà Ïіâäåííîї
Àìåðèêè ïåðåáóâàє ïіä çàãðîçîþ âèíèùåííÿ òà
ïîòðåáóє îõîðîíè.
Чи знаєте ви, що...
…в Південній Америці розташований найвологіший населений пункт на землі. Це колумбійське місто Буенавентура, де дощів випадає більше, ніж будь-де у світі
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Проєкт «Водяна красуня»

Âèãîòîâòå âîäÿíó ðîñëèíó âіêòîðіÿ ðåãіÿ, ÿêà
ðîñòå íà ðі÷êàõ Ïіâäåííîї Àìåðèêè, çà çðàçêîì àáî
âëàñíèì çàäóìîì.
Âàì çíàäîáëÿòüñÿ: ãîôðîâàíèé ïàïіð ðîæåâîãî
òà æîâòîãî êîëüîðіâ, êàðòîí ðîæåâîãî òà çåëåíîãî
êîëüîðіâ, íîæèöі, öèðêóëü, ïðîñòèé îëіâåöü, êëåé
ÏÂÀ.
Âèãîòîâëÿéòå ïîñëіäîâíî.
1. Íàêðåñëіòü êîëî äіàìåòðîì 5 ñì íà êàðòîíі
ðîæåâîãî êîëüîðó. Âèðіæòå éîãî – öå áóäå îñíîâà
êâіòêè.
2. Íàìàëþéòå ïåëþñòêó íà êàðòîíі òà âèðіæòå
її. Öå áóäå øàáëîí äëÿ âèãîòîâëåííÿ ïåëþñòîê.
3. Âèðіæòå ç ãîôðîâàíîãî ïàïåðó ðîæåâîãî êîëüîðó íåîáõіäíó âàì êіëüêіñòü ïåëþñòîê.
4. Íàêëåéòå ïåëþñòêè íà îñíîâó êâіòêè, ðîçïî÷èíàþ÷è ç íèæíüîãî ðÿäó, ÿê ïîêàçàíî íà ìàëþíêó.
5. Âèðіæòå ñìóæêó çàâøèðøêè
2 ñì òà çàâäîâæêè 10 ñì ç ãîôðîâàíîãî ïàïåðó æîâòîãî êîëüîðó Ïî
âñіé äîâæèíі ñìóæêè çðîáіòü íàäðіçè çàâäîâæêè 1 ñì 3 ìì ç âіäñòàííþ 0,5 ñì. Ñêðóòіòü ñìóæêó â
òðóáî÷êó òà ïðèêëåéòå â ñåðåäèíó
êâіòêè, ÿê ïîêàçàíî íà ìàëþíêó.
6. Íà êàðòîíі çåëåíîãî êîëüîðó íàìàëþéòå ëèñòîê êâіòêè òà âèðіæòå éîãî.
7. Ðîçìіñòіòü êâіòêó íà âèðіçàíèé ëèñòîê òà ïðèêëåéòå її.
Ïðåçåíòóéòå ñâîþ ðîáîòó ïåðåä
îäíîêëàñíèêàìè.
Îáãîâîðіòü ç îäíîêëàñíèêàìè, ó
ÿêіé ðі÷öі Ïіâäåííîї Àìåðèêè ðîñòå
êâіòêà «Âіêòîðіÿ ðåãіÿ». Ó ÷îìó її îñîáëèâіñòü? ×è
ðîñòå òàêà êâіòêà â іíøèõ ìіñöÿõ?
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Австралія – найсухіший материк
Знайдіть і покажіть на
карті материк Австралія.
Чим він відрізняється від
інших материків?

Чому
Австралію
називають найсухішим
материком?

Àâñòðàëіÿ – íàéìåíøèé ìàòåðèê íà
Çåìëі. Íà ñõîäі éîãî
îìèâàþòü âîäè Òèõîãî
îêåàíó, à íà ïіâäíі, çàõîäі é ïіâíî÷і – Іíäіéñüêèé îêåàí. Àâñòðàëіÿ
âіääàëåíà âіä іíøèõ ìàòåðèêіâ. Íà öüîìó ìàòåðèêó ðîçìіùåíà òіëüêè
Материк
îäíà äåðæàâà – ÀâñòðàАвстралія
ëіéñüêèé Ñîþç.
Íà ïіâíî÷і âіä ìàòåðèêà ðîçòàøîâàíèé îñòðіâ
Íîâà Ãâіíåÿ, à íà ïіâäíі – îñòðіâ Òàñìàíіÿ.
Знайдіть на фізичній карті півкуль шкільного атласу
острови Гвінея і Тасманія.

