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Який прилад знадобиться, 
коли тобі потрібно дізнатися 
температуру тіла?


Визначити тепло чи холодно 
на вулиці?
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ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


Очікувані результати  навчання з  індексами ТОП 


Учень / учениця:


Навчальна діяльність


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА


НАЗАД


ТЕМА
П/З/А - сторінки 
за підручником, 
робочим  зошитом, 
альбомом з 
технологій
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ЯК 
ПРОВЕСТИ 
СПОСТЕРЕ-
ЖЕННЯ
П-(С.66-70)
З-(С.30-31)


Тема 1. Як людина досліджує природу 
наводить приклади тіл і явищ природи [3 ПРО 1.1], [3 ПРО 
1.5];
розрізняє і називає тіла неживої і живої природи; тіла 
природи й ті, що створила людина[3 ПРО 1.2];
складає перелік тіл неживої/живої природи на основі 
власних спостережень [3 ПРО 2.1];
виявляє в природному оточенні тіла неживої і живої 
природи, встановлює зв’язки між ними; описує явища 
природи, висловлює своє враження від них [3 ПРО 1.5]; 
розповідає про явища природи, що вивчалися і/або які 
доводилося спостерігати [3 ПРО 1.2];
проводить спостереження тіл і явищ у найближчому 
природному оточенні за планом, фіксує результати, 
презентує їх [3 ПРО 1.4];
ставить і відповідає на запитання щодо дослідження 
тіла/явища природи [3 ПРО 1.2];


Практичний блок 
(спостереження, дослідження, 
вправляння).
• Вправляння у складанні плану
спостереження
• Спостереження тіла/явища
природи (об’єкт спостереження 
обирає учень або визначає 
вчитель)
• Практикоорієнтовані завдання
• Класифікація тіл живої і
неживої природи та рукотворні 
тіла







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД


аналізує основні кроки дослідження, передбачені планом, 
пропонує власні ідеї;[3 ПРО 1.3]
формулює припущення і перевіряє їх у ході дослідження за 
наданим або самостійно складеним планом; [3 ПРО 1.2]
визначає самостійно або у групі, що необхідно для 
проведення дослідження (обладнання, інформація тощо); 
[3 ПРО 1.3]
виконує самостійно/у парі/у групі дослідження тіла/явища 
природи за планом/інструкцією (об’єкти дослідження 
обирає самостійно або надаються вчителем); [3 ПРО 1.5]
обговорює у парі/групі і презентує результати дослідження 
у різний спосіб (схеми, фото- чи відеозвіти, презентації, 
моделі та інші); формулює з допомогою вчителя висновок 
за результатами виконання дослідження; аналізує 
виконання дослідження, виявляє помилки, пропонує 
способи їх виправлення, називає чинники успіху; [3 ПРО 
1.5]
робить висновок: нові знання про природу можна 
отримати із різних джерел, зокрема у результаті 
проведення досліджень;[3 ПРО 2.1]
виявляє емоційно-ціннісне ставлення до природи та її 
вивчення [3 ГІО 2.2]
співпрацює і взаємодіє з іншими у різних  ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3], [3 ГІО 8.1]
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ЯК 
ПРОВЕСТИ 
ЕКСПЕРИ-
МЕНТ
П-(С.70-72)
З-(С.32-33)


Практичний блок 
(спостереження, дослідження, 
вправляння).
• Вправляння у розумінні
інструкцій щодо проведення 
дослідження тіла/явища 
природи
• Вправляння у складанні плану
експерименту.
• Дослідження тіла/явища
природи (об’єкт дослідження 
обирає учень або визначає 
вчитель).







