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3 клас 

 

(3 години на тиждень, всього 102 годин) 

 
Зміст навчального 

матеріалу 

Державні вимоги до рівня загально-

освітньої підготовки учнів 

 

1. ДО ПОБАЧЕННЯ ЛІТО, ЗДРАСТУЙ ОСІНЬ 

КАЛИНОВА 

 

1.1 Усе довкола змінюється 

Різноманітність 

природи. Закони 

природи. 

Приклади змін, які 

постійно відбува-

ються в навколиш-

ньому світі: зміни, 

які пов'язані з часом 

доби: згортання (ро-

згортання) пелюсток 

у квітів, спів пташок 

тощо; сезонні зміни: 

висоти Сонця над 

обрієм упродовж 

року, температури 

повітря, опадів, змі-

ни в світі рослин, 

тварин, у жит-

ті(праці, побуті) лю-

дей. 

Приклади змін у 

навколишньому сві-

ті, які періодично 

Учень/учениця: 

називає зміни, пов'язані зі зміною дня і 

ночі; зміною пори року; 

наводить приклади змін у навколиш-

ньому світі, які періодично повторю-

ються, необоротних змін;  

пояснює, що світ, у якому ми живемо, 

мінливий, і в ньому все постійно зміню-

ється: швидко або повільно, але деякі 

зміни повторюються з часом, йдуть «по 

колу» (наприклад, кожного року одна 

пора року змінює іншу, кожної зими 

випадає сніг, а кожної осені листя дерев 

жовтіє й облітає);  

спостерігає та описує зміни в природі 

відповідно до пори року; 

фіксує результати спостережень (вико-

нує замальовки, робить записи, складає 

прості таблиці);  

робить висновки про те, що ми живемо 

в мінливому світі, у якому деякі зміни 

ніколи не повторюються, а деякі - по-

вторюються періодично, утворюючи 
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повторюються: во-

сени - падолист, 

узимку - сніг тощо, 

та необоротних змін: 

відмирання одноріч-

них рослин, руйну-

вання гір, зміна рі-

чища тощо.  

Вивчення приро-

ди людиною. Спо-

стереження за змі-

нами в навколиш-

ньому світі, фіксу-

вання спостережень. 

 

природні цикли (круго- обіги); кожна 

пора року вносить в навколишній світ 

свої зміни , які періодично повторюють-

ся з року в рік; 

дотримується правил спостереження 

за навколишнім середовищем. 

 

 

1.2 Спогади про літо 

Ознайомлення з 

ознаками літа.  Спо-

стереження за при-

родою влітку. Озна-

ки, за якими ми від-

різняємо літо від 

інших пір року: ви-

сота Сонця над обрі-

єм, температура по-

вітря, колір неба, 

опади; зміни в рос-

линному світі: зрос-

тання, цвітіння, виз-

рівання плодів і на-

сіння. Сучасний та 

народний календарі, 

народні прикмети літа. 

Учень/учениця: 

називає літні місяці, прикмети літа - 

ознаки, за якими ми відрізняємо літо від 

інших пір року;  

наводить приклади тварин лісу, ознак літа, 

літніх народних прикмет  про живу і неживу 

природу влітку; змін, які відбуваються у при-

роді влітку; змін, які вносить в життя людей 

літо; 

пояснює зміну пір року;  

фіксує результати спостережень: виконує зама-

льовки, робить записи, складає прості таблиці;  

робить висновки про літні зміни в природі і 

житті людей; 

презентує виконане творче завдання; 

дотримується правил поведінки біля водойм, 

у лісі. 
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Жива природа 

влітку. Рослини лісу. 

Лікарські рослини 

лісів. Тварини лісу. 

Охорона лісу. Пра-

вила поведінки у лісі 

влітку. 

Зміни, які вносить 

літо в життя людей. 

Праця людей влітку: 

збір урожаю, сівба 

озимих, збір лікар-

ських рослин, охо-

рона рослин і тва-

рин; різноманітний 

корисний відпочи-

нок улітку. 

 

 

 

1.3 Що означає: «вже осінь прийшла»? 

 

Перші ознаки осені, 

які вже можна спос-

терігати наприкінці 

літа: поступове зни-

ження температури 

повітря, особливо 

вночі, зміни кольору 

неба, жовкне листя, 

достигли плоди на 

фруктових деревах. 

Кінець літа - чудова 

врожайна пора. 

