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Перевіряємо себе






НАЗАД

Зміст

Розділ 2. ОКЕАНИ ТА МАТЕРИКИ

Тема 1. ПРИРОДА ГОЛУБОЇ ПЛАНЕТИ

МАТЕРИКИ, ОКЕАНИ ТА ЧАСТИНИ СВІТУ НА ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТАХ

ПІДВОДНИЙ СВІТ ТИХОГО ОКЕАНУ

ЧИМ ЦІКАВИЙ АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН

ЯКІ ТАЄМНИЦІ ПРИХОВУЄ ПІВНІЧНИЙ ЛЬОДОВИТИЙ ОКЕАН

ЩО ПРИХОВУЮТЬ ГЛИБИНИ ІНДІЙСЬКОГО ОКЕАНУ

 ПРОЄКТ «ВИГОТОВЛЕННЯ ІГРАШКИ З ФЕТРУ»





ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


Цікаві завдання 
https://learningapps.org/4309609 – Океани Землі (від найбільшого до найменшого) 
https://learningapps.org/4309581 – Океани Землі (від найменшого до найбільшого)


НАЗАД


ЩО ПРИХОВУЮТЬ ГЛИБИНИ ІНДІЙСЬКОГО ОКЕАНУ 
Познач материки, береги яких омиває Індійський океан
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ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-
ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


з інтегрованого курсу до підручника «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ», 4 клас, у 2-х частинах 
(автори Т. Гільберг, С. Тарнавська, Н. Павич, видавництво «ГЕНЕЗА»)


для класів, що працюють за навчальним планом 
типової освітньої програми (4 клас), розробленої під керівництвом О. Я. Савченко


Програма «Я досліджую світ» для 4-го класу закладів загальної середньої освіти реалізує завдання 
природничої (ПРО), громадянської та історичної (ГІО), соціальної та здоров’язбережувальної (СЗО), 


технологічної (ТЕО) освітніх галузей.


Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках інтегрованого предмета «Я досліджую 
світ»: природнича, технологічна, соціальна і здоров'язбережувальна, громадянська та історична – 4 год.
У програмі вказано орієнтовна кількість годин на вивчення кожного розділу/теми/параграфу. Вчитель може 
самостійно розподілити години по темах програми, керуючись власним досвідом і враховуючи підготовленість учнів 
та умови роботи у даному класі. Кількість годин (уроків) для опрацювання теми учитель/-ка добирає самостійно, 
керуючись власним досвідом, враховуючи підготовленість учнів та умови роботи у даному класі, а також додатковий 
резервний час.
Резервний час в освітній програмі закладу загальної середньої освіти сприяє, зокрема, задоволенню освітніх потреб 
здобувачів освіти, вирівнюванню їх досягнень, розвитку наскрізних умінь [Державний стандарт початкової освіти, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 (у редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 24 липня 2019 р. №688)].


ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС (4 КЛАС) 
140 год на рік/4 години на 


тиждень (І семестр  - 64 год,  
ІІ семестр – 76 год) 


Природнича, громадянська й історична, 
соціальна, здоров'язбережувальна  галузі


НАЗАД


Технологічна галузь







 ЧАСТИНА 2 


РОЗДІЛ 2. МАТЕРИКИ І ОКЕАНИ 


ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


НАЗАД


№ 
Тема/ 


проблема/ 
проєкт/


Очікувані результати та індекс 
очікуваного результату в ТОП Навчальна діяльність Змістова 


лінія 
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Тема 1. Природа голубої планети


1 Материки, 
океани і частини 
світу на 
географічних 
картах 


-має уявлення про Землю як спільний дім для 
всіх людей, та необхідність толерантного 
ставлення до різноманітності культур, звичаїв 
народів; виявляє інтерес і повагу до різних 
культур і звичаїв; [4 ГІО 3.1];


Створення моделі карти 
світу (материки і океани). 
Дослідження відмінності 
між термінами «частини 
світу» і «материки». 


