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Ðîáîòà 
ç іíôîðìàöієþ

Äëÿ äîïèòëèâèõ

Ó âіëüíó õâèëèíó

Ïåðåâіðÿєìî ñåáå

Ðîáîòà â ãðóïі,
ïàðàõ

Òâîї ðîçäóìè, 
âèñíîâêè, 
åìîöії

Äîñëіäè, ñïîñòåðåæåííÿ,
ïðàêòè÷íà ðîáîòà

Умовні позначення

Любі п’ятикласники!
Âè ðîçïî÷èíàєòå âèâ÷åííÿ íîâîãî ïðåäìåòó, ÿêèé є ùå îäíієþ ñõî-

äèíêîþ äî ïіçíàííÿ ïðèðîäè і äîñëіäæåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó. 
Âè ä îâіäàєòåñÿ ïðî òå, ÿê íàóêà çìіíþє ñâіò і íàøå æèòòÿ. Ïðî â÷åíèõ,
ÿêі äîñëіäæóþòü ïðèðîäó і ÷åðïàþòü ç íåї íå ëèøå íàòõíåííÿ, à é öіêà-
âі іäåї äëÿ ñâîїõ âèíàõîäіâ і âіäêðèòòіâ. Äіçíàєòåñÿ, іç ÷îãî ñêëàäàþòüñÿ
í àâêîëèøíі òіëà, ÷îìó âîíè òàêі ðіçíі íà âèãëÿä òà çà ñâîїìè âëàñòè-
âîñòÿìè, íàâ÷èòåñÿ ïîÿñíþâàòè ÿâèùà, ùî âіäáóâàþòüñÿ íàâêîëî ùîäíÿ.

Âè æèâåòå íà óíіêàëüíіé ïëàíåòі Çåìëÿ, ÿêó ðàçîì ç íàìè íàñåëÿє 
âåëè÷åçíå ðîçìàїòòÿ îðãàíіçìіâ – âіðóñè і áàêòåðії, ëèøàéíèêè і ãðèáè,
ðîñëèíè, òâàðèíè. Óñі âîíè âçàєìîïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ, óñі âàæëèâі äëÿ
ëþäèíè, ÿêà òåæ є ÷àñòèíîþ ïðèðîäè і âïëèâàє íà íåї. Âèâ÷àéòå і øà-
íóéòå ðîñëèííèé і òâàðèííèé ñâіò, íàñîëîäæóéòåñÿ êðàєâèäàìè ðіäíîãî 
êðàþ, ÷èñòîþ âîäîþ â ðіêàõ òà îçåðàõ, áåðåæіòü ïðèðîäó. Àäæå øàíóâà-
òè ïðèðîäó – öå øàíóâàòè ñâîþ êðàїíó.

Âñå, ïðî ùî âè äîâіäàєòåñÿ, äîïîìîæå âàì ó ïîäàëüøîìó, êîëè âè 
ãëèáøå âèâ÷àòèìåòå íàóêè ïðî ïðèðîäó, її çáåðåæåííÿ äëÿ ñåáå і ìàéáóò-
íіõ ïîêîëіíü.

Ñïîäіâàєìîñÿ, ùî âè íàâ÷èòåñÿ çàäàâàòè çàïèòàííÿ і øóêàòè âіäïî-
âіäі íà íèõ. Íà âàñ ÷åêàþòü öіêàâі ñïîñòåðåæåííÿ, íåéìîâіðíі äîñëіäè,
à òàêîæ âëàñíі âèíàõîäè і ìàëåíüêі âіäêðèòòÿ ó öàðèíі æèâîї òà íåæèâîї
ïðèðîäè, çàõîïëþþ÷і ìàíäðіâêè ó ðіçíі êóòî÷êè ðіäíîãî êðàþ і íàøîї
Çåìëі.

Ïðàêòè÷íі ðîáîòè, òåñòîâі çàâäàííÿ òà âіäåîìàòåðіàëè, çàïðîïîíîâàíі
ó ïîñіáíèêó, – öå ñïîñіá ïåðåâіðèòè і ðîçâèíóòè ñâîї çäіáíîñòі, çðîçóìіòè,
ùî äëÿ âàñ íàéöіêàâіøå. Öå øëÿõ äіçíàòèñÿ ùîñü íîâå. Öå ùå îäèí êðîê
ó ïіçíàííі ïðèðîäè і ñåáå.

Àëå ïіçíàííÿ ïðèðîäè íà óðîöі ëèøå ðîçïî÷èíàєòüñÿ. Ó ïîñіáíèêó є
áàãàòî öіêàâèõ ìàòåðіàëіâ äëÿ ïîçàóðî÷íîãî ÷èòàííÿ. Çíàéäіòü õâèëèíêó
äëÿ îñîáèñòіñíîãî ðîñòó. À ùîá ëåãøå áóëî êîðèñòóâàòèñÿ ïîñіáíèêîì, 
óâàæíî ðîçãëÿíüòå óìîâíі ïîçíà÷åííÿ.

Óñïіõіâ âàì, þíі äîñëіäíèêè і øàíóâàëüíèêè ïðèðîäè!
Àâòîðè
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Хто думає про науку, той любить ї ї, а хто ї ї любить, 
той ніколи не перестає вчитися 

Григорій Сковорода, український філософ

Урок 1. Як наука змінює світ 
Пригадай, що ти знаєш про науки. 
Які бувають науки?

Çäàâíà ëþäåé ñïîíóêàëà äî ïіçíàííÿ æàäîáà çíàíü òà іíòåðåñ
äî âèâ÷åííÿ ïðèðîäè. Äîñëіäæóâàòè ñâіò ïіäøòîâõóâàëè ïðàêòè÷íі ïî-
òðåáè ëþäåé, ïîâ’ÿ çàíі ç ðîçâèòêîì çåìëåðîáñòâà, áóäіâåëüíîї òåõíі-
êè, ìîðåïëàâñòâà, ðåìåñåë.

Іç ÷àñîì çíàííÿ íàêîïè÷óâàëèñÿ, ñèñòåìàòèçóâàëèñÿ, ïîãëèáëþâà-
ëèñÿ. Âèíèêëà íàóêà – äîñòîâіðíі, âïîðÿäêîâàíі çíàííÿ, çàâäÿêè ÿêèì
ìè ìàєìî áàãàòî êîðèñíèõ ðå÷åé. Íàóêà ïðîíèêëà â óñі ñôåðè íàøîãî 
æèòòÿ. Óñå íîâå, ùî âèíàéøëè ëþäè, çðîáëåíî çàâäÿêè íàóöі.

Як ти розумієш фразеологізм «храм науки»?

1. ßêі àñîöіàöії ó òåáå âèêëèêàє ñëîâî «íàóêà»? Äîïîâíè ñõåìó.

НАУКА

ВИНАХОДИ

НАУКОВЦІ

ЗНАННЯ

ДОСЛІДНИКИ

Íàóêà – öå ñôåðà äіÿëüíîñòі ëþäèíè, ñïðÿìîâàíà íà îòðèìàííÿ
íîâèõ çíàíü ïðî íàâêîëèøíіé ñâіò. Çàâäàííÿ íàóêîâöіâ – çáèðàòè
íàóêîâі ôàêòè ïðî ñâіò ïðèðîäè і ëþäèíè, âñòàíîâëþâàòè ìіæ íèìè 
âçàєìîçâ’ÿçêè. Ó ñâіòі ïðàöþє áëèçüêî 8 ìіëüéîíіâ íàóêîâöіâ.

У Києві є дивовижний музей, у якому всі експонати
можна і треба брати до рук, усе пробувати і дослі-
джувати. Це музей науки.

  НаукаНаука
  природничі наукиприродничі науки
  науковцінауковці

1. 

  Музей науки 
у Києві

Розділ 1. Пізнаємо світ науки
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Íàóêîâöі іç çàõîïëåííÿì ïіçíàþòü 
òå, ïðî ùî íіõòî íå çíàâ ðàíіøå. Íàóêîâі 
çíàííÿ äîïîìàãàþòü ó ðîçðîáëåííі íîâèõ 
òåõíîëîãіé, ëіêó âàííі çàõâîðþâàíü, çáå-
ðåæåííі êëі ìàòó, âèðіøåííі åíåðãåòè÷-
íèõ òà áàãàòüîõ іíøèõ ïðîáëåì.

Óñі íàóêè êëàñèôіêóþòü çà ãàëóçÿìè 
(ìàë. 1).

2. Íàóêîâі çíàííÿ âіäçíà÷àþòüñÿ 
äîñòîâіðíіñòþ, ëîãі÷íіñòþ, ïðàêòè÷ íіñòþ, 
âîíè є іñòèííі òà îáґðóíòîâàíі. Çàïèøè, ÿê òè ðîçóìієø öі ïîíÿòòÿ,
àáî ïіäáåðè ñèíîíіìè äî îñíîâíèõ õàðàêòåðèñòèê íàóêîâèõ çíàíü. 

Достовірність  
Логічність  
Практичність  
Істинність  
Обґрунтованість  

Äî ïðèðîäíè÷èõ íàóê íàëåæàòü: ôіçèêà, õіìіÿ, áіîëîãіÿ, àñòðî-
íîìіÿ òà ãåîãðàôіÿ òà іíøі. Ïðèðîäíè÷і íàóêè âèâ÷àþòü ñâіò æèâîї
òà íåæèâîї ïðèðîäè. Âîíè ïîÿñíþþòü, ÿê âëàøòîâàíèé Âñåñâіò, ÷îìó
íåáî áëàêèòíå, іç ÷îãî ñêëàäàєòüñÿ äîìàøíіé ïèë, ÷îìó ìè ïëà÷åìî і 
ñìієìîñÿ, ÷îìó ëіòàþòü ëіòàêè, ÿê ïðàöþє òâіé ñìàðòôîí.

Êîæíà íàóêà ìàє ñâîþ ìîâó, òîáòî âèêîðèñòîâóє îñîáëèâі òåðìіíè. 
Äóæå ÷àñòî íàóêîâі òåðìіíè ïîõîäÿòü ç ãðåöüêîї àáî ëàòèíè. Íàïðè-
êëàä, ñëîâî «òåëåôîí» ïîõîäèòü ç äàâíüîãðåöüêîї: òåëå – äàëåêî і
ôîíî – ãîëîñ, çâóê. Çàïîçè÷åíі òåðìіíè çáàãà÷óþòü íàøó ìîâó.

3. Çàïèòàé ó÷èòåëÿ, ÿê çíàéòè іíòåðàêòèâíі òåñòè. Ðîçâ’ÿæè òåñ-
òîâі çàâäàííÿ, і òè äîâіäàєøñÿ, çâіäêè ïîõîäÿòü íàóêîâі òåðìіíè –
íàçâè îá’єêòіâ æèâîї òà íåæèâîї ïðèðîäè. Îáåðè òåìó, ÿêà òîáі
áіëüøå äî âïîäîáè.

  Абетка 
живої природи

  Абетка 
неживої природи

Ярослав Мудрий відповідально ставився до навчання, знав, що знання –
безцінні, та любив книги. Саме цей князь побудував Софію Київську, засну-
вав найбільшу на той час на теренах Русі бібліотеку задля освіти й науки,
задля майбутнього.

2. 

3.

СОЦІАЛЬНІ

ТЕХНІЧНІ

ПРИРОДНИЧІГАЛУЗІ НАУКГУМАНІТАРНІ

Мал. 1. Класифікація наук 
за галузями



4

4. Ó íàðîäі çäàâíà ðîçóìіëè âàæëèâіñòü íàóêè і öіííіñòü çíàíü.
Ç’єäíàé ïðèñëіâ’ÿ òà ïðèêàçêè ç їõíіìè ïîÿñíåííÿìè.

 Науку ні вода не затопить, 
ні вогонь не спалить

Наука в ліс не веде, а з 
лісу виводить

Наука і труд поруч ідуть

Важливо докладати великих зусиль у н авчанні
та пізнанні наукових істин. Така наполеглива
праця дає свої рясні плоди у вигляді цінних
знань та наукових відкриттів. Кожен винахід –
це плід багаторічної праці вченого.

Наука – незнищенна, а її досягнення та від-
криття – вічні, вони стають основою для нових
досліджень та із часом лише вдосконалюються.

Наука і знання роблять із людини освічену, ба-
гатогранну особистість, що володіє різноманіт-
ними знаннями про навколишній світ та вміє
ними користуватися.

Народна мудрість Пояснення

5. Ðîçãëÿíü ìàãі÷íèé êâàäðàò «Ó÷åíі-ïðèðîäîäîñëіäíèêè» íà ñ. 5. 
Ê îðèñòóþ÷èñü ïіä êàçêàìè, âïèøè âіäïîâіäíі öèôðè áіëÿ çîáðàæåíü 
ó÷åíèõ. ßêùî òè çðîáèø öå ïðàâèëüíî, ñóìà ÷èñåë ó êîæíîìó ðÿäêó,
ñòîâïöі òà ïî äіàãîíàëі áóäå äîðіâíþâàòè 15.

1.  Український науковець, нащадок запорізьких козаків. Перший президент Укра-
їнської академії наук.

2.  Розклав біле світло у спектр і виокремив у ньому 7 основних кольорів.
3. Висловив гіпотезу, що всі тіла складаються з атомів. 
4.  Український фізик та винахідник, що відкрив Х-промені, які тепер називають 

рентгенівськими.
5. Засновник дослідницького методу вивчення природи.
6.  Український учений-винахідник, розробив проєкт космічних польотів на Місяць. 

І тепер американці запускають свої ракети за траєкторією цього вченого.
7.  Подарував світові нову науку – мікробіологію, а господиням на кухні – спосіб 

знищення бактерій у харчових продуктах – пастеризацію. 
8.  Перший розрахував радіус Землі, тому його заслужено називають «батьком

географії».
9.  Довів експериментально, що повітря – це суміш газів.

4.

5.
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Юрій Кондратюк Володимир Вернадський

8

Ератосфен

Луї Пастер

5

Галілео Галілей Демокріт

Ісаак Ньютон Антуан Лавуазьє Іван Пулюй

6. Âіäâіäàéòå êàáіíåòè ôіçèêè òà àñòðîíîìії, õіìії, áіîëîãії, ãåî-
ãðàôії. Ðîçïèòàéòå ó â÷èòåëÿ àáî ñòàðøîêëàñíèêіâ, ÿêі öіêàâі
íàóêîâі ôàêòè âñòàíîâèëà êîæíà íàóêà. Çàíîòóéòå іíôîðìàöіþ.

 
 

7. Äîâіäàéñÿ, ÿê óòâîðþþòüñÿ íàçâè 
òâàðèí і ðîñëèí.

Ïîìіðêóé, ùî äëÿ òåáå âàæëèâî ó ìàéáóòíüîìó, і ïðîäîâæ äóìêó .

Я хочу більше довідатися про досягнення природничих наук. Найцікавіше для
мене дізнаватися про  
 

Мене цікавлять науки про людину і суспільство. Але природничі науки є важливі
для всіх, тому що  
 

6.

7.
  Як утворюються 

назви
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Якщо хочете придумати чудові ідеї, знайте: кращі 
з них ви можете запозичити

Томас Едісон, 
американський науковець і винахідник

Урок 2. Як зробити винахід 
Пригадай, що таке винаходи. 
Хто такі винахідники? Якими рисами вони 
володіють? 

1. Ïîçìàãàéòåñÿ, ÿêà ãðóïà çà 5 õâèëèí íàïèøå íàéáіëüøå
íàóêîâèõ ôàêòіâ ïðî ðîñëèíè, òâàðèí, Çåìëþ òà іíøі íåáåñíі
òіëà, îðãàíіçì ëþäèíè.

Íàïðèêëàä:
 Çåìëÿ îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî Ñîíöÿ.
 Ðîñëèíàì äëÿ ðîñòó ïîòðіáíå ñâіòëî, âîäà, ґðóíò, òåïëî, ïîâіòðÿ.

2. Çàïèøè 5 íàéâàæëèâіøèõ, íà òâîþ äóìêó, âèíàõîäіâ ëþäñòâà, 
áåç ÿêèõ òè íå óÿâëÿєø ñâîãî æèòòÿ. Îáґðóíòóé, ÷îìó.