Â Àâñòðàëії ïåðåâàæàþòü ïóñòåëі, ãëèáîêі êàíüéîíè é òðîïі÷íі ëіñè. Ïîâåðõíÿ ìàòåðèêà ïåðåâàæíî
ðіâíèííà. Íà ñõîäі ðîçòàøîâàíі Áëàêèòíі ãîðè ç
ïëîñêèìè âåðøèíàìè. Íàéâèùà âåðøèíà Àâñòðàëії – ãîðà Êîñöþøêî â Ñíіæíèõ ãîðàõ, ùî íîñèòü
іì’ÿ ïîëüñüêîãî ãåðîÿ Òàäåóøà Êîñöþøêà.
Каньйон
н – глибока долина між кручами, зазвичай
вимита річкою.
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Îñîáëèâіñòþ ìàòåðèêà є
Âåëèêèé Áàð’єðíèé ðèô.
Âіí є íàéáіëüøèì íà Çåìëі
ïðèðîäíèì îá’єêòîì, óòâîðåíèì æèâèìè îðãàíіçìàìè.
Ðèô ñêëàäàєòüñÿ çі ñêåëåòіâ
ìіëüÿðäіâ êðèõіòíèõ îðãàíіçìіâ – êîðàëîâèõ ïîëіïіâ.
Корали
Âіí ïðîñòÿãàєòüñÿ ç ïіâäíÿ
íà ïіâíі÷. Âåëèêà ÷àñòèíà ðèôіâ ïåðåáóâàє ïіä âîäîþ.
Ìàòåðèê áàãàòèé íà êîðèñíі êîïàëèíè: êàì’ÿíå
âóãіëëÿ, íàôòó, ïðèðîäíèé ãàç, ðіçíîìàíіòíі ðóäè.
Àâñòðàëіÿ – íàéñóõіøèé ìàòåðèê Çåìëі. Îïàäіâ
òóò âèïàäàє â 5 ðàçіâ ìåíøå,
íіæ â Àôðèöі. Ñïåêîòíå
òðîïі÷íå ñîíöå ñïðè÷èíèëî
óòâîðåííÿ ïóñòåëü. Óëіòêó
ìàòåðèê äóæå ïðîãðіâàєòüñÿ. Òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ
âäåíü ñòàíîâèòü áëèçüêî
+35 Ñ, à â îêðåìі äíі – і
âèùå íіæ +40 Ñ. Óçèìêó
òåìïåðàòóðà âäåíü ñÿãàє
Велика пустеля
+20 Ñ, ó Âåëèêіé ïóñòåëі
Вікторія
Âіêòîðії – äî +10 Ñ.
Â Àâñòðàëії ìàëî ðі÷îê. Íàéáіëüøà ðі÷êà – Ìóððåé, à íàéáіëüøå îçåðî – Åéð. Âîíî ìіëêå é çàñîëåíå.
Знайдіть ці об’єкти на фізичній карті півкуль.

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

Австралійський бумеранг

Íàñåëåííÿ Àâñòðàëії ðîçâîäèòü îâåöü, ñâèíåé,
ïòèöþ, áäæіë, êîíåé і âåðáëþäіâ. Àâñòðàëіéöі âèðîùóþòü ïøåíèöþ, æèòî, îâåñ, ÿ÷ìіíü, êóêóðóäçó.
Ó ñàäàõ çáèðàþòü àíàíàñè, áàíàíè, ìàíãî, ïàïàþ,
àïåëüñèíè, àáðèêîñè, ïåðñèêè, ñëèâè òîùî. Êóëüòóðíі ðîñëèíè, ÿêі òóò âèðîùóþòü, çàâåçåíî ç іíøèõ ìàòåðèêіâ.
Аборигени – корінне населення Австралії.
Бумеранг – різновид дерев’яної метальної палиці,
мисливська зброя.

Чому так кажуть

Æèòòÿ – ÿê áóìåðàíã, ùî çàïóñòèø, òå é ïîâåðíåòüñÿ.
Якими видами транспорту можна дістатися Австралії?