Людина і 
світ 
Природа 


ГІО 
ПРО 


-називає назви материків, океанів; [4 ПРО 1.1] 
-про різноманітність природи материків, 
мешканців океанів; [4 ПРО 2.1]; 
-знаходить і показує на картах материки, 
океани та інші об’єкти відповідно до 
навчального завдання; [4 ПРО 2.2] 


Тихий океан 
-знаходить і показує на картах материки, 
океани та інші об’єкти відповідно до 
навчального завдання; [4 ПРО 2.2] 
розповідає про різноманітність природи 
мешканців океанів; [4 ПРО 2.1] 


Дослідження походження назви 
Тихого океану. 
Аналітико- синтетичні вправи 
на співвідношення рослин і 
тварин за масою на планеті 
Земля. Підготовка повідомлення 
про тварин, що мешкають у 
водах Тихого океану. 


Природа ПРО 







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


3 
Проєкт 
«Виготовленн
я іграшки з 
фетру» 


-аналізує моделі, подібні обраному об’єкту 
проєктування (моделі-аналоги); [4 ТЕО 1.4] 
-продукує і формулює ідеї під час 
моделювання обраного об’єкта 
проєктування; [4 ТЕО 1.4] 
-добирає матеріали для виготовлення 
спроєктованого виробу, зокрема і вторинні; 
[4 ТЕО 1.3; 3.2] 
-розраховує орієнтовні витрати; [4 ТЕО 3.1] 
-оцінює і обґрунтовує цінність виконаних 
проєктів; [4 ТЕО 1.5] 
-описує процес створення виробу, естетичні і 
технічнірішення; [4 ТЕО 1.5] 
-розуміє значення добрих взаємин, їх 
перевагу над конфліктами, сутність 
доброзичливості, милосердя, поступливості, 
наполегливості, відповідальності; [4 ГІО 6.1]  


Виготовлення іграшки з 
фетру. Шиття. Оздоблення. 
Презентація виробу. 
Вибір об’єкта проєктування. 
Оцінка можливостей, 
ресурсів і ризиків. 
Дизайн-проєктування – 
моделювання та 
конструювання. Поєднання 
кольорів. Добір матеріалів. 
Розрахунок витрат на 
матеріали. 
Визначення технологічної 
послідовності виготовлення 
спроєктованого виробу. 


Середовище 
проєктування. 
Середовище 
техніки і 
технологій. 
Середовище 
соціалізації. 
Людина серед 
людей. 
Природа. 


ТЕО 
ГІО 
ПРО 


-знаходить і показує на картах материки, 
океани та інші об’єкти відповідно до 
навчального завдання; [4 ПРО 2.2] 


4 Чим цікавий 
Атлантичний 
океан 


-розповідає про різноманітність природи 
мешканців океанів; [4 ПРО 2.1] 
-знаходить і показує на картах материки, 
океани та інші об’єкти відповідно до 
навчального завдання; [4 ПРО 2.2]; 
-виявляє повагу до досвіду українського 
народу у збереженні природи [4 ГІО 5.1]; 
-обговорює безпечне й доцільне 
використання знань про природу [4 ПРО 2.1]; 
-наводить приклади використання людиною 
природничо-наукових знань; [4 ГІО 2.2]; 


Робота з ілюстраціями, 
фізичною картою України 
(шкільним атласом). Пошук та 
підготовка інформації  з 
додаткових джерел про версії 
походження назви 
Атлантичного океану. Пошук 
інформації про Всесвітній день 
океану. 


Природа 
Людина і 
природа 


ПРО 


НАЗАД







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


НАЗАД


5 


Які таємниці 
приховує 
Північний 
Льодовитий 
океан 


-розповідає про різноманітність природи 
мешканців океанів; [4 ПРО 2.1] 
-знаходить і показує на картах океани та інші 
об’єкти відповідно до навчального завдання; 
[4 ПРО 2.2] 
-виявляє повагу до досвіду українського 
народу у збереженні природи [4 ГІО 5.1]; 
-обговорює безпечне й доцільне 
використання знань про природу [4 ПРО 2.1]; 
-наводить приклади використання людиною 
природничо-наукових знань; [4 ГІО 2.2]; 


Підготовка повідомлення про 
тварин, що пристосувалися до 
умов життя в Арктиці. 
Дослідження ланцюгів 
живлення, що можна 
спостерігати в Північно 
Льодовитому океані. 


