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Любі дівчатка і хлопчики!
 Цей підручник — помічник у пізнанні навколишнього світу. Разом із 
вами цю книгу будуть гортати ваші друзі, рідні. Сміливо залучайте їх 
до подорожей і відкриттів.
 Так ви дізнаєтесь про історію свого роду, своєї країни; про правила 
безпечної і культурної поведінки в довкіллі; відкриєте таємниці явищ 
у  природі і зв’язків між ними.
 Ви навчитеся помічати зміни, розуміти і пояснювати їх причини, тре-
нувати кмітливість і спостережливість. 

Цікаві, інколи навіть веселі завдання підручника переконають у тому, 
що навчання може бути захоплюючим.

Авторки

 Дізнаємося нове

 Працюємо разом

Умовні позначення

 Спостерігай, досліди�

 Практичні вправляння

 Скарбничка цікавого
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УкраÏна  —  це  я,
У кожної людини є ім’я. На ім’я звертаються до тебе, ти  — до 
інших. Імена мають не тільки люди, але міста, села, річки, озера. 
Ім’я нашої Батьківщини — Україна.

Народились ми в Україні:
На Поліссі, на Буковині,
На Поділлі і на Волині,
Біля сивих Карпат і в Криму.
Краю рідний мій, любий краю,
Якщо хтось мене запитає:

Яке ім’я у твого краю? Звернись по допомогу до дорослих або 
відшукай інформацію в Інтернеті.

«Що таке, скажи, Україна?»
Я скажу відверто йому:
Україна — це я!
Україна — це ти!
Україна — це ми!

Ю. Рибчинський
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УкраÏна  —  це  ми
У світі існує близько 200 держав. Кожна 

з них має свою територію, кордони, столи-
цю та державні символи. Є дуже маленькі 
країни, такі як Сан-Марино, Ватикан. А є кра-
їни-гіганти. Їх території величезні. Це Канада, 
Сполучені Штати Америки, Росія, Китай. 

Україна — найбільша з європейських 
країн, територія якої повністю вміщується 
в  Європі. Друге місце за величиною посідає 
Франція, третє — Іспанія. Україна стала не-
залежною державою в  1991 році. Свій День 
народження твоя країна відзначає 24 серпня.

  Кордон — межа, 
що розділяє 
території держав.

ЩО В УКРАЇНІ НАЙ-НАЙ

Найдовший 
у світі 

музичний 
інструмент — 

трембіта

Найвищий 
птах — 

журавель сірий. 
Він заввишки 

120 см

Найбільший 
звір — зубр. 
Його маса 

понад 
1000 кг

Найбільший, 
найпотужніший 

і найважчий 
у світі літак — 

«Мрія»«Мрія»

Найвища 
гора — Говерла 
в Українських 

Карпатах

Цей список ви можете продовжити. 
Колекціонувати рекорди дуже цікаво.

5



Твоя  школа 

Скільки поверхів має 
твоя школа? Яка назва 
вулиці, на якій вона 
розташована? 
Що написано на таб-
личці з назвою вашої 
школи?

НАЙКРАЩИЙ БУДИНОК
Татко зі своєю бригадою зводять 

новий будинок. У селі він найкращий.
Будуть у ньому великі кімнати. 

Будуть двері оттакої ширини!
Будуть вікна оттакої висоти!
Уже зараз видно, який просторий, 

який світлий, який чепурний будинок 
виходить…

— Це будівництво, — говорить 
тато,  — найважливіше. Його треба 
закінчити до 1 вересня.

Що не день — вищі стіни.
Що не день — везуть вантажівки 

залізо для даху, дошки для підлоги, 
скло для вікон.

От уже і табличку з назвою при-
везли. Прилаштовують над входом. 
Що ж це за дім?

Ви вже здогадалися?
Це — ШКОЛА!

За Е. Шимом

У місті Боулдер (США) 
діти навчаються 
у «Школі пригод». 
Заняття проходять 
як навчальні подорожі. 
На уроках природознав-
ства учні сплавляються на 
байдарках по навколишніх 
річках і мандрують лісом.
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КОЛИ І ДЕ З’ЯВИЛИСЯ ПЕРШІ ШКОЛИ

•  Які предмети вивчали в давнину? А  які вивчаєте ви? 
•  Запропонуйте свій розклад уроків.

Найдавнішим друкованим букварем 
вважається буквар Івана Федорова, 
виданий у Львові близько 500 ро-
ків тому. Буквар має 80  сторінок. На 
першій сторінці вміщено тодішню 
азбуку, а на другій — її надруковано 
у зворотному порядку. Це допомага-
ло кращому запам’ятовуванню букв.

Порівняйте зображення. Визначте, 
де сучасний алфавіт. Скільки букв 
у  кожному з цих алфавітів?

Є книги, призначені для читання незрячими людь-
ми. Написані вони спеціальним шрифтом Брайля. 
Його розробив 15-річний підліток із Франції. Хлоп-
чик був незрячий із 3-річного віку. 

Для зображення букв тут використовуються 6 кра-
пок. Вони випуклі й розміщуються у два стовпці. 

На наших землях школи з’явили-
ся тисячу років тому. І відкривалися 
вони напочатку при церквах. Дітей 
навчали читання, письма, лічби, 
церковного співу, правил поведінки.

Першу в Європі школу для дів-
чат було організовано в Києві. Її 
вихованкою була Анна — дочка 
князя Ярослава Мудрого, майбутня 
королева Франції.

 А Б В Г Ґ
 Д Е Є Ж З
 И І Ї Й К
 Л М Н О П
 Р С Т У Ф
 Х Ц Ч Ш Щ
 Ь Ю Я
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ШКІЛЬНЕ ПРИЛАДДЯ: ВІД МИНУЛОГО ДО СУЧАСНОГО
Ми оточені речами, якими користуємося, не замислюючись, звід-
ки вони взялися, хто їх придумав і як вони змінили життя людей. 
Навіть у твоєму рюкзаку можна побачити чимало винаходів.

Обговоріть, що нового ви дізналися про шкільне приладдя. Мож-
ливо, у вас є свої міркування, як його удосконалити? Пофантазуйте.

Колись писали рідкими чорнилами, користуючись гусячим 
пером, яке з часом було замінене металевим. Діти носили 
з собою в школу чорнильницю-невиливайку. На парті її ста-
вили в спеціальне заглиблення. І лише 80 років тому була 
винайдена кулькова ручка. 

За допомогою сучасних ручок ти можеш не тільки стира-
ти написане, але й конструювати фігури, створювати іграшки.

Ручка

А фломастер, яким так зручно малювати, з’явив-
ся ось із якою метою. Один японський винахідник, 
розмістивши м’який писальний кінчик в авторучці, 
вирішив у такий спосіб допомогти майстрам тради-
ційного національного письма. І справді: витончені 
ієрогліфи виглядали так, ніби це були мазки пензля. 
Фломастерами користуються понад 50 років.

Шкільна 
дошка Її придумав давньоримський учитель. А наштовхнули 

його на цю думку тодішні звичаї. У Давньому Римі дозво-
лено було писати й малювати на стінах. Перехожі з  цих 
написів дізнавалися багато цікавого. Це й підказало вчите-
леві зробити в класі дошку, на якій писатимуть школярі...

Фломастер

Сучасна дошка — інтерактивна. На ній 
не тільки пишуть, а й малюють у  кольо-
рі, переглядають мультфільми, зберігають 
і пересилають зображене. 

Твоя  школа 
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Презентація матеріалів 
дослідження. (Домов-
тесь, хто буде по черзі 
представляти проєкт.)

Про кт-дослIдження
ІСТОРІЯ МОЄЇ ШКОЛИ

ЗАДУМ: 
дослідження історії 
школи; ознайомлення 
з матеріалами пошуку 
учнів школи, громади.

ПРАВИЛА 
КОМАНДНОЇ РОБОТИ

•  Виконуй лише своє 
завдання.

•  Допомагай іншим 
у разі потреби. 

•  Не перебивай того, 
хто висловлюється.

ХІД ВИКОНАННЯ
Об’єднайтесь 
у дослідницькі групи. 

Визначте 
завдання, 
які будете 
виконувати.

• Коли збудована школа
•  Хто із знайомих 

або членів родини 
навчався у вашій школі

•  Відомі люди — 
випускники школи

•  Як громада міста (села) 
дбає про школу, зручні 
умови навчання, 
про красу довкілля

Домовтесь, 
як будете 
шукати 
інформацію.

• Збирати фото
• Проводити інтерв’ю
•  Аналізувати газетні 

та журнальні статті
• Відвідувати бібліотеку
• Проводити анкетування
•  Збирати інформацію за 

допомогою Інтернету

Оформлення 
демонстра-
ційних 
матеріалів.