Перевіряємо себе
1. Знайдіть на фізичній карті півкуль шкільного атласу материк Австралія. Які океани його омивають?
2. Порівняйте площу материка Австралія з іншими материками.
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3. Назвіть найхарактерніші риси материка Австралія.
4. Яке населення проживає на материку? Чим воно займається?
Позначте на контурній карті назву материка та океани, що його омивають.
Використовуючи різні джерела інформації, підготуйте повідомлення про острів Тасманія.

Коротко про головне
Àâñòðàëіÿ – íàéìåíøèé і íàéñóõіøèé ìàòåðèê
Çåìëі, áàãàòèé íà ïîêëàäè êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ,
íàôòè, ïðèðîäíîãî ãàçó, ðіçíîìàíіòíèõ ðóä. Â
Àâñòðàëії ìàëî ðі÷îê. Íàéáіëüøà ðі÷êà – Ìóððåé. Êîðіííå íàñåëåííÿ – àáîðèãåíè. Àâñòðàëіéöі
ðîçâîäÿòü îâåöü, ñâèíåé, ïòàõіâ, áäæіë, êîíåé і
âåðáëþäіâ. Âèðîùóþòü ïøåíèöþ, æèòî, îâåñ,
ÿ÷ìіíü, êóêóðóäçó, ÿêі â Àâñòðàëіþ çàâåçåíî ç
іíøèõ ìàòåðèêіâ.
Чи знаєте ви, що...
…острів Нова Гвінея, що належить Австралії, укритий
тропічними лісами, у яких водяться різноманітні тварини. Особливо гарні деякі місцеві птахи. Вони так вразили європейців, що отримали назву
«райських». Ці птахи охороняються законом, оскільки опинилися на межі повного вимирання.
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Рослинний і тваринний світ Австралії
Що вам відомо про
Австралію?
Покажіть на фізичній карті цей
материк.

Чому
Австралія –
країна дивовижних
тварин?

Àâñòðàëіéñüêèé êîíòèíåíò ñëàâèòüñÿ ðіäêіñíèìè
òà óíіêàëüíèìè òâàðèíàìè. Âîíè ïðèâåðòàþòü óâàãó
íå òіëüêè òóðèñòіâ ç ðіçíèõ êðàїí, à é ó÷åíèõ ç óñüîãî
ñâіòó.
Îñêіëüêè Àâñòðàëіÿ – íàéñóõіøèé ìàòåðèê íà
Çåìëі, ðіçíîìàíіòòÿ її ðîñëèííîãî ñâіòó çàëåæèòü
âіä êіëüêîñòі âîëîãè. Òóò є òðîïі÷íі ëіñè, ñàâàíè òà
ïóñòåëі.
Òðîïі÷íі ëіñè ðîñòóòü âóçüêîþ ñìóãîþ íà ñõîäі
Àâñòðàëії. Âîëîãå, ñïåêîòíå ëіòî òðèâàє òðè-÷îòèðè
ìіñÿöі іç æîâòíÿ ïî ãðóäåíü, çà öåé ÷àñ âèïàäàþòü
ðÿñíі äîùі. Òóò ðîñòóòü åâêàëіïòè, àðàóêàðії (õâîéíі
äåðåâà), ðіçíі âèäè ïàëüì, äåðåâîïîäіáíі ïàïîðîòі,
áàìáóê, äóæå áàãàòî âèäіâ îðõіäåé.
Ç äàâíіõ ÷àñіâ Àâñòðàëіÿ áóëà âіääіëåíà âіä іíøèõ ÷àñòèí ñâіòó ìîðåì, òîìó òóò çáåðåãëèñÿ òâàðèíè, ÿêèõ íåìàє íà іíøèõ ìàòåðèêàõ. Íàéáіëüøå
ñåðåä ññàâöіâ ñóì÷àñòèõ. Äèòèí÷àòà â öèõ òâàðèí
íàðîäæóþòüñÿ íåäîðîçâèíåíèìè. Òîìó ìàòåðі їõ íîñÿòü ó ñóìöі íà ÷åðåâі, äîêè âîíè íå ïіäðîñòóòü.
Су
С
умчасті, або торбуни, – тварини, які доношують дитинчат у зовнішній сумці.

