
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

ПРИРОДОЗНАВСТВО 3 клас 
 

Підручники: 
 «Природознавство»  І. В. Грущинська. Підручник для 3 класу. – К.: Освіта, 2013. 

https://4book.org/uchebniki-ukraina/3-klass/1271-prirodoznavstvo-3-klas-grushchinska 

 Зошит з друкованою основою до підручника «Природознавство» для 3 класу «Зошит 

друга природи». К.: «Освіта», 2013  

 

Семестрова контрольна робота №1 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 Вода Вода в природі.  

Світовий океан, його частини.  

Властивості води. Три стани води.  

Знаходження води на Землі у трьох 

станах.  

Температура плавлення льоду та 

кипіння води.  

Вода – розчинник. Розчинні та 

нерозчинні речовини.  

Прісна та морська вода. Розподіл 

запасів прісної води на Землі.  

Використання води людиною. 

Охорона води.   

 

Презентації: 

http://svitppt.com.ua/searc

h.html?text=вода 

 

Тестові завдання: 

http://klasnaocinka.com.u

a/uk/article/kontrolni-roboti-

z-prirodoznavstva--3-

klas.html 

http://www.yrok.net.ua/lo

ad/kontrolni_roboti/prirodoz

navstvo/testova_perevirka_v

oda_3_klas_samostijna_rob

ota/219-1-0-5021 

2 Повітря 

 

Повітря, його склад та властивості Презентації: 

http://svitppt.com.ua/search.

html?text=повітря 

 

3 Гірські породи. 

ґрунти. 

Поняття про гірські породи, їх 

різноманітність.  

 

Презентації:  

http://svitppt.com.ua/prirodo

znavstvo/runti.html 

4 Сонце – джерело 

енергії на Землі. 

Поняття про енергію.  

Сонячна енергія та її перетворення в 

інші види енергії.  

Вплив енергії Сонця на природу Землі.  

Сонце,  вітер і вода – невичерпні 

джерела енергії.  

Використання енергії Сонця, вітру та 

рухомої води людиною.  

Поняття про збереження тепла та 

електроенергії у побуті.  

 

Презентації: 

http://svitppt.com.ua/search.

html?text=Сонце 

 

Відео: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=GHZraPjuuZo 

 

 

Семестрова контрольна робота №2 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу  

1 Рослини, 

тварини і 

середовища їх 

існування 

Рослини - живі  організми. 

Різноманітність рослин.  

Квіткові рослини. Хвойні рослини. 

Розмноження квіткових рослин.  

Відео: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=bJfBcrac8ok 

https://www.youtube.com/w
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Умови розвитку рослин.  

Пристосування рослин до різних умов 

існування (світло, тепло, вода, 

родючість ґрунту).  

Різноманітність культурних рослин.  

Значення  рослин для природи.  

Вплив тварин на природу Землі.    

Різноманітність тварин. Комахи.   

Риби.    

Земноводні і плазуни.  

Птахи.   

Звірі (ссавці).  

Поділ тварин за способом живлення 

(рослиноїдні, твариноїдні, всеїдні 

тварини).  

Ланцюги живлення. Розмноження  і 

розвиток тварин (комах, риб, 

земноводних, плазунів, птахів, звірів).  

Піклування тварин про потомство.  

Свійські тварини.  

Походження свійських тварин від 

диких.  

Пристосування тварин до життя в 

різних умовах. 

Гриби – живі організми.  Будова 

грибів.  Значення грибів для природи. 

Гриби їстівні та отруйні.  

Бактерії. Значення бактерій для 

природи і життя людини. 

 

Охорона рослинного і тваринного 

світу. Червона книга України. 

Державні заповідники. Ботанічні сади.  

atch?v=IriLxN8YtF4 

https://www.youtube.com/w

atch?v=I_1K4IAmemQ 

https://www.youtube.com/w

atch?v=z5djZNssjT4 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=8uxBxfyhxcM&list

=PLVeBb6AfzUIHCS76iN

NlPmg4Av5ji1_wD 

https://www.youtube.com/w

atch?v=H8B9N_S55Ug&lis

t=PLVeBb6AfzUIHCS76iN

NlPmg4Av5ji1_wD&index

=3 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ZFH8LD0DYxw&i

ndex=4&list=PLVeBb6Afz

UIHCS76iNNlPmg4Av5ji1

_wD 

https://www.youtube.com/w

atch?v=GJnb5Eva6lA 

 

2 Людина та її 

організм 

 

Організм людини.  

Системи органів тіла людини та їхнє 

значення для життя людини.  

Опорно-рухова система.  

Травна система. Харчування. Правила 

здорового харчування.  

Дихальна система.  

Кровоносна система. Значення крові  в 

організмі людини.  

Шкіра. Значення шкіри для організму 

людини та її гігієна.  

Органи чуття. Гігієна органів чуття.  

Запобігання виникнення захворювань. 

Здоровий спосіб життя.  

 

 

Презентації: 

http://svitppt.com.ua/biologi

ya/dihalna-sistema.html 

http://svitppt.com.ua/prirodo

znavstvo/organizm-lyudini-

shkira-zahisnik-organizmu-

gigiena-shkiri.html 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 

- опрацюйте завдання для підготовки; 

- написання конспекту; 

- підготовка презентацій. 
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 Зразок завдань для підготовки річного оцінювання. 
1. (0,5 б.)  Відтворення природних явищ у різних умовах – це … 

А дослід.     Б енциклопедія. В календар. 

2. (0,5 б.)   Перехід води із рідкого стану в газоподібний  - це… 

А випаровування.        Б плавлення.  В замерзання.  

3.  (0,5 б.)  Кисень виділяють … 

А тварини.            Б гриби.           В рослини.  

4.  (0,5 б.)  Яка з цих властивостей належить повітрю?  

   А пружність  Б текучість                      В сипучість 

5.  (0,5 б.) Визнач, при якій температурі вода закипає. 

  А 10 градусів  Б 100 градусів  В 0 градусів  
6.  (0,5 б.)  Визнач, у якому стані вода легша?    

А рідкому            Б твердому            В гучному  

7. (1  б.)  Поясни, чому потрібно берегти прісну воду. 

8. (1  б.)  Доведи на прикладі, що повітря легше за воду. Запиши.  

9. (1  б.)  Підкресли властивості повітря:  

Текучість, не має запаху та смаку, перебуває в газоподібному стані. 

 

ІІІ рівень 

10. (1,5  б.)  Установи відповідність. Поєднай стрілочками орган чуття з відчуттям. 

  

Орган чуття відчуття 

 

Ніс          * 

 

*           зір 

 

Вухо       * 

 

*        нюх 

 

Око         * 

 

*        слух 

 

11. (1,5 б.)  Розгадай кросворд.  

По горизонталіі:  

1. Суміш газів – це… 

2. Предмет, яким показують на карті 

географічні об’єкти.  

 

По вертикалі:  

1. Речовина, яка розчинилась у воді. 

 

      1.   

1.         

         

  2.       

         

         

         
 

 

IV рівень 

12.  (3 б.)  Яких заходів вживає ваша родина для збереження чистоти повітря у квартирі 

(чи будинку)?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 


