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Перевіряємо себе
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Перевіряємо себе



НАЗАД

Зміст

 Розділ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ
ЯК НАУКА ДОПОМАГАЄ НАМ ПІЗНАВАТИ НАВКОЛИШНІЙ СВІТ

ПРИРОДА УКРАЇНИ
НАША КРАЇНА - УКРАЇНА

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНІ ГЛОБУСИ І КАРТИ

ПРО ЩО РОЗПОВІДАЮТЬ КАРТИ

Проєкт "Пізнаємо Україну"
ЯК ОРІЄНТУВАТИСЯ НА МІСЦЕВОСТІ

ЩО ТАКЕ ПЛАН МІСЦЕВОСТІ

ЩО ТАКЕ МАСШТАБ

ЯКА ПОВЕРХНЯ УКРАЇНИ

Проєкт "Модель гори"
ЩО ЗМІНЮЄ ПОВЕРХНЮ ЗЕМЛІ

ЯКІ КРАЇНИ Є СУСІДАМИ УКРАЇНИ

Проєкт "Зустрічаємо сусідів"
МИ - ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ

ПРО ВЕЛИКІ ПРАВА МАЛЕНЬКОЇ ДИТИНИ

Проєкт "Виготовлення ігрового інвентарю"


	Пустая страница




ПРОЄКТ


НАЗАД


Зустрічаємо сусідів


ЦІКАВЕ ВІДЕО:
https://youtu.be/9DkJ1YE6L-U – 10 національних страв: кухні країн Європи


Національні страви України
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ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


НАЗАД
Цікаві завдання:


Обери правильну відповідь 


Штучна гора, утворена через підземний 
видобуток корисних копалин:


Стародавня поховальна споруда у 
вигляді земляного насипу:


https://learningapps.org/11911665 – Форми земної поверхні


Що змінює поверхню Землі





		test-1-8-1: [ . . . . . .]

		test-1-8-2: [ . . . . . .]

		back_Plan: 








ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


НАЗАД


Цікаві завдання:


Тести
https://naurok.com.ua/test/prava-i-obov-yazki-ditey-778520.html
https://naurok.com.ua/test/testova-robota-723306.html


https://learningapps.org/11127207 – Які права та обов’язки у дітей
https://learningapps.org/20045623 – Діти та їхні права й обов’язки
https://learningapps.org/17518906 – Права чи обов’язки


Про великі права маленької дитини
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ


Як орієнтуватися на місцевості (с. 21-26)


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


ТЕМА 1. ПРИРОДА УКРАЇНИ


ВІДЕОУРОКИ:


https://youtu.be/VPDSB5cidbg – Орієнтування на місцевості за місцевими ознаками
https://youtu.be/GuC7MQbUd08 – Компас 


ЦІКАВЕ ВІДЕО:


https://youtu.be/AIgYp_6FwJE – Горизонт. Сторони горизонту (DmitVik) 
https://youtu.be/bY2tEyyzFgs – Горизонт. Сторони горизонту. Навчальне відео. Природознавство, 
четвертий клас (Kozak TV)







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://naurok.com.ua/ – Освітній проект «На Урок»
https://vseosvita.ua/ – Спільнота активних освітян
https://nus.org.ua/ – Нова українська школа
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/worksheets/tag-environment-iresearch-klas4 – 
Розвиток дитини. Практичні завдання
https://pustunchik.ua/ua/online-school/geography?School_page=2 – Дитячий портал 
«Пустунчик». Географія







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА


Пісня «Сторони світу» для фізкультхвилинки













ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


ЦІКАВО!


  А чи знаєте ви, що є такий вид спорту як спортивне орієнтування?
 Спортивне орієнтування – це завжди щось нове, цікаве та захопливе. Тут 
не встановлюються рекорди, а бути кращим можна лише тут і зараз. Це вид 
спорту, у якому гармонічно поєднуються фізичні, розумові та психологічні 
якості атлета.
 Спортивне орієнтування зародилось у скандинавських країнах у 19-20 ст. і 
використовувалось як елемент підготовки збройних сил, та згодом змагання 
почали проводитися й поза армією.
 Орієнтування ділиться на види: спортивне орієнтування бігом (СОБ), 
спортивне орієнтування на лижах (СОЛ), спортивне орієнтування на 
велосипедах (МТБО), точне орієнтування (ТРО).
 Орієнтувальники долають свої маршрути лісами, полями, парками та містами. Якщо в легкоатлетів, 
лижників чи велосипедистів є коло в манежі чи на стадіоні із чітко визначеним місцем старту, фінішу та 
маршрутом, або ж кросова траса чи траса по шосе із чітким маркуванням, то орієнтувальник сам обирає свій 
шлях. На старті атлет отримує, власне, місце старту, а також контрольні пункти (на яких у визначеному порядку 
має відмітитися) і точку фінішу. Хто пройде всю дистанцію та зробить це швидше за інших, той і переміг. Для 
навігації орієнтувальник має карту, де в спеціальних знаках відображена місцевість, та компас, а для відмітки – 
електронний чіп.
 Лідерами у світовому орієнтуванні є Скандинавські країни, Швейцарія та Росія. За свою історію Україна 
також відзначилася. Юрій Омельченко виборов медаль найвищого ґатунку та дві срібні чемпіонатів світу та дві 
срібні й одну бронзову чемпіонатів Європи. Надія Волинська здобула бронзову медаль Всесвітніх ігор, срібну 
медаль чемпіонату світу та дві срібні медалі чемпіонатів Європи. Олександр Кратов виборов дві бронзові медалі 
чемпіонатів світу, одну з яких здобув у складі естафети разом з Денисом Щербаковим та Павлом Ушкварком. А 
в 2007 році Україна проводила чемпіонат світу зі спортивного орієнтування в Києві.


Джерела: https://gathletics.com.ua/2017/03/27/orienteering-introduce/ 
https://orienteering.org.ua/pro-sport/ 
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ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


Яка поверхня України


Географічна карта. Умовні знаки на карті


Корисне посилання:


https://school.home-task.com/karta-ukrayini-umovni-poznachennya-na-karti-rivnini-gori-
vodojmi/ – Карта України. Умовні позначення на карті (рівнини, гори, водойми)
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ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


Про великі права маленької дитини


Твої громадянські права та обов’язки


КОРИСНЕ ВІДЕО:


https://youtu.be/Gj87fWaBdFs – Я досліджую світ (3 клас). 
Права та обов'язки громадянина
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ


Наша країна – Україна (с. 7-10)


ЦІКАВЕ ВІДЕО:
https://youtu.be/lxL8oQ42DRQ?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Україна серед 
держав Євразії
https://youtu.be/Ug1sIAmwT4Y?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Моя країна – 
Україна. (Етнографічне районування України. Особливості традиційного одягу українців.) 
https://youtu.be/tFgnu_v7FnM – Цікаві факти про українську мову 
https://youtu.be/sCkbw0sMMZw?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Твоя країна 
– Україна (пластиліновий мультфільм про Україну)
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2CyjLc5zvHUmKhDDanMRDzwCCrKsI_XP – 
Анімаційний серіал «Моя країна – Україна», 20 серій


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


ТЕМА 1. ПРИРОДА УКРАЇНИ







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


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/worksheets/tag-independence_day-klas4-subject – Розвиток дитини. 
Практичні завдання
https://pustunchik.ua/ua/holidays – Дитячий портал «Пустунчик». Свята







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА:
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ
ТЕМА 1. ПРИРОДА УКРАЇНИ 


Про великі права маленької дитини (с. 57-62)


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


https://youtu.be/0l1hcz-6U1w – День Конституції України (для дітей)
https://youtu.be/gT2IJrIKQto – Великі права маленької дитини
https://youtu.be/BWUxZk-hqq0 – Мультфільм про права дитини
https://youtu.be/obgsoJfowQ0 – Мультфільм «Права дітей» (на основі казок)


ЦІКАВЕ ВІДЕО:


ВІДЕОУРОКИ:
https://youtu.be/PFUtVHiBwPk – Права дитини (Все для вчителя)
https://youtu.be/VvnM3JmBGXI – Твої обов’язки вдома
https://youtu.be/nO362cxDt8w – Права дитини. Урок від патрульних
https://youtu.be/TU51of7rXDg?list=PLSl4G2z7Zekund0HkZh2JUJWNKySyx91D – 
Обов’язки дитини. Поради від патрульних 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://naurok.com.ua/ – Освітній проект «На Урок»
https://vseosvita.ua/ – Спільнота активних освітян
https://nus.org.ua/ – Нова українська школа
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/worksheets/tag-klas4 – Розвиток дитини. Практичні 
завдання
https://pustunchik.ua/ua/online-school/jurisprudence/uchim-prava-detej-igraja – 
Дитячий портал «Пустунчик». Вчимо права дітей, граючись


Офіційна довідка 


https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text – Конвенція про права дитини
https://libraryschool15kamenetzpodolsk.jimdofree.com/%D0%BF%D1%80%D0%B0%
D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8/ – Конвенція 
ООН про права дитини







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА
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ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


Які країни є сусідами України


Як знайти Україну на карті світу?