Ó òðîïі÷íèõ ëіñàõ æèâå êîàëà, ÿêîãî ùå íàçèâàþòü ñóì÷àñòèì âåäìåäåì, îäíàê öå íå ðîäè÷ âåäìåäіâ єâðîïåéñüêèõ. Óâåñü ÷àñ êîàëà ïðîâîäèòü íà åâêàëіïòі, äå ñïîæèâàє â їæó éîãî ëèñòÿ é ñïèòü.
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Íà ìàòåðèêó Àâñòðàëіÿ ìåøêàþòü ñóì÷àñòі äåðåâíі êåíãóðó, ÿêі äóæå äîáðå ëàçÿòü ïî äåðåâàõ і
òàêîæ æèâëÿòüñÿ ëèñòÿì.
Íà îñòðîâі Òàñìàíіÿ òðàïëÿєòüñÿ ðіäêіñíèé õèæàê – òàñìàíіéñüêèé äèÿâîë, ÿêèé óêðèòèé ÷îðíèì
ãóñòèì õóòðîì і ìàє ñèëüíі íîãè òà êîðîòêèé õâіñò.
Æèâèòüñÿ ïåðåâàæíî ðåøòêàìè іíøèõ òâàðèí.
Áіëÿ áåðåãіâ âîäîéì ìåøêàþòü äàâíі ññàâöі, ÿêі
âіäêëàäàþòü ÿéöÿ. Öå êà÷êîíіñ і єõèäíà. Íà іíøèõ
ìàòåðèêàõ âîíè âèìåðëè ùå ìіëüéîíè ðîêіâ òîìó.

1

2

3

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

Ó ëіñàõ âîäèòüñÿ áàãàòî ðіäêіñíèõ ïòàõіâ. Íàéáіëüøèì ïòàõîì àâñòðàëіéñüêèõ ëіñіâ є êàçóàð øîëîìîíîñíèé. Âіí íå ëіòàє, òîìó æèâèòüñÿ íàñіííÿì
і ïëîäàìè, ÿêі çáèðàє íà çåìëі. Ùå òóò æèâóòü ëіðîõâîñòè. Öþ íàçâó ïòàõè îòðèìàëè çàâäÿêè îïåðåííþ ñâîãî õâîñòà, ùî íàãàäóє ëіðó. Áіëÿ âîäîéì ñåëÿòüñÿ ëåáåäі ÷îðíі, æóðàâëі âіíöåíîñíі.
Ïî áåðåãàõ ðі÷îê âîäÿòüñÿ êðîêîäèëè, æàáè.
Ó ëіñàõ äóæå áàãàòî êîìàõ. Ñåðåä їõíüîãî ðîçìàїòòÿ
ñâîїìè ðîçìіðàìè âèðіçíÿþòüñÿ ìåòåëèêè. Ðîçìàõ
êðèë äåÿêèõ ç íèõ ñÿãàє ìàéæå 14 ñì.

1

2

3

Журавель вінценосний (1), лірохвіст (2),
казуар шоломоносний (3)
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Ùî äàëі íà ïіâäåíü, òî îïàäіâ ìåíøàє і ðîñëèííіñòü çìіíþєòüñÿ – ðіäøàþòü ëіñè. Ïîøèðþþòüñÿ
åâêàëіïòîâі ëіñè. Åâêàëіïò – àâñòðàëіéñüêå äåðåâî.
Çàâäÿêè ðîçãàëóæåíèì êîðåíÿì âîíî îòðèìóє ç
ґðóíòó âåëèêó êіëüêіñòü âîäè, ùî âèïàðîâóєòüñÿ
÷åðåç ëèñòêè. Íà ãіëêàõ ëèñòî÷êè ðîçòàøîâóþòüñÿ
ðåáðîì äî ñîíÿ÷íîãî ñâіòëà, òîìó êðîíà äåðåâà íå
óòâîðþє òіíі.
Â àâñòðàëіéñüêіé ñàâàíі ðîñòóòü àêàöії, ïëÿøêîâі äåðåâà ç òîâñòèì áіëÿ îñíîâè ñòîâáóðîì, ùî
ñòðіìêî çâóæóєòüñÿ ç âèñîòîþ. Ó ñòîâáóðі öå äåðåâî
íàêîïè÷óє âîëîãó äëÿ ñóõîãî çèìîâîãî ñåçîíó.
Ó ñàâàíàõ âîäèòüñÿ áàãàòî âèäіâ òâàðèí. Íàéïîøèðåíіøі – êåíãóðó, ùî íàëåæàòü äî ñóì÷àñòèõ.
Âîíè є ñèìâîëîì Àâñòðàëії. Ó íèõ äóæå äîâãі é
ñèëüíі çàäíі íîãè, äîâãèé ìіöíèé õâіñò, íåîáõіäíèé
äëÿ óòðèìàííÿ ðіâíîâàãè ïіä ÷àñ ñòðèáêіâ. Є òàêîæ
êàðëèêîâі êåíãóðó ðîçìіðîì ìàéæå 30 ñì. Â Àâñòðàëії ÷èñåëüíіñòü êåíãóðó ïåðåâèùóє ÷èñåëüíіñòü ëþäåé!