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД


аналізує основні кроки дослідження, передбачені планом, 
пропонує власні ідеї [3 ПРО 1.3];
формулює припущення і перевіряє їх під час дослідження за 
наданим або самостійно складеним планом [3 ПРО 1.2]; 
визначає самостійно або в групі, що необхідно для 
проведення дослідження (обладнання, інформація тощо) [3 
ПРО 1.3];
виконує самостійно/в парі/в групі дослідження тіла/явища 
природи за планом/інструкцією (об’єкти дослідження обирає 
самостійно або надаються вчителем) [3 ПРО 1.5]; обговорює у 
парі/групі й презентує результати дослідження у різний 
спосіб (схеми, фото- чи відеозвіти, презентації, моделі та 
інші); 
формулює з допомогою вчителя висновок за результатами 
виконання дослідження; аналізує виконання дослідження, 
виявляє помилки, пропонує способи їх виправлення, називає 
чинники успіху [3 ПРО 1.5];
робить висновок: нові знання про природу можна отримати 
із різних джерел, зокрема у результаті проведення 
досліджень [3 ПРО 2.1];
виявляє емоційно-ціннісне ставлення до природи та її 
вивчення [3 ГІО 2.2];
співпрацює і взаємодіє з іншими у різних  ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3], [3 ГІО 8.1];
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ЯК 
ПРОВЕСТИ 
ВИМІРЮ-
ВАННЯ
П-(С.73-76)
З-(С.34-35)


Практичний блок 
(спостереження, дослідження, 
вправляння).
• Проведення вимірювань (об’єкт
вимірювання обирає учень або 
визначає вчитель).







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД
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ЯК 
ПРОВЕСТИ 
ВИМІРЮ-
ВАННЯ
Виготовлення 
лепбуку 
«Вимірюванн
я у нашому 
житті»
П-(С. 76)
А-(С.25-29)


досліджує проблеми та потреби у створенні виробів [3 
ТЕО 1.1; 4.1];
вибирає об’єкт проєктування і виготовлення із низки 
запропонованих або власних ідей [3 ТЕО 1.1];
 розробляє план реалізації задуму в матеріалі та 
критерії оцінювання майбутнього виробу [3 ТЕО 1.1]; 
аналізує моделі, подібні обраному виробу (моделі-
аналоги) для продукування нових ідей [3 ТЕО 1.4]; 
описує модель спроєктованого виробу [3 ТЕО 1.2; 1.4]; 
добирає матеріал для виготовлення спроєктованого 
виробу [3 ТЕО 1.3];
 розраховує орієнтовні витрати на виготовлення виробу [3 
ТЕО 3.1];
 планує послідовність технологічних операцій для 
виготовлення спроєктованого виробу (пласкої та об’ємної 
форми) [3 ТЕО 1.1; 2.2];
працює з інструментами й пристосуваннями, 
дотримуючись безпечних прийомів і норм санітарії [3 
ТЕО 2.1; 4.3];
організовує робоче місце [3 ТЕО 4.2];
презентує результати власної або спільної 
проєктнотехнологічної діяльності [3 ТЕО 1.5];


Практична робота
• Виготовлення та презентація
лепбуку «Вимірювання у нашому 
житті».
(Визначення необхідності 
вимірювання в побуті, школі та 
на роботі.
Досліджування різноманітних 
вимірювальних приладів.)







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД
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ЯК ВІДЧУТИ 
СЕБЕ 
ДОСЛІДНИ-
КОМ
П-(С. 77-78)
З-(С.9-10 
вкладки)


Знаходить інформацію, зберігає дані на цифрових носіях, 
перетворює інформацію з однієї форми в іншу за 
допомогою поданих шаблонів, порівнює різні способи 
представлення інформації, аналізує та впорядковує 
послідовності
-шукає інформацію за ключовими словами та зберігає 
результати пошуку [4 ІФО 1-1.2-2];
- знаходить інформацію, що підтверджує чи спростовує 
просте твердження [4 ІФО 1-1.2-3];
- добирає пристрої та інструменти для отримання даних 
необхідного типу [4 ІФО 1-1.2-4];
здійснює пошук та аналіз інформації про тіла/явища 
природи у різних джерелах (виданнях природничого 
змісту, інтернет-ресурсах тощо), в тому числі з 
використанням технічних приладів і пристроїв [3 ПРО 
1.5];
виконує самостійно/у парі/у групі дослідження тіла/явища 
природи за планом/інструкцією (об’єкти дослідження 
обирає самостійно або надаються вчителем) [3 ПРО 1.5]; 
робить висновок: нові знання про природу можна 
отримати із різних джерел, зокрема у результаті 
проведення досліджень [3 ПРО 2.1];
виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 4.1]; 
співпрацює і взаємодіє з іншими у різних ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3],[3 ГІО 8.1];


Практична робота з комп’ютером.





		back_Plan: 








