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ЗМІСТ

РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН І ТВАРИН

ЯКІ БУВАЮТЬ РОСЛИНИ

ЯК РОЗМНОЖУЮТЬСЯ КВІТКОВІ РОСЛИНИ 

ЯКІ УМОВИ ПОТРІБНІ ДЛЯ РОЗВИТКУ РОСЛИН

ЯК ВИРОСТИТИ НОВУ РОСЛИНУ БЕЗ НАСІННЯ

ПРИСТОСУВАННЯ КВІТКОВИХ РОСЛИН ДО РІЗНИХ УМОВ ЖИТТЯ

РІЗНОМАНІТНІСТЬ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН. ЗНАЧЕННЯ РОСЛИН

ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ ГРИБІВ ДЛЯ ПРИРОДИ

ЯКІ ГРИБИ ЇСТІВНІ, А ЯКІ – ОТРУЙНІ

РІЗНОМАНІТНИЙ СВІТ ТВАРИН

НАВІЩО ЛЮДИ СТВОРЮЮТЬ МОДЕЛІ

ХТО ЧИМ ЖИВИТЬСЯ

ЯК З’ЯВИЛИСЯ СВІЙСЬКІ ТВАРИНИ

ЧОМУ РОСЛИНИ І ТВАРИНИ ПОТРЕБУЮТЬ ОХОРОНИ

ЯКИМ КЛЮЧЕМ ВІДКРИВАТИ ЗНАННЯ 

НАЗАД





Інтерактивне наповнення


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


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА
Тема 5. Різноманітність рослин і тварин


ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ ГРИБІВ ДЛЯ ПРИРОДИ (с. 200-201)


НАЗАД


https://youtu.be/lPspaNNLFpg – Гриби – живі організми. Будова грибів. Значення грибів 
для природи
https://youtu.be/Y57Z45MkXkk – Гриби – живі організми. Будова та значення грибів у 
природі. 3 клас. Природа
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=p8_fyOLKyJE&ab_channel – Цікаві факти 
про гриби
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zWUNnSZsrzY&ab_channel – Найдавніші 
мешканці планети – цікаві факти про гриби й правила їхнього вживання
https://youtu.be/ijKdnmscTV4 – Найбільший організм на Землі


ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3-sortpop-world_plants – Розвиток 
дитини. Практичні завдання
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://vseosvita.ua/test/hryby-115078.html – Тести «Гриби»
https://tut-cikavo.com/pryroda/roslyny-st/987-tsikavi-fakti-pro-pecheritsi – Цікаві факти про 
печериці







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
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


ЦІКАВО!


Гриби використовують не тільки як продукти харчування, а й для виготовлення медикаментів. Сучасні дослідження 
свідчать, що гриби можуть бути корисними під час виготовлення антибактеріальних, протизапальних лікарських засобів 
і антиоксидантів. Також вони є невіддільною частиною комплексу методів очищення вод, ґрунтів й атмосфери. 
Наприклад, гриби можна використовувати для перероблення промислових відходів.


До винаходу синтетичних барвників гриби використовували для фарбування вовни та інших натуральних волокон. Вони 
здатні виробляти інтенсивні, яскраві кольори.


Японські вчені провели дослідження та з’ясували, що удар блискавки в землю призводить до збільшення кількості грибів 
на цій території.


Багато видів грибів під час росту тягнуться до Сонця, так само як і рослини. Але вчені поки не знають, як гриби 
використовують сонячне світло.


 Джерело: https://tut-cikavo.com/pryroda/roslyny-st/595-divovizhni-fakti-pro-gribi 


Гриби – це унікальні створіння природи, яких учені досі не можуть віднести ні до 
рослин, ні до тварин. Крім того, що вони дуже смачні, вони також корисні в 
різних сферах життя людини. Наприклад, це медицина або перероблення 
промислових відходів. Водночас уживання деяких видів грибів може бути 
небезпечним для організму людини.


Гриби утилізують рослини після того, як ті помирають. Буквально за кілька 
місяців вони можуть перетворити дерево на родючий ґрунт. Якби не гриби, то 
Земля була б похована в смітті й життя на планеті б зникло.







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАДНАЗАД


Джерело: https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-tema-gribi-organizmi-znachennya-gribiv-dlya-
prirodi-9025.html 
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Інтерактивне наповнення


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


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА
Тема 5. Різноманітність рослин і тварин


РІЗНОМАНІТНИЙ СВІТ ТВАРИН (с. 206-209)


НАЗАД


https://youtu.be/zakMTocZAi8 – Тварини в природі (відеоурок)
https://youtu.be/LrZxasU4tGY – Тварини. Різноманітність тварин у природі (відеосупровід до 
уроку в 3 класі)
https://youtu.be/sn4ehyWzxPQ – Тварини. Різноманітність тварин у природі. Групи тварин
https://youtu.be/_Kl3hl0YJgs – Тваринний світ України
https://youtu.be/MABcV7yWHYY – Тварини в зоопарку
https://youtu.be/7frWFTiB330 – Цікаві факти про життя тварин
https://youtu.be/VZqW0-MLkYU – Двадцять диких тварин України та їхні голоси
https://youtu.be/L-OuVrRViRQ – Рись звичайна. Дикі тварини України. Серія «Природне 
довкілля». Пізнаймо світ разом!
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=1348217868676672 – Найшвидша тварина – 
гепард


ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3-sortpop-world_animals – Розвиток дитини. 
Практичні завдання
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://naurok.com.ua/riznomanitnist-tvarin-u-prirodi-162912.html – Різноманітність тварин у природі 
https://vseosvita.ua/test/pidsumok-za-temoiu-tvaryny-12499.html – Тест «Тварини»
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/1469 – Тварини в природі
https://eco-live.com.ua/content/ts%D1%96kav%D1%96-fakti-pro-tvarin – Цікаві факти про тварин 
https://poshepky.com/category/tvarini/ – Цікавий тваринний світ (добірка посилань)
https://poshepky.com/lipimo-razom-z-ditmi-20-majster-klasiv/ – Ліпимо разом з дітьми. 20 майстер-
класів (фігурки тварин)







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
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


ЦІКАВО!


Про черв’яків…







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Про молюсків…


Найбільший у світі молюск – велетенський 
кальмар, якого називають архітеутис, 
довжина якого може сягати 18 метрів. Уперше 
побачили цього представника безхребетних у 
кінці 19 століття в Новій Зеландії. Розповіді 
про велетенських кальмарів були поширені 
серед моряків з давніх-давен. Їх тоді називали 
й спрутами, й морськими зміями, хоча люди 
довгий час відмовлялися вірити в  існування 
цих істот. Сфотографувати вперше в 
природному середовищі архітеутиса змогли 
вчені Японії у 2004 році.
 


З інтернету







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Про ракоподібних…


Більшість видів річкових раків дуже вимогливі до чистоти 
води – у брудній воді вони жити не можуть. Тому в озерах і 
ставках раки майже не трапляються, частіше їх можна 
виявити в чистих річках, де вода не застоюється й не дуже 
багато мулу.


Найбільший представник ракоподібних – гігантський морський 
павук. Це найбільший краб у світі. Він має клешні, що 
виростають завдовжки 4 метри.


Найдрібніші ракоподібні, як і найбільші, мешкають у воді. 
Називають їх водяними блохами, або дафніями. Цей 
ракоподібний планктон має мікроскопічні розміри – від 2 
до 6 мм.


З інтернету







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Про павуків…


Сінгапурські павуки вміють робити з 
різного дрібного сміття, що потрапило до 
їхніх тенет, свою копію. Це захисний 
механізм, оскільки на павуків полюють 
деякі оси. Поки оси атакують муляж, 
павук може встигнути втекти.


З інтернету







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАДНАЗАД


Про комах…


Паличник
 
З-поміж найбільших комах паличник 
помітно перевершує розмірами своїх 
конкурентів. Рекордний екземпляр 
був знайдений у лісах Калімантану в 
1989 році. Його довжина з 
витягнутими кінцівками становила 56 
см. Назва комахи з’явилася завдяки її 
схожості з листками або паличками.


З інтернету







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИННААЗЗААДД


Про риб…


Найдивніше на планеті переміщується 
морський коник. Він плаває 
вертикально, керуючи спинним 
плавцем, і може рухатися в будь-
якому напрямку: назад, уперед, угору 
та вниз. Коли коник хоче зупинитися, 
він закручує хвіст навколо 
водоростей, а якщо йому загрожує 
небезпека, змінює забарвлення, 
маскуючись.


Джерело: https://tut-cikavo.com/pryroda/tvaryny/ryby/941-tsikavi-fakti-pro-rib 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИННААЗЗААДД


Про земноводних…


Чи знаєте ви, чому в давнину було 
заведено кидати жабу у відро з молоком?
Річ у тім, що холодильників у ту пору не 
було, а волога шкіра жаби має 
бактерицидні властивості. Саме тому 
молоко із жабою довго не скисало.


Джерело: https://tut-cikavo.com/pryroda/tvaryny/inshi-tvaryny/440-tsikavi-fakti-pro-zhab 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Про плазунів…


Міссісіпські алігатори здатні змінювати 
навколишній ландшафт. Іноді вони живуть 
на болоті. Щоб мати багато стоячої води, 
алігатори на болотах викопують ставки, 
розм’якшуючи та розкидаючи ґрунт 
задніми ногами й ударами хвоста. Вони 
постійно очищають ставки, у яких 
мешкають, від густого бруду й зайвої 
рослинності, виштовхуючи та виносячи її 
на берег. По берегах виритих алігаторами 
ставків виростають верби. Коріння дерев 
зв’язує ґрунт, утворюючи острівці суші 
серед боліт.


Джерело: https://tut-cikavo.com/pryroda/tvaryny/reptylii/901-plazuny 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Про птахів…


Птахи – дуже цікаві істоти, які опанували 
повітряний простір нашої планети та впевнено в 
ньому володарюють. Вони бувають дикими й 
домашніми, деякі з них не вміють літати, маючи 
інші переваги. У ківі фактично навіть немає крил, а 
пінгвіни користуються ними як плавцями. Загалом 
учені налічують понад 10 000 різновидів птахів, що 
живуть на всіх материках і безлічі островах.


Птахи є соціальними тваринами, які спілкуються 
між собою за допомогою візуальних і звукових 
сигналів і виконують у деякий випадках суспільні 
дії: комунальне гніздування, спільне полювання або 
захист від хижаків.


Колібрі – єдині у світі птахи, які можуть літати 
назад.


З інтернету







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Про ссавців…


Найбільшим наземним ссавцем є африканський слон. 
Він може вирости до 4 метрів заввишки, а його маса 
може сягати 7 тонн. В Анголі був виявлений слон, що 
важить близько 12 тонн. Для мамонтів це була 
звичайна маса, ці шерстисті слони були вдвічі 
більшими за сучасних.


Найменший ссавець – таїландський 
свиноносий кажан, що належить до 
рукокрилих. Довжина його тіла – близько 3 
сантиметрів, маса – приблизно 2 грами.


Ссавцями називають хребетних тварин, що вигодовують своє потомство молоком. Ще одна відмінність 
ссавців від інших тварин полягає в тому, що вони не кидають напризволяще своїх дітей, а оберігають їх 
і вчать усьому, поступово привчаючи до подальшого життя. І тільки коли маля виростає і стає зрілим, 
мати його покидає. Ссавців можна побачити в кожному куточку земної кулі, вони живуть на всіх 
континентах і в усіх океанах.


З інтернету
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РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


РІЗНОМАНІТНИЙ СВІТ ТВАРИН
Матеріали до уроку


Бесіда «Які бувають тварини?»
1. Як ви гадаєте, чи всі тварини однакові?
2. Чому деякі тварини дуже схожі? Що їх об’єднує?
3. Який характер мають тварини?
4. Де можуть жити тварини?
5. Чим живляться тварини?
6. Чи є у вас удома тварини? Які?
7. Яких тварин ми називаємо «екзотичними»?
8. Як ви гадаєте, риби – це теж тварини? А комахи?
9. Яких тварин ви знаєте/бачили?


Гра «Вгадай тварину»
Учитель загадує будь-яку тварину, а учні мають угадати, яку саме. Як? Для цього потрібно лише поставити 
правильні запитання. Наприклад:
1. Ця тварина хижа? – Ні.
2. Ця тварина живиться травою? – Так.
3. Вона живе в лісі? – Ні.
4. Це свійська тварина? – Так.
5. Вона велика? – Так.
6. Вона має роги? – Так.
7. Вона дає молоко? – Так.
8. Це корова? – Так.
Учень, який правильно назвав загадану тварину, стає ведучим гри й сам має придумати нову загадку та 
запитання для відгадки.