1

2

3

Вомбат (1), карликовий кенгуру (2), ему (3)

Âîäÿòüñÿ âîìáàòè, ùî íàãàäóþòü íàøèõ õîì’ÿêіâ. Âåëèêі êåíãóðó òà âîìáàòè, íà ÿêèõ ïîñèëåíî
ïîëþâàëè çàðàäè õóòðà, òåïåð òðàïëÿþòüñÿ çðіäêà.
Ó ñàâàíàõ ìåøêàþòü åìó. Âîíè íå ëіòàþòü, àëå
çäàòíі áіãòè 50 êì çà ãîäèíó. Ïòàõè ÷óäîâî ïðèñòîñîâóþòüñÿ äî ðіçíèõ òåìïåðàòóð. Åìó äóæå äîáðîçè÷ëèâі, ÿêùî âіä÷óâàþòü äî ñåáå ãàðíå ñòàâëåííÿ,
і øâèäêî çâèêàþòü äî ãîñïîäàðіâ. Íèíі åìó ðîçâîäÿòü íà ôåðìàõ çàäëÿ ðіçíèõ ïðîäóêòіâ – ïіñíîãî
ì’ÿñà, ìіöíîї øêіðè, ïіð’ÿ òà ìàñëà, ÿêå äîáóâàþòü
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іç æèðîâîãî øàðó íà ãðóäÿõ ïòàõà. Öå çàïàñ æèðó
ïòàõà, ùî ïîÿñíþє, ÷îìó ì’ÿñî åìó є öіëêîì ïіñíèì. ßéöÿ åìó íåçâè÷àéíі. Їõíÿ ìàñà ñòàíîâèòü
700–900 ã, ùî ó 10–12 ðàçіâ áіëüøå çà êóðÿ÷і.
Ïîøèðåíі âàðàíè – õèæі ÿùіðêè çàâäîâæêè
ìàéæå 2,5 ì. Áàãàòî çìіé, ñåðåä íèõ îäíà ç íàéáіëüøèõ ó ñâіòі – ïіòîí àìåòèñòîâèé.
Òàêîæ ó öіé ìіñöåâîñòі ïîøèðåíі òåðìіòè.
Íàéáіëüøó ïëîùó â Àâñòðàëії îõîïëþþòü ïóñòåëі.
×åðâîíèì ñåðöåì Àâñòðàëії íàçèâàþòü Âåëèêó ïóñòåëþ Âіêòîðіþ і Âåëèêó Ïіùàíó ïóñòåëþ.
Знайдіть ці пустелі на карті.

Ñâîþ äðóãó íàçâó âîíè îòðèìàëè ÷åðåç ïіñîê ÷åðâîíîãî êîëüîðó. Ïóñòåëі Àâñòðàëії íåçâè÷àéíі: óêðèòі
êîëþ÷èìè ÷àãàðíèêàìè ç íèçüêîðîñëèõ åâêàëіïòіâ é
àêàöіé, ÿêі ìіñöÿìè óòâîðþþòü âàæêîïðîõіäíі õàùі.
Ïóñòåëі âèêîðèñòîâóþòü ÿê ïàñîâèùà.
Ó ïóñòåëÿõ æèâóòü ñóì÷àñòі ññàâöі – êðîòè, òóøêàí÷èêè, ìèøі òà ùóðі, êåíãóðó ðóäі. Ìåøêàþòü
ïòàõè. Íі÷íèé ïàïóãà âäåíü ó ñïåêó âіäñèäæóєòüñÿ
â çàðîñòÿõ êîëþ÷èõ ÷àãàðíèêіâ, à íі÷ ïðîâîäèòü íà
çåìëі â ïîøóêàõ їæі.

