
Програма 

4 клас 

Навколишній світ 

(3 години на тиждень, всього 105 годин) 
Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки 

учнів 

І семестр – 48 години 

КНИГА ПЕРША 

НАША ПЛАНЕТА – ЖИВИЙ СВІТ. РОСЛИНИ 
Світ рослин. Значення рослин 

для життя на Землі. Різноманітність 

рослин. 

Вода, світло, тепло в житті 

рослин. Однорічні та багаторічні 

рослини. Хвойні та квіткові рослини. 

Умови розвитку рослин. 

Пристосування рослин до умов 

середовища (світло, тепло, вода, 

родючість ґрунту). 

Які органи мають рослини? 

(Корінь, стебло, листя, квіти, насіння). 

Корінь, його функції, різновиди. 

Стебло(стовбур) – опора для рослин. 

Листя, його різноманітність, функції 

листка. Квітки, плоди, насіння в різних 

рослин, їхні функції. Розмноження 

квіткових рослин. Рослина – цілісний 

організм. Сонце, повітря і вода в життя 

рослин. 

Рослинництво. Охорона  

рослин. Червона книга 

України(Рослинний світ). 

 

 

 

 

 

 

Учень/учениця: 

називає органи рослин;  

знає способи розмноження квіткових рослин; про 

Червону книгу України; 

наводить приклади культурних рослин своєї 

місцевості рослин, які охороняються державою, 

органів різних рослин;  

пояснює значення рослин для життя на Землі, 

значення води, світла і тепла в житті рослин; 

пристосування рослин до умов існування; роль 

державних заповідників і ботанічних садів у 

справі охорони природи; свою роль в охороні 

природи рідного краю; 

має уявлення про різноманітність рослин на 

Землі, про взаємозв’язок всіх органів рослин, про 

те, що рослина – цілісний організм; 

дотримується правил екологічного 

спостереження за рослинами;  

спостерігає та описує будову рослин, 

випаровування води листям, різноманітність 

насіння та плодів;  

порівнює рослини різних видів;  

робить висновки про значення рослин для життя 

на Землі, про взаємозв’язок рослин з іншими 

живими організмами. 

Екскурсія 

 до парку, теплиці, ботанічного саду для ознайомлення з різноманітністю рослин. 

Спостереження в природі 

 порівняння рослин одного виду та різних видів між собою. 

Практичні роботи: 

 ознайомлення з органами рослин;  

 визначення віку дерева; 

 дослід «Дихання листків»; 

 дослід «Випаровування води з листя та насіння»;  

 ознайомлення з плодами та насінням різноманітних рослин; 

 ознайомлення з будовою насіння. 

Навчальні міні-проекти:  

 «Рослини, соки яких ми вживаємо»; 

 «Я пророщую насіння»; 

  гра-вікторина «Подорож у минуле рослин». 



Творче завдання 

 «Карикатура на тему: «Як не треба поводитися в лісі». 

КНИГА ДРУГА 

НАША ПЛАНЕТА – ЖИВИЙ СВІТ. ТВАРИНИ 

Різноманітність тварин на Землі. 

Безхребетні тварини (загальна 

характеристика). Черви. 

Ракоподібні. Молюск. 

Хребетні тварини.  Комахи 

(загальна характеристика).  

Риби, їх різноманітність. Охорона 

риб. 

Земноводні (амфібії). Плазуни 

(рептилії). 

Птахи. Охорона птахів. Співочі 

птахи. Птахи нашої місцевості. 

Звірі, їх різноманітність. 

Летючі миші – різновид ссавців. 

Тварини наших лісів. Ссавці – жителі 

водойм. 

Ланцюги живлення. 

Пристосування тварин до 

навколишнього середовища.  

Розмноження тварин. 

Тваринництво. Рідкісні види тварин. 

Охорона тварин. Червона книга 

України(Тваринний світ). 

Учень/учениця: 

називає різноманітних тварин, безхребетних, 

хребетних тварин, ланцюги живлення, рідкісні 

види тварин;  

має уявлення про різноманітність тварин на 

Землі, про розмноження тварин;  

наводить приклади безхребетних, хребетних 

тварин, розвитку тваринництва в даній 

місцевості;  

пояснює відмінність безхребетних тварин від 

хребетних, значення охорони тварин;  

дотримується правил гуманного ставлення до 

тварин; 

спостерігає та описує різноманітність тварин на 

Землі;  

робить висновки про різноманітність тварин у 

своїй місцевості та на планеті Земля, про 

необхідність охорони тварин. 

Екскурсії:  

 на ферму, в краєзнавчий музей, до зоопарку, акваріума, тераріуму, заповідника 

для ознайомлення з різноманітністю тварин.  

 у зоопарк, зоологічний музей для ознайомлення з різноманітністю тварин.  

Практичні роботи: 

• екологічний рейд «Рідній природі – на допомогу» 

 