 
 
 
 
 

3. Ðîçãàäàé ðåáóñ і äîâіäàéñÿ, ÿê íàçèâàþòü äîêóìåíò, ÿêèé çàñâіä-
÷óє ïðàâî íà âèíàõіä.

4.  Ïðî÷èòàé óñòàëåíі âèðàçè і ïîìіðêóé, ÿêі âèíàõîäè çðîáèëà ëþ-
äèíà, ñêîðèñòàâøèñü ìóäðіñòþ ïðèðîäè: øâèäêèé ìîâ ïòàõ;
ëèïó÷èé ìîâ ðåï’ÿõ; ïîòóæíèé ìîâ êèò; ìіöíèé ìîâ ïàâóòèíà; 
îðãàíіçîâà íèé ìîâ âóëèê.

  ВинахідникВинахідник
  винахідвинахід
  патентпатент

1.

2.

3.

4.
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5. Ïàòåíòè ïðèðîäè. Çіñòàâ ñâіòëèíè âèíàõîäіâ іç ÿâèùàìè ó 
ïðèðîäі, ùî íàäèõíóëè íàóêîâöіâ íà âіäêðèòòÿ. Çàïîâíè òàáëèöþ і
òè äіçíàєøñÿ àíãëіéñüêèé òåðìіí, ùî â ïåðåêëàäі îçíà÷àє «íàóêà».
À ÿêå ùå îäíå çíà÷åííÿ öüîãî ñëîâà àíãëіéñüêîþ?

Патенти природи Винаходи
1.  Світіння очей 

і нічне бачення
у тварин

N.  Самоочисна фарба

2.  Форма дзьоба 
у птаха рибалочки

E2.  Форма крил
планера

3.  Лапки-причіпки 
гекона

I.  Рукавички-липучки

4.  Горбики на плавцях 
у китів

S.  Світловідбивне 
покриття
(в елементах одягу
та на дорозі)

5.  Пелюстки лотоса E1.  Лопаті вітрових 
генераторів

6.  Вуха зайця, 
що повертаються

C1.  Видовжена 
лобова частина
потяга

7.  Крила лелеки C2. Локатор

2 3 4 5 6 7

5.
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Óñі òåõíі÷íі âèíàõîäè – âіä ñìàðòôîíіâ òà ìåäè÷íèõ ñêàíåðіâ äî àâ-
òîìîáіëіâ і êîñìі÷íèõ ðàêåò ðîçðîáëÿþòü íàóêîâöі, é ëèøå ïîòіì âîíè 
ïîòðàïëÿþòü ó âèðîáíèöòâî. Öå ñó÷àñíèé çâ’ÿçîê, òðàíñïîðò, ìåäè÷íà
àïàðàòóðà, ïîáóòîâà òåõíіêà. Óïðîäîâæ іñòîðії íàóêà ïðîêëàëà øëÿõè
äèâîâèæíèì äîñÿãíåííÿì íàøîãî ñóñïіëüñòâà: êîëåñî, âіòðèëî, êîðà-
áåëü, õëіá, êíèãà, çóáíà ïàñòà, ìëèí, îêóëÿðè, òåëåôîí, êîìï’þòåð
òîùî.

6. Êîðèñíі ðå÷і. Äîñëіäè, ÿêèìè òåõíі÷íèìè âèíàõîäàìè òè êî -
ðèñ  òóєøñÿ. Ùîá ïðèãîòóâàòè ÷àé, òè áåðåø ÷àéíèê, íà ëèâàєø

âîäè ç êðàíà àáî êóëåðà, çàïàëþєø ñіðíèê і ïіäíîñèø éîãî äî ãàçîâîãî
ïàëüíèêà àáî âñòðîìëÿєø øòåïñåëü åëåêòðîïëèòêè â ðîçåòêó. Ïîòіì 
âіä÷èíÿєø õîëîäèëüíèê àáî êëàäåø їæó ó ìіêðîõâèëüîâó ïі÷…

Ïðîäîâæ ïåðåëіê êîðèñíèõ ðå÷åé, ÿêèìè òè êîðèñòóєøñÿ.

Вирушаєш на прогулянку: велосипед,  
Ідеш до школи: ранець,  
Виконуєш уроки: ручка,  
Мандруєш: літак,  

7. Çàïèòàé ó÷èòåëÿ, ÿê çàéòè íà іíòåðàêòèâíі òåñòè. Îáåðè òåìó, 
ÿêà äëÿ òåáå öіêàâà, і ðîçâ’ÿæè òåñòè.

  Патенти природи 1   Патенти природи 2

8. Çіñòàâ âèíàõіä і ïðîáëåìó, ÿêó âіí âèðіøóє.

Парашут

Застібка-липучка

Клейка пастка

Дамба

Світловідбивач (рефлек-
тор, катафот, флікер)

Винахід

Безпечний спуск з великої висоти

Створення великих штучних водойм,
що містять значні запаси води

Безпека дорожнього руху

Боротьба зі шкідниками без отрутохімікатів

Надійне і зручне використання застібок

Проблема

6.

7.

8.
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9. Ïðî÷èòàé ïðî þíîãî óêðàїíñüêîãî âèíàõіäíèêà, ÿêèé ñòâîðèâ
òåõíîëîãіþ âèãîòîâëåííÿ ïàïåðó ç îïàëîãî ëèñòÿ. Ïîìіðêóé, ÿêå
çíà÷åííÿ ìàє öåé âèíàõіä äëÿ çáåðåæåííÿ ïðèðîäè.

Âàëåíòèí Ôðå÷êà (ìàë. 2) çðîáèâ ñâіé âè-
íàõіä, êîëè íàâ÷àâñÿ ó Ñîêèðíèöüêіé øêî-
ëі, ùî íà Çàêàðïàòòі. Þíèé õіìіê ðîçóìіâ,
ùî äëÿ âèãîòîâëåííÿ ïàïåðó ïîòðіáíà öåëþ-
ëîçà. Îäíîãî äíÿ, éäó÷è ëіñîâîþ ñòåæêîþ,
õëîïåöü çàõîïëåíî ðîçãëÿäàâ ðіçíîáàðâíå
îïàëå ëèñòÿ, і ó íüîãî ïðîìàéíóâ ëàíöþ-
æîê äóìîê: äåðåâèíà, öåëþëîçà, ïàïіð… À
÷è ìîæíà âèãîòîâèòè ïàïіð ç îïàëîãî ëèñòÿ?
Àäæå ëèñòêè – ÷àñòèíà äåðåâà і òåæ ïîâèííі
ìіñòèòè öåëþëîçó. ßê ïðîñòî! І íіõòî öüîãî 
íå çáàãíóâ ðàíіøå? Íіõòî ó ñâіòі!

Âàëåíòèí çáèðàâ îïàëå ëèñòÿ ç ðіçíèõ äåðåâ, ñîðòóâàâ éîãî, à òîäі
âèäіëÿâ ç íüîãî öåëþëîçó. Ïіñëÿ áàãàòîðàçîâèõ ñïðîá þíàêó âäàëîñÿ
âèãîòîâèòè ïàïіð, à ç íüîãî – åêîïàêåòè. Іç öèì ïðîєêòîì Âàëåíòèí 
íåîäíîðàçîâî çäîáóâàâ ïåðåìîãè íà ìіæíàðîäíèõ êîíêóðñàõ. Þíàê çà-
ïàòåíòóâàâ ñâіé âèíàõіä і ìðіє ñòâîðèòè íîâіòíє âèðîáíèöòâî ïàïåðó
â  Óêðàїíі.

10. Íàïèøè åñå «ßê íàóêà çìіíþє ñâіò?».

 
 
 
 
 

11. Ïðî÷èòàé ñòàòòі ïðî âèíàõîäè. 

  Як заробити мільйон 
на власних помилках

  Історія 
фломастера

 Як винайшли скотч
  Винахід 

для ледарів

ßê òè ãàäàєø, ÷è êîæåí ìîæå ñòàòè âèíàõіäíèêîì? Ùî òè ïîðà-
äèø òèì, õòî ìðіє çðîáèòè âіäêðèòòÿ і ïðîñëàâèòè ñâîþ êðàїíó?

9.

Мал. 2. Валентин Фречка, 
український винахідник

10.

11.
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Істинне знання – це знання причин
Галілео Галілей, 

італійський природодослідник

Урок 3.  Як шукати відповіді на запитання?
Що ти знаєш про свої органи чуття? 
Як ти отримуєш нові знання про при-
роду? Як ти шукаєш відповіді на запи-
тання, які у тебе виникають?

Íàóêîâöі âèâ÷àþòü ñâіò ïðèðîäè íå ëèøå äëÿ òîãî, ùîá ç’ÿñóâàòè
її çàêîíè. Âîíè çàäîâîëüíÿþòü ñâîþ öіêàâіñòü і ðàäіþòü íîâèì çíà-
ííÿì. Áóäü-ÿêå íàóêîâå äîñëіäæåííÿ ðîçïî÷èíàєòüñÿ ç íàòõíåííÿ.
Äîñëіäíèêè çàïàëþþòüñÿ іäåєþ, ÿêà äîïîìîæå êðàùå çðîçóìіòè, ÿê 
âëàøòîâàíèé íàø ñâіò. Âîíè ñòàâëÿòü çàïèòàííÿ і øóêàþòü âіäïîâіäі 
íà íèõ, ùîá âіäðіçíèòè ôàêòè âіä çäîãàäîê, ïðàâäó âіä âèãàäêè.

Òè íàâ÷àєøñÿ і ùîäíÿ ïіçíàєø ùîñü íîâå. Ðîáè öå іç çàäîâîëåííÿì, 
і òâîї äîñëіäæåííÿ òà íàâ÷àííÿ áóäóòü çàâæäè â ðàäіñòü.

1. Ó òåáå, áåçïåðå÷íî, âèíèêàþòü çàïèòàííÿ. Ñêîðèñòàéñÿ ïіêòîãðà-
ìàìè-ïіäêàçêàìè і çàïèøè, ÿê ìîæíà çíàõîäèòè âіäïîâіäі. 

   

   

Твоя пропозиція:  
Âèâ÷àþ÷è ïðèðîäó, ìè îçíàéîìèìîñÿ ç ðіçíèìè ñïîñîáàìè àáî ìå-

òîäàìè ïіçíàííÿ (âіä ãðåö. ìåòîäîñ – øëÿõ, ñïîñіá ïіçíàííÿ): ñïîñòå-
ðåæåííÿ, åêñïåðèìåíò (äîñëіäæåííÿ), âèìіðþâàííÿ, îïèñ, ìîäåëþâàí-
íÿ, ïîðіâíÿííÿ. Îñíîâíі ìåòîäè ïіçíàííÿ ïðèðîäè – ñïîñòåðåæåííÿ òà 
åêñïåðèìåíò. 

Ñïîñòåðåæåííÿ – öå ñïîñіá âèâ÷åííÿ ïðåäìåòіâ і ÿâèù áåç âòðó-
÷àííÿ äî íèõ. Âèçíà÷àëüíèìè äëÿ öüîãî ìåòîäó є íàøі îðãàíè ÷óòòÿ
(çіð, ñëóõ, íþõ, äîòèê, ñìàê). Íà âіäìіíó âіä çâè÷àéíîãî ñïîãëÿäàííÿ,
íàóêîâå ñïîñòåðåæåííÿ ìàє ìåòó і ÷іòêèé ïëàí.

Ñïîñòåðåæåííÿ – îäèí ç íàéäàâíіøèõ ìåòîäіâ ïіçíàííÿ. Òðèâàëі 
ñïîñòåðåæåííÿ çà Ñîíöåì і Ìіñÿöåì äîïîìîãëè äàâíіì ëþäÿì ñòâîðè-
òè êàëåíäàð, çà çîðÿíèì íåáîì – îðієíòóâàòèñÿ çà ñòîðîíàìè ãîðèçîí-
òó, çà ðîñëèíàìè і òâàðèíàìè – ïåðåäáà÷àòè ïîãîäó òîùî.

  СпостереженняСпостереження
  гіпотезагіпотеза
  моделюваннямоделювання
  експериментексперимент
  вимірюванняівимірювання
  методи пізнанняметоди пізнання

1. 
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Ñïîñòåðіãà÷ îïèñóє ÿâèùå, çàíîòîâóє éîãî îñîáëèâîñòі, çàìàëüîâóє
àáî ôîòîãðàôóє éîãî. Ïåðøі ìàíäðіâíèêè îïèñóâàëè çåìëі, ÿêі âîíè
âіäêðèëè, íàðîäè òà їõíі òðàäèöії, òâàðèííèé òà ðîñëèííèé ñâіò, ðå-
ëüєô ìіñöåâîñòі. Òàêèé ìåòîä âèâ÷åííÿ ïðèðîäè íàçèâàþòü îïèñîì. 
Éîãî âèêîðèñòîâóþòü ó÷àñíèêè åêñïåäèöіé, ÿêі âèâ÷àþòü ùîéíî âіä-

ô ð ð

êðèòі îðãàíіçìè íà Çåìëі.
Åêñïåðèìåíòè (äîñëіäè) ïðîâîäÿòü ïåðåâàæíî ó ëàáîðàòîðіÿõ. Ïіä

÷àñ åêñïåðèìåíòó ìîæíà âïëèâàòè íà îá’єêòè, íàïðèêëàä, íàãðіâàòè,
ñòèñêàòè, çàíóðþâàòè ó âîäó. Äîñëіäíèöüêèé (åêñïåðèìåíòàëüíèé) ìå-
òîä ïіçíàííÿ çàïðîïîíóâàâ іòàëіéñüêèé ó÷åíèé Ãàëіëåî Ãàëіëåé.

Ïіä ÷àñ ñïîñòåðåæåíü і åêñïåðèìåíòіâ çàçâè÷àé çäіéñíþþòü âèìіðþ-
âàííÿ.

Іноді вчені не можуть провести експеримент, щоб перевірити свою гіпотезу.
Наприклад, вони не можуть полетіти на Марс для пошуку доказів існування
там води. У 2004 році на Марс відправили двох роботів, Spirit та Opportunity.
Роботи взяли зразки марсіанського ґрунту з різних місць на планеті та
з різної глибини й доставили їх на Землю.

ßêùî áåçïîñåðåäíüî âèâ÷àòè îá’єêòè (ÿâèùà) íåìîæëèâî, çàñòîñî-
âóþòü ìåòîä ìîäåëþâàííÿ.

Ìîäåëþâàííÿ – öå ìåòîä äîñëіäæåííÿ îá’єêòіâ ïіçíàííÿ (ÿâèù),
ùî ґðóíòóєòüñÿ íà çàìіíі îðèãіíàëó іíøîþ, ñõîæîþ äî íüîãî ìîäåë-
ëþ. Íà ñó÷àñíîìó åòàïі ðîçâèòêó ïіçíàííÿ âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàє
êîìï’þòåðíå ìîäåëþâàííÿ. Ó÷åíі ñòâîðþþòü ìîäåëі êóëÿñòîї áëèñêàâ-
êè, âíóòðіøíüîї áóäîâè Çåìëі òà ïëàíåò, Âñåñâіòó.

2. Îáåðè îäíó іç çàïðîïîíîâàíèõ ìîäåëåé (ìàë. 3). Ïîðіâíÿé її
ç ðåàëü íèì îá’єêòîì (ÿâèùåì). ßêі ó íèõ ñïіëüíі îçíàêè? ×èì
âîíè âіäðіçíÿþòüñÿ?

1 2 3 4

5 6 7 8

Мал. 3. Види моделей: 1 – модель колообігу води у природі; 2 – модель вулкана;
3 – глобус – модель Землі; 4 – карта України; 5 – модель ока людини; 6 – модель

квітки; 7 – модель Землі і Місяця; 8 – 3D модель людини

2.
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ßê øóêàòè âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ 

1. Вибери для дослідження природне явище 
чи об’єкт. Вивчай його, описуй, спостерігай. 