 

Учень/учениця: 

називає перші ознаки осені наприкінці 

літа; наводить приклади перших ознак 

осені (поступове зниження температури 

повітря, особливо вночі, зміна кольору 

неба, жовкне листя, достигли яблука 

тощо);  

спостерігає та описує зміни в природі 

наприкінці літа;  

фіксує результати спостережень: вико-

нує замальовки, робить записи, складає 

прості таблиці 
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1.4 З чого починається осінь? 

 

Осінні зміни в при-

роді: зміна висоти 

Сонця над обрієм, 

тривалість світлово-

го дня, температура 

повітря, колір неба і 

хмар, опади.  

Термометр. Види 

термометра  та їх 

призначення.  

Зміни в рослинно-

му світі: зміни ко-

льору листя, падо-

лист, особливості 

падолисту в умовах 

міського середови-

ща. 

Плоди і насіння ро-

слин рідного краю. 

Збір урожаю восе-

ни. Овочеві культу-

ри, які збирають 

восени.  

Підготовка ланів, 

садів і парків до зи-

ми. 

Осінні гриби своєї міс-

цевості. Розмноження 

грибів. Грибниця, її взає-

мозв'язок із корінням 

дерев. 

Учень/учениця: 

називає осінні місяці, осінні зміни в 

природі, зміни в рослинному світі, зміни 

у житті тварин, назви осінніх грибів 

своєї місцевості, твори літератури, мис-

тецтва, народної творчості про рідну 

природу восени;  

наводить приклади змін у рослинному 

і тваринному світі (3-4 приклади), гри-

бів своєї місцевості (5-6 прикладів), їх-

ніх властивостей (корисних, поживних, 

цілющих чи лікувальних); пояснює при-

значення термометра, його види і будо-

ву;  

спостерігає та фіксує результати спос-

тережень, виконує замальовки, робить 

записи, складає прості таблиці;  

відрізняє деякі їстівні гриби від деяких 

отруйних;  

дотримується правил  поведінки в 

природі, способів захисту й охорони 

рослин і тварин, збирання грибів; кори-

стування термометром; робить виснов-

ки з приводу екологічних проблем, які 

виникають в результаті необміркованої, 

необережної людської діяльності. 
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Осінні зміни в жит-

ті тварин. Підготов-

ка тварин до зими. 

Осінній святковий 

та народний кален-

дар. 

Осінь у поезії, му-

зиці, народній твор-

чості. 

 

 

     Екскурсії: 

 до лісу, на луку, до парку, у поле для спостереження 

осінніх змін у природі й діяльності людей; 

 на заготівельні підприємства для спостереження проце-

су заготівлі овочів та фруктів на зимовий період; 

 

    Спостереження в природі:  
 осінніх прикмет (висоти Сонця над обрієм, зменшення 

тривалості світлового дня, видів хмар, опадів, змін ко-

льору неба);  

 народних прикмет осені в природі та за народним кале-

ндарем, осінніх змін у рослинному і тваринному світі; 

 

   Практичні роботи: 

 розпізнавання насіння однорічних рослин;  

 збір насіння, закладання на зберігання;  

 збір і сортування лікарських рослин своєї місцевості; 

  

  Навчальні міні-проекти:  
 «Які рослини є символами України?» ; 

 «Спостереження за природою, які допомогли людині 

створити календар».  

Творче завдання. Складання казки про літо. 



8 
 

 

1.5 Хто землю доглядає, про того земля дбає 

 

Поняття про гірсь-

кі породи, їх різно-

манітність.  

Корисні копалини, 

способи їх видобу-

вання. 

Види корисних 

копалин. Викори-

стання корисних 

копалин у госпо-

дарській діяльності 

людини. Значення 

корисних копалин в 

житті людини. 

Склад ґрунту. Ро-

дючість – основна  

властивість ґрунту. 

Утворення і розви-

ток ґрунту. Меш-

канці ґрунту та їх 

роль у підвищенні 

родючості Роль жи-

вих організмів в 

утворенні гірських 

порід.  

Земля - годуваль-

ниця. Підготовка 

ґрунту до зими.  