2
4

1
3

Пустеля Австралії (1) та її мешканці: кенгуру рудий (2),
плащоносна ящірка (3), молох (4)
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Òóò æèâå ìîëîõ – ÿùіðêà, ùî âіä íîñà äî õâîñòà
âêðèòà âåëèêèìè ãîñòðèìè øèïàìè. Æèâèòüñÿ âîíà
ìóðàøêàìè. Ìîëîõ âáèðàє âîäó âñієþ ïîâåðõíåþ
øêіðè. ßêùî âіí ðàïòîì ïîòðàïëÿє ïіä äîù, òî
øêіðà íàáðÿêàє.
Òðàïëÿєòüñÿ ïëàùîíîñíà ÿùіðêà. Ó ìîìåíò íåáåçïåêè íàâêîëî її ãîëîâè ðîçäóâàєòüñÿ øêіðà, ùî
íàãàäóє ïàðàñîëüêó. Öÿ ÿùіðêà øâèäêî áіãàє íà
äâîõ çàäíіõ íîãàõ і ñõîæà íà ìàëåíüêîãî äèíîçàâðà.
Ãîñïîäàðñüêå îñâîєííÿ Àâñòðàëії – âèðóáóâàííÿ
ëіñіâ і ÷àãàðíèêіâ, âèïàñàííÿ îâåöü, ðîçâèòîê ïðîìèñëîâîñòі é òóðèçìó – çàãðîæóє óíіêàëüíіé ïðèðîäі ìàòåðèêà. Òîìó òóò ñòâîðåíî ïðèðîäîîõîðîííі
òåðèòîðії. Íàéáіëüøà ç íèõ – Íàöіîíàëüíèé ïàðê
Êîñöþøêî, äå çáåðåæåíî âåëèêі ïðèðîäíі òåðèòîðії – âіä åâêàëіïòîâèõ ëіñіâ äî àëüïіéñüêèõ ëóêіâ.
Ñïðàâæíіì äèâîì є ìîðñüêèé ïàðê Âåëèêîãî
Áàð’єðíîãî ðèôó, äå îõîðîíÿþòü êîðàëè.
Ó÷åíі âèâ÷àþòü óíіêàëüíó ïðèðîäó Àâñòðàëії òà
ðîçðîáëÿþòü çàõîäè ùîäî її çáåðåæåííÿ.
Чому так кажуть

×îìó àâñòðàëіéöі çàìіñòü ïîíÿòòÿ «çà êîðäîíîì»
âèêîðèñòîâóþòü âèñëіâ «çà ìîðåì»?
Розв’яжіть проблему за вибором.

1. Ùî äàëі ðóõàòèñü Óêðàїíîþ íà ïіâäåíü, òî
ñòàâàòèìå òåïëіøå, à äëÿ àâñòðàëіéöіâ ðóõ íà ïіâíі÷
îçíà÷àє ïіäâèùåííÿ òåìïåðàòóðè. Ñîíöå íåáîñõèëîì â Àâñòðàëії ðóõàєòüñÿ ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó –
ïðîòè ãîäèííèêîâîї ñòðіëêè. Íàâіòü äâåðíі çàìêè
òóò óñòàíîâëþþòü іíàêøå, òîìó, ùîá âіä÷èíèòè çàìîê, êëþ÷ ó íüîìó òðåáà ïðîêðóòèòè òàêîæ ïðîòè
ãîäèííèêîâîї ñòðіëêè, ùîá çà÷èíèòè – çà. Ïðèïóñòіòü, ÷îìó òàê âіäáóâàєòüñÿ.
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2. Â Àâñòðàëії є äåêіëüêà âèäіâ åêçîòè÷íèõ òâàðèí, ÿêèõ íå çóñòðіíåø íà іíøèõ ìàòåðèêàõ. Öå
äèíãî, êîàëà, êåíãóðó, âàëàáі, âîìáàò òà іí. Ïîÿñíіòü, ÷îìó öі òâàðèíè ìåøêàþòü ëèøå â Àâñòðàëії.
Перевіряємо себе
1. Які природні зони є на території Австралії?
2. Чим особливий рослинний світ цього материка?
3. Чим привабливий тваринний світ Австралії? Які тварини
живуть лише тут?
4. Як господарська діяльність людини на материку впливає
на його природу?
Використовуючи різні джерела інформації, підготуйте повідомлення про будь-яку рослину або тварину, що трапляється тільки в Австралії.

