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Рiзноманiття дерев, кущiв, трав, достатня кiль-
. . 

к1сть корму - сприят лив1 умови для проживания 
рiзних тварин. На лiсовiй галявинi можна побачити 
косулю. У лici трапляються хижаки: тхiр чорний, 
горностай, ласка, куниця лiсова та куниця кам'яна. 
Поблизу крутосхилiв живуть барсуки, якi жив
ляться рослинною i тваринною Iжею. У чагарниках 
ховаються дикi свинi. Вони тримаються невеликими 
табунцями, активнi в нiчний час. У лiсах поширенi 

. . . . 

МИШl ЛlCOBl, ПОЛlВКИ, заець-русак, лисиця, вовк. 

П ташиний свi т лiсостепу рiзноманi тний. Серед 
хижих птахiв трапляються беркут, могильник. 
3 весни до осенi дзвенять пташинi голоси горихвiс
ток, синиць, зябликiв, щигликiв, сорокопудiв. Тут 
мешкають дятли та повзики. На узлiссi можна на-

. . . 

трапити на кур1пку с1ру та переп1лку. 

Косуля (1), mxip чорний (2), дятел (3), куниця кам'яна (4), 
барсук (5), перепiлка (6) 

У лiсовiй пiдстилцi, на рослинах живе багато 
комах. Вони е кормом для птахiв. У заплавах рiчок 
лiсостеповоI зони мешкають ондатра, нутрiя, видра, 
норка. 

• За фото розкажiть, якi птахи мешкають у лiсостеповiй зонi.
Яких з них можна зустрiти у вашому кра"i?

172 

Видра (1), норка (2), курочка болотна (3), чапля руда (4), 
лунь (5), сова болотна (6) 

На родючих чорноземах вирощують рiзноманi тнi 
. . 

зернов1 культури: озиму пшеницю, ячм1нь, просо. 
3начнi площi вiдведено пiд кукурудзу. Чорноземнi 
r'рунти сприятливi для вирощування соняшнику, 
цукрового буряку, картоплi. 

У зонi лiсостепу поширенi фруктовi сади. На баш
танах дозрiвають кавуни та динi. Багатий лiсостеп 
на виноградники. 
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Перевіряємо себе






НАЗАД

Зміст

Розділ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ
ПРИРОДНІ ЗОНИ УКРАЇНИ  

ДЕ НА ЗЕМЛІ СПЕКОТНО, А ДЕ – ХОЛОДНО

ПОДОРОЖУЄМО ЗОНАМИ МІШАНИХ І ШИРОКОЛИСТИХ ЛІСІВ

 КОЛЕКТИВНЕ ВИГОТОВЛЕННЯ ЛЕПБУКА «ТАЄМНИЧИЙ ЛІС»

ПОДОРОЖУЄМО ЛІСОСТЕПОМ

ПОДОРОЖУЄМО ПРОСТОРАМИ СТЕПУ

СХОДЖЕННЯ НА ГОВЕРЛУ

 ПРОЄКТ «КАРПАТСЬКА КРАСУНЯ»

ПОДОРОЖ КРИМСЬКИМИ ГОРАМИ

ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ КАРПАТ І КРИМСЬКИХ ГІР





ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ


ПОДОРОЖУЄМО ЗОНАМИ МІШАНИХ І ШИРОКОЛИСТИХ ЛІСІВ (с. 162-169)


ЦІКАВЕ ВІДЕО:
https://youtu.be/lYU-kMaIsFA – Правила поведінки в лісі. 
Лісовий етикет 


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


ТЕМА 4. ПРИРОДНІ ЗОНИ УКРАЇНИ


ВІДЕОУРОКИ:


https://www.youtube.com/watch?v=ZhJNYsywnfo 
– Мішані ліси. Полісся
https://www.youtube.com/watch?v=WnJg76BspLU 
– Зона мішаних лісів України. Рослинний і
тваринний світ
https://www.youtube.com/watch?v=k-i5SgOBUYc 
– Широколистяні ліси Євразії







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://naurok.com.ua/shablon-do-interaktivno-vpravi-kola-vena-78798.html – Шаблон до 
інтерактивної вправи «Кола Вена» 
http://lt.ogo.ua/news/divovijni-vidkrittya-tamnichogo-polissya-foto/ – Дивовижні відкриття 
таємничого Полісся
 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА













ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


ЦІКАВО!


 Ліси називають легенями планети


 Зелені рослини виробляють кисень, 
необхідний нам для життя, і поглинають 
вуглекислий газ, який ми видихаємо (або 
виділяємо). Так, одне зріле листяне дерево 
виробляє щоденний запас кисню для двох, 
а то й для десяти людей.  


 Найстарішим деревом в Україні 
вважається 1300-річний дуб в урочищі 
Юзефін Рівненської області.


Дерев у світі приблизно в 
шістдесят разів більше, ніж 
людей. Але щороку Земля 
втрачає майже сто мільйонів 
дерев.   


Найпоширеніше у світі 
листяне дерево – береза.







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


ЦІКАВО!
Рудий ліс


Джерела: https://tsikavi-fakty.com.ua/50-tsikavyh-faktiv-pro-lisy-i-dereva-nashoyi-planety/ 
https://eco.rayon.in.ua/topics/436361-prirodniy-sarkofag-yak-lis-zakhishchae-nas-vid-novoi-chornobilskoi-
katastrofi 
https://www.bbc.com/ukrainian/science/2015/02/150202_chornobyl_report_animals_vc 


 Аварія на Чорнобильській атомній 
електростанції сталася 26 квітня 1986 року. 
Ліс, що був розташований одразу за ЧАЕС, 
взяв на себе гігантську дозу випромінювання. 
Через це всі дерева за 30 хвилин повністю 
пожовтіли (фактично вони загинули). Згодом 
ліс було повалено й поховано в землі. 


