
                         Підпис _____________________ 
1. Тваринництво – це ….. 
а) розведення бджіл;      б) вирощування тварин;     в) вирощування тварин. 

 
2. Які галузі тваринництва ти знаєш? 

а) конярство;    б) рослинництво;     в) свинарство;    г) скотарство;     д) птахівництво. 
 

3. Свійські тварини – це …. 

а) корова;    б) сайгак;    в) вівця;     г) білка;    д) корова;     є) дятел;     ж) свиня. 
 

4. Свійські птахи – це …. 
а) кури;     б) сова;    в) перепілка;     г) лелека;    д) гуска;     є) куріпка;     ж) індик. 

 
5. Вівчарство в Україні розвинуто в… 

а) на півночі України;    б) на півдні України;     в) В Карпатах. 
 

6. Яка галузь тваринництва розвинута в нашій області? 
а) свинарство;   б) вівчарство;    в) скотарство;     г) птахівництво;    д) конярство. 

 
7. Бджільництво дає такі цінні продукти: 

а) мед;    б) віск;     в) молоко;    сметану. 
 

8. Коней розводять для…. 

а) перевезення вантажів;     б) щоб милуватися ними;    в) участі в спортивних змаганнях 
  

9. Птахівництво займається розведенням…. 
а) гусей;   б) сов;     в) курей;     г) лелек;    д) індиків;     є) сойок;     ж) перепілок. 

 
10. Основним кормом для свійських птахів є … 

а) трава;          б) м’ясо;        в) зерно;          г) картопля. 
 

11. Розглянь малюнки і підпиши під ними назви тварин та продукти , які люди 
одержують від них. 

              
      Назва                   Назва                         Назва                        Назва                      Назва                        Назва 

______________  ______________   ________________       _____________    _____________     _____________ 

   Що дають?           Що дають?              Що дають?                  Що дають?            Що дають?          Що дають? 

______________  ______________    ________________     _____________      ____________      _____________ 

___________ ___________    ____________    __________    __________    __________ 

 
12. З’єднай місця, де розводять цих тварин. 

                                    
 

 
                                                                    

 

 
13. ПОМІРКУ!!!! Чому птахоферми будують біля водойм? 

________________________________________________________________________ 
 

свин коров качка риб коні бджоли

корівники свинарники рибне гос 

подарство 

загон

и 
пасіка 



                           Підпис _____________________ 

 
1. Які рослини називають культурними? 

________________________________________________________________ 
 

2. Наведи приклади культурних рослин. 3 види. 

________________________________________________________ 
 

3. Яке значення для людей мають культурні  рослини? 
___________________________________________________________________ 

 
4. Рослинництво – це … 

а) вирощування дикорослих рослин;      б) вирощування культурних рослин; 
                            в) вирощування лікарських рослин. 

 
5. Зернові рослини – це …. 

а) пшениця;     б) жито;     в) льон;     г) кукурудза;      д) просо;     є) картопля. 
 

6. Основною зерновою рослиною в Україні є…. 
а) картопля;    б) пшениця;      в) льон;       г) ячмінь. 

 

7. Чому називають пшеницю озимою ? 
а) її висаджують навесні;     б) її висаджують взимку;    в) її висаджують восени. 

 
8. Чому називають пшеницю ярою ? 

а) її висаджують навесні;     б) її висаджують взимку;    в) її висаджують восени. 
 

9. Що таке технічні рослини? 
а) ці рослини переробляють на заводах;      б) рослини не переробляють технікою. 

 
9. Яка культурна рослина належить до технічних рослин? 

а) соняшник;      б) ячмінь;       в) капуста. 
 

10. Які рослини вирощують в нашій області? (вирощують не вдома). 
а) капусту;      б) соняшник;     в) кукурудзу;      г) буряки;    д) картоплю. 

 

11. Заповни  таблицю.  

 Зернові  рослини  Технічні рослини Овочеві рослини  Фруктові дерева 

    

    

    

    

12. Із зерна кукурудзи виробляють… 

а) цукор;           б) крупу;     в) ліки;    г) сік. 
 

13. Із соняшника виготовляють…. 

а) цукор;           б) олію;     в) ліки;     г) сік. 
 

14. Із картоплі виготовляють …. 
а) цукор;           б) крохмаль;      в) ліки;     г) сік.  

 
15. Із цукрового буряка виготовляють…. 

а) крохмаль;      б) цукор;          в) ліки;       г) сік.  



16. Розподіли рослини в таблицю. 

 Групи рослин      Назви  рослин       Що виготовляють 

Технічні 

рослини 
 

  

  

  
Овочеві  
рослини 

  

  

  

  
Зернові  
рослини 

  

  

  
Рослини  

саду 
  

  

  

               
 

 

                 

         

 
 
 



                        П Р И Р О Д О З Н А В С Т В О            Підпис 

_________________ 

1. Горизонт – це _________________________________________________ 

2. Лінія горизонту – це ____________________________________________ 

3. Скільки основних сторін горизонту ти знаєш? 

а) 3;  б)  5;   в)  6;   г) 4;  д) 8. 

4. Обведи основні сторони горизонту. 

а) Пд.;   б) Пн.Сх.;   в) Пн.Зх.;    г) Пн.;    д) Сх.;     є) Пд.Сх.;    ж) Зх.;   з) Пд.Зх. 

 

5. Орієнтуватися на місцевості означає …. 

а) вміти знаходити дорогу додому;  б) вміти визначати сторони горизонту; 

в) вміти користуватися компасом. 

6. Приладом для орієнтування є _______________. 

7. Підпиши основні і проміжні сторони горизонту. 

 

 

 

 

8. Компас – це …. 

а) намагнічена стрілка;   б) прилад для визначення сторін горизонту;  

в) прилад для визначення довжини тіні. 

 

9. Головною частиною компаса є …. 

а) аретир;   б) намагнічена стрілка;   в) вістря. 

 

10. Лінію горизонту важко простежити…. 

а) у лісі;   б) у місті;   в) у полі. 

11.Володя живе в Києві. Влітку він їздить до бабусі у село Привітне, яке 
знаходиться на південь від його міста. У якому напрямку Володя буде повертатися додому? 
 

а) на схід;   б) на південь;   в) на північ;   г) на захід. 

 
12. Учні стоять опівдні (12 годин дня) обличчям на північ. Познач основні сторони 

горизонту. В якому напрямку знаходяться зображені предмети? 

                                                                                                                                             



                                                                                                                                
13. Намалюй предмети, які знаходяться в певному напрямку від дівчинки. Напиши назви сторін 
горизонту там, де вони не підписані. 
             