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


1. Поміркуйте! 


Що спільного між рослинами і тваринами? (Тварини, як і 
рослини, - це живі організми. Вони дихають, живляться, 
ростуть, дають потомство й умирають.) 
Чим відрізняються тварини від рослин? (Тварини 
відрізняються від рослин зовнішнім виглядом, будовою, тим, 
як вони живляться, рухаються.)
Чи ростуть тварини? (Тварини, як і рослини, ростуть. 
Рослини ростуть протягом усього життя, а тварини – 
тільки в молодому віці.)
Пофантазуйте й уявіть собі, яким би був горобець, якби він 
ріс протягом усього життя.


2. Продовжте речення.


Тварини – це вовк, … .
Тварини – це живі організми, тому що вони … .
Тварини живуть там, де є … .
Дикі тварини – це вовк, … .
Свійські тварини – це курка, … .


Творчі завдання


Відгадайте загадки 


Узимку спить він у барлозі і прокинутись не в змозі.
Смокче лапу уві сні. Хто це? Підкажіть мені. (Ведмідь)


Увечері і зранку вартую я на ґанку.
І кусаю, і гарчу – в дім чужих не пропущу. (Собака)


В господарстві я підмога, маю вим’я і два роги.
Цілий день траву жую, молоко смачне даю. (Корова)


Є горішки і грибочки у дуплі на мотузочку.
Плигаю по гілочках, я – руденька ... (білочка).


Хто з вас цю тваринку знає? Хто скоріше відгадає?
Гладенький бочок, рожевий п’ятачок і хвостик гачком! 
(Порося)


У лісі тваринка є полохлива. 
Добра, пухнаста та дуже ляклива.
Вушка вона притискає свої – шурхіт усякий лякає її. 
(Заєць)


У хаті я мишей ганяю, вуса ще з дитинства маю.
Лапками чешусь щодня. Я маленьке … (кошеня).


Юлія Турчина







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


Гра «Упізнай за описом»


Усе своє життя ці тварини проводять на деревах, спускаються на землю лише в пошуках їжі. Коли вони 
перестрибують з дерева на дерево або зіскакують на землю, хвіст слугує їм кермом і парашутом. (Білка)


Це хижий сірий звір, але влітку він рудуватий, уздовж хребта тягнеться чорна смуга. Узимку веде бродяче життя, 
виходячи на пошуки здобичі в сутінках і ночами. Удень ховається в хащі чагарників і по ярах. (Вовк)


Це тварина з короткими ногами, великою головою, волохатими настовбурченими вухами, маленькими чорними 
очима, чорним п’ятачком на витягнутому рилі й з білими іклами. (Дикий кабан)


У цієї тварини довга вузька паща з гострими іклами. Хутро красиве, руде, біла грудка, чорні чобітки. Великий 
пухнастий хвіст. (Лисиця)


Ця тварина невеликого розміру, має короткий хвостик. Удень ховається під купою хмизу та листя серед 
чагарників, уночі виходить полювати. Їжею слугують жуки, дощові черв’яки, змії, тритони, жаби, миші. У разі 
зустрічі з гадюкою ця тварина виходить переможцем. Хапає гадюку за хвіст і згортається в клубок. Гадюка під 
час спроби вкусити ворога натрапляє на голки. (Їжак)


Ребус


(Тварини)
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Інтерактивне наповнення


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


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА
Тема 5. Різноманітність рослин і тварин
ЯКІ БУВАЮТЬ РОСЛИНИ (с. 176-179)


НАЗАД


https://youtu.be/DqkhmNFupFw – Організми – тіла живої природи. ЯДС, 3 клас
https://youtu.be/6VppWybRx9k – Рослини – живі організми
https://youtu.be/2EDOfJkOLPE – Різноманітність рослин у природі
https://youtu.be/f4TJyJBbwIQ – Рослини – зелене диво Землі
https://youtu.be/PMtHIKuaZpE – Цікаві факти про найбільш унікальних 
представників рослинного світу
https://youtu.be/PSkdop5e4fc – 10 цікавих рослин
https://youtu.be/sjpu4EEcTW8 – Дивовижні рослини


ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3-sortpop-world_plants – Розвиток дитини. 
Практичні завдання
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/886 – Зелене диво Землі – рослини (урок)
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/941 – Різноманітність рослин у природі (урок)
https://naurok.com.ua/diagnostichna-robota-na-temu-roslini-200212.html – Діагностична робота на 
тему «Рослини»
https://brama.net.ua/roslyny-facts-4120/ – Цікаві факти про рослини
https://pustunchik.ua/ua/online-school/biology/botany – Ботаніка (дитячий портал «Пустунчик»)







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
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


ЦІКАВО!


Про водорості…
Водорості можуть спокійно існувати в будь-якій водоймі 
незалежно від її розмірів і глибини. Ба більше, одноклітинні 
екземпляри трапляються навіть у дощових калюжах. 
Оптимальна глибина для цих рослин – від 20 до 50 м, деякі 
види можуть розвиватися й на глибині 200 м за умови, що 
вода чиста й прозора.


Водорості здатні пристосовуватися до будь-якого клімату: 
рослини були виявлені навіть в Антарктиді під товстим 
шаром льоду.


У водоростей немає коріння. До дна вони кріпляться за 
допомогою спеціального органа (підошви), а потрібні 
поживні речовини всмоктують усім тілом.


Хлорела (одноклітинна водорість) першою побувала в 
космосі в 1960 році.


Джерело: https://historyurok.com.ua/tsikavi-fakty/roslyny/pro-vodorosti.html 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Про мохи…


Мохи є досить давніми рослинами – їм уже кілька 
сотень мільйонів років (утворилися приблизно від 300 
до 500 мільйонів років тому). За віком їх випереджають 
водорості. Заведено вважати, що саме мохи першими 
перейшли до життя на суші.


Мох можна зустріти на будь-якому континенті планети. 
І навіть в Антарктиді.


Одним з незвичайних місць є сад мохів. Він 
розташований у Японії, недалеко від міста Кіото. Має 
назву Сайходзі.


Джерело: https://historyurok.com.ua/tsikavi-fakty/roslyny/pro-moh.html 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Про папороті…


На Гаваях ростуть деревоподібні папороті, висота яких 
досягає двох метрів, а діаметр стовбура перевищує 100 см. 
Виходить, що це вже повноцінні дерева, які 
використовують як будматеріал, а солодку й корисну 
серцевину стебла люди вживають у їжу.


На австралійському острові Тасманія всі ліси вкриті 
рослинністю, більшість якої становлять папороті. Ці 
рослини такі давні, що часом природа тих джунглів дуже 
нагадує доісторичний період.


У папоротей немає насіння, вони розмножуються спорами, 
а також від’єднуючи від себе маленьку частину кореня з 
кількома листками. Хоч папороть не цвіте, але є легенда 
про те, що тому, хто знайде квітку папороті, відкриються 
всі знання.
 
З інтернету







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Про хвойні рослини…


Хвойні ліси поширені на дуже великій частині 
нашої планети. Завдяки цьому вони, поряд з 
тропічними лісами, є «легенями» нашої планети.


Особливість хвойних рослин полягає в тому, що 
вони весь рік стоять у зеленій хвої, змінюючи її 
поступово. Винятком є лише модрини звичайна та 
золота, або китайська та європейська, що 
скидають листя-голки з настанням зими.


Кедри, ялини, модрини, сосни та інші 
представники хвойних ростуть у Північній 
півкулі. У Південній півкулі можна зустріти лише 
сосну Меркуза.


Насіння хвойних дерев слугує кормом для багатьох видів птахів, які допомагають дотримуватися балансу корисних і 
шкідливих комах. Найпоширеніший дрібний ссавець хвойних лісів – білка.


Деякі види грибів ростуть тільки у хвойних лісах.


 
Джерело: http://korusno-znatu.in.ua/tsikavi-fakty/tsikavi-fakty-pro-hvojni-roslyny/ 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Про квіткові рослини…


Деякі квіткові рослини вражають своїми неймовірно правильними формами.


Більше тут:
https://poshepky.com/20-foto-dokaziv-togo-shho-priroda-golovnij-perfektsionist/


ЖоржинаАлое спіральне
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РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


ЧОМУ РОСЛИНИ І ТВАРИНИ ПОТРЕБУЮТЬ ОХОРОНИ
Матеріали до уроку


Тести


Вибери й познач правильні відповіді
1. Рослини живляться
А тільки вночі
Б тільки вдень
В і вдень і вночі


2. Цибулинами розмножуються
А картопля
Б нарцис
В полуниця


3. Своїх малят вигодовують молоком
А плазуни
Б звірі
В земноводні


4. До звірів, які більшість життя проводять на деревах, належить
А білка
Б хом’як
В кажан


5. Першою ланкою в ланцюзі живлення завжди є
А рослиноїдна тварина
Б хижа тварина
В рослина







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


«Мозковий штурм»
– Як зберегти живу природу постає в нас питання?
– Що для цього треба це робити?


Гра «Знайди зайве»
1. Верба, корінь, тополя, яблуня.
2. Аґрус, калина, квітка, малина.
3. Листя, подорожник, кульбаба, конюшина.


Робота в групах
– У кожного з вас є маленькі книжки.
– Як вони називаються (Червона книга України)?
– У кожного ряду є завдання. Представники, зачитайте його.
– Ми з вами трішки попрацювали та дізналися багато нового, а для того щоб відновити квітку, нам потрібно 
виконати її завдання.
Завдання І групи:
• Складіть розповідь 
про те, що могло б статися, 
якби на Землі зникли 
рослини.


Завдання ІІ групи:
• Назвіть рослини, що 
потребують охорони. 
Обґрунтуйте, чому потрібно 
охороняти тварин.
Ваші речення мають починатися 
зі слів «Я вважаю…», «Я хочу 
вам довести…»,
«Моя думка така, тому що…».


Завдання ІІІ групи.
• Складіть сенкан.
Природа
Два прикметники
Три дієслова
Речення
Висновок



https://vseosvita.ua/library/ak-pisati-senkan-63868.html





РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


• берізка
• абрикос
• помідор
• чистотіл
• ромашка
• дуб
• череда
• груша
• звіробій
• конюшина
• морква
• кульбаба
• слива


Завдання: 
Визначте, які рослини ростуть у лузі, в саду та на городі, 
хто їх вирощує. 


• вишня
• соняшник
• ялина
• берізка
• абрикос
• помідор
• пролісок
• яблуня
• огірок


• дуб
• гарбуз
• груша
• морква
• кульбаба
• слива
• буряк







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


Вірші
***
Старі верби полоскали
свої віти в річці,
тут і містечко знайдеться
молодій смерічці.
Ой, смерічко, смереко,
не рости далеко,
попий води з тої річки,
де гуляв лелека.
Рости пишна та зелена,
смерічко, смереко,
рости в нас, на Україні,
а не десь далеко.
Прикрашай річки й ставочки,
пий із них водицю.
Ми тобою пишаємось,
так у нас годиться. 


***
Червоніли на кущі
ягоди калини,
і зривали снігурі
мерзлі ті жарини.
А які вони смачні
у зимову пору.
Я й собі зірву пучок
й повішу в комору.
Будуть сильні холоди
і морози люті
я узвару наварю
і діточок пригощу.
– Пийте, дітки, цей узвар.
Він із ягідок, мов жар.
На кущі калини
росли ці жарини.


***
– Піду в гості до кота, –
каже лиска не спроста. –
Є у нього смакота.
Він зловив сіреньку мишку
зранку у льошку,
ще й надибав на сметанку,
що стояла у кутку.
Привітатись треба чемно,
щоб не пригощав даремно.


Людмила Коваль







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


***
Летять пташки, вертаються додому
через моря і гори, і поля.
Шукають рідну стежечку знайому,
де їх гніздечка й рідная земля.
Вони летять, щоб діток народити,
і щоб малят поставить на крило,
щоб рідну землю співом звеселити
і оспівати радість і тепло.
А потім знов у теплий край летіти,
щоб лиш надія в серденьку жила.
Бо як холодну зиму пережити,
як тут нема ні їжі, ні тепла? 