Природа 
Людина і 
природа 


ПРО 


6 Що приховують 
глибини 
Індійського 
океану 


-розповідає про різноманітність природи 
мешканців океанів; [4 ПРО 2.1] 
-знаходить і показує на картах океани та інші 
об’єкти відповідно до навчального завдання; 
[4 ПРО 2.2] 
-має уявлення про Землю як спільний дім 
для всіх людей, [4 ГІО 3.1]; 


Дослідження ланцюгів  
живлення, що можна 
спостерігати в Індійському 
океані. 
Підготовлення інформації про 
один з видів риб, що мешкає в 
Індійському океані. 
Віртуальна мандрівка до країни 
на узбережжі Індійського 
океану.


Людина у 
суспільстві 
Людина і 
світ 
Природа 
Людина і 
природа 


ПРО 
ГІО 


-обговорює безпечне й доцільне 
використання знань про природу [4 ПРО 2.1]; 
-наводить приклади використання людиною 
природничо-наукових знань; [4 ГІО 2.2]
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ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


Цікаві завдання 
https://learningapps.org/22833604 – Океани
https://learningapps.org/19814446 – Північний Льодовитий океан 
(виконуй завдання з географічною картою)


НАЗАД


ЯКІ ТАЄМНИЦІ ПРИХОВУЄ ПІВНІЧНИЙ ЛЬОДОВИТИЙ ОКЕАН
Познач материки, береги яких омиває Північний Льодовитий океан
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ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


ЩО ПРИХОВУЮТЬ ГЛИБИНИ ІНДІЙСЬКОГО ОКЕАНУ


Обери правильну відповідь 


Найбільший за площею океан


Найменший за площею океан


Найхолодніший океан


Найтепліший океан


Найглибший океан


Наймілководніший океан


Найсолоніший океан





		back_Plan: 

		p3-1-1: [ . . . . . .]

		p3-1-4: [ . . . . . .]

		p3-1-2: [ . . . . . .]

		p3-1-3: [ . . . . . .]

		p3-1-5: [ . . . . . .]

		p3-1-6: [ . . . . . .]

		p3-1-7: [ . . . . . .]








ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


Цікаві завдання 
https://learningapps.org/15741927 – Світовий океан. Тихий океан 
https://learningapps.org/4221172 – Тихий океан


НАЗАД


ПІДВОДНИЙ СВІТ ТИХОГО ОКЕАНУ 
Познач материки, береги яких омиває Тихий океан
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 2. ОКЕАНИ ТА МАТЕРИКИ
ТЕМА 1. ПРИРОДА ГОЛУБОЇ ПЛАНЕТИ ЧИМ 


ЦІКАВИЙ АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН (с. 16-19)


Посилання на відеоуроки, 
цікаві та корисні текстові 
та відеоматеріали, руханка


ВІДЕОУРОКИ:
https://youtu.be/OzFO76MAdxE – Атлантичний океан. 
Навчальне відео


ЦІКАВЕ ВІДЕО:
https://www.youtube.com/watch?v=NqT6fWztYno – 
Атлантичний океан







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://earth.google.com/web/ – Віртуальний глобус
https://nus.org.ua/ – Нова українська школа
https://vseosvita.ua/ – Національна спільнота освітян
https://naurok.com.ua/ – Освітній проєкт для вчителів
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки http://rebus1.com/ua/
index.php?item=rebus_generator&slovo=%CC%CE%C4%C5%CB%DC&skip=2&mode=0 – Генератор 
ребусів
https://childdevelop.com.ua/ – Розвиток дитини. Корисні практичні завдання для розвитку дитини 
https://tut-cikavo.com/svit/moria-ta-okeany/691-tsikavi-fakti-pro-atlantichnij-okean – Цікаві факти про 
Атлантичний океан







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА













ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


ЦІКАВО!