Інтерактивне наповнення


до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА
Тема 3. Як людина досліджує природу


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


ЯК ПРОВЕСТИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ(с. 86-92)


НАЗАД


ВІДЕО:
https://www.youtube.com/watch?v=aHKZCLJ5xnU – 3 клас. Природа. Різноманітність природи. 
Пізнання природи людиною
https://www.youtube.com/watch?v=hVPWp7yhx9I&feature=youtu.be – 3 клас. Я досліджую світ. НУШ. 
Чому природа– це невіддільна частина навколишнього світу?
https://www.youtube.com/watch?v=yvounhkHpAA&list=PLBPCV494NhlqvZj5pe–Ky8NvN8–
zr6jWI&index=9 – Об'єкти живої та неживої природи навколо нас
https://www.youtube.com/watch?v=ImbLcnJM8TA – Відеогра «Жива та нежива природа»
https://www.youtube.com/watch?v=ON77Y4VOXTA – Спостереження за осінніми змінами в живій і 
неживій природі
https://www.youtube.com/watch?v=ySNqHXhLWyI – Природа восени. Ознаки осені







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:
https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3 – Розвиток дитини. Практичні завдання 
https://childdevelop.com.ua/practice/ – Розвиток дитини. Експерименти та творчість
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://deponms.carpathia.gov.ua/nush/nova-ukrayinska-shkola-v-diyi/osin-5-tizhden-nush-dodatkovi-
materiali-ta-rekomendatsiyi1 – Добірка ігор і завдань
https://naurok.com.ua/test/yak–lyudina–doslidzhue–prirodu–za–pidruchnikom–t–gilberg–572941.html 
– Тести «Як людина досліджує природу» (за підручником Т. Гільберг)
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/12583 – Методи вивчення природи
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/1330 – Що таке природа. Жива й нежива природа.
https://lowcost.ua/birdwatching-in-ukraine/ – Місця для спостереження за птахами в Україні


ВІДЕО:
https://www.youtube.com/watch?v=1StkjrmIXEw&list=PLBPCV494NhlqvZj5pe–Ky8NvN8–
zr6jWI&index=2&t=14s – Методи вивчення природи
https://www.youtube.com/watch?v=2rXtpPp5ckw&list=PLBPCV494NhlqvZj5pe–Ky8NvN8–
zr6jWI&index=4&t=8s – Досліди та спостереження
https://www.youtube.com/watch?v=v8MHCx1Ejl0&list=PLBPCV494NhlqvZj5pe–Ky8NvN8–
zr6jWI&index=8&t=23s – Обладнання для вивчення природи







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd


РУХАНКИ







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


ТЕКСТИ:
Дякуємо Ньютону за селфі


З 1665 по 1666 рік в Англії відбувався масовий спалах бубонної 
чуми, під час якої померло приблизно 100 000 людей, 20 % населення 
Лондона. Подалі від цієї страшної недуги втік один з найвизначніших 
винахідників в історії людства Ісаак Ньютон. 8 серпня 1665 року 
заняття в його коледжі були припинені, а персонал розпущений до 
закінчення епідемії. Ньютон поїхав додому у Вулсторп, захопивши із 
собою книги, зошити, інструменти та ще дещо.


Варто зауважити, що значну частину своїх наукових відкриттів 
Ньютон зробив у самоті «чумних років». Одним з них є «ігри з 
прозорою призмою». Збереглися спогади працівників коледжу, які 
вчили молодого Ньютона. Тоді вони кепкували з нього, тому що він 
постійно грався своєї дитячою іграшкою – прозорою призмою.


У 17-му столітті всі гадали, що колір світла залежить від того, через що він проходить: сонячні промені проходять 
через церковні вітражі й утворюють червоні чи сині кольори. Але Ньютон піддав це сумніву. Зробивши маленький отвір 
у віконній рамі, він підставив під вузький пучок світла трикутну скляну призму. У ній пучок світла заломився, а на 
протилежній стіні з’явилася різнобарвна смуга з усіма кольорами веселки в тому порядку, який ми всі чудово знаємо: 
червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Ньютон зробив важливий висновок: 
розкладання білого світла в кольоровий спектр означає, що біле світло є сумішшю всіх кольорів веселки.