***
Дивлюсь на слимака – таке маленьке,
повільне й лагідне, його хто хоч бере…
Слухняне, наче добре і тихеньке…
А листячко, погляньте, як жере…


***
Під хату соловейко прилетів –
щебече і висвистує, співає.
Найкраще місце вибрати хотів
чи для гніздечка місце приглядає…
А я щаслива чути його спів,
і слухаю, душа моя радіє.
Він під віконце просто підлетів,
та співом серце чарувати вміє.
І я, мов зачарована в красі,
все слухаю ці співи-переливи…
А світ виблискує під сонечком в росі,
і я всміхаюсь, бо така щаслива,
що чую щиру пісню солов’я,
красою насолоджуватись вмію.
Живу у веселковім світі я,
все бачу, чую, сонечку радію…


Надія Красоткіна
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Прислів’я і приказки


На городі під вербою стоїть колодязь із водою.
Де срібліє вербиця – там здорова водиця.
Верба, як трава лугова: ти її покоси, а вона знову виросте.
Зігнувся, як верба над водою.
Така правда, як на вербі груші.
Верболіз б’є до сліз.
Де волошки, там хліба трошки.
У корови молоко на язиці.
Годуй корову ситніше, молоко – жирніше.
Безрога корова хоч шишкою та бодне.
Не жени коня батогом, а жени його вівсом.
Кінь копитом дає здачі.
Не вір козлу в городі, а вовку в кошарі.
Вовка ноги годують.
Вовк не пастух, свиня не городниця.
Буває і ведмідь літає... коли з кручі зіштовхнуть.
Два ведмеді в одному барлозі не уживуться.
Лисиця все хвостом прикриє.
Кожна лисиця свій хвіст нахвалює.
Лисиця сімох вовків проведе.
До собаки ззаду підходь, до коня – спереду.
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Загадки
Сімсот поросят на кілочку висять. (Квасоля)


Сидить баба на грядках уся закутана в хустках. 
(Капуста) 


Ні вікон, ні дверей – повна хата людей. (Гарбуз) 


У земляній сиджу коморі, а коса моя надворі. 
(Морква) 


Під лопухом лежить яйце з хвостом. (Огірок)


Їде пані в золотім жупані.
Хоч жупан той латка на латці,
та приймають в кожній хатці. (Цибуля)


Що повітря очищає,
вдень від спеки захищає,
ще й від вітру в час негоди,
є частинкою природи. (Дерево)


Стрімко вибігли на гору
дві подружки білокорі.
Дощик їм полоще кіски,
звуть тих подружок ... (берізки).


Біла латка, чорна латка.
По дереву скаче.(Сорока)


Я руда, низького зросту,
хитра я і довгохвоста.
На курей я вельми ласа –
в них таке смачненьке м’ясо…
Вовку-брату я сестриця,
а зовуть мене … (лисиця).


Не ходжу я, а скакаю,
бо нерівні ноги маю.
Через поле навмання
перегнав би я коня. (Заєць)


Швидко скрізь цей птах літає,
безліч мошок поїдає,
за вікном гніздо будує,
тільки в нас він не зимує. 
(Ластівка)


Величезний на зріст,
пишним віялом хвіст.
До колін борода.
Що за горда хода!
По усьому двору
розгання дітвору.
Порозгонив і зник.
Був це, діти, … (індик).


Швець – не швець,
кравець – не кравець,
тримає в роті щетину,
а в руках – ножиці. (Рак)


Гостроносий і малий,
сірий, тихий і незлий.
Вдень ховається. Вночі
йде шукать собі харчі.
Весь із тонких голочок.
Як він зветься? ... (Їжачок).


Буркотливий, вайлуватий,
ходить лісом дід кошлатий:
одягнувся в кожушину,
мед шукає і ожину.
Літом любить полювати,
а зимою – в лігві спати.
Як зачує він весну –
прокидається від сну. (Ведмідь)


Він такий смугастий,
він такий ікластий,
найстрашніший у тайзі,
перед ним тремтять усі.
Як роззявить пащу: гр-р!
Називають звіра … (тигр).


І вдень і вночі
у кожусі на печі. (Кіт)
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Казки Дерева – наші друзі та рятівники
 Шановні діти! Літо – зручна пора, щоб спостерігати за навколишнім світом. Спробуйте познайомитися з деревами, які 
ростуть поряд з вашим будинком. 
 Кажуть, що дерева – це легені планети, а паркові зони створюють обличчя великих мегаполісів. Дізнаємося про це 
докладніше.
 Дійсно, дерева – це живі істоти й потребують турботи та захисту. Їх називають «легенями планети» за те, що мають унікальну 
здатність вбирати вуглекислий газ, а виділяти кисень! Такий процес має назву «фотосинтез». У містах дерева виконують функцію 
пилопритягувачів, бо на листі осідає весь пил та всілякі речовини із загазованого повітря.
 А ще дерева слугують домівками для багатьох істот – білочок, дятлів, сов, бджілок. На деревах ховаються деякі звірі, які 
мусять рятуватися від хижаків. Якщо порушити лісову гармонію і знищити дерева, то можуть розмитися береги річок, виникнуть 
великі зсуви гірських пагорбів, загинуть комахи, звірі та різні рослини. А це вже небезпечно.
 Погляньте навколо й пригадайте, які дерева ростуть біля вашого будинку. Тим, хто живе в Києві або приїздить на екскурсію, 
радимо побувати в парках столиці України. Їх налічують аж 127. Кожен має свою історію і назву. Наприклад, є Національний 
ботанічний сад ім. М. Гришка Національної академії наук України. Він заснований у 1936 році. Є чудові природні парки, такі як 
Голосіївський. На пагорбах, укритих густим лісом, у ХІХ столітті виникли унікальні парки: «Володимирська гірка», «Маріїнський», 
«Венеція», Кадетський гай, Труханів острів. Вікові дерева прикрасили схили Дніпра від Поштової площі до Звіринця. Ціла низка 
приміських дач розташувалася у Святошині, Дарниці, Пущі-Водиці.
 Слід згадати Царський сад (його перейменували на Першотравневий, а потім на Міський). Він був побудований за проєктом 
відомого архітектора Ф. Растреллі для відпочинку, проведення концертних програм, святкових музичних вечорів.
 А що ви знаєте про розкішні старовинні парки? Так, біля Ланцюгового мосту, на лівому березі Дніпра, був парк «Венеція». 
Він дістав свою назву від протоки між Венеціанським і Долобецьким островами. Вишукану назву «Ермітаж» має парк на 
Трухановому острові. Заснував його купець Гинтов у 1870 році. Парк «Тіволі» зі штучними терасами, доріжками був 
розташований на розі Хрещатика та вулиці Інститутської. Він прикрашав садибу П. Лукашевича до кінця ХІХ століття.
 Чи бути рідному місту красивим – залежить від кожного з нас.
  Нехай наша земля дихає вільно, а дерева ростуть красивими та здоровими. Разом ми зможемо врятувати нашу 
   планету від екологічної катастрофи.


Валентина Роменська
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Вправи


1. «Незакінчене речення»
На вашу думку, охороняти природу потрібно тому, що… (без неї не може жити людина). 
На вашу думку, охороняти природу потрібно КОМУ?... (кожній людині) 
Людина – це теж… (частина живої природи). 
Тварини дають людині… (одяг, молоко, м’ясо). 


2. Гра «Врятуй рослинку чи тваринку». Пазли
Зараз ми спробуємо граючи врятувати рослину й тварину, яких занесено до Червоної книги нашої 
області (приклад: хом’як сірий, джміль моховий, конюшина червонувата). 
Хто впізнав цю рослинку й тваринок? 
Що ви про них знаєте? 
Джміль моховий живиться нектаром і пилком рослин, зимує під землею в норах мишоподібних 
гризунів або під мохом чи листям. Тіло чорне, крила затемнені. Уся спинка вкрита рудими або 
жовтими волосками без домішок чорних, колір варіює від світлих до темніших відтінків.
Хом’як сірий – гризун розміром з мишу з дуже коротким непомітним хвостом і короткими лапками. 
Має великі защічні мішки. Довжина тіла 9,5–13 см, хвоста – 2–3,5 см. Забарвлення хутра зверху сіре, 
низ і хвіст світліші. Очі великі. Вуха малі, трохи виступають із хутра. 
Конюшина червонувата – кущ заввишки 20–90 см, має декоративне та кормове призначення.
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За підрахунками вчених, за три з половиною століття з планети назавжди зникло 46 видів звірів і 
94 види птахів. Люди знищили таку корисну тварину, як морська корова, або сирена. Її безформне 
тіло сягало 9 метрів, важило до 40 тонн, а молоко було смачним і цілющим. Ще один приклад – 
мандрівний голуб, останній птах помер у зоопарку на початку минулого століття. Величезні зграї 
цих птахів знищували заради смачного м’яса. Під загрозою знищення нині близько 1000 видів 
тварин. Багато їх занесено до Міжнародної Червоної книги – це документ совісті людини. 
Отже, у природі всі тварини потрібні. Кожна має своє місце й певне значення. Щоб зберігся світ, у 
якому ми живемо, потрібно зберегти всю різноманітність тварин і рослин. Прошу вас тільки не 
забувати: кожна тварина варта любові. Щодня та щохвилини оберігайте всяку звірину. Тільки 
добра їм потрібно бажати.


Джерело: https://ridna-mova.com.ua/119-opisi-tvarin.html 


Дбайливе ставлення до тварин
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Які бувають рослини


Робота учительки початкових класів 
Кирнасівської ЗШ І-ІІІ ст.


Мельник Галини Михайлівни


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Які ж вони різні !!!







Всі рослини мають:
 листя


стебло


корінь







Рослини поділяють на три 
групи:







Дерева


 Мають тільки одне 
високе дерев'янисте 
стебло (стовбур).















Кущі


 Від кореня 
відростає багато 
низьких 
дерев'янистих 
стебел. 







аґрус


калина


шипшина







Трав'янисті рослини


 Мають м'які,
соковиті зелені
стебла.















Для чого цвітуть 
рослини







З кожної квітки утворюється плід, 
в якому дозріває насіння.











Підсумок
 Рослини поділяють


на три  групи.


 Якби не було квіток,
не було б ні плодів,
ні насіння, з якого
виростають нові
рослини.
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Інтерактивне наповнення


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


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА
Тема 5. Різноманітність рослин і тварин


ЯКИМ КЛЮЧЕМ ВІДКРИВАТИ ЗНАННЯ (с. 228-231)


НАЗАД


https://youtu.be/iO1Jnpkn3rs – Цікаві факти про книги
https://www.youtube.com/watch?v=uRvPdikuFf8 – Вікіпедія – перші кроки
https://youtu.be/cJTcr9JxAaI – Середовища для читання електронних текстів
https://youtu.be/pFhM7m-ny8k – Середовища для читання текстів. Закладки в тексті, цитати 
тощо
https://youtu.be/my6Cyh78pm4 – Неймовірні бібліотеки світу
https://youtu.be/GJuk7LIpRZA – Незвичайні бібліотеки світу
https://youtu.be/xWaMO2C8Ugo – Національна бібліотека імені Вернадського – головна 
книгозбірня України
https://youtu.be/UHmx6u25xh0 – Віртуальний простір бібліотек
https://youtu.be/L9IwpidfEMw – Електронні бібліотеки України та світу


ВІДЕО:
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КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3-sortpop-world_animals – 
Розвиток дитини. Практичні завдання
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
http://chl.kiev.ua/ – сайт Національної бібліотеки України для дітей
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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 
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ
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І ще трохи корисних джерел:


https://vue.gov.ua/ 
Електронна  версія «Великої української енциклопедії»


Разом з е-ВУЕ природа й цивілізація стають зрозумілішими.
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Онлайн-бібліотеки для дітей


http://kazkar.info/ 


Тут зібрані найкращі казки з усього світу – 
англійські, німецькі, французькі, індійські та наші 
рідні українські народні казки. Не забули 
упорядники й про казки великих казкарів, таких як 
Шарль Перро, брати Грімм, Олександр Пушкін та 
Леся Українка.


https://derevo-kazok.org/


Це дитяча онлайн-бібліотека казок, які можна й 
почитати, і послухати.
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http://chytanka.com.ua/  


Це дитяча публічна онлайн-бібліотека, де ви 
знайдете тільки ті книги, які давно не 
перевидаються та яких у крамницях не знайдеш.


https://www.ukrlib.com.ua/ 


Онлайн-бібліотека української літератури. 
УкрЛіб – це скорочення від Ukrainian Library 
(українська бібліотека).
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ЦІКАВО!


Справжня віртуальна бібліотека в комп’ютерній грі!


 Міжнародна організація 
«Репортери без кордонів», яка 
опікується питаннями свободи 
слова й прав журналістів, 
представила проєкт 
«Нецензурована бібліотека» («The 
Uncensored Library») — онлайн-
сховище текстів, що не пройшли 
цензуру в різних країнах. Доступ 
до «бібліотеки» можна отримати 
через гру Minecraft (Майнкрафт).