• Портфоліо
• Малюнки
• Фотографії
• Ілюстрації

1

2

3

4

5
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Дорога  до  успiху,  до  професiÏ
Кожна людина прагне здобути професію. І в класі поряд з тобою 
сидять майбутні лікарка, адвокат, кулінар, винахідниця, журналіст. 
Спробуйте здогадатись, хто у вашому класі ким стане. Скористай-
тесь для міркувань рядками вірша.

В класі нашому
Дуже різних нас багато.
Ось, наприклад, тиха Тая
Мови дуже добре знає.
І німецьку, і англійську,
І, звичайно, українську.
Грає з ними, як з м’ячем,
Буде перекладачем.
А Миколка дуже чемний,
Стане він серйозним вченим.
Він відвідує гуртки,
Конструює літаки.
Розбишакуватий Юра
Полюбляє фізкультуру.
Він, гадаю, стане скоро
Рятувальником на морі.
Я ж з книжками міцно дружу,
Хоч сумлінний я не дуже. 
Я пишу про всіх вірші.
Кажуть: «Книжку напиши! 
Є у нас уже конструктор,
Є художник та інструктор,
Кухар, архітектор, вчений —
Хай би був іще письменник!
І на різні мови Тая
Вірші поперекладає!»

За К. Рибкіною
•   Знайдіть у тексті назви професій. Обговоріть, які знання потрібні, 

щоб опанувати їх. 
•  Ким хочеш стати ти? Розкажи про свою майбутню професію.
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Тобі цікаво знати, що допомогло великим ученим досягти успіху? 
Що думають про це вони самі?

Сергій Корольов — відомий 
український винахідник, конструк-
тор міжпланетних кораблів. Завдяки 
йому відбулись польоти автома-
тичних станцій на Венеру, Марс, 
Місяць. Учений створив ракету, що 
вивела першу людину в космос. 

В основу своєї успішної робо-
ти Сергій Павлович поклав знання, 
працю і дисципліну. Він говорив: 
«Якщо ви зробите швидко і  погано, 
то люди забудуть, що ви зробили 
швидко, а запам’ятають, що ви зро-
били погано».

У професії можна досягти успіхів, якщо маєш необхідні знання. 
Де їх здобути? У школі, у книжках, у наполегливій праці. Часом 
буває, що не хочеться сідати за уроки. І тоді поступово накопи-
чуються проблеми в навчанні. Надолужити прогаяне дуже важко. 

Тобі цікаво знати, що допомогло великим ученим досягти успіху? 

Знайди заховану в ланцюжок пораду для тих, хто прагне успіху.

Доповни схему власними міркуваннями і розкажи, з чого скла-
дається успіх.

Працьовитість Відповідальність ЗнанняНаполегливість

УСПІХ

Н Е В І Д К Л А Д А Й Н А З А В Т РАТ Е , Щ О М О Ж Н А З Р О Б И Т И С Ь О Г О Д Н І
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Обговоріть «Секрети успіху на уроці». Доповніть їх власними.

Секрети успіху на уроці

Підготуй усе 
необхідне 
для уроку 
до його 
початку.

Вимкни 
мобільний 
телефон.

Зосередься 
на завданні, 
щоб краще 
його зрозуміти.Піднімай руку, 

а не вигукуй 
з місця.

Не відволікайся 
на сторонні 
справи.

Розраховуй 
на власні знання, 
не сподівайся 
списати в інших.

Дотримуйся
правил поведінки 
на уроці.

Намагайся
завжди 
завершувати 
розпочате 
завдання.
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Дбаю  про  свою  безпеку
Ми з дівчатками гралися у дворі. Раптом до мене підійшла 

тітонька з великою сумкою і каже: «Оля, здрастуй! Ти мене не 
пам’ятаєш? А я тебе відразу впізнала».

Обговоріть, яких помилок припустилася дівчинка.
Порадьте, як слід діяти в таких випадках.

Ми відійшли вбік, і незнайомка повідомила, що 
вона мамина подруга. Я їй сказала, що мама на робо-
ті. Тоді тітонька спитала мамин телефон, подзвонила 
і каже: «Мама просила, щоб я почекала її вдома. Ти 
відкрий мені двері, а сама можеш погуляти».

Ми підійшли до під’їзду, як раптом підскочив 
хлопчик, потягнув мене за руку і строго сказав: 
«Не вір цій тітці! Вона погана». І щез.

Біля під’їзду сиділи дві бабусі. І  я 
сказала: «А давайте тут зачекаємо 
маму». І сіла поряд з бабусями. А чужа 
тітонька постояла-постояла і  пішла...

Хлопчик з’явився вчасно. А то я б відкрила двері і впустила 
у  квартиру чужу тітку. Вона б могла забрати дорогі речі й зникнути.

Хочу звернутися до дівчаток і хлопчиків. Якщо рідні доручи-
ли комусь із вас ключі, чужих або незнайомих людей додому не 
приводьте. І ключі нікому не давайте.

За В. Волковим
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Дбаю  про  свою  безпеку
Обговоріть правила. Доповніть їх, де необхідно, словом «НЕ».

МОЇ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

  Я  знаю напам’ять адреси, номери телефонів та 
імена людей, яким я довіряю. Люди, яким я довіряю,  — 
це мої рідні чи хтось інший, хто піклується про мене 
і  хоче, щоб я був/була в безпеці.

  Я  пам’ятаю телефони 
негайного виклику.

  Я  ходжу в пізній час 
один/одна по вулиці.

  Я  розмовляю з незнайоми-
ми людьми, нікуди з ними не йду, 
нічого у них не беру, не сідаю 
в  автомобіль.

  Якщо мені загрожуватиме небезпека, 
я   буду тікати, кричати, привертати 
до себе увагу.

  Я  сідаю з не-
знайомцями у ліфт.

  Я  впускаю в помеш-
кання незнайомців, якщо 
я  один/одна дома.

  Якщо зі мною трапиться щось 
недобре, я  розкажу людям, 
яким я довіряю.

Мамо! 

Рятуйте!
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Природа  I  ми 
Ти живеш на чудовій, квітучій планеті, ім’я якій — Земля. Її 

освітлює й обігріває Сонце. Без сонячного світла і тепла не було  б 
життя. Не могло б існувати життя і без повітря й води.

Планета Земля утворилася дуже давно і весь час змінювалася. 
На місці морів могли з’явитися гори. Озера перетворювалися на 
болота. Виникали пустелі. Виростали і зникали ліси. З’являлися 
і  змінювалися живі організми.

На планеті Земля майже скрізь ростуть різноманітні рослини. 
Надзвичайно багатий й тваринний світ Землі.

Розгляньте малюнки. Виберіть, де б ви хотіли побувати. 
Які із зображених рослин і тварин вам невідомі?
Відшукайте про них інформацію й обміняйтесь нею у класі.
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Усе, про що згадувалося вище: світло, повітря, вода, річки 
й  озера, моря і гори, живі організми — належить до природи.

Ти запитаєш: а людина? Людина, як і всі живі організми,  — 
частина природи. Багато тварин бігають і плавають швидше, ніж 
людина, краще бачать і чують, чудово орієнтуються на місцевості 
і в темряві. Але людина — істота розумна. Тільки вона здатна 
створювати те, чого ніколи не було в природі. 

Природа — 
це все, що тебе 

оточує, крім того, 
що зроблено 

людиною.

Природа  I  ми 

Не всі живі організми можна побачити неозброєним оком. Коли 
було винайдено мікроскоп, учені виявили, що у воді, повітрі, на 
поверхні предметів і навіть на тілі людини є найдрібніші живі 
організми — бактерії.
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Ти вже знаєш, що природа буває нежива і жива.
Нежива природа — Сонце, Місяць, зорі, повітря, вода, гірські поро-

ди, ґрунт. До живої природи належать: люди, тварини, рослини, гриби 
і невидимі оком організми (бактерії та ін.).

На відміну від об’єктів неживої природи, усі живі організми диха-
ють, живляться, ростуть, розмножуються і вмирають.

Розгляньте малюнки. Що зробила людина за зразками природи?

Маленька жабка і метелик посперечалися. Жаб-
ка підскакувала і кричала: «Я  зелена! Значить, 
я  — рослина!». Метелик заперечив. Озвуч, що міг 
сказати метелик.
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Що  i  як  я  дослiджую 
Що може бути більш захопливим, ніж вивчення навколишньо-

го світу?
Як можна одержати відповідь на найзагадковіші питання, які 

ставить перед нами природа: куди повзе мурашка, скільки в неї 
ніг? Чому буває веселка? Які птахи віщують прихід зими? Звісно, 
ми, люди, можемо за допомогою зору, слуху, дотику, здогадки 
відповісти на ці та інші питання. Але більш досконалим стане 
дослідження за допомогою спеціальних приладів, які для цього 
придумали люди.