2. Запитуй: чому все відбувається саме так?
3. Висловлюй гіпотезу (здогад), яка пояс-

нює це явище чи об’єкт.
4. Заплануй і виконуй досліди, щоб переві-

рити, чи правильна твоя гіпотеза.
5. Зроби висновок про те, чи підтвердилася 

гіпотеза. Якщо ні, – висловлюй іншу і починай 
спочатку.

3. Ïіäáåðè 2–3 ñèíîíіìè äî ñëîâà «ãіïîòåçà».  

 
4. ×îìó ðåï’ÿõ ÷іïëÿєòüñÿ äî îäÿãó ëþäåé і øåðñòі òâàðèí? Çàïèøè 

ñâîþ ãіïîòåçó.
 
 

5. Ùîá ïåðåâіðèòè ãіïîòåçó, ïðî÷èòàé іñòîðіþ âèíàõîäó 
çàñòіáêè-ëèïó÷êè.

×ÓÄÎ-ËÈÏÓ×ÊÀ
×è çíàєòå âè, ùî øâåéöàðñüêèé іíæåíåð Æîðæ äå Ìå-

ñòðàëü âèíàéøîâ ëèïó÷êó âèïàäêîâî? І äîïîìіã éîìó ó öüî-
ìó… ñîáàêà! Íàóêîâåöü ïîìіòèâ ç äåñÿòîê ðåï’ÿõіâ íà øåð-
ñòі äîìàøíüîãî óëþáëåíöÿ. ×іïëÿþ÷èñü äî õóòðà òâàðèí, 
ðåï’ÿõè ìàíäðóþòü íà äîñèòü âåëèêі âіäñòàíі. Òâàðèíà ðîç-
íîñèòü íàñіííÿ, à ðåï’ÿõ âіäïàäàє ëèøå òîäі, êîëè îáîëîíêà 
ïëîäó ðóéíóєòüñÿ âіä òåðòÿ îá íàâêîëèøíі ïðåäìåòè.

Ðÿòóþ÷è ñîáàêó âіä ðåï’ÿõіâ, Æîðæ çàöіêàâèâñÿ – ÷îìó
âîíè òàêі ëèïó÷і? Âіí ðîçãëÿíóâ ñòèãëі ïëîäè ðåï’ÿõà ïіä 
ìіêðîñêîïîì і ïîìіòèâ, ùî êîëþ÷êè ðåï’ÿõіâ íà êіí÷èêàõ 
çàãíóòі, íà÷å ìàëåñåíüêі ãà÷êè. Ñàìå âîíè і ÷іïëÿëèñÿ äî
øåðñòі ñîáàêè. І òóò іíæåíåðà îñÿÿëà äóìêà – çðîáèòè ëè-
ïó÷êó çà ïðèíöèïîì ðåï’ÿõà і âèêîðèñòàòè її ÿê çàñòіáêó. 
×åðåç êіëüêà ðîêіâ åêñïåðèìåíòіâ іíæåíåð çðîçóìіâ, ùî 
íàéêðàùèì ìàòåðіàëîì äëÿ öüîãî áóäå íåéëîí.

6. Çàïèøè ïîñëіäîâíіñòü äіé, ÿêі ïðèâåëè Æîðæà äå Ìåñòðàëÿ äî 
âіäêðèòòÿ.

Спостереження  

Спостерігай
Став запитання

Сформулюй гіпотезу
Перевір гіпотезу
Зроби висновок

Гіпотеза
підтвердилась

Гіпотеза не
підтвердилась

3.

4. 

5. 
і

6.
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Запитання  
Гіпотеза  
Перевірка гіпотези  
Висновок  
7. Ïåðåâіð ñâîþ ãіïîòåçó åêñïåðèìåíòàëüíî. 

Тобі знадобиться: лупа, плід реп’яха, 2–3 см стрічки застіб ки-липучки. 
1.  Досліди, на яку відстань до предмета треба піднести лупу, щоб отримати чітке

зображення.
2.  Розглянь під лупою реп’ях і обидві частини застібки-липучки. Замалюй, який ви-

гляд мають гачки і ворсинки у липучки. А що у реп’яха?

Одна половина застібки Інша половина застібки

Зроби висновок  
 

8. Çàñòіáêà-ëèïó÷êà íà âçóòòі (îäÿçі) ïåðåñòàëà ëèïíóòè. ßê òè
ãàäàєø, ÷îìó? ßê ìîæíà її ïîëàãîäèòè? 

9. Äîñëіäè çàñòіáêó і ðåï’ÿõ: äî ÿêîãî ìàòåðіàëó âîíè êðàùå
ëèïíóòü (øîâê, øåðñòü, ïîëіåòèëåí, øêіðà, õóòðî)? Ùî êðàùå
ëèïíå – ðåï’ÿõ ÷è çàñòіáêà?

Липучка корисна не лише на Землі. На Міжнародній космічній станції нею
обклеєні всі стіни! У невагомості липкі стіни утримують дрібні предмети.
Адже їх не можна покласти на стіл чи поличку. Усередині космічної станції
все у вільному польоті. Тож на липучих стінах космонавти утримують власні
речі.

Ïðî÷èòàé ïðî òå, ÿêі ùå є ñïîñîáè «êëåїòèñÿ» ó ïðèðîäі. 

Íà ÿêі çàïèòàííÿ òè õîòіâ/-ëà áè îòðèìàòè âіäïîâіäü? ßêèìè ìå-
òîäàìè ïëàíóєø îäåðæàòè âіäïîâіäü? ßêèé іç öèõ ìåòîäіâ, íà
òâîþ äóìêó, íàéäîñòîâіðíіøèé і ÷îìó?

7.

8.

9.

Які є способи 
«клеїтися» у природі 
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Виміряйте те, що можна виміряти, і зробіть 
вимірюваним те, що неможливо виміряти
Галілео Галілей, італійський природодослідник

Урок 4. Що таке фізичні величини та як їх вимірювати 
Якими вимірювальними приладами 
ви користувалися на уроках? Згадайте, 
які вимірювальні прилади є у вас вдома. 
Які величини ви вмієте вимірювати?

Çäàâíà ó ëþäåé áóëà ïîòðåáà âèìіðþâàòè âіäñòàíі і ÷àñ, ðîçìіðè і 
ìàñó ïðåäìåòіâ. Äëÿ âèìіðþâàííÿ âіäñòàíåé çðó÷íî áóëî êîðèñòóâàòè-
ñÿ âëàñíèì òіëîì. Îäèíèöåþ âèìіðþâàííÿ áóëà äîâæèíà êðîêó. Ó Ñòà-

ðîäàâíüîìó Âàâèëîíі òà Єãèïòі äîâæèíó âèìіðþâàëè 
ñòóïíåþ äîðîñëîї ëþäèíè (ç àíãëіéñüêîї ôóò): ñòàâèëè 
ïî ÷åðçі îäíó íîãó ïåðåä іíøîþ. Ðóêè, êèñòі і ïàëüöі  
(ëіêîòü, ï’ÿäü, äþéì) âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ âèìіðþ-
âàííÿ òêàíèí (ìàë. 4). Íà Ðóñі êîðèñòóâàëèñü ìіðîþ 
äîâæèíè ïåðåñòðіë – âіäñòàííþ, ùî її ïðîëåòèòü ñòðі-
ëà, âèïóùåíà ç ëóêà. Çà îäèíèöþ ìàñè íàé÷àñòіøå 
ïðèéìàëè ìàñó çåðíà. Ó Êèїâñüêіé Ðóñі ìіðîþ ìàñè 
áóëà ãðèâíà, ÿêà ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 409,5 ã.

Àëå ðîçìіðè òіëà ó âñіõ ëþäåé ðіçíі, òà é ñòðіëà ëå-
òèòü íà ðіçíі âіäñòàíі. Òîìó âèíèêëà ïîòðåáà âñòàíîâèòè 
ñòàíäàðòíі îäèíèöі âèìіðþâàííÿ. Çà îäèíèöþ âèìіðþ-
âàííÿ äîâæèíè îáðàëè ìåòð, ìàñè – êіëîãðàì, ÷àñó – 
ñåêóíäó.

Òè âæå âìієø âèìіðþâàòè ëіíіéíі ðîçìіðè ïðåä-
ìåòіâ (äîâæèíó, øèðè íó, âèñîòó), òåìïåðàòóðó, âè-

çíà÷àòè òðèâàëіñòü ïîäіé çà ãîäèííèêîì. Äîâæèíà, ïëîùà, ìіñòêіñòü,
òåìïåðàòóðà, ÷àñ – ïðèêëàäè ôіçè÷íèõ âåëè÷èí (àáî ïðîñòî âåëè÷èí). 

Âèìіðÿòè âåëè÷èíó îçíà÷àє ïîðіâíÿòè її ç îäíîðіäíîþ âåëè÷èíîþ, 
ïðèéíÿòîþ çà îäèíèöþ âèìіðþâàííÿ. ßêùî òè âèçíà÷àєø äîâæèíó
ñòîëó âèìіðþâàëüíîþ ñòðі÷êîþ ó ñàíòèìåòðàõ, òè ïîðіâíþєø ðîçìіðè
ñòîëó іç ñàíòèìåòðîì.

Ùîá âèìіðÿòè ôіçè÷íó âåëè÷èíó, ïîòðіáíî âìіòè êîðèñòóâàòèñÿ
âèìіðþâàëüíèìè ïðèëàäàìè (ìàë. 5). Âèìіðþâàëüíі ïðèëàäè ìàþòü
øêàëó ç ïåâíîþ öіíîþ ïîäіëêè. Äîñëіäíèêè âèêîðèñòîâóþòü òàêîæ
çáіëüøóâàëüíі òà ìåòåîðîëîãі÷íі ïðèëàäè (ìàë. 6).

Сучасні мікроскопи збільшують у 500 тисяч разів. За такого збільшення 
вушко голки мало би розмір стадіону.

Мал. 4. 
Стародавні міри 

довжини

1 п ядь1 п’ядь

1 дюймд

1 
лі

ко
ть

1 фут1 фут

  Фізична величинаФізична величина
  одиниці фізичної величиниодиниці фізичної величини
  ціна поділки шкалиціна поділки шкали
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1

2

6 7

8

3

4

9

5

Мал. 5. Вимірювальні прилади: 1 – різні види термометрів; 2 – годинники; 
3 – секундомір; 4 – мензурка; 5 – мірний циліндр; 6 – сантиметрова стрічка;

7 – рулетка; 8 – лінійка; 9 – різні види ваг

1

2

3
4

5

6

Мал. 6. Збільшувальні прилади: 1 – лупа; 2 – бінокль; 3 – телескоп;
4 – мікроскоп; метеорологічні прилади: 5 – флюгер; 6 – барометр 

Ðîçãëÿíü ñâîþ ëіíіéêó (ìàë. 7). Ðèñî÷êè і öèôðè – öå øêàëà ëіíіé-
êè. Âіäñòàíü ìіæ äâîìà íàéáëèæ÷èìè ðèñî÷êàìè íàçèâàþòü öіíîþ 
ïîäіëêè øêàëè. Íàéáіëüøó âіäñòàíü, ÿêó ìîæíà âèìіðÿòè çà äîïîìî-
ãîþ ëіíіéêè, ìàє íàçâó ìåæà âèìіðþâàííÿ. Ó ëіíіéêè, ÿêîþ òè êîðèñ-
òóєøñÿ íà óðîêàõ, öіíà ïîäіëêè ñòàíîâèòü 1 ìì. Òîìó ëіíіéêîþ ìîæíà 
âèìіðÿòè äîâæèíó ç òî÷íіñòþ äî 1 ìì.

Âèìіðþâàííÿ – öå îäèí çі ñïîñîáіâ ïіçíàííÿ ñâіòó. 
Ç âèìіðþâàííÿìè òіñíî ïîâ’ÿçàíèé ðîçâèòîê íàóêè і 
òåõíіêè.

Ìåòðîëîãіÿ – íàóêà ïðî âèìіðþâàííÿ.
Мал. 7Мал 7

1 мм 1 см1 мм   1 см
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1. Âèìіðþâàííÿ äîâæèíè і øèðèíè ïàðòè.

  Âèìіðÿé ëіíіéêîþ âіäñòàíü ìіæ âêàçіâíèì і âåëèêèì ïàëüöÿìè ïðà-
âîї ðóêè:

L = _________

  Âèìіðÿé ðîçìіðè ïàðòè ðóêîþ, à ïîòіì – ëіíіéêîþ. Çàïèøè і ïîðіâ-
íÿé ðåçóëüòàòè âèìіðþâàííÿ:

Ïàëüöÿìè: à = _______ ñì, â = __________ ñì.

Ëіíіéêîþ: à = _______ ñì, â = __________ ñì.

2. Ïîçìàãàéòåñÿ, ÿêà ãðóïà çà 5 õâèëèí ïðèãàäàє íàéáіëüøå 
ïðèëàäіâ, ùî ìàþòü øêàëó.

3. Çàïîâíè òàáëèöþ 1.
Òàáëèöÿ 1

№ Фізична
величина Позначення Прилади Одиниці

вимірювання
1. L Лінійка
2. m кг, г, мг
3. Час T, t
4. V Мензурка л
5. t° °С

4. Çãàäàé, ÿêі ÿâèùà ïðèðîäè, ùî ïîâòîðþþòüñÿ, ëþäèíà âèêî-
ðèñòîâóє äëÿ âèìіðþâàííÿ ÷àñó.

  Îäèíèöÿ ÷àñó, ïîâ’ÿçàíà ç îáåðòàííÿì Çåìëі íàâêîëî îñі:

___________________
  Îäèíèöÿ ÷àñó, ïîâ’ÿçàíà ç îáåðòàííÿì Çåìëі íàâêîëî Ñîíöÿ:

___________________

5. ×è ìîæíà âèçíà÷èòè ãîäèíó і ÷àñ áåç ãîäèííèêà? 

6. Âèçíà÷ öіíó ïîäіëêè òà ìåæó âèìіðþâàííÿ ñïіäîìåòðà, òåðìî-
ìåòðà òà âèìіðþâàëüíîї ñòðі÷êè (ìàë. 8). Ïîäèâèñü âіäåî і ïðèãàäàé,
ÿê âèçíà÷àòè öіíó ïîäіëêè.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Як визначати ціну поділки 
вимірювальних приладів 

à
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Мал. 8

7. Äëÿ ïðàêòè÷íîї ðîáîòè ïðèãîòóâàëè ìåíçóðêè і ìіðíі öè-
ëіíäðè (ìàë. 9), ùî ìàþòü òàêі öіíè ïîäіëîê: 1 ìë/ïîä; 2 ìë/ïîä;
5 ìë/ïîä; 10 ìë/ïîä; 50 ìë/ïîä.

Çà ìàëþíêàìè âèçíà÷: 1) öіíó ïîäіëêè ìåíçóðîê і ìіðíèõ öèëіí-
äðіâ; 2) îá’єì ðіäèíè â ìåíçóðêàõ і öèëіíäðàõ. Ó ÿêîãî ïðèëàäó íàé-
áіëüøà ìåæà âèìіðþâàííÿ? À ÿêèì ïðèëàäîì ìîæíà âèìіðÿòè îá’єì
íàéòî÷íіøå?

1 2 3 4 5

Мал. 9

Ðåçóëüòàòè âèìіðþâàíü çàïèøè ó òàáëèöþ 2.
Òàáëèöÿ 2

Мірний
циліндр 1

Мірний
циліндр 2 Мензурка 3 Мірний

циліндр 4 Мензурка 5

Ціна
поділки, мл
Об’єм 
рідини, мл

7.
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8. Îêîìіð. Âіäìіð «íà îêî» ç ïëÿøêè ó ïëàñòìàñîâó ïîñóäèíó 
(îáðіçàíó ïëÿøêó): 30 ìë âîäè; 50 ìë âîäè; 150 ìë âîäè. Ïåðåâіð 
îá’єì çà äîïîìîãîþ ìåíçóðêè àáî ìåäè÷íîãî øïðèöà.

9. Ïðî ÿêі ôіçè÷íі âåëè÷èíè: 1) îá’єì, 2) òåìïåðàòóðó, 3) ïëîùó, 
4) äîâæèíó, 5) ÷àñ éäåòüñÿ ó ðå÷åííÿõ?