Від чого руйнуєть-

ся ґрунт та як його 

охороняти, за-

Учень/учениця: 

має уявлення  про гірські породи, ко-

рисні копалини та способи їх видобу-

вання; утворення ґрунту із гірських 

порід; про те, як живі організми впли-

вають на родючість ґрунту, про най-

гостріші екологічні проблеми своєї 

місцевості; 

знає властивості ґрунту; основні види 

ґрунтів; назви найпоширеніших гірсь-

ких порід та корисних копалин рідного 

краю, їх властивості і використання;  

називає склад ґрунту, живі організми, 

які мешкають у ґрунті (3-4 приклади);  

проводить найпростіші досліди для 

виявлення складу ґрунту;  

наводить приклади факторів руйну-

вання та деяких заходів зберігання і за-

хисту ґрунту, позитивного й негативно-

го впливу людської діяльності на родю-

чість ґрунту;  

розуміє значення гірських порід та ко-

рисних копалин у господарській діяль-

ності людини; родючість ґрунту як його 

основну властивість; роль живих ор-

ганізмів в утворенні ґрунту; 

уміє відрізняти гірські породи і корисні 

копалини рідного краю; досліджувати 

склад і властивості ґрунту; 

висловлює моральні судження з приводу 

екологічних проблем, які виникають в 

результаті необміркованої, необережної 
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побігаючи руй-

нуванням. Значення 

і охорона ґрунтів. 

 

людської діяльності;  

обробляє ґрунт і висаджує рослини;  

робить висновки про життєво важливе 

значення ґрунту для життя, про необ-

хідність збереження й захисту ґрунтів 

застосовує  на практиці знання про 

шляхи покращення родючості ґрунту; 

необхідність економного й бережного 

ставлення до корисних копалин і ґрунтів 

у своїй місцевості 

 

     Практичні роботи: 

 ознайомлення з колекцією  корисних копалин. 

 виявлення складу ґрунту. 

 виявлення в ґрунті піску, глини, органічних речовин;  

 обробка ґрунт і висадка рослин(тюльпанів, кімнатних 

рослин тощо); 

 

Навчальний міні-проект.  

 «Які корисні копалини є у моєму краї?» 

 

Творче завдання. Як покращити властивості ґрунту? 

 
2. ЗИМОВА КАЗКА 

2.1 Вода - джерело життя на Землі 

Вода в природі. 

Вплив Сонця на 

природу. Світовий 

океан, його частини. 

Властивості води.  

Три стани води. 

Знаходження води на 

Землі у трьох станах.  

Зміни стану води 

Учень/учениця: 

має уявлення  про розподіл води на Зе-

млі; розчинні та нерозчинні речовини; 

опріснення морської води; незамінну 

роль води для природи і для життя лю-

дини, а також руйнівну дію водної сти-

хії; про способи опріснення води; про 

значення води для судноплавства; утво-

рення ярів, ущелин та печер; 
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при нагріванні та 

охолодженні.  

Випаровування 

води та перехід во-

дяної пари в рідкий 

стан. Опади, їх ви-

никнення: утворення 

хмар та випадання 

дощу. Значення опа-

дів (дощу, снігу) для 

живого на Землі.  

Лід. Дослідження 

замерзання води, 

властивості льоду. 

Температура плав-

лення льоду та 

кипіння води.  

Кругообіг води у 

природі. Рух води, 

підземні води, дже-

рела.  

Вода – розчин-

ник. Розчинні та 

нерозчинні речови-

ни. Прісна та морсь-

ка вода. Розподіл 

запасів прісної води 

на Землі. Води на 

поверхні Землі: бо-

лота, струмки, ріки, 

озера, моря, океани. 

Вода і життя. Во-

да - зразок мінливо-

сті, «вічна мандрів-

знає  про вплив Сонця на природу Землі 

й стани води; три стани води, темпера-

туру плавлення льоду та кипіння води; 

розуміє вплив Сонця на сезонні явища в 

природі, як властивості води визнача-

ють існування життя на Землі; зміни 

стану води при нагріванні та охоло-

дженні, обмеженість запасів прісної пи-

тної води на нашій планеті; важливість 

вивчення властивостей води і її економ-

ного використання для практичних пот-

реб людини; 

називає агрегатні стани води, властиво-

сті води; температуру плавлення льоду 

та кипіння води; складові кругообігу 

води та схему малого кругообігу, види 

опадів та причини їх виникнення; прик-

лади практичного використання люди-

ною знань про властивості води. 

наводить приклади розчинних та не-

розчинних у воді речовин; приклади 

використання води у побуті; приклади 

води на поверхні Землі (болота, ріки, 

озера, моря, океани); природних водойм 

України;  

спостерігає та виконує деякі досліди, 

що демонструють властивості води; ро-

зчинність речовин, що використовують-

ся у побуті (солі, цукру, соди, муки, 

крохмалю, піску, глини, повітря ін.); 

пояснює існування води у трьох станах 

як основну умову існування життя на 

Землі; виникнення хмар, значення опа-

дів (дощу, снігу) для живого на Землі;  
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ниця». Вплив люд-

ської діяльності на 

кругообіг води в 

природі.  