КОРИСНЕ ВІДЕО:
https://youtu.be/4BGLh2tb5gY – 3 клас. ЯДС. Як знайти Україну на карті світу?
https://youtu.be/x_-T4CjLreM – Україна на карті світу
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ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


НАЗАД


Тести
https://naurok.com.ua/test/plan-i-karta-909550.html – План і карта 


https://learningapps.org/8061949 – Орієнтування за сонцем і місцевими ознаками
https://learningapps.org/9180096 – Природознавство (горизонт) 
https://learningapps.org/3980391 – Як орієнтуватися за компасом?
https://learningapps.org/3980303 – Будова компаса 
https://pustunchik.ua/ua/checkYourself/train-your-attention/Kartynka-zagadka - 
Тренуй увагу! Картинка-загадка


Як орієнтуватися на місцевості


Цікаві завдання:
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ПРОЄКТ


НАЗАД


Пізнаємо Україну
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ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


Що змінює поверхню Землі


Форма земної поверхні


КОРИСНЕ ВІДЕО:


https://youtu.be/CqbY-DDIN4A – Рельєф України
https://www.youtube.com/watch?v=wVRKZPB_FCY&ab_channel=DouglasSchmidtDouglasSchmidt – ЯДС, 2 
клас. Які бувають форми земної поверхні
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ


Для чого потрібні глобуси й карти (с. 11-16)


https://youtu.be/FG0fTKAqZ5g – Земля з космосу


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


ТЕМА 1. ПРИРОДА УКРАЇНИ


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


ЦІКАВЕ ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://naurok.com.ua/ – Освітній проект «На Урок»
https://vseosvita.ua/ – Спільнота активних освітян
https://nus.org.ua/ – Нова українська школа
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/worksheets/tag-environment-iresearch-klas4 – 
Розвиток дитини. Практичні завдання
https://pustunchik.ua/ua/online-school/geography?School_page=2 – 
Дитячий портал «Пустунчик». Географія
https://naurok.com.ua/post/14-cikavih-kart-ukra-ni-yakih-nemae-v-pidruchnikah-geografi – 
14 цікавих карт України







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА


Пісня «Мандрівка планетою» для фізкультхвилинки













ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


ЦІКАВО!


Увесь світ – це кошеня, яке грається з Австралією 


Карта щастя. 
Синім кольором позначені країни, де живуть 
найщасливіші люди, червоним – найменш щасливі


За межами кола на карті живе менше людей, ніж усередині цього кола







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


 Рукопис має висоту 1,75 м і 1,9 м в розвороті. Важить 320 кг. Щоб підняти цю книгу, потрібно 
приблизно 6 людей. Зараз гігантський атлас зберігається в Британському музеї, а в 2010 році вперше 
був виставлений на загальний огляд.
 Атлас містить 39 старовинних детально виконаних карт. За історичними даними, велетенська 
книга була дарунком голландського купця Йогансена Кленке королю Карлу II.


Джерело: https://vsiknygy.net.ua/neformat/49149/ 


Географічний атлас Кленке – найважча в світі книга 
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ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


Ми – громадяни України


Я – громадянин України!


КОРИСНЕ ВІДЕО:


https://youtu.be/feknrZAaOKs – 3 клас. ЯДС. Хто є громадянами України?
https://youtu.be/rnnd9qzVm0M – Хто є громадянами України. Я досліджую світ. 3 клас
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ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


Для чого потрібні глобуси й карти


Глобус, карти та сторони світу


КОРИСНЕ ВІДЕО:
https://youtu.be/kXFMR26-SOY?list=PLZfWJ4Zw16k0Sa5-8Wq3m2KqUABkzGfUc 
– Полюси Землі та екватор
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ


Як наука допомагає нам пізнавати навколишній світ (с. 2-6)


ВІДЕОУРОКИ:
https://youtu.be/vBkDVt5P2t0 – Винаходи людства


ВІДЕО:
https://www.youtube.com/watch?v=ZDQgm3mQQ0s – Зазирни в Музей "Експериментаніум"!
https://youtu.be/XX0J1rIApXA – Початок історії та писемність
https://youtu.be/OV0VlO-FjlU – Шлях книги від давнини до сучасності
https://youtu.be/TqUZX-n_2-U – Подорож зразка ґрунту крізь лабораторію
https://youtu.be/xDnT0poIfyc – Винаходи. Цікаві факти 
https://youtu.be/4BYz_UCaCv4 – НАШІ. 5 українських стартапів, що підкорили світ 
https://youtu.be/6-2UPhFvF4E -  Хто існував на території України
https://youtu.be/HnnDpbJMw00 – «Книга-мандрівка. Україна». Код Кнорозова


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







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


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/worksheets/tag-klas4/ - Розвиток дитини. Практичні завдання 
https://pustunchik.ua/ua/online-school/inventions - Дитячий портал «Пустунчик». Винаходи 
https://pustunchik.ua/ua/online-school/linguistics/istoriia-pysmennosti-i-gramotnosti - Дитячий 
портал «Пустунчик». Писемність і освіта Київської Русі: як писали наші прадіди
https://pustunchik.ua/ua/online-school/achievement/zhinky-vynakhidnytsi-shcho-zminyly-istoriiu - 
Дитячий портал «Пустунчик». 12 жінок-винахідниць, які змінили хід історії
 https://childdevelop.com.ua/articles/edu/4384/ - Цікаві наукові факти для ваших дітей
https://subject.com.ua/textbook/nature/5klas/1.html - Науки, що вивчають природу
https://tut-cikavo.com/tekhnolohii/naukovi-facty/779-tsikavi-fakti-pro-nobelivsku-premiyu - Цікаві 
факти про Нобелівську премію 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА:













ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ ПРО НАУКУ, ЗНАННЯ, РОЗУМ 
Вік живи – вік учись


Знання людині – що крила пташині


Наука в ліс не веде, а з лісу виводить


Знання красить, а незнання смішить


З усіх скарбів знання найцінніше, тому що воно не може бути ні вкраденим, ні 
загубленим, ані знищеним


Здобудеш освіту – побачиш більше світу


Виховання, як золото, – дорого цінується скрізь


Учитися ніколи не пізно


Знання багато місця не займає


Учися не до старості, а до смерті


Не соромно не знати, соромно не вчитись







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


ЦІКАВО! Хто винайшов колесо?
 Без сумніву, можна сказати, що колесо є дуже важливим та корисним винаходом, що значно 


полегшує людям життя. Сьогодні ми вже не можемо уявити своє життя без використання колеса.


Перші колеса, як не дивно, винайшли не для того, аби пришвидшити свій рух, а для того, щоб перевозити 
різні багажі. Коли люди вже осіли й почали займатися торгівлею, їм знадобилося знаряддя, яке полегшило 
би перевезення вантажу. Зрозуміло, що великий вантаж (наприклад, каміння, деревину чи зерно) 
неможливо було переносити вручну чи навіть за допомогою тварин. Тому потрібно було вигадувати щось 
ефективне. Найдавніші колеса виготовляли з дерева, глини та навіть з каменю. 


На жаль, історія не зберегла даних про те, хто саме придумав колесо. Можливо, це був колективний 
винахід, а не творіння однієї людини. Напевно, це назавжди залишиться для нас таємницею. Проте з різних 
археологічних знахідок ми можемо приблизно визначити місця, де вперше почали виготовляти колеса.


Найдавніші, глиняні, колеса були знайдені на території 
сучасної Словенії. Ці знахідки датують останньою чвертю V 
тисячоліття до нашої ери. Наступні колеса (датовані IV 
тисячоліттям) виявили на території сучасних Німеччини, 
Польщі та України. 


Винахід колеса сприяв розвитку різних ремесел. Колесо люди 
застосували в гончарному крузі, млині, токарному верстаті… 
Поява колеса дала поштовх до розвитку науки в цілому.


Джерело: https://answiki.org.ua/596-
khto-prydumav-koleso.html





		back_Plan: 








ПРОЄКТ


НАЗАД


Модель гори
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ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


Що таке масштаб


 Позначте план місцевості
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ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


НАЗАД


Цікаві завдання:


Ми – громадяни України 
Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням? 


Верховною владою в Україні є народ.
ТАК НІ


Главою нашої держави є король.
ТАК НІ


Слово «демократія» походить від грецьких 
«демос» (народ) і «кратос» (правити).


ТАК НІ


Україна є демократичною країною.
ТАК НІ


Громадяни України можуть робити все, що їм заманеться.


ТАК НІ


https://learningapps.org/7316711 – 
Кросворд з теми «Спільнота» 


https://learningapps.org/3265870 – 
Права й обов’язки громадян


https://learningapps.org/17518124 – 
Оберіть фразу, яка найточніше 
пояснює права людей
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ПРИГАДАЙМО!


НАЗАД


Як наука допомагає нам пізнавати навколишній світ


Методи вивчення природи


ВІДЕО:
https://youtu.be/WffzbTk7BME - НАШІ. 5 відкриттів українців, які змінили світ
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ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


НАЗАД


Уявіть, що вам потрібно дослідити
один із зображених об’єктів. Допо-
можіть вченому обрати прилад для
того, щоб визначити:


• довжину і ширину листка рослини


• рік випуску стародавньої монети


• масу кістки мамонта


лінійка


ваги
мікроскоп


лінійка
лупа
телескоп


мікроскоп


лінійка


ваги


Корисні посилання:
https://learningapps.org/18194489 – Класифікація наук 
https://learningapps.org/3083224 - Кросворд «Наука»
https://learningapps.org/9592301 - 10 винаходів українців, 
важливих для всього світу
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ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


НАЗАД


Цікаві завдання:


Обери правильну відповідь 


Спеціальна книга, де зібрані карти:
атлас
глобус
путівник


Лінія на глобусі, що з'єднує Південний і Північний полюси:
меридіан
паралель
екватор


Лінії, накреслені подібно до екватора через певну відстань:
меридіани
паралелі
осі


Карту, на якій нанесено гори й рівнини, океани й моря, 
річки й озера та інші природні об'єкти називають...


політичною
фізичною
історичною


https://learningapps.org/1842931 – 
Материки й океани
https://learningapps.org/12663964 – 
Материки
https://learningapps.org/4309514 – 
Океани
https://learningapps.org/watch?
v=prae5z5tc19 – Які бувають карти


Для чого потрібні глобуси й карти
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ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


Як орієнтуватися на місцевості


Що таке горизонт? Основні сторони горизонту


КОРИСНЕ ВІДЕО:


https://youtu.be/_tm4EYfLMq4 – Як орієнтуватися в лісі
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ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


Про що розповідають карти


Географічні карти
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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 







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


НАЗАД


Зміст курсу «Я досліджую світ» охоплює досить широке коло питань: від елементарних правил особистої гігієни 
до знань про нашу планету. При цьому людина, природа й суспільство розглядаються в їхній нерозривній, 
органічній єдності.


Зміст розділу 1 «Подорожуємо Україною» охоплює чотири теми: «Природа України», «Культурна спадщина України», 
«Багатства України», «Природні зони України», мета яких ознайомити учнів з природними багатствами України та свого 
краю, способами зображення Землі, її поверхні: глобус, географічна карта, план місцевості; формами рельєфу країни, 
корисними копалинами, водними ресурсами, ґрунтами, природними угрупованнями, природними зонами, охороною 
природи в країні й своїй місцевості, основними правами та обов’язками дитини; формувати активну позиції щодо 
громадянської і соціально-культурної належності себе й своєї родини до України; інтерес до пізнання історії та природи 
свого краю і країни; пошани до символів держави, ініціативної патріотичної поведінки у громадських акціях, у відзначенні 
пам'ятних дат і подій. Виконуючи проєкти учні навчаються моделювати карту України, створюють власноруч модель гори, 
досліджують, які страви є традиційними для країн, що межують з Україною; розраховують собівартість виготовлених 
виробів та повторно використовують матеріали в роботі; ознайомлюються із сучасними матеріалами для виготовлення 
виробів.


 Програма побудована на основі принципів:
• цілісності навколишнього світу, спрямованого на формування у школярів розуміння нерозривного зв’язку складових
елементів навколишнього середовища й вироблення стратегії поведінки людини в природі та соціумі;
• міждисциплінарності, який передбачає логічне включення та інтеграцію знань різних наук (біології, екології, географії,
астрономії, фізики, математики тощо);
• системності – матеріал подано від простого до складного, знайомлячи з основними принципами взаємозв’язку в системі
«природа-суспільство»;
• історизму, який передбачає подачу природничих та історичних подій відповідно до часу, місця й умов їх виникнення;
• гуманізму, який включає систему людських цінностей, право людини на свободу, щастя, розвиток і прояв всіх її здібностей;
• взаємозв’язку краєзнавчого, регіонального та глобального підходів до розкриття екологічних проблем;
• відповідності змісту, форм і методів психолого-віковим потребам учнів.
 Зміст курсу представлено в чотирьох розділах: «Подорожуємо Україною», «Материки і океани», «Всесвіт і сонячна система», 
«Майбутнє – це ми», що дозволяє сформувати уяву молодших школярів про цілісний і водночас багатогранний 
навколишній світ з його взаємозв’язками і взаємозалежностями. 







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


Навчально-методичний комплект:


підручник «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 4 КЛАС. У 2 частинах;
робочий зошит – навчальний посібник «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 4 КЛАС. У 2 частинах; 
альбом з технологій «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 4 КЛАС;


діагностичні роботи та тест-картки «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 4 КЛАС  


автори Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ніна Павич 
видавництво ГЕНЕЗА, 2021


НАЗАД







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


НАЗАД


№ 
Тема/ 


проблема/ 
проєкт/


блок 


Очікувані результати та індекс 
очікуваного результату в ТОП Навчальна діяльність Змістова 


лінія 


О
св


іт
ня


 
га


лу
зь


 


1 ЧАСТИНА 


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ 


1  Як наука 
допомагає нам 
пізнавати 
навколишній 
світ 


-наводить приклади використання людиною 
природничо-наукових знань [4 ГІО 2.2]; 
-пояснює можливості людини; значення 
знань, освіти, працелюбства в досягненні 
успіхів і спілкуванні [4 ПРО 1.6];
-пояснює необхідність виробляти в собі такі 
риси [4 СЗО 8.1];


Творче завдання – підготовка 
повідомлення  про українського 
вченого, 
що зробив значний внесок у 
науку. Ознайомлення з 
джерелами інформації про 
виникнення наук, про важливі 
винаходи давніх людей. 


Людина і 
природа. 
Людина. 
Людина 
серед людей 


ГІО 
ПРО 
СЗО 


Тема 1. Природа України 


2 Наша країна – 
Україна 


-знає зміст основних символів держави 
(Гімн, Прапор, Герб, рідна мова) [4 ГІО 
8.3];, зміст народних символів [4 ГІО 8.3]; 
- має уявлення про права та обов’язки; 
право на життя; рівноправність людей, 
право кожного на захист, любов і 
піклування; право на працю, захист, 
відпочинок; право на освіту [4 ГІО 6.2]; -
виявляє патріотичні почуття і прагнення 
знати більше про досягнення українців у 
різних галузях [4 ГІО 4.2];
-показує на карті України і називає 
місцевість свого проживання, Україна на 
карті світу, значення різних видів карт
[4 ПРО 1.1];


Дослідження поетичних творів, 
пісень тощо, у яких 
прославляються державні та 
народні українські символи. 
Обговорення змісту наведених 
статей Основного Закону 
України - Конституції. 


Людина в 
суспільстві. 
Людина і 
світ. 
Природа 


ГІО 
ПРО 







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


НАЗАД


Для чого 
потрібні 
глобуси і 
карти 


-має уявлення значення різних видів карт [4 ПРО 1.1]; 
-розпізнає: рівнини, гори, пагорби, яри; знаходить і 
показує на картах материки, океани та інші об’єкти 
відповідно до навчального завдання [4 ПРО 2.2];


4 Про що 
розповідають 
карти 


Ознайомлення з 
картографічними умовними 
знаками. 
Практична робота. Робота з 
різними картами 


Природа ПРО 


5  Проєкт 
«Пізнаємо 
Україну» 


-пояснює, від чого залежить безпека вдома, в 
школі, в довкіллі [4 СЗО 2.1]; 
-наводить приклади використання людиною 
природничо-наукових знань; матеріалів і 
виробів з них; місцевих виробництв [4 ГІО 2.2]; -
класифікує конструкційні матеріали за їх 
ознаками і властивостями [4 ТЕО 1.3];
-використовує матеріали вторинної переробки 
для виготовлення нових виробів [4 ТЕО 3.2];
-організовує власну діяльність з виготовлення 
виробу індивідуально або в групі [4 ТЕО 1.1; 2.2]; 
- раціонально використовує час та матеріали, 
зокрема і вторинні [4 ТЕО 3.1; 3.2];
-знаходить і показує на картах материки, океани 
та інші об’єкти відповідно до навчального 
завдання [4 ПРО 2.2];
-показує на карті України і називає місцевість 
свого проживання, Україна на карті світу
[4 ПРО 1.1];


Дизайн-проєктування – 
моделювання та 
конструювання. 
Макетування.Добірматеріалів. 
Виготовлення виробу за 
визначеною 
послідовністю.Безпечне  
використання інструментів і 
матеріалів під час виконання 
технологічних операцій 
обробки різних матеріалів 
(деревинні, пластик, 
пластмаса, текстильні, 
вторинні тощо). 


Інформаційно-
комунікаційне 
середовище. 


Середовище 
проєктування. 
Середовище 
соціалізації


Людина серед 
людей.
Природа 


ТЕО 
ГІО 
СЗО 
ПРО 


3 


-має уявлення значення різних видів карт [4 ПРО 1.1]; 
-розпізнає: рівнини, гори, пагорби, яри; знаходить і 
показує на картах материки, океани та інші об’єкти 
відповідно до навчального завдання [4 ПРО 2.2];


Робота з глобусом і картами Природа 







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


НАЗАД


Як орієнтуватися 
на місцевості 


-називає способи орієнтування на місцевості; 
визначає сторони горизонту по компасу        
[4 ПРО 1.1]; 
-орієнтується на місцевості за допомогою 
компасу, Сонця і місцевих ознак [4 ПРО 1.5];
-визначає сторони горизонту по компасу; 
застосовує знання для складання плану 
приміщення, орієнтування на місцевості       
[4 ПРО 1.4];


Практична робота. Складання 
плану приміщення. Визначення 
сторін горизонту за допомогою 
Сонця. 


Природа ПРО 


Яка поверхня 
України 


-має уявлення значення різних видів карт
 [4 ПРО 1.1];
-розпізнає: рівнини, гори, пагорби, яри; 
знаходить і показує на картах об’єкти 
відповідно до навчального завдання 
[4 ПРО 2.2];
-називає правила поведінки під час 
землетрусів, повені [4 ПРО 1.1];


Відпрацювання навиків 
читання карти. Робота з 
картами атласу 


Природа ПРО 


8 Проєкт  
«Модель гори» 


використовує інструменти й пристосування, 
дотримуючись безпечних прийомів і норм 
санітарії [4 ТЕО 2.1; 4.3]; 
виявляє готовність і здатність співпрацювати 
з іншими [4 ТЕО 1.1; 1.4; 1.5]; 
розпізнає: рівнини, гори, пагорби, яри            
[4 ПРО 1.1]; 


Виготовлення виробу за 
визначеною послідовністю. 
Доброчинна діяльність в 
групах, середовищі для 
задоволення потреб 
оточуючих та збереження 
природного середовища.  


Середовище 
техніки і 
технологій. 
Середовище 
соціалізації.  
Природа. 


ТЕО 
ПРО 


6


7







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


НАЗАД


9 Що змінює 
поверхню Землі 


-розпізнає: рівнини, гори, пагорби, яри; 
знаходить і показує на картах об’єкти 
відповідно до навчального завдання [4 ПРО 
2.2];
-має уявлення і виявляє практично турботу 
про своє оточення, про довкілля та 
культурну спадщину [4 ГІО 1.3]; 
-відповідально ставиться до обговорення 
проблем природи, ухвалення рішень щодо 
поводження в природі без заподіяння їй 
шкоди [4 СЗО 4.5];


Робота з картою Природа. 
Людина в 
суспільстві. 
Людина і 
природа 


ПРО 
ГІО 
СЗО 


10  Що таке план 
місцевості 


-пояснює значення плану місцевостіі карти 
[4 ПРО 1.4];
застосовує знання для складання плану 
приміщення, орієнтування на місцевості    
[4 ПРО 1.4];


Відпрацьовування навиків 
роботи з картою 


Природа ПРО 


11  -пояснює значення плану місцевості й карти 
[4 ПРО1.4];
знаходить і показує на картах материки, 
океани та інші об’єкти відповідно до 
навчального завдання [4 ПРО 2.2];


Визначення на карті сторін 
горизонту. Порівняння плану 
місцевості, карти і малюнку 


Природа ПРО Що таке масштаб
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12 


Які країни є 
сусідами 
України 


-виявляє інтерес до пізнання символіки інших 
держав [4 ГІО 3.1]; 
-цікавиться іншими країнами, країнами сусідами 
[4 ГІО 3.2]; 
-виявляє патріотичні почуття і прагнення знати 
більше про досягнення українців у різних галузях 
[4 ГІО 4.2];  
-показує на карті України і називає місцевість 
свого проживання, Україна на карті світу, 
значення різних видів карт [4 ПРО 1.1]; 


Робота з адміністративною картою 
Європи. 
Дослідження сухопутних та 
морських кордонів України на 
карті. Здійснення віртуальної 
екскурсії до країн сусідів. 
Дослідження  в доступних 
джерелах інформації дитячих ігор 
країн - сусідів України.  
Підготовка міні-проєкту «Парад 
національних ігор країн Європи». 
Проєкт. Уявні подорожі в інші 
країни 


Людина в 
суспільстві. 
Людина і 
світ. 
Природа 


ГІО 
ПРО 


13  Проєкт 
«Зустрічаємо 
сусідів»   


-дотримується основних правил безпечного 
користування електроенергією, побутовими 
приладами (праска, електрична чи газова плита, та ін)
[4 ПРО 3.4], [4 СЗО 4.5]; 
-узгоджує власні потреби та потреби інших у виборі 
об’єкта проєктування [4 ТЕО 1.1]; 
-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]; 
-розмічає деталі на матеріалі за допомогою шаблонів, 
трафаретів або креслярських інструментів та вирізує 
їх [4 ТЕО 2.1]; 
-наводить приклади співробітництва України з 
іншими країнами щодо проблем охорони природи, 
енергозбереження, безпечного життя, запобігання 
стихіям; цікавиться іншими країнами, країнами- 
сусідами [4 ГІО 3.2]; 
-виявляє інтерес і повагу до різних культур і звичаїв 
[4 ГІО 3.1]; 
-знаходить і показує на картах материки, океани та 
інші об’єкти відповідно до навчального завдання       
[4 ПРО 2.2]; 


Обмін інформацією. Вибір 
об’єкта проєктування. 
Оцінка можливостей, ресурсів 
і ризиків. 
Раціональне використання 
часу та матеріалів. 
Презентація досягнень та 
реклама. 


Середовище 
проєктування. 
Середовище 
техніки і 
технологій. 
Середовище 
соціалізації.  
Людина і світ. 
Природа. 


ТЕО 
ГІО 
ПРО 
СЗО 


НАЗАД







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


НАЗАД


14 Ми – 
громадяни 
України 


- має уявлення про права та обов’язки; право 
на життя; рівноправність людей, право 
кожного на захист, любов і піклування; право 
на працю, захист, відпочинок; право на освіту 
[4 ГІО 6.2];
-виявляє патріотичні почуття і прагнення 
знати більше про досягнення українців у 
різних галузях [4 ГІО 4.2]; 
-має уявлення про культуру взаємин людей у 
сім’ї, школі, на вулиці [4 ГІО 7.1];
-має уявлення про неповторність кожної 
людини (зовнішність, поведінка, здібності, 
характер) [4 ПРО 1.1];


Виконання практико-
зорієнтованих завдань, 
наприклад, аналіз школи 
(держави) як мінісуспільства.  
Розв’язання прогностичних 
задач «Якби я був/була 
президентом… ». Створення 
альбому, портфоліо або 
облаштування тематичної 
виставки «Ми - громадяни 
України» (зображення символів, 
листівки, світлини). 


Людина в 
суспільстві. 
Людина і 
світ. 
Людина. 
Людина 
серед людей 


ГІО 
ПРО 


15  Про великі права 
маленької 
дитини 


- має уявлення про права та обов’язки; право 
на життя; рівноправність людей, право 
кожного на захист, любов і піклування; право 
на працю, захист, відпочинок; право на освіту 
[4 ГІО 6.2];
-пояснює, від чого залежить безпека вдома, в 
школі, в довкіллі [4 СЗО 2.1];
-виявляє патріотичні почуття і прагнення 
знати більше про досягнення українців у 
різних галузях [4 ГІО 4.2]; 
-дотримується основних правил безпечного 
користування електроенергією, побутовими 
приладами (праска, електрична чи газова 
плита, та ін) [4 ПРО 3.4], [4 СЗО 4.5];


Виконання практико-
зорієнтованих завдань, 
наприклад, дослідження служб у 
справах дітей (їх номерів 
телефонів) у населеному пункті, 
де мешкають діти. 
Розв’язання прогностичних 
задач «Що буде, якщо … »   
Навчальна гра «Хто ухвалює 
рішення?»
Огляд газетних новин або 
інтернет-видань на тему прав 
людини. Виготовлення колажу з 
газетних вирізок, копій світлин 
або роздруківок на тему прав 
людини. 


Людина. 
Людина в 
суспільстві. 
Людина і 
світ. 
Людина і 
природа 


ГІО 
СЗО 
ПРО 
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16 
Проєкт 
«Виготовлення 
ігрового 
інвентаря»  


-обґрунтовує актуальність виявленої проблеми
[4 ТЕО 1.1]; 
-продукує ідеї для вирішення виявленої проблеми
[4 ТЕО 1.1];  
-аналізує моделі, подібні обраному об’єкту 
проєктування (моделі-аналоги) [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];  
контролює та удосконалює технологію виготовлення 
виробу [4 ТЕО 2.2];  
-дотримується правил спільної роботи в групах 
[4 ТЕО 1.1; 1.4; 1.5];  
-оцінює і обґрунтовує цінність виконаних проєктів
[4 ТЕО 1.5];  
-описує процес створення виробу, естетичні і 
технічнірішення [4 ТЕО 1.5];  
-аналізує ефективність своєї комунікативної 
діяльності вкоманді, зокрема в мережах [4 ТЕО 1.5];  
- розуміє значення добрих взаємин, їх перевагу над 
конфліктами, сутність доброзичливості, милосердя, 
поступливості, наполегливості, відповідальності
[4 ГІО 6.1];  
-має уявлення про культуру взаємин людей у сім’ї, 
школі, на вулиці [4 ГІО 7.1];  
-розуміє значення добрих взаємин, їх перевагу над 
конфліктами, сутність доброзичливості, милосердя, 
поступливості, наполегливості, відповідальності
[4 ГІО 6.1];  
-вирішує конфліктні ситуації мирним шляхом [4 ГІО 
6.2];   
-вживає доречно слова етикету [4 СЗО 1.4] 


Виявлення проблеми, 
потреб у виготовленні 
виробів. Обмін 
інформацією. Вибір 
об’єкта проєктування. 
Оцінка можливостей, 
ресурсів і ризиків. 
Розрахунок витрат на 
матеріали. Обговорення 
різноманітних ситуацій. 


Середовище 
проєктування. 
Середовище 
техніки й 
технологій. 
Середовище 
соціалізації. 
Людина серед 
людей.
Людин а і 
природа 


ТЕО
ГІО 
СЗО 
ПРО 


НАЗАД
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ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


НАЗАД


Цікаві завдання:


Обери правильну відповідь 
Що таке карта? 


Документ, який дає змогу охопити поглядом велику частину поверхні Землі
Зменшене узагальнене зображення невеликої ділянки земної поверхні згори
Відображення місцевості збоку або згори
Відображення місцевості


Які карти називають фізичними?
Карти, на яких зображують різноманітні події, що відбулися в певній місцевості
Карти, на яких різними кольорами зображені різні країни
Карти, на яких показано обриси материків, висоту суходолу, глибину морів, озер, океанів
Карти, на яких різними кольорами зображені різні материки


Яким кольором позначають на карті низовини?
Коричневим
Зеленим
Жовтим


 Блакитним
Яким кольором на карті позначають гори?


Жовтим
Коричневим
Зеленим
Блакитним


https://learningapps.org/17698271 – 
Контурна карта 
https://learningapps.org/10571021 – 
Вкажи водойми України 


Про що розповідають карти
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ


Що змінює поверхню Землі (с. 41-44)


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


ТЕМА 1. ПРИРОДА УКРАЇНИ


ВІДЕОУРОКИ:
https://www.youtube.com/watch?v=x0mRndDOwkA – Зовнішні процеси (Цікавий світ)


ЦІКАВЕ ВІДЕО:
https://youtu.be/EWzk-QkocAI – Гора Пивиха за 1 хвилину. Ukraïner
https://youtu.be/vOTxwaFOKis – Терикони та місто
https://youtu.be/b3Hf0J5LRvM – Фосфогіпсові терикони, Рівненська обл. Аерозйомка 
https://youtu.be/U2YJi0HOBMo – с. Мала Каратуль. Змієві Вали. Великий Вал Переяслава







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://naurok.com.ua/ – Освітній проект «На Урок»
https://vseosvita.ua/ – Спільнота активних освітян
https://nus.org.ua/ – Нова українська школа
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/worksheets/tag-environment-iresearch-klas4 – 
Розвиток дитини. Практичні завдання
https://pustunchik.ua/ua/online-school/geography – Дитячий портал «Пустунчик». 
Географія







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА













ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


ЦІКАВО!


Джерело: https://pustunchik.ua/ua/online-school/
geography/hvylia-Aryzony 


Гори, утворені вивітрюванням


Кам’яні хвилі Аризони


«Що ж це за диво природи?» — здивовано 
запитаєш Ти.
По суті, це чотири скелі зі спільною основою та 
незвичайною структурою поверхні, яка й 
утворює ці неповторні хвилі. Сильні потоки 
води в сезони дощів за тисячі років майстерно 
відшліфували м’який піщаник цього каньйону, і 
вийшло ось таке піщане море.


Скелі Бабеле


Знаходяться в Румунії на території 
гірського масиву Бучеджі, що є частиною 
Південних Карпат. Скелі Бабеле разом з 
Бучеджським Сфінксом, що розташований 
неподалік, входять до списку Семи 
природних чудес Румунії.







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


Рукотворні гори


Скіфський курган «Солоха» Розташований 
на південний захід від села Велика Знам'янка 
Кам'янсько-Дніпровського району 
Запорізької області.


Золотий гребінь – шедевр золотарського 
мистецтва. Зберігається, як і решта знайдених у 
цьому кургані скарбів, у музеї «Ермітаж» (м. 
Санкт-Петербург, РФ).


Терикони


Рукотворні гори індустріальних районів







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


Водойми


На Вінниччині поблизу села Черепашинці 
Калинівського району є неймовірної краси 
водойма, яку ще називають «вінницькі 
Мальдіви».
Раніше на цьому місці був гранітний кар'єр. 
Його закрили ще в середині 90-х років ХХ 
століття. Після цього він поступово почав 
затоплюватися. За історичними даними 
глибина кар'єру сягає 100 метрів. Кожного 
року вода лише прибуває. Про це свідчать і 
дерева, які росли на березі та вже практично 
пішли під воду. Вода, до речі, прозора. У ясний 
день можна побачити предмети на глибині до 
двох метрів, видно як плаває риба. Завдяки 
цьому сонячне проміння проходить глибше у 
водні шари й через його заломлення здається, 
що Черепашинецький кар'єр має блакитний 
колір. Оточує озеро ліс та стрімкі береги.


Джерело: https://moemisto.ua/vn/blog/vinnitski-maldivi-vidpochinok-na-ozeri-v-cherepashintsyah-223.html 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


Неабияк змінили рельєф і штучні «моря». Це водосховища.


Найбільші водосховища України споруджено на річці Дніпро та Дністер. Так, Київське, 
Канівське, Кременчуцьке, Кам’янське, Дніпровське та Каховське водосховища утворюють 
Дніпровський каскад, будівництво якого тривало майже пів століття й було пов’язане з 
використанням води Дніпра для виробництва електроенергії та забезпечення водою 
населення України, судноплавства.


Джерело: https://uhe.gov.ua/media_tsentr/novyny/naybilshi-vodoskhovischa-ukraini-ta-ikh-
vazhliva-rol-u-gospodarskiy-diyalnosti
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ


Які країни є сусідами України (с. 45-52)


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


ТЕМА 1. ПРИРОДА УКРАЇНИ


ВІДЕОУРОКИ:
https://youtu.be/bdBhWqTfBdM – Природознавство (4 клас). Україна на карті світу 


ЦІКАВЕ ВІДЕО:
https://youtu.be/TJRjOnY8xgY – Країни – сусіди України
https://youtu.be/lxL8oQ42DRQ?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Україна серед держав 
Євразії 
https://youtu.be/q30GxJk0SlI – Ода до Радості. Гімн Євросоюзу з текстом (субтитри українською)
https://youtu.be/OsIv5qeSlYY – Як влаштований Європейський союз? 
https://youtu.be/KQBzWZE0bFQ – Цікаві факти про країни ЄС
https://youtu.be/WWzdI_6H8Ug – Вікторина до дня Європи в Україні







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://naurok.com.ua/ – Освітній проект «На Урок»
https://vseosvita.ua/ – Спільнота активних освітян
https://nus.org.ua/ – Нова українська школа
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://pustunchik.ua/ua/holidays/other-holidays/Do-dnya-Europe – Дитячий портал 
«Пустунчик». До дня Європи
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/1057 – Україна на планеті Земля (розробка уроку)







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА


Я танцюю з тобою, ти танцюєш зі мною













ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


ЦІКАВО!
Білорусь 


Територія Білорусі – 207 тисяч кв. км. Це 84-та країна за 
розміром у світі. На її території разом помістяться Бельгія, 
Голландія, Швейцарія та Угорщина.


Велику територію в Білорусі займають ліси, річки й озера. 


Мінськ – дуже зелене й чисте місто. Крім численних парків, 
тут знаходиться третій за величиною Ботанічний сад у світі.


Національна бібліотека Республіки Білорусь, відкрита в 2006 
році в Мінську, — одна з найбільших у світі. 


Національна бібліотека Республіки Білорусь


У білоруському місті Брест спеціально для кажанів було створено природний заповідник 
«Барбастелла». Задум удався — ці нічні створення злітаються сюди зі всієї Європи.


Картопля або «бульба», як її називають місцеві жителі, є національним надбанням. Білоруси 
придумали понад 300 страв із цим овочем, а національною вважають – деруни. Усе це пов’язано з 
тим, що в 1820-х роках був великий неврожай і тільки бульба рятувала людей від голоду. Тож 
картопля у великій пошані в цих краях.


Джерело: https://tut-cikavo.com/krajini/yevropa, https://tsikavi-fakty.com.ua/ 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


Молдова
Загальна площа країни – 33846 кв. кілометрів. Населення – 
3,6 млн жителів.


Назва країни походить від назви річки Молдови. Причому 
ця річка, протікає по сусідній Румунії, на молдовську 
територію взагалі ніяк не потрапляє.


Молдовська печера в селі Крива є однією з найбільших 
печер у світі. Довжина підземних галерей печери більше ніж 
89 кілометрів і складається з декількох рівнів. За площею 
вона займає 3-є місце серед гіпсових печер і 8-е серед 
найбільших печер у світі.


Молдова посідає сьоме місце у світі з виробництва волоських горіхів.


Мамалига – густа кукурудзяна каша – національне блюдо Молдови.


Кишинів є однією з найзеленіших європейських столиць.


Майже всі молдовани знають хоча б одну іноземну мову.


Джерело: https://tut-cikavo.com/krajini/yevropa, https://tsikavi-fakty.com.ua/ 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


Угорщина
 Угорщина славиться своїм багатим історичним 
минулим, яке збереглось у багатьох пам’ятках, визнаних 
об’єктами Світової спадщини ЮНЕСКО. Тут збереглися 
архітектурні пам’ятники Римської імперії, а на деяких 
будівлях можна чітко розрізнити турецький орнамент. 
Середньовічні замки, прекрасні палаци, самотні церкви – 
усі ці пам’ятки приваблюють чимало туристів в 
Угорщину.


Офіційна мова Угорщини – угорська. Найближчими 
«родичами» угорської мови є фінська та естонська. 


Чисельність населення Угорщини становить – 9,8 млн осіб.


Будапешт – це єдина європейська столиця, що має статус курорту, оскільки на його території 
розташовані термальні джерела.


Кубик Рубіка винайшов угорський винахідник Ерно Рубік у 1974 році.


Кулькову ручку, до якої зараз ми всі так звикли, винайшов у 1938 році угорський журналіст Біро Ласло 
Джозеф.


Чи не найвідоміша страва угорської кухні – бограч. Це перша страва, приготована з м’яса, солодкого 
перцю, меленої паприки, помідорів, картоплі, моркви та спецій. 
Бограч у перекладі означає «казан» і, дійсно, найсмачніше він 
виходить у казані на відкритому вогні.
Джерело: https://tut-cikavo.com/krajini/yevropa, https://tsikavi-fakty.com.ua/ 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


Словаччина
 Республіка Словаччина, що розташована майже в 
самому серці Європи, – дивовижна країна, де змішалися 
романська й слов’янська культури.


Столиця Словаччини – Братислава. З Братислави до 
столиці Австрії, Відня, можна дістатися на приміській 
електричці. А раніше замість неї взагалі ходив звичайний 
трамвай.


Чисельність населення Словаччини становить 5,4 млн осіб.


Чеська та словацька мови настільки схожі, що жителі цих двох країн без проблем розуміють один 
одного.


Словаччина та Словенія – різні країни. Словаки зазвичай ображаються, коли їхню країну плутають зі 
Словенією.


На території Словаччини збереглася величезна кількість стародавніх замків, за загальною кількістю 
яких країна займає третє місце у світі.


Демікат — традиційний літній словацький суп з бринзи. Бринза змішується з подрібненою цибулею зі 
спеціями, заливається теплим бульйоном від галушок або овочевим бульйоном 
до консистенції ніжного пюре. Подають із зеленню та сухариками, 
обсмаженими на салі.
Джерело: https://tut-cikavo.com/krajini/yevropa, https://tsikavi-fakty.com.ua/ 
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НАЗАД


Румунія
 У Південних Карпатах розташований гірський 
масив Бучеджі, на поверхні якого є багато вельми 
химерних скульптур. Їхніми авторами є небесні стихії: 
вітер і дощ. Найзнаменитішими вважаються 
скульптури, схожі на сфінкса, арфу та старця.


У селі Скерішоара, є льодовикова печера, знаменита 
найбільшим у всьому світі підземним льодовиком.


Однією з багатьох національних страв Румунії є чорба 
– суп із заправкою, який їдять на обід.


Найбільша в Європі будівля парламенту – у 
румунській столиці Бухаресті. У світі вона займає 
друге місце й поступається лише будівлі Пентагону в 
США. Палац Парламенту


Румунія славиться своїми вченими. Професор медичного факультету Бухареста Георге Марінеску був 
першим у світі, хто побачив нервові клітини під мікроскопом. Це був великий прорив в історії людства!


Джерело: https://tut-cikavo.com/krajini/yevropa, https://tsikavi-fakty.com.ua/ 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


Росія
 Росія – величезна країна. Це найбільша країна у світі за 
площею, вона займає одну шосту частину суші на планеті. 
 Столиця Росії – Москва. (До 1918 року столицею був Санкт-
Петербург.)


Чисельність населення Росії становить – 146 млн осіб.
 Через те, що Росія сильно витягнута зі сходу на захід, у країні 
цілих 11 часових поясів.


Приблизно 20 відсотків території Росії розташовано за 
полярним колом.
 Територія країни на 60 % вкрита лісами, а на – 10 % 
болотами. 


У Росії величезна кількість прісної води, тут протікає 2,5 мільйона річок і розташовані 3 млн озер.
Найдовша річка Європи – Волга, довжина якої становить 3 530 кілометрів.
Сибірське озеро Байкал – найглибше прісноводне озеро у світі й найбільше джерело прісної води 


на планеті.
 Російська кухня дуже різноманітна й по-своєму унікальна. Звичайно, багато в чому це результат 
змішання культур різних народів, що населяють величезну територію країни, а також суворого клімату 
Сибіру та Російської Півночі. На російському столі помітне та почесне місце займають пироги. Тісто 
російського пирога повинно бути завжди кислим, дріжджовим або живим. Начинкою можуть слугувати 
овочі, такі як: капуста, морква, горох, ріпа, картопля, цибуля, а також гриби, різноманітні каші з 
великим вмістом олії (зазвичай рисова), риба, м’ясо, домашня птиця, сир, яйця.


Озеро Байкал з космосу


Джерело: https://tut-cikavo.com/krajini/yevropa, https://tsikavi-fakty.com.ua/ 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


Польща
Чисельність населення Польщі становить — приблизно 38 млн осіб.


Слово «Польща» походить від назви племені «поляни», що означає «люди, що живуть у відкритих полях».


Варшава, столиця Польщі, була практично повністю зруйнована під час Другої Світової, після чого 
відбудована фактично з нуля.


Польський астроном Миколай Коперник першим припустив, що Земля не є центром Всесвіту.


Найпопулярніший десерт у польській кухні — пряники.


У Варшаві є вулиця імені Вінні-Пуха.


Близько третини всієї польської території займають ліси.


У Польщі є місце, де під прямим кутом перетинаються дві 
річки — Вельна та Нельба. При цьому через відмінності 
температур води, різну швидкість і рівень течій води річок 
не змішуються. Це підтвердили експерименти: недалеко від 
місця перетину в річки наливали фарби різних кольорів, і 
жодного змішування не відбувалося.


Джерело: https://tut-cikavo.com/krajini/yevropa, https://tsikavi-fakty.com.ua/ 





		back_Plan: 








ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ


Про що розповідають карти (с. 17-20)


https://youtu.be/bkpCahxEw10?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – 
Україна на 30 цікавих картах Європи та Світу
https://youtu.be/SMZQUbIxTtY – Електронні карти


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


ТЕМА 1. ПРИРОДА УКРАЇНИ


ЦІКАВЕ ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://earth.google.com/web/ – Інтерактивний глобус
https://naurok.com.ua/ – Освітній проєкт «На Урок»
https://vseosvita.ua/ – Спільнота активних освітян
https://nus.org.ua/ – Нова українська школа
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/worksheets/tag-environment-iresearch-klas4 – Розвиток 
дитини. Практичні завдання
https://pustunchik.ua/ua/online-school/geography?School_page=2 – Дитячий портал 
«Пустунчик». Географія
https://naurok.com.ua/post/14-cikavih-kart-ukra-ni-yakih-nemae-v-pidruchnikah-geografi – 
14 цікавих карт України
https://pustunchik.ua/ua/online-school/geography/apetytna-karta – Апетитна карта світу







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА













ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


ЦІКАВО!


Цікаві карти України
Дитяча карта


Карта визначних споруд України


Джерело: https://naurok.com.ua/post/14-cikavih-kart-ukra-ni-yakih-nemae-v-pidruchnikah-
geografi 


Карту створила в 2015 році українська художниця-
ілюстраторка Марися Рудська.







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


Карта писанок України


Як і створення вишиванок, виготовлення 
писанок є однією зі стародавніх 
об'єднувальних традицій українців. 
У кожному регіоні орнаменти й кольори, які 
обирали для писанкарства, відрізняються.


Карта з гербів та прапорів областей України


У 2015 році ця карта ввійшла до Книги рекордів України 
як карта, вишита вручну, до створення якої долучилась 
найбільша кількість людей. До її виготовлення доклали 
зусилля понад 6 тис. українців з усіх областей нашої 
країни. Наразі карта розміром 1,5 х 2 м знаходиться у 
Верховній Раді.
Джерела: https://naurok.com.ua/post/14-cikavih-kart-ukra-ni-yakih-nemae-v-pidruchnikah-geografi 
https://iportal.rada.gov.ua/fsview/166693.html 
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ
ТЕМА 1. ПРИРОДА УКРАЇНИ 
Ми – громадяни України (с. 53-56)


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


ВІДЕОУРОКИ:
https://youtu.be/bdBhWqTfBdM – Природознавство (4 клас). Україна на карті світу 


ЦІКАВЕ ВІДЕО:
https://youtu.be/TJRjOnY8xgY – Країни – сусіди України
https://youtu.be/lxL8oQ42DRQ?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Україна серед держав 
Євразії 
https://youtu.be/q30GxJk0SlI – Ода до Радості. Гімн Євросоюзу з текстом (субтитри українською)
https://youtu.be/OsIv5qeSlYY – Як влаштований Європейський союз? 
https://youtu.be/KQBzWZE0bFQ – Цікаві факти про країни ЄС
https://youtu.be/WWzdI_6H8Ug – Вікторина до дня Європи в Україні







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://naurok.com.ua/ – Освітній проект «На Урок»
https://vseosvita.ua/ – Спільнота активних освітян
https://nus.org.ua/ – Нова українська школа
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://pustunchik.ua/ua/holidays/other-holidays/Do-dnya-Europe – Дитячий портал 
«Пустунчик». До дня Європи
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/1057 – Україна на планеті Земля (розробка уроку)







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА


Пісня «Наша Україна» для фізкультхвилинки
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ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


НАЗАД


Цікаві завдання:


https://learningapps.org/4132280 – Умовні позначення на плані місцевості
https://learningapps.org/4039620 – Умовні позначення на плані місцевості
https://learningapps.org/3734831 – Вивчи умовні знаки!


Що таке план місцевості
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ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


НАЗАД


Цікаві завдання


Тести


Яка рівнина? 


 Обери правильну відповідь 
Які гори? 


https://naurok.com.ua/test/scho-rozpovidae-karta-pro-formi-zemno-
poverhni-829069.html
https://naurok.com.ua/test/ukra-na-na-karti-svitu-karta-ukra-ni-
formi-zemno-poverhni-ukra-ni-825227.html


https://learningapps.org/12188558 – Природнича вікторина для 4-го класу
https://learningapps.org/2019518 – Україна на карті світу. Карта України
https://learningapps.org/3172953 – Форми земної поверхні України
https://learningapps.org/3917260 – Карта України


Яка поверхня України
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ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


НАЗАД


Цікаві завдання:


Тести


Обери правильну відповідь 
Яка мова в Україні є державною?


українська й російська
українська й англійська
українська


https://naurok.com.ua/test/ukra-na-na-karti-svitu-karta-ukra-ni-815750.html 


https://learningapps.org/484409 – Вчимо карту України
https://learningapps.org/6719678 – Державні та народні символи України 
https://learningapps.org/4040136 – Україна 
https://learningapps.org/11835708 – Я – українець 
https://youtu.be/yoivDKJlhwY – Народні та державні символи України в ребусах 


Які з цих символів державні, а які народні?


Наша країна – Україна
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ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


Що таке план місцевості


Географічні карти


КОРИСНЕ ВІДЕО:


https://youtu.be/pzsuYK4UVnw – Які бувають карти. Моя 
планета Земля. Початковий курс природознавства 
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ


Що таке масштаб (с. 31-34)


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


ТЕМА 1. ПРИРОДА УКРАЇНИ


ВІДЕОУРОКИ:
https://youtu.be/LSck6Jxu-8I – Масштаб. Навчальне відео. Природознавство, четвертий клас 
(Kozak TV)
https://youtu.be/TjKVeGCUhzY – Зображення земної поверхні на плані. Масштаб (Ганна 
Аксьонова) 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://naurok.com.ua/ – Освітній проект «На Урок»
https://vseosvita.ua/ – Спільнота активних освітян
https://nus.org.ua/ – Нова українська школа
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/worksheets/tag-environment-iresearch-klas4 – 
Розвиток дитини. Практичні завдання







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА













ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


ЦІКАВО!


 Архітектурна модель – зменшена в певному 
масштабі точна копія якоїсь будівлі або споруди. 
Модель може бути виконана як побудованої, так і 
непобудованої будівлі.


Модель інтер’єру поліклініки в м. Васильків. 
Масштаб 1:100


Макет мікрорайону в м. Києві. Масштаб 1:300


Джерело: http://format.com.ua/ua/ 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


Джерело: https://antonov.com/article/model-litaka-an-225-mriya-vstanovlena-v-ofisi-isao-v-monreali


24 січня 2020 року в офісі 
Міжнародної Організації 
Цивільної Авіації 
(ІСАО) в Монреалі 
відбувся захід з нагоди 
встановлення моделі 
найбільшого у світі 
транспортного літака 
Ан-225 «Мрія». Ця модель 
у масштабі 1:50 (розмах 
крила – понад 1,7 м) була 
виготовлена на 
державному підприємстві 
«АНТОНОВ».
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ


Що таке план місцевості (с. 27-30)


https://youtu.be/LmSgk7llcIw – План місцевості. Умовні знаки та їхнє значення
https://youtu.be/CBQpDwyF8XU – Пошук скарбів (орієнтування для початківців в 
домашніх умовах)


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


ТЕМА 1. ПРИРОДА УКРАЇНИ


ВІДЕОУРОКИ:
https://youtu.be/iWIhgTl5NzM – План місцевості. Навчальне відео (Kozak TV)


ЦІКАВЕ ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://naurok.com.ua/ – Освітній проект «На Урок»
https://vseosvita.ua/ – Спільнота активних освітян
https://nus.org.ua/ – Нова українська школа
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/worksheets/tag-environment-iresearch-klas4 – 
Розвиток дитини. Практичні завдання
https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-prirodoznavstva-dlya-4-go-klasu-na-temu-yak-
zobrazhayut-miscevist-na-plani-umovni-znaki-na-plani-miscevosti-13722.html – План 
місцевості (розробка уроку)







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА













ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД
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ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


НАЗАД


Тести


Що таке масштаб


https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-za-temoyu-plan-i-karta-694834.html
https://naurok.com.ua/test/masshtab-geografichna-karta-626818.html
https://naurok.com.ua/test/dlya-chogo-potribni-plani-miscevosti-578100.html











		back: 








ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


Наша країна – Україна


Як знайти Україну на карті світу


КОРИСНЕ ВІДЕО:
https://youtu.be/FwBpNYT8T5s?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – 
Україна на карті світу 
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ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


НАЗАД


Цікаві завдання:


Тести


Обери правильну відповідь 
У якій півкулі розташована Україна?


У Східній півкулі
У Західній півкулі
В обох півкулях одночасно


Які із цих країн межують з Україною? 
Словаччина, Угорщина, Росія 
Білорусь, Китай, Польща 
Німеччина, Молдова, Румунія


З якими країнами Україна має морські кордони?
Словаччина, Угорщина, Росія 
Росія, Румунія
Польща, Білорусь, Румунія


Скільки зірок на прапорі Євросоюзу?
10
15
12


https://vseosvita.ua/test/ukraina-na-karti-svitu-
karta-ukrainy-196386.html


https://vseosvita.ua/test/ukraina-na-karti-svitu-
karta-ukrainy-197848.html


https://learningapps.org/14357300 – Країни, 
що межують з Україною 


https://learningapps.org/2018716 – З якими 
країнами межує Україна?


Які країни є сусідами України
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ


Яка поверхня України (с. 35-40)


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


ТЕМА 1. ПРИРОДА УКРАЇНИ


ВІДЕОУРОКИ:
https://youtu.be/CkaF2SHRMiA – Форма земної поверхні. Рівнини та гори в Україні й у своєму краї. 
Природознавство, 4 клас
https://youtu.be/WLJv5mthjHQ – Форми земної поверхні України. Природознавство, 4 клас (12 балів) 
https://youtu.be/6GEJvFbAq5c – Форми земної поверхні України (Kozak TV)
https://youtu.be/4GSSZn9ircQ – Урок природознавства в 4 класі. Форми земної поверхні України 
(Школа 99)


https://youtu.be/B4er9FI-fT0 – Який вигляд має найвища точка кожної області України
https://youtu.be/G7NTJt0zdX4 – Найвідоміші гори України


ЦІКАВЕ ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://naurok.com.ua/ – Освітній проект «На Урок»
https://vseosvita.ua/ – Спільнота активних освітян
https://nus.org.ua/ – Нова українська школа
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/worksheets/tag-environment-iresearch-klas4 – 
Розвиток дитини. Практичні завдання
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/1058 – Форми земної поверхні України 
(розробка уроку) 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-formi-zemno-poverhni-228792.html – Форми 
земної поверхні України (презентація)







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА













ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


ЦІКАВО!


Херсонські гори балки Байдиха
Джерело: https://find-way.com.ua/oblast/khersonska/khersonski-hory-balky-
baidykha-stanislav







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


Васильківські яри на Київщині
Джерело: https://zeft.in.ua/kazkovij-yar-u-vasilkivskomu-rajoni/







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


Подільські Товтри
Джерело: https://7chudes.in.ua/nominaciyi/podilski-tovtry/ 
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