
• атмосфера Землі
• озоновий шар

Ключі 
до теми

Зроби висновки. Зістав їх 
з інформацією у відео.

2

Уся наша планета оповита щільним шаром повітря. 
Його називають АТМОСФЕРОЮ ЗЕМЛІ. Що ближче до 
поверхні Землі, тим повітря щільніше, а далі воно 

поступово розріджується. Саме тому, піднімаючись у 
гори, можна відчути, що не вистачає кисню для ди-

хання. Там, де закінчується атмосфера Землі, почина-
ється безповітряний простір — космос.
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Ця планета зовсім 
холодна, на ній 
жити не можна!

На цій планеті 
немає кисню!

А ця планета така 
гаряча, що може спа-
лити кожного, хто на 

неї приземлиться!

Ця планета не захищена від  
шкід ли вих випромінювань, і на неї 
постійно падають метеорити! 

Якось мешканці далекої планети мандрували в космосі 
у пошуках нової домівки. Ось що вони дізналися.

ДАТА

ОПАДИ

сТАн небА

ТемПерАТурА

Ось найкраща планета. У неї є захисна оболон

ка — ,  

а значить  
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Об’єднайтеся у групи. Виріжте заготовки 
на с. 51. Складіть модель атмосфери Землі.

1



2. чи можНа клімат  
Назвати погодою?

Ознайомся з табличною інформацією. Доповни текст.1

Об’єднайтеся у групи. Поміркуйте й поясніть, чому 
в різних місцевостях можна побачити різні рослини.

2

  у парах складіть розповідь про погоду в місті Вінниця 30 листопада. 
 Зазнач спільне й відмінне в погоді в п’ятницю і понеділок.

  Доповни словами з тексту.

26  в місті  Сонце  

зійшло о , а зайшло о . Світловий день  

тривав . До 22 грудня він буде , 

тому що .
___________________________ Одеси характеризується м’якою 
нетривалою зимою, жарким літом і довгими та теплими 
весною й осінню. Літо в місті триває з травня по вересень і 
буває дуже спекотним. У серпні температура повітря в Одесі 
піднімається до +28 градусів. У цей час випадає мало опадів, 
у південній частині області трапляються посухи й суховії.

Літо в Одесі (яке?) ________________ , __________________ .

Зима в Одесі (яка?) _______________ , ________________ . 29

•  погода
•  клімат

Ключі 
до теми

П’ятниця

Понеділок

Україна

ПОгОдА — це стан атмосфери в певний мо-
мент часу в конкретному місці. Наприклад, тем-

пература повітря, хмарність, напрям і сила 
вітру, кількість опадів 12 червня у місті Києві.

ДАТА

ОПАДИ

сТАн небА

ТемПерАТурА

Африка

28

ВІННИЦЯ

26
ЛИСТОПАДА

7:33 16:1308:40

Прогноз Погоди 27.11 Пт 28.11 Сб 29.11 Нд 30.11 Пн

Хмарність та опади

Температура, °С 0–6 0–6 0–5 0–4

Вітер, м/с 5–10 0–10 5–10 3–8

Напрям вітру

КЛІМАТ — це постійні погодні умови в певній місцевості. 
для їх визначення фахівці впродовж кількох десятиліть 
щодня, щомісяця й щороку відстежують температуру 

повітря, тиск, вологість. Так, у місті Київ помірно-холод-
ний клімат і випадає значна кількість опадів. Як правило, 

найхолодніше тут у другій половині січня, а найвища тем-
пература повітря спостерігається 15–20 липня.

Прочитай текст. Упиши пропущене слово.3



4. чому в різНих місцях 
плаНети різНий клімат?
Опрацюй інформацію.1

• різний клімат
• вплив на клімат

Ключі 
до теми
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Познач істинні висловлювання літерою І , 
а хибні — літерою Х .

2
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  Запиши, до якої країни збирається 
здійснити мандрівку кожна дитина.

На клімат у конкретній місцевості впливає:

  назва материка (Євразія, Африка, Північна чи 
Південна Америка, Австралія, Антарктида);

  наявність водойм;

  висота розташування (наприклад, у горах);

  відстань від моря, океану, течії;

  відстань до екватора;

  під яким кутом падають сонячні промені;

  наявність вітрів;

  рослини і тварини, які є у цій місцевості;

  атмосферний тиск.