Нам його висновки не здаються грандіозними, але саме завдяки їм учені в наступні століття розвивали уявлення 
Ньютона про оптику, й тепер завдяки оптиці камерами наших мобільних телефонів ми можемо фотографувати смачні 
бургери.


Джерело: https://bit.ua/2019/10/klasni-experimenty/ 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Спостереження за Везувієм


Як би ви спостерігали за сплячим гігантом?
Обережно, при цьому отримуючи купу даних про 
сейсмічну активність. 


Саме цим із 1841 року займаються співробітники 
Обсерваторії Везувію, щоб передбачити можливі 
виверження. Раніше їхня станція розташовувалася на 
одному зі схилів вулкану, але з 1970 року переїхала в 
Неаполь. Там учені спостерігають відразу за 
декількома вулканами й намагаються зрозуміти, коли 
ж вони почнуть вивергатися знову.


Джерело: https://inspired.com.ua/ideas/longest-running-experiments-science/ 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАДНАЗАД


Позначай свій настрій щодня впродовж тижня
Зафарбовуй відповідні комірки кольором, яким позначено смайлики на емоційному термометрі   
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ЕКСПЕРИМЕНТ


ЗАЙВА ВОЛОГА


Е







ВАМ ЗНАДОБЛЯТЬСЯ: 
1) горщик з кімнатною рослиною;
2) ножиці; 
3) стрічка;
4) поліетиленовий пакет;
5)лійка з водою.


ЕКСПЕРИМЕНТ







ЕКСПЕРИМЕНТ


КРОК 1: 
Добре полийте кімнатну рослину в горщику. 
Коли вода повністю просочиться в ґрунт, 
накрийте рослину поліетиленовим пакетом і 
обв’яжіть пакет стрічкою 
навколо нижньої 
частини її стебла.







КРОК 2: 
Поставте рослину в тепле сонячне місце. 
Через декілька годин обережно розріжте пакет зверху. 
На внутрішньому боці пакета ви побачите крапельки води.


ЕКСПЕРИМЕНТ
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Інтерактивне наповнення


до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА
Тема 3. Як людина досліджує природу


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


ЯК ВІДЧУТИ СЕБЕ ДОСЛІДНИКОМ (с. 103-105)


НАЗАД


ВІДЕО:


https://www.youtube.com/watch?v=O40aixCtW_U – Пошук в мережі інтернет
https://www.youtube.com/watch?v=E6fPXQh3h-I – Пошук даних в інтернеті
https://www.youtube.com/watch?v=coy9b2yxzeY – Кожен восьмий українець має один пароль 
на всі акаунти: цікаве дослідження







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3 – Розвиток дитини. Практичні завдання 
https://childdevelop.com.ua/practice/ – Розвиток дитини. Експерименти та творчість
https://childdevelop.com.ua/generator/ – Розвиток дитини. Генератори завдань
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd


РУХАНКИ







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


ТЕКСТИ:


Вірш про маленького дослідника


Питання різні мене бентежать:
чи справді небо таке безмежне?
Чому у морі вода солона?
Чому карасик у річці не тоне?
Чи справді зайчик усіх боїться?
Чи справді є десь жива водиця?
Чому не носять всі окуляри?
Чому хвороби на світі й старість?
Я підросту й про все дізнаюсь,
принаймні, дуже я постараюсь!


Лана Виноградова







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


ЩО МОЖНА ДОСЛІДИТИ?
Наприклад, свій родовід


Ось корисні інформаційні ресурси


Ridni.org – карта поширення прізвищ на 
території України. Корисно, якщо у Вас рідкісне 
прізвище і є шанс знайти далеких або не дуже 
родичів. Також місця «скупчення» можуть 
свідчити, що це місце зародження прізвища.
Obd-memorial.ru – банк даних про захисників 
Вітчизни, загиблих, померлих і зниклих 
безвісти в період 1941–1945 рр. і післявоєнний 
період.
Pamyat-naroda.ru – схожий на попередній сайт.
1914.svrt.ru – список втрат першої світової 
війни 1914–1918 рр.
Victimsholodomor.org.ua – Єдиний реєстр жертв 
Голодомору 1932–1933 рр.