                                                                                                                         
  

    

               

 

 

 

  

  

 

 

             

 

 

 

   

 

 

 

  
північ – ялинка                         північний захід - квіти 
південь – дерево  південний захід - мурашник 
схід – будинок  північний схід - гриб 
захід - пеньок  південний схід - гори 
 
 
 ОЦІНКА  _______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пн. 
Пн.Сх. 

Зх. 
Сх. 

Пд.  



 

       П Р И Р О Д О З Н А В С Т В О        Підпис 

_______________________ 

                  ТЕМА.  План і  мі сцеві сть 

1. З’єднай стрілками. 

 
2. Визнач, де малюнок куба, а де його план. Напиши. 

                                       
____________                                    ________ 

 

3. Який масштаб ти використаєш для креслення плану класу? 

а) 1 см – 5 м;                в) 1 см – 100 м; 

б) 1 см – 1 км;              г) 1 см – 1 м. 

 

4. Порівняй масштаби. Познач  <  або  >. 

1 см – 5 км   …..  1 см – 10 км              1 см – 30 м   …..   1 см – 3 м 

 

5. Яка ширина кімнати, якщо масштаб плану 1 см – 1 м? 

         5 см 

 

 3 см       а) 5 м;    б) 4 м;     в) 3 м. 

 

 

6.Підпиши, де фото місцевості. а де її план. 

 
_______________   ______________ 
 

    План 

предмета 

     План 

місцевост

Масшта

б 

Малюно

к 

Число, яке вказує, у скільки разів зменшено або збільшено 

розміри та відстані. 

Креслення вигляду згори невеликої ділянки земної поверхні. 

Точне креслення вигляду предмета згори. 

Зображення предмета так, як його бачить людина перед 

собою. 



7. Який масштаб ти використаєш для креслення плану класу? 

а) 1 см – 5 м;                в) 1 см – 100 м; 

б) 1 см – 1 км;              г) 1 см – 1 м. 

8. Підпиши умовні позначення. 

              
______   _____     ______   ______    ______    _______    _____     ______   _____    ______   _______   _______ 

 

9. Яка відстань від мішаного лісу до міста, якщо масштаб плану 1 см – 3 км? 

 _______________________________________________  
а) 1 км;        б) 6 км;     в) 24 км;          г) 27 км. 

 

10. Користуючись фізичною картою України, визнач відстань від Житомира до Києва. 

Відстань між містами на карті ____________ 

Масштаб ____________________ 

Дійсна відстань __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Логічні  питання з природознавства 

                      Тема.  Орієнтування на місцевості 
1. Чим вище піднімаєшся вгору, тим: 

а) меншим стає горизонт;      б) більше розширяється горизонт. 

 

2.Які з перелічених сторін горизонту є протилежними?Поєднай стрілочками 
     ПІВНІЧНИЙ  СХІД                              ПІВДЕННИЙ СХІД 
      ПІВНІЧНИЙ ЗАХІД                             ПІВДЕННИЙ СХІД 
 

3. Яр (овраг) розташований у напрямку Схід-Захід. З якої сторони схили яру 

скоріше звільняться від снігу? 

а) з північного;        б) з південного. 

 

4. Уяви, що ти стоїш на березі моря. На горизонті з’явився корабель. Спершу 

ти бачиш його вітрила (паруса), а потім весь корпус корабля. ЧОМУ? 

а) на відкритій місцевості людина бачить на відстані до 10 км навколо себе; 

б) Земля має форму кулі; 

в) лінію горизонту ми бачимо у вигляді кола. 
 

5. Земля обертається навколо Сонця і одночасно обертається навколо __________. 

 

6. Якою буде пора року в Південній півкулі, якщо Земля повернута до Сонця Північною 

півкулею?  

а) весна;        б) зима;            в) літо. 

 

7. Теплові пояси поділяють на: 

а) жаркі, помірні, холодні;      б) сонячні, дощові;       в) полярні, теплі, жаркі. 

 

8. Сьогодні четвер. Скільки обертів зробить Земля навколо своєї осі до наступного 

четверга? 

___________________ 

 

9. Зроби схематичне зображення глобуса, який допоможе передбачити клімат. Підпиши 

полюси та екватор. 

 

 

 

 

 

10. Розфарбуй: 

                                                                 Холодний пояс – фіолетовим кольором 

 Помірний пояс - зеленим 

 Жаркий - оранжевим 

 Екватор – познач червоним 

 

                                                                                                                               Оцінка _______ 

                                                                                                                



    Корекційна  робота з  природознавства          Підпис __________________                                                                        

 

1. Креслення вигляду зверху невеликих ділянок земної поверхні – це: 

а) план місцевості;      б) модель Землі;    в) географічна карта. 

 

2. Для того, щоб накреслити план невеликих предметів, використовують: 

а) компас;     б) масштаб;     в) малюнок. 

 

3. Користуючись фізичною картою України, визнач відстань від Полтави до Харкова. 

Відстань між містами на карті ________________ 

Масштаб _______________ 

Дійсна відстань _________________ 

 

4. За поданим планом і масштабом визнач дійсні розміри саду. 

                                                                                                     Масштаб: в 1 см 20 м 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5. Заміни умовні знаки словами. 

    Учні пішли на екскурсію. З                   _____________ вони пройшли по                       

 

__________________ і вийшли на                    ___________________. Звідти по 

 

_______________ діти дійшли до                      _______________.  

 

6. Розфарбуй: 

   

                                                          Холодний пояс – фіолетовим кольором 

 Помірний пояс - зеленим 

 Жаркий - оранжевим 

 Екватор – познач червоним 

 

 

 

7.  Земля обертається навколо Сонця і одночасно обертається навколо __________. 

8. Підпиши умовні позначення. 

             
_____   _____    _____    _____   _____   ______    ______ 

9. Яка ширина кімнати, якщо масштаб плану 1 см – 1 м? 

         5 см 

 

 4 см       а) 10 м;    б) 4 м;     в) 3 м. 

 

                                                                                                                   



          Громадянська  освіта                      Підпис _________________ 

             Тема. Людина. Культура поведінки. Людське «Я» 
1. Дай відповіді на запитання. 

 Які позитивні якості, риси характеру властиві тобі? 

 _____________________________________________________________ 

 Яких якостей ти хотів би позбутися? Напиши обов’язково - чому? 

_____________________________________________________________________________ 
 Яких людських якостей ти би хотів набути? 

_______________________________________________________________ 
 На кого ти хочеш бути схожим? Напиши обов’язково – чому? 

_______________________________________________________________________ 
 Що для чого потрібно робити? 

_______________________________________________________________________ 

2. В чому виявляється людське «Я»? 
а) в поведінці кожної людини;   б) в характері людини;    в) в емоціях людини. 
 

