
ПРИРОДОЗНАВСТВО 

 

 

Джерела отримання інформації:   

 

- Підручник. Автори: І. В. Грущинська. Природознавство. Підручник для 4 класу. – К.: 

Освіта, 2015 

www.pidruchnyk.com.ua/675-prirodoznavstvo-gruschinska-4-klas.html 

 

- «Зошит друга природи» (до підручника з природознавства І. В. Грущинської) 

- Календар погоди.Упорядник – Нестеренко С. М. 

www.youtube.com/watch?v=LjANEHtjhow 

 

 

Довідники: 

1. Перший довідник учня 1-4 класи. Л. П. Ткаченко. Видавництво «Ранок». 

2. Довідник учня початкових класів Н. О. Будна Тернопіль Навчальна книга – Богдан  

3. Універсальний довідник «Хочу все знати» Тернопіль «Підручники і посібники» 

4. Універсальний довідник молодшого школяра / Н. Л. Цепочко. - X.: Видавництво 

«Ранок».  

5. Атлас «Дивосвіт» з природознавства для 3-4 класів: 

http://pidru4nik.com/publ/3_klas/prirodoznavstvo/atlas_divosvit_3_4_klas/47-1-0-1503 

 

* Зверніть увагу:  

- для закріплення навчального матеріалу з  природознавства рекомендовано 

користуватися картою України та Світу, а також атласом з  природознавства 

для 3- 4 класів; 

 

ДОВІДКА ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ТА БАТЬКІВ 

(ЗРАЗОК ПЛАНУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ) 
 

 

І семестр 

Тематична контрольна робота №1 

Тема. Всесвіт і сонячна система. План і карта  

№ Розділ /тема Уміння, навички екстерна Джерела 

1 ВСЕСВІТ І СОНЯЧНА СИСТЕМА. (с. 8 – 40) 

 Чому людина не може 

існувати без природи? 

Як і чому людство 

змінювало свої уявлення 

про Всесвіт? 

Чому нашу систему 

 

має уявлення про давні моделі 

Всесвіту та сучасні уявлення про нього; 

про зорі, сузір’я, Молочний Шлях; 

називає склад Сонячної системи, 

теплові пояси Землі; умови, необхідні 

 
www.youtube.co

m/watch?v=-

N8UxZmrtZA 

 

  

http://www.pidruchnyk.com.ua/675-prirodoznavstvo-gruschinska-4-klas.html
http://www.youtube.com/watch?v=LjANEHtjhow
http://pidru4nik.com/publ/3_klas/prirodoznavstvo/atlas_divosvit_3_4_klas/47-1-0-1503
http://www.youtube.com/watch?v=-8UxZmrNtZA
http://www.youtube.com/watch?v=-8UxZmrNtZA
http://www.youtube.com/watch?v=-8UxZmrNtZA


назвали Сонячною? 

Які космічні "сусіди" та 

"гості" є у планети 

Земля? 

У чому неповторність 

планети Земля та її 

природного супутника 

Місяця? 

Чому на Землі 

відбувається зміна дня і 

ночі? 

Чому на Землі 

змінюються пори року? 

Куди веде Чумацький 

Шлях? 

Як досліджують Всесвіт 

у наш час? 

Навчальний проект 

"Про які мандрівки 

просторами космосу ти 

мрієш?" 
Перевір свої досягнення: 

що ти знаєш про Всесвіт? 

для життя живих організмів; 

пояснює зв’язок між добовим та 

річним рухом Землі і періодичними 

змінами у природі;  

характеризує умови на планетах 

Сонячної системи; 

застосовує знання для задоволення 

пізнавального інтересу про Землю та 

інші планети Сонячної системи. 

 

2 ПЛАН І КАРТА (с. 41-63 ) 

 Чому не можна зайти за 

обрій? 

Як навчитися 

орієнтуватися на 

місцевості? 

Як орієнтуватися за 

допомогою компаса? 

Для чого потрібні плани 

місцевості? 

Про що може розповісти 

карта? 

Для чого потрібно вміти 

"читати" плани 

місцевості та карти? 

Перевір свої досягнення: 

що ти знаєш про план і 

карту? 

Узагальнення і 

систематизація знань 

учнів. Контрольна робота 

 

має уявлення про план 

місцевості, масштаб; розрізняє план і 

карту; 

володіє елементарними 

прийомами читання плану і карти; 

знає способи орієнтування на 

місцевості, деякі умовні знаки на плані 

та карті; 

називає основні та проміжні 

сторони горизонту; 

орієнтується на місцевості за 

Сонцем та місцевими ознаками;  

визначає сторони горизонту за 

допомогою компаса; 

застосовує знання про план місцевості і 

карту для розв’язання навчальних і 

життєвих ситуацій. 

www.youtube.co

m/watch?v=TjK

VeGCUhzY 

 

 

Тематична контрольна робота № 2 

Тема. Материки та океани 

№ Розділ /тема Уміння, навички екстерна Джерела 

3 МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ (с. 64-127 ) 

 Чому відбувалося має уявлення про населення Землі, www.youtube.co

http://www.youtube.com/watch?v=TjKVeGCUhzY
http://www.youtube.com/watch?v=TjKVeGCUhzY
http://www.youtube.com/watch?v=TjKVeGCUhzY
http://www.youtube.com/watch?v=nWLI_8rxsVY


розселення людей на 

Землі? 