Вимірювальні інструменти. Щоб зважи-
ти щось, нам знадобляться ваги, терези; 
щоб заміряти швидкість — секундомір.

Проста лінійка, рулетка, сантиметр зна-
добляться, щоб заміряти довжину, ширину, 
висоту предметів. До речі, якщо ти хочеш 
знати свій зріст, візьми в руки сантиметр. 

Це, передовсім, збільшувальні 
пристрої: лупа, бінокль, мікроскоп, 
телескоп. Вони допоможуть розгля-
нути крихітні об’єкти (бактерії) або 
ті, що розташовані на великій від-
стані від нас (далекі планети).

Лупа збільшує предмети в кілька 
разів, а світловий мікроскоп  — 
у три тисячі разів.

18



А як виміряти температуру тіла людини, пові-
тря в  кімнаті та на вулиці, води, ґрунту? Це можна 
зробити за допомогою спеціального приладу — 
термометра.

Термометр складається зі шкали з поділками 
і  цифрами та скляної трубочки, у якій містить-
ся рідина  — забарвлений спирт або ртуть.

Сучасні термометри — електронні. Вони пові-
домлять результат вимірювання максимум через 
хвилину, подавши звуковий сигнал. У багатьох 
з них є безліч додаткових функцій: запам’ятову-
вання останніх вимірів, підсвічування дисплея, 
можливість вибору температурної шкали тощо.

шкала

скляна 
трубочка

спирт
ртуть

Розгляньте малюнки. Обговоріть різні способи пізнання навко-
лишнього світу. Якими з них ви будете користуватись?  

Користуйся термо-
метром тільки під 
наглядом дорослих! 

Сучасні термометри — електронні. Вони пові-
домлять результат вимірювання максимум через 
хвилину, подавши звуковий сигнал. У багатьох 
з них є безліч додаткових функцій: запам’ятову-

спирт

Визначення 
об’єктів 

природи 

Вимірювання Пошук інформації

Установлення 
зв’язків

Спостереження

Проведення 
дослідів
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Людина — частина природи. 
Мабуть, ви дивилися мультик або 

фільм, знятий за книгою англійсько-
го письменника Редьярда Кіплінга, 
про пригоди сміливого індійського 
хлопчика Мауглі. Із самого дитин-
ства його виховували вовки у своїй 
зграї. Це дуже цікава й повчаль-
на казка. У її основу покладено 
справжню подію.

Здавна відомі випадки, коли діти потрапляли до лісу, у джун-
глі, і їх виховували дикі тварини. Інколи, через роки, таких дітей 
знаходили. І що ж виявлялося? На жаль, діти, які жили серед ди-
ких звірів, теж ставали дикими. І нічого людського в них майже 
не залишалося: вони не вміли розмовляти, мислити, працювати.

Чому? Тому, що людина не може стати справжньою людиною, 
якщо не живе серед подібних до себе. Щоб народжений люди-
ною став нею, йому необхідне суспільство.

Без спілкування з людьми (спочатку най-
ближчими: мамою, татом, бабусею, дідусем, 
сестричками, братиками; потім — із друзя-
ми, дорослими), без належного виховання 
й навчання людське дитинча виростає ма-
леньким звірятком.

На земній кулі є дві життєві основи — природа 
і  суспільство.

Рослини, тварини, гори, повітря, вода — це 
природа. І сама людина  — її частинка. А всі люди 
разом  — це і є суспільство. За допомогою суспіль-
ства, у праці людина розвинула свій мозок, своє 
мовлення. Вона навчилася співчувати, плакати, ра-
діти, мріяти, набула здатності до творчості.

Водночас у людини лишилося багато від приро-
ди: потреба в їжі, повітрі, теплі, продовженні роду...
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Людина — частина суспiльства
Суспільство досягає найвищого розвитку, 

коли складається з освічених і культурних 
людей, які прагнуть робити добро іншим, 
розвивають свою країну і себе особисто.

За А. Нікітіним

 Суспільство — 
об’єднання людей, 
які взаємодіють, 
залежать одне 
від одного.
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  Людина належить одночасно і до природи, і до суспільства. 
Доведи це.

  Розкажи, що є в людині від природи. Які вміння вирізняють 
людину з-поміж інших мешканців Землі?

  Знайди в тексті відповіді на запитання: що робить людину лю-
диною?

  Як поводяться людина та тварина у зображених ситуаціях? Що 
відрізняє людину від тварин?

Там же можуть 
бути пташенята! 

Бідолашні! Мабуть, 
смачненькі!

Аго-о-ов!

Розглянь малюнки. Хто належить до суспільства? Поясни, чому 
так вважаєш.
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У природi все вза мопов’язане
Кожна рослина починає своє життя у ґрунті. 

Насінина, потрапляючи в родючий ґрунт, про-
ростає. Для росту і  розвитку рослині потрібні 
повітря, поживні речовини, вода, світло і тепло.

А чи можуть тварини жити без неживої при-
роди? Поміркуємо. Тварини дихають киснем, що 
міститься в повітрі. Так само, як і  без корму, біль-
шість із них не можуть жити без води. Тварини 
не змогли  б вижити без сонячного тепла і світла.

Розглянь комікси. Поясни, як рослини і тварини пов’язані з не-
живою природою і між собою. Що потрібно для життя корові, 
а  що — конюшині? 

Що ж 
ти їси?

Сонячні 
промені!

Де? Не бачу!Як я зголодніла… Піду
пошукаю щось смачненьке.

Я 
цього 
не їм!

Ось що 
я їм…

Кругом 
стільки їжі. 

Навіщо 
кудись іти?

Вода!

пошукаю щось смачненьке.

Кругом 
стільки їжі. 

Навіщо 
кудись іти? Повітря!
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Нежива природа є довкіллям для життя багатьох тва-
рин. У  воді живуть риби, жуки-плавунці, молюски. Частину 
свого життя у воді проводять жаби, черепахи, бобри, ну-
трії, ондатри. У  воді знаходять корм водоплавні птахи. 
Але більшість птахів літають у  повітрі, щоб знайти собі 
корм. Ґрунт стає домівкою для черв’яків, кротів, ховрахів, 
мишей, байбаків і лисиць.

Рослини і тварини пов’язані між собою ланцюгами живлення. 
Кожна рослиноїдна тварина є здобиччю для багатьох хижаків. 
Наприклад, мишей поїдають лисиця, сова, гадюка. Яструб полює 
на білок, сойок, зозуль та інших птахів і дрібних тварин. У при-
роді сильніші хижі тварини нападають на слабших.

У природi все вза мопов’язане
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Чи не буде так, що хижі тварини знищать усіх рослиноїдних 
тварин або рослиноїдні тварини поїдять усі рослини?

У природі цього не станеться. Учені підрахували, що хижих 
тварин завжди менше, ніж тих, якими вони живляться. А кіль-
кість рослиноїдних тварин залежить від того, скільки є для них 
рослинного корму. Адже виживають ті тварини, які можуть знай-
ти собі корм. Наприклад, мало вродить жолудів, менше виживе 
хижаків. Чому? Для них буде мало їжі — рослиноїдних тварин, 
які живляться жолудями.

Людина — живий організм, частина живої природи. Вона ди-
хає киснем повітря, п’є воду, споживає рослинну і тваринну їжу. 
Для життя їй потрібне сонячне тепло і світло.

Але люди — істоти розумні. Щоб жити, люди використовують 
природу і часто завдають їй непоправної шкоди. Вони забрудню-
ють повітря, воду, ґрунт, руйнують ланцюги живлення. Погіршення 
стану природи призводить до погіршення життя людей.

Користуючись характеристиками, склади 
розповідь про обрану тобою рослину 
або тварину.