Вигляд проєкту «Нецензурована бібліотека» («The Uncensored Library») у Minecraft
Фото: Reporters Without Borders


Джерело: https://hromadske.ua/posts/reporteri-bez-kordoniv-stvorili-
shovishe-tekstiv-sho-ne-projshli-cenzuru-ce-virtualna-biblioteka-v-gri-
minecraft 
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Інтерактивне наповнення


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


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА
Тема 5. Різноманітність рослин і тварин


ЧОМУ РОСЛИНИ І ТВАРИНИ ПОТРЕБУЮТЬ ОХОРОНИ (с. 222-227)


НАЗАД


https://www.youtube.com/watch?v=vwI26zdDqz0 – Охорона тваринного та рослинного світу
https://youtu.be/qu6UR5MfnX8?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Гра «Можна – 
не можна». Як поводитися в природі? Бережливе ставлення до природи
https://youtu.be/5d4ASjZhO4E?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Збереження 
природи. Світ, у якому ти живеш. 10 порад. Природознавство
https://youtu.be/S9caPlf5ioU?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Людина та 
природа
https://youtu.be/wrd6IHJMSRc?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Які рослини та 
тварини передбачають погоду
https://youtu.be/2zBOepegJqg – Рослини та тварини Червоної книги
https://youtu.be/akARhW2ZQP0 – Рослини Червоної книги України
https://youtu.be/y0nsTfzho_E?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – На випадок 
Апокаліпсису: сховище насіння в Арктиці


ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3-sortpop-world_animals – Розвиток 
дитини. Практичні завдання
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://tut-cikavo.com/pryroda/tvaryny/inshi-tvaryny/911-znachennya-tvarin-u-prirodi-ta-zhitti-
lyudini – Значення тварин у природі та в житті людини
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2308 – Охорона рослин і тварин (урок)







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 
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


ТЕКСТИ Екологічна гра «Суд над людиною»


Дійові особи:
Зубр – суддя; 
Тур – обвинувач; 
Різноманітні рослини – свідки; 
Собака – адвокат-захисник;
Людина – обвинувачений;
Присяжні засідателі – усі, хто знаходиться в класі.


Зубр: Прошу уваги! Судове розслідування розпочинається. Слово надається головному обвинувачеві.
Тур: Мені важко говорити. І не тільки тому, що мене вже давно не існує на світі. Я боюся, що багато 
видів тварин і рослин зникнуть так, як зник мій вид. Я звинувачую людину в тому, що вона знищила 
дуже багато тварин, рослин, птахів. Де б не з’явилася людина, вона завжди що-небудь знищує чи кого-
небудь убиває. (Звертається до людини.) А що відбувається зараз? Отруєно повітря, річки... 
Подивіться! Зупиніться! Подумайте!
Зубр: На яке покарання, на вашу думку, шановний Туре, заслуговує Людина?
Тур: Вона покарана й продовжує карати сама себе. Але про це – пізніше.
Зубр: Послухаємо свідків. Квіти!
Мати-й-мачуха: І нас також все меншає та меншає. Природа нам веліла зацвітати дуже рано. І людина, 
скучивши довгою зимою за квітами, просто зриває нас, щоб потримати яку-небудь квітку в руках. Зірве, 
зімне пальцями, а потім викине! А ми могли б їй допомогти, якби зривали нас за всіма правилами в 
певний час, у певних місцях.







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Учитель (до всіх): Про яку допомогу людині говорить мати-й-мачуха?
(Це цілюща трава, з її листків виготовляють ліки проти кашлю.)
Конвалія: Вони рвуть мене, не замислюючись. Але ж для того, щоб я зацвіла, з того дня, як насіннячко 
впало в землю, повинно пройти 10 років! Хлопчик і дівчинка, які вступили до 1-го класу, устигнуть 
майже закінчити школу!
Зубр: Але ж вас, шановна Конваліє, рвуть і з лікувальною метою.
Конвалія: Так. Але часом невміло. Зривати мене можна лише навесні, тільки обережно. Колись люди на 
мою честь складали легенди, організовували свята. У деяких народів я була священною квіткою. Мною 
завжди цікавилися знахарі. До речі, нині з мене виготовляють краплі для людей, які хворіють на серцеві 
недуги. І що ж я одержала за свою доброту? Був час, коли мене можна було зустріти скрізь, а тепер я 
потребую охорони.
Зубр: Наступний свідок – Дзвоник.
Дзвоник: У нашій країні росте 18 тисяч різних видів трав’янистих рослин. А скільки з них занесено до 
Червоної книги! Дзвоники, проліски, декілька видів тюльпанів і півоній, звіробій, сон великий, латаття 
біле...
Зубр: Ми слухали свідків. Після всього, про що ми тут дізналися, що ж нам робити з людиною?
Собака: Хочу ось що вам сказати. Те, що зробила людина з природою, тяжкий злочин. Але ж лише 
людина може щось виправити! Тільки людина створила Червону книгу, заповідники й охороняє 
природу. На наше щастя, люди на Землі різні, тож кому, як не вам, шановний Зубре, про це знати.
Зубр: Так, не заперечую. Тільки завдяки людині мені вдалося вижити.







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Усі: Який жах!
Невже в майбутньому на світі
не будуть квітнуть дивні квіти?
Конвалії й фіалки ніжні,
і вісник березня – підсніжник?
Невже ми більше не побачим,
як сон-трава росою плаче? 
Й троянда степу, квітка мрії,
жар-цвітом землю не зігріє?
Ми всі – господарі природи,
тож збережемо її вроду.
Зубр (виносить вирок людині):
Рятувати чисте повітря.
Рятувати воду – в морях, океанах, 
В малих і великих річках.
Рятувати рідкісних птахів – не всі ще види, а ті, що зникають, у полях, у лісах, у луках.
Рятувати злаки, а потім рятувати квіти.
Рятувати світанки – рятувати тишу, щоб у тиші мовчати й радіти.
Рятувати вулиці від голосних двигунів.
Рятувати землю. А потім рятувати небо.
Рятувати мрії солодкий мотив.
Рятувати ніжність.
Від кого рятувати? Від себе.
Поки ще не пізно і можна хоч щось зберегти.







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Людина:
Все на Землі, все треба берегти:
і птаха, й звіра, і оту травинку.
Не чванься тим, що цар природи ти,
бо врешті, ти – лише її частинка.
Тур:
Так, частка – невелика і залежна,
цю істину сприймай беззастережно.
Якщо береш, то треба віддавати,
коли й надалі хочеш царювати.
Учитель:
Поки в небі є свято веселок і крил,
поки є на Землі і роса, і колосся,
Я живу.
Поки є ріка Случ і могутній Дніпро,
поки віру плекаю, щоб добре – збулося,
Я живу.
Поки засклено щебетом пташки вікно,
поки тиша овіює явір гіллястий,
Я живу.
Поки в думках моїх день, що вигас давно,
поки є кому вранці промовити «Здрастуй!»
Ми живем!


Джерело: https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2287 
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РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


Я досліджую світ


3


4


Предмет 


Базовий підручник (назва, автор)


3 клас


«Я досліджую світ», підручник для 3 класу (1 ч.) (авт. 
Гільберг Т., Тарнавська С., Грубіян Л., Павич Н.), 2020 


Урок формування навичок та вмінь


Тема уроку 


Тип уроку


Мета уроку відповідно до очікуваних результатів Формування предметних і ключових компетентностей


2


1


5


6


ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА УРОКУ


ЯКІ БУВАЮТЬ РОСЛИНИ


Які бувають рослини


Клас


7 Завдання Краще розглянути питання: «Що таке рослини?», «Якими 
бувають рослини?».
Розвивати вміння порівнювати, аналізувати.
Виховувати ставлення до природи.
Розвивати вміння працювати в групах, виконувати різні 
функції в групах.
Розвивати вміння розв’язувати проблеми разом, які 
виникають під час роботи.
Формувати в дітей уміння висловлювати та доводити свою 
думку







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


10


Міжпредметні зв'язки


Змістові лінії, які будуть 
реалізовуватися


8


9


Ключові компетентності


11 Види використаних ІКТ, 
інтернет-ресурси 
(зазначити джерела)   


12 Матеріали й обладнання 


«Людина в суспільстві», «Людина та природа»


Уміння вчитися, соціальна, комунікативна


http://www.geneza.ua/product/871 


Склянка, вата, насінина квасолі, вода, геометричні фігури, кольорові 
олівці, підручник, зошит, картки для роботи в групах, ілюстрації про 
рослини, збірник-посібник «Ранкові зустрічі (2 семестр)», Щоденник 
вражень.







РОЗРОБКА УРОКУ


1


НАЗАД


Актуалізація 
знань учнів


Пригадати…


СТРУКТУРА І ХІД УРОКУ


Етап уроку Діяльність учителя Діяльність учнів Очікувані 
результати


№


2


Вивчення 
нового 
матеріалу


– розповідь учителя – діти складають
асоціативний кущ;


– діти розповідають про
рослини


Діти уважно слухають 
учителя, відповідають 
на запитання, 
висловлюють свою 
думку, спілкуються 
один з одним


– створення колажу;


– гра «Руханка»;


– обговорення питань про 
рослини;


– перегляд відео;


– робота з підручником;


– фізкультхвилинка;


– продовження бесіди про 
рослини


– створення колажу;


– гра «Руханка»;


– перегляд відео;


– виконання вправ з 
підручника;


– фізкультхвилинка


Діти уважно слухають 
учителя, відповідають 
на запитання, 
висловлюють свою 
думку, спілкуються 
один з одним
Діти об’єднуються в 
декілька груп для 
роботи на уроці. 
Роблять свої висновки 
щодо роботи, 
вислуховують своїх 
співрозмовників







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


Рефлексія


Домашнє 
завдання


4


3 – підсумкова бесіда; 


– підбиття підсумків уроку


– вправа «Мікрофон»;


– записи в Щоденник вражень


Діти уважно слухають учителя 
й відповідають на запитання


– – –
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Інтерактивне наповнення


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


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА
Тема 5. Різноманітність рослин і тварин


НАВІЩО ЛЮДИ СТВОРЮЮТЬ МОДЕЛІ (с. 210-213)


НАЗАД


https://youtu.be/0LZbJ1kjvOw?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe– Ky8NvN8– zr6jWI – Моделювання 
у вивченні природи. ЯДС, 3 клас
https://youtu.be/7kFS9dSOOIM – Етапи створення інформаційної моделі
https://youtu.be/Wk4EMKkjXWU – Все про все. Авіамоделювання
https://youtu.be/PcMzf1h54ck – Мультфільм «Фіксики. Глобус»
https://youtu.be/h8a8yVTJNFQ – Проєкт «Віртуальна модель Сонячної системи»
https://youtu.be/wkb8BsfOvb8 – Третьокласник Кирило Благодаров створив модель 
космічного апарата для прибирання сміття в космосі


ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3-professions-sortpop – Розвиток 
дитини. Практичні завдання
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







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 
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Розгадайте ребус


(Модель)







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


ЦІКАВО!
На Житомирщині відтворили в 3D-форматі Звягельський замок


Розробник – Олексій Заруцький.


«Звягельська фортеця була набагато могутніша, ніж те, що від неї залишилося… Нарешті презентую до 
вашої уваги історичний відеоролик 3D-моделі замку, вигляд якого відтворено в точності до 
найдрібніших деталей часів 1620 року», – зазначив Заруцький.


Фото: http://tutbuv.com/?p=2069 


За його словами, створенню 3D-моделі передувала 
тривала науково-дослідна робота. Зокрема, це 
археологічна розвідка, яку виконував керівник 
Житомирської археологічної експедиції Андрій 
Петраускас, сканування усієї площі біля фортеці, 
аерофото- та відеознімання, а також вивчення архівів, 
історичних фактів, інвентарних описів для відтворення 
найдрібніших деталей замку. У цьому допоміг архітектор 
у сфері реставрації історичних пам’яток Валерій 
Міщенко.
Звягель – так звалося місто, яке нині має назву Новоград-
Волинський.