 Радіаційний фон досі небезпечний, проте зараз на місці Рудого лісу 
росте цілком звичайний зелений ліс. Варто зазначити, що відколи людина 
майже покинула зону відчуження, ліс поступово повертає собі свої права, 
перетворивши на суцільні хащі села й самі міста Чорнобиль та Прип’ять. 
Українські науковці стверджують, що у чорнобильській зоні відновлюється 
дика природа. Навіть попри радіацію, відсутність людей у зоні робить свою 
справу: там з’являються унікальні види тварин та птахів.
Зокрема, там знову з’явились унікальні для України бурі ведмеді, зростає 
кількість лосів, оленів, вовків, рисей, а також коней Пржевальського, яких 
сюди завезли в дев’яностих роках.
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ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


Цікаві завдання 


НАЗАД


ДЕ НА ЗЕМЛІ СПЕКОТНО, А ДЕ - ХОЛОДНО


Тест


Обери правильну відповідь


В якому тепловому поясі розташована Україна?
• холодному (полярному)
• помірному
• тропічному
В якому тепловому поясі спостерігається зміна пір року?
• холодному (полярному)
• помірному
• тропічному
Природні зони – це …
• теплові пояси землі
• великі ділянки земної кулі, що різняться своїми природними умовами, ґрунтами, рослинним і


тваринним світом 
• великі ділянки суходолу, що омиваються океанами
Природні зони змінюються …
• зі сходу на захід
• з півночі на південь


https://naurok.com.ua/test/teplovi-
poyasi-zemli-587905.html


https://learningapps.org/7443380 – 
Розповідаємо про Сонце





		Пустая страница



		back_Plan: 

		p142_2: 

		1: Off

		2: 



		p12_2: 

		1: Off

		2: 



		p121_2: 

		1: Off

		2: 



		p11_2: 

		1: Off

		2: 










ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


Цікаві 
завдання 


Тест


НАЗАД


СХОДЖЕННЯ НА ГОВЕРЛУ


Познач правильну відповідь 


Карпатські гори знаходяться на …


2.


1. Познач на карті гори Карпати


https://learningapps.org/11618104 – Гори Карпати
https://learningapps.org/11700496 – Оберіть вправу «Гори Карпати» (кросворд)


• сході України


• заході України


• півдні України


• півночі України


 https://vseosvita.ua/test/ukrainski-karpaty-304576.html
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ПРОЄКТ


НАЗАД


Колективне виготовлення лепбука «Таємничий ліс»


Навчальний фільм «Таємниці лісу»


Корисні посилання:
http://korusno-znatu.in.ua/inshe/zagadky/zagadky-pro-lis-na-ukrayinskij-movi/ – Загадки про ліс 
http://www.megaznaika.com.ua/pryslivya-prykazky-prykmety-pro-lis-dereva/ – Прислів’я і приказки про ліс
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ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


ПОДОРОЖУЄМО ЛІСОСТЕПОМ


Лісостеп
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ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


СХОДЖЕННЯ НА ГОВЕРЛУ


Гори України
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ


ПОДОРОЖУЄМО ЛІСОСТЕПОМ (с. 170-175)
ЦІКАВЕ ВІДЕО:


https://youtu.be/OHtciq-XK9g – Природа Слобожанщини. Лісостеп
https://youtu.be/YD1sNastiWc – Рослини та тварини лісостепу


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


ТЕМА 4. ПРИРОДНІ ЗОНИ УКРАЇНИ


ВІДЕОУРОКИ:
https://youtu.be/mmDBChYpl5Q – Лісостеп
https://youtu.be/-XQtXTqI204 – Лісостеп – багатство України (Захопливе навчання)







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













На Придніпровській низовині найбільші площі займають чорноземи. Глибина 
цих найкращих у світі ґрунтів сягає 120-150 см.


 Порослі лісом широкі балки в Україні називають байраками. У них ростуть дуб, граб, 
клен, ясен, липа, часом береза й осика. У підліску – кущі ліщини, калини, брусниці.


 У межах Придніпровської височини виділяють Канівські гори, які сягають заввишки 
до 244 м. Насправді це не гори, а глибоко й густо порізана ярами й балками колись 
плоска поверхня, що набула вигляду гір.


 Найдовшою річкою лісостепової зони в Україні є Псел, ліва притока Дніпра. Довжина 
річки – 717 км і вона перетинає Придніпровську низовину. Витоки Псла розташовані в 
Росії. Річка перетинає російсько-український кордон на північний захід від села Запсілля. 
Впадає в Дніпро між містами Кременчук та Горішні Плавні.


 Найдовшою правою притокою Дніпра в межах лісостепу є Рось. Витік річки 
розташований на Вінниччині в заказнику «Зелені криниці». Подолавши 346 км, на 
Черкащині поблизу села Хрещатик Рось впадає у Дніпро.


 Упродовж останніх 150 років людина докорінно змінила природні ландшафти 
лісостепової зони. Лісистість території зменшилася майже в 5 разів, а розораність 
земель становить 75 %.


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


ЦІКАВО!


НАЗАД


Джерело:
https://geografiamozil2.jimdofree.com/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%
D0%BD%D0%B0/%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%96%D1%81%
D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%83/ 
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ


СХОДЖЕННЯ НА ГОВЕРЛУ (с. 182-187)
ЦІКАВЕ ВІДЕО:


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


ТЕМА 4. ПРИРОДНІ ЗОНИ УКРАЇНИ


ВІДЕОУРОКИ:
https://youtu.be/HyC87hoMoZs – Гори Карпати 
(Захопливе навчання)


https://youtu.be/TGYgfGFJUgM – Карпати: 10 вражаючих фактів


https://youtu.be/cq0af3IY9xQ – Українські Карпати: розташування та поділ
https://www.youtube.com/watch?v=BO2UmY4WtD8 – Гора Говерла







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://svitkarpat.org/blog/naytsikavishi-fakty-pro-karpaty.html – Найцікавіші факти про Карпати







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА













Готуємося до сходження на Говерлу


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


ЦІКАВО!


НАЗАД


Перший туристичний маршрут на гору Говерла було відкрито ще в 1880 році.
 Схо́дити на Говерлу найкраще в літні місяці, а особливо в липні та серпні. В цей період ви матимете 


найбільші шанси побачити неймовірні гірські пейзажі з її вершини. Підніматися на гору не варто, якщо 
погода цьому не сприяє. Туман, дощ, а можливо і сніг, значно ускладнюють сходження. А ось у період 
з жовтня по травень підніматися на гору дозволено виключно альпіністам. 


 Зазвичай турист під час підйому робить близько 50 зупинок для відпочинку. На швидкість 
пересування впливає не тільки фізична підготовка, а й розмір багажу. У разі сходження лише на 
Говерлу треба сьогодні ж із неї спуститися (на цій горі заборонено ставити намети та розпалювати 
багаття), тому не варто нести із собою багато речей, цілком достатньо пляшки з водою, шоколадки та 
теплої куртки або кофтини на випадок раптового похолодання.


Джерело: Джерело: https://tut-
cikavo.com/pro-ukrainu/vyznachni-
miscya/709-goverla


 На вершині Говерли поставлена плита, в якій вміщено капсули із землею з усіх областей України. 
Також на Говерлі встановлено металевий хрест та 
флагшток, на якому майорить український прапор. 
Ще є кількаметровий обеліск, який колись 
ділив кордони Польщі та Чехословаччини.





		back_Plan: 








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







1 ЧАСТИНА 


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ 


Тема 4. Природні зони України


ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


№ 
Тема/ 


проблема/ 
проєкт/


Очікувані результати та індекс 
очікуваного результату в ТОП Навчальна діяльність Змістова 


лінія 


О
св


іт
ня


 
га


лу
зь


 


37 Де на Землі 
спекотно, а де – 
холодно 


-розпізнає і називає рослини, тварин, гриби своєї 
місцевості (по 3-4 представники), моделює зв’язки 
між ними; [4 ПРО 4.3] 
-складає ланцюги живлення; [4 ПРО 2.2]; 
- характеризує природну зону України за планом; [4 
ПРО 3.1]; 
-наводить приклади використання людиною 
природничо-наукових знань; [4 ГІО 2.2]; 
-- обговорює безпечне й доцільне використання знань 
про природу[4 ПРО 2.1]; 


Робота з ілюстраціями, фізичною 
картою України (шкільним атласом). 
Дослідно-пошукова робота «Де на 
Землі отримують по декілька врожаїв 
культурних рослин на рік?». 


Людина у 
суспільстві 
Природа 
Людина і 
природа 


ПРО 
ГІО 


38 Подорожуємо 
зонами мішаних і  
широколистих 
лісів 


- наводить приклади і описує природні угруповання 
своєї місцевості за планом (назва угруповання, 
рослини і тварини угруповання, зв’язки між ними, 
значення угруповання для людини); [4 ПРО 1.5]; 
- характеризує мешканців природного угруповання, 
їхні зв’язки між собою і неживою природою; [4 ПРО 
3.1]  
- пояснює залежність між умовами природної зони 
та її мешканцями, особливостями праці і побуту 
людей, які в ній проживають; [4 ПРО 3.3]  


Робота з ілюстраціями, фізичною 
картою України (шкільним атласом). 
Пошук та підготовка інформації  з 
додаткових джерел про тварин 
мішаних або широколистих лісів. 


Природа ПРО 


- спостерігає сезонні явища у природі своєї 
місцевості, характеризує зміни в неживій і живій 
природі та в діяльності людей, які при цьому 
відбуваються; [4 ПРО 2.2]  
- аналізує зв’язки в природних угрупованнях 
(організмів між собою, організмів із неживою 
природою); [4 ПРО 3.1]; 
-складає ланцюги живлення; [4 ПРО 2.2] НАЗАД







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


39 Колективне 
виготовлення 
лепбука 
«Таємничий  ліс» 


-планує дії для реалізації задуму в матеріалі; [4 ТЕО 
1.1] 
-раціонально використовує час та матеріали, зокрема і 
вторинні [4 ТЕО 3.1; 3.2] 
-описує процес створення виробу, естетичні і 
технічнірішення; [4 ТЕО 1.5] 
-аналізує ефективність своєї комунікативної діяльності 
вкоманді, зокрема в мережах; [4 ТЕО 1.5] -презентує 
результати власної або спільної проєктно-технологічної 
діяльності, обговорює їх з іншими тапрогнозує 
подальші плани щодо проєктно-
технологічноїдіяльності; [4 ТЕО 1.5] 
-розуміє значення добрих взаємин, їх перевагу над 
конфліктами, сутність доброзичливості, милосердя, 
поступливості, наполегливості, відповідальності; [4 ГІО 
6.1] 
-наводить приклади і описує природні угруповання 
своєї місцевості за планом (назва угруповання, рослини 
і тварини угруповання, 
зв’язки між ними, значення угруповання для людини); 
[4 ПРО 1.5] 


Пошук інформації. Колективна 
робота над створенням лепбука. 
Презентація виконаної роботи. 
Виявлення проблеми, потреб у 
виготовленні виробів. Обмін 
інформацією. Вибір об’єкта 
проєктування. 
Оцінка можливостей, ресурсів і 
ризиків. 
Визначення технологічної 
послідовності виготовлення 
спроєктованого виробу. 
Виготовлення виробу за визначеною 
послідовністю. 


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


ТЕО 
ГІО 
ПРО 


40 Подорожуємо 
лісостепом 


Робота з ілюстраціями, фізичною 
картою України (шкільним атласом). 
Пошук та підготовка інформації  з 
додаткових джерел про річки, що 


Природа ПРО -наводить приклади і описує природні угруповання 
своєї місцевості за планом (назва угруповання, рослини 
і тварини угруповання, зв’язки між ними, значення 
угруповання для людини); [4 ПРО 1.5]; 
-характеризує мешканців природного угруповання, їхні 
зв’язки між собою і неживою природою; [4 ПРО 3.1]
-пояснює залежність між умовами природної зони та її 
мешканцями, особливостями праці і побуту людей, які в 
ній проживають; [4 ПРО 3.3]  
-спостерігає сезонні явища у природі своєї місцевості, 
характеризує зміни в неживій і живій природі та в 
діяльності людей, які при цьому відбуваються; [4 ПРО 
2.2]  
-аналізує зв’язки в природних угрупованнях 
(організмів між собою, організмів із неживою 
природою); [4 ПРО 3.1]; 
-складає ланцюги живлення; [4 ПРО 2.2] 
- характеризує природну зону України за планом [4 
ПРО 3.1] 


перетинають лісостеп, про 
водоплавних птахів, що мешкають у 
зоні лісостепу. 
Складання ланцюгів живлення. 


НАЗАД







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


НАЗАД


41 Екскурсія 
просторами степу 


-наводить приклади і описує природні угруповання 
своєї місцевості за планом (назва угруповання, 
рослини і тварини угруповання, зв’язки між ними, 
значення угруповання для людини); [4 ПРО 1.5]; 
- характеризує мешканців природного угруповання, 
їхні зв’язки між собою і неживою природою; [4 ПРО 
3.1]  
- пояснює залежність між умовами природної зони та 
її мешканцями, особливостями праці і побуту людей, 
які в ній проживають; [4 ПРО 3.3]  
- спостерігає сезонні явища у природі своєї 
місцевості, характеризує зміни в неживій і живій 
природі та в діяльності людей, які при цьому 
відбуваються; [4 ПРО 2.2]  
- аналізує зв’язки в природних угрупованнях 
(організмів між собою, організмів із неживою 
природою); [4 ПРО 3.1]; 


Практичний блок (спостереження, 
дослідження, вправляння). 
 Складання характеристики 
природного угруповання своєї 
місцевості. Вивчення умов існування 
рослин і тварин своєї місцевості.  
Моделювання зв’язків у природному 
угрупованні  


Людина 
Людина і 
природа 
Людина у 
суспільстві 
Природа 


ПРО 
ГІО 
СЗО 


-складає ланцюги живлення; [4 ПРО 2.2] 
-характеризує природну зону України за планом 
- пояснює, від чого залежить безпека в довкіллі [4 
СЗО 2.1]; 
-наводить приклади використання людиною 
природничо-наукових знань[4 ГІО 2.2]; 
-обговорює безпечне й доцільне використання знань 
про природу[4 ПРО 2.1] 


42 Сходження на 
Говерлу 


-розповідає про найважливіші природні об’єкти 
України, своєї місцевості;[4 ПРО 2.2] 
-наводить приклади використання людиною 
природничо-наукових знань[4 ГІО 2.2]; 
-обговорює безпечне й доцільне використання знань 
про природу[4 ПРО 2.1] 


Робота з ілюстраціями, фізичною 
картою України (шкільним атласом). 
Пошук та підготовка інформації  з 
додаткових джерел про річки ,що 
беруть початок в Українських 
Карпатах,  
Створення гасла та умовних знаків, 
які б доречно встановити у передгір’ї 
Карпат. 


Людина у 
суспільстві 
Природа 


ПРО 
ГІО 







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


43 Проєкт 
«Карпатська 
красуня» 


-раціонально використовує час та матеріали, зокрема 
і вторинні [4 ТЕО 3.1; 3.2] 
-добирає матеріали для виготовлення спроєктованого 
виробу, зокрема і вторинні; [4 ТЕО 1.3; 3.2] 
-розраховує орієнтовні витрати; [4 ТЕО 3.1] 
-розуміє значення добрих взаємин, їх перевагу над 
конфліктами, сутність доброзичливості, милосердя, 
поступливості, наполегливості, відповідальності; [4 
ГІО 6.1]  
-називає природні ресурси України (водні, ґрунтові, 
корисні копалини, рослинні і тваринні) і пояснює їх 
значення для громадян нашої держави; [4 ПРО 1.3] 


Виготовлення об’ємного виробу з 
паперу.  Презентація виробу.  
Презентація досягнень та реклама. 
Виготовлення виробу за визначеною 
послідовністю. 


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


ТЕО 
ГІО 
ПРО 


44 Подорож 
Кримськими 
горами 


-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]; 


Робота з ілюстраціями, фізичною 
картою України (шкільним атласом). 
Пошук та підготовка інформації  з 
додаткових джерел про рослинний і 


Людина 
Людина у 
суспільстві 
Природа 


ГІО 
ПРО 


-наводить приклади використання людиною 
природничо-наукових знань; [4 ГІО 2.2]; 
-визначає головне в інформації природничого змісту, 
висловлює враження щодо неї;презентує інформацію 
про природу у виглядіповідомлення, малюнку, 
схеми, презентації тощо; [3 
ПРО 2.2] 


тваринний світ Кримських гір.  
Дослідження червонокнижних 
рослин і тварин Кримських гір. 


Людина і 
природа 


45 Заповідні території 
та охорона природи 
Карпат  
і Кримських гір 


- розповідає про найважливіші природні об’єкти 
України, своєї місцевості; [4 ПРО 2.2]; 
-виявляє повагу до досвіду українського народу у 
збереженні природи [4 ГІО 5.1]; 
- робить висновок про різноманітність і цілісність 
природи Землі [4 ПРО 1.4] 
-наводить приклади використання людиною 
природничо-наукових знань; [4 ГІО 2.2]; 
-обговорює безпечне й доцільне використання знань 
про природу[4 ПРО 2.1]; 
-визначає головне в інформації природничого змісту, 
висловлює враження щодо неї; 
презентує інформацію про природу у вигляді 
повідомлення, малюнку, схеми, презентації тощо; [3 
ПРО 2.2] 


Робота з ілюстраціями, фізичною 
картою України (шкільним атласом). 
Пошук та підготовка інформації  з 
додаткових джерел про 
природоохоронні території свого 
краю. 
Дослідження окремих гаїв, струмків 
та джерел рідного краю.  


Людина 
Людина у 
суспільстві 
Природа 
Людина і 
природа 


ПРО 
ГІО 


НАЗАД
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ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


ДЕ НА ЗЕМЛІ СПЕКОТНО, А ДЕ – ХОЛОДНО


Чому без Сонця неможливе життя на Землі
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ


ДЕ НА ЗЕМЛІ СПЕКОТНО, А ДЕ – ХОЛОДНО (с. 155-161)


https://youtu.be/kXFMR26-SOY – Полюси Землі та екватор. 
Відео для дітей 


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


ТЕМА 4. ПРИРОДНІ ЗОНИ УКРАЇНИ


ЦІКАВЕ ВІДЕО:


ВІДЕОУРОКИ:


https://tydyvy.com/video/DykyQlo – Теплові пояси Землі та 
їх вплив на природу (Козак ТВ)
https://youtu.be/ppgsvbah91s – Теплові пояси Землі 
(Навчайся із задоволенням)
https://youtu.be/_DmjMF8g1Uo – Як поверхня Землі 
нагрівається сонячними променями







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/heohrafiia/813-tsikavi-fakti-pro-ekvator – Цікаві факти про екватор 
https://tsikavi-fakty.com.ua/tsikavi-fakty-pro-pivdennyj-polyus/ – Цікаві факти про Південний полюс 
https://tut-cikavo.com/svit/heohrafiia/742-tsikavi-fakti-pro-pivnichnij-polyus-yaki-bagato-khto-ne-znae 
– Цікаві факти про Північний полюс







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА













ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


ЦІКАВО!


 Найхолодніше місце на Землі – в Антарктиді. Фахівці знайшли точку, де температура 
опускається нижче нуля до -92 ...- 94°С. Дослідники зазначають, що найхолодніше місце на 
планеті перебуває на крижаному гребені, що з’єднує Купол Аргус і Купол Фуджі. Ці точки 
розташовані на вершині льодового щита в східній частині Землі Королеви Мод в 
Антарктиді. Там учені знайшли западини глибиною від 2 до 4 метрів. У них збирається 
вкрай холодне повітря близько -94°С. Фахівці наголошують, що якщо необережно вдихнути 
при такій температурі, то можна отримати опіки. Пошуками найхолоднішого місця Землі 
екологи займалися з 2003 року за допомогою супутника НАСА Аква і Landsat 8. Раніше 
рекордно низькою температурою на Землі вважався показник в -89,2°С. Він був 
зафіксований на дослідницькій станції «Восток» у 1983 році в Антарктиці.


 Найсухіше місце на Землі знаходиться також в Антарктиді, й аж ніяк не в Сахарі або 
іншій відомій пустелі. Це – регіон під назвою «Сухі долини». Ці долини майже повністю 
вільні від льоду й снігу, оскільки волога випаровується під дією найпотужніших вітрів, що 
досягають швидкості 320 км/
год. У деяких районах цього регіону дощів не було вже два мільйони років.







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


 Найхолодніше населене місце на Землі – селище Оймякон (Якутія, Росія). Середня температура 
в січні тут 50 градусів морозу. Найнижча температура була зафіксована в 1926 році – мінус 71 
градус. Тут давно люди звикли до холоду. За температури мінус 50 діти ходять до школи, а 
скасовують заняття в молодших класах за температури -52̊ С.


Подивитися, де це на географічній карті, можна тут: https://goo.gl/maps/pJDtH2twJmptwvrj6


ЦІКАВО!







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


ЦІКАВО!


  Найспекотніше місце на Землі – пустеля 
Деште-Лут в Ірані. Тут за допомогою супутника 
зафіксовано +71 градус за Цельсієм - це 
рекордна температура на поверхні Землі!
Найвища температура в населеному місці – 
майже +59 градусів за Цельсієм – була 
зафіксована в 1922 році на околицях міста Ель-
Азізія (Лівія).


Подивитися, де це на географічній карті, 
можна тут: 
https://goo.gl/maps/nJZcXqRJXQ76dYQg9







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


Одне із найбільш сонячних місць на планеті – це Мертве море (Ізраїль). 
Тут приблизно 330 сонячних днів на рік! 


ЦІКАВО!


Подивитися, де це на географічній карті, можна тут: 
https://goo.gl/maps/MaYgxBnLtXUGfod66







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


Джерела: 
https://ua.korrespondent.net/tech/science/4260828-znaideno-naikholodnishe-mistse-na-zemli 
https://travel.24tv.ua/nayspekotnishi-mistsya-planeti-yaka-tam-nayvishha-novini-izrayilyu_n1509399 
https://tut-cikavo.com/pryroda/dovkillia/1038-ts-kav-fakti-pro-pogodu-ta-kl-mat 


А найменше сонця – на архіпелазі 
Північна Земля (Красноярський край, 
Росія). Там сонце світить усього 12 
днів на рік. 


ЦІКАВО!


Подивитися, де це на географічній 
карті, можна тут: https://goo.gl/maps/
QVb2RbvURBgqV4RXA
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ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


ПОДОРОЖУЄМО ЗОНАМИ МІШАНИХ І ШИРОКОЛИСТИХ ЛІСІВ
Які природні зони виділяють на території України?


Обери правильну відповідь
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ


ПОДОРОЖ КРИМСЬКИМИ ГОРАМИ (с. 188-191)
ЦІКАВЕ ВІДЕО:


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


ТЕМА 4. ПРИРОДНІ ЗОНИ УКРАЇНИ


ВІДЕОУРОКИ:
https://youtu.be/Ia8rFygOdrA – Кримські гори
https://youtu.be/0d6GLa-BYQA – Кримські гори (Наталя Крива)
https://youtu.be/cWMG8Zj2aCA – Кримські гори – природа, рослинний і тваринний світ


https://youtu.be/XplIAq7amkY – Кримські гори







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













ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


ЦІКАВО!


НАЗАД


 Півострів Крим – унікальне, красиве й загадкове місце з дивовижною природою і 
привабливим для життя кліматом. На його невеликій території зустрічаються відразу три 
природні зони: степ, гори та південний берег Криму.


 На горі Роман-Кош, найвищій точці півострова, можна зустріти рідкісну квітку – сріблястий 
кримський едельвейс. Він ендемічний, тобто такий, що росте тільки в Криму.


 Неймовірно гарне місце – Великий Каньйон Криму. Розташований він в глибині північного 
схилу Ай-Петрінського гірського масиву. Його максимальна глибина досягає 320 метрів, найвужчі 
місця між протилежними схилами – від 3-х до 5-ти метрів.


 Вершина Ай-Петрі – найвітряніша точка півострова. Максимальна зафіксована на ній 
швидкість вітру – 50 м/с. Канатна дорога, яка веде до вершини Ай-Петрі, є найдовшою безопорною 
повітряною дорогою на планеті. Її кабінки піднімаються на 850 метрів, подолавши відстань у 1,6 
кілометра. При цьому вона визнається однією з найбезпечніших в світі.


 Для Криму береза — дерево незвичайне. Практично всі берези тут насаджено.


 Водоспад Учан-Су


 Найвищий водоспад Криму – Учан-Су. 
Знаходиться він в околицях Ялти. Висота Учан-Су 
майже 100 метрів, але за потужностю він поступається 
водоспаду Джур-Джур, розташованому недалеко від 
села Генеральське.


Джерело: https://tsikavi-fakty.com.ua/50-tsikavyh-
faktiv-pro-krym/ 
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ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


Цікаві 
завдання 


https://learningapps.org/14560969 – Будова гори 
https://learningapps.org/4723523 – Форми земної поверхні України


Тест


НАЗАД


ПОДОРОЖ КРИМСЬКИМИ ГОРАМИ


Познач правильну відповідь 


Найвища гора Криму – …


• Говерла


• Роман-кош


• Ай-Петрі


2.


1. Познач на карті Кримські гори


https://vseosvita.ua/test/krymski-hory-301963.html 





		Пустая страница
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ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


Цікаві 
завдання 


https://learningapps.org/3192047 – Овочеві й фруктово-ягідні культури
https://learningapps.org/1485500 – Хто що їсть?
https://vseosvita.ua/test/pryrodni-zony-ukrainy-lisostep-274467.htmlТест


НАЗАД


ПОДОРОЖУЄМО ЛІСОСТЕПОМ 


Лісостеп охоплює …


• північну частину території України


• центральну частину території України


• південну частину території України


2. Познач правильну відповідь


1. Познач на карті зону лісостепу





		Пустая страница
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ


ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ 
КАРПАТ І КРИМСЬКИХ ГІР (с. 192-199)


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


ТЕМА 4. ПРИРОДНІ ЗОНИ УКРАЇНИ


ВІДЕОУРОКИ:
https://youtu.be/_TtdA40y0js – 
Заповідники України (Наталя Крива)


ЦІКАВЕ ВІДЕО: 
https://youtu.be/AMiL1PO_BXs – 
Відеопрезентація «Приголомшлива Україна. 
Природні заповідники»







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 
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НАЗАД


РУХАНКА













ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


ЦІКАВО!