 Òåðèòîðіÿ Óêðàїíè ñòàíîâèòü 603 500 êâ. êì.

 Ñåðåäíіé ðàäіóñ Çåìëі äîðіâíþє 6370 êì.

 Ðòóòü çàìåðçàє çà òåìïåðàòóðè 39 Ñ íèæ÷å íóëÿ.

 Â îðãàíіçìі äîðîñëîї ëþäèíè ìіñòèòüñÿ ïîíàä 5 ë êðîâі.

 Ñâіòëîâèé ñèãíàë âіä Ìіñÿöÿ äîëіòàє äî íàñ çà 1  ñåêóíäè.

10. Ïðî÷èòàé ñåíêàíè ïðî âèìіðþâàëüíі ïðèëàäè (ñåêóíäîìіð
òà ëіíіéêó) і çáіëüøóâàëüíèé ïðèëàä (ëóïó).

Ñåêóíäîìіð
Ìåõàíі÷íèé, åëåêòðîííèé.
Çàñіêàє, âіäðàõîâóє, ôіêñóє.
Òî÷íî âèçíà÷àє ïåâíèé ïðîìіæîê ÷àñó.
Ìèòü.

Ëóïà
Ðó÷íà, øòàòèâíà.
Çáіëüøóє, äåòàëіçóє, äîñëіäæóє.
Áà÷èìî äðіáíі ïðåäìåòè êðàùå.
Ëіíçà.

Ëіíіéêà
Ïðÿìà, äîâãà.
Âèìіðþє, âèçíà÷àє, ïîêàçóє.
Íàéïðîñòіøèé ïðèëàä äëÿ âèìіðþâàííÿ äîâæèíè.
Øêàëà.

Ïðèäóìàé ñåíêàíè ïðî òåëåñêîï, ìіêðîñêîï і áàðîìåòð.

 
 
 
 

Óÿâè, ùî ðàïòîì çíèêëè âñі âèìіðþâàëüíі ïðèëàäè. Îïèøè ñèòó-
àöії, ÿêі ìîãëè á ç òîáîþ òðàïèòèñÿ.

8.
і

9.

10.
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Ключем до будь-якої науки є знак запитання
Оноре де Бальзак,

французький романіст і драматург

Урок 5. Практична робота № 1. 
Змішування води та вимірювання температури 

 Обережно працюйте зі скляним приладдям. 
 Акуратно змішуйте воду.

Ïðèëàäè і ìàòåðіàëè: âèìіðþâàëüíі öèëіíäðè, ïîñóäèíà, êіìíàò-
íèé òà âîäÿíèé òåðìîìåòðè, ñåêóíäîìіð.

Õіä ðîáîòè

1. Âèìіðÿé òåìïåðàòóðó ïîâіòðÿ ó êëàñíîìó ïðèìіùåííі:

tïîâ = ____________

2. Âèìіðÿé òåìïåðàòóðó õîëîäíîї і ãàðÿ÷îї âîäè (òàáëèöÿ 1). 

Òàáëèöÿ 1

Холодна вода Гаряча вода

Температура води, С

Температура суміші, С

3. ßê òè ãàäàєø, ÿêîþ áóäå òåìïåðàòóðà âîäè, ÿêùî çìіøàòè
õîëîäíó і ãàðÿ÷ó âîäó? Çàïèøè ñâîþ ãіïîòåçó:

 

4. Ïåðåâіð ñâîє ïðèïóùåííÿ. Çìіøàé õîëîäíó і ãàðÿ÷ó âîäó â ïî-
ñóäèíі, âèìіðÿé òåìïåðàòóðó ñóìіøі. 

tñóì = ______________ C

Пригадай, як визначати ціну 
поділки вимірювальних приладів 

1. 

2. 

3.

4. 
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5. Ñïîñòåðіãàé çà çìіíîþ òåìïåðàòóðè âîäè â ïîñóäèíі. Êîæíі 
2 õâèëèíè âèìіðþé òåìïåðàòóðó і çàïèñóé ðåçóëüòàòè â òàáëèöþ 2.
Çðîáè òðè âèìіðè. ßêùî âñòèãíåø, ïðîäîâæ âèìіðþâàííÿ.

Òàáëèöÿ 2

Початкова 
температура

суміші

Температура
суміші через

2 хв

Температура 
суміші через 

4 хв

Температура
суміші через 

6 хв

6. ßê òè ãàäàєø, ÿêà òåìïåðàòóðà âðåøòі âñòàíîâèòüñÿ â ïîñóäèíі? 
Îïèøè ñâîї ñïîñòåðåæåííÿ òà çðîáè âèñíîâêè.

 
 
 

7. Îöіíè ñâîї âìіííÿ âèìіðþâàòè. Ïîñòàâ +, ÿêùî òè çãîäíèé/-íà 
ç âèñëîâëþâàííÿì:

ß öå ðîáëþ äîñêîíàëî, áî ÷àñòî âèìіðþþ òåìïåðàòóðó, îá’єì і ÷àñ.

ß ðіäêî çäіéñíþþ âèìіðþâàííÿ, öі âìіííÿ òðåáà âäîñêîíàëþâàòè.

 Îá’єì ÿ âèìіðþþ âïåðøå, àëå ìàþ äîñâіä âèìіðþâàííÿ ÷àñó і òåì-
ïåðàòóðè.

Ìåíі ñïîäîáàëîñÿ âèìіðþâàòè, ïðàêòè÷íà ðîáîòà – öå öіêàâî.

8. Óäîìà ïіäãîòóé äåìîíñòðàöіþ òà ïîÿñíåííÿ âëàñíîãî äîñëіäó 
(ñïîñòåðåæåííÿ).

9. Îáåðè îá’єêòè, ÿêі òåáå öіêàâëÿòü, і ïåðåãëÿíü äîñëіäè.

  Досліди 
з водою

  Досліди 
з яйцем

  Досліди 
з рослинами

  Досліди 
з пляшкою 1

  Досліди 
з пляшкою 2

5. 

6.

7. 

8.

9. 
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Урок 6. Узагальнення до розділу «Пізнаємо світ науки»
Ïîçìàãàєìîñÿ ó ãðóïàõ!

1. Ïðèãàäàéòå íàóêîâі ìåòîäè ïіçíàííÿ ïðèðîäè

МЕТОДИ 
ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ

2. Ìè ïіçíàєìî ïðèðîäó. Ïðåçåíòàöіÿ òà ïîÿñíåííÿ äîìàøíіõ
äîñëіäіâ.

3. Ðîçâ’ÿæè êðîñâîðä «Íàóêà çìіíþє ñâіò».

4. Ùî ìîæíà âèìіðÿòè òà äîñëіäèòè çà äîïîìîãîþ ñó÷àñíèõ
ìîáіëüíèõ òåëåôîíіâ, ìàþ÷è äîñòóï äî ìåðåæі іíòåðíåò? Ôóíêöії 
ÿêèõ ïðèëàäіâ âèêîíóє ìîáіëüíèé òåëåôîí?

Çàâäÿêè äîñÿãíåííÿì ÿêèõ íàóê ñòâîðèëè òà ïîñòіéíî âäîñêîíàëþþòü
ìîáіëüíèé òåëåôîí?

5. Çíàéäè ôàêòè òà ãіïîòåçè ó íàóêîâî-ïîïóëÿðíîìó òåêñòі. 

Íàéíèæ÷ó òåìïåðàòóðó íà Çåìëі áóëî çàðåєñòðîâàíî â Àíòàðê-
òèäі 21 ëèïíÿ 1983 ð. Âîíà ñòàíîâèëà òðîõè áіëüøå, íіæ 89 Ñ 
íèæ÷å íóëÿ. Öå òàê õîëîäíî, ùî õî÷åòüñÿ ïëàêàòè. Àëå êðàùå

öüîãî íå ðîáèòè – ñëüîçà çàìåðçíå, íå âñòèãíóâøè âïàñòè. Ùî é êà-
çàòè, ëþòèé õîëîä. Àòìîñôåðà Çåìëі çàìåðçëà á, ïåðåòâîðèâøèñü íà
ëіä. Ïðî ìîðÿ òà îêåàíè і ãîâîðèòè íå âàðòî. Äîáðå, ùî îõîëîíóòè äî
òàêîї òåìïåðàòóðè íàøà ïëàíåòà íå ìîæå çàâäÿêè áëèçüêîñòі Ñîíöÿ і 
éîãî òåïëó.

Òàáëèöÿ 1

Факти Гіпотези

1.

2.

Наука змінює світ 

3.

4.

5.
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6. Çàïîâíè òàáëèöþ 2, âèáðàâøè ç ïåðåëіêó âіäïîâіäíі îäèíèöі 
âèìіðþâàííÿ (ñó÷àñíі і äàâíі): ìåòð, áî÷êà, äîáà, êіëîãðàì, ñàíòèìåòð, 
òîííà, ìіëіìåòð, ãðàì, ëіêîòü, ëіòð, ï’ÿäü, ãðàí, êâàðòà, äþéì, 
öåíòíåð, ìіëіëіòð, êðîê, ãðèâíà, âіäðî, ðіê, ãîäèíà, õâèëèíà, ñåêóíäà, 
æìåíÿ, êàðàò, ôóò, ñàæåíü.

Ñêîðèñòàéñÿ ïіäêàçêàìè.

В Україні
квартою
називали
металевий 
кухоль

П’ядь Фут

Са́жень 
(з давньо-
рус ької) –
«сягати»

Відро – 
приблизно
12 л 

1 дюйм = 
2,54 см

Òàáëèöÿ 2

Одиниці вимірювання фізичних величин

Довжина Маса Місткість
(об’єм) Час

7. Ñêіëüêè ñåêóíä ó ðîöі?

8. Çíàéäіòü, ÿê ïîíÿòòÿ «÷àñ» âèçíà÷àþòü ó ñëîâíèêó. ×è çðîçó-
ìіëè âè, ùî òàêå ÷àñ? À ÿêå á âè äàëè âèçíà÷åííÿ ÷àñó?

9. Ðîçâ’ÿæè êðîñâîðä «Ìåòðîëîãіÿ».

6.
і

7.

Метрологія 

8.

9.
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Немає нічого більш винахідливого, ніж природа
Марк Цицерон,

давньоримський оратор та філософ

Урок 7. Що нас оточує 
Пригадай ознаки живої та неживої 
природи. Наведи приклади природних 
та рукотворних тіл.

Ôіçè÷íèì òіëîì (àáî ïðîñòî òіëîì) íàçèâàþòü áóäü-ÿêèé ïðåä-
ìåò äîñëіäæåííÿ: âіêîííó øèáêó, öâÿõ, ìóðàõó, ìåòåîðèò, êðàïëèíó
âîäè, Çåìëþ і Ñîíöå òà íàâіòü ïîâіòðÿ ó êіìíàòі. Ôіçè÷íі òіëà ìàþòü 
ðіçíі õàðàêòåðèñòèêè.

Õàðàêòåðèñòèêè òіë – öå îçíàêè, çà ÿêèìè âîíè âіäðіçíÿþòüñÿ 
ìіæ ñîáîþ (ôîðìà, ðîçìіðè, ìàñà). Âàæëèâîþ âåëè÷èíîþ, ùî õàðàêòå-
ðèçóє òіëî, є éîãî îá’єì.

Îá’єì – öå ÷àñòèíà ïðîñòîðó, ÿêó çàéìàє òіëî.
Óñі òіëà ñêëàäàþòüñÿ ç ðå÷îâèí. Âîäà, çàëіçî, êðåéäà, îëіÿ, êè-

ñåíü – ðå÷îâèíè.
Âëàñòèâîñòі ðå÷îâèí – öå îçíàêè, çà ÿêèìè âîíè ñõîæі àáî âіäðіç-

íÿþòüñÿ ìіæ ñîáîþ. Ðå÷îâèíà ìîæå ìàòè ñìàê àáî çàïàõ, à ìîæå áóòè
áåç ñìàêó і áåç çàïàõó; ìàòè áëèñê, êîëіð àáî áóòè áåçáàðâíîþ і ïðî-
çîðîþ, ìîæå ðîç÷èíÿòèñÿ ó âîäі, áóòè òâåðäîþ, ðіäêîþ àáî ãàçóâàòîþ.

1. Çàïèøè ó òàáëèöþ 1 õàðàêòåðèñòèêè òіë òà âëàñòèâîñòі 
ðå÷îâèí.

Òàáëèöÿ 1

Характеристики тіл Властивості речовин

2. Îïèøè òà ïîðіâíÿé ïàðè òіë, çîáðàæåíèõ íà ìàëþíêó 10. 

  ТілоТіло
  речовинаречовина
  характеристики тілахарактеристики тіла
  властивості речовинивластивості речовини

1.

2.

Розділ 2. Пізнаємо будову речовин
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Будинок і гніздо ремеза Кристалик кухонної солі і сніжинка

Бабка і гвинтокрил
Мал. 10

3. Íàçâè òіëà, çîáðàæåíі íà ìàëþíêó 11. Ùî ìіæ íèìè ñïіëüíîãî?

1

4

2

5

3

6

Мал. 11

4. Óñòàíîâè âіäïîâіäíіñòü ìіæ ïðè ðîäíèìè 
ò іëàìè òà ãåîìåòðè÷íèìè ôіãó ðàìè, ÿêі їõ ìî-
äå ëþþòü.

3. 

4. 

Моделюємо 
форму тіл 
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5. Ðîçãëÿíü òіëà íà ìàëþíêó 12. ßêà їõíÿ ñïіëüíà îçíàêà?

Мал. 12

Çíàéäè íàâêîëî ñåáå 5 ñèìåòðè÷íèõ òіë і çàïèøè їõíі íàçâè:

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
×è ïîäîáàєòüñÿ òîáі ñèìåòðіÿ ó ïðèðîäі? ×îìó?

6. Âèçíà÷ çà øêàëîþ ðîçìіðè ÿєöü ïòàõіâ і çàïèøè ðåçóëüòàòè
â òàáëèöþ. ×èì ñõîæі і ÷èì âіäðіçíÿþòüñÿ ÿéöÿ ïòàõіâ? Çàïðî-
ïîíóé ñïîñіá âèìіðÿòè îá’єì ÿéöÿ. 

Гусяче

Каачине Куряче
Цесарки

еПерепелин

170 г 90 г 65 г 40 г 12 г   

Гусяче
Качине
Куряче

Цесарки
Перепелине

7. Ìàñà ñòðàóñèíîãî ÿéöÿ, çîáðàæåíîãî íà
ìàëþíêó 13, 1500 ã. Ñêîðèñòàéñÿ äàíèìè ç
òàáëèöі ó ïîïåðåäíüîìó çàâäàííі é îöіíè
éîãî ðîçìіðè. 

 
 
 

5.

1 2 3 4 5

6.

7.

Мал. 13. Страусине
та перепелине яйце
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8. Âèìіðÿé Ìіñÿöü. Çà ôîòîãðàôієþ (ìàë. 14) âèçíà÷, ó ñêіëüêè 
ðàçіâ Çåìëÿ áіëüøà, íіæ Ìіñÿöü. Îá÷èñëè ðà äіóñ Ìіñÿöÿ, ÿêùî
ñåðåäíіé ðàäіóñ Çåìëі ñòàíîâèòü 3400 êì. ßêі ùå âіäìіííîñòі є 
ìіæ öèìè íåáåñíèìè òіëàìè?

Мал. 14. Місяць на фоні освітленої поверхні Землі. 
Унікальне фото надіслане з борту супутника Deep Space

 
 

9. Íàâåäè ïðèêëàäè òіë ç îäíàêîâèõ ìàòåðіàëіâ, àëå ðіçíîї ôîðìè; 
îäíàêîâîї ôîðìè, àëå ç ðіçíèõ ìàòåðіàëіâ.

10. Ç ÿêèõ ðå÷îâèí і ìàòåðіàëіâ: 1) ïîðöåëÿíè, 2) ñêëà, 3) ãóìè, 
4) çàëіçà, 5) äåðåâà, 6) ïëàñòèêó – âèãîòîâëåíі ôіçè÷íі òіëà: âіêîííі 
øèáêè, ïàðêåò, êàëîøі, öâÿõè, ñòîëîâі ÷àøêè, çàìêè äî äâåðåé, âіêîí-
íі ðàìè, êàìåðè äëÿ øèí âåëîñèïåäà, ïëÿøêà äëÿ âîäè?