3. Намалюй зеленим кольором  кружечки, що розташовані біля рис, які властиві добрій 
людині, а червоним – поганій.  

___  Ввічливість                          ___  Справедливість 

___  Пихатість                             ___  Хвалькуватість 

___  Уміння слухати                   ___  Повага до старших 

___  Невдячність                         ___  Заздрість 

___  Дратівливість                      ___  Байдужість 

___  Скромність                          ___  Відповідальність 

___  Чуйність                              ___   Товариськість 

___  Жорстокість                        ___   Злість 

___  Стриманість                        ___   Щедрість  

 
4. Чому важливо дбати про честь власного імені? Напиши свою думку. 

_______________________________________________________________________________ 

5. Напиши одним словом. Як говорять про людину, яка….. 
 відповідально ставить до дорученої справи             _______________________ 

 ділиться з товаришами будь-чим                               _______________________ 

 робить добре діло і за це нічого не просить собі      _______________________ 

 кричить на інших дітей                                               _______________________ 

 яка не приймає участь у справах класу, школи        _______________________ 

 обзиває інших, грубить, перекривляє інших             _______________________ 

 дружить з іншими, має багато друзів                         _______________________ 

 вміє  відповідати за свої поступки                              _______________________      

 
6. Відгадай загадку. 

Що завжди з тобою, його не загубиш і не забудеш? 

а) ім’я;         б) щоденник учня;         в) гроші. 

 
7. Коли говорять про багатий внутрішній світ людини, то мають на увазі, що …. 

а) у неї багато грошей;   б) її вчинки суперечать словам;   в) на добро вона відповідає добром 

 
8. Вибери правильні твердження. 

а) якщо тільки мріяти – нічого не досягнеш;    б) треба доводити задумане до кінця; 

в) щоб досягти успіху, не потрібні знання і вміння, а лише удача. 



9. Підкресли правильне твердження. 

        Людину, яка завзято й стійко досягає певної мети, називають: 

а) відповідальною;    б) наполегливою;     в) працелюбною. 
Постав «+», коли необхідно бути наполегливим, або « - «, коли наполегливість буває 

зайвою. 
___  потрібно вивчити вірш 

___  хочеш отримати нову річ 
___  хочеш навчитися стрибати на скакалці 

___  слід виконати домашнє завдання 
___  хочеш списати на контрольній роботі 

___  потрібно сісти в автобус 
___  хочеш, щоб у кімнаті було чисто 

___  прагнеш довести свою думку 

 
10. Які риси характеру потрібні, щоб досягнути успіху в житті? Напиши не менше 3. 

_____________________      _____________________     _____________________ 
 

11. Чому людина повинна любити тих, хто її виростив? 
а) вони навчали її та піклувалися про неї, поки  вона не виросла; 

б) вона живе серед людей;     в) вони її батьки. 
 

12. Яку дитину можна назвати ввічливою? 
а) ту, яка за столом розмовляє з повним ротом; 

б) ту, яка поступається місцем в транспорті літнім людям, поважає старших; 
в) ту, яка ображає менших, слабших, не стримана в поведінці. 

 
13. Бути делікатним означає … 

а) підслуховувати телефонні та інші розмови;   б) читати чужі листи; 

в) поважати чуже життя й не пхати свого носа не у свої справи. 
 

14. Тактовна людина…. 
а) читає чужі листи, підслуховує телефонні та інші розмови;    

б) вихована, контролює свої вчинки, врівноважена; 
в) не знає правил культури поведінки, нав’язує свої думки, не поважає чужі смаки. 

 
15. Байдужа людина …. 

а) щира, чутлива, добра;   б) скупа, неповажлива;   в) жорстока, зла, нечуйна. 
 

16. Мужні люди – це ті, які… 
а) постійно відчувають радість в житті;  б) псують своє життя необережною поведінкою 

в) нічого не бояться. 
 

17.Чесна людина…. 

а) відповідальна, скромна, чесна, доброзичлива; 
б) хитра, тактовна, лінива, брехлива, жорстока; 

в) мужня, милосердна, невдячна, необережна. 
 

18. До кого дитина повинна звертатись на «ви»? 
а) до мами і до тата;    б) до свого друга;     в) до дорослих людей. 

 
15. Коли тебе запросили в гості, треба… 

а) одягнутися святково, прийти своєчасно, вести себе стримано; 
б) сідати за стіл без запрошення, сидіти боком, тягнутися через весь стіл за іжею; 

в) розмахувати виделкою, розмовляти з повним ротом, ковирятися між шматочками іжі. 
                                                               ОЦІНКА   



                Природознавство                                       Підпис _____________________ 

   Тема.   Лісостеп. Степ. 
1. Яка частина України знаходиться у зоні мішаних лісів? 

а) північна;    б) південна;     в) західна. 

 

2. Які природні зони знаходяться південніше зони мішаних лісів? 

_______________________________________________________________________________ 

3. Як називається територія, на якій чергуються ділянки лісу і степу? 

а) лісостеповою зоною;     б) лісовою зоною;    в) степовою зоною. 

 

4. Яку частину України займає зона степів? 

а) південну;    б) західну;       в) північну. 

 

5. Яку поверхню має зона степів? 

а) рівнинну, з горбами, ярами;         б) гори, балки;          в) ліси, гори. 

 

6. Яке літо у зоні степів?   а) дощове, прохолодне;     б) жарке, довге, сонячне;     в) коротке. 

7. Яка осінь у зоні степів?  а) холодна, дощова;          б) тепла, дощова;                  в) довга. 

8. Яка зима у зоні степів?   а) довга, морозяна;            б) коротка, холодна, малосніжна;            

9. Який грунт  в зоні степів?    а) чорнозем;      б) глиняний;     в) глиняно-пісчаний. 

 

10. У степу росте багато дикорослин рослин. Серед них:  (вибери ті, які ростуть в зоні степів) 

а)  полин;    б) троянди;    в) типчак;     г) нарцис;    д) ковила;    є) сосни. 

 

11. Заповни таблицю «Тварини степів». 

     К о м а х и      П л а з у н и      П т а х и    З в і р і 

    

    

    

12. Побудуй ланцюги живлення в степу. Постав цифри. 

1)    

                                         
         ____                              ____                                            _____ 

 

2)                                         

          _____                                   _____                                       _____ 

13. Як рослини пристосувались до життя в умовах степу? Вибери правильні відповіді. 

а) мають довге коріння;    б) ростуть влітку, коли багато вологи;    в) у них вузенькі листочки; 

г) наземна частина відмирає. 