НАЗАД


Саргасове море
 В Атлантичному океані біля берегів Північної 
Америки розташоване справжнє диво природи – Саргасове 
море. Неймовірно, але воно не має берегів. Береги цього 
моря – не суходіл, а великі морські річки-течії: на заході – 
Гольфстрім, на півночі – Північноатлантична течія, на 
сході – Канарська, на півдні – Пасатна, які рухаються колом 
за годинниковою стрілкою.
 Дивне це море й тим, що водні «береги» через 
нестабільність морських течій у різні пори року 
«подорожують», тому площа його змінюється від 8,5 до 4 
млн м2.


 Саргасове море нагадує «луг» посеред океану, 
який сформували величезні скупчення бурих 
саргасових водоростей (звідси й назва моря). На один 
квадратний кілометр поверхні їх припадає в 
середньому від 1 до 2 тонн. Португальські мореплавці 
в складі експедиції Христофора Колумба першими 
побачили ці водорості й назвали їх sargassum, що 
означає «морський виноград».


Джерела: https://uahistory.co/pidruchniki/unique-pages-of-geography-gilberg-2019/60.php 
https://historyurok.com.ua/tsikavi-fakty/z-geografiyi/voda/pro-sargasove-more.html 
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 2. ОКЕАНИ ТА МАТЕРИКИ
МАТЕРИКИ, ОКЕАНИ ТА ЧАСТИНИ СВІТУ 


НА ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТАХ (с. 3-7)


ЦІКАВЕ ВІДЕО:
https://www.youtube.com/watch?v=XZbveaGUKsM – Материки та океани. Відео для дітей 
https://www.youtube.com/watch?v=dIsXx87JZ_I – Найцікавіші факти про океани


Посилання на відеоуроки, 
цікаві та корисні текстові 
та відеоматеріали, руханка


ВІДЕОУРОКИ:
https://youtu.be/CqE2YIEB3Ek – Материки, 
океани і частини світу на географічних 
картах (Цікава школа)
https://youtu.be/dQtOr3kHf-Y – Материки, 
океани і частини світу на географічних 
картах. Навчальне відео. Природознавство 
4 клас (Kozak TV)







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:
https://earth.google.com/web/ – Віртуальний глобус
https://nus.org.ua/ – Нова українська школа
https://vseosvita.ua/ – Національна спільнота освітян
https://naurok.com.ua/ – Освітній проєкт для вчителів
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки http://rebus1.com/ua/index.php?
item=rebus_generator&slovo=%CC%CE%C4%C5%CB%DC&skip=2&mode=0  – Генератор ребусів
https://childdevelop.com.ua/ – Розвиток дитини. Корисні практичні завдання для розвитку дитини 
https://samoosvita.in.ua/tsikavi-fakty-pro-okeany/ – Цікаві факти про океани 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА


Пісня «Мандрівка планетою» для фізкульхвилинки


 Вигадай певні рухи, коли звучить назва одного з материків, і ти легко вивчиш їхні назви та 
розташування. Наприклад, чуєш назву «Австралія» – стрибай, як кенгуру, чуєш назву «Євразія» – 
розводь руки якомога ширше, бо це найбільший континент, чуєш назву «Антарктида» – «грійся», тручи 
долонями передпліччя, бо там дуже холодно. 


Для Африки, Північної та Південної Америки підбери рухи самотужки.













На кожному материку дійсно є практично 
невивчені області. Наприклад, центральна частина 
пустелі Австралії, азійські гірські райони або 
непролазні джунглі Південної Америки. Найменш 
вивченим материком зі зрозумілих причин досі 
залишається Антарктида.


 Найменшим континентом на землі є 
Австралія, а найбільшим – Євразія.


 Найвищим материком земної кулі із висотою 
2200 метрів над рівнем моря є Антарктида, до якої 
через віддаленість і географічно-кліматичні умови 
дуже важко дістатися.


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


ЦІКАВО!


