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ВСТУП
§ 1. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ У ПРИРОДІ

Поділися своїми знаннями

* Що вивчає природознавство? * Кого називають приро-
дознавцем? * Що таке природа? * Розкажіть, як пов’язані 
між собою тіла живої та неживої природи. 

Розкажи, як відомі природознавці шукають взаємозв’язки 
у природі.  

Спостереження  
за птахами

Вимірювання довжини  
крила птаха

Проведення хімічних 
досліджень

Я хочу дізнатися про взаємозв’язки у природі, про вза-
ємну залежність людей і природи.

Ознайомся зі знаннями інших людей

Знайди у словничку слова система, екологія. Довідайся 
їхні значення.

Прочитай текст.
Природа дуже складна й різноманітна. Оточую-

чий нас світ є цілісною системою, що складається із 
взаємопов’язаних частин (компонентів). Основними ком-
понентами навколишнього світу є живі організми (твари-

АЯ
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ни, рослини) й неживі предмети та явища (вода, повітря, 
земля, вогонь). Між ними існують численні зв’язки.

Усім живим організмам необхідні вода й повітря. 
Рослини зберігають вологу в ґрунті, зволожують по-
вітря й виробляють кисень. Через вирубування лісів 
зменшується кількість вологи в ґрунті, міліють річки, 
клімат стає посушливим.

Рослини є їжею травоїдних тварин. Після відмиран-
ня рослин і загибелі тварин їхні рештки потрапляють 
у ґрунт, де гриби й бактерії розкладають їх на прості 
речовини, які споживають рослини. Ці рослини знов 
стають їжею тварин. 

* Чому природа є системою? * Які взаємозв’язки існують 
у природі? * Як людина пов’язана із природою?

Прочитайте висловлювання. Із яким із них ви згодні?

«Усі ми пасажири одного корабля, що називається Земля».
(А. де Сент-Екзюпері)

«Людина є власником і володарем природи». (Р. Декарт)

Прочитайте уривки з вірша Анатолія Костецького «Стара казка  
на новий лад». Розкажіть, що сталося із тваринами й рос ли-
нами, із селом на берегах річки, коли люди змінили її русло.

Людина — природи володар одвічний 
звернулася якось до тихої річки, 
до чистої, наче сльозина, води: 
— Течеш ти, старенька, кудись не туди. 
Вихляєш лісами, вихляєш лугами… 
У мене, в людини, тектимеш ти прямо! 
Доволі поволі як хочеш вихляти! 
Почну-но я зараз тебе випрямляти!.. 

д ру

.

о!

 



6

Не стало невдовзі лугів і лісів. 
Не чути навколо веселих птахів. 
Не стало краси і старого села. 
І річка нікуди уже не текла, 
бо зникла старенька, ні в чому не винна. 
Так знов довела всім навколо Людина, 
що вічний володар природи — вона!.. 
Так чом же ця казка про річку — сумна?..

Виконай проект

Тема: «Зелений одяг мого міста (села)».

Мета: дізнатися, чи є в моєму місті або селі ділянки 
з  рослинами (ліс, парк, алеї, клумби); які рослини допо-
магають очищувати повітря.

Гіпотеза: від рослин залежить, яким повітрям будуть ди-
хати люди. У місті або селі мають бути рослини в парках.

Обладнання: фотоапарат, альбом, олівці.

МАРШРУТ ПРОЕКТУ

� 
Вибір ділянки для дослідження

�

Старт. 
Збір  

команди

� 
Упізнавай  
рослини!

� 
Фініш

ліс    парк клумба

Я дізнався, що все навколо мене, крім того, що зроблено 
людиною,— це природа. Повітря, вогонь, земля, вода — 
нежива природа. Тварини, рослини — жива природа. Між 
живою та неживою природою існують численні зв’язки. 

.

..
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§ 7 МІСЯЦЬ — ПРИРОДНИЙ СУПУТНИК ЗЕМЛІ

Поділися своїми знаннями

Відгадай загадки.
1. Хто дванадцять разів на рік родиться?
2. Висить мандаринка. 

За тиждень — половинка, 
Часточка — за два, 
А велика була.

Складіть кластер за темою «Місяць». Що ви знаєте про 
це небесне тіло?

Я хочу дізнатися більше про Місяць як супутник Землі.

Ознайомся зі знаннями інших людей

Знайди у словничку слово супутник. Довідайся його зна-
чення.

Розкажіть про Місяць, користуючись таблицею.

Паспорт Місяця

Вік 4,6 млрд років

Діаметр 3476 км (у 4 рази менший від діаметру Землі)

Маса у 81 раз менша від маси Землі

Об’єм у 49 разів менший від об’єму Землі

Температура +117 ОС — +173 ОС

Атмосфера Немає

АЯ
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Прочитай текст.