Використання 

води людиною. Во-

да, яку ми п'ємо. 

Охорона води.   

 

 

 

робить висновки про значення води для 

життя на Землі та про важливість ви-

вчення властивостей води для практич-

них потреб людини, про найгостріші 

екологічні проблеми водних ресурсів 

своєї місцевості. 

застосовує  на практиці знання про роз-

чинні та нерозчинні у воді речовин й 

інші властивості води; в побуті дотри-

мується правил ощадливого викорис-

тання прісної води. 

 

Екскурсії  до водойм. 

 

Спостереження в природі: 

 спостереження випаровування та конденсації води;  

 виявлення властивості води розчиняти речовини. 

Дослідницький практикум: 

 «Як опріснити воду?»; 
 виявлення води у рослинах та ґрунті. 

      Практичні роботи: 

 позначення на контурній карті частин Світового океану; 

 дослідження розчинності речовин, що використовують-

ся у побуті; 

 дослідження розширення води під час нагрівання. 

      Навчальні міні-проекти:  
 «Модель кругообігу води». 

 Творче завдання: 

 дослідження розчинності речовин, що використовують-

ся у побуті; 

 збір інформації про водойми своєї місцевості, складання 

їх біографії, елементарного діагнозу (чисте, забруднене, 

потребує захисту й охорони тощо) 
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2.2 Повітря 

Повітря, його 

склад та властивості.  

Розширення по-

вітря при нагріванні, 

теплопровідність і 

пружність.  

Нагрівання та охо-

лодження повітря 

над сушею та вод-

ною поверхнею.  

Рух повітря. Ви-

никнення вітру. 

Вплив вітру на при-

роду Землі.  

Охорона повітря 

від забруднення.    

 

 

Учень/учениця: 

має уявлення  про склад і властивості 

повітря та його вплив  на природу Землі; 

про джерела забруднення повітря в 

своєму довкіллі; 

характеризує властивості повітря; 

власний вклад у збереження природи; 

спостерігає та виконує деякі досліди, 

що демонструють властивості повітря; 

пояснює причину виникнення вітру;  

знає про розширення повітря при 

нагріванні, теплопровідність і пруж-

ність, особливості нагрівання та охо-

лодження повітря над сушею та водною 

поверхнею; 

розуміє значення кисню для життя; при-

чини виникнення вітру та його вплив на 

природу Землі; важливість вивчення 

властивостей повітря для практичних 

потреб людини; що повітря над сушею 

нагрівається і охолоджується швидше, 

ніж над водною поверхнею; 

називає приклади практичного викори-

стання людиною знань про властивості 

повітря. 

пояснює досліди, що підтверджують 

погану теплопровідність повітря, його 

пружність, розширення за нагрівання; 

застосовує на практиці знання про 

склад і властивості повітря, його охоро-

ну від забруднення 
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      Спостереження в природі: 

 спостереження за розширенням повітря від нагрівання;  

 спостереження теплопровідності, пружності  повітря. 

 

 Дослідницький практикум: 

 демонстрації та досліди (повітря існує, займає частину 

простору, розширюється від нагрівання); 

 «Як змусити вітер працювати?» 

 

     Практичні роботи: 

 виявлення властивостей повітря; 

 встановлення джерел  забруднення повітря. 

 

     Навчальні міні-проект.  
 Виявлення пилу в повітрі та встановлення джерел його 

забруднення. 

 

 

2.3 Здрастуй, Зимо-чарівнице! 

 

Зміни, які відбу-

ваються в природі 

протягом зими: ви-

сота Сонця над 

обрієм, тривалість 

світлового дня, тем-

пература повітря, 

колір неба та хмар, 

опадів. 

Замерзання во-

ди(водойм). Лід. 

Утворення криги та 

льоду. Дослідження 

замерзання води, 

Учень/учениця: 

називає зимові місяці, зимові зміни в 

природі: висота Сонця над обрієм, три-

валість світлового дня, середня темпе-

ратура повітря;  

наводить приклади творів літератури, 

мистецтва, народної творчості про рідну 

природу;  

характеризує особливості замерзання 

води; 

властивості льоду; лід як один із станів 

води   

зміну стану води при замерзанні; 

спостерігає та описує форму сніжинок, 

інею, паморозі, бурульок; зимові зміни в 
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властивості льоду: 

розширення води за 

замерзання, плаван-

ня льоду у воді.  

Зима в поезії, му-

зиці, народній твор-

чості 

 

природі; з’ясовує умови виникнення 

інею, паморозі, бурульок; 

фіксує результати спостережень: вико-

нує замальовки, робить записи, складає 

прості таблиці. 

знаходить  інформацію (за завданням 

вчителя) у підручнику або інших джере-

лах (енциклопедіях, довідниках, науко-

во-популярних виданнях) про природу 

взимку, обговорює  знайдену інфор-

мацію; 

презентує виконане творче завдання; 

використовує просте лабораторне 

обладнання (лупу); 

дотримується інструкцій і правил без-

пеки життєдіяльності під час спостере-

жень, екскурсій; правил поведінки на 

льоду під час катання на ковзанах, сан-

ках. 

 

 

2.4 Білий сніг пухнастий 

Сніг - і постійне, 

і мінливе явище 

природи. 

Властивості сні-

гу: білий, утримує в 

собі багато повітря. 

Сніговий покрив і 

його зміни. Значення 

снігового покриву 

для ґрунту. 

Зимові явища: 

сніжинки, снігопад, 

Учень/учениця: 

має уявлення про сніговий покрив;  

називає властивості снігу;  приклади 

народних прикмет про сніг; 

пояснює, яке значення має сніговий по-

крив для захисту ґрунту, рослин від су-

ворих умов зими;  

розуміє причини настання зими, замер-

зання водойм, утворення криги, особли-

вості зимового життя риб,  комах, птахів 

і звірів; 

спостерігає та описує сніговий покрив 
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хуртовина. 

Погода взимку 

(зміна температури, 

хмарність, опади). 

Ожеледиця, заме-

тіль.  

Зимовий кален-

дар погоди і приро-

ди. Народні прикме-

ти про погоду взим-

ку. Сніг у літературі, 

мистецтві, народній 

творчості. 

та його зміни, перетворення: сніг - лід, 

сніг - вода;  

уміє характеризувати зимові явища в  

неживій та живій природі, виявляти 

турботу про тварин взимку, цінувати 

красу природи і працю людей взимку, 

заповнювати зимовий календар погоди і 

природи; 

фіксує результати спостережень: вико-

нує замальовки, робить записи, складає 

прості таблиці 

застосовує знання народних прикмет 

про погоду взимку, підгодовує птахів, 

знання про природу взимку для 

розв’язання навчальних і життєвих си-

туацій. 

 

 

2.5 Зимові зміни 

Зміни в рослин-

ному світі взимку. 

Зимовий ліс. Дерева 

взимку. 

Зимові зміні в житті 

диких і свійських тварин: 

пристосовування до су-

ворих умов погоди, хар-

чування. 

Що змінюється в 

житті людей взимку.  

Зимовий народний 

календар 

Учень/учениця: 

називає зимові зміни в житті диких і 

свійських тварин, зміни в житті й діяль-

ності людей, зимові свята;  

пояснює, як тварини пристосовуються 

до суворих погодних зимових умов, чим 

харчуються; наводить приклади змін у 

рослинному і тваринному світі (3-4 при-

клади);  

спостерігає та описує зимові зміни в 

природі;  

хвойні рослини своєї місцевості;  зиму-

ючих птахів своєї місцевості;  

фіксує результати спостережень;  

робить висновки про необхідність до-
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помоги тваринам узимку, 

шукає інформацію(за завданням вчите-

ля) у підручнику або інших джерелах 

(енциклопедіях, довідниках, науково-

популярних виданнях) про природу 

взимку, бере участь в обговорені здобу-

тої інформації;  

обговорює в групі  результати спостере-

жень за природою взимку; заходи щодо 

охорони тварин; охорони первоцвітів;   

презентує виконане творче завдання. 

 

Екскурсії: 

 до зимового лісу, до парку для спостережень за зимови-

ми явищами природи;  

 на вулиці міста, села для спостереження змін у житті 

людей взимку. 

 

 Спостереження в природі:  
 зимових прикмет (висоти Сонця над обрієм, зміни три-

валості світлового дня, видів хмар, опадів, змін кольору 

неба);  

 форм сніжинок; змін снігового покриву;  

 народних прикмет зими в природі за народним календа-

рем;  

 зимових змін у рослинному і тваринному світі;  

 за працею людей взимку. 