11. Çіñòàâ ìàðêóâàííÿ і íàçâè íåáåçïå÷íèõ ðå÷îâèí. Âïèøè ó 
êðóæå÷êè âіäïîâіäíó öèôðó.

1. Токсична речовина (отрута): пари ртуті, хлор, нікотин.
2. Вибухонебезпечна речовина: природний газ, бензин.
3. Легкозаймиста, вогненебезпечна, самозаймиста речовина, пальне, спирт.
4. Їдка речовина: засіб для прочищення труб, засоби для чищення унітазу.

8. 

9. 

10.

11.
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12. Ïî ÷åðçі çàäóìóéòå ôіçè÷íå òіëî. Ùîá âіäãàäàòè, îïèøіòü éîãî
õàðàêòåðèñòèêè òà âëàñòèâîñòі ðå÷îâèíè, ç ÿêîї âîíî ñêëàäàєòüñÿ,
íå íàçèâàþ÷è öå òіëî. 

13. Ïðî÷èòàé îïèñ ïòàøèíîãî ÿéöÿ. Ùî òè äîâіäàâñÿ/-ëàñü ïðî
éîãî õàðàêòåðèñòèêè òà âëàñòèâîñòі ðå÷îâèí, ÿêі âõîäÿòü äî
ñêëàäó ÿéöÿ? 

Ïòàøèíå ÿéöå ìàє îâàëüíó ôîðìó. Âîíî ñêëàäàєòüñÿ ç æîâòêà, áіë-
êà òà øêàðàëóïè (ìàë. 15). Ïіä øêàðàëóïîþ є îáîëîíêà, ÿêà âêðèâàє
áіëîê. Ó æîâòêó є êîðèñíі ðå÷îâèíè äëÿ æèâëåííÿ çàðîäêà.

Æîâòîê òåæ ìàє îáîëîíêó. Òîâñòèé øàð áіëêà çàõèùàє æîâòîê âіä
ïîøêîäæåíü, ïîøòîâõіâ і є îñíîâíèì äæåðåëîì âîäè. Ó òóïіé ÷àñòèíі 
ÿéöÿ є ïîâіòðÿíà êàìåðà іç çàïàñàìè êèñíþ äëÿ ïòàøåíÿòè. Áіëêîâі 
êàíàòèêè óòðèìóþòü æîâòîê ïîñåðåäèíі ÿéöÿ.

Øêàðàëóïà ìîæå ìàòè ðіçíèé êîëіð. Ó ïòàõіâ, ÿêі âіäêëàäàþòü
ÿéöÿ ó âіäêðèòèõ ãíіçäàõ àáî íà ґðóíòі, çàáàðâëåííÿ ÿєöü ÷àñòî çáіãà-
єòüñÿ іç òëîì íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Òàê âîíè ìàéæå íåïîìіòíі
äëÿ õèæàêіâ.

Ó ðіçíèõ ïòàõіâ ÿéöÿ ðіçíîãî ðîçìіðó.

Знайди в тексті складові яйця та впиши їх у порожні комірки.

1. 

2. Підшкаралупна 

3.

4. 

6. Повітряна

Âіä÷óé ñåáå ôіëîñîôîì. ßê òè ðîçóìієø ñëîâà Öèöåðîíà, ÿêі є
åïіãðàôîì äî öüîãî óðîêó?

12.

13.
é

Мал. 15. Будова
пташиного яйця

22
1

3
445

6

7
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Не існує нічого, крім атомів
Демокріт,

давньогрецький філософ

Урок 8. Із чого все складається 
Пригадай властивості води, повітря 
і льоду. Які ти знаєш речовини 
у твердому, рідкому та газуватому 
стані?

1. Äîêè ìîæíà äðîáèòè ðå÷îâèíó? Ïåðåâіð íà äîñëіäі, íà ñêіëüêè 
÷àñòèí òè çìîæåø ðîçðіçàòè ñòàíäàðòíèé àðêóø ïàïåðó. Îáãîâîðè 
ðåçóëüòàò ó ãðóïі.

Ìåíі âäàëîñÿ ðîçðіçàòè àðêóø _____ ðàçіâ.

2. Ïðèäóìàé ñïîñіá, ÿê ìîæíà âèçíà÷èòè òîâùèíó àðêóøà áóäü-
ÿêîї êíèæêè.

Öåãëèíêè ðå÷îâèíè. Íàóêîâöі äîâåëè, ùî âñі ïðåäìåòè, âñі îðãà-
íіçìè (і ìè ç âàìè), íàøà Çåìëÿ і âñі îá’єêòè ó êîñìîñі ñêëàäàþòüñÿ ç 
îêðåìèõ ÷àñòèíîê ðå÷îâèíè. Òіëà çäàþòüñÿ íàì ñóöіëüíèìè ëèøå òîìó, 
ùî ìè íå áà÷èìî öèõ ÷àñòèíîê, âîíè äóæå ìàëåñåíüêі. Ñòіíà, ÿêà ñêëà-
äàєòüñÿ ç îêðåìèõ öåãëèí, çäàëÿ òåæ çäàєòüñÿ íàì ñóöіëüíîþ (ìàë. 16). 

   

Мал. 16. Усі тіла складаються з окремих частинок,
наче стіна із цеглинок

×àñòèíêè îäíієї é òієї æ ðå÷îâèíè îäíàêîâі. ×àñòèíêè êèñíþ, âóã-
ëåêèñëîãî ãàçó, âîäè, êóõîííîї ñîëі âіäðіçíÿþòüñÿ ìіæ ñîáîþ çà áóäî-
âîþ òà ðîçìіðàìè.

Íàéäðіáíіøà ÷àñòèíêà ðå÷îâèíè ìàє íàçâó ìîëåêóëà (ç ëàò. – ìà-
ëåíüêà ìàñà). Ìîëåêóëè ñêëàäàþòüñÿ ç àòîìіâ (ç ãðåö. – íåïîäіëü-
íèé). Ìîëåêóëè і àòîìè íåìîæëèâî ïîáà÷èòè íàâіòü ó íàéñèëüíіøèé
ìіêðîñêîï.

  АтомАтом
  молекуламолекула
  плавлення – твердненняплавлення – твердненняя
  пароутворення – конденсаціяпароутворення – конденсаціян
  сублімація – десублімаціясублімація – десублімаціяі

1.

2.
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Äàâíüîãðåöüêèé ó÷åíèé Äåìîêðіò, ÿêèé óïåðøå âèñëîâèâ ãіïîòåçó
ïðî іñíóâàííÿ àòîìіâ, óÿâëÿâ àòîìè ó âèãëÿäі òâåðäèõ íåïîäіëüíèõ
êóëüîê, ðіçíèõ çà ðîçìіðîì òà ôîðìîþ.

3. Ðîçãëÿíü äіàãðàìó íà ìàëþíêó 17 і âèáåðè òðè îñíîâíі ãàçè,
ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó ïîâіòðÿ. Çàïèøè їõ ó ïîðÿäêó ñïàäàííÿ âìіñòó
ó ïîâіòðі. Äîäàé äî ïåðåëіêó âîäÿíó ïàðó – її âìіñò ìіçåðíèé, àëå
ðîëü íàäâàæëèâà: âîíà áåðå ó÷àñòü ó êîëîîáіãó âîäè ó ïðèðîäі.

вуглекислий газвуглекислий газ
та інші гази

ькисен
азоот

1.  

2.  

3.  

4.  

Мал. 17. Склад повітря

4. Ñòâîðþєìî ìîäåëі ìîëåêóë.

  1      2           3             4       5 6

Мал. 18. Моделі молекул.
Двоатомні: 1 – кисню; 2 – азоту; 3 – водню; 

триатомні: 4 – озону; 5 – вуглекислого газу, 6 – води

Тобі знадобиться: пластилін різних кольорів, зубочистки, дощечка.
Що треба робити:
1.  Скористайся малюнком 18 і порахуй, скільки різних елементів з пластиліну

тобі знадобиться, щоб виготовити чотири молекули: 1) кисню, 2) азоту, 3) вуг-
лекислого газу та 4) води. 

2.  Зверни увагу, що елементи, з яких складаються молекули, мають різний роз-
мір. Для кожного елемента обери свій колір.

3.  Зліпи з пластиліну окремі елементи моделей вибраних молекул у вигляді
кульок.

4.  З’єднай відповідні елементи між собою зубочистками.
Зроби висновок  

 

3.

4. 
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×èì âіäðіçíÿþòüñÿ òâåðäі òіëà, ðіäèíè і ãàçè. Óñі ðå÷îâèíè ìîæóòü
ïåðåáóâàòè ó òðüîõ ñòàíàõ: òâåðäîìó, ðіäêîìó òà ãàçóâàòîìó.

а б в

Мал. 19. Модель розташування частинок:
а – у твердих тілах; б – у рідинах;б в – у газах

Ó òâåðäèõ òіëàõ ÷àñòèíêè ðå÷îâèíè ðîçòàøîâàíі âïîðÿäêîâàíî і
äóæå ùіëüíî. Âîíè ñèëüíî ïðèòÿãóþòüñÿ ìіæ ñîáîþ і ìîæóòü ëèøå
ëåãåíüêî êîëèâàòèñÿ, íå çìіíþþ÷è ñâîãî ïîëîæåííÿ (ìàë. 19, à). 

Ó ðіäèíàõ ÷àñòèíêè ðå÷îâèíè òåæ ðîçòàøîâàíі áëèçüêî îäíà äî îä-
íîї. Àëå ñèëè ïðèòÿãàííÿ ìіæ íèìè ñëàáøі, і âîíè ìîæóòü âіëüíіøå
ðóõàòèñÿ, ÷àñ âіä ÷àñó çìіíþþ÷è ñâîє ïîëîæåííÿ (ìàë. 19, á).

Ó ãàçàõ ÷àñòèíêè ðå÷îâèíè ðóõàþòüñÿ âіëüíî, âіäñòàíі ìіæ íèìè
âåëèêі, âîíè ÷àñ âіä ÷àñó çіøòîâõóþòüñÿ ìіæ ñîáîþ і ñòіíêàìè ïîñóäó
(ìàë. 19, â).

5. Íàìàëþé ðîçòàøóâàííÿ ÷àñòèíîê ðå÷îâèíè â òіëàõ, çîáðàæåíèõ
íà ìàëþíêàõ 20–22. Ñêîðèñòàéñÿ ìàëþíêîì 19.

Мал. 20. Повітря в кульці – 
газувате тіло 

Мал. 21. Вода у склянці – 
рідке тіло

Мал. 22. Шматок міді – 
тверде тіло

5.
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Залежність швидкості руху 
частинок від температури 

Ñòàí ðå÷îâèíè ìîæå çìіíþâàòèñÿ. Çà
íàãðіâàííÿ ÷àñòèíêè òâåðäîãî òіëà îòðè-
ìóþòü áіëüøó åíåðãіþ. Âîíè øâèäøå
ðóõàþòüñÿ, ïðîìіæêè ìіæ íèìè çáіëü-
øóþòüñÿ, і çà ïåâíîї òåìïåðàòóðè òâåðäå òіëî ïåðåòâîðþєòüñÿ íà ðіäè-
íó. Öåé ïðîöåñ íàçèâàþòü ïëàâëåííÿì. Çâîðîòíèé ïðîöåñ íàçèâàþòü 
òâåðäíåííÿì. 

Ïðîöåñ ïåðåòâîðåííÿ ðå÷îâèíè ç ðіäêîãî ñòàíó ó ãàçóâàòèé ìàє íà-
çâó ïàðîóòâîðåííÿ, à çâîðîòíèé – êîíäåíñàöіÿ.

Ñóáëіìàöіÿ – ïåðåõіä ðå÷îâèíè ç òâåðäîãî ñòàíó âіäðàçó â ãàçóâà-
òèé. Ïðèêëàä ñóáëіìàöії – âèñèõàííÿ áіëèçíè íà ìîðîçі. Çâîðîòíèé 
ïðîöåñ – äåñóáëіìàöіÿ. Ïðèêëàä äåñóáëіìàöії – óòâîðåííÿ ïàìîðîçі 
(âîäÿíà ïàðà âіäðàçó ïåðåòâîðþєòüñÿ íà êðèñòàëèêè).

6. Ïіäïèøè íàä ñòðіëêàìè íàçâè ïðîöåñіâ: 

ТВЕРДЕ 
ТІЛО РІДИНА ГАЗ

7. Äîñëіäæóєìî ðå÷îâèíè ó ðіçíèõ ñòàíàõ çà äîïîìîãîþ îðãàíіâ 
÷óòòÿ.

Тобі знадобиться: металевий предмет, шматок мила, кухонна сіль, склянка з 
водою, склянка з олією, надувна кулька з гелієм (якщо є).

Що треба робити:
Опиши властивості перелічених речовин, звертаючи увагу на їх стан, колір та 

запах.
Зроби висновок  

 
 
 
 
 

6. 

7.
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Результати запиши у таблицю 1.
Òàáëèöÿ 1

Речовини
та матеріали Агрегатний стан Колір Запах

Метал
Мило

Кухонна сіль
Вода
Олія

Гелій у надувній
кульці (мислений

експеримент)

8. Ïðî÷èòàé íàóêîâó êàçêó «Ëåãî, ÿêå
ïðèäóìàëà ïðèðîäà». ßê òè ââàæàєø, ÷è
âäàëî àâòîðêà íàçâàëà ñòàòòþ? Íàïèøè
ñâîї ðîçäóìè.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

×è âіðèø òè, ùî:

Усі тіла складаються з молекул і атомів?  так   ні

Молекули складаються з атомів?  так   ні

Молекули і атоми ніколи не перестають рухатися? так  ні 

Лід, вода і водяна пара складаються з однакових молекул? так  ні

8.

Лего, яке придумала 
природа 
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Алмаз і скло однакові здаля, та всередині – різні
Народна мудрість

Урок 9. Які властивості у твердих тіл 
Пригадай ознаки живої та 
неживої природи. Наведи приклади 
природних і рукотворних тіл.

×îìó òâåðäі òіëà çáåðіãàþòü ôîðìó òà îá’єì. 
Òâåðäі òіëà ìàþòü âëàñíó ôîðìó, áî ÷àñòèíêè,
ç ÿêèõ âîíè ñêëàäàþòüñÿ, ñèëüíî ïðèòÿãóþòüñÿ
ìіæ ñîáîþ, íå ìîæóòü âіëüíî ðóõàòèñÿ, ëèøå
êîëèâàþòüñÿ.

Ùå îäíà îñîáëèâіñòü òâåðäèõ òіë – íåñòèñëè-
âіñòü. Ñïðîáóéòå ñòèñíóòè øìàòîê äåðåâà àáî
ìåòàëó і âіä÷óєòå îïіð òіëà. Ìîëåêóëè ó òâåðäèõ òіëàõ òàê ùіëüíî
óïàêîâàíі, ùî çáëèçèòè їõ çâè÷àéíèìè çóñèëëÿìè íå âäàñòüñÿ. Òîìó
òâåðäі òіëà çáåðіãàþòü îá’єì.

Хоч як щільно упаковані частинки у твердих тілах, між ними є проміжки. Під
час випробування апаратури для космічних кораблів з’ясувалося, що газ про-
никає крізь товщу металу, якщо його попередньо не прокатати і відкувати.

1. ßê âèçíà÷èòè îá’єì òâåðäîãî òіëà. Îá’єì íåâåëèêèõ òіë íåïðà-
âèëüíîї ôîðìè ìîæíà âèçíà÷èòè çà äîïîìîãîþ âèìіðþ âàëüíîãî
öèëіíäðà (ìåíçóðêè).

Що треба робити:
1.  Налий у циліндр стільки води, щоб можна було 

занурити в неї тіло. 
2. Визнач об’єм води V1.
3.  Опусти тіло у воду і визнач загальний об’єм тіла 

та води V2.
4. Визнач об’єм тіла: V = V2 – V1.
Запропонуй спосіб, у який можна виміряти об’єм од-

нієї зернини. 