Відеоролик дивись тут: https://www.facebook.com/Zhitomirshina/videos/847774735754720
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Інтерактивне наповнення


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


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА
Тема 5. Різноманітність рослин і тварин


ЯКІ ГРИБИ ЇСТІВНІ, А ЯКІ – ОТРУЙНІ (с. 202-205)


НАЗАД


https://youtu.be/sjbVmUDGSxc – Гриби. Їстівні та отруйні гриби (відеопрезентація)
https://youtu.be/o0YV9BnV4Cs – Правила збирання грибів. Правила поведінки в лісі
https://youtu.be/38F99gyl0s0 – Загадки про гриби
https://youtu.be/EI7wrgdLvjI – Гриби. Їстівні гриби
https://youtu.be/IxsIxEfcwKw – Їстівні гриби України
https://youtu.be/cz1Ky_KQlUk – Їстівні гриби. Цікаві факти про гриби
https://youtu.be/YrNrUlYmk-U – Отруйні гриби
https://youtu.be/ofMpWZcnAiA – Гриби Червоної книги України


ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3-sortpop-world_plants – Розвиток 
дитини. Практичні завдання
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://disted.edu.vn.ua/courses/learn/1558 – Гриби. Їстівні та отруйні гриби. Бактерії
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2309 – Гриби. Їстівні та отруйні гриби. Бактерії. Корисні та 
хвороботворні бактерії. Правила гігієни
https://hryby.blogspot.com/p/blog-page.html – Гриби України







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
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


ЦІКАВО!


Цезарський гриб
Цього красунчика з оранжевою шапочкою 
дуже полюбляли давні римляни, які 
називали його Болетус. Цезарський гриб 
росте на півдні Європи та в Північній 
Америці. Нині це дуже цінний їстівний 
гриб.


Родотус
Рідкісний гриб, занесений до Червоної книги. 
Зазвичай «оселяється» на гнилих деревах, пнях, 
чи колодах. Збирають його в деяких регіонах 
Північної Америки, Африки, Європи та Азії. 
Дозрілі гриби мають яскраво-рожевий колір.


Більше тут: https://pustunchik.ua/ua/online-school/biology/botany/najkrasyvishi-gryby 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


І ще трохи цікавого…


У дикій природі росте їстівний гриб, який смаком нагадує м’ясо смаженої курки. Цей гриб має назву 
«трутовик сірчано-жовтий» (Laetiporus sulphureus). 


Гриби є дуже поживною їжею. Деякі види можуть бути джерелом вітаміну B, як і необхідних мінералів, 
таких як мідь і калій. Водночас у них міститься лише невелика частка жирів, солей і вуглеводів. Гриби 
«портобелло» містять більше калію, ніж банани.


«Бліда поганка» – один з найнебезпечніших видів грибів, уживання якого може спричинити проблеми з 
печінкою і нирками.


Джерело: https://tut-cikavo.com/pryroda/roslyny-st/595-divovizhni-fakti-pro-gribi 
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саморобка


ВЕСЕЛІ ПАВУКИ







ПВА


САМОРОБКА


ВАМ ЗНАДОБЛЯТЬСЯ:


• плід каштана
• пара декоративних очей
• три смужки пухнастого дроту
• шматок пластиліну
• клей ПВА
• ножиці







САМОРОБКА


на нижню частину плоду 
каштана прикріпіть
пластилін.


НАСАМПЕРЕД:







Смужки пухнастого дроту 
розріжте на чотири
рівні частини.


Покладіть дві смужки 
одна на одну навхрест 
та скрутіть їх посередині. 
Те саме зробіть і з іншою 
парою смужок.


З'єднайте обидва 
«хрестики» між собою.


Сформуйте ніжки павука, 
трохи загнувши кінчики.


САМОРОБКА


ТЕПЕР СФОРМУЙТЕ 
НОГИ ПАВУКА:







Прикріпіть сформовані 
ніжки павука до 
пластиліну з нижньої
частини плоду.


Наклейте очі 
на зовнішній 
частині 
каштана.


САМОРОБКА





		back: 








Інтерактивне наповнення


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


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА
Тема 5. Різноманітність рослин і тварин


ЯК РОЗМНОЖУЮТЬСЯ КВІТКОВІ РОСЛИНИ (с. 180-183)


НАЗАД


https://youtu.be/Cm81Gfd4AU4?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Поширення плодів
https://youtu.be/SYha3CZgN8w – Квіткові рослини. Умови росту та розвитку. Розмноження рослин
https://youtu.be/bJfBcrac8ok – Квіткові рослини. Розмноження рослин
https://youtu.be/eoHcMiHgpjY – Розмноження квіткових рослин. ЯДС, 3 клас
https://youtu.be/tSARzt9aIXE – Розмноження рослин насінням
https://youtu.be/B2TVPRw_Fkw – Квіткові рослини. ЯДС, 3 клас
https://youtu.be/7k8ZwJCXNPA – Квіткові рослини. Їхнє розмноження
https://youtu.be/JEM4TS_4Eog – Сили в живій природі


ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3-sortpop-world_plants – Розвиток 
дитини. Практичні завдання
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/1001 – Розмноження рослин (урок) 
https://vseosvita.ua/library/urok-na-temu-rozmnozenna-roslin-212391.html – Урок на тему 
«Розмноження рослин»
https://naurok.com.ua/test/organi-roslin-576248.html – Тести «Органи рослин»
https://e-kolosok.org/wp-content/uploads/2019/10/KLS_UKR_012_26_04_2016.pdf – Мандрівки 
рослин (завантаження файлу)
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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
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


ТЕКСТИ


Вірші


Крилате насіння


Кружляє над нами насіння крилате, 
радіє насіння, що вміє літати. 
Це клени високі з осінньої гілки 
синів проводжають в далеку мандрівку. 
І згадують сумно дерева бувалі: 
колись і вони над землею літали. 
— Ми знову знялись би, як наше насіння, 
та роки не ті, і тримає коріння. 
Кружляє у небі насіння крилате, 
радіє насіння, що вміє літати. 
Одна насінина з кленової крони 
довірливо сіла мені на долоню. І каже: 
— Я довго блукала над містом, 
але на асфальт не наважилась сісти. 
Благаю, мій друже, якщо це не важко, 
візьми й посади мене в землю, будь ласка. 
Я виросту кленом у нашому краї 
і листом зеленим тебе привітаю.


Анатолій Качан


Бджілка


Вдень тепло стало, бджілка прилетіла,
бо ж сонце світить, квіточки цвітуть.
На жовтий крокус бджілонька присіла,
а там нектар, то ж в ньому вся і суть.
Цвітуть квітки, а значить є що їсти,
і можна жити, бо весна прийшла.
Для всіх комашок дуже гарні вісті,
у світі враз побільшало тепла. 
Бджола сидить у квіточці, дрімає, 
погрітися на сонечку спішить.
І хоч роботи вже багато має,
та час й для себе треба приділить.
Бо в світі стільки радості багато,
є квіти гарні, є пилок, нектар.
Життя тепер чарівне, наче свято,
від сонечка на землю лине жар…
Тепленько стало, небо голубіє,
а квіти зацвіли по всій землі.
Вітрець чарівним ароматом віє,
злітаються до квіт жучки малі.


Надія Красоткіна
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Загадки


***
В жовтім сарафані
підросте – всміхнеться,
для вітрів вбереться
в платтячко біленьке,
пишне та легеньке. (Кульбаба)
***
Навесні цвітуть мої свічі,
заглядають сонцю в вічі,
а під осінь ті свічки
вдягнуть з голок кожушки. (Сосна)
***
У зеленім кожушку
костяній сорочці
я росту собі в ліску –
всім зірвати хочеться! (Горіх)


З інтернету


Гра «Назвіть зайве слово» 


Бульбами розмножуються: картопля, топінамбур (земляна груша), мак. 
Стеблом розмножуються: верба, смородина, нарцис, аґрус. 
Насінням розмножуються: огірок, кріп, тюльпан, морква, капуста.
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Засперечалися якось частини рослини: хто з них найголовніший.
Корінь:
– Я тут найголовніший! Я укріпляю рослину в ґрунті, я напуваю її водою і годую мінеральними солями. Та що 
рослини – я і людей, і тварин годую! Та ще й лікую іноді. Буває майстри з мене таку красу роблять, що й на 
міжнародні виставки потрапляю! Тільки це вже свідчить про мою важливість!
Листок (заперечує):
– Подумаєш! Ти, кореню, живеш у темряві, та ще й за мій рахунок. Це я підказую людям, коли рослину треба 
поливати, підгодовувати, укрити. Можу я годувати, лікувати й тварин, і людей. Та й дихається поряд зі мною 
легко. А тебе, кореню, я можу виростити й так.
Стебло (обурюється):
– Ой, які ж ви важливі! А що б ви без мене робили? Ні корінню без мене не жити, ні листкам. Це ж мої тоненькі 
трубочки-волокна пересилають поживні речовини й воду по всій рослині. Одні волокна живлення кореню 
передають, а інші – листку. З ранньої весни до самої зими працюю, не покладаючи рук. Трохи перепочину 
взимку, а з настанням весни знову беруся до роботи. Підіймаю вгору гілля з листками та розташовую їх так, щоб 
усі сонечко бачили.
Квітка (здивовано): 
– Які ви наївні: сперечаєтеся, хто з вас найголовніший... Усе, що ви робите, – це все для мене! Не буде мене – не 
буде й насіння, а не буде насіння – не буде й рослини! Усе, що ви здобули з ґрунту, повітря, води, світла, – усе це 
піклування про мене. Буде квітка – буде насіння, а отже, буде рослина.
Насіння:
– Ваші сперечання пусті. Я – найголовніше! Усе, що ви взяли з ґрунту, повітря, води, – усе це для мене, щоб я 
дозріло, дало життя новій рослині. З мене розвинеться й корінь, і стебло, і листки, і квіти, і плоди, і нове 
насіння!
З інтернету


Казка «Хто найголовніший?»
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ЦІКАВО!


Ладанник із Середземномор’я є справжньою 
рослиною-камікадзе. Він обожнює зненацька 
влаштовувати пожежу й згорати до тла.
З підвищенням температури повітря до 32 градусів 
за Цельсієм рослина починає виділяти 
легкозаймисту олію, яка й підпалює ладанник. 
Вогонь не залишає рослині жодного шансу на 
виживання. 
Виникає запитання: для чого це все потрібно? 
Виявляється, перед тим як влаштувати пожежу, 
ладанник викидає на землю насіння, укрите 
вогнетривкою оболонкою. Але для кращого 
проростання потрібне добриво, наприклад попіл, 
який утворюється після самоспалення рослини. Ну 
й непогано було б звільнити місце для нового 
покоління ладанників. Ось чому рослина себе 
спалює. На що тільки не йдуть батьки заради свого 
потомства. Іноді через рослину-самогубця може 
згоріти цілий ліс.


З інтернету
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Інтерактивне наповнення


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


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА
Тема 5. Різноманітність рослин і тварин


ЯКІ УМОВИ ПОТРІБНІ ДЛЯ РОЗВИТКУ РОСЛИН (с. 184-187)


НАЗАД


https://youtu.be/SYha3CZgN8w – Квіткові рослини. Умови росту та розвитку. Розмноження рослин
https://youtu.be/EXOBvKfkRKo – Умови для росту й розвитку рослин
https://youtu.be/f4TJyJBbwIQ – Рослини – зелене диво Землі
https://youtu.be/p8KpZ4QKLHg – Рекорди живої природи. Частина 1. Енциклопедія для дітей
https://youtu.be/sPqTsbdL8Ew – Ріст рослин
https://youtu.be/khHMYMcM2a8 – Умови розвитку рослин. Вирощуємо рослину на підвіконні


ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3-sortpop-world_plants – Розвиток дитини. 
Практичні завдання
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://naurok.com.ua/test/roslini-yads-172516.html – Тести «Рослини»
https://svitppt.com.ua/prirodoznavstvo/umovi-rozvitku-roslin.html – Умови розвитку рослин 
(презентація)
https://www.slideshare.net/ssuser7d3add/ss-54575889 – Рослини в космосі
https://pustunchik.ua/ua/online-school/biology/botany/maister-klas-yak-zrobyty-florarium-svoimy-rukamy – 
Флораріум у банці (дитячий портал «Пустунчик»)
https://e-kolosok.org/wp-content/uploads/2020/05/21_2013_zhovten-.pdf – Як зимують дерева? 
(завантаження файлу)







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
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ


Психогімнастика «Я – дерево»


Я – дерево. Я росту в лісі. Навколо мене багато друзів, таких дерев, як я. Мої ноги – це міцне 
коріння. Моє тіло – тоненький стовбурець, мої руки – то гілочки. Вони тягнуться до ясного неба, 
відчувають теплі сонячні промінчики, вбирають тепло, що розливається по всьому тілу. Я – дерево. 
Вітерець грається моїми листочками, гойдає мої гілочки. Мені приємно, добре, я дарую свій гарний 
настрій усім навколо. (Імітація рухів)







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


ТЕКСТИ


Ребус


(Рослини)


Проведення дослідів на тему «Рослини»
Дослід №1
Мета: показати значення води для росту рослин.
Матеріал: дві прозорі банки (з водою та без води), дві однакові цибулини.
Хід досліду: Довготривале спостереження за змінами, що відбуваються із цибулинами в банках.
Висновок: для росту рослин необхідна вода.