Яка чисельність 

населення Землі? 

Які океани і материки є 

на Землі? 

Який океан найбільший? 

У чому неповторність 

Атлантичного океану? 

Які неповторні риси має 

Індійський океан? 

Який океан найменший? 

Що розповідає карта про 

форми земної поверхні? 

Який материк на Землі 

найбільший? 

У чому виявляються 

особливості рослинного й 

тваринного світу Євразії? 

Який материк 

найспекотливіший на 

планеті? 

У чому виявляються 

особливості рослинного й 

тваринного світу 

Африки? 

У чому неповторність 

континенту Північна 

Америка? 

У чому виявляються 

особливості рослинного і 

тваринного світу 

Північної Америки? 

Чим Південна Америка 

відрізняється від інших 

материків? 

У чому полягають 

неповторні риси 

рослинного і тваринного 

світу Південної Америки? 

Які риси має Австралія - 

найсухіший материк 

Землі? 

Яких рослин і тварин 

можна побачити лише в 

Австралії? 

Чим Антарктида 

відрізняється від інших 

материків? 

Навчальний проект 

«Який материк ти 

мрієш відвідати та що 

найбільші країни світу та їхні столиці; 

показує на фізичній карті світу та 

називає океани й материки; 

позначає на контурній карті 

материки та океани (або користується 

електронним ресурсом); 

знає особливості природи океанів і 

материків;  

порівнює природу материків; 

встановлює взаємозв’язки між 

географічним розташуванням океанів і 

материків та особливостями їхньої 

природи; 

усвідомлює необхідність охорони 

природних багатств материків та 

океанів. 

 

m/watch?v=nWL

I_8rxsVY 

 



побачити на ньому?» 

Перевір свої досягнення: 

що ти знаєш про природу 

материків і океанів? 

 

До співбесіди за І семестр: 

 потрібно знати такі теми:  

- Як і чому людство змінювало свої уявлення про Всесвіт. 

- Чому нашу систему назвали Сонячною. 

- Чому на Землі відбувається зміна дня і ночі? 

- Чому на Землі змінюються пори року? 

- Як досліджують Всесвіт у наш час? 

- Що таке компас, його призначення. 

- Для чого потрібні плани місцевості? 

- Про що може розповісти карта? 

- Які океани і материки є на Землі? 

- Особливості рослинного і тваринного світу Євразії, Африки, Північної Америки, 

Південної Америки, Австралії, Антарктиди; 

 

 

II семестр 

 

Тематична контрольна робота № 3 

Тема. Природа України 

 

№ Розділ /тема Уміння, навички 

екстерна 

Джерела 

4 ПРИРОДА УКРАЇНИ (с. 128- 174) 

 Як знайти Україну на 

карті? 

На які корисні корисні 

копалини багата 

укораїнська земля? 

Які водойми є в Україні? 

Чим схожі всі річки? 

Як відрізнити рівнинну 

річку від гірської? 

Чому Чорне й Азовське 

моря неповторні? 

Яке значення водойм для 

життя людей? 

Навчальний проект 

«Водойми рідного краю, 

їхній стан та охорона 

Які види ґрунтів є в 

Україні? 

Про що розповідає карта 

природних зон України? 

Яка природа в Поліссі? 

Як природа Полісся 

впливає на господарську 

має уявлення про 

населення Землі, 

найбільші країни світу та 

їхні столиці; 

показує на фізичній 

карті світу та називає 

океани й материки; 

позначає на 

контурній карті 

материки та океани (або 

користується 

електронним ресурсом); 

знає особливості 

природи океанів і 

материків;  

порівнює природу 

материків; 

встановлює 

взаємозв’язки між 

географічним 

розташуванням океанів і 

материків та 

особливостями їхньої 

www.youtube.com/wat

ch?v=1NVokMzDJYs 

www.youtube.com/wat

ch?v=CIn7Nv_zxG0 

www.youtube.com/wat

ch?v=JJiZZlGUo0o 

 

http://www.youtube.com/watch?v=1NVokMzDJYs
http://www.youtube.com/watch?v=1NVokMzDJYs
http://www.youtube.com/watch?v=CIn7Nv_zxG0
http://www.youtube.com/watch?v=CIn7Nv_zxG0
http://www.youtube.com/watch?v=JJiZZlGUo0o
http://www.youtube.com/watch?v=JJiZZlGUo0o


діяльність людини? 

Яка природа в степу? 

Які галузі господарства 

краще розвивати в степовій 

зоні? 