2. Ïåðåêîíàéñÿ, ùî òâåðäі òіëà çáåðіãàþòü îá’єì.

Тобі знадобиться: шматок пластиліну, прозора посудина з водою, дерев’яна
паличка.

Що треба робити:
1. Познач фломастером рівень води у посудині.

  НестисливістьНестисливість
  міцністьміцність
  твердістьтвердість
  пластичністьпластичність
  пружністьпружність
  крихкістькрихкість
  магнітимагніти

1. 

2.
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2.  Опусти шматок пластиліну в посудину. Зроби позначку 
нового рівня води в посудині.

3.  Обережно вийми пластилін з води за допомогою 
п алички. Спостерігай за зміною рівня води.

4. Зміни форму пластиліну і опусти у воду.
5. Знову познач рівень води іншим кольором. 
Зроби висновок  

 
 

ßêі âëàñòèâîñòі ìàþòü òâåðäі òіëà. Ç äîñâіäó òè çíàєø, ùî òâåðäі 
òіëà ÷èíÿòü îïіð, ÿêùî òè íàìàãàєøñÿ çìіíèòè їõíþ ôîðìó àáî çðóé-
íóâàòè. Òàêà âëàñòèâіñòü ìàє íàçâó ìіöíіñòü. 

Àëå â òåõíіöі íå ìîæíà ïîêëàäàòèñÿ ëèøå íà ìіöíіñòü. Ùî òâåðäі-
øà äåòàëü і ïîâіëüíіøå çíîøóєòüñÿ, òî âîíà äîâãîâі÷íіøà. Є ñïåöіàëü-
íà øêàëà, çà ÿêîþ âèçíà÷àþòü òâåðäіñòü. Çà öієþ øêàëîþ íàéòâåðäі-
øèé – àëìàç, à íàéì’ÿêøèé – òàëüê. Òè ìîæåø ñàìîòóæêè ïîðіâíÿòè 
òâåðäіñòü áóäü-ÿêèõ ìàòåðіàëіâ: òâåðäіøèé çàëèøàє íà ì’ÿêøîìó ïî-
äðÿïèíó.

Âèðîáè ç ïëàñòèëіíó, ìîêðîї ãëèíè, íàãðіòèé áäæîëèíèé âіñê –
ïëàñòè÷íі. Íå äîêëàäàþ÷è âåëèêèõ çóñèëü, òè ìîæåø çìіíþâàòè
їõíþ ôîðìó, àëå âîíà íå âіäíîâëþєòüñÿ. Âîäíî÷àñ ãóìà, ïðóæèíêà â 
ðó÷öі, åñïàíäåð ìàþòü ïðóæíі âëàñòèâîñòі. Є ðå÷і, ç ÿêèìè òðåáà ïîâî-
äèòèñÿ äóæå îáåðåæíî. Ñêëÿíêà, ôàðôîðîâà ÷àøêà, êðåéäà – êðèõêі.

Òâåðäіñòü, ìіöíіñòü, ïðóæíіñòü, êðèõêіñòü, ïëàñòè÷íіñòü – ìåõàíі÷-
íі âëàñòèâîñòі òіë.

Äåÿêі òâåðäі òіëà ìàþòü ìàãíіòíі âëàñòèâîñòі. Ìàãíіòè íå ëèøå 
ïðèòÿãóþòü òіëà. Êîæåí ìàãíіò ìàє äâà ïîëþñè – ïіâíі÷íèé N òà ïіâ-
äåííèé S. Ìàãíіòè ïðèòÿãóþòüñÿ ðіçíîéìåííèìè ïîëþñàìè і âіäøòîâ-
õóþòüñÿ îäíîéìåííèìè (ìàë. 23).

Мал. 23
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3. Ó êîãî ñèëüíіøèé ìàãíіò? Öіêàâî, ñêіëüêè ñêðіïîê ïіäíіìå 
ìàãíіò? Ïîåêñïåðèìåíòóé çі ñâîїì ìàãíіòîì (ç äèòÿ÷îãî êîíñò-
ðóêòîðà, ìàãíіòèêîì íà õîëîäèëüíèêó). Êîæíà ñêðіïêà ïіä äієþ
ìàãíіòó ñàìà ñòàє ìàëåñåíüêèì ìàãíіòîì. Ïîçìàãàéòåñÿ, ÷èé 
ìàã íіò ïіäíіìå äîâøèé ëàíöþæîê. Íàìàëþé ìàëþíîê. Ïîçíà÷
íà íüîìó ïîëþñè ìàãíіòіâ і íàìàãíі÷åíèõ ñêðіïîê.

4. Ïðî÷èòàé ñòàòòþ «Ëþáëÿ÷à ðóäà». 

5. Äåìîíñòðàöіéíèé åêñïåðèìåíò «Äîñëіäæåííÿ âëàñòèâîñòåé 
òâåðäèõ òіë». Ñïðîãíîçóéòå, à ïîòіì ïåðåâіðòå íà äîñëіäі, ÿêі
âëàñòèâîñòі ìàþòü ïåðåëі÷åíі òіëà. Ïîçíà÷òå їõ ó òàáëèöі 1.

Òàáëèöÿ 1

Матеріал

М
іц

ні
ст

ь

Тв
ер

ді
ст

ь

П
ла

ст
ич

ні
ст

ь

П
ру

жн
іс

ть

Кр
их

кі
ст

ь

Канцелярська гумка
Крейда

Шматок пластиліну
Металева скріпка

Кухонна губка
Залізний цвях

Шматок пінопласту

6. Çàñòîñóâàííÿ âëàñòèâîñòåé òâåðäèõ òіë. Ïіäêðåñëè âëàñòèâіñòü
òâåðäîãî òіëà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ â ðå÷åííі.

1.  Øòàìïóþ÷è âèðîáè, âèêîðèñòîâóþòü… (ïðóæíіñòü, ïëàñòè÷-
íіñòü, êðèõêіñòü) ìàòåðіàëó.

2.  Øèíè âèãîòîâëÿþòü ç ãóìè, âèêîðèñòîâóþ÷è її… (ïðóæíіñòü,
ïëàñòè÷íіñòü, êðèõêіñòü).

3.  Äëÿ ðіæó÷èõ іíñòðóìåíòіâ äóæå âàæëèâà… (ïëàñòè÷íіñòü, òâåð-
äіñòü, êðèõêіñòü).

4.  Íà øêіëüíіé äîøöі ëåãêî ïèñàòè êðåéäîþ, àäæå âîíà… (êðèõêà,
ìіöíà, òâåðäà).

3. 

4.

Любляча руда 

5. 

6.
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5.  Ç ïіíîïëàñòіâ âèãîòîâëÿþòü ì’ÿêі êèëèìêè, ñèäіííÿ â àâòîìîáі-
ëÿõ, íàïîâíþâà÷і â äèâàíàõ, áî âîíè… (ìіöíі, ïëàñòè÷íі, ïðóæíі ).

7. Ïіäáåðè íàçâè âіäïîâіäíèõ ìàòåðіàëіâ і çàâåðøè ôðàçè.

Твердий, як  
Міцний, як  
Крихкий, як  
Пластичний, як  
Пружний, як  

8. Ïîøóêàé іíôîðìàöіþ і ïіäãîòóé ðîçïîâіäü ïðî âèêîðèñòàííÿ 
âëàñòèâîñòåé òâåðäèõ òіë. Îáåðè äëÿ ðîçïîâіäі 2–3 òіëà.

Îöіíè ñâіé âíåñîê ó ãðóïîâó ðîáîòó íà óðîöі çà øêàëîþ òâåðäîñòі.

Тальк

1

м’який твердий

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Гіпс Кальцит Флюорит Апатит Ортоклаз Кварц Топаз Корунд Алмаз

7. 

8.
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Немає нічого м’якшого та гнучкішого, ніж вода, 
але спробуйте чинити їй опір

Лао-Цзи, давньокитайський філософ

Урок 10. Які властивості у рідин 
Пригадай властивості води. 

 

Чому рідини зберігають об’єм, але не ма-
ють власної форми. У рі динах, як і у твердих 
тілах, частинки речовини щільно прилягають 
одна до одної. Тому рідини теж нестисливі. 
Частинки рухаються вільніше, ніж у твердих 
тілах, час від часу змінюють своє положення 
(«перескакують» з місця на місце). Тому ріди-
ни текучі, не мають власної форми, а набувають форми посудини. 
Притягання між частинками рідини менше, ніж у твердих тілах, але 
значне. Тому рідини зберігають об’єм. 

1. На практичній роботі учні виконували дослід 
(мал. 24). Запиши, які властивості рідини вони 
вивчали.

 
 

2. Переконайся, чи можна змінити об’єм рідини.

Тобі знадобиться: вода, медичний шприц без голки.
Що треба робити: 
1. Набери у шприц воду. 
2. Щільно закрий отвір для голки пальцем.
3.  Щосили натисни поршнем. Чи вдалося тобі пере-

містити його?
Зроби висновок  

 
 

3. Чому  не  переллється  чай? Наповни склянку чаєм по вінця 
так, щоб не можна було долити ані краплі. Потім обережно 
насип у чай цукру. Тобі вдасться всипати майже ложку цукру, а 
чай не переллється. Чому? Прочитай уривок науковопопулярного 
тексту і знайди підказку.

 • Текучість
 • дифузія
 • випаровування

Мал. 24



38

Ìіæ ìîëåêóëàìè ðå÷îâèíè, íàïðèêëàä ìіæ ìîëåêóëàìè âîäè ó 
ñêëÿíöі, іñíóþòü ïðîìіæêè, «ïîðîæíі ìіñöÿ», ÿê ìіæ íàêèäàíèìè â 
ñіòêó ì’ÿ÷àìè, êàðòîïëèíàìè ó âіäðі, êàìåíÿìè ó êóïі. Òàê ñàìî ÿê 
ó íàïîâíåíå êàðòîïëåþ âіäðî ìîæíà íàñèïàòè êіëüêà ñêëÿíîê ãîðîõó 
÷è ïðîñà, òàê ñàìî ìîæóòü ðîçìіùàòèñÿ ìîëåêóëè іíøîї ðå÷îâèíè ìіæ 
ìîëåêóëàìè âîäè.

Ñ. Ó. Ãîí÷àðåíêî

Ïîÿñíè, ÷îìó íå ïåðåëëєòüñÿ ÷àé.  
 

Ùî âіäáóâàєòüñÿ, êîëè çìіøóþòüñÿ ðіäèíè? Ìіæ ìîëåêóëàìè îáîõ
ðіäèí є ïðîìіæêè. Ìîëåêóëè ðóõàþòüñÿ. Óíàñëіäîê ðóõó ìîëåêóëè îä-
íієї ðіäèíè ïðîíèêàþòü ó ïðîìіæêè ìіæ ìîëåêóëàìè іíøîї. Іç ÷àñîì 
ðіäèíè ñàìîâіëüíî ïåðåìіøóþòüñÿ. Òàêå ÿâèùå íàçèâàþòü äèôóçієþ.

Äèôóçіÿ – âçàєìíå ïðîíèêíåííÿ ÷àñòèíîê îäíієї ðå÷îâèíè â іíøó, 
ÿêå çóìîâëåíå ðóõîì ìîëåêóë.

ßêùî äåêіëüêà êðèñòàëèêіâ ìàðãàíöіâêè êèíóòè ó âîäó, òî іç ÷àñîì 
âñÿ âîäà â ïîñóäèíі çàáàðâèòüñÿ (ìàë. 25).

Мал. 25. Явище дифузії і його модель

4. Ïåðåãëÿíü âіäåî «Äèôóçіÿ â ðіäèíàõ». Îçâó÷ éîãî.

Дифузія в рідинах 

4.
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Äèôóçіÿ øâèäøå âіäáóâàєòüñÿ â ãàðÿ÷іé ðіäèíі, íіæ ó õîëîäíіé. Öå
òîìó, ùî çà âèùîї òåìïåðàòóðè ìîëåêóëè ðå÷îâèíè ðóõàþòüñÿ øâèäøå.

5. Ïðèäóìàé, ÿê ùå ìîæíà çìîäåëþâàòè ÿâèùå äèôóçії. Óÿâè,
ùî ó òåáå є äâі êîìàíäè ãðàâöіâ: ó ñèíіõ і çåëåíèõ ôîðìàõ.
Ïîÿñíè їì, ÿê âîíè ïîâèííі ðóõàòèñÿ, ùîá çìîäåëþâàòè ÿâèùå 
äèôóçії.
×è ìîæíà ââàæàòè ìîäåëëþ äèôóçії ðóõ ôóòáîëіñòіâ, ÿêі ãðàþòü

íà ïîëі?

6. Äèôóçіÿ íàâêîëî íàñ. Ïðî÷èòàé îñíîâíі ïîëîæåííÿ ïðî 
äèôóçіþ. 

1. Äèôóçіÿ âіäáóâàєòüñÿ ó ãàçàõ, ðіäèíàõ і òâåðäèõ òіëàõ.
2.  Ó òâåðäèõ òіëàõ äèôóçіÿ âіäáóâàєòüñÿ íàáàãàòî ïîâіëüíіøå, íіæ ó

ðіäèíàõ і ãàçàõ.
3. Ùî â èùà òåìïåðàòóðà, òî øâèäøå âіäáóâàєòüñÿ äèôóçіÿ.
Ïîäóìàé, ÷îìó äèôóçіÿ âіäáóâàєòüñÿ â óñіõ ñòàíàõ ðå÷îâèí.

7. Îáåðè îäèí ç ïðèêëàäіâ äèôóçії і ïîÿñíè, ùî âіäáóâàєòüñÿ. 

Огірки просолюються 
в гарячій воді швидше,

ніж у холодній.

За допомогою аерозолю
можна в лічені хвилини нанести
будь-який малюнок і надати речі 

ексклюзивного вигляду.

Кулька, 
наповнена повітрям, 

через деякий час 
здувається.

Борщ наступного дня 
ще смачніший, 

ніж одразу після
приготування.

Тварини 
у водоймах дихають. Кисень
проникає у водойми разом 

з повітрям.

Солодко-кислуватий 
цитрусовий запах 

мандаринки 
розповсюджується 

у приміщеннях.

5.

6. 

7.
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Ç âіëüíîї ïîâåðõíі ðіäèíè ïîñòіéíî âіäáóâàєòüñÿ 
âèïàðîâóâàííÿ (ìàë. 26). Íàéøâèäøі ÷àñòèíêè âіä-
ðèâàþòüñÿ âіä ïîâåðõíі і ïîêèäàþòü ðіäèíó. Ðіäèíà 
ïåðåõîäèòü ç ðіäêîãî ñòàíó â ãàçóâàòèé.

8. Ïðî ÿêå ÿâèùå éäåòüñÿ â óñіõ òðüîõ 
âèïàäêàõ?

  Уночі йшов дощ, а вранці немає жодної калюжі. 
   У сонячний день після купання можна не витиратися 

рушником.
  Мокра білизна висохла.

Запиши відповідь тут: 

9. Ó äâі ïîñóäèíè íàëèëè îäíàêîâó êіëüêіñòü 
âîäè. Ïîìіðêóé і çàïèøè ó ïðàâó êîëîíêó 
òàáëèöі 1, ç ÿêîї ïîñóäèíè âîäà âèïàðóєòüñÿ 
øâèäøå.

Òàáëèöÿ 1

Умови Де швидше?
Вода за температури 20 С і 90 С

Вода в широкій і вузькій посудині

Одну склянку обдувають вентилятором,
іншу – ні

10. Ìè íå áà÷èìî ìîëåêóë, àëå ùîäíÿ ñïîñòåðіãàєìî ÿâèùà, 
ÿêі ïіäòâåðäæóþòü, ùî âñі òіëà ñêëàäàþòüñÿ ç íàéäðіáíіøèõ
÷àñòèíîê, ÿêі áåçïåðåðâíî ðóõàþòüñÿ. Äîïèøè ïîÿñíåííÿ ÿâèù, 
âèêîðèñòîâóþ÷è ñëîâà ç ïåðåëіêó ó âіäïîâіäíîìó âіäìіíêó: öóêîð, 
âîäà, ïàõó÷à ðå÷îâèíà, ïîâіòðÿ, ôàðáè.