 Її використовують у їжу
 Для виробництва ліків
 Для опалення
 Для виготовлення одягу
 У науково-дослідницьких цілях
 У будівництві
 Для заготовки на корм
 Для підвищення родючості ґрунту
 Є другом людини
 Приносить задоволення
 Згадується у народних піснях, загадках
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Про кт-дослIдження
ЯК Я ВПЛИВАЮ НА МОЄ ДОВКІЛЛЯ Бали

 ТРАНСПОРТ
До школи я…
ходжу пішки або їжджу велосипедом +1
їжджу громадським транспортом або авто +5

 ХАРЧУВАННЯ 
У продуктовому магазині моя родина купує: 
свіжі продукти (хліб, овочі, рибу, м’ясо) переважно
місцевого виробництва, з яких самі готуємо їжу +1

напівфабрикати, заморожені готові страви, 
які потрібно розігрівати, консерви +5

 ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ

Приймаю ванну щодня +5
Приймаю ванну 1–2 рази на тиждень +1
Щоденно приймаю душ +1
Закриваю кран, коли чищу зуби або мию руки +1

 ЕНЕРГІЯ
У моєму домі опалення налаштоване таким чином, 
що ми можемо його регулювати залежно від погоди +1
Я завжди вимикаю світло, коли виходжу з кімнати +1
Я завжди повністю вимикаю побутові прилади, 
не залишаючи їх у режимі очікування +1
У нас удома жарко, ми відкриваємо вікна взимку  +5
Електрику, яку використовує моя родина, ми 
отримуємо від сонячної енергії, сили води і вітру +1

ходжу пішки або їжджу велосипедом +1ходжу пішки або їжджу велосипедом +1

 +5
 +1

 +1
 +1

 +1
 +1

 +1
 +1

їжджу громадським транспортом або авто +5їжджу громадським транспортом або авто +5
ходжу пішки або їжджу велосипедом +1ходжу пішки або їжджу велосипедом +1ходжу пішки або їжджу велосипедом +1ходжу пішки або їжджу велосипедом +1
їжджу громадським транспортом або авто +5їжджу громадським транспортом або авто +5

які потрібно розігрівати, консерви +5

місцевого виробництва, з яких самі готуємо їжу +1місцевого виробництва, з яких самі готуємо їжу +1

які потрібно розігрівати, консерви +5

місцевого виробництва, з яких самі готуємо їжу +1місцевого виробництва, з яких самі готуємо їжу +1

які потрібно розігрівати, консерви +5які потрібно розігрівати, консерви +5які потрібно розігрівати, консерви +5

місцевого виробництва, з яких самі готуємо їжу +1місцевого виробництва, з яких самі готуємо їжу +1

Я завжди вимикаю світло, коли виходжу з кімнати +1

не залишаючи їх у режимі очікування +1
У нас удома жарко, ми відкриваємо вікна взимку  +5

отримуємо від сонячної енергії, сили води і вітру +1
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Бали

 ПАПІР 

Книжки я беру в бібліотеці або у знайомих +1
Якщо я хочу прочитати книжку, то завжди 
прошу мені її купити +5
Прочитавши газету, я її викидаю у смітник +5
Збираю старі газети, журнали, зошити, книжки 
на макулатуру +1

 ОДЯГ
Намагаюсь тримати в порядку свій одяг, не вимагаю 
купувати багато речей +1
Старий одяг ми здаємо в пункти прийому +1
Ношу одяг старших сестрички або братика, 
які з нього виросли +1

 СМІТТЯ
Пластикову тару я викидаю у спеціальний контейнер +1
З домашніх відходів ми робимо компост
для удобрення своєї ділянки +1
Я приходжу до магазину зі своєю екоторбинкою +1
Усі ми створюємо багато відходів та сміття, тому
мені байдуже, скільки сміття або відходів збирає 
моя родина +5

 Для підрахунку треба скласти всі бали. Чим менша сума 
балів, тим меншої шкоди ти завдаєш довкіллю. 
 Обговоріть результати: у кого найвища сума балів, у кого — 
найнижча. 
 Домовтесь, як зменшити кожному з вас шкідливий вплив 
на довкілля. Ці поради запишіть на плакаті.

Пластикову тару я викидаю у спеціальний контейнер +1Пластикову тару я викидаю у спеціальний контейнер +1

для удобрення своєї ділянки +1

пластик

які з нього виросли +1

для удобрення своєї ділянки +1
Я приходжу до магазину зі своєю екоторбинкою +1Я приходжу до магазину зі своєю екоторбинкою +1
для удобрення своєї ділянки +1

Старий одяг ми здаємо в пункти прийому +1Старий одяг ми здаємо в пункти прийому +1

які з нього виросли +1які з нього виросли +1

купувати багато речей +1
Старий одяг ми здаємо в пункти прийому +1

 +1

Прочитавши газету, я її викидаю у смітник +5Прочитавши газету, я її викидаю у смітник +5

на макулатуру +1на макулатуру +1на макулатуру +1на макулатуру +1на макулатуру +1на макулатуру +1

моя родина +5
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Послідовність спостережень за неживою природою
Спостерігай:

  за Сонцем (як змінюється протягом року висота Сонця на не-
босхилі, як воно світить, як гріє);

  за небом (якого кольору, чи є хмари);
  за хмарами (якого кольору, високо чи низько над землею);
  чи є вітер і яка його сила (ледве помітний, слабкий, сильний);
  яка температура повітря (виміряй термометром);
  чи є опади (дощ, сніг, іній) та якої вони сили (слабкі, сильні);
  за ґрунтом (холодний, мерзлий, теплий, вологий, мокрий);
  за водою у річці, ставку, калюжі (тепла, холодна, замерзла).

Вчимося  спостерiгати
Спостереження — надійний спосіб одержання знань про при-
роду. Спостерігати явища природи вчимося в певному порядку. 
Починаємо зі спостережень за об’єктами неживої природи, а  по-
тім спостерігаємо за живими організмами.

28



Результати своїх спостережень систематично записуй у щоденник 
спостережень. Користуйся такими умовними позначками:

 — вітер;
 —  ясно (протягом дня світить 

сонце, небо безхмарне або 
на небі білі хмари);

 —  хмарно (значна частина 
неба вкрита хмарами);

 —  похмуро (усе небо протягом 
дня вкрите хмарами);

  — дощ;

  — сніг;

  — туман;

  — іній;

  — веселка;

  — злива;

  — мокрий сніг;

  — град;

  — ожеледь;

  — роса

Роздивись умовні позначки і потренуйся їх правильно малювати.

Послідовність спостережень за живою природою
Спостерігай:

 за змінами в житті рослин; 
 за змінами в житті тварин; 
  за працею людей у різні пори року. 

Усі спостереження і враження записуй, 
замальовуй у щоденнику спостережень.

На якій схемі показано зв’язок між неживою і живою природою? 
Поясни свій вибір.
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Сторiнка  дослiдникiв 

Cпостерігай: 
  за зміною висоти Сонця на небосхилі;
  за погодою;
  коли були перші заморозки 

на поверхні ґрунту;
 коли водойми вкрилися льодом;
  коли випав перший сніг і як довго 

він лежав;
  за рослинами:

 —  коли на деревах почало змінювати 
колір листя,

 — коли розпочався листопад,
 —  які дерева першими скинули листя, 

а які — останніми,
 — які дерева не скидали листя на зиму;

  за тваринами:
 —  коли зникли бджоли, мухи, оси 

та інші комахи,
 — коли пташки почали відлітати в теплі краї,
 — які птахи перші відлетіли, а які — останні,
 — які птахи залишилися зимувати;

  за працею людей у своїй місцевості: 
 — який врожай збирають, 
 —  як заготовляють корм для тварин 

і зимуючих птахів.

СПОСТЕРІГАЙ ЗА ПРИРОДОЮ ВОСЕНИ
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ШИШКА-СИНОПТИК
Як дізнатися, чи брати із собою пара-

сольку, коли виходиш із дому? У цьому 
допоможе шишка.

Помічено, що перед дощем шишки 
щільно закриваються, а в суху погоду, на-
впаки, відкриваються.

Користуючись малюнковою інструкцією, 
ти можеш виготовити прилад для перед-
бачення дощу.

Рухаючись за напрямком стрілочок, прочитай народну прикмету. 
Перевір її.

ною.Ба

га

то

я

гід
на

го

ро
би

ні —

о

сінь

бу де до

що
вою,

а

зима —холод

Перевір, чи працює твій синоптик удома. Розмісти прилад у ван-
ній кімнаті, коли купаєшся. Спостерігай за шишкою.

Синоптик — 
професія людини, що 
веде спостереження 
за погодою і складає 
прогноз погоди.
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Листопад, вітер, замерзання води на ставку, кві-
тування рослин, веселка на небі, розпускання 
бруньок, утворення плодів; відліт птахів; снігопад, 
грім і блискавка — усе це природні явища. Вони 
відбуваються незалежно від людини.

Дивовижнi  явища  природи 

Багато явищ природи пов’язані з певною порою року. Їх наяв-
ність підкаже нам, яка пора року.

Узимку — снігопади, льодовий 
покрив на озерах і річках, 
бурульки на дахах.

Осінь можна впізнати за такими
явищами: листопад, перші 
заморозки, дозрівання плодів, 
достигання злаків.

А літо пізнаємо за сонячними
днями, теплими дощами, 
цвітінням квітів, дерев, 
дозріванням смачних ягід.

Тане сніг, квітнуть проліски, 
повертаються з теплих країв 
граки. Це буває навесні.

Дивовижнi  явища  природи 
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Користуючись підказками, доповніть рядки.
Сіє, віє, посіває снігом звідусіль —
Землю білим покривалом вкрила… 

Поламав дахи й дерева вітер-хуліган —
Бешкетує, шкодить людям грізний… 

Дощ періщить наугад,
Барабанить в шибки… 

На світанку, як товстий жупан,
На землі лежить густий… 

Які з названих явищ ви спостерігали в природі? Про які можете 
розповісти як свідки і як дослідники?

Прочитайте вірш. Що не так? Про які природні явища йдеться?

град
ураган

туман

заметіль

— В мене є така картина —
краща від усіх!
Не картина — дивина.
Над горою низина.
Спіють яблука, малина.
Зверху валить сніг.
На гілках сидять зайчата.
По ставку пливуть курчата.
Їжаки летять.
Світить сонце, сяють зорі.
Жолуді на осокорі
гронами висять.
— От картина, так картина!
Що малюнок, то й новина.
Хто ж її подарував?
— Це я сам намалював!
 П. Воронько
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Тiла  навколо  нас
Роздивись навколо. Ти живеш у довкіллі серед об’єктів нежи-

вої і живої природи та виготовлених людиною. Усе це — тіла.

Тіла складаються з речовин. Кожне тіло утворюється з однієї 
або кількох речовин. Усі живі організми складаються з великої 
кількості різних речовин. Наприклад, у рослинах є цукор, кро-
хмаль, жири, білки, вітаміни, солі, вода та інші речовини.

Комп‛ютер, квітка, 
песик, твій підручник, 
камінчик — це тіла.

Тіла можна розділити на дві вели-
кі групи: природні і штучні (зроб лені 
людиною). Вони відрізняються фор-
мою, розмірами, масою, об’ємом, 
кольором і за станом. Є серед них 
тверді, рідкі й газоподібні.

Якщо поєднати мило, воду і повітря, то 
утвориться штучне тіло — мильна буль-
башка. А такі природні тіла, як крап ля 
роси, бурулька, сніжинка, виникли з  при-
родної речовини  — води.

Візьми до рук шматок крейди та залізну ложку. Спробуй їх розла-
мати. Крейда ламається легко. Вона тверда, але крихка. Зламати 
залізну ложку ти не зможеш, вона тверда і міцна.

Кожне тверде тіло має власну форму та об’єм, 
воно може бути: крихким (крейда), пластичним 
(глина), пружним (гума).

Рідкі тіла, наприклад вода, молоко, олія, 
розтікаються. 

Рідкі тіла не мають власної форми, вони 
набувають форми посудини, у  яку їх налива-
ють, вони текучі, мають власний об’єм.

 Текучий — 
те саме, 
що рідкий.МОЛОКО
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Вода — це єдина рідина, що існує в природі у трьох станах: 
твердому, рідкому й газоподібному. 

Газоподібні тіла: природний газ, повітря — 
ми не бачимо. Але деякі гази відчуваємо за 
запахом.

Надуємо повітряну кульку. Кінці зав’яжемо 
ниткою. Стиснемо кульку з боків. Як змінила-
ся форма кульки? 

Гази легко змінюють форму та об’єм.

Назвіть, які тверді, рідкі, газоподібні тіла оточують вас у  школі.

Відшукай на малюнку тверді, рідкі та газоподібні тіла.
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Сторiнка  дослiдникiв 
ДОСЛІДЖУЄМО РЕЧОВИНИ

Щоб дізнатися, з чого складаються речовини, виконаємо дослід. 
Для цього нам знадобиться тіло, утворене однією речовиною.

1 2

Візьмемо кілька кристаликів 
цукру. Кожен кристалик — це 
тверде тіло, утворене однією 
речовиною.

Вкинемо їх у склянку з водою 
і розмішаємо.

Спостерігай, як крис-
талики поступово 
зникають.

Ці досліди доводять, що тіла складаються з речовин, а речови-
ни  — з дуже дрібних частинок. 

Вони розпалися на дрібні, 
не видимі неозброєним 
оком частинки, і ці 
частинки перемішалися 
з частинками води.

Чому зникли 
кристалики
цукру та солі?

Такий саме дослід виконай із кристаликами солі. 
Чи залишилась сіль у склянці?

Дослід 1

Дослід 2
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Дослід 3

Дослід 4

За результатами досліду складено таблицю.

Для наступного дослідження тобі знадобляться: 
чайна ложечка крохмалю, посудина з водою.

За зразком-описом крохмалю досліди 
й  опиши такі речовини (на вибір): 
крейда, вода, кухонна сіль, цукор, залізо.

Насип у посудину з водою 
крохмаль. Перемішай ложечкою 
і спостерігай.

Назва речовини Крохмаль

Колір Білий

Стан Твердий порошок

Властивості Не має смаку, без запаху
Непрозорий
Сипкий
Не розчиняється в холодній воді

Де зустрічається 
в природі

У бульбах картоплі, зернах пшениці, 
кукурудзи

Де використову-
ється

У приготуванні їжі (хліб, макаронні вироби, 
кисіль); для виготовлення паперу, ліків

Чи можна опустити в посудину з водою грудочку цукру і вийняти 
її так, щоб цукор залишився сухим? Поміркуй, як це зробити. 
Перевір правильність своїх міркувань за допомогою досліду.
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Вода
Вода — безцінна природна речовина на нашій планеті. Вона 

необхідна для життя всіх живих організмів. Це продукт, який ви-
користовують у господарській діяльності.

Подивіться на карту світу. Скільки на ній блакитного! Спробуй-
те швидко покрутити глобус. Він увесь здається блакитним. 

Може, і планету нашу названо неправильно? Треба було б на-
звати її Океанією?

Так, води на Землі багато, але більшу її частину становить солона 
вода морів і океанів, яка непридатна для безпосереднього спожи-
вання людьми. А людям потрібна прісна вода, тобто «несолона».

Прісну воду знаходимо в річках і озерах, під земною поверх-
нею, у живих організмах і льодовиках, у снігових шапках гір.

Вода

Люди використовують лише одну маленьку частку від загальної 
кількості води, що існує на планеті.

Такий вигляд 
має Земля 
з космосу.
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100  л

Якось чоловік пригнав напувати ко-
ней до моря. А коні не хочуть пити тієї 
води. «Що таке? — подумав чоловік.  — 
Спробую сам». Набрав пригоршню: 
«Гірка!» Вдруге попробував: «Солона!»

— То от чого так багато води в морі! 
Її ніхто не п’є!

Підкажіть чоловікові, яку воду п’ють 
люди, тварини, якої води потребують 
рослини.

Дійсно, вода має бути чиста, прозора, 
без запаху, без кольору, не мати смаку.

Хоч і багато води на нашій плане-
ті, та існує проблема з прісною водою. 
Адже на 100 л солоної води припадає 
лише 2  л прісної. Тому воду необхідно 
берегти.

Так можна порівняти 
кількість солоної 
і прісної води на Землі.

Солона 
вода

Прісна 
вода

Розглянь малюнки. На них зображено різні способи виконання 
однієї й тієї самої дії. Який із способів допоможе зберегти воду? 
Порахуй, скільки води можна зберегти в кожному випадку.

45  л 15  л 20  л

8  л
19  л

44  л

150  л
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Дослід 2

Дослід 3

Дослід 4

Дослід 1

Визнач, чи має чиста вода запах. 
Вода — прозора, безбарвна рідина, без запаху 
та смаку.

Сторiнка  дослiдникiв 
ДОСЛІДЖУЄМО ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ

У склянку з чистою водою поклади ложку. Чому 
цей предмет добре видно? Про яку властивість 
води це свідчить?

На уроці діти малювали різнокольоро-
вими фарбами веселку. Пензлики мили 
в склянках з водою. Відшукай, у  якій зі 
склянок чиста вода. Який можна зроби-
ти висновок?

Вода — розчинник. 
Поклади в одну склянку з водою грудку цу-

кру, а в іншу  — вилий чайну ложечку олії.
Перемішай. Спостерігай, що відбуватиметься.
Не всі речовини розчиняються у воді. Пісок, 

глина, крохмаль, олія, бензин та інші речовини 
у воді не розчиняються.

Воду називають унікальним розчинником. Вона може розчиня-
ти більше речовин, ніж будь-який інший розчинник. Навряд чи 
знайдеться речовина, що не розчинялася б у водах Землі.
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Дослід 5
Вода текуча. Перевір це.
Якщо вилити воду на піднос, на стіл, 
вона розтечеться.

Запам’ятай ще такі властивості води.