                                                                                                          Оцінка  ______                                                                                                                                                        



                                       Підпис ____________________ Природознавство   

  . Підпиши на карті природні зони

 
 

                       ______________________________ 

 

                       

                       ______________________________ 

 

                       ______________________________ 

 

                       ______________________________ 

 

                       ______________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 Природознавство                                 Підпис _____________________ 
1. Які форми земної поверхні існують в Україні? 
а) низовини і парки;   б) рівнини і гори;   в) височини і поля;   г) гори і яри. 
 
2. Територія суші з рівною поверхнею це … 
а) горби;   б) гори;    в) рівнини. 
 
3. Рівнини поділяються на … 
а) низовини;   б) височини;   в) яри;   г) гори. 
 
4. Яким кольором на карті позначаються низовини? 
а) жовтим;   б) зеленим;   в) світло-коричневим. 
 
5. Яким кольором на карті позначаються височини? 
а) жовтим;   б) зеленим;   в) світло-коричневим. 
 
6. На півночі України розташована ….. низовина? 
а) Поліська;   б) Причорноморська;    в) Придніпровська. 
 
7. Південь України займає … 
а) Поліська;   б) Причорноморська;    в) Придніпровська. 
 
8. Горб – це… 
а) підвищення на земній поверхні, яке піднімається на висоту 200 м; 
б) це крутий схил на земній поверхні; 
в) підвищення на земній поверхні, яке піднімається на висоту 400 м; 
 
9. Підпиши частини горба. 
                                           ________________                              

                                                                                              
                       ________________________________________________                   
                                             ______________________                          
 
            _____________________           ______________________ 
 
10. Частина горба між підніжжям і вершиною називається … 
а) вершиною;   б) схилом;   в) підніжжям. 
 
11. Що таке яр? 
а) довгі заглиблення, в яких не росте трава; 
б) велике заглиблення на рівнинах, яке має круті схили вкриті рослинами; 
в) невеликі заглиблення, вкриті кущами. 
12. Познач, де яр, а де балка. Підпиши. 

                         
___________________________                        ___________________________                                



12. Чим відрізняється  яр від балки? 
___________________________________________________________________- 
 
12. Як треба охороняти грунт від утворення ярів?Вибери потрібні. 
а) закидати їх землею;  б) насаджувати дерева і кущі;   в) випасати тварини; 
г) виорювати грунт поперек ярів. 
 
13. Що таке балки? 
а) це невелике заглиблення на земній поверхні; 
б) це велике заглиблення на поверхні не вкрите рослинами; 
в) це велике заглиблення на земній поверхні вкрите рослинністю. 
 
14. Що таке гори? 
а) ділянки земної поверхні для відпочинку людей; 
б) схили, на яких ростуть дерева; 
в) ділянки земної поверхні, високо підняті над землею. 
 
15. Підпиши  частини гори. 
                                                                                              
               _________________________             
 
 
________________ _______________________________ 
 
 
 
 
 
                                                       ________________________ 
 
16. Які гори є на території  України? 
а) Альпи;   б) Уральські гори;   в) Карпати;   г) Кримські гори. 
 
17. Найвища вершина Карпатських гір називається …. 
а) Петрос;   б) Синяк;   в) Говерла. 
 
18. Ряд гір, який простягається на багато кілометрів – це …. 
а) крутий схил;   б) гірський ряд;    в) гірський хребет. 
 
19. Найвища точка Кримських гір називається …. 
а) Еверест;    б) Джомолунгма;     в) Ромаш-Кош. 
 
20. Карпати – це …   а) високі гори;   б) низькі гори;   в) середні  гори. 
21. Кримські гори – це ….  ) високі гори;   б) низькі гори;   в) середні  гори. 
22. Чим гора відрізняється від горба? 
__________________________________________________________________ 

23. Розгадай ребус.        ВЕР  _______________________________ 



                     Природознавство                Підпис ______________________ 

 

1. Що таке грунт? ________________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 

 

2. Грунт складається з:  _______________  ______________ _______________ 
_______________  __________________    ______________________________ 

 
3. Продовж речення. 

 Грунт чорного кольору – це ___________________. 
 У ньому багато ____________________. 

 Грунт, в якому багато піску називають _______________________. 
 Грунт, в якому багато глини називають ______________________. 

 Найродючіший грунт – це ________________________. 
  

4. Заповни таблицю. 

Ознаки  грунтів      Чорнозем   Піщаний грунт   Глинистий  грунт 

Колір    

Кількість  повітря    

Як пропускає воду 
 

   

Як зберігає воду 
 

   

Кількість перегною    

Родючість     

 
5. Як обробляють грунти? _________________________________________________ 

 
6. Заповни таблицю корисних копалин. 

Назва корис- 

ної копалини 

Стан   Колір   Горючість       Як 

добувають 

 Розчиняєть 

ся у воді чи 
ні    

Кам’яне 

вугілля 

     

Нафта 
 

     

Природний 

газ 

     

Марганцева 
руда 

     

Торф 
 

     

7. Як називають людей, які шукають місця, де залягають корисні копалини? 

а) метеорологи;     б) шукачі скарбів;     в) геологи. 
 

8. Чому корисні копалини потрібно використовувати економно? 
Напиши 3 причини. 

_________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 

 



                                ПРИРОДОЗНАВСТВО                Підпис ___________________________ 

         ТЕМА. ТВАРИНИ – ЖИВІ  ОРГАНІЗМИ 
1. Чому тварини – це ЖИВІ  ОРГАНІЗМИ. Доведи свою думку. 

________________________________________________________________________ 
 

2. Покажи стрілочками, чим живляться рослини і чим живляться тварини. 

    
   мінеральними солями,                                                     іншими  тваринами                                      

розчиненими у воді, які  
вбираються коренем із грунту 

 
 

                                             Рослини  живляться 
 

  
р о с л и н а м и                

 
 

 
                                   поживними речовинами, які 

                                                                                утворюються в листках з води і  

  вуглекислого газу на сонячному 
 світлі 

                                            Тварини  живляться 
 

3. Розподіли тварин на три групи за способом живлення. Напиши по 3 тварини. 
РОСЛИНОЇДНІ: _____________________________________________ 

ХИЖІ: ____________________________________________________ 
всеїдні: ___________________________________________________ 

4. Обведи назви комах. 
а) комар;    б) щука;    в) метелик;    г) сонечко;     д) оса;     є) муха;    ж) лелека. 

 
5. Поміркуй! Чим плазуни відрізняються від інших тварин? 

_________________________________________________________________________ 
 

6. Познач групу плазунів. 

а) рак, краб, скорпіон;    б) черепаха, гадюка, крокодил;    в) заєць, вовк, лось. 
 

7. Розподіли тварин на дві групи. 
Білка, вівця, дикий кабан, борсук, ведмідь, кінь, індик, свиня, собака, рись. 

ДИКІ: __________________________________________________________ 
СВІЙСЬКІ: ______________________________________________________ 

 
8. Заповни  таблицю. Наведи приклади тварин. 

ПЛАЗУНИ КОМАХИ   ЗЕМНОВОДНІ 

   

   

 

9. Хто зайвий? 
а) білка;    б) ведмідь;     в) собака;     г) рись. 

б) лисиця;    б) лелека;     в) вовк;    г) заєць. 
 

10. Який ланцюг живлення складений неправильно? 
а) дуб    дятел       жук-короїд     яструб     б) водорості      карась       щука. 

                                 



                                 ПРИРОДОЗНАВЧІ   ЗАДАЧІ 

1. Любі в день народження подарували акваріум. Але в ньому не було рибок. У зоомага- 
зині дівчинка попросила татка купити різних рибок. Однак він сказав, що не всі рибки 

можуть жити разом в одному акваріумі. ЧОМУ? – здивувалася Люба. 
 - Яку відповідь ти даси Любі? Доведи її. 

________________________________________________________________________ 

 
2. Під час екскурсіїї до ставка учні побачили у воді тварин, які зображено на малюнку. 

               
  Поміж учнями виникла суперечка: перші переконували, що це різні тварини, а другі – 
що одні й ті ж самі. Яку групу дітей ти підтримуєш? Поясни чому. 

_________________________________________________________________________ 
 

3. В океані виловили невідому тварину. Припустили, що вона може бути рибою чи 
звіром. За якими ознаками риб і звірів можна визначити, до якої групи належить 

тварина?  
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

4. Лініями з’єднай зображення тварин з ознаками, завдяки яким кожна тварина  
пристосувалася добувати собі корм.                                                                           

                                                     довгі ноги  і шия                                     

 

                                                             сіро-зелене забарвлення                

                                                        гострі зуби                                  

                                                                  довгий липкий язик 

                                     гострий слух і нюх 

 
  міцні роги 

 
                                                                отрута 

 
 пружне пір’я хвоста 
       



Природознавство                                       Підпис ___________________________                    
1. Материки це - ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
2. Скільки всього материків на планеті Земля?   а) п’ять;  б) шість;    в) вісім. 

3. Найбільший материк на Землі __________________. 
4. Який материк складається з двох частин? _________________. 

5. На якому материку ми живемо? ___________________. 
6. Який материк одночасно міститься в Західній і Східній півкулі? 

а) Євразія;   б) Африка;    в) Антарктида;    г) Північна і південна Америка. 
7. Який материк найхолодніший? _____________________ 

8. Яка з цих тварин живе тільки в Африці? 
а) ведмідь;   б) кенгуру;     в) слон. 

 

9. Острови це … 
а) ділянки суші, оточені водою з трьох сторін; 

б) ділянки суші, оточені водою з усіх сторін; 
в) ділянки суші, оточені водою з двох сторін. 

 
10. Півострів – це …. 

а) ділянки суші, оточені водою з трьох сторін; 
б) ділянки суші, оточені водою з усіх сторін; 

в) ділянки суші, оточені водою з двох сторін. 
 

11. Який материк називається «Полюсом холоду»? ______________________ 
12. Який материк називається «Полюсом спеки»?  _______________________ 

13. Який материк найменший? _____________________ 
14. На якому материку немає річок? ______________________ 

15. Як називається материк, на якому водяться кенгуру? ____________________ 

16. З’єднай лініями назву материка з його природними умовами. 

 
 
17. Яким кольором на карті позначають  гори -  моря           

      

  пустелі                      
 глибокі ділянки моря                            низовину      

        
мілкі ділянки моря                                 височину                                   ОЦІНКА _____ 

 
18. Закресли зайве слово. Читай уважно завдання. 

Азія, Канада, Євразія, Франція, Європа, Аргентина, Америка, Росія, Австралія, Польща. 

Євразі

я 

Австралі

я 

Африк

а 

Антарктида 

Тут завжди холодно й живуть пінгвіни і білі ведмеді. 

Тут є різні теплові пояси. Є тайга, тундра, мішані ліси. 

Тут живуть кенгуру, коали, ростуть евкаліпти. 

Тут жарко, дуже мало вологи, але є савани вкриті 

травою. 



              Природознавство                            Підпис _______________________ 

        Тема. Природні  зони  України 
1. Чому від екватора до полюсів земна поверхня нагрівається по-різному? 

а) різний кут і висота падіння сонячних променів;   

б) чим нижче сонце над землею, тим більше нагрівається земна поверхня; 

в)  чим вище сонце над землею, тим більше нагрівається земна поверхня. 

 

2. Де нагрівається земна поверхня найменше? 

а) над екватором;     б) над полюсами. 

 

3. Де нагрівається земна поверхня найбільше? 

а) над екватором;     б) над полюсами. 

  

4. У якому тепловому поясі розташована Україна? 

а) холодному;    б) помірному;     в) жаркому. 

 

5. Великі ділянки земної поверхні з однаковою природою, які змінюють одна одну, - це… 

а) природні зони;    б) природні багатства;    в) заповідники. 

 

6. Підкресли природні зони або зафарбуй слова  жовтим кольором. 

Мішані ліси,   Карпати,   степи,    Уральські гори,   лісостеп,    Асканія-Нова, 

Кримські гори,    заповідники. 

 
7. В якій природній зоні розташована Україна? 

а) лісостеп;    б) степ;   в) мішані ліси. 

 

8. Як ти розумієш вислів «мішані ліси»? 

___________________________________________________________________ 

9. В якій частині України знаходиться зона мішаних лісів? 

а) північній частині;     б) східній частині;    в) західній частині. 

 

10. Як по-іншому називають зону мішаних лісів? 

а)  Українське Полісся;     б) Українські ліси;       в) Карпатами. 

 

11. Яке літо в зоні мішаних лісів? 

а) сухе;    б) тепле вологе;    в) дощове, холодне. 

 

12. Яка зима в зоні мішаних лісів? 

а) сніжна, не дуже холодна;      б) дуже холодна, морозяна;     в) малосніжна. 

 

13. В зоні мішаних лісів найпоширенішими є рослини…. Обведи. 

а) дуб;   б) сосна;    в) тополя;     г) липа;    д) вільха;     є) абрикос. 

 

14. У зоні водяться такі тварини…. 

а) зубр;   б) лось;    в) слон;    г) олень;    д) вовк;   є) білка;    ж) бобри;    з) папуга. 

 

15. На різноманітність тваринного світу мішаних лісів впливають …. 

а) значна кількість корму;    б) бідна рослинність;    в) гарна рослинність; 

г) достатня кількість тепла і корму;      д) мало корму.  