 

  Дослідницький практикум: 

 «Чому виникають іній на ґрунті і траві?»; 

 «Чому виникає  паморозь на гілках дерев, бурульки на 

дахах?» 

     Практичні роботи: 

 вивчення властивостей снігу; складання таблиці власти-
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востей снігу; 

 спостереження перетворень: сніг - лід, сніг – вода; 

 конструювання сніжинок та складання альбому сніжи-

нок; 

 вимірювання глибини снігового покриву;  

Навчальні міні-проект.  

 Виготовлення годівниць для тварин та підгодовування 

тварин. 

 

3. ЛЮДИНА ТА ЇЇ ОРГАНІЗМ 

Чим відрізняєть-

ся людина від інших 

живих істот? 

Людина - частина 

природи. Організм 

людини та основи 

його будови. Систе-

ми органів тіла лю-

дини та їхнє значен-

ня для життя люди-

ни.  

Опорно-рухова 

система. Будова кіс-

тяка. Перша допо-

мога при його ушко-

дженнях. Постава. 

Профілактика за-

хворювань опорно-

рухової системи. 

М'язи, їх значення 

для організму. Тре-

нування м'язів.  

Кровоносна сис-

тема. Кров, її зна-

Учень/учениця: 

має уявлення  про організм людини як 

єдине ціле, окремі органи, системи ор-

ганів;  

про кров, значення м'язів для організму, 

мозок та його процеси, розвиток мис-

лення, пам'яті, уваги, уяви, значення 

шкіри, гігієну шкіри; 

про свій особистий простір; повагу до 

особистого простору інших людей; 

свою належність до українського сус-

пільства; необхідність толерантного 

ставлення між людьми; 
знає будову і функції основних систем 

органів в організмі людини (опорно-

рухової, травлення,  дихання, крово-

обігу, шкіри, органів чуття);  

значення для організму людини пожив-

них речовин рослинного і тваринного 

походження; 

розуміє  залежність між будовою, 

функціями органів та систем органів у 

тілі людини; 

сутність правопорушень як порушення 
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чення для організму. 

Кровообіг. Кровоно-

сні судини. Перша 

допомога при крово-

течах. Робота серця. 

Пульс. Профілакти-

ка серцевих захво-

рювань. 

Дихальна систе-

ма. Дихання. Будова 

органів дихання. 

Легені. Вплив па-

ління на органи ди-

хання. Найбільш 

небезпечні захворю-

вання органів ди-

хання та їх профіла-

ктика. 

Травна система. 

Органи травлення. 

Травлення і харчу-

вання. Правила здо-

рового харчування. 

Шкідливий вплив 

алкоголю на орга-

нізм. Профілактика 

шлунково - кишко-

вих захворювань.  

Шкіра, її властивості 

та значення для організ-

му. Гігієна шкіри. Перша 

допомога при опіках і 

обмороженні. Загартову-

вання. 

прав інших людей, міркує на цю тему, 

наводить приклади; 

наводить приклади захворювань ор-

ганів дихання, їх профілактики, серце-

во-судинних захворювань, їх профілак-

тики;  
пояснює необхідність профілактики 

захворювань; уміє піклуватися про стан 

свого здоров’я; 

застосовує правила здорового харчу-

вання; запобігає виникненню захво-

рювань органів тіла людини; 

обґрунтовує необхідність відповідати за 

свої вчинки; 

дотримується правил надання першої 

допомоги при ушкодженнях організму 

(опіках, обмороженнях, кровотечах), 

профілактики захворювань дихальної 

системи, органів травлення, гігієни 

шкіри, загартовування, правильної по-

стави, тренування м'язів;  

встановлює основні взаємозв’язки в 

соціальному житті (між вчинком і 

наслідком, порушенням правил і 

відповідальністю); 

виконує практичну роботу по визна-

ченню пульсу;  

робить висновки про значення органів 

для життя людини, про необхідність 

профілактики захворювань, про  необ-

хідність знання правил першої допомо-

ги потерпілим. 

 



19 
 

Органи чуття. Гі-

гієна органів чуття 

Профілактика їх за-

хворювань. Роль 

органів чуття у 

сприйманні на-

вколишнього світу.  

Мозок. Мислен-

ня, пам'ять, увага, 

уява, їх розвиток. 

Здоров'я - най-

цінніше багатство. 

Здоровий спосіб 

життя.  

Суспільство як 

єдність людських 

спільнот, їх різнома-

нітність. Відносини 

людей у суспільстві. 

Особистий прос-

тір людини. Родина. 