Коротко про головне
Ïðèðîäà Àâñòðàëії ðіçíîìàíіòíà. Òóò є òðîïі÷íі
ëіñè, ñàâàíè, ïóñòåëі. Ðîñëèííèé ñâіò ìàòåðèêà
çàëåæèòü âіä êіëüêîñòі âîëîãè. Â Àâñòðàëії ìåøêàє áàãàòî òâàðèí, ÿêèõ íåìàє íà іíøèõ ìàòåðèêàõ: êîàëà, äåðåâíі êåíãóðó, òàñìàíіéñüêèé äèÿâîë, êà÷êîíіñ, єõèäíà òà іí. Ëþäè äîêëàäàþòü
çíà÷íèõ çóñèëü äëÿ çáåðåæåííÿ ðіäêіñíîї ïðèðîäè Àâñòðàëії.
Чи знаєте ви, що...
…біля поверхні Коралового моря, що омиває північний схід Австралії,
р
р
розташований Великий Бар’єрний
р р
риф. Його внесено до списку Всесвітньої природної
спадщини через величезний масив коралів (понад
400 видів) найрізноманітніших форм – довгі гіллясті
роги, вимиті хвилями тарілки, валуни. Ці корали різнобарвні – жовті, червоні, оранжеві, коричневі, білі,
бузково-пурпурні.
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Антарктида – найхолодніший материк
Знайдіть на карті материк
Антарктида.
Що ви знаєте про нього?
У яких півкулях він розміщений?
Води яких океанів омивають
його береги?

Чи існує
життя
на материку
Антарктида?

Àíòàðêòèäà (ó ïåðåêëàäі ç ãðåöüêîї – «ïðîòèëåæíèé Àðêòèöі») – íàéïіâäåííіøèé ìàòåðèê ïëàíåòè Çåìëÿ. Ìàéæå âñÿ ïîâåðõíÿ Àíòàðêòèäè
âêðèòà êðèãîþ.
Ìàòåðèê Àíòàðêòèäà ðàçîì ç ïðèëåãëèìè äî íåї
äіëÿíêàìè Àòëàíòè÷íîãî, Іíäіéñüêîãî òà Òèõîãî
îêåàíіâ óòâîðþþòü Àíòàðêòèêó.

Материк Антарктида
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Антарктика – південна полярна область Землі.

Äàòà âіäêðèòòÿ Àíòàðêòèäè – 28 ñі÷íÿ 1820 ðîêó, êîëè åêñïåäèöіÿ Ô. Ô. Áåëëіíñãàóçåíà ïîáà÷èëà
êðèæàíó ïóñòåëþ. Іç öüîãî ÷àñó Àíòàðêòèäó âіäâіäóþòü äîñëіäíі ñóäíà
ç ðіçíèõ êðàїí. Íà ìàòåðèêó ïðîâîäÿòü íàóêîâі äîñëіäæåííÿ ìàéæå 40 ìіæíàðîäíèõ
ñòàíöіé. Ñåðåä íèõ є òàêîæ óêðàїíñüêà íàóêîâî-äîñëіäíà ñòàíöіÿ
«Àêàäåìіê
Âåðíàäñüêèé». Ó÷åíі äîñëіäæóþòü ëüîäîâèêè, êëіСтанція «Академік
ìàò, ïðèáåðåæíі âîäè,
Вернадський»
âïëèâ ñóâîðèõ ïðèðîäíèõ óìîâ íà îðãàíіçì ëþäèíè. Áóëî çäіéñíåíî íèçêó
íàóêîâèõ âіäêðèòòіâ. Âèíàéäåíî íîâèé ñïîñіá óòî÷íåííÿ ïðîãíîçó çåìëåòðóñіâ.
Знайдіть станцію «Академік Вернадський» на фізичній карті півкуль шкільного атласу.

Ó òîâùàõ ìàòåðèêà ìіñòÿòüñÿ êîðèñíі êîïàëèíè:
êàì’ÿíå âóãіëëÿ, çàëіçíà ðóäà, ñëþäà, ìіäü, ñâèíåöü,
öèíê, ãðàôіò òîùî. Àëå âèäîáóâàòè їõ çàáîðîíåíî
ìіæíàðîäíîþ óãîäîþ.
Чому в Антарктиді заборонено видобуток корисних
копалин?