Частинки   проникають поміж частинками  , і чай 
стає солодкий.

Частинки   рухаються між частинками  , по-
трапляють у ніс, і ми відчуваємо запах.

Частинки   рухаються, потрапляють у   , і вода 
випаровується з калюжі.

Частинки   поникають між частинками  , і вода 
забарвлюється.

8.

9.

10.

Мал. 26. 
Модель явища
випаровування
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ßâèùà äèôóçії, âèïàðîâóâàííÿ, ðîç÷èíåííÿ – öå äîêàçè іñíóâàííÿ
ìîëåêóë.

11. Óâàæíî ïðî÷èòàé òâåðäæåííÿ. ßêå ÿâèùå âіäáóâàєòüñÿ – äèôó-
çіÿ ÷è âèïàðîâóâàííÿ? Ïîñòàâ + ó âіäïîâіäíó êëіòèíêó.

№ Що відбувається Випаровування Дифузія
1. Кисень з легень надходить у кров, а кров

розносить його до всіх органів
2. Хвора людина спітніла і температура її тіла

знизилася завдяки потовиділенню
3. Коріння рослин вбирають поживні речовини,

розчинені у ґрунті.
4. У спеку собаки відкривають рот і висовують 

язик. Саме через гортань і язик собаки 
відбувається охолодження тіла тварини

5. У кишківнику людей і тварин всмоктуються 
продукти травлення

Ïðî÷èòàé åïіãðàô äî óðîêó. ßê òè ðîçóìієø âèñëіâ ìóäðåöÿ?
Ç àïèøè ñâîї ìіðêóâàííÿ.

 
 
 
 
 

Ïðîâåäè àíàëîãіþ ìіæ äóìêîþ ôіëîñîôà òà âëàñòèâîñòÿìè ðіäè-
íè (òåêó÷іñòþ, íåñòèñëèâіñòþ, âіäñóòíіñòþ âëàñíîї ôîðìè).

На думку філософа, рідина Властивість рідини
М’яка

Гнучка

Опирається зовнішньому впливу

11
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Воді дана чарівна влада стати 
соком життя на Землі

Леонардо да Вінчі,
італійський учений і винахідник

Урок 11. Чому вода – 
найдивовижніша рідина на Землі 

Пригадай, що вирізняє воду серед 
інших рідин. 

Âîäà – íàéïîøèðåíіøà ðå÷îâèíà íà Çåìëі. Òè âæå çíàєø, ùî ÷èñ-
òà âîäà – ïðîçîðà і íå ìàє àíі çàïàõó, àíі ñìàêó. Àëå òàêà âîäà є õіáà 
ùî â ëàáîðàòîðіÿõ ó÷åíèõ.

Ó ïðèðîäі âîäà àêòèâíî âáèðàє â ñåáå, ðîç÷èíÿє â ñîáі òà ñàìà ïðî-
íèêàє ìàéæå óñþäè. Òðè ÷âåðòі ïëàíåòè âêðèòî âîäîþ: îêåàíè, ìîðÿ,
îçåðà, ðі÷êè, ñòðóìêè, áîëîòà, à íàä ïëàíåòîþ ïëèâóòü õìàðè – íàãðî-
ìàäæåííÿ âîäÿíîї ïàðè, êðàïëèíîê âîäè і êðèñòàëèêіâ ëüîäó.

Âîäà є â ïîâіòðі, ÿêèì ìè äèõàєìî, à íàéáіëüøі çàïàñè ïðіñíîї âîäè 
íà Çåìëі çàìîðîæåíі ó ëüîäîâèêàõ і âåëåòåíñüêèõ àéñáåðãàõ. Ìè ñàìі 
çíà÷íîþ ìіðîþ ñêëàäàєìîñÿ ç âîäè. Áåç âîäè íåìîæëèâå æèòòÿ, àäæå
âîíà:

  входить до складу організмів;
  розчиняє потрібні для життя і виводить шкідливі для організму речовини;
  охолоджує організми;
  усе живе на Землі споживає воду;
  вода – середовище існування багатьох тварин.

1. Âîäà – ñòðàòåãі÷íèé ïðîäóêò êîæíîї äåðæàâè. Ïðî÷èòàé òåêñò
і âñòàâ ñëîâà іç çàïðîïîíîâàíîãî ïåðåëіêó ó âіäïîâіäíîìó âіäìіíêó: 
òðàíñïîðò, ïðîìèñëîâіñòü, ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, àðõіòåêòóðà.

Без води не може існувати жодна рослина і тварина, а отже, і  . 
У   вона є сировиною, теплоносієм, розчинником. Вона 
є найдешевшим  , адже слугує гладкою дорогою, що пов’язує 
віддалені міста. Ставки і фонтани – неповторні елементи  . 

Òðè ñòàíè âîäè. Âîäà – єäèíà ðå÷îâèíà íà Çåìëі, ÿêà çà òåìïåðà-
òóð, ïðèäàòíèõ äëÿ æèòòÿ ëþäåé, ìîæå ïåðåáóâàòè îäíî÷àñíî ó òðüîõ 
ñòàíàõ (ìàë. 27): òâåðäîìó, ðіäêîìó і ãàçóâàòîìó. Ñàìå öÿ îñîáëèâіñòü 
âîäè çàáåçïå÷óє êîëîîáіã âîäè ó ïðèðîäі.

  Кристалічна структураКристалічна структурар

1. 
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1 2 3

Мал. 27. Двовимірна модель трьох станів води: 1 – лід;
2 – краплина води, збільшена у мільярд разів; 3 – водяна пара 

2. Ïðèãàäàé, çà ÿêîї òåìïåðàòóðè âîäà ïî÷èíàє çàìåðçàòè. Ïå-
ðåãëÿíü 3 D ìîäåëü «Çàìåðçàííÿ âîäè».
Çâåðíè óâàãó, ÿê çìіíþєòüñÿ ùіëüíіñòü
óïàêóâàííÿ ìîëåêóë ïіä ÷àñ ïåðåõîäó
ç ðіäêîãî ñòàíó ó òâåðäèé. 

3. Ëіä ïëàâàє íà ïîâåðõíі âîäè. Òâåðäі òіëà çàçâè÷àé ùіëüíіøі,
íіæ ðіäèíè, ç ÿêèõ âîíè óòâîðèëèñÿ. À ç âîäîþ âñå íàâïàêè 
(ìàë. 27): ìîëåêóëè âîäè â ðіäêîìó ñòàíі (2) óïàêîâàíі ùіëüíіøå, 
íіæ ó òâåðäîìó (1). Òîìó ëіä ïëàâàє íà ïîâåðõíі âîäè. 
Ïåðåêîíàéñÿ â öüîìó.

Тобі знадобиться: кубик льоду, прозора посудина з водою. 
Що треба робити:
1. Обережно опусти шматочок льоду у посудину з водою.
2.  Познач олівцем рівень води в посудині з льодом. Оціни, яка частина льоду за-

нурена під воду – більша чи менша. 
3. Почекай, доки лід розтане. Чи змінився рівень води в посудині?
Опиши свої спостереження  

 
 

Ñàìå òîìó, ùî ëіä ïëàâàє íà ïîâåðõíі âîäè, ó ðі÷êàõ òà îçåðàõ
ìîæëèâå æèòòÿ. Óÿâіìî, ùî ëіä òîíå ó âîäі. Òîäі íà ïîâåðõíі óòâîðþ-
âàëèñÿ á äåäàëі íîâі é íîâі øàðè ëüîäó, і âðåøòі âîäîéìà ïðîìåðçàëà 
á äî äíà. Âîäíі ðîñëèíè íà äíі ñêóâàëà á êðèãà, à ìåøêàíöі âîäîéì 
íåìèíó÷å çàãèíóëè á.

Сніжинки. Науковці отримали десятки тисяч фотографій сніжинок у найрізнома-
нітніших умовах: і високо в хмарах, і поблизу землі, і на півночі, і на півдні – всюди,
де випадає сніг. Найчастіше трапляється шестипроменева форма вишуканих зірочок-
сніжинок. Двох однакових сніжинок у природі не існує. 

3D модель 
«Замерзання води» 

2.

3. 
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4. Ñêіëüêè â òîáі âîäè? Óÿâè, òè áіëüøå íіæ 
íà ïîëîâèíó ñêëàäàєøñÿ ç âîäè! Ùîá äіçíàòèñÿ, 
ñêіëüêè â òîáі âîäè, çâàæñÿ і ïîðіâíÿé ñâîþ ìàñó 
ç ïîêàçíèêàìè â òàáëèöі 1.

                                                           Òàáëèöÿ 1

Твоя маса 25 кг 30 кг 35 кг 40 кг 45 кг 50 кг

Маса води в тілі 17 кг 20 кг 23 кг 27 кг 30 кг 33 кг

Запиши, скільки води міститься у твоєму організмі  

5. Ñêіëüêè âîäè òðåáà âèïèòè óïðîäîâæ îäíîãî äíÿ? Ïîäèõàé íà
õîëîäíå ñêëî, і âîíî âêðèєòüñÿ êðàïåëüêàìè âîäè. Òè âèäèõàєø 
âîëîãå ïîâіòðÿ, ùî ìіñòèòü âîäÿíó ïàðó. Îõîëîäæóþ÷èñü, âîíà 
êîíäåíñóєòüñÿ – ïåðåòâîðþєòüñÿ íà ðіäèíó. Çà äîáó òè âèòðà÷àєø 
íà äèõàííÿ ïðèáëèçíî 10 ñêëÿíîê âîäè. 

Поясни, чому треба пити воду. Скільки бажано пити води упродовж одного дня, 

щоб відновити втрати води під час дихання?  
 

6. Âîäà ç ïðîäóêòіâ. Â îâî÷àõ, ôðóêòàõ, ì’ÿñі, õëіáі, êðóïàõ 
âîäè áіëüøå, íіæ òâåðäîї ðå÷îâèíè. Ïåðåêîíàéñÿ, ùî âñі òâåðäі
ïðîäóêòè ìіñòÿòü âîäó.

Тобі знадобиться: цілий поліетиленовий пакет, кусень свіжого хліба.
Що треба робити:
1. Поклади хліб у поліетиленовий пакет і щільно закрий його.
2. Помісти пакет у холодильник або морозильну камеру.
3.  За добу вийми пакет з хлібом. Чи є краплини води на внутрішній поверхні па-

кета? Звідки ця вода?

Заморожений хліб – досить поширений напівфабрикат у світі. Такий продукт
можна зберігати тривалий час. Він не черствіє, а за потреби його можна
швидко «допекти» і частувати гостей свіженькою випічкою.

4. 

5.

6.

Цікаво 
про сніжинки 
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7. Äîáåðè äî îçíà÷åíü âіäïîâіäíі òåðìіíè: êîíäåíñàöіÿ, âîäÿíà 
ïàðà, âèïàðîâóâàííÿ, îïàäè, äåñóáëіìàöіÿ, ґðóí òîâà âîäà.

1. Перехід води з газуватого стану в рідкий  
2. Процес, унаслідок якого вода стає одним з газів атмосфери,  
3.  Газуватий стан води  
4. Види конденсації водяної пари: сніг, дощ, град, паморозь  
5. Вода, накопичена у ґрунті,  
6. Утворення кристалів паморозі з водяної пари  
ßâèùà: âèïàðîâóâàííÿ, êîíäåíñàöіÿ, îïàäè.

8. Ìîäåëü êîëîîá іãó âîäè ó ïðèðîäі. Âèãîòîâ çà іíñòðóêöієþ
ìîäåëü ÿâèùà êîëîîáіãó âîäè ó ïðèðîäі. ßêі ñïіëüíі îçíàêè
ìîäåëі і ÿâèùà? ×èì âîíè âіäðіçíÿþòüñÿ? Çàïîâíè òàáëèöþ 2.

Òàáëèöÿ 2

Спільні ознаки Чим відрізняються
1. 1.
2. 2.
3. 3.

1.  Акуратно відріж верхню частину плас-
тикової пляшки.

2.  Дно пляшки вистели дрібними камін-
цями шаром завтовшки приблизно
1,5 см.

3.  Зверху насип п’ятисантиметровий шар
доброго ґрунту.

4.  Посади невеликі рослинки – алое, тов-
стянки, очитки, кактуси. Усі вони неви-
багливі й житимуть у закритій пляшці
дуже довго.

5.  Зволож землю (несильно).
6.  Закріпи верхню частину пляшки клей-

кою стрічкою і закрути кришкою.
7.  Постав модель у добре освітленому

місці, але не на пряме сонце. Якщо рослинки приймуться, колообіг води можна
буде спостерігати упродовж року.

8.  Простеж за змінами, що відбулись усередині пляшки упродовж доби. Запиши
свої спостереження. 

7.

8. 

Мал. 28. Модель колообігу води 
у природі
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  І знову 
про воду

  Водний 
довідничок

  Три стани води 
в природі

Çіñòàâ íàóêîâі ôàêòè іç ÷îòèðèâіðøàìè.
1. Ùîäíÿ ç ïîâåðõíі îêåàíó âèïàðîâóєòüñÿ òðèëüéîí òîíí âîäè.
2. Ñîíöå ïðèâîäèòü ó äіþ íåñêіí÷åííèé ïðîöåñ êîëîîáіãó âîäè.
3.  Âîäÿíó ïàðó, ùî óòâîðèëàñÿ íàä ïîâåðõíåþ îêåàíіâ, âіòðè ïåðå-

íîñÿòü íà ìàòåðèêè, і òàì âèïàäàþòü àòìîñôåðíі îïàäè.
4.  Âîëîãå ïîâіòðÿ îõîëîäæóєòüñÿ, і âîäÿíà ïàðà ïåðåòâîðþєòüñÿ íà 

äðіáíі êðàïëèíêè âîäè àáî êðèñòàëèêè ëüîäó.
5.  Íà Çåìëі є ïіâñîòíі âåëèêèõ ðі÷îê çàâäîâæêè ïîíàä 1000 êì, ÿêі 

âïàäàþòü â îêåàí.

А Б В Г Д

ÊÎËÎÁÐÎÄÈ ÏÐÈÐÎÄÈ1

Із ґрунтових джерел і річок
Біжить води півсотні стрічок.
Неначе велетенський жбан
Їх поглинає океан.
Та неспокійно водній гладі –
Тепер вона у сонця владі.
Трильйони тонн води угору
Здіймає велет світотвору!
Злетіла вверх водяна пара,
І от уже над нами хмара
Зібрала крапельки води
Чи льоду (це у холоди).
І знову воду колобродить1, 
Нема спокою у природи:
Несуть на материк вітри
Дорогоціннії дари.
Летять дощі на спраглу землю,
Усе в природі недаремно,
Бо знову ріки у достатку
Мчать в океан. І – все спочатку!

Дарія Біда

1 Колобродити – пустувати, бешкетувати.

À
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Воно таке велике, що займає цілий світ, 
Воно таке мізерне, що в найменшу щілину зайде

(Загадка про повітря)

Урок 12. Які властивості в газів 
Пригадай властивості повітря. 

×îìó ãàçóâàòі òіëà íå ìàþòü âëàñíîї ôîð-
ìè і íå çáåðіãàþòü îá’єì. Íà âіäìіíó âіä ÷àñòè-
íîê ðå÷îâèíè ó òâåðäèõ òіëàõ і ðіäèíàõ, ÷àñòèí-
êè â ãàçàõ ðîçòàøîâàíі äàëåêî îäíà âіä îäíîї.

Âîíè âіëüíî ðóõàþòüñÿ â ðіçíі ñòîðîíè, ÷àñ 
âіä ÷àñó ñòèêàþ÷èñü ìіæ ñîáîþ òà ñòіíêàìè ïî-
ñóäèíè. Òîìó ãàçè íå ìàþòü âëàñíîї ôîðìè. 
Âîíè íàáóâàþòü ôîðìè ïîñóäèíè, ó ÿêіé ïåðå-
áóâàþòü.