Друзі. Знайомі. Лю-

ди професіонали. 

Незнайомці. 

Спостереження: 

 за роботою органів чуття;  

 за пульсом;  

Практичні роботи: 

 ознайомлення з розташуванням внутрішніх органів; 

 ознайомлення зі способами обробки ран; перша допомо-

га при опіках та обмороженні;  

 складання меню з урахуванням порад правильного хар-

чування; 

 тренування правильної постави;  
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Навчальний міні-проект.  

 Складання маленької «Енциклопедії здоров'я». 

       Практична робота. 

 Розв’язання прогностичних задач « Що буде,  якщо …». 

 

4. ВЕСНЯНКИ 

4.1 Пробудження природи 

Весняні зміни, які 

відбуваються протя-

гом весни: зміни 

висоти Сонця над 

обрієм, тривалості 

світлового дня, тем-

ператури повітря, 

кольору неба й хмар, 

опадів. Перші озна-

ки весни: танення 

снігів, поява струм-

ків (відлига, льодо-

хід, повінь). 

Весна в поезії, 

музиці, народній 

творчості. 

 

Учень/учениця: 

має уявлення  про весняні явища в не-

живій природі,  льодохід, весняну по-

вінь, весняне життя рослин, сокорух у 

дерев,  зміни у поведінці тварин; 

називає весняні зміни в природі (висота 

Сонця над обрієм, тривалість світлового 

дня, середня температура повітря), тво-

ри літератури, мистецтва, народної тво-

рчості про рідну природу;  

знає ознаки весни в неживій  та живій 

природі, причини настання весняних 

явищ у житті комах, риб, птахів і звірів; 

уміє  характеризувати весняні явища в  

неживій та живій природі, розпізнавати 

ранньоквітучі трав’янисті рослини та 

перелітних птахів своєї місцевості, 

цінувати красу природи і працю людей 

навесні, заповнювати весняний кален-

дар погоди і природи;  

спостерігає та описує весняні зміни в 

природі;  

фіксує результати спостережень: вико-

нує замальовки, робить записи, складає 

прості таблиці 

розуміє значення весняних робіт на го-

родах, полях та садах у рідному краї,  
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необхідність охорони ранньоквітучих 

рослин, піклування птахів і звірів про 

своє потомство; 

застосовує народні прикмети для про-

гнозування погоди, знання про способи 

охорони рослин і тварин навесні, на 

практиці застосовує знання, отримані 

під час самостійного виконання нав-

чальних проектів. 

 

 

 

4.2 Весна прийшла у світ рослин 

Весняні перетво-

рення в рослинному 

світі. Ранньоквітучі 

трав’янисті рослини.  

Дерево - яскравий 

представник рос-

линного світу. Вес-

няне пробудження 

дерев. Сокорух. 

Життєвий цикл рос-

лини (дерева): на-

сіння - паростки, 

бруньки й пагінці - 

стебло (стовбур), 

віти, листя, квітки - 

плоди - насіння. Де-

рево в житті й дія-

льності людини: 

цілющі властивості 

дерев, деревина - 

промисловий мате-

Учень/учениця: 

називає весняні перетворення в рослин-

ному світі (3-4 приклади), поширені 

рослини своєї місцевості, яке в них лис-

тя, квітки, плоди, насіння, деякі цілющі 

властивості рослин, цінних порід дерев; 

способи розмноження рослин; рослини 

рідного краю, які потребують охорони; 

правила поведінки у природі; умови ; 

характеризує органи рослини; 

має уявлення про весняне пробудження 

дерев, сокорух, життєвий цикл дерев;  

пояснює значення лісу для навколиш-

нього середовища, для місцевості;  для 

чого створена Червона книга України, 

Державні заповідники, ботанічні сади; 

значення плодів у розповсюдженні 

насіння в природі;   
наводить приклади віршів, квітки - пло-

ди - насіння; розпізнає дерева своєї опо-

відань про ліс і рослини (дерева): насін-
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ріал. Що загрожує 

дереву. Дерево в 

місті. Захист рослин, 

турбота про ліси. 

Діяльність люди-

ни в природі. Збере-

ження природи. Че-

рвона книга Украї-

ни. Червона книга 

весни. Червонокни-

жні рослини свого 

краю. 

Ліс і дерево у ві-

руваннях різних на-

родів, народній тво-

рчості, літературі, 

мистецтві. 