Під час нагрівання вода розширюється, під час охолоджен-
ня  — стискається. А коли вода замерзає і перетворюється на 
лід, вона перестає стискатися і знову розширюється.

Цим пояснюється, що під час сильних морозів можуть лопа-
тися водогінні труби. Тому водогін прокладають на глибині, де 
земля не промерзає.

Вода погано проводить тепло, повільно нагрівається і повіль-
но охолоджується у природі. Ось тому мешканцям водойм не 
загрожує ні спека влітку, ні холод узимку.

Лід, що вкриває озера, ставки, захищає воду від замерзання 
під ним. 

Вода не має власної форми, 
а набуває форми посудини, 
у яку її наливають.

під ним. 

Якщо вилити воду на піднос, на стіл, 
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КругообIг  води  в  природI

Вода перебуває у постійному русі між Зем-
лею і атмосферою. Сонце і вітер спричиняють 
випаровування води з поверхонь річок, озер, 
морів, океанів, ґрунту, листя рослин, тіл тварин. 
Так вода перетворюється на пару. Легка водяна 
пара піднімається високо вгору. Там набагато 
холодніше, ніж біля поверхні Землі.

  Атмосфера — 
газоподібна 
оболонка Землі 
і деяких інших 
планет.

Якщо температура повітря вища від нуля градусів, то водя-
на пара вгорі охолоджується і перетворюється на дрібненькі 
краплинки води. З них утворюються дощові хмари. У  хмарах 
краплинки зливаються. Вони стають важкими і падають у вигля-
ді дощу.
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Користуючись текстом і малюнком, складіть 
розповідь про кругообіг води в природі.

Коли стовпчик термометра опускається 
нижче нуля градусів, настають морози, ви-
падає сніг. Сніжинки утворюються з водяної 
пари високо над землею. Спочатку це дуже 
маленькі кристалики-крижинки. Падаючи 
вниз, вони збільшуються.

Так вода випадає знову на землю у  ви-
гляді дощу, снігу, граду. Частина води 
повертається назад у струмки та річки. Дощ 
наповнює річки й озера, річки впадають 
у моря й океани. Певна частина дощової 
води просочується під землю, утворюючи 
ґрунтові води. Решта води знову випарову-
ється і у вигляді пари піднімається вгору.

Перетворення води в природі з одного 
стану в інший називають кругообігом води.

У сонячний день постав порожню склянку 
догори дном на грядці або на траві. Через 
деякий час спостерігатимеш: сухі прозорі 
внутрішні стінки склянки почнуть затуманю-
ватися й з’являться крапельки води, а  зовні 
скло залишиться сухим. Що відбувається?

  Поміркуй, чому влітку в озерах, 
річках, ставках води стає менше.

  Як ти думаєш, чому білизна стає 
сухою на сонці?
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ЯК ВОДА ПОТРАПЛЯЄ В НАШ ДІМ
Щоб вода потрапила до нас у дім, їй треба пройти довгий 

шлях. З водойми насоси перекачують воду у величезні резерву-
ари, де вона очищається і фільтрується.

Для чого очищається вода? Що таке фільтр? 

Розглянь схему. Досліди, який шлях проходить вода перед тим, 
як потрапити у твій дім.

Житловий 
будинок

Проведемо дослід. 
Насипаємо у склянку з водою трохи піску і перемішуємо. Якою 

стала вода? 
Тепер беремо порожню склянку, зверху кладемо марлю і пе-

реливаємо воду з першої склянки. 
Що залишилось на марлі? А якою стала тепер вода у другій 

склянці?

Так само працюють і фільтри. Вони затримують бруд.
Після очищення і фільтрування вода потрапляє у резервуар 

для чистої води. Тоді насоси перекачують її по трубах, і вона 
дістається в наші домівки.

Прісна водойма

Насосна 
станція Очищувальна 

споруда

Розподільча 
станція

1 2 3 4 5
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Повiтря
Немає на світі нічого потрібнішого, аніж повітря. Без води 

можна прожити кілька днів. Без їжі — кілька тижнів. А без пові-
тря — лише кілька хвилин. Варто пірнути під воду — і одразу 
виринаєш, щоб вдихнути повітря. Дивовижне повітря!

Крізь нього можна побачити морську далечінь і зелень са-
дів, місяць і яскраві зорі, а саме повітря навіть у полудень, коли 
яскраве сонце, не зможеш розгледіти. Повітря присутнє всюди: 
і  там, високо в небі, і тут, зовсім поряд. Воно оточує, огортає 
нашу планету, як прозоре покривало.

За О. Владіміровим

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? 

Н. Красоткіна

  Чому без повітря неможливе життя 
на Землі?

  Обговоріть, з опорою на текст 
вірша, кому необхідне повітря.
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Повітря — газоподібне тіло. Воно, як будь-яке інше тіло, займає 
певне місце. Перевір це. Проведи дослід.

Візьми порожню 
пляшку і занур її 
в посудину з водою. 
Що виходить 
із пляшки. Чому?

Де знаходиться повітря? Дізнатися про це допоможуть такі до-
сліди.

У склянку з водою 
вкинь грудочку ґрунту. 
Перевір, чи виділяються
з нього бульбашки 
повітря.

Налий у склянку холодної води. 
Спостерігай за тим, як поступово на 
стінках склянки з’являються бульбашки. 
Поміркуй, що це за бульбашки. 

Помахай зошитом чи 
віялом біля обличчя. 
Що ти відчуваєш? 
Утворюється рух 
повітря.

Повітря заповнює всі 
порожнини. Воно 
є в ґрунті, у воді, 
навколо нас.

Повітря заповнює всі 

   Порожнина — 
порожній, нічим 
не заповнений 
простір усередині 
чого-небудь.

Сторiнка  дослiдникiв 
ДОСЛІДЖУЄМО ВЛАСТИВОСТІ ПОВІТРЯ

Дослід 1

Дослід 2 Дослід 3

Дослід 4

Дослід 5

Опусти порожню склянку догори дном у посу-
дину з водою. Чи заповнює вода склянку? Чому?
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Як ви вважаєте, чи можна зважити повітря?
Італійський учений Галілео Галілей 300 років тому 

взяв і зважив повітря. Ви запитаєте: як?
Звичайно ж, покласти повітря на ваги він не міг, але 

придумав ось таку хитрість: узяв мідний шар з отво-
ром і поставив на ваги. Потім відкачав із шару повітря 
і закрив отвір. І знову зважив. Шар був легшим.

Так учений установив, скільки важить 1 л повітря.

Повітря має вагу. Щоб переконатися в цьому, проведи дослід за 
допомогою старших (!).

Палиця знову 
вирівняється. 
Робимо висновки.

Дослід 6

Тобі знадобляться: дерев’яна палиця завдовжки 50 см, дві надуті 
повітряні кульки, мотузка, шпилька.

Зробимо з мотузки 
петельку посередині 
палиці, щоб її 
підвісити.

З обох кінців 
прив’яжемо 
по надутій 
повітряній кульці.

Шпилькою 
проколимо одну 

з кульок.

Повітря почне 
виходити. Кінець палиці, 
до якої була прив’язана 
кулька, підніметься, тобто 
порушиться рівновага.Проколимо 

і другу кульку.

2
3 4

5
6

1петельку посередині 2
повітряній кульці.

виходити. Кінець палиці, 
до якої була прив’язана 

Проколимо 
і другу кульку.5

1
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Сторiнка  дослiдникiв 
ДОСЛІДЖУЄМО ВЛАСТИВОСТІ ПОВІТРЯ

Чи можна попробувати повітря на смак? Спробуйте його 
лизнути. Про яку властивість повітря це свідчить?

Понюхайте повітря. Який запах? Яка це властивість повітря?
Візьміть у руки зошит. Якої він форми? Спробуйте взяти в руки 

повітря.
Повітря прозоре, безбарвне, не має ні смаку, ні запаху. Це вла-

стивості повітря. Пригадайте, які досліди ви проводили у  2  класі 
для визначення властивостей повітря.

Крім названих, повітря має ще й інші властивості. Дізнатися 
про них допоможуть досліди.

Не виймаючи з води 
колбу, покладемо 
на неї холодну 
вологу тканину. 
У колбу почне 
набиратися вода. 
Чому?

Під час нагрівання повітря розширюється, а під час охоло-
дження — стискається.

21У склянку з водою опустимо 
догори дном колбу так, 
щоб у неї не зайшла 
вода. Будемо нагрівати 
колбу руками. З неї 
виходять бульбашки 
повітря. Чому?

Дослід 1

Дослід 2
Проводь дослід за допомогою старших!

Тепле повітря легше, ніж холодне. 
Воно піднімається вгору, а холодне 
опускається вниз.

Термометр 1 Термометр 2 Візьмемо два термометри. Один 
термометр покладемо зверху на шафі, 
а інший — на підлозі. Через годину пе-
ревіримо показання термометрів.

Поміркуй, чому термометри показу-
ють різну температуру.
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Дослід 3
Проводь дослід за допомогою старших!

Повітря має ще одну цікаву властивість, дуже важливу 
для людей, тварин, рослин. Дізнатися про неї допоможе 
такий дослід. 

Візьмемо дві склянки з гарячою водою. Виміряємо 
температуру води в них. Одну склянку залишимо від-
критою. Іншу — накриємо більшою склянкою. Через 
деякий час знову виміряємо температуру води в обох 
склянках. Чому вона стала різною?

У накритій склянці вода залишилася гарячою тому, 
що між склянками було повітря. А повітря погано про-
водить тепло.Склянка 1

Склянка 2

Цілий день ішов сніг. Діти зліпили снігову бабу з червоним но-
сом-морквиною. А вранці потепліло, і сніг почав танути. Шкода 
дітям своєї снігової баби. Як же її врятувати?

А може 
краще одягти 
на неї кожух?

Може, накриємо 
її поліетиленовою 

плівкою?

Що ви порадите 
дітям?

Як люди у побуті використовують властивість повітря погано 
проводити тепло?

Якщо наповнену повітрям кульку покласти в холодильник, то че-
рез деякий час вона стане меншою, ніж була. Поміркуйте чому. 
Яка властивість повітря зумовила цю зміну?
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Органiзм  людини
Серед тварин немало кмітливих. На-
приклад, дельфіни, мавпи або наші 

Змушуй мозок працювати!
Мозок без тренування втрачає свої властивості й згасає.

Коли тебе запитують: «Як справи?», 
«Що нового?», намагайся кожного 
разу відповідати по-іншому.

Запам‛ятовуй цікавинки, 
а потім обов‛язково 
ділись ними з друзями.

Мозок без тренування втрачає свої властивості й згасає.

Розв’яжіть задачу. Сонечко сіло 
не на квітку і не на листок, 
коник-стрибунець сів не на гриб 
і  не на квітку. Куди сів метелик? 
А  сонечко і коник-стрибунець?

Завдяки йому кожний із нас носить у собі цілий світ. У  будь-яку 
хвилину, нікуди не виходячи з кімнати, ми можемо уявити берег моря, 
літак у  небі, як ростуть гриби в лісі.

Хіба це не диво? 
За О. Дороховим

чотирилапі друзі — собаки. 
Але тільки людину називають 
істотою розумною.

А де ж ховається розум? 
У тілі людини є «командний 
пункт»  — вмістилище розуму, 
уяви, фантазії, пам’яті. Він ке-
рує роботою всього організму. 
Це мозок — найдивовижні-
ший орган людини.
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Твоє тіло складається з частин: голови, шиї, тулуба, рук і ніг. 
Виділяють внутрішні органи: серце, легені, печінка, шлунок, нир-
ки, кишечник та інші. Усі вони пов’язані між собою й утворюють 
єдине ціле  — організм. 

 серце

головний 
мозок

 легені

 печінка  шлунок

 нирки  кишечник

Здається, що всі частини тіла 
діють окремо. Ти можеш підняти 
лише одну ногу чи руку, повернути 
голову вбік, нахилитися вперед. На-
справді кожен рух  — узгоджена дія 
всього організму.

Виявляється, що зв’язок організму 
з  навколишнім світом відбувається 
завдяки органам чуття; керує робо-
тою всіх органів головний мозок.

Організм здорової людини вміє 
пристосовуватися до змін у  довкіллі 
та боротися з хворобами.

Так, підвищена температура — за-
хисна реакція організму. Це означає, 
що організм почав боротьбу зі збуд-
никами хвороби.
Роздивіться малюнки. Обговоріть, що і як ви будете пізнавати.

ПАРФУМИ

Дотик Зір Слух Запах Смак
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Догляд  за  тiлом
Є лише один одяг, з якого ніколи не вироста-

єш, — це твоя шкіра. Вона росте разом із тобою 
і  захищає від мікробів. Шкіра міцна і гладенька. 

На голові із шкіри росте довге волосся. Воно 
буває різним: темним, світлим, рівним, хвилястим. 
На обличчі над очима ростуть брови, а на по-
віках — вії. На пальцях рук та ніг є нігті, які 
швидко ростуть.

Виберіть предмети, необхідні для догляду за тілом. Обговоріть, 
як ви їх будете використовувати. Які з них не можна давати ко-
ристуватися іншим?

Протягом дня шкіра брудниться. Особливо багато 
бруду під нігтями, у завитках вух, на шиї. Тому щодня 
потрібно ретельно митися. 

Волосся потребує особливого догляду. Мий 
його спеціальними засобами, розчісуй щіткою. 
Довге волосся починай чесати від кінчиків. Усі за-
чіски мають бути зручними, волосся не повинне 
закривати очі.

Вії на повіках захищають очі  від пилу, вологи, 
піску, комах. На верхній повіці може вирости 
близько 190 вій. Довжина вій у людини до 1 см.
Володарями найдовших і найтовстіших вій на 
планеті вважаються верблюди.

ристуватися іншим?

Шампунь

Гель 
для душу

Зубна паста
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Що тут не так?
Василько чистить зуби щіткою для одягу. Він по-
любляє використовувати томатну пасту. Василько 
робить це десять разів на день.

Знаєш, що відповів хлопчик Джонні, коли мама 
запропонувала йому помити руки? Він сказав: «На-
віщо без кінця мити руки? Все одно вони швидко 
брудняться».

Ніхто не заперечує, руки в дітей справді стають 
брудними під час гри на вулиці й навіть удома. 
Але чим більше вони брудняться, тим частіше їх 
треба мити. Залишати руки брудними небезпеч-
но для здоров’я: якщо випадково потерти такими 
руками очі, вони можуть захворіти. Якщо взяти 
пальці в рот, може заболіти живіт.

Тому дорослі нагадують тобі: тримай руки в чи-
стоті. 

Необхідно мити руки перед відвідуванням ту-
алету, а потім ще раз після туалету. Не забувай 
мити руки перед їдою і перед сном.

За Р. Ротенбергом

КОЛИ Я МИЮ РУКИ Перед їдою

Після прогулянки

Після гри з тваринами

Після їди

Після туалету

Після грошей
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Як ти ростеш i змiню шся
У природі все росте. І ти ростеш. Але ти не рослина. А хто 

ти? Є на світі така істота, яка дихає, грається, любить солодощі. 
Уміє малювати, читати, розповідати казки, розв’язувати задачі. Ця 
істота розумна. Вона знає правила поведінки в природі і серед 
людей. Вона уміє дружити і розуміти інших. Хто це? Це — людина!

Від 1 до 3 років — ясельний вік. Дитина росте, 
швидко розвивається. У трирічному віці знає май-
же 1500 слів. Дитина розуміє, хто вона — хлопчик 
чи дівчинка, грається, часто наслідуючи дорослих.

Які ж зміни відбуваються з дитиною від її народження?

Дитина до року — немовля — часто їсть, багато спить 
і швидко росте. Маленька дитинка ще зовсім безпорадна. 
Вона потребує особливо дбайливого догляду та піклування 
з боку батьків, бабусь, дідусів, старших братиків і сестри-
чок. Малюк впізнає маму, тата, інших рідних. Він радіє їм. 
Посміхається. У цьому віці дитина починає говорити, робить 
перші кроки.

У 2 класі ти та твої однокласники були 
нижчими і менше важили. За рік усі підрос-
ли, стали сильнішими і спритнішими.

За допомогою старших виміряй свій зріст 
і зважся. Порівняй свої показники з  мину-
лорічними. Який ти зробиш висновок?

Кожна частина твого тіла росте: ростуть 
руки і  ноги, долоні, ступні і пальці. Навіть 
твоя голова збільшується в розмірі. Тому ти 
швидко виростаєш зі свого одягу.
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Вибери разом із батьками свої фотографії. Розклади їх за роками. 
Які зміни відбулися з тобою? 

Від 6 до 11 років — молодший шкільний вік. Діти 
вчаться у школі й допомагають батькам удома. Діти 
цього віку старанні, сумлінні, спокійні. Вони прагнуть 
добре вчитися, щоб потім вибрати професію, яка по-
добається.

Діти від 3 до 6 років — дошкільнята. Вони 
дуже допитливі, постійно ставлять різноманітні 
запитання: «А  чому?», «А як?», «А що?». Дошкільня-
та прагнуть самостійності. Часто кажуть: «Я сам!», 
«Я сама!». Діти охоче спілкуються з  іншими людь-
ми, співчувають і  радіють.

За малюнками складіть розповідь, хто з цих дітей дізнається біль-
ше нового і цікавого. Обміняйтесь думками.

МУЗЕЙ
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Як бути здоровими 
Чи завжди у тебе однакове здоров’я? Звичайно, ні. Воно зміню-

ється. На здоров’я впливає навколишнє середовище — повітря, 
вода, ґрунт, сонячне світло, рослинний і тваринний світ.

Медична служба теж опікується здоров’ям. Кожний добре 
знає, що його оберігають від захворювань щеплення, гігієнічні 
настанови лікарів.

Проте найбільше впливає на зміцнення і збереження здоров’я 
спосіб життя людини. 

Люди, які ведуть малорухливий спосіб життя, неправильно 
харчуються, тривалий час переживають негативні емоції, посту-
пово виснажують здоров’я, яке мали від народження, і, зрештою, 
починають хворіти. А якщо людина ще й курить або зловживає 
іншими шкідливими звичками, то втрачає здоров’я ще швидше.

Щоб бути спритним і витривалим, добре вчитися, щоб працю-
вати і відпочивати — потрібно їсти. Не можна обійтися без їжі. 
Вона дає енергію для життя. А ще їжа допомагає тобі рости. Усе, 
що ти з’їдаєш, органи травлення переробляють і перетворюють 
на будівельний матеріал для кісток і м’язів.

ЗДОРОВ‛Я

Як бути здоровими Як  бути  здоровими
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  Запам’ятай такі правила:
 Ніколи не запивай гарячу їжу холодним соком або молоком. 
 Їж зосереджено, добре пережовуй їжу.
 Вечеряй за 1,5–2 години до сну.

Вибери продукти для свого шкільного ланчбоксу. 
Обміняйтесь думками, які з них корисні для здоров’я.

М’ясо, риба, молочні продукти, овочі і фрукти — корисні для 
здоров’я. Наприклад, у моркві є вітамін, потрібний для зору. Дуже 
корисні яблука.

А ось солодощі — цукерки, шоколад, тістечка — слід їсти як-
найменше. Надлишок цукру призводить до збільшення ваги, від 
солодкого руйнуються зуби, з’являються висипання на шкірі.

Перевір, як працює твій організм.

Полічи, 
скільки 
вдихів ти 
робиш за 
1 хвилину.

Пострибай 
спочатку 
на правій, 
потім на 
лівій нозі.

Полічи, скільки 
вдихів після 
стрибків ти робиш 
за 1 хвилину.

Порівняй результати. 
Як ти думаєш, чому вдихів почастішало?

1 2

3

Обміняйтесь думками, які з них корисні для здоров’я.
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Сторiнка  дослiдникiв 
СПОСТЕРІГАЮ ЗА ПРИРОДОЮ ВЗИМКУ

Спостерігай:
 за зміною висоти Сонця на небосхилі;
 за погодою;
 коли водойми повністю вкрилися льодом;
 коли замерз ґрунт;
 коли земля вкрилася снігом;
  за сніговим покривом на рівному місці, біля рослин, огорожі;
  за формою та величиною сніжинок в морози і під час відлиги;
 за рослинами: 

 —  до яких рослин прилітають пташки і  чому,
 —  які рослини залишаються під снігом зеленими і чому;

 за тваринами:
 — які птахи прилітають до годівнички,
 — у які дні птахи більш за все потребують допомоги,
 — які сліди залишають тварини на снігу;

 за працею людей у своїй місцевості:
 — як доглядають за рослинами,
 — як доглядають і годують тварин,
 — де і чим прибирають сніг.

Усі спостереження 
і враження записуй, 
замальовуй у щоден-
нику спостережень.

  за формою та величиною сніжинок в морози і під час відлиги;

 —  які рослини залишаються під снігом зеленими і чому;
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Рухаючись за напрямком стрілочок, прочитай народну 
прикмету. Перевір її.

буде

тепло дерева

інієм,

вкрились
Якщо

то

Які місця є небезпечними для ігор взимку? 

Для того щоб розчистити лід на дорогах, їх посипають сіллю. 
Чому так? Проведи дослід і зроби висновок.

Візьми два кубики льоду. Один із них посип сіллю. Спостерігай, 
що буде відбуватися. Який лід розтане швидше?

Дослід 
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Розповiдаю про себе та iнших
Подивися на себе у дзеркало. Кого ти там побачиш? 
Ти дивишся у дзеркало й бачиш... себе! Хто ти? 
Людина. Адже в тебе, як і в усіх, є голова, руки, ноги, очі, 

вуха, ніс, рот. Чим ти відрізняєшся від інших?

Спробуйте відповісти на ці запитання самі або за допомогою 
рідних.

Може, ти знаєш щось таке, чого не знають інші? А може, ти 
вмієш робити те, чого не вміють інші?

Твоя поведінка відрізняє тебе чимось від інших?

Ось якою була відповідь твоїх ровесників на подібні запитання.

Я — Софія. Так, я не схожа 
на інших. У шкільному те-
атрі я граю різні ролі. Ще 
я граю на фортепіано. Ось 
така я.така я.

Я — Кирило. Я не схо-
жий на інших. Ніхто не 
може повторити моїх 
рухів, думок, слів. Якби 
всі люди були однако-
ві, то було б нецікаво. 
От письменник напи-
сав казку, а така вже 
є у книгарні...
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Розглянь малюнки. Вибери, які з них про тебе. Розкажи од-
нокласникам, хто ти. Розпочни так: «Я — учень, син, друг…»; 
«Я — дочка, громадянка, мешканка…».

Пасажир

Дочка

Учениця
Подруга Друг

Пацієнтка Пацієнт

Сусідка Сусід

УченьСин

Я

Пасажирка

Громадянка
Громадянин

Пацієнт/
пацієнтка — 
хворий/хвора, 
що звертається 
до лікаря.

Мешканець
села

Мешканка
села

Мешканець містаМешканка міста

Я
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Розповiдаю про себе та iнших

Ось перед тобою людина. Вона маленька на зріст або, навпаки, 
висока. Білява або чорнява. Блакитноока або кароока. Кремезна 
або тендітна. В охайному або брудному одязі. Усе це ти відразу 
помічаєш. Це — зовнішність людини.

Упізнай за описом дійову особу казки.
Мені подобається ця дівчинка. Вона чиста, охайна, ввічлива  — 

з усіма вітається, ще й добра: провідує бабусю — несе їй пиріжки. 
Опиши іншу дійову особу, зовнішність якої тобі подобається.

Охайно вдягнена, з акуратною зачіс-
кою людина, в якої в порядку взуття, 
завжди приваблива. З нею приємно го-
ворити, разом кудись іти, сидіти поруч 
у  трамваї, у метро і, звичайно, за шкіль-
ною партою.

ЗОВНiШНiСТЬ  ЛЮДИНИ 

І, навпаки, хлопчик або дівчинка, які шми-
гають носом, бо не носять носовичка, ховають 
за спину руки, бо мають брудні нігті, або ви-
ставляють перед себе нечищені черевики 
з  розв’язаними шнурками, — не викликають 
симпатії і бажання бути поруч.

Якщо в зовнішності твоїх однокласників 
щось не так, то не висміюй, а тихенько підкажи.
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Розглянь малюнки. Що із зображеного ти вмієш робити самостійно?

Акуратність свідчить про повагу людини до себе і до людей, які 
її оточують. Перед тим як вийти з дому, поглянь у дзеркало. Ну 
як, подобаєшся собі?
Гусачок збиравсь до школи, 
Одяг свій шукав довкола: 
Ось сорочка, вся зім’ята, — 
Зараз буду прасувати...
Де краватка, де штани? 
Затаїлись де вони?
Доки він шукав одежу,
Щоб вдягнутись як належить, 
Аж спітнів, так метушився, — 
На уроки все ж спізнився.
Хочу дітям нагадати:
Одяг звечора складати, 
Тож, не кваплячись ніколи, 
Вчасно встигнете до школи.

С. Гарбуз

Поділіться у класі порадами, які речі потребують щоденного 
догляду. Учіться бути самостійними!

 Спробуй прожити день так, щоб за тобою ніхто не переробляв: не 
складав речі, не мив посуд, не нагадував про виконання домашніх 
завдань і наведення порядку в одязі. Розкажи про цей день.
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За малюнками склади свій розпорядок дня: о котрій годині ти 
прокидаєшся, снідаєш, ідеш до школи, гуляєш, робиш домашні 
завдання, лягаєш спати і т. д. Обговори його з однокласниками.

Розповiдаю про себе та iнших
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