Ãàçè ëåãêî çìіíþþòü ñâîþ ôîðìó і öèì âîíè ñõîæі íà ðіäèíè. ×àñ-
òèíêè ãàçó íå âçàєìîäіþòü ìіæ ñîáîþ, à òîìó ãàçè íå ìàþòü âëàñíîãî 
îá’єìó. Îá’єì ãàçó äîðіâíþє îá’єìó ïîñóäèíè, ó ÿêіé âіí çàêðèòèé.

Âіäñòàíі ìіæ ÷àñòèíêàìè ãàçó âåëèêі, òîìó ãàçè ëåãêî ñòèñêàþòü-
ñÿ. Ãàçè ìàþòü çäàòíіñòü ðîçøèðþâàòèñÿ і çàéìàòè âåñü íàäàíèé
їì îá’єì.

Ó ãàçàõ, ÿê і â ðіäèíàõ, âіäáóâàєòüñÿ äèôóçіÿ.

1. Äîñëіäè, ÷è ìîæíà çìіíèòè îá’єì ãàçó.

Тобі знадобиться: медичний шприц без голки. 
Що треба робити:
1. Витягни поршень і наповни шприц повітрям.
2. Щільно закрий отвір для голки пальцем 

(мал. 29).
3. Щосили стисни поршнем повітря у шприці 

(мал. 30).
4. Чи вдалося тобі перемістити поршень до кінця? По-

ясни чому.
 
 
 

5. Відкрий отвір, і ти почуєш звук. Що відбувається?
6. Замалюй частинки повітря у шприці після стискання (мал. 30).

  СтисливістьСтисливість
  здатність здатність
розширюватисьрозширюватись

1.

Мал. 29

Мал. 30
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2. Ïðî÷èòàé íàóêîâî-ïîïóëÿðíèé òåêñò «Îêåàí, ùî íå ìàє
áåðåãіâ». 

Çàïèøè 5 íàéâàæëèâіøèõ äóìîê ïðî çíà÷åííÿ ïîâіòðÿ äëÿ æèòòÿ
íà Çåìëі.

ÎÊÅÀÍ, ÙÎ ÍÅ ÌÀЄ ÁÅÐÅÃІÂ

×è çäîãàäóєøñÿ òè, ùî æèâåø íà äíі îêåàíó? Ãàäàєø, öå æàðò, áî 
íà äíі îêåàíó æèâóòü âîäíі ìåøêàíöі, à ìè, ëþäè, æèâåìî íà çåìëі?
À îò і íі! Ìè ñïðàâäі æèâåìî íà äíі îêåàíó – ïîâіòðÿíîãî! Âіí îãîðòàє 
âñþ Çåìëþ і îáåðòàєòüñÿ ðàçîì ç íåþ. Ó íüîãî íåìàє áåðåãіâ, à éîãî 
äíî – âñÿ ïîâåðõíÿ Çåìëі: ðіâíèíè, ãîðè, ïóñòåëі, ìîðÿ. Öåé îêåàí íà-
çèâàþòü àòìîñôåðîþ.

Ïîâіòðÿ – öå ïðèðîäíà ñóìіø ãàçіâ. Íàéáіëüøå â ïîâіòðі àçîòó òà 
êèñíþ, є íåçíà÷íà êіëüêіñòü âóãëåêèñëîãî ãàçó, âîäÿíîї ïàðè òà ìіçåð-
íà êіëüêіñòü іíøèõ ãàçіâ.

ßêùî ïîâіòðÿ – öå ãàç, òî ÷îìó âîíî íå ïîêèäàє Çåìëþ? Áî ãàçîâó 
îáîëîíêó óòðèìóє òà ñàìà ñèëà, ùî é òåáå – ñèëà òÿæіííÿ Çåìëі. Ïіä-
ñòðèáíè – і âîíà ïîâåðíå òåáå íà Çåìëþ.

Ïîâіòðÿ ïðîíèêàє ñêðіçü. Âîíî óòðèìóє òåïëî, íå äàє çàìåðçíóòè
і ïòàøöі, ÿêà íàñòîâáóð÷èëà ïіð’ÿ, і òîáі, êîëè òè îäÿãàєø äåêіëü-
êà øàðіâ îäÿãó, ìіæ ÿêèì є íåâèäèìèé îõîðîíåöü òåïëà – ïîâіòðÿ.
Àòìîñôåðà çàõèùàє Çåìëþ âіä ïåðåãðіâàííÿ, ïåðåîõîëîäæåííÿ і âіä 
øêіäëèâîãî êîñìі÷íîãî âèïðîìіíþâàííÿ.

Ðîñëèíàì ïîâіòðÿ ïîòðіáíå íå òіëüêè äëÿ äèõàííÿ, à é äëÿ æèâëåí-
íÿ. Ó çåëåíèõ ëèñòêàõ íà ñâіòëі ç ïîâіòðÿ óòâîðþþòüñÿ öóêðè. Íà-
ñіííÿ ðîñëèí, êîìàõè, ïòàõè òà іíøі іñòîòè ëіòàþòü çàâäÿêè ïîâіòðþ.
Êèñåíü, ÿêèé є ó ïîâіòðі, ïіäòðèìóє ãîðіííÿ. Óñі æèâі іñòîòè äèõàþòü
êèñíåì, íàâіòü ÿêùî âîíè æèâóòü ó âîäі. Ëіêàðі ñòâåðäæóþòü, ùî çäî-
ðîâà ëþäèíà ìîæå ïðîòðèìàòèñÿ áåç їæі 8 òèæíіâ, áåç âîäè – 3–5 äíіâ, 
à áåç ïîâіòðÿ – 2–3 õâèëèíè.

Áåç ïîâіòðÿ íåìàє æèòòÿ! À ùîá çáåðåãòè éîãî, òðåáà îáåðіãàòè ëіñè. 
Âîíè î÷èùàþòü ïîâіòðÿ âіä ïèëó, âáèðàþòü âóãëåêèñëèé ãàç і äàþòü
íàì êèñåíü. Ëіñè – öå ëåãåíі íàøîї àòìîñôåðè.

Äàðіÿ Áіäà

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

2.
á
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Äèôóçіÿ â ãàçàõ âіäáóâàєòüñÿ øâèäøå, íіæ ó ðіäèíàõ і òâåðäèõ òі-
ëàõ. Öå òîìó, ùî ÷àñòèíêè, ç ÿêèõ ñêëàäàþòüñÿ ãàçóâàòі òіëà, ðóõà-
þòüñÿ øâèäøå, íіæ ó òâåðäèõ òіëàõ і ðіäèíàõ. Êðіì òîãî, ïðîìіæêè
ìіæ ÷àñòèíêàìè â ãàçі òàêі âåëèêі, ùî ÷àñòèíêè îäíîãî ãàçó ëåãêî
ïðîíèêàþòü ïîìіæ ÷àñòèíêàìè іíøîãî.

3. Ïîäèâèñü âіäåî «Äèôóçіÿ â ãàçàõ». Ãàçó-
âàòі òіëà íåâèäèìі. ßê âäàëîñÿ ïîáà÷èòè 
äèôóçіþ â ãàçàõ? Îçâó÷ âіäåî.

4. Ðіäêèé êèñåíü – öå ðіäèíà áëàêèòíîãî êîëüîðó. Âіí âèáóõîíå-
áåçïå÷íèé. Éîãî òðèìàþòü ó ñòàëåâèõ áàëîíàõ і íèì íàïîâíþþòü

ð ðó ó

êèñíåâі ïîäóøêè (ìàë. 31).
Çîáðàçè ñõåìàòè÷íî ðîçòàøóâàííÿ ÷àñòèíîê ðіäêîãî êèñíþ â áàëîíі 

é ãàçóâàòîãî – ó êèñíåâіé ïîäóøöі.

Мал. 31. Киснева подушка і кисневий балон

5. Ïðî÷èòàé òåêñòè. Ó êîæíîìó ç íèõ ïіäêðåñëè ôðàãìåíòè, ÿêі
îïèñóþòü âëàñòèâîñòі ãàçіâ. Çäîãàäàéñÿ, ïðî ÿêі ãàçè éäåòüñÿ. 

1. Öåé ãàç íå ìàє ñìàêó і çàïàõó. Ìè âèäèõàєìî éîãî ïіä ÷àñ äè-
õàííÿ. Âіí âõîäèòü äî ñêëàäó ïîâіòðÿ ðàçîì ç àçîòîì і êèñíåì. Ðîñëè-
íè âèêîðèñòîâóþòü éîãî äëÿ æèâëåííÿ і ðîñòó. Âіí ëåãêî ñòèñêàєòüñÿ. 
Ñâі÷êà â öüîìó ãàçі ãàñíå. Öå  

2. Öåé ãàç çàïîâíþє âåñü íàäàíèé éîìó îá’єì. Âіí ïіäòðèìóє ãî-
ðіííÿ і çàáåçïå÷óє äèõàííÿ áіëüøîñòі îðãàíіçìіâ íà Çåìëі. Ïîäóøêè, 
íàïîâíåíі öèì ãàçîì, çàñòîñîâóþòü ïðè äåÿêèõ çàõâîðþâàííÿõ äëÿ ïî-
ëåãøåííÿ äèõàííÿ. Ìîëåêóëè ãàçó ïåðåáóâàþòü íà âåëèêèõ âіäñòàíÿõ
і ñëàáî âçàєìîäіþòü ìіæ ñîáîþ. Öå  

3. Öåé áåçáàðâíèé íåâèäèìèé ãàç âõîäèòü äî ñêëàäó ïîâіòðÿ. Éîãî
Ö

ìîëåêóëè ñêëàäàþòüñÿ ç òðüîõ àòîìіâ. Âîíè ïîêèäàþòü ïîâåðõíþ âîäè 

Дифузія в газах 

3.

4. 

5.



50

і äèôóíäóþòü ó íàâêîëèøíє ñåðåäîâèùå. Ñòèêàþ÷èñü іç õîëîäíîþ ïî-
âåðõíåþ, öåé ãàç çíîâó ïåðåòâîðþєòüñÿ íà âîäó. Âіí ìàє çäàòíіñòü ðîç-
øèðþâàòèñÿ. Öå  

6. Ïðî÷èòàé òâåðäæåííÿ ïðî âëàñòèâîñòі òâåðäèõ òіë, ðіäèí і 
ãàçіâ. Ïîçíà÷ ó òàáëèöі 1 êëіòèíêó Ò, ÿêùî âîíî ñòîñóєòüñÿ 
òâåðäèõ òіë, Ð – ÿêùî õàðàêòåðíå äëÿ ðіäèí і Ã – êîëè äëÿ 
ãàçіâ.

Òàáëèöÿ 1

Властивості твердих тіл, рідин і газів Т Р Г

1. Відстані між частинками дуже великі

2. Зберігають форму

3. Зберігають об’єм

4. Частинки безперервно рухаються

5. Нестисливі

6. Займає весь наданий об’єм

7. Частинки рухаються безладно

8. Набуває форми посудини

9. Частинки час від часу стикаються між собою і стінками посудини

Ïðî÷èòàé íàóêîâó êàçêó «Çâіäêè ó ñèðі äіð-
êè?». Çàïèøè ùî íîâîãî ïðî âèêîðèñòàííÿ
ãàçіâ òè äіçíàâñÿ/-ëàñÿ.

 
 
 
 
 
 
 

6.

«Звідки у сирі 
дірки?» 
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Кожна людина обдарована від народження
Марк Леві, 

французький письменник

Урок 13. Практична робота № 2. 
Спостереження явищ дифузії та випаровування 

Ïðèëàäè і ìàòåðіàëè: ìàíäàðèíêà, âàòíі äèñêè, òðîõè
õàð÷îâîãî áàðâíèêà (ó ïîðîøêó), ïіïåòêà, õîëîäíà òà ãàðÿ÷à
âîäà, êіëüêà ÷èñòèõ ïàïіðöіâ äëÿ íîòàòîê (áåç êëåþ).

Ïðàöþєìî ó ãðóïàõ.

Óâàãà! Õàð÷îâèé áàðâíèê äëÿ êîæíîї ãðóïè âèäàє â÷èòåëü.

×àñòèíà 1. Ñïîñòåðåæåííÿ ÿâèùà äèôóçії

Òè âæå çíàєø, ùî ÷àñòèíêè òâåðäèõ òіë, ðіäèí і ãàçіâ áåçïåðåðâ-
íî і õàîòè÷íî ðóõàþòüñÿ. Ùî âèùà òåìïåðàòóðà ðå÷îâèíè, òî øâèäøå
ðóõàþòüñÿ ÷àñòèíêè. Áåçïîñåðåäíüî ïîáà÷èòè öå ìè íå ìîæåìî – ÷àñ-
òèíêè íàäòî ìàëі. Àëå є ÿâèùà, ÿêі ïіäòâåðäæóþòü іñíóâàííÿ ìîëåêóë
òà їõíіé ðóõ. Ñåðåä íèõ – äèôóçіÿ.

Íàøà ðîáîòà ñêëàäàєòüñÿ ç êіëüêîõ çàâäàíü.

Çàâäàííÿ 1
1. Çíіìè øêіðêó ç ìàíäàðèíêè. Ùî òè âіä÷óâàєø?
2. Ïîÿñíè ïîøèðåííÿ ìàíäàðèíîâîãî çàïàõó, ñïèðàþ÷èñü íà çíà-

ííÿ ïðî ÷àñòèíêè ðå÷îâèíè.

 
 
 

Çàâäàííÿ 2
1. Íàìàëþé íà ïàïіðöі äëÿ íîòàòîê êîëî ðàäіóñîì 2–3 ñì.
2. Âàòíèì äèñêîì çìî÷è âîäîþ ÷àñòèíó ïàïіðöÿ, íà ÿêіé íàìàëüî-

âàíå êîëî (àáî áіëüøó çà öå êîëî). Ïîïðîñè ó÷èòåëÿ ïîêëàñòè â öåíòð
êîëà ùіïêó õàð÷îâîãî áàðâíèêà. Çà÷åêàé.

3. Ùî òè ñïîñòåðіãàєø? ×è øâèäêî ïîøèðþєòüñÿ áàðâíèê? Ïîÿñíè
öå ÿâèùå, ñïèðàþ÷èñü íà çíàííÿ ïðî ÷àñòèíêè ðå÷îâèíè.

 
 
 

Частина 1

Частина 2
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Çðîáè âèñíîâîê, äå äèôóçіÿ âіäáóâàєòüñÿ øâèäøå – ó ãàçàõ ÷è ðіäèíàõ.

 
 

Çàâäàííÿ 3
1. Ïðèãîòóé äâі ñêëÿíêè ç âîäîþ – ãàðÿ÷îþ і õîëîäíîþ.
2. Íàìàëþé íà äâîõ ïàïіðöÿõ äëÿ íîòàòîê êîëî ðàäіóñîì 2–3 ñì. 

Àêóðàòíî çìî÷è îäèí ïàïіðåöü ó õîëîäíіé âîäі é ïîêëàäè éîãî íà 
ñêëÿíêó ç õîëîäíîþ âîäîþ. Äðóãèé ïàïіðåöü çìî÷è ó ãàðÿ÷іé âîäі òà 
ïîêëàäè éîãî íà ñêëÿíêó ç ãàðÿ÷îþ âîäîþ.

3. Ïîïðîñè ó÷èòåëÿ ïîêëàñòè íà îáèäâà ïàïіðöі ùіïêó õàð÷îâîãî 
áàðâíèêà. Ñïîñòåðіãàé.

4. Ó ÿêîìó âèïàäêó äèôóçіÿ âіäáóâàєòüñÿ øâèäøå – íà ïàïіðöі 
ç õîëîäíîþ âîäîþ ÷è íà ïàïіðöі ç ãàðÿ÷îþ âîäîþ?

 
 
 

Çðîáè âèñíîâîê, ÿê çàëåæèòü øâèäêіñòü äèôóçії âіä òåìïåðàòóðè.

 
 
 

×àñòèíà 2. Âіä ÷îãî çàëåæèòü øâèäêіñòü âèïàðîâóâàííÿ ðіäