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§ 1–2. Досліди — це цікаво

•	 Пригадайте, що таке жива й нежива природа.

Довкілля — це об’єкти живої та неживої природи, 
рукотворні об’єкти, що існують на планеті Земля або 
в деякій її частині. 

Прочитайте вірш. 

Що	таке	довкілля?

Довкілля — це Місяць, і Сонце, веселка і грім,
І вітер, що хмари приносить.
Земля, на якій твій збудований дім,
Зірки в синім небі і роси.

Туман у дібровах, пташині пісні
У долах духмяного зілля.
Дитинства щасливого сонячні дні —
Усе це, мій друже, довкілля.

                                                            В. Чуб

• Назвіть об’єкти живої та неживої природи й рукотворні об’єкти, 
які згадуються у вірші.

• Як ще можна назвати веселку?

Навколишній світ можна пізнавати, спостерігаючи з ві
кон квартир або будинків, проходячи вулицями рідного 
міста чи села, мандруючи країнами. Щоб пізнавати дов
кілля, треба навчитися спостерігати, досліджувати, екс
периментувати й робити висновки. 

1.	довкілля

§	1–2.	доСлідИ	—	Це	Цікаво

2.	Дайте відповідь на запитання.

 Що таке довкілля?
 Як можна пізнати довкілля?

1

2

3

4

5

6

7

8

1

3

4 5

6

7 8

2

Так ми відкриваємо новий світ — цікавий, захопливий, 
незвичайний і невідомий, фантастичний та загадковий. 

Предмети та матеріали: кольоровий журнал, картон, 
олівець, лінійка, ножиці, клей ПВА, конверт.

Етапи роботи
1. Знайдіть малюнок довкілля в журналі. Наклейте 

його на картон. 
2. За допомогою лінійки та олівця поділіть малюнок на 

сектори.
3. Розріжте малюнок за лініями й складіть у конверт. 

Пазли готові.

	 Гра	«Складаємо	пазл	“Довкілля”». 
	 Обміняйтеся пазлами та складіть картинки.

1.	Розгадайте кросворд. Назвіть слово, яке ви отримали у виділе
них клітинках.

Запитання	та	завдання ?? ???? ?? ? ???? ??? ???? ?? ? ???? ?

Пазл	«довкілля»
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§ 3. Наше спільне щастя — жити на планеті Земля

•	 Розгляньте ілюстрацію. Назвіть планети Сонячної системи. Яка 
планета знаходиться найближче до Сонця? Яка планета найвід
даленіша? На якій планеті існує життя? Що ви знаєте про неї?

Разом з планетами та тисячами інших небесних тіл 
Земля обертається навколо Сонця. 

•	 Сонце — це планета чи зірка?

Земля — це третя планета від Сонця, єдина планета 
Сонячної системи, на якій існує життя. 

Земля має форму кулі. Але люди не завжди знали про 
кулясту форму Землі. Оскільки знань не вистачало, люди 
уявляли Землю порізному. Давні індійці — у вигляді пів
кулі, яку тримають чотири слони, що стоять на величезній 
черепасі, а черепаха — на змії. Давні слов’яни вважали, 
що плоска Земля розташована на спині китів, які плава

1.	Земля	—	планета	Сонячної	системи.	
					Форма	й	розміри	Землі

§3.	НаШе	СПілЬНе	ЩаСтя	—		
								ЖИтИ	На	ПлаНеті	ЗеМля

ють безмежним океаном. Жителі давнього Вавилону уяв
ляли Землю як гору, яка оточена морем.

•	 Розгляньте ілюстрації та скажіть, чиї уявлення про планету Зем
ля зображені.

Давньогрецький учений Піфагор першим припустив, 
що Земля має форму кулі. 

Викривлення Землі люди могли спостерігати на поверх
ні моря. Спочатку далеко в морі з’являлася щогла корабля, 
і тільки при його наближенні ставав видимим увесь кора
бель, тому зробили висновок, що так може бути тільки на 
Землі, яка є кулею. 

Беззаперечним підтвердженням кулястості Землі є 
світлини, зроблені з космічних кораблів і супутників. Пер
шим космонавтом, який побачив Землю з космосу, був 
Юрій Гагарін. Сталося це 12 квітня 1961 р. 

Уявлення про форму Землі дає нам глобус — модель 
Землі.

•	 Порівняйте глобус і зображення планети Земля.

	 • Що спільного?

	 • Чим відрізняються?

	 • Який колір переважає? Чому?

	 • А що зображено іншими кольорами?

Глобус забарвлений різними кольорами. Значну частину 
займає блакитний, тому що на планеті Земля багато води, 
яка знаходиться в різних водоймах, найбільшими з яких є 
океани та моря. Зеленим, жовтим і коричневим кольорами 
позначено сушу. Білим кольором — сніг або лід.
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1 — Плутон
2 — Венера
3 — Сатурн
4 — Нептун
5 — Марс
6 — Юпітер
7 — Земля
8 — Меркурій