Яка погода в Карпатських і 

Кримських горах? 

Навчальний проект «Чому 

ліси називають «легенями 

планети»?» 

Які природні заповідники є 

в Україні? 

Навчальний проект «Як 

охороняти природу рідного 

краю?» 

Перевір свої досягнення: 

що ти знаєш про природу 

своєї Батьківщини – 

України? 

природи; 

усвідомлює 

необхідність охорони 

природних багатств 

материків та океанів. 

 

 

Тематична контрольна робота № 4 

Тема. Тіла та речовини 

№ Розділ /тема Уміння, навички 

екстерна 

Джерела 

5 ТІЛА ТА РЕЧОВИНИ (с.175- 189) 

.  

У яких станах 

перебувають тіла і 

речовини? 

Яку будову мають 

речовини? 

Чому властивості твердих 

тіл, рідин і газів залежать 

від їхньої будови? 

Як людина застосовує 

різноманітні речовини та 

матеріали? 

Перевір свої досягнення: 

що ти знаєш про тіла та 

речовини? 

Знати про 

різноманітність 

речовин,з яких 

складаються тіла й 

рукотворні 

предмети; 

Уміти 

досліджувати 

властивості 

твердих 

тіл,рідин,газів та 

розуміти 

залежність 

властивостей і 

використання 

речовин від їхньої 

будови; 

Усвідомлювати 

цілісність і єдність 

природи від 

найдрібніших 

частин до 

безмежних 

просторів Всесвіту. 

 

www.youtube.com/watch?

v=Ci4Ik9P6LSA 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ci4Ik9P6LSA
http://www.youtube.com/watch?v=Ci4Ik9P6LSA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До співбесіди за ІІ семестр потрібно знати такі теми:  

 

- Назви природних зон України. 

- Природні умови та господарську діяльність рідного краю. 

- У чому цінність природи нашої Батьківщини? 

- Будова речовин. Їх різниця. 

- Різноманіття й краса тіл неживої та живої природи в нашому довкіллі. 

- Які почуття пробуджує природа? 

- Стани, в яких можуть перебувати тіла та речовини. 

- Будову та властивості твердих тіл, рідин і газів. 

- Застосування людиною різноманітних речовин у життєдіяльності.  

 

ДОДАТОК 1 

ЗРАЗОК ЗАВДАНЬ ДЛЯ СЕМЕСТРОВОГО ТА РІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

Тематична контрольна робота № 1 (зразок) 

-  

І рівень (Літеру з правильною відповіддю – записуй у квадратик). 

1. Познач назву шляху, по якому небесні тіла рухаються навколо Сонця. 

         А меридіан 

         Б паралель 

         В орбіта 

Г куля 

 

2.Познач планети земної групи. 
        АСатурн, Земля, Марс 

Б Венера, Земля, Марс 

ВЮпітер, Меркурій, Земля 

Г Нептун, Уран, Земля 

 

3.Зірки, що падають, - це… 

      А метеори.                       Б астероїди .               Вгази.           Гракети. 

 



4. Орбіта планети Земля у Космосі знаходиться між орбітами таких планет: 

      А Юпітер та Уран.                  

Б Венера і Марс.            

ВСатурн та Марс.    

ГМеркурій і Венера. 

 

5. Астероїди, комети, метеорити – це… 

      А середні тіла Сонячної системи. 

Б гігантські тіла Сонячної системи. 

Ввеликі тіла Сонячної системи. 

Гмалі тіла Сонячної системи. 

 

6. Укажи період тривання фази Місяця.  

      А 29 діб                       Б 28 діб В30 діб              Г31 доба  

 

 

ІІ рівень 

7. Порівняй план і карту. 

 
Спільне: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Відмінне: 

_______________________________________________________________________  

 

8. Підпиши назви теплових поясів, які є на Земній кулі, та зафарбуй різними 

кольорами.  

 

 
ІІІ рівень 

9. Поєднай стрілочками слово з його значенням.  

 

Планета٭٭Космічне тіло, яке обертається навколо планети. 

 

Супутник٭٭ Частина Сонячної системи, що впала на Землю. 



 

Астероїд        ٭                 ٭  Кулеподібне космічне тіло, яке обертається навколо    

                                              Сонця. 

 

Метеорит ٭                         ٭ Малі планети розміром від 1 до 1000 км, які                                                                    

                                          обертаються навколо Сонця. 

 

 

 

 

10. На малюнку познач основні сторони горизонту 

 
ІV рівень 

 

11. Познач на малюнку проміжну сторону горизонту, на яку вказує стрілка.  

 

 

12. (6б.) Упиши в таблицю відповіді на запитання.  

 

Запитання План місцевості Географічна карта 

Чи є масштаб?   

У скільки разів зменшені 

відстані? 
_______________________ 

_______________________ 

 

_______________________ 

_______________________ 

 

Що позначають 

умовними знаками? 
_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

Що вказує напрям Пн.-

Пд.? 
_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 


