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 поїзд  потяг  обидві назви

1.  Поїзд, Паровоз, локомотив, 
електричка: в чому  
відмінності?

Прочитай казку.1
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Паровозик
На велетенському заводі з високими димовими трубами 

народився маленький Паровозик. Він виблискував новою 
фарбою, сяяв світлом великих довірливих оченят. А його 
колеса мріяли виспівати свою першу дзвінку пісеньку.

День у день Паровозик наслухав розповіді старших 
машин про захопливі мандри й нетерпляче чекав на 
власну подорож.

Аж ось у кабіну до Паровозика заскочив Машиніст. 
Паровозик спочатку закашлявся, зачхав, а потім поїхав. 
Нарешті його колеса заспівали радісну пісеньку!

Який чудовий був світ! Паровозик уперше побачив і 
великі міста, і маленькі квітучі села, і золоті поля, й 
зелені ліси.

Відтоді минуло багато років. Куди б не їздив наш 
друг, возив пасажирів чи важкі вантажі, він завжди 
повертався до рідного депо, де його любили та завжди 
чекали. І хоч Паровозик уже постарів, перестав виблис-
кувати новою фарбою, а пісенька коліс не була такою 
безтурботною, його трішки стомлені очі світили так 
само радісно. Вони були сповнені щастя й подяки за 
прекрасну корисну долю.

Казка Кропивниччини (за Миколою Зінчуком)

   Поміркуй  та  запиши,  якими  словами 
можна  описати  характер  Паровозика.

   Чим  допомагав  людям 
Паровозик?  Опиши,  який 
вигляд  мав  паровоз  на 
початку  казки  і  в  кінці. 
Чому  так  сталося?

воз воз

Позначте, як  називається  ряд  з’єднаних 
між  собою  залізничних  вагонів.
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Локомотив — єдиний вагон поїзда, що їздить самостійно, тому що має власний 
двигун. Двигуни — це такі пристрої, які перетворюють енергію на рух. наприклад, 
двигун паровоза рухає колеса за допомогою енергії гарячої водяної пари. Але парові 
двигуни — дуже неефективні механізми, тому їх уже не використовують. Сьогодні 

залізницями бігають локомотиви з тепловими та електричними двигунами.

локомотив

двигун молоковоз

електричка
бульдозер

тягач

   Підкресліть  назву  першого  вагона 
поїзда,  що  тягне  всі  інші  вагони.

   Утворіть  за  зразком  назви  «паро-
воз»  назви  локомотивів  із  тепловим 
та  електричним  двигунами.

   Допоможи  робітникам  депо  й  пронумеруй 
порядок  під'єднання  вагонів.

•  поїзд
• локомотив

Ключі 
до теми

Попрацюйте в  парах.  Упишіть у  ,  з  яких 
двох  слів  утворено  слово  «паровоз».
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2.  чи має Пара силу?

Під час руху колеса 1  колесо 2 :

здійснить більше обертів

здійснить менше обертів

рухатиметься швидше

рухатиметься повільніше

Якщо рухати рейку праворуч, 
то колесо крутитиметься: 

за годинниковою стрілкою 
проти годинникової стрілки
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Ознайомся з  текстом.  Дай відповіді  на  запитання.2

 Чи  потрібно  такому  автомобілю  паливо?
   Познач,  що  можна  використовувати   

для  роботи  двигуна  цієї  машини?

Попрацюйте в  парах.  Поміркуй-
те,  що  рухає  кришку  посудини.

1

•  сила пари

Ключі 
до теми

   Пронумеруйте,  в  якій  послі-
довності  відбувається  перетво-
рення  енергії  під  час  роботи 
електрочайника.

енергія руху кришки
електрична енергія
теплова енергія пари

бензин
тріски

вугілля
газ

гас
сіль

таріль підігрівника
зубчатий 
механізм

обертові 
лопаті

котел

автомобіль 
Вербіста

Щоб зрушити з місця будь-який предмет, потрібно мати енер-
гію. Але енергія не береться нізвідки. вона лише перетворюється 
з одного виду на інший. Часто енергія виділяється під час пере-

творення одних речовин в інші. наприклад, вогонь — це перетво-
рення речовини, під час якого випромінюється теплова енергія.

   Обговоріть,  які  перетворення  енергії  відбуваються  на  світлинах.

Зверни увагу! Пара рухає лопасті, а в результаті  
рухається вісь із колесами. Для цього винахідник вико-

ристав взаємодію між різними деталями іграшки. тобто 
механізм ПЕРЕДАвАннЯ руху від однієї деталі до іншої.

2

1

рейка

зубчате колесо

Розглянь декілька  варіантів  зубчатих 
передач  та  познач  правильні  відповіді.

3

Люди здавна помітили, що струмінь гарячої водяної пари 
здатний зміщувати перешкоди (як-от кришку) на своєму 
шляху. Із часом з’явилася ідея використати цю енергію, 
наприклад, для пересування повозок.

Імовірно, першим винахідником автомобіля з паровим 
двигуном був бельгійський священник і вчений Фердінанд 
Вербіст. Близько 1672 року він виготовив іграшковий візо-
чок, що міг самостійно рухатися. На платформі візочка був 
закріплений водяний котел. Пара, що виривалася з вузького 
носика, обертала лопаті, які приводили в рух колеса. До-
вжина цієї «машинки» була лише 65 сантиметрів.
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3.  Який виглЯд мали Перші  
ПотЯги?

Об’єднайтеся  у  групи.  Ви  вже  знаєте,  що  паровоз  працює  на 
водяній  парі.  Поміркуйте,  чому  тоді  з  його  труби  струмує  дим.

2

Розгляньте схему.  Поясніть,  як  працює 
поршень  та  механізм  із  назвою  кривошип.

3

1716

Це  —  вісь  часу.  Обведи  на  ній  зеленим  олів-
цем  теперішній  рік  і  рік  свого  народження.

1

Водяний  котел  парового  двигуна  має  об’єм  12  літрів.  Кож-
ну  годину  з  нього  випаровується  по  3  літри  води.  Скільки 
годин  може  пропрацювати  двигун  без  доливання  води?

4

   Знайди  в  цьому  зошиті  всі  дати  винаходів, 
обведи їх  на  осі  часу  червоним  олівцем.

   Порівняй,  як  давно  чи  недавно  відбувалася 
кожна  з  подій,  які  позначено.

•  механізм

Ключі 
до теми

З історії винаходу  
першого паровоза

У 1804 році із заводу у 
Великій Британії, вико-
тився перший локомотив, 
який приводила в рух 
енергія пари. За собою 
він тяг вагони з 10 тон-
нами залізної руди та 
70 пасажирами — і це 
було неймовірне технічне 
досягнення!

Однак через високу вартість та відсутність колій паровий 
транспорт не набув тоді широкого поширення. І ера залізнич-
них перевезень по-справжньому почалася двадцятьма п’ятьма 
роками пізніше — у 1829 році, коли британський інженер 
Джордж Стефенсон випустив паровий локомотив удосконале-
ної конструкції «Ракета».
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