Дослід №2
Мета: продемонструвати необхідність тепла для росту рослин.
Матеріал: дві однакові гілочки вишні (або іншого дерева), дві вази з водою.
Умови: місяці лютий, березень.
Хід досліду: Поставити одну вазу з гілочкою в кімнаті, другу – у прохолодному місці (між рамами). Спостерігати за 
змінами, порівнюючи стан гілочок, порівнювати зі станом дерев на подвір’ї.
Висновок: для росту рослин необхідне тепло.







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Вірші


***
А під віконцем квіти ожили…
А під віконцем квіти ожили,
зелені списики повитикались.
Хоч квіти зовсім ще не зацвіли,
але до сонця вийти намагались. 
І вилізли з-під снігу, із землі.
Зраділи дуже, що тепленько стало.
Такі тендітні, ніжні і малі,
а як же радісно на серці стало.
Торішню я розчистила траву,
хай чисто і красиво всюди буде.
Красою я цією вже живу,
хай усміхаються до квітів люди.


Надія Красоткіна







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


ЦІКАВО!
Вік насіння арктичного люпину, що знайдене біля канадського узбережжя Юкону в мерзлому ґрунті, становить від 10 до 
15 тисяч років. Найдивовижніше, що деякі із цих насінин зійшли, а на одній із рослин навіть розпустилися квітки.


Якщо ви поставите квітку у воду, що містить чорнило, вона може стати синьою або чорною!


Листки гігантської водяної лілії, яка росте в Амазонці, дуже міцні. На них може спокійно сидіти маленька дитина.


Джерело: https://tut-cikavo.com/pryroda/roslyny-st/182-tsikavi-fakti-pro-roslini 


Джерело: https://www.facebook.com/vsesvitua/posts/772252449992621


Космічний урожай зібрано!
Астронавти на МКС зібрали свій перший урожай 
редьки, вирощеної в космосі! Овочі будуть 
збережені й відіслані на Землю для подальших 
досліджень. 


Урожай зріє... на МКС (міжнародній 
комічній станції)
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Інтерактивне наповнення


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


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА
Тема 5. Різноманітність рослин і тварин


ПРИСТОСУВАННЯ КВІТКОВИХ РОСЛИН
ДО РІЗНИХ УМОВ ЖИТТЯ (с. 192-195)


НАЗАД


https://youtu.be/rcxZVBHvW38 – Пристосування рослин до різних умов (відеоурок) 
https://youtu.be/vc_EiEbcWyc?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – 
Розповсюдження рослин
https://youtu.be/uDlTtkUf0VQ – Пристосування рослин до зовнішніх умов
https://youtu.be/QEu2aZDA4zk – Середовище існування рослин. ЯДС, 3 клас
https://youtu.be/1ccnHJUOIVE – Особливості поширення рослин на земній кулі
https://youtu.be/VIGgLYGS5s0?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Рослини-
символи України
https://youtu.be/ThCfPx1CJJk – Проєкт на тему «Пристосування квiткових рослин до рiзних 
умов життя»


ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3-sortpop-world_plants – Розвиток 
дитини. Практичні завдання
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/online-school/biology/botany/yak-parostok-probivae-asfalt – Школа 
виживання: як паросток пробиває асфальт? (дитячий портал «Пустунчик»)
https://pustunchik.ua/ua/online-school/biology/botany/najkrasyvishi-dolyny-svitu – Прекрасні 
квітучі долини з усього світу (дитячий портал «Пустунчик»)
https://naurok.com.ua/proekt-roslini-narodni-simvoli-ukra-ni-151836.html – Проєкт «Рослини – 
народні символи України»







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
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


ЦІКАВО!


Найдовше коріння виявлено в дикого фікуса 
з Південної Африки. Воно досягло 120 м.


У пустелях Техасу й Перу трапляється дивна рослина 
селагінела. У селагінели удосталь сил, щоби 
протистояти посусі. Коли бракує вологи, вона 
скручується в буру або жовтувату кулю й здається 
зів’ялою. Але щойно починаються дощі, рослина 
розправляє листки та знову стає зеленою. Поки вологи 
удосталь, селагінела зберігає свій звичайний вигляд, але 
з настанням посухи знову жовтіє і скручується. Вона 
може роками терпляче чекати чергового дощу.


Джерело: https://tut-cikavo.com/pryroda/roslyny-st/182-tsikavi-fakti-pro-roslini?start=1 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Дерево життя в Бахрейні – одне з найбільш «самотніх» 
дерев на світі. Це мескітове дерево росте на найвищій 
точці безплідної пустелі Бахрейн, за сотні миль від 
інших дерев. Його коріння, як вважається, йде углиб 
землі на багато десятків метрів до водоносних шарів. 
Точний вік дерева невідомий: припускають, що йому 
понад 400 років.


У пустелі росте верблюжа колючка, яка може 
витримувати температуру до +70 градусів за 
Цельсієм.


З інтернету







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Рослини – мешканці Антарктиди, що витримують наднизькі температури:


Щучник антарктичний Перлинниця


Джерело: https://expedicia.org/prirodna-istoriya-antarktiki/ 
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до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА
Тема 5. Різноманітність рослин і тварин


ХТО ЧИМ ЖИВИТЬСЯ (с. 214-217)


НАЗАД


https://youtu.be/VLeSeNtz72g – Дидактична гра «Хто що їсть у лісі?»
https://youtu.be/BNa3WZVZm7g – Хто чим живиться. Ланцюг живлення. 3 клас
https://youtu.be/3uwxuxScaHA – Ланцюги харчування (відеоурок)
https://youtu.be/A7KlME4IEMg – Ланцюг живлення. Природознавство, 3 клас
https://youtu.be/cAU3lCH-guk – Поділ тварин за способом живлення. Ланцюги живлення
https://youtu.be/4DWn2ZrJc20 – Ланцюги живлення. Природознавство, 3 клас
https://youtu.be/K1IKAL-S56c – Хто чим харчується
https://youtu.be/MxOJTtTzQpc?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Які тварини та 
рослини живуть в Антарктиді?
https://youtu.be/tqy9yMiLkQs – Мультфільм «Про всіх на світі» 
https://youtu.be/QH9j9dI04cU – Веселий мультфільм «Ланцюг живлення»


ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3-sortpop-world_animals – Розвиток 
дитини. Практичні завдання
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://vseosvita.ua/library/prezentacia-lancugi-zivlenna-u-prirodi-120302.html – Ланцюги 
живлення в природі (презентація)
https://vseosvita.ua/test/khto-chym-zhyvytsia-lantsiuhy-zhyvlennia-29483.html – Тести «Ланцюги 
живлення»
https://tut-cikavo.com/pryroda/tvaryny/ssavtsi/768-znishchennya-kotiv-prizvelo-do-chumi-tsikavi-
fakti-pro-kotiv-video-infografika – Знищення котів призвело до чуми







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 
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


ДОСЛІДИ


Проведення дослідів на тему «Тварини»


Дослід№1
Мeтa: визначити кількість корму, потрібного для акваріумних риб.
Матеріал: акваріум з рибками, корм, плаваюча годівничка, ложечка-мірка.
Хід досліду: зранку насипати корм у годівничку, відміряючи його міркою. Оглянути 
її через 15 хвилин. Якщо корму залишилося багато або ж його не залишилося 
зовсім, повторити дослід наступного дня. Кількість корму вважати достатньою, 
коли його в годівничці залишиться небагато. Дослід повторювати два-три рази на 
рік.


Дослід№2
Мeтa: з’ясувати дію органів чуття тварин.
Матеріал: різні види корму (залежно від того, яка тварина залучена до досліду).
Хід досліду: розкласти перед кішкою (чи іншою твариною) закриті пакетики з 
рибою, м’ясом, печивом, морквою. Спостерігати, до якого з них вона підійде. 
Пошепки покликати тварину. Спостерігати за її діями.
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ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Ланцюги живлення
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Інтерактивне наповнення


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


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА
Тема 5. Різноманітність рослин і тварин


ЯК З’ЯВИЛИСЯ СВІЙСЬКІ ТВАРИНИ (с. 218-221)


НАЗАД


https://www.youtube.com/watch?v=Oh5UUwtVq_s – Чим відрізняються дикі тварини від 
свійських? Природознавство, 3 клас
https://www.youtube.com/watch?v=FlP54iX6PKs – Свійські тварини
https://youtu.be/LG1KKRfZBRM – Як коти стали нашими «повелителями»
https://youtu.be/_UYbqUpzIcA?t=368  – Одомашнення тварин
https://youtu.be/I6EG1fMarDQ – Цікаві факти про життя домашніх тварин
https://youtu.be/iuIlXjp1DtY – Домашні тварини 
https://youtu.be/4-fkHq-whPg – Гра «Впізнай чий голос» (звукозапис свійських тварин)


ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3-sortpop-world_animals – 
Розвиток дитини. Практичні завдання
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







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 
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


ТЕКСТИ
Як виникли свійські тварини


 У давні часи люди жили в печерах. Вони боялися хижаків. До печер часто підходили вовки. 
Людина почала їх підгодовувати. Вовки ставали добрішими, а їхні дитинчата прив’язувалися до 
людини й залишилися жити з нею. Вони вже були не дикими, а свійськими. Так з’явилися собаки. 
Вони навчилися охороняти людину від ворогів, допомагали шукати їжу, попереджали про небезпеку. 
Минав час, і кількість друзів серед тварин зростала. Тепер людина не може жити без домашніх тварин.
 Усі свійські тварини походять від своїх диких родичів.
 Свійські тварини – це тварини, за якими доглядають люди. Вони годують їх, будують їм житло, 
захищають, лікують, дбають про потомство, використовують у своєму господарстві.


Гра «Доведи»


Учитель називає тварину, а учні мають назвати, до якої групи – дикі чи свійські тварини – вона 
належить, і зуміти довести це.


Гра «Закінчити фразу»


– Тварини бувають… .
– Дикі тварини відрізняються від свійських тим, що… .
– Усі свійські тварини походять від… .
– Людина приручила диких тварин для… .







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


ЦІКАВО!


Собаки мають видатний нюх. Наприклад, 
з-поміж величезної кількості яблук, 
упакованих у ящики, собака здатний 
знайти гнилий фрукт. Саме тому цих 
тварин використовують у прикордонній і 
митній службах для пошуку заборонених 
речовин.
Собачий ніс має унікальний відбиток – 
такий само індивідуальний, як у людей 
візерунок ліній на пальцях.


Кішки неймовірно охайні. Ці пухнасті улюбленці 
приділяють вилизуванню хутра чверть свого 
часу! Але вони доглядають за собою не лише 
заради чистоти й акуратності. Кішка злизує із 
шерсті речовину, що містить вітамін D, який 
потрібен для її здоров’я і життєдіяльності.
У кішок є ще один дуже чутливий орган – це 
вуса. Вони схожі на радар, за допомогою якого 
кішка відчуває рух своєї жертви навіть на 
відстані.







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Корови спостерігають за своїми родичами і 
вчаться в них. Наприклад, якщо одну з них 
ударило струмом від електроогорожі, інші до 
цієї огорожі близько не підійдуть.


У свиней дуже розвинений нюх, тому в деяких 
країнах їх використовують на митниці. Для цього 
свиней заздалегідь навчають. Також ці тварини добре 
показали себе як мисливці й рятувальники. 
Наприклад, свиня може відчувати дичину на відстані 
близько 40 метрів. Вона здатна розшукати людину, що 
лежить під снігом.
Більше тут: https://ns-plus.com.ua/2018/12/27/interv-
yu-chy-mozhe-shhe-htos-krim-sobak-ryatuvalnykiv-
pryjty-na-pomich/ 


Джерело: https://publish.com.ua/svit-tvaryn/tsikavi-fakti-pro-domashnikh-tvarin.html 
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Інтерактивне наповнення


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


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА
Тема 5. Різноманітність рослин і тварин


ЯК ВИРОСТИТИ НОВУ РОСЛИНУ БЕЗ НАСІННЯ (с. 188-191)


НАЗАД


https://youtu.be/eoHcMiHgpjY – Розмноження квіткових рослин. ЯДС, 3 клас
https://youtu.be/JO-qYLYKu_U – Вегетативне розмноження рослин
https://youtu.be/YaDxvTDKz8w – Віртуальна школа. Квіткові рослини. Природознавство
https://youtu.be/7qMEMiYnkBQ?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Практична робота 
«Розмноження рослин»
https://youtu.be/AcdE0fDQKgc – Швидке розмноження рослин
https://youtu.be/IPCFU-smCpY – Як виростити нову рослину?


ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3-sortpop-world_plants – Розвиток 
дитини. Практичні завдання
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://www.ourboox.com/books/rozm/ – Вегетативне розмноження в рослин







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 
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


ТЕКСТИ


Ми пагінці плекаємо кущів,
щоб відновить красу троянди ними.
Хай кущ старий і всохне без дощів, –
весною пагін молодий цвістиме.


Вільям Шекспір (переклав Дмитро Паламарчук)


ЦІКАВО!


Джерела: https://historyurok.com.ua/tsikavi-fakty/roslyny/pro-roslyny.html 
https://mors.in.ua/main/3369-okreme-derevo-v-brazyliyi-vyglyadaye-yak-miniatyurnyy-lis-foto.html 


У 1888 році біля бразильського міста Натал 
один рибалка посадив дерево кеш’ю. Нині це 
дерево, якому дали назву Піранжі, охоплює 
площу майже 2 гектари, його гілки в разі 
контакту із землею пускають коріння й 
продовжують рости.







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Розмноження квіткових рослин







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД
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саморобка


Нарцис 
вузьколистий







САМОРОБКА


ВАМ ЗНАДОБЛЯТЬСЯ:


• гофрований папір 


білого, жовтого та 


зеленого кольорів


• дріт для виготовлення 


декоративних квітів 


або паличка 


для барбекю


• ножиці 


• клей ПВА


ПВА







САМОРОБКА


• 1. З паперу білого кольору 
виріжте пелюстки квітки. 
Середину квітки виріжте
з паперу жовтого кольору.


ВИКОНАЙТЕ 
ПОСЛІДОВНО:







3. На цьому самому 
кінці дроту 
приклейте тичинки 
квітки 
(це можуть бути 
обрізки ниток 
або смужка паперу 
зеленого кольору).


2. На один кінець дроту 
чи палички для барбекю 
(це буде стебло квітки)
нанижіть пелюстки, 
проколовши отвір 
у середині пелюсток. 
Нанижіть на дріт 
чи паличку 
серединку 
квітки.


4. Сформуйте квітку, 
підтягнувши 
до вершини середину 
та пелюстки квітки. 
Зафіксуйте частини 
квітки на дроті 
чи паличці клеєм.


САМОРОБКА







5. Вузькою смужкою паперу
зеленого кольору обмотайте 
дріт чи паличку, зафіксувавши 
на початку її біля квітки 
(формуючи чашолисток).
Смужку паперу закріпіть 
на другому кінці дроту 
чи палички.


САМОРОБКА


6. З паперу зеленого
кольору виріжте 
листок та приклейте 
його до стебла квітки.







САМОРОБКА


Чи чули ви про долину нарцисів на Закарпатті?
Перегляньте цікаве відео











		back: 








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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Тема 3. Різноманітність рослин і тварин 


ЯКІ 
БУВАЮТЬ 
РОСЛИНИ
П-(С.127-129)
З-(С.60)


має уявлення про організми – тіла живої природи: 
рослини [3 ПРО 1.1];
називає ознаки рослин, органи рослин; [3 ПРО 1.1];
порівнює і класифікує рослини, за певними ознаками 
[3 ПРО 4.3];
розпізнає і називає рослини різних груп (по 2-3 
представники) [3 ПРО 4.3];
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];


Практичний блок 
(спостереження, 
дослідження, вправляння).
• Красифікація рослин
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ЯК РОЗМНО-
ЖУЮТЬСЯ 
КВІТКОВІ 
РОСЛИНИ
П-(С.129-132)
З-(С.61-62)


спостерігає та описує розвиток рослин, які вирощено 
з різних частин рослини (насінини, бульби, живця, 
пагона) [3 ПРО 1.4];
виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 
4.1];
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3], [3 ГІО 8.1];


Практичний блок 
(спостереження, дослідження, 
вправляння).
• Дослідження та порівняння
органів різних рослин.
• Виявлення пристосування
рослин до певних умов 
існування.







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД
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ЯКІ УМОВИ 
ПОТРІБНІ 
ДЛЯ 
РОЗВИТКУ 
РОСЛИН
П-(С. 132-134)
З-(С.63-64)


називає ознаки рослин, органи рослин, умови, 
необхідні для життя різних організмів (рослин); 
природні угруповання [3 ПРО 1.1];
виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 
4.1];
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3], [3 ГІО 8.1];


Практичний блок 
(спостереження, 
дослідження, вправляння).
• Дослідження умов
розвитку рослин 
(ознайомлення).
• Виявлення
пристосування рослин до 
певних умов існування.
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ЯК 
ВИРОСТИТИ 
НОВУ 
РОСЛИНУ 
БЕЗ НАСІННЯ
П-(С.134-137)
З-(С.65)


спостерігає та описує розвиток рослин, які вирощено 
з різних частин рослини (насінини, бульби, живця, 
пагона) [3 ПРО 1.4];
доглядає за рослиною (-ами)/ і ділиться своїм 
досвідом з іншими [3 ПРО 4.4];
виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 4.1];
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3], [3 ГІО 8.1];


Практичний блок 
(спостереження, дослідження, 
вправляння).
• Розмноження рослин
частинами їхнього тіла.
• Спостереження розвитку
рослини, яку вирощено з 
різних частин
рослини (насінини, бульби, 
живця, пагона).
• Виконання практичної
роботи «Розмноження 
кімнатних рослин».







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД


співвідносить рослини (на зображеннях, у колекціях 
тощо) з умовами їхнього існування [3 ПРО 1.5];
робить висновок про зв’язки організмів між собою і 
з неживою природою, виявляє емоційно-ціннісне 
ставлення до представників живої природи, 
піклується про них [3 ПРО 3.1], [3 ГІО 2.2];
виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 
4.1];
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3],[3 ГІО 8.1];
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РІЗНОМА-
НІТНІСТЬ 
КУЛЬТУРНИХ 
РОСЛИН. 
ЗНАЧЕННЯ 
РОСЛИН
П-(С. 139-141)
З-(С.68-69)


порівнює і класифікує рослини за певними 
ознаками [3 ПРО 4.3];
виявляє пізнавальну активність на уроках 
[3 СЗО 4.1];
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних 
ситуаціях (навчання, гра) [3 СЗО 2.3],[3 ГІО 8.1];


Практичний блок 
(спостереження, 
дослідження, вправляння).
• Класифікація рослин на
групи.
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ПРИСТОСУ-
ВАННЯ 
КВІТКОВИХ 
РОСЛИН ДО 
РІЗНИХ 
УМОВ 
ЖИТТЯ
П-(С.137-38)
З-(С.66-67)


Практичний блок 
(спостереження, дослідження, 
вправляння).
• Виявлення пристосування
рослин до певних умов 
існування.
• Ознайомлення з джерелами
інформації про природу 
(паперові видання 
природничого змісту, 
гербарії, Інтернет-ресурси та 
ін.)







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД
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ЯКЕ 
ЗНАЧЕННЯ 
ГРИБІВ ДЛЯ 
ПРИРОДИ
П-(С. 141-142)
З-(С.70)


має уявлення про організми - тіла живої природи: 
гриби [3 ПРО 1.1];
називає ознаки грибів, органи, умови, необхідні для 
життя різних організмів (грибів) [3 ПРО 1.1];
розуміє значення води, повітря, світла, тепла для 
організмів  [3 ПРО 1.4] [3 ПРО 1.5], [3 ПРО 1.6], [3 
ПРО 2.1];
розпізнає і називає  гриби різних груп (по 2-3 
представники) [3 ПРО 4.3];
порівнює і класифікує організми за певними 
ознаками [3 ПРО 4.3];
співвідносить організми (на зображеннях, у 
колекціях тощо) з умовами їх існування [3 ПРО 1.5];
моделює взаємозв’язки між  організмами і 
навколишнім середовищем [3 ПРО 3.2];
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];


Практичний блок 
(спостереження, 
дослідження, вправляння)
• Практичні вправи на 
порівняння і розпізнавання 
грибів.
• Моделювання зв’язків 
організмів між собою і з 
середовищем існування







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД


56


ЯКІ ГРИБИ 
ЇСТІВНІ, А 
ЯКІ - 
ОТРУЙНІ
П-(С.142-144)
З-(С.71)


має уявлення про організми - тіла живої природи: гриби 
[3 ПРО 1.1];
розпізнає і називає гриби різних груп (по 2-3 представники)
[3 ПРО 4.3];
називає ознаки грибів, органи, умови, необхідні для життя 
різних організмів (грибів) [3 ПРО 1.1];
висловлює і аргументує свою позицію щодо зв’язків людини і 
природи [3 ПРО 3.2]; 
ділиться своїм досвідом з іншими [3 ПРО 4.4];
робить висновок про зв’язки організмів між собою і з неживою 
природою, виявляє емоційно-ціннісне ставлення до 
представників живої природи, піклується про них [3 ПРО 3.1], 
[3 ГІО 2.2];
висловлює і аргументує свою позицію щодо зв’язків людини і 
природи [3 ПРО 3.2];
дотримується правил безпечної поведінки у природі (в лісі, на 
воді тощо) [3 ПРО 3.2];
виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 4.1];
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних ситуаціях (навчання, 
гра) [3 СЗО 2.3],[3 ГІО 8.1];


Практичний блок 
(спостереження, 
дослідження, вправляння)
• Розпізнавання їстівних та 
отруйних грибів.
• Створення моделей 
грибів з пластиліну, 
передача у моделі їх 
істотної ознаки.
• Правила безпечної 
поведінки у природному 
середовищі (моделювання 
та аналіз ситуацій
перебування у природі).







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД
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РІЗНОМА-
НІТНИЙ
 СВІТ 
ТВАРИН
Виготовленн
я моделі 
представника 
групи тварин 
Павукоподіб
ні «Веселі 
павуки»
П-(С.146)
А-(С.38)
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РІЗНОМА-
НІТНИЙ 
СВІТ 
ТВАРИН
П-(С.144-146)
З-(С.72-73)


має уявлення про організми – тіла живої природи: 
рослини; [3 ПРО 1.1]
виявляє пізнавальну активність на уроках 
[3 СЗО 4.1]
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3],[3 ГІО 8.1]


вимірює розміри предметів за допомогою лінійки 
[3 ТЕО 1.4]; 
виконує розгортку об’ємних фігур, зокрема з 
використанням цифрових пристроїв [3 ТЕО 1.2; 1.4]; 
описує модель спроєктованого виробу [3 ТЕО 1.2; 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];
презентує результати власної або спільної проєктно 
технологічної діяльності [3 ТЕО 1.5];
виявляє повагу до авторства власних робіт та інших 
осіб [3 ТЕО 1.5];
оцінює свою комунікативну діяльність, досягнення, 
труднощі; [3 ТЕО 1.5];


Практичний блок 
(спостереження, дослідження, 
вправляння).
• Спостереження за 
поведінкою тварин.
• Виявлення пристосування 
тварин до способу життя.


Практична робота
• Виготовлення моделі 
представника групи тварин 
Павукоподібні «Веселі 
павуки». (Робота з 
природнім матеріалом. 
Виготовлення виробу з 
поєднанням пластиліну, 
дроту  та природного 
матеріалу.)







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД
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НАВІЩО 
ЛЮДИ 
СТВОРЮЮТЬ 
МОДЕЛІ
П-(С.147-149)
З-(С.14-15 
вкладки)


створює інформаційні продукти, поєднуючи текст, 
зображення, звук тощо для представлення ідей та/
або результатів діяльності [3 ІФО 2.4];
створює та змінює прості зображення; 
опрацьовує та використовує інформацію з різних 
джерел [3 ІФО 2.4];
вміє заповнювати таблицю ознак для предметів з 
однієї групи (класу) [3 ІФО 1.3];


Практична робота з 
комп’ютером.
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ХТО ЧИМ 
ЖИВИТЬСЯ
П-(С. 149-151)
З-(С.74-75)


робить висновок про зв’язки організмів між собою 
[3 ПРО 3.1];
виявляє пізнавальну активність на уроках 
[3 СЗО 4.1];
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3],[3 ГІО 8.1];


Практичний блок 
(спостереження, дослідження, 
вправляння).
• Практична робота. 
Складання ланцюгів 
живлення.
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ЯК 
З’ЯВИЛИСЯ 
СВІЙСЬКІ 
ТВАРИНИ
П-(С. 151-152)
З-(С.76)


називає ознаки тварин, умови, необхідні для життя  
тварин [3 ПРО 1.1];
виявляє пізнавальну активність на уроках 
[3 СЗО 4.1];
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3],[3 ГІО 8.1];


Практичний блок 
(спостереження, дослідження, 
вправляння).
• Дослідження умов, 
необхідних для життя тварин 
(ознайомлення).