16. Скільки ярусів утворюють рослини в лісі?   а) 1;    б)   2;    в) 3;    г) 5. 

 

17. Розташуй рослинність  лісу за ярусами. Розташуй слова. 

Хвойні дерева, листяні дерева, кущі, трав’янисті рослини,  мохи. 

Верхній ярус:  ____________________________________________. 

Середній ярус: ___________________________________________. 

Нижній ярус: ____________________________________________. 

 

18. Які дикі тварини живуть  в зоні мішаних лісів? 

         Звірі          Птахи        Плазуни 

   

   

   

 

19. Чи можна зону мішаних лісів назвати краєм озер і боліт? 

а) так;    б) ні;    в) не можу відповісти. 

 

20. Чому на території зони мішаних лісів утворюються болота? Напиши своє 

міркування. 

________________________________________________________________________________ 

 

21. Який заповідник створено в зоні мішаних лісів? 

а) Кримський;    б) Асканія-Нова;    в) Поліський;    г) Український степовий. 

 

22. Підпиши яруси лісу. 

 

                                  

 

                                         ___________________________ 

 

 

 

                                          ___________________________ 

 

 

 

                                          

                                         ___________________________ 

 

23. Чому в зоні мішаних лісів багатий тваринний світ? Напиши своє міркування. 

___________________________________________________________ 

 

24. Використовуючи слова для довідки, склади ланцюги живлення, властиві зоні 

мішаних лісів. 

 

                                       

 
 
 
 
 

Слова для довідки: 

комар, дятел, жаба,  

лелека, жук-короїд, 

сосна. 



                                                Підпис ______________________ 

 

 
   Луки – це ______________________________________________________2.                                                                                     
 

2. Розглянь малюнки. ДЗВОНИКИ, МИШАЧИЙ ГОРОШОК, ТИМОФІЇВКА,КОНЮШИ 
НА, ПОДОРОЖНИК, КУЛЬБАБА. Підпиши назви під малюнками. 

 
1)                     2)                     3)                 4)                     5)                   6) 

 
 

 

 
____________ _____________  ___________   ____________   __________  __________ 

 
3. Запиши назви живих організмів, які є на луках (напиши 1 або 2 представника) 

в и р о б н и к а м и: ______________________________________ 
с п о ж и в а ч а м и: ______________________________________ 

п е р е т в о р ю в а ч а м и: ________________________________ 
 

4. Які кольори переважають у забарвленні тварин у луках? Поясни чому? 
_________________________________________________________________ 

5. Постійними мешканцями луків є… 
а) вовки;     б) миші;     в) кроти;      г) ведмеді;      д) олені. 

 
6. Які комахи зустрічаються на луках? 

а) бджоли;    б) перепілка;     в) оси;     г) сови;    д) джмелі;   є) журавлі;    ж) сонечко. 

 

 
а) чорноземом;     б) дерниною;    в) піщаним;     г) глинистим. 

 
8. Розподіли організми на групи й заповни таблицю. 

Групи Назви організмів, які живуть на луках 
Організми- 

виробники 

 

Організми- 

споживачі 

 

Організми- 
перетворювачі 

 

  Конюшина, кріт, сонечко, бактерії, ящірка, перепілка, оса, жаба, дзвоники, тимофіївка, 
черв’яки, мишачий горошок, миші. 

 

9. Дай відповідь. Які зв’язки існують між рослинами і тваринами на луках? 
__________________________________________________________________ 

 

 
а) Жаба                 вуж                  сонечко. 
 

б) Сонечко                жаба               вуж. 
 

в) Вуж                жаба                сонечко.       

 

 
а) там дуже багато вологи;    б) є поживні речовини;    в) багато комах;   г) мало звірів. 



 
а) Жаба                 лелека              зелений коник. 

 
б) Лелека               жаба               зелений коник. 

 
в) Метелик              жаба                зелений коник. 

 
 

 
1)___________                   ___________                ____________. 
2)___________                   ___________                ____________. 

 
 

                 Підпис ___________________ 
1. У якому документі записані права і обов’язки громадян? 

_________________________ 

 
2. Розфарбуй жовтим кольором права людини, а блакитним – обов’язки людей. 

3. Які правопорушення скоїли діти? Напиши. 

              
______________  ______________  ____________  ___________  ___________   
 
4. Той, хто викрадає дитину, порушує право на …. а) свободу слова;  б) життя;    в) охорону           

5. Право людини на життя записано у ….                                                      здоров’я. 

а) Конституції;    б) Червоній книзі;    в) підручнику.  

6. Збірник законів про кримінальну (преступную) відповідальність за скоєння 
злочину – це …  а) Конституція;    б) Кримінальний кодекс;    в) Указ Президента.  

7. Найпоширеніші правопорушення серед дітей – це …. 
а) крадіжки;   б) запізнення на уроки;    в) хуліганство;      г) куріння. 

 
8. Писанка – це … а) розмальоване великодне яйце;  б) тарілка, розписана фарбами; 

 в) пейзаж. 

9. Які правопорушення здійснили Кіт Базиліо і лисиця Аліса у казці «Золотий 
ключик»?  а) хуліганство;    б) крадіжку;      в) вбивство;    г) бійки. 

 
10. У яких казках порушувались права героїв казки Пригадай. 

_________________________________________________________ 
              

  

здобути освіту працювати 
    дотримуватися 

Конституції і законів 

виховувати дітей 

відпочивати 
сплачувати податки 

мати житло захищати Батьківщину 

піклуватися про 

       батьків вільно висловлювати 

      свою думку  любити свою  

Батьківщину 

 поважати інших 

   



   Підпис __________________ 

1. На території нашої області добувають… 

а) торф;     б) марганцеву  руду;     в)нафту;      г) природний газ;     д) глину, пісок. 
 

2. Корисні копалини можуть залягати…. 
а) під землею;    б) під водою;     в) на поверхні;     г) у космосі. 

 
3. Яку корисну копалину добувають відкритим способом? 

а) нафту;    б) торф;      в) природний газ;     д) пісок;     є) кам’яне вугілля. 
 

4. Яку корисну копалину добувають закритим способом? 
а) гіпс;    б) пісок;     в) природний газ. 

 
5. Які властивості має кам’яне вугілля? 
а) має чорний колір;     б) легше за воду;    в) горить ясним пламенем;   г) виділяє багато  

 тепла. 

6. Які властивості має нафта?  а) легша за воду;    б) має білий колір;     в) горить; 

 
7. За допомогою свердловин в Україні добувають …. 

а) торф;    б)  нафту;    в) кам’яне  вугілля;      г) природний газ;     д) мармур. 
 

8. Чому корисні копалини треба витрачати економно тому, що …. 
а) їхні запаси вичерпуються;              б) на їхнє видобування потрібно багато часу; 

в) вони добуваються тільки влітку;     г) розроблені родовища не відтворюються.  
 

9. Побудуй самостійно ланцюг живлення. 

 
10. Що таке грунт? 

___________________________________________________ 
__________________________________________ 

11. Який грунт містить багато перегною називається … 
а) піщаним;    б) перегноєм;     в) глинистим. 

 
12. Запиши властивості корисної копалини, яку добувають у твоєму краї. 

Назва корисної 
копалини 

  Марганцева  руда 

Стан  

Колір  

Горючість  

Розчинність у  

воді 

 

 
13. Знайди помилкове твердження. 

а) дощова вода проникає у грунт;    б) під шаром грунту залягає пісок або глина; 
         в) дощова вода не проникає у грунт;    г) шар глини гарно пропускає воду. 

14. Яка основна ознака грунту? 
а) вологість;    б) родючість;     в) заболоченість;    г) повітря. 

 
15. Як підвищити родючість грунтів? 

________________________________________________________________________ 
16. Який грунт повільно пропускає воду, але довго її зберігає? 

а) чорнозем;    б) піщаний грунт;      в) глинистий грунт. 
 

17. Для чого потрібно орати, перекопувати і розпушувати грунт? 
________________________________________________________________ 



                        Природознавство              Підпис _______________ 

               Тема. Бактерії  в  природі. Гриби в  природі 
1. Познач ознаки, за якими бактерії належать до живої природи. 

а) Народжуються;   б) плачуть;    в) дихають;   г) забруднюються;   д) живляться; 
                              є) розмножуються;     ж) вмирають. 

 
2. Яких правил потрібно дотримуватися завжди, щоб уберегтися від хвороботворних 

мікробів? Познач. 
__ підтримуй чистоту в своїй квартирі. 

__ їж зіпсовані продукти. 
__ постійно тримай у чистоті своє тіло і одяг. 

__ бери овочі немитими руками. 
__ не користуйся речами хворих людей. 

__ мий овочі і фрукти. 
 

3. Які бувають бактерії? ___________________________________ 

4. Знайди і закресли слова-помилки. 

  Найбільше хвороботворних бактерій там, де чисто, де багато свіжого 
повітря, у неприбраній кімнаті, у лісі. 
 
5. Познач знаком (+), яку користь приносять бактерії і знаком (-), якої шкоди завдають 

природі й життю людей. 

Що роблять бактерії  Користь від  

бактерій 

Шкода від 

бактерій 

  Очищають навколишнє середовище 
від забруднення 

  

Збагачують грунт поживними 

речовинами 

  

Зумовлюють псування продуктів   

Спричиняє хворобу людини   

 
5. Доведи, що гриби – це живі організми? 

Вони _____________________________________________________________________ 
 

6. Запиши цифрами, якими позначено їстівні гриби і отруйні. 

        
        1                 2                  3                   4                   5                6                  7 

1. Білий гриб. 2. Мухомор. 3. Лисички. 4. Бліда поганка. 5. Підберезники.  6. Опеньки. 

7.Опеньки несправжні. 
 

Їстівні гриби:_______________           Отруйні  гриби: ___________________ 

 
7. Підпиши частини гриба. 

                               
                                        ____________________              

 

                        _______________ 

            
                         ______________ 

                                                                                                 Оцінка _____ 



         Підпис ________________________ 

             
 
1. Яке з цих висловлювань правильне? 

а) Болото – ділянка надмірно зволоженої земної поверхні. 
б) Болото – середовище існування багатьох рослин. 

 
2. Де в природі утворюються болота? 

а) на місці озера;     б) на місці струмка;    в) на місці моря;    г) на місці річки. 

 
3. Підкресли назви рослин, які ростуть на болоті. 

Мох сфагнум, полуниця, осока, латаття біле, росичка, глечики жовті, чорниця, суниця. 
 

4. Підкресли назви тварин, які живуть на болоті. 
Комарі, перепілка, лунь болотний, дятел, жаби, сорока, курочка болотна, видра, чапля. 

 
5. Познач правильне твердження. 

___ у болотах зосереджені великі запаси води 
___ на болотах не ростуть рослини 

___ на болотах водиться багато рідкісних птахів 
___ на болотах не ростуть лікарські трави 

___ з болоті можуть починатися річки 
___ на болотах немає комарів 

___ болота – це природні фільтри води 

 
6. Обведи тварин, які живуть на болоті. 

        
 

        
 7. Підпиши малюнки,а потім користуючись ними склади ланцюги живлення на 

болотах. 

                                                       
__________             __________            __________                 ряска 
 

_________               __________            __________ 
8. Які зв’язки існують на болоті між живими організмами? 

_________________________________________________________________________ 
 
 



 

ПРИРОДОЗНАВСТВО                          Підпис ___________________ 
ТЕМА. Материки Землі. Океани Землі. 

                               МАТЕРИКИ   
 …. _________________________________________________________ 1. Материк – це

 

 ____________________ 2. Скільки на планеті Земля материків?

 

3. Який материк найбільший? 

а) Африка;    б) Євразія;   в) Південна Америка. 
 

4. З яких частин складається материк Євразія? 

______________________________________ 

 

5. Який материк знаходиться одночасно в Західній і Східній півкулях? 

______________________________ 

 

6. На якому материку знаходиться наша країна? _________________ 

 

 ________________________ 7. Який материк є найхолоднішим?

 ________________________ 8. На якому материку немає річок?

 __________________ 9. На якому материку є три теплові пояси?

 

 а) так;    б) ні;     в) не знаю. 10 . Чи є на материку Євразія пустелі?

 

11. Де найбагатший і найчисельніший рослинний і тваринний світ на території Євразія? 

а) що ближчі до полюса;   б) ближчі до екватора. 

 

12. Батьківщина картоплі це - …. 

а) Євразія;     б) Південна Америка;    в) Австралія;     г) Африка. 
 

13. Найменший птах на Землі – нектарниця  зустрічається на материку…. 

 а) Євразія;     б) Південна Америка;    в) Австралія;     г) Африка. 

 

14.Тільки в Південній Америці водяться …. 

а) мурахоїди;    б) зебри;     в) пінгвіни;     г) тюлені. 
 

15. В Антарктиді живуть….. 

а) змії;    б) пінгвіни;    в) слони;    г) зебри. 
 

16. В Австралії живуть … 

а) пінгвіни;   б) кенгуру, бізон;   в) качкодзьоб, єхидна. 

 

17. Який птах найбільший на Землі? 

а) страус;    б) колібрі;    в) соловей. 
 

 _______________________ 18. З чим зручніше працювати – з картою чи глобусом?

 

 
 

 

 



 

 
 

                       

                               ТЕМА.   ОКЕАНИ 
1. Який колір переважає на карті? 

а) голубий;   б) зелений;    в) коричневий. 
 

2. Що таке Світовий океан? 

а) Світовий океан, розділений материками на частини; 

б) Світовий океан, розділений водою на частини; 
в) Світовий океан, розділений землею на частини; 

 

3. Скільки на Землі океанів?   ______ 

4. Який серед океанів найменший? 

а) Тихий;     б) Північний льодовитий;    в) Атлантичний;    г) Індійський. 
 

5. Які океани знаходяться у західній півкулі? 

а) Тихий;     б) Північний льодовитий;    в) Атлантичний;    г) Індійський. 

 

6. Найбільший з океанів …. 

а) Тихий;     б) Північний льодовитий;    в) Атлантичний;    г) Індійський. 
 

7. Якими океанами омивається материк Євразія? 

а) Тихий;     б) Північний ;    в) Атлантичний;    г) Індійський. льодовитий

 

8. В якому поясі тваринний світ найбагатший? 

а) помірному;    б) жаркому;   в)  холодному. 

 

9. У якому океані найбагатший рослинний і тваринний світ? 

а) Тихий;     б) Північний льодовитий;    в) Атлантичний;    г) Індійський. 
 

10. Познач океани і материки на карті. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



Природознавство                                         Підпис ________________________ 

Тематичне оцінювання за розділом «Природа материків і океанів» 
          І рівень 

Дайте правильну відповідь. 
1. Який материк омивається всіма океанами? 

а) Австралія;    б) Євразія;     в) Південна Америка. 
 

2. Який материк складається з двох частин? 
а) Австралія;    б) Євразія;     в) Африка.  

 
3. Який материк не знаходиться у східній півкулі? 

а) Північна Америка;   б) Африка;     в) Австралія. 
 

4. На якому материку немає річок? 
а) Антарктида;      б) Австралія;      в) Південна Америка. 

 
5. Скільки материків на планеті Земля? 

а) 5;    б) 4;    в) 6. 

 

Дайте відповідь»так» чи «ні». 
6. Великі простори води, що вкривають земну поверхню, називають океанами. 

а) так;    б) ні. 
 

7. Світовий океан складається із шести океанів. 
а) так;    б) ні. 

 
8. Більшу частину Землі займають материки. 

а) так;    б) ні. 

 
      ІІ рівень 

 
9. Підкресліть назви океанів. 

Атлантичний, Європа, Австралія, Тихий, Північний Льодовитий, Африка, Індійський. 
 

10.  Знайдіть помилки. Запишіть кожне речення правильно. 

      Більшу частину планети Земля займають материки. 

       З усіх материків найбільше населення в Австралії, найменше – в Європі. 

 

11. Закінчи речення. 

     В Африці переважають люди _______________ раси. В африканців ____________шкіра і 

________________ кучеряве жорстке волосся. 
( чорної, білої, жовтої, світла, чорна, світле, чорне) 

 
12. Підкресліть «зайве» слово. 

    Кожна держава має свої кордони, назву, материк, столицю. 

 
ІІІ рівень 

 

13. Покажіть стрілками, які слова другого стовпчика відповідають кожному 
слову першого стовпчика. 

            Ялина                                   Австралія 
            Евкаліпт                                Північна Америка 
            Секвойя                                Євразія 



14. Позначте на карті півкуль материки і океани. Поставте  цифри. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1. Північна Америка                  1. Індійський 
2. Південна Америка 2. Тихий 
3. Антарктида 3. Атлантичний 
4. Євразія 4. Північний Льодовитий 
5. Африка 
6. Австралія 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
       



 

 
(Цей листок зберігати. Принести на наступний урок природи) 

Тема. Форми земної  поверхні  України 
   Основні форми земної поверхні є рівнини і гори. 
Рівнини - це ділянки суші, які мають майже рівну поверхню. На рівнинах 
зустрічаються горби, яри та балки. Рівнини поділяються на низовини та височини. 
Низовини позначаються на карті зеленим кольором. Височини – жовтим і світло- 
коричневим.  
      З давніх-давен люди селились на рівнинах. На рівній поверхні зручно прокладати 
дороги, залізниці, будувати будинки. На рівнинах добре вирощувати рослини, 
насаджувати сади. 
    На півночі України розташована Поліська низовина. Поверїхня її заболочена. На 
північному сході  її продовжує Придніпровська низовина.Територія її горбиста, багато 
ярів і балок 
    На півдні України розташована Причорноморська низовина. На території України 
знаходяться височини: 

 Волинська 

 Подільська 

 Донецька 

 Приазовська 
  ГОРБ – це підвищення на рівнині, яке піднімається на висоту до 200м. Він має 
вершину, схил і підніжжя.Частину горба між підніжжям і вершиною називається 
схилом. Схили бувають положисті і круті.  
 Яр – це велике заглиблення на рівнинах, яке має круті схили не вкриті 
рослинами. Яри утворюються, коли тануть сніги або йдуть сильні зливи. Вода 
вимиває частинки грунту. Заглибини стають більшими з кожним дощем, бо вода легко 
стікає вже прокладеним шляхом. Вода збільшує ці заглибини і утворює яри. Яри 
руйнують родючі грунти. 
   Через багато років круті схили ярів заростають рослинами і яри перетворюються на 
балки.  
    Балка – це велике заглиблення на земній поверхні з пологими схилами 
вкритими рослинами. 
            Що  запобігає утворенню ярів: 

 насаджування дерев і кущів; 

 збереження трави на схилах; 

 виорювання грунту поперек ярів. 
ГОРИ – це ділянки земної поверхні, високо підняті 

над рівнинами. Вершина найвища частина гори. Підніжжя – найнижча частина гори.  
    У гори є схили: положистий і крутий. Вершини бувають гострі, заокруглені, 
плоскі.  
     Гори бувають: 

 старі і молоді; 

 високі, середні і низькі. 
Низькі гори – це висота їх від 500 м до 800 м. 
Середні гори – це висота від 800 м до 2000 м. 
Високі гори – це висота від 2000 м. 



Одна гора трапляється в природі рідко. Частіше гори тягнуться кількома рядами. 
Кожен такий ряд називається гірським хребтом.  

      Найвища гора в світі це Гімалаї. Найвища вершина – Еверест (Джомолунгла – 
8 848 м).  
     Найвища вершина Карпат є Говерла. Її висота 2061м Карпати середні гори за 
висотою.  
     На Кримському півострові простяглися Кримські гори. 
Найвища вершина Кримських гір є Роман-Кош. Висота Роман-Кош 1545 м.  
    Кримські гори належать до низьких гір. 
     
 

 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