ня - паростки, бруньки й пагінці - стебло 

(стовбур), віти, листя, дерева; найпо-

ширеніші плоди і насіння рослин сво-

єї місцевості; 
дотримується правил поведінки в при-

роді, захисту й охорони дерев і лісів;  

робить висновки про необхідність розу-

много, дбайливого використання дерев 

людиною, про важливість охорони лісів. 

 

4.3 Весні радіє все живе 

Весняні зміни у тва-

ринному світі: про-

будження комах, 

повернення птахів з 

теплих країв, весня-

ні співи птахів, гніз-

дування, виведення 

пташенят. Свійські 

та дикі птахи. Охо-

рона птахів.  

Рослини і тварини 

луків. Життя 

прісних водойм 

влітку. 

Весняні зміни в 

Учень/учениця: 

називає весняні зміни в тваринному 

світі (3-4 приклади);  

наводить приклади найпоширеніших 

диких тварин своєї місцевості; свійсь-

ких тварин своєї місцевості;  

знає тварини рідного краю, які потре-

бують охорони; правила поведінки у 

природі;  

описує зовнішній вигляд, характерні 

особливості представників комах, риб, 

птахів, звірів (на прикладах і своєї 

місцевості); зовнішній вигляд і особли-

вості будови комах, риб, птахів, звірів і 

встановлює їх відмінність;   
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житті звірів. Роз-

множення. Піклу-

вання про потом-

ство.  

Тварини. Різно-

манітність тварин. 

Комахи. Риби. Пта-

хи. Звірі (ссавці). 

Народження та го-

дування малят у тва-

рин. 

Які зміни весна 

принесла  в життя 

людей. Людина і 

зміни в природі. 

Приклади пливу 

людської діяльності 

на зміни в природі й 

природні процеси. 

Необхідність пого-

дження потреб і дія-

льності людини з 

природою - одне з 

найважливіших за-

вдань суспільства. 

характеризує значення диких і свійсь-

ких тварин в житті людини (на прикладі 

своєї місцевості); роботу людини з охо-

рони природи;  

спостерігає за пробудженням комах, 

поверненням птахів з теплих країв, гніз-

дуванням, виведенням пташенят, наро-

дженням та годуванням малят у тварин; 

висловлює моральні судження з приводу 

екологічних проблем, які виникають у 

результаті необміркованої, необережної 

людської діяльності; надає пропозиції 

щодо запобігання або усунення резуль-

татів необміркованої людської діяльнос-

ті; 

здобуває (за вказівкою вчителя) необ-

хідну інформацію з підручника, інших 

джерел (енциклопедії, довідники) про 

тварин і рослин свого регіону,  обгово-

рює отримані дані;  

проводить спостереження під час 

екскурсії «Різноманітність рослин і тва-

рин рідного краю»; 

наводить приклади залежності задово-

лення потреб людей від природи, в тому 

числі потреб емоційно-естетичного ха-

рактеру;  

бере участь в обговоренні вибору оп-

тимальних форм поведінки, спрямова-

них  на збереження природи; 

дотримується правил поведінки в охо-

рони тварин; 

Екскурсії: 

 ознайомлення з розмаїттям тваринного світу рідного 
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краю. 

 до лісу, у парк для проведення спостережень за вес-

няними явищами в природі, вивчення порід дерев;  

 вулицями міста (села) для проведення спостережень 

за змінами в житті людей весною;  

 до зоопарку, акваріума, на ферму для проведення 

спостережень за змінами в житті тварин навесні. 

Спостереження в природі:  
 за весняними явищами в природі (висотою Сонця над 

обрієм, змінами снігового покриву весною, льодоста-

вом, змінами тривалості світлового дня, видами хмар, 

опадами, змінами кольору неба);  

 проростанням насіння; бруньками різних дерев; зміна-

ми, які відбуваються з листям без світла; 

 поверненням птахів з вирію. 

       Практичні роботи:  
розпізнавання дерев за їх корою, листям, квітками, плодами;  

виготовлення альбому квіток, дерев (малювання, аплікації);  

визначення віку дерева; складання таблиці перших ознак весни;  

пророщування пшениці, цибулі;  

складання рецептів корисних вітамінних відварів з плодів рос-

лин (калини, горобини, шипшини тощо), вітамінних весняних 

салатів; 

вивчення колекції "Шкідники лісу". 

Навчальні міні-проекти:  

 «Як тварини дбають про своє потомство?»; 

 «Які легенди про рослини і тварин складали наші пра-

щури?»; 

 «Книга скарг природи». 

 

 

 

 

 