НАЗАД
Джерело:
https://www.poznavayka.org/uk/geografiya-2/skilki-chastin-svitu-i-materikiv-na-zemli-opis-ta-czikavi-fakti/


 Світовий океан, що розділяє частини суші, створює материки або континенти, і, до слова, їхнє 
сьогоднішнє розташування не завжди було таким – в давнину земні материки не раз переміщалися, 
утворюючи то єдиний суперконтинент Гондвану, то відокремлені частини, як у наш час. З 
переміщеннями материків до невпізнаваності змінювався і їхній клімат. Так, наприклад, складно 
уявити, що мільйони років тому на нині холодній Антарктиді колись було тепло й росли дерева. 
Континенти не припиняють свого руху й дотепер. Так, береги Тихого океану віддаляються один від 
одного на кілька сантиметрів у рік.
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ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


МАТЕРИКИ, ОКЕАНИ ТА ЧАСТИНИ СВІТУ
НА ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТАХ


Глобус, карти та сторони світу 


Корисне посилання:
https://youtu.be/kXFMR26-SOY?list=PLZfWJ4Zw16k0Sa5-8Wq3m2KqUABkzGfUc – 
Полюси Землі та екватор











		back_Plan: 








ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


Цікаві завдання 
https://learningapps.org/15882344 – Атлантичний океан


НАЗАД


ЧИМ ЦІКАВИЙ АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН 
Познач материки, береги яких омиває Атлантичний океан
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ПРИГАДУЄМО!


Познач океани 


НАЗАД


Примітка: Тихий океан познач двічі


ПІДВОДНИЙ СВІТ ТИХОГО ОКЕАНУ
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ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


Цікаві завдання 


https://learningapps.org/1842931 – Материки й океани
https://learningapps.org/12663964 – Материки
https://learningapps.org/4309514 –  Океани
https://learningapps.org/17125843 – Глобус – модель Землі


НАЗАД


Антарктида, Африка, Австралія, Євразія, Північна 
Америка, Південна Америка – це … 


Тихий, Атлантичний, Індійський, 
Північний Льодовитий – це …


Який океан розташований 
найближче до України?


МАТЕРИКИ, ОКЕАНИ ТА ЧАСТИНИ СВІТУ НА  ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТАХ
Обери правильну відповідь


Європа, Азія, Америка, Африка, 
Автралія, Антарктида – це ..


На якому материку й у якій частині світу 
знаходиться Україна?


Материк (континент)


• Австралія


• Антарктида


• Африка


• Євразія


• Північна Америка


• Південна Америка


Частина світу


• Австралія


• Азія


• Америка


• Антарктида


• Африка


• Європа
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ПРОЄКТ


НАЗАД


Проєкт «Виготовлення іграшки з фетру»


Цікава розповідь про дельфінів
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 2. ОКЕАНИ ТА МАТЕРИКИ
ТЕМА 1. ПРИРОДА ГОЛУБОЇ ПЛАНЕТИ


ЯКІ ТАЄМНИЦІ ПРИХОВУЄ ПІВНІЧНИЙ ЛЬОДОВИТИЙ ОКЕАН (с. 20-25)


Посилання на відеоуроки, 
цікаві та корисні текстові 
та відеоматеріали, руханка


ВІДЕОУРОКИ:
https://www.youtube.com/watch?v=sIPdMrkGBOw – 
Північний Льодовитий океан. Навчальне відео


ЦІКАВЕ ВІДЕО:
https://www.youtube.com/watch?v=QGmanX55Alk – 
Північний Льодовитий океан
https://youtu.be/FNn67hOvUcc – Досліджуємо Арктику







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://earth.google.com/web/ – Віртуальний глобус
https://nus.org.ua/ – Нова українська школа
https://vseosvita.ua/ – Національна спільнота освітян
https://naurok.com.ua/ – Освітній проєкт для вчителів
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки http://rebus1.com/ua/index.php?
item=rebus_generator&slovo=%CC%CE%C4%C5%CB%DC&skip=2&mode=0  – Генератор ребусів
https://childdevelop.com.ua/ – Розвиток дитини. Корисні практичні завдання для розвитку дитини 
https://tut-cikavo.com/svit/moria-ta-okeany/693-tsikavi-fakti-pro-pivnichnij-lodovitij-okean – Цікаві факти 
про Північний Льодовитий океан







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА













ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


ЦІКАВО!
Підводний водоспад


 На межі Північного Льодовитого й 
Атлантичного океанів між Гренландією та 
Ісландією є глибоководний водоспад. Учені 
виявили його, спустившись на 300-500 м нижче 
поверхні води. Його розміри вражають, бо 
становлять близько 160 км, а вода падає з 
висоти 3505 метрів з Гренландського моря в 
море Ірмінгера, переносячи близько 5 
мільйонів кубометрів води в секунду. З такими 
характеристиками він затьмарює всі гігантські 
водоспади на суші. Наприклад, Анхель – 
найвищий водоспад над рівнем моря, 
розташований у Венесуелі, – втричі коротший, 
ніж водоспад Данської протоки, а Ніагарський 
водоспад переносить у 2000 разів менше води 
навіть під час пікових потоків.


Джерело: http://mapme.club/poradi/7936-naybilshiy-u-sviti-vodospad-znakhoditsya-pid-vodoyu.html







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


ЦІКАВО!


Льодове небо


 Іноді в Арктиці можна спостерігати дивовижне 
явище, яке назвали «льодовим небом», або ж його 
ще називають «льодовий відблиск». Сонячне 
світло падає на льодовики й айсберги, далі 
відбивається від поверхні льоду й проєктує на небо 
картинку цієї крижаної брили. Цей ефект не тільки 
вражає своєю красою, але й допомагає морякам 
уникнути зіткнення із кригою, бо його вважають 
надійним провісником присутності крижаних 
полів та великих айсбергів.


Джерело: https://historyurok.com.ua/tsikavi-fakty/z-geografiyi/pro-pivnichnyi-liodovytyj-
okean.html
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ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


ЯКІ ТАЄМНИЦІ ПРИХОВУЄ ПІВНІЧНИЙ ЛЬОДОВИТИЙ ОКЕАН


Багатства вод Світового океану. Океан і людина
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 2. ОКЕАНИ ТА МАТЕРИКИ


ПІДВОДНИЙ СВІТ ТИХОГО ОКЕАНУ (с. 8-15)
ЦІКАВЕ ВІДЕО:


Посилання на відеоуроки, 
цікаві та корисні текстові 
та відеоматеріали, руханка


ВІДЕОУРОКИ:
https://youtu.be/2VIWhChO64E?list=RDQMk_6wEHkM_0w – 
Природа океанів. Тихий океан. Навчальне відео


ТЕМА 1. ПРИРОДА ГОЛУБОЇ ПЛАНЕТИ


https://www.youtube.com/watch?v=5R1ufJGYNU0 – Підводний 
світ Тихого океану
https://www.youtube.com/watch?v=F6wiokevuoU – «Географія-
малятко» тітоньки Сови – Тихий океан


https://youtu.be/v5PBZCE_86s?list=PLBPCV494NhlrBOwUoYsq3B9xeQ3Bjn3gF – 
Чи є життя на глибині 11 км? Історія дослідження Маріанського жолоба







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://earth.google.com/web/ – Віртуальний глобус
https://nus.org.ua/ – Нова українська школа
https://vseosvita.ua/ – Національна спільнота освітян
https://naurok.com.ua/ – Освітній проєкт для вчителів
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки http://rebus1.com/ua/index.php?
item=rebus_generator&slovo=%CC%CE%C4%C5%CB%DC&skip=2&mode=0  – Генератор ребусів
https://childdevelop.com.ua/ – Розвиток дитини. Корисні практичні завдання для розвитку дитини 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА













Води Тихого океану омивають береги 43 держав.


На його території знаходиться близько 25 тисяч островів, що 
більше, ніж у будь-якому іншому океані або морі. Це навіть 
більше, ніж загальна кількість островів у решті океанів.


У тихоокеанських водах мешкає понад 100 тисяч видів живих 
істот. Тут водяться найбільші молюски в світі, що досягають ваги 
близько 300 кг.


У найширшій його частині відстань між берегами перевищує 19800 
кілометрів.


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


ЦІКАВО!


НАЗАД


 Першою людиною, яка перетнула тихоокеанські води, був Фернан 
Магеллан. За все плавання, що тривало майже 4 місяці, він не 
спостеріг жодного руйнівного шторму, тому назвав океан Тихим. Як 
виявилося, даремно – шторми тут вирують куди частіше, ніж в 
Індійському або Атлантичному океанах.







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


ЦІКАВО!
Точка Немо


 Це умовна точка у Світовому океані, найвіддаленіша від будь-якої суші на Землі. Розташована в 
південній частині Тихого океану. Найближчою сушею є безлюдний атол Дюсі за 2688 кілометрів на 
північ. Точку Немо вирахував методом комп’ютерного моделювання у 1992 році хорватський інженер-
дослідник Хрвойє Лукатела. Він запропонував і назву для цієї умовної точки. Суть назви полягає у тому, 
що капітан Немо, герой романів Жюля Верна, вирішив назавжди сховатися від людей у морі. 


 Цікаво, що час від часу найближчим до точки 
Немо населеним місцем (приблизно за 400 км) 
виявляється … Міжнародна космічна станція. 
Справа в тому, що над цією точкою проходить її 
орбіта.
 Точка Немо прикметна не лише найбільшою 
віддаленістю від суші, а й тим, що є зоною сильних 
океанських течій, тому в цьому районі відсутня будь-
яка фауна, крім деяких водних бактерій. З цієї 
причини багато космічних агенцій використовують 
цей район як зону падіння космічних апаратів, 
термін експлуатації на орбіті яких добіг кінця. В 
Точці Немо на дні океану вже 263 одиниці таких 
космічні апарати та їхні частини.


Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/Точка_Немо         
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 2. ОКЕАНИ ТА МАТЕРИКИ
ТЕМА 1. ПРИРОДА ГОЛУБОЇ ПЛАНЕТИ


ЩО ПРИХОВУЮТЬ ГЛИБИНИ ІНДІЙСЬКОГО ОКЕАНУ (с. 26-29)


Посилання на відеоуроки, 
цікаві та корисні текстові 
та відеоматеріали, руханка


ВІДЕОУРОКИ:
https://youtu.be/9xv-ts4gczY – Індійський океан. 
Навчальне відео


ЦІКАВЕ ВІДЕО:
https://www.bbc.com/ukrainian/multimedia/2011/12/111125_ocean_creatures_video_ag – 
Що приховують глибини Індійського океану?







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://earth.google.com/web/ – Віртуальний глобус
https://nus.org.ua/ – Нова українська школа
https://vseosvita.ua/ – Національна спільнота освітян
https://naurok.com.ua/ – Освітній проєкт для вчителів
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки http://rebus1.com/ua/index.php?
item=rebus_generator&slovo=%CC%CE%C4%C5%CB%DC&skip=2&mode=0  – Генератор ребусів
https://childdevelop.com.ua/ – Розвиток дитини. Корисні практичні завдання для розвитку дитини 
https://tut-cikavo.com/svit/moria-ta-okeany/689-tsikavi-fakti-pro-indijskij-okean – Цікаві факти про 
Індійський океан
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ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


ЦІКАВО!


 Активне вивчення підводного світу почалося порівняно недавно – в середині минулого 
століття. Для цього необхідно було придумати гідролокатори, акваланги, батискафи, орбітальні 
супутники… Скільки ж сюрпризів виявилося на морських глибинах! Різноманітність форм 
життя просто приголомшує.
 Знайомтеся: мешканець Індійського океану – морський дракон.


Джерело: https://vsviti.com.ua/nature/14375 


 Відкритий у 1865 році. Все тіло й голова 
цієї риби вкриті відростками, що імітують 
водорості. Хоча ці відростки й схожі на 
плавники, в плаванні вони участі не беруть, а 
служать для маскування (як під час полювання 
на креветок, так і для захисту від ворогів). 
Живе моський дракон у водах Індійського 
океану поблизу південної частини Австралії, а 
також північної та східної Тасманії. Живиться 
планктоном, дрібними креветками, 
водоростями. Не маючи зубів, морський 
дракон ковтає їжу цілком.
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ПРИГАДУЄМО!


ЧИМ ЦІКАВИЙ АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН


НАЗАД


Яке місце за площею посідає 
Атлантичний океан?


Скільки на Землі океанів?
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