НАЗАД


Знайомтеся: Бобер європейський


Європейські бобри живуть у водоймах та річках. 
Споруджують житла двох типів: на високих берегах річок 
вони риють нори, а у водоймах з низькими, заболоченими 
берегами споруджують «хатки»  на віддалі від берега. 
Отвір нори та виходи хатки завжди розташовані нижче 
рівня води. Для того, щоб вода надійно захищала боброві 
оселі, а також для  транспортування й заготівлі кормів, 
бобри будують загати й підіймають рівень води. 
Інстинктивні знання бобрів в сфері інженерної справи 
надзвичайно глибокі й подекуди їм вдається навіть 
підіймати або опускати рівень води, видаляючи  молоді 
дерева одних видів і залишаючи інші.


За останні 30 років, після Чорнобильської катастрофи, зусиллями бобрів зона відчуження 
ЧАЕС була затоплена місцевою популяцією бобрів. До нашого часу на місці, де колись після 
потужної програми меліорації (висушування боліт з метою використання земель для 
сільського господарства) розміщувались села та поля, тепер знову розкинулось безкрайнє 
болото. Тож бобер один з видів, що своєю діяльністю підтримує збереження екосистем, 
важливих для стабілізації клімату та виживання тисяч інших видів. Саме тому бобер 
охороняється на загальноєвропейському рівні.


Джерело: https://uncg.org.ua/bober-ievropejskyj-kyivshchyna/ 
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НАЗАД


Знайомтеся: перегузня


ЦІКАВО!


Найяскравіший і найстрокатіший звір 
Європи, єдиний строкатий хижак 
нашого континенту! Латинська назва 
peregusnа походить від української назви 
звіра, хоча ссавець поширений ще в 20 
державах Східної Європи, Азії та 
Африки. Україною, точніше Луганською 
і частково Донецькою та Харківською 
областями, проходить межа поширення 
перегузні.


Перегузня зустрічається в цілинних степах, мешкає в норах, які залишає лише 
вночі. За даними Червоної книги України, у нашій державі мешкає приблизно 
100 особин цього виду. Відомо, що перегузні вимирають через розорювання 
степових ділянок та зникнення кормової бази – ховрахів і сліпаків, які також 
вимирають. 


Джерело: https://uncg.org.ua/smarahdovi_skarby-perehuznia/ 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


ЦІКАВО!


Знайомтеся: півонія тонколиста


Українці здавна називають цю рослину “воронець”. В Україні зустрічається 
в південній частині Лісостепу, у Степу (південь Луганщини, Донеччини, 
Харківщини та Запоріжжя), а також на яйлах Гірського Криму (наприклад, 
на Чатир-Дазі). Раніше цей вид був значно ширше розповсюджений. В 
різних областях України його назва присвоєна кільком населеним пунктам. 
І ще одному – на заході Польщі. Півонія тонколиста – один з найвідоміших 
видів рослин, занесених до Червоної книги України. 


Джерело: https://uncg.org.ua/pivoniia-tonkolysta-kharkivshchyna/ 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


ЦІКАВО!


Знайомтеся: черепаха болотяна


Довжина її панцира може сягати 23 см, а в 
особливо великих екземплярів навіть більше. 
Це єдиний вид черепах, що природно мешкає 
в Україні. Черепахи потребують природних 
водотоків або стоячих водойм з відкритим 
плесом, де можна вилізти погрітись на сонці, і 
чистою водою, де мешкає вдосталь здобичі 
(переважно безхребетних та дрібної риби). 
Болотна черепаха приносить користь, 
знищуючи личинки комарів та хворих риб (у 
воді черепаха дуже спритна, проте може 
вполювати лише хвору або поранену рибу). 


 У кінці червня-середині липня можна часто бачити маленьких черепашат, що, 
вилупившись з яєць, прямують до найближчої водойми. Черепахи живуть кілька десятків 
років. Зимують, закопуючись у мул на дні водойм, які не промерзають до дна, і виходять на 
поверхню в перші тривалі теплі весняні дні. Як не дивно, черепахи не цураються сусідства з 
людиною і населяють водойми в населених пунктах. Це, приміром, стосується водойм 
нацпарку “Голосіївський” у Києві.


Джерело: https://uncg.org.ua/cherepakha-bolotiana-kyiv/







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


ЦІКАВО!


Знайомтеся: вусач альпійський


Один з найкрасивіших жуків України. Вусач альпійський – рідкісний мешканець 
високогірних букових пралісів. Личинка розвивається в деревині відмерлих буків 
2-4 роки. Місця мешкання цього виду в Україні переважно включені до 
Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО.