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД
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Інтерактивне наповнення


до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА
Тема 3. Як людина досліджує природу


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


ЯК ПРОВЕСТИ ВИМІРЮВАННЯ (с. 97-102)


НАЗАД


ВІДЕО:


https://www.youtube.com/watch?v=lHVyGg1GNcs – Урок 19. Вимірювання. Вправляння в 
проведенні вимірювань. ЯДС, 3 клас. І. Жаркова
https://www.youtube.com/watch?v=zDaqfuCILN4&feature=youtu.be – Я досліджую світ. 3 клас. 
Яке обладнання допомагає досліджувати природу?
https://www.youtube.com/watch?v=0LZbJ1kjvOw – Урок 21. Моделювання у вивченні природи 
(до підручника І. Жаркової)
https://www.youtube.com/watch?v=p8KpZ4QKLHg&list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-
zr6jWI&index=15 – Рекорди живої природи







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3 – Розвиток дитини. Практичні завдання 
https://childdevelop.com.ua/generator/  – Розвиток дитини. Генератори завдань
https://childdevelop.com.ua/practice/ – Розвиток дитини. Експерименти та творчість
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
http://myplanet.com.ua/?p=18028 – Які ви знаєте найнезвичніші одиниці вимірювання


https://www.youtube.com/watch?v=_WCXAU27P2Q – Повторюємо одиниці вимірювання довжини
https://www.youtube.com/watch?v=eEz_2-ssmCU – Повторюємо одиниці вимірювання маси
https://www.youtube.com/watch?v=dvsEF1gemw8 – Повторюємо одиниці вимірювання часу
https://www.youtube.com/watch?v=Fvq602iPayc – Термометр. Види термометрів. Визначаємо 
температуру повітря
https://www.youtube.com/watch?v=nFPY11U5IRg – Одиниці вартості – копійка (к.), гривня (грн). 
Монета. Банкнота


ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd


РУХАНКИ







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


ТЕКСТИ:
У світі одиниць вимірювання величин


Є одиниць багато,
і ось з яких причин:
в нас різні одиниці
для різних величин.
Система мір в нас звична,
за назвою — метрична
(це означає слово,
що метр — її основа).
Але є величини і неметричні в нас:
це рік, доба, година,
секунда та хвилина,
щоб виміряти час.
Є міри старовинні,
про них ти мало знаєш,
та інколи у книгах
ці міри зустрічаєш.
І в Англії є також
своя система мір,
там фути, дюйми, ярди
відомі з давніх пір.
Це міри неметричні,
для нас вони незвичні
і є для всіх складними
обчислення із ними.







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


 Одиниці вимірювання часу пов’язані з рухом нашої планети Земля навколо Сонця та рухом Місяця навколо Землі, 
а також Землі навколо своєї осі.
 Земля робить один оберт навколо Сонця за 365 діб (або у високосному році за 366 діб).
 За час, поки Земля обертається навколо Сонця 1 раз, Місяць обертається навколо Землі 12 разів, тому 1 рік — 12 
місяців. Земля обертається навколо своєї осі за 1 добу.
 Година – це 1/24 частина доби, 1 доба – 24 год.
 Хвилина – це 1/60 частина години, 1 год = 60 хв.
 Секунда – це 1/60 частина хвилини, 1 хв = 60 с.
 Найбільшими проміжками часу є століття й тисячоліття, 1 століття – 100 років, 1 тисячоліття – 1000 років. На 
найбільшій одиниці часу – тисячолітті – до 2000 року не акцентували увагу.
 Усі предмети мають різну масу. Візьміть в одну руку підручник, а в другу – олівець. Що важче? Що легше? У цьому 
випадку говорять, що маса підручника більша за масу олівця. Різні предмети мають різну масу. Масу визначають 
зважуванням. Щоб виміряти величину, треба знати одиницю її вимірювання. Однією з одиниць вимірювання маси є 
кілограм. Зважують кілограмами на терезах. Терезами користуються в магазинах, на базарі.







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАДНАЗАД


Гра «Магазин»
Щоб зважити товар, продавці мають терези й гирі.
• Нумо, зважимо на терезах пакет із крупою. На ліву шальку кладемо пакет із крупою, а на праву – гирі. 
Гирі бувають масою 1 кг, 2 кг, 5 кг. На письмі слово кілограм записують скорочено: 1 кг, 2 кг, 3 кг.
• Отже, ставимо стільки гир, щоб терези зрівноважилися. Яку масу мають гирі, таку й крупа.
• А тепер зважимо хлібину, підручник, яблука. (Діти виступають у ролях продавців і покупців.)