МІСЯЦЬ — ПРИРОДНИЙ СУПУТНИК ЗЕМЛІ
Місяць — природний супутник Землі — оберта-

ється навколо неї та навколо своєї осі за 27 діб, тому 
ми завжди бачимо одну його сторону. Світить відбитим 
від Сонця світлом. Після довгої півмісячної ночі одразу 
настає такий же тривалий день. На Місяці немає ні 
атмосфери, ні води, ні водяної пари. Поверхня вкрита 
тонким шаром пилу, складається із твердих порід. 
Сила земного тяжіння утримує Місяць і примушує 
його обертатися навколо Землі.

Місяць завжди освітлюється Сонцем тільки 
з одного боку, але земний спостерігач у різний час 
бачить освітлену частину по-різному. Внаслідок руху 
орбітою Місяць змінює свою видиму форму, і ці зміни 
називаються фазами. Фази залежать від відносного 
розташування Землі, Місяця й Сонця. Розрізняють 
такі основні фази Місяця: молодик, повний, перша 
й остання чверті.

Молодик (новий місяць)

Повний місяць

Перша чверть Остання чверть



24

Користуючись календарем та умовними позначками, ви-
значте, які фази Місяця були 15 та 24 жовтня 2014 року.

Фази Місяця у жовтні 2014 року

пн вт ср чт пт сб нд

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24  25 26 

27 28 29 30 31 

 — повний 
 Місяць

 — перша 
 чверть

 — повний 
 Місяць

 — остання 
 чверть

Прочитай текст. Які знання допомогли Колумбу врятувати 
життя собі та своїй команді?

ЯК МІСЯЦЬ УРЯТУВАВ КОЛУМБУ ЖИТТЯ 
Приблизно двічі на рік Земля, обертаючись, опи-

няється між Сонцем і Місяцем. Знаходячись у цьому 
положенні, Земля відкидає на Місяць тінь.

У цей момент білий круглий Місяць темнішає, 
стаючи майже коричневим. Відбувається місячне за-
темнення, яке триває понад годину.

Про це явище люди знали давно. Знав про нього 
і знаменитий мореплавець Христофор Колумб.

Під час своєї четвертої подорожі кораблі Колумба 
прибули на Ямайку. Харчі й питна вода закінчувалися. 
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Мандрівникам загрожувала голодна смерть. Місцеві 
жителі в допомозі відмовили.

Колумб знав, що 1 березня 1504 року має статися 
місячне затемнення. Увечері він попередив вождів на 
острові, що викраде в них Місяць, якщо мандрівникам 
не дадуть продукти й воду.

Щойно почалося затемнення, індіанців охопив 
жах. Вони принесли все, що в них просили, і на ко-
лінах благали повернути їм Місяць.

Колумб за тридцять хвилин виконав прохання.

Проведи спостереження

Тема: «Спостерігаємо за Місяцем».

Мета: виявити різноманітність пейзажів 
Місяця.

Обладнання: бінокль, карта Місяця, 
кишеньковий ліхтарик із червоною  
лампочкою.

Найкращий час: на початку вечора.

Найкраща погода: суха й холодна.

Найкраще місце: відкритий майданчик. Узимку можна 
спостерігати крізь вікно.

Найкраща фаза Місяця: будь-яка, крім повного.

Час спостереження: щодня протягом місячного циклу — 
28–29 днів.

Я дізнався про особливості супутника Землі — Місяця.
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§ 34 ПІВНІЧНА АМЕРИКА: ПОДОРОЖ ПЕРША

Поділися своїми знаннями

* Знайди на карті півкуль Північну Америку. *  На якому 
транспорті можна дістатися Північної Америки з Африки?

Я хочу дізнатися про розташування Північної Америки, 
особливості клімату, форми земної поверхні, водойми, 
корисні копалини, ґрунти.

Проведи дослідження

За допомогою фізичної карти визначте: 

ОВА ЗЕМНОЇ КОРИ

ИТНА КАРТКА

ціональ ному 
лоустон

Найбільша печера світу — 
Мамонтова-Флінт-Рідж

еликий каньйон річки Колорадо

Каньйон Колорадо

Гейзери
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1. У яких півкулях розташована Північна Америка?
2. Якими океанами омиваються її береги?
3. Які форми земної поверхні є на материку?
4. Які водойми є в Північній Америці?

Розкажи про особливості Північної Америки, користую-
чись таблицею.

Паспорт Північної Америки

Розташування Північна й Західна півкулі

Океани, що оми-
вають материк

Тихий океан із заходу, Північний Льодови-
тий — з півночі, Атлантичний — зі сходу

Форми земної 
поверхні

північна та центральна частини — рівнини,
південний схід — гори Аппалачі,
на заході — гори Кордильєри

Корисні копалини природний газ, нафта, вугілля, залізо,  
золото, срібло, алмази

Водойми найбільші річки — Міссісіпі та Міссурі,
Ніагарський водоспад;
велика кількість озер, найбільше у світі  
прісноводне озеро Велике

Річка Міссісіпі Ніагарський водоспад

Я дізнався про особливості погоди, форми земної по-
верхні, різноманіття водойм і корисних копалин Північної 
Америки.
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§ 40 АВСТРАЛІЯ

Поділися своїми знаннями

* На материку Австралія знаходить-
ся тільки одна країна, яка має та- 
ку ж саму назву. * Яких тварин зо-
бражено на гербі Австралії? * Як ти 
гадаєш, чому?

Я хочу дізнатися про Австралію.

За фізичною картою Австралії визначте, які форми земної 
поверхні є на материку. Які є водойми?

Ознайомся зі знаннями інших людей

Знайди у словничку слово реліктовий. Довідайся його зна-
чення.

АЯ
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 Прочитай текст. 
Австралія в перекладі означає «південна земля». 

Країна розташована на материку та багатьох островах 
у Тихому та Індійському океанах.

У цій невеликій країні немає високих гір, найви-
щий пік Косцюшко сягає лише 2234 м. А от пустелі 
є. Їх на материку чотири: три піщаних і кам’яниста 
пустеля Гібсона між ними. Є рівнина, є велике солоне 
озеро Ейр, яке лише влітку наповнюється водою від 
річок, що впадають у нього. Річки у Австралії пере-
важно короткі, порожисті, деякі влітку пересихають. 
Тільки ріка Муррей завдовжки 2750 км судноплавна. 
У неї впадає довгий притік Дарлінг, але він пересихає 
влітку в нижній течії. 

Столиця Австралії — Канберра. Найбільше міс-
то — Сідней. Більшість міст в Австралії розташовано 
на узбережжі, тому що значну частину суші займають 
пустелі й напівпустелі.

Місто Сідней Скеля Айєрс-Рок

Цей материк заселяють дуже давні істоти, що 
збереглися до наших днів. Учені називають їх релік-
товими. Такого дивовижного рослинного і тваринного 
світу, як в Австралії, немає більше ніде на планеті.
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В Австралії збереглися сумчасті ссавці: кенгуру, 
коала. У них на животі є глибока складка шкіри, 
у якій підростають дитинчата. Є тут також ссавці, 
які відкладають яйця: качкодзьоб, єхидна.

Життя багатьох із тварин залежить від цілісності 
унікального рослинного покриву материка. Тому за-
ходи з охорони природи в Австралії спрямовані на 
комплексне збереження рослин і тварин.

Розкажіть за таблицею про особливості Австралії.
Паспорт Австралії

Розташування Північна півкуля

Океани, що омивають материк Тихий та Індійський

Форми земної поверхні рівнини, гори Австралійські Альпи

Корисні копалини руда, вугілля, золото, уран, мідь

Водойми мало річок та озер

Проведи дослідження

Здійсни віртуальну подорож до Австралії за допомогою 
Інтернету або енциклопедій. 

Я дізнався більше про Австралію.

Кенгуру   Качконіс
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§ 66 БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ РІДИН

Виконай проект

Тема: «Дослідження властивостей рідин на прикладі води». 

Мета: дізнатися про властивості рідин на прикладі води.

ПЛАН РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ
 Візьміть склянку, чашку та глибоку тарілку. Налийте 

у склянку воду. Якої форми вона набула? 
 Перелийте воду в чашку. Яку форму вона набула? 

Перелийте воду в тарілку. Яку форму вона набула? 
  Яку властивість води ви виявили? 

 Воду зі склянки перелийте в колбу, а потім у про-
бірку. Чи змінився об’єм води? Чи змінилася форма?
  Яку властивість води ви виявили? 

1

2
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 Налийте повну пластикову пляшку води.  
Щільно закрутіть кришку. Спробуйте здавити 
пляшку. Що ви побачили?
  Яку властивість води ви виявили?

 Скропіть водою стінку склянки. Що ви спостері-
гаєте? 
  Яку властивість води ви виявили?

Зроби висновки
Результат проекту: розкажіть про властивості рідини, 
які ви підтвердили експериментально.

3

4

5
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Виконай проект

Тема: «Дослідження властивостей рідин на прикладі молока».

Мета: дізнатися про властивості рідин на прикладі  
молока.

Для виконання проекту потрібне свіже сире коров’яче мо-
локо, яке не піддавалося температурній обробці. Робота 
триватиме понад добу, тому виконайте її вдома. Залучіть 
до експерименту батьків або старших брата чи сестру.

ПЛАН РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ
 Залиште молоко в холодильнику на кілька годин. 

Зверху збереться молочний жир, який називають 
вершками. Це в основному молочні жири.

  Яку властивість молока ви виявили? 
 Залиште молоко в теплому приміщенні на добу. Воно 

скисне, утвориться кисле молоко. Розгляньте його. 
Якщо зібрати молочні жири з кислого молока, мож-
на отримати сметану. 

 Із вершків і зі сметани можна збиванням виділити 
жир. Це вершкове масло.

 Яку властивість молока ви виявили? 
 Нагрійте кисле молоко, але не кип’ятіть. Утвориться 

сир. Відкиньте його на сито. Рідину, що відділила-
ся, називають сироваткою. Вона складається з води 
й мінеральних речовин — солей.

 Яку властивість молока ви виявили? 

  Зроби висновки

Результат проекту: розкажіть про властивості рідини, 
які ви підтвердили експериментально.
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