Джерело: https://uncg.org.ua/smarahdovi_skarby-vusach-alpijskyj-lvishchyna/ 
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ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


ПОДОРОЖУЄМО ПРОСТОРАМИ СТЕПУ


Природні зони України. Степ
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ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


Цікаві 
завдання 


https://learningapps.org/3130161 – Комахи – найчисельніша група тварин на Землі 
https://learningapps.org/5799183 – Ланцюг живлення


https://naurok.com.ua/test/step-992416.htmlТест


НАЗАД


ПОДОРОЖУЄМО ПРОСТОРАМИ СТЕПУ 


Степи охоплюють …


• північну частину території України


• центральну частину території України


• південну частину території України


2. Познач правильну відповідь


1. Познач на карті зону степу





		Пустая страница
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ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


ПОДОРОЖ КРИМСЬКИМИ ГОРАМИ


Кримські гори
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ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


Цікаві 


завдання 


НАЗАД


ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ КАРПАТ І КРИМСЬКИХ ГІР 


https://learningapps.org/11463540 – Заповідні території України
https://learningapps.org/12332328 – Рослини і тварини заповідників України
https://learningapps.org/6766051 – Охорона рослин і тварин
https://learningapps.org/12188558 – Природнича вікторина для 4-го класу  (пригадуємо й підсумовуємо)


https://naurok.com.ua/test/zapovidni-teritori-ta-ohorona-prirodi-karpat-i-
krimskih-gir-1007008.html


Тест


КАНІВСЬКИЙ
ПРИРОДНИЙ 
ЗАПОВІДНИК


ПОЛІСЬКИЙ
ПРИРОДНИЙ 
ЗАПОВІДНИК


БІОСФЕРНИЙ 
ЗАПОВІДНИК 
«АСКАНІЯ-НОВА»


КРИМСЬКИЙ 
ПРИРОДНИЙ
ЗАПОВІДНИК


КАРПАТСЬКИЙ 
БІОСФЕРНИЙ 
ЗАПОВІДНИК


В якій природній зоні України знаходиться заповідник? 
Обери правильну відповідь
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ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


ПОДОРОЖУЄМО ЗОНАМИ МІШАНИХ І ШИРОКОЛИСТИХ ЛІСІВ 


Цікаві 
завдання 


https://learningapps.org/9054764 – Листяні та хвойні рослини
https://learningapps.org/11648771 – Правила поведінки у лісі


https://naurok.com.ua/test/gra-tak-ni-zona-mishanih-lisiv-351768.htmlТест


НАЗАД


Познач зони мішаних 
і широколистих лісів
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ


ПОДОРОЖУЄМО ПРОСТОРАМИ СТЕПУ (с. 176-181)
ЦІКАВЕ ВІДЕО:


https://www.youtube.com/watch?v=yD-Cbbs10cI – Мультфільм «Це наше і це твоє. Асканія-Нова»
https://www.youtube.com/watch?v=tADWbphxfrI – «Педан про таємне життя диких тварин. Асканія-
Нова». 12 серія «Книга-мандрівка. Україна» 
https://youtu.be/PTi3e-Xw6Rk – Український степ. Частина 1 https://youtu.be/otrT46QFmus – 
Український степ. Частина 2 https://youtu.be/q79a1eSkXcY – Український степ. Частина 3


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


ТЕМА 4. ПРИРОДНІ ЗОНИ УКРАЇНИ


ВІДЕОУРОКИ:
https://www.youtube.com/watch?v=Pv6SbEVJlXQ – Український степ







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://www.the-village.com.ua/village/city/travel/266259-diva-ukrayini-5-krasivih-mists-priazov-ya – 
Асканія-Нова: перший степовий заповідник  







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА













Найбільший в світі степовий регіон – Євразійський степ або Великий степ. Він знаходиться в 
Східній Європі і Центральній Азії та простягається від земель Угорщини до земель східного Китаю 
на понад 7000 км. Вчені поділяють Євразійський степ на декілька регіонів, які розрізняють за 
висотою, кліматом, кількістю опадів та іншими характеристиками. Український степ – це західна 
частина одного з таких регіонів, Чорноморсько-каспійського (Понтійсько-каспійського) степу.


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


ЦІКАВО!


НАЗАД


Євразійський степ протягом всієї 
історії був домівкою для багатьох 
великих племен, древніх держав і 
кочових імперій, таких як Сюнну, 
Скіфія, Кіммерія, Сарматія, Гунська 
імперія, Хоразми, Трансоксіани, 
Согдіана, Сянбей, Монголи.
Для українців степ завжди був 
символом вільнолюбства. У низинах 
Дніпра виникли перші козацькі січі, 
які відіграли неоціненну роль у 
становленні державності України.


Смуга Євразійського степу (бірюзовим кольором) 
Джерела: https://uk.wikipedia.org/wiki/Український_степ 
https://dovidka.biz.ua/step-tsikavi-fakty 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


ЦІКАВО!


На території українського степу неподалік Херсона 
є унікальна природна зона – Олешківські піски


Природне диво, пустеля серед Європи – так 
красномовно описують Олешківські піски. 
Дослідники вважають ці піщані масиви 
напівпустелею, поява якої зумовлена 
природними процесами, а розвиток – 
господарською діяльністю людини. 
Олешківські піски – це унікальна для півдня 
України природна зона, де можна побачити 
незвичайні екосистеми та рідкісні види рослин. 
Вивчення цих територій триває досі, а 
науковці продовжують робити відкриття. 
Протяжність масивів піску від берегів Чорного 
моря на заході та до міста Каховка на сході – 
158 кілометрів. 


Джерело: https://ukrainer.net/oleshkivski-pisky/ 


Протягом 2007-2010 років тут було створено Національний природний парк «Олешківські піски». 
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ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА 
ПРИРОДИ КАРПАТ І КРИМСЬКИХ ГІР
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