Курка півню каже: «Друже,
бачу ти поправивсь дуже…»
Півень згодився: «Угу».
І подибав на вагу.
Став Петько двома ногами
і затяг два кілограми.
– Ого-го, – гукнув, – ану,
стану тільки на одну…


Скільки зараз півень важить? (теж два)







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАДНАЗАД
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Виготовте за власним задумом


ЛЕПБУК 
«ВИМІРЮВАННЯ 


У НАШОМУ ЖИТТІ»







САМОРОБКА


ВАМ ЗНАДОБЛЯТЬСЯ:


•  аркуш картону


•  кольоровий папір


•  лінійка•  простий та кольорові олівці


•  клей ПВА•  ножиці •  матеріали для оздоблення







САМОРОБКА


ПОЧНІМО З ОСНОВИ:


• Намалюйте ескіз вашого лепбука.
Визначте, які рубрики й кишеньки 
будете виготовляти.
• Зробіть розмітку на основі лепбука.







САМОРОБКА


МАЙСТРУЄМО ДАЛІ:
• За зразком чи власним
задумом виготуйте кишеньки.


•П ридумайте назви кишеньок, рубрик.
Зробіть відповідні написи.


•П риклейте кишеньки на основу лепбука.
•В иконайте оздоблення лепбука


за власним бажанням.







САМОРОБКА


ВАШ ЛЕПБУК 


ГОТОВИЙ?  ТОДІ…


• Заповніть кишеньки лепбука
потрібною інформацією.
• Поділіться розміщеною
інформацію з однокласниками 
й однокласницями та обговоріть її.







САМОРОБКА


Як зробити 
п'ятикутний конвертик  


КОРИСНЕ ВІДЕО:













САМОРОБКА


КОРИСНЕ ВІДЕО:


Як зробити листівку 
«Сердечний ланцюжок»
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ЕКСПЕРИМЕНТ


ЯК ПРАЦЮЄ 
ТЕРМОМЕТР


Е







Опустіть термометр у 
склянку з теплою водою.


Що відбувається зі 
стовпчиком рідини 
в трубці термометра?


ЕКСПЕРИМЕНТ


1







ЕКСПЕРИМЕНТ


2
Перенесіть термометр у 
склянку з холодною водою.


Що тепер відбувається зі 
стовпчиком рідини 
в термометрі?







Запишіть отримані 
результати в зошит 
та порівняйте їх.
Зробіть висновки.


ЕКСПЕРИМЕНТ


3
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Інтерактивне наповнення


до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА
Тема 3. Як людина досліджує природу


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


ЯК ПРОВЕСТИ ЕКСПЕРИМЕНТ (с. 93-96)


НАЗАД


ВІДЕО:


https://www.youtube.com/watch?v=ZDQgm3mQQ0s – Зазирни в Музей Експериментаніум!
https://www.youtube.com/watch?v=drMzSg2IZso&list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-
zr6jWI&index=12&t=138s – Одна історія. Нобель
https://www.youtube.com/watch?v=EWNWntKAj7g – Дещо про найвiдомiшi досягнення НАСА
https://www.youtube.com/watch?v=2rXtpPp5ckw&list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-
zr6jWI&index=4&t=8s – Досліди та спостереження
https://www.youtube.com/watch?v=OfKXOlRkAO0&t=7s – 12 фактів про планету Земля та 
цікаві географічні дослідження







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:
https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3 – Розвиток дитини. Практичні завдання 
https://childdevelop.com.ua/practice/ – Розвиток дитини. Експерименти та творчість
https://childdevelop.com.ua/generator/  – Розвиток дитини. Генератори завдань
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки


ЕКСПЕРИМЕНТИ:
https://www.youtube.com/watch?v=qqucBDSaDQo – 2 цікавих експерименти для дітей
https://www.youtube.com/watch?v=FABxRzeZiZY – З експерименти з водою
https://www.youtube.com/watch?v=cBbzBiuYQNc&feature=youtu.be – Шалений Професор – 
Кулька та пляшка
https://www.youtube.com/watch?v=7BzYcyr8qjw&feature=youtu.be – Крокуюча вода (LearningUa)
https://www.youtube.com/watch?v=U2sKkjb76bc – Про науковий метод: експеримент для дітей 
вдома. Булькни в молоко







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd


РУХАНКИ







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


ТЕКСТИ:
За роки розвитку науки було проведено багато експериментів. 
Про всі розповісти неможливо навіть за великого бажання. Але серед них завжди є вирішальні.