Ìàòåðèê íå ìàє ÷іòêî îêðåñëåíèõ ìåæ, îñêіëüêè
âêðèòèé òîâùåþ êðèãè, ùî ç’єäíàíà ç êðèãîþ îêåàíó. Òîâùèíà êðèæàíîãî ïîêðèâó ñòàíîâèòü ìàéæå
2000 ì, à â äåÿêèõ ìіñöÿõ – ïîíàä 4000 ì.
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Òîìó Àíòàðêòèäà íàéâèùà ñåðåä іíøèõ ìàòåðèêіâ. Â àíòàðêòè÷íèõ ëüîäàõ ìіñòèòüñÿ ïðèáëèçíî
8/10 óñієї ïðіñíîї âîäè ïëàíåòè Çåìëÿ.
Íåçâàæàþ÷è íà òîâùó êðèãè, â Àíòàðêòèäі іñíóþòü îçåðà, à â ëіòíіé ÷àñ – і ðі÷êè.
Íà ìàòåðèêó çàáîðîíåíî ãîñïîäàðñüêó äіÿëüíіñòü.
Àíòàðêòèäà íå íàëåæèòü æîäíіé äåðæàâі ñâіòó.

Краєвид Антарктиди

Àíòàðêòèäà – íàéáіëüø âіòðÿíèé, íàéñóõіøèé і
íàéõîëîäíіøèé êîíòèíåíò. Ïîãîäíі óìîâè íà ìàòåðèêó íàäçâè÷àéíî ñóâîðі. Òóò çàðåєñòðîâàíî íàéíèæ÷ó
(–89,2 Ñ) òåìïåðàòóðó ïîâіòðÿ íà Çåìëі. Öåé ðàéîí
äіñòàâ íàçâó Ïîëþñ õîëîäó Çåìëі. Íàéâèùà òåìïåðàòóðà â ïðèáåðåæíіé çîíі –11,6 Ñ. Òåìïåðàòóðà –40 Ñ
ìîæå òðèìàòèñÿ âïðîäîâæ óñüîãî ðîêó. Îïàäè âèïàäàþòü ëèøå ó âèãëÿäі ñíіãó. Äîù – óêðàé ðіäêіñíå
ÿâèùå. Äëÿ Àíòàðêòèäè õàðàêòåðíі âіòðè, ùî іíîäі
íàáóâàþòü óðàãàííîї ñèëè – 80–90 ì/ñ.
Ïîñòіéíîãî íàñåëåííÿ íà ìàòåðèêó íåìàє.
Подумайте, чому Антарктиду відвідують лише туристи та
співробітники наукових експедицій.

Чому так кажуть

Àíòàðêòèäà – êðèæàíà ïóñòåëÿ.
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Перевіряємо себе
1. Доведіть, що материк Антарктида дійсно крижана пустеля.
2. Опишіть погоду в Антарктиді. Як ви думаєте, чи існує там
життя?
3. Яку область земної кулі називають Антарктикою? Що
більше за площею – Антарктика чи Антарктида? Чому?
4. Чи є в Антарктиді постійне населення?
5. Чи є країни на материку Антарктида?
6. Чи хотілося б вам побувати в Антарктиді? Що вас найбільше приваблює?
Запишіть слова з префіксом най-, які характеризують
Антарктиду. Порівняйте в парах, у кого більше слів.

Коротко про головне
Àíòàðêòèäà – íàéõîëîäíіøèé ìàòåðèê Çåìëі.
Ðàçîì ç ïðèëåãëèìè äî íåї äіëÿíêàìè Àòëàíòè÷íîãî, Іíäіéñüêîãî òà Òèõîãî îêåàíіâ óòâîðþє ïіâäåííó ïîëÿðíó îáëàñòü Çåìëі – Àíòàðêòèêó. Àíòàðêòèäà âêðèòà òîâùåþ êðèãè. Òåìïåðàòóðà íà
ìàòåðèêó íå ïіäíіìàєòüñÿ âèùå çà 0 Ñ. Àíòàðêòèäà íå íàëåæèòü æîäíіé äåðæàâі. Ïîñòіéíîãî
íàñåëåííÿ íà ìàòåðèêó íåìàє.
Чи знаєте ви, що...
…найсухіше місце на Землі – не Сахара або інша пустеля, а територія в Антарктиді під назвою Сухі долини.
Ці долини майже не вкриті кригою і снігом, оскільки волога випаровується під дією найпотужніших вітрів, що
сягають швидкості 320 км/год. Учені вважають, що ці
природні умови наближені до умов Марса. Тому Сухі
долини – місце для тренувань космонавтів.
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