Велика Британія розташова
на на островах, тому клімат 
тут особливий. Тепле літо, 
не дуже холодні зими, дощі 
протягом усього року, часті 
тумани. Найвологіші міся
ці — з вересня по січень. 

Клімат у пустелі Сахара один із найсуворіших на нашій 
планеті. Тут випадає мало опадів, дмуть сильні вітри, здій
маються потужні піщані бурі. Улітку в Сахарі щодня від
буваються значні коливання температури повітря: денна 
температура розжарюється до +60 градусів, пісок — до +80 
градусів, а нічні показники знижуються на 40 градусів.

ДАТА

ОПАДИ

сТАн небА

ТемПерАТурА

 Переглянь відео.

екватор

Сахара

ЕКвАТОР — уявне коло, проведене на поверхні планети 
на рівній відстані від Північного й Південного полюсів.

Велика Британія
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6.  я — сиНоптик
Ознайомся з повідомленнями про прогноз погоди. По-
міркуй, чи може відрізнятися погода в один і той самий 
час у різних частинах світу. свою відповідь обґрунтуй.

1

Прочитай.  
Виконай завдання.

2

  Наведи червоним олівцем 
лінію екватора.

  Поміркуй, хто складає 
прогнози погоди.

  на кожній карті червоним 
олівцем обведи свою об-
ласть. Доповни речення 
про свою область.

33

  Побудуй діаграму, яка покаже 
кількість опадів у твоїй області.

Сьогодні, 10 листопада, 
термометри покажуть  

–3°С, буде хмарно, вітер

Сьогодні, 10 листопада, 
термометри покажуть 

+27°С, буде сонячно

Україна Австралія

МЕТЕОРОЛОг — це науковий фахівець, 
який вивчає атмосферу, погоду і клімат. 

Метеорологів, які складають прогнози по-
годи, називають СиНОПТиКАМи. Прогнози 
синоптиків дуже важливі для авіації, мор-

ського флоту, сільського господарства.

Микола і Тарас — українські фермери. Для їхніх 
господарств дуже важливі опади. Порівняй кіль
кість опадів у різні місяці і дізнайся, хто із фермерів 
може очікувати цього року на більший урожай. 
Зауваж, що Микола мешкає в Дніпропетровській 
області, а Тарас — у Запорізькій. Числами на картах 
зазначено кількість опадів у міліметрах. Виконай за
вдання за допомогою карти для розпізнавання областей.
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7.  Що я можу зробити для 
своєї плаНети? 

Було Стало

35

Ти знаєш, що клімат на Землі 
щороку стає теплішим?

Так, і через це тануть льодовики, горять 
ліси, змінюються періоди квітнення та 

плодоносіння рослин, тваринам усе важче 
знайти місця для проживання.

Ми можемо дотримуватися правил, 
які зберігатимуть нашу планету, і 

розповідати іншим про свій приклад.

 А чому так відбувається?

34

 Вимикати світло та пристрої, 

коли ними не користуємося.

 Не використовувати однора-

зові пакети та пляшки.

 Не викидати непотрібні речі, 

а використовувати їх для 

чогось іншого.

Переробляти більше відходів.

 Висаджувати дерева для по-

глинання парникових газів.

 До найближчих місць дістава-

тися пішки або велосипедом.

Невже нічого не можна змінити?

Під час життєдіяльності людини в атмосферу Землі викида-
ється велика кількість газів, які створюють парниковий ефект. 
Також  люди забруднюють водойми і витрачають зайву енергію 

на транспорт, у побуті та на виробництво зайвих речей.

А що це ви 
робите?

Вирішили із  
сусідами зробити  

компостну яму. Будемо 
складати в неї харчові 

відходи, щоб  
отримати добрива  

для рослин.

І витратимо  
менше енергії на переробку 

сміття, а наші рослини  
поглинатимуть вуглекислий  

газ і вироблятимуть кисень! 
Нумо за роботу!