Експеримент Ератосфена Кіренського


 Цей найдавніший експеримент було проведено в ІІІ столітті до 
н. е., а присвячений він був вимірюванню радіуса Землі. Схема 
експерименту є до геніальності простою. Опівдні в день літнього 
сонцестояння в місті Суен (нині Асуан у Єгипті) Сонце було в зеніті, 
а отже, предмети не відкидали тінь. Точно в такий самий час у місті 
Александрії, віддаленому на 800 км від Суена, Сонце було відхилене 
від вертикалі десь на 7 градусів, що становить приблизно 50-ту 
частину від повного кола. Припускаючи, що Земля кругла, знаючи 
відстань і напрямок до Суена, Ератосфен дійшов висновку, що 
окружність Землі в 50 разів більша за цю відстань і дорівнює 40 000 
км, а її радіус – 6300 км. Просто неймовірно, що знайдений таким 
простим способом радіус лише на 5 % менший, ніж відомий тепер.


Джерело: https://kpi.ua/experiments 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Грегор Мендель – батько генетики
 У ХІХ ст. на теренах сучасної Чехії монах Грегор Мендель проводив досліди, 
завдяки яким ми тепер розуміємо, чому в дітей «татків носик» чи «дідова усмішка».
 Грегор з дитинства цікавився природою, працював садівником, два роки 
навчався в інституті, а потім став монахом Августинського монастиря. Там була 
велика бібліотека, яка могла втамувати велику жагу Грегора до знань. З допомогою 
настоятеля храму майбутній генетик пішов учитися до богословського інституту й 
мав там чималі успіхи, навіть підміняв викладачів грецької і математики в одній зі 
шкіл, але провалив біологію і геологію на екзамені й не отримав звання вчителя. До 
речі, майже через 10 років ще дві спроби здати біологію теж закінчилися невдало.
 Настоятель храму допоміг йому потрапити до Відня, щоб він там міг вивчити 
історію природознавства. Саме у Відні Грегор зацікавився гібридами рослин. Але 
досліди свої проводив, коли повернувся до рідного Августинського монастиря. 
 Що спільного між пиріжком на вокзалі й дослідом Менделя? Вони обидва 
горохові. Майбутній учений три роки садив різні сорти гороху на своїй грядці, щоб 
вивести декілька чистих видів. А потім почав перевіряти, якими будуть «нащадки» 
різних сортів.
 Він документував, що якщо поєднати жовтий і зелений горох, то наступне покоління буде жовтим. Але якщо й надалі 
схрещувати ці види, то приблизно чверть гороху вже третього покоління буде знову зеленою. Тож Мендель зрозумів, що 
під час створення майбутнього покоління поєднуються два гени, один з яких домінантний (головний), а другий – 
рецесивний (залежний). Ці закони й лягли в основу сучасної генетики. А Мендель отримав визнання лише на початку 
наступного століття, уже після своєї смерті.


Джерело: https://bit.ua/2019/10/klasni-experimenty/







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАДНАЗАД


Експеримент з пророщування 
(один з найдовших експериментів)


 У 1879 році американський ботанік Вільям Джеймс Біл наповнив 20 пляшок сумішшю з піску та 
насіння різних рослин. Потім він закопав їх шийкою вниз, щоб запобігти потраплянню води 
всередину.
 У чому суть експерименту? Автор хотів визначити, чи проростуть насінини після того, як довго 
перебуватимуть у сухому середовищі. Спочатку кожні 5 років (тепер кожні 20) дослідники відкопували 
одну з пляшок, після чого саджали насіння й спостерігали, чи виросте з них що-небудь. У 2000 році дві 
з 21 насінини проросли.
 Наступну пляшку мали відкопати 2020, а завершиться експеримент у 2100 році.


Джерело: https://inspired.com.ua/ideas/longest-running-experiments-science/ 
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