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД
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ЧОМУ 
РОСЛИНИ І 
ТВАРИНИ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ОХОРОНИ
П-(С.153-156)
З-(С.77-79)


називає заходи охорони рослин і тварин [3 ПРО 1.1];
розуміє цінність природи для життя людей, 
залежність якості життя людей від стану 
навколишнього середовища [3 ПРО 2.1],[3 ГІО 2.2];
наводить приклади рослин і тварин Червоної книги
України, пояснює необхідність їх охорони [3 ПРО 
2.1];
дотримується правил безпечної поведінки в природі 
(в лісі, на воді тощо) [3 ПРО 3.2];
оцінює власну поведінку й поведінку інших людей у 
природі [3 ПРО 4.4];
долучається до природоохоронних заходів і ділиться 
інформацією про них з іншими [3 ПРО 2.2], [3 ПРО 
3.4];
розуміє цінність природи для життя людей, 
залежність якості життя людей від стану 
навколишнього середовища [3 ПРО 2.1],[3 ГІО 2.2];
виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 4.1];
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3],[3 ГІО 8.1];


Практичний блок 
(спостереження, 
дослідження, вправляння).
• Правила безпечної 
поведінки у природному 
середовищі (моделювання 
та аналіз ситуацій
перебування у природі).
• Спостереження впливу 
діяльності людини на 
природу (на матеріалі 
своєї місцевості).







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД


ЧОМУ ҐРУНТ 
– ВАЖЛИВЕ
ТІЛО 
ПРИРОДИ
П-(С.120-124)
З-(С.55)
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вимірює розміри предметів за допомогою лінійки
[3 ТЕО 1.4];
виконує розгортку об’ємних фігур, зокрема з 
використанням цифрових пристроїв [3 ТЕО 1.2; 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];
презентує результати власної або спільної проєктно
технологічної діяльності [3 ТЕО 1.5];
 виявляє повагу до авторства власних робіт та інших 
осіб [3 ТЕО 1.5];
оцінює свою комунікативну діяльність, досягнення, 
труднощі [3 ТЕО 1.5];


Практична робота
• Виготовлення рослини 
занесеної до Червоної 
книги України. Квітка - 
«Нарцис». (Безпечні 
прийоми праці при роботі 
з ножицями. Робота з 
папером. Дотримання 
послідовності 
виготовлення виробу. 
Обговорення необхідності 
оберігання рослин у дикій 
природі.)


64


ЯКИМ 
КЛЮЧЕМ 
ВІДКРИВАТ
И ЗНАННЯ
П-(С.157-159)
З-(С.16 
вкладки)


орієнтується в середовищах для перегляду 
зображень, читання текстів, слухання музики, 
завершує роботу з ними [3 ІФО 3.2];
створює зображення освітніх об’єктів [3 ІФО 2.4];
виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 4.1];
співпрацює і взаємодіє з іншими в 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 


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


РОЗДІЛ 2. Я І ПРИРОДА
Тема 5. Різноманітність рослин і тварин


РІЗНОМАНІТНІСТЬ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН.
ЗНАЧЕННЯ РОСЛИН (с. 196-199)


НАЗАД


https://youtu.be/fzm25AFHOlY – Культурні рослини. Різноманітність культурних рослин
https://youtu.be/GOPyrnbA3ns – Рослини. Дикорослі та культурні рослини
https://youtu.be/HCKYqQq7MXI – Ці дивовижні рослини
https://youtu.be/hfzuiMUrYwc – Значення рослин. Навчальний фільм
https://www.youtube.com/watch?v=p2I8tQPAt3A – Гра «Культурні чи дикорослі рослини»
https://www.youtube.com/watch?v=FknDz2jFFXs – Культурні рослини
https://youtu.be/uOu816QXAvU?list=PLmMdc5EtRgSgzRIdOn6yvSu4coKy6Ofqt – Це наше і 
це твоє. Найвідоміший рукотворний ліс – наш!


ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3-sortpop-world_plants – Розвиток 
дитини. Практичні завдання
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://naurok.com.ua/urok-prezentaciya-riznomanitnist-kulturnih-roslin-150758.html – 
Різноманітність культурних рослин
https://naurok.com.ua/diagnostichna-robota-roslini-3-klas-206261.html – Діагностична робота 
«Рослини». 3 клас
https://www.ourboox.com/books/значення-рослин-в-житті-людини/ – Значення рослин у житті 
людини







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
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


примітивне землеробство, коли люди почали розкидати насіння корисних рослин і збирати врожай.
Мимоволі стародавні землероби ставали й стихійними селекціонерами – адже вони відбирали рослини зі 
смачними плодами, високою врожайністю та іншими корисними властивостями. Загалом, усі овочеві рослини 
мають свої багатовікові історії.


Історія овочів починається на зорі 
сучасного людства, коли мисливці-
збирачі покинули Африку й почали 
заселяти всю планету, пише The Plant 
Guide.
Розводити корисні рослини людина 
почала дуже давно, ще в кам’яному віці. 
Спочатку люди збирали те, що давала 
природа та що можна було вжити в їжу – 
плоди, листя, насіння. Потім почали 
зберігати окремі види дерев, чагарників, 
трав, які давали їм їжу. Згодом виникло 


ТЕКСТИ


Історія овочів на нашому столі


Детальніше тут:
http://vsviti.com.ua/interesting/food/86681?
fbclid=IwAR0etTyDSDJEjMXS1eNdd673dHM5kqoF3SClvnw9SYoI2wks7hz1h5RmL08 
– До вашої уваги історія кожного овочу на вашому столі.
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ЦІКАВО!
У своєму житті сучасна людина залежить від використання 1500 видів культурних рослин.


Багато культурних рослин не можуть розмножуватися без допомоги людини. Наприклад, виноград без 
кісточок або мандарини без них же. Що цікаво, солодкі й смачні сорти ананасів, виведені селекціонерами 
та нездатні до самостійного розмноження, у разі схрещування з дикорослими родичами знову набувають 
здатності розмножуватися без допомоги людей....
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Вірші Ліс


Ліс – це диво, ліс – це казка.
То ж ходімо в ліс, будь ласка.
В лісі є кущі і квіти,
в нім сплели дерева віти.
Трави, ягоди й грибочки,
в нім чарівні є куточки.
Ліс – це друг всьому живому.
Звір і птах живе у ньому.
Ліс дає всім прохолоду
і прозору робить воду.
Вміє поле захистити,
щоб воно могло родити.
Він повітря очищає,
ароматом напуває.
Щедро вміє роздавати
все, що є, бо він багатий.
Людям вміє догоджати:
дерево дає для хати,
сірники, папір і ліки –
все, що треба чоловіку.
В світі є ліси казкові:
хвойні, листяні чудові,


мішані є і тропічні,
саксаулові незвичні.
В хвойних – сосни і ялини,
кедри, піхти і модрини.
Пахне в лісі цім живиця,
є морошка і брусниця.
Де ростуть берізки й клени,
тис, ялиночка зелена,
ясен, сосни і дубочки –
це вже мішані лісочки.
А на півдні, де тепліше,
ще буває цікавіше.
В пишнім листі все буяє,
ліс тут листяним буває.
Та летять листочки долі,
взимку всі дерева голі.
І стоять так до весни,
дивляться чарівні сни.
Ліс – це диво, ліс – це казка.
То ж заходьте в ліс, будь ласка,
але завжди пам’ятайте:
диво-ліс охороняйте!


Надія Красоткіна
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Факультативні заняття
Варіант 1


ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ ХВОЙНИХ РОСЛИН ДЛЯ ПРИРОДИ


За будовою рослини поділяють на дерева, кущі й 
трав’янисті рослини. 
Дерева й кущі можна поділити на групи залежно від 
форми їхніх листків.
Чим відрізняються листки дерев і кущів, зображених 
на малюнках?
У клена й ліщини листки мають вигляд пластинок 
різних розмірів. Такі дерева й кущі називають 
листяними.
У сосни та ялівцю листки мають вигляд голок – 
хвоїнок. Такі дерева й кущі називають хвойними.
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Чим відрізняється взимку хвойний ліс від листяного?


У хвойних рослин, на відміну від листяних, листки-хвоїнки тримаються по 2-3 роки й опадають 
неодночасно. Отже, ялина й сосна цілий рік зелені. Тому їх називають вічнозеленими.
Дерева й кущі, залежно від форми їхніх листків, бувають листяними й хвойними.


Вмійте ж природу любити,
кожній стеблинці радіти.
В полі, у лісі, над яром –
квіти, дерева і трави…
Цвіту не вирви задаром,
гілки не втни для забави!
Оберігайте ж повсюди
шлях і стежиночку в гаї.
Все те окрасою буде
нашого рідного краю.
П. Сиченко
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Рухлива гра «Дерева, кущі, трави» (методика навчання в русі) 


Учитель називає рослину. Якщо це дерево, діти підіймають руки вгору, якщо кущ – руки вперед, 
якщо трав’яниста рослина – присідають.
(Сосна, малина, мак береза, ліщина, подорожник, смородина, полуниця, верба, ромашка, калина, дуб).


В неї гарні, пишні віти,
і колючок не злічити...
Не байдужа до прикрас,
на свята спішить до нас.
(Ялинка)


- Яке дерево прикрашають на свято взимку? (Ялину. Сосну)
Краса ялини полонила серця людей. Без неї не обходиться й сучасний Новий рік. Але багато людей 
не замислюється над тим, скільки коштує щорічне вирубування лісової красуні. Тому ми закликаємо 
захищати ялинки. Та не тільки ялинки, а й усі дерева. Чому? Поміркуйте, як прикрасити оселю 
святково й подарувати лісовій красуні життя. (Можна прикрасити оселю штучною ялинкою або 
виготовити її власноруч).


Не рубай ялинку, бережи ялинку,
хай пташки співають в її вітах дзвінко.
Хай маленька білка тут гризе горішки,
а вухатий зайчик відпочине трішки.
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Варіант 2
ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ ХВОЙНИХ РОСЛИН ДЛЯ ПРИРОДИ


1. Загадки


Навесні веселить, улітку холодить, восени живить, узимку зігріває. (Дерево, ліс)
Узимку й літом одним цвітом. (Ялина, сосна)
Усі пани поскидали каптани, один пан не зняв каптан. (Сосна, ялина)
Восени панянки зняли одяганки, а висока пані ще у сарафані. (Сосна)
Мов зелений їжачок, має безліч голочок. Поспішає до оселі в новорічні дні веселі. (Ялинка) 
Сніг її не налякає, і на спеку не зважає. Зеленіє навіть взимку, має з голочок хустинку. (Сосна)  
У неї гарні, пишні віти, і колючок не злічити… Не байдужа до прикрас, на свята спішить до нас. (Ялинка)


2. Упізнай рослину за описом


Це дерево має дуже високий прямий стовбур, не дуже товстий, але дуже міцний. Його використовували в 
будівництві кораблів. (Сосна)
Корені цього дерева широко розпластані, глибоко залягають у землі й можуть захистити дерево від 
сильних ураганів і вітрів. Дуже часто на морських узбережжях, у піщаних дюнах висаджують ці рослини. 
(Сосна)
Це дерево з пухнастими гілками, тонкими короткими голками. (Ялина)
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3. Кросворд


1. Дуб 2. Бареза 3. Клен 4. Сосна


4. Вірш


«Сосонка і дубок»
Спитала сосонка
восени в дубочка:
— Де ти, друже, розгубив
всі свої листочки?
— Я нічого не губив,
вони самі впали,
щоб холодної пори
ми спокійно спали.
Запишалася сосонка:
— Я — завжди зелена,
тож морози та вітри
не страшні для мене.5. Продовж


Щоб ялинок не … (рубати),
треба штучні … (купувати).
Штучні красуні разом з … (нами)
Рік Новий можуть … (стрічати),
радість людям … (дарувати).
Можна гілочку … (зірвати)
та гарнесенько … (прибрати).
І тоді такі … (ялинки)
будуть також … (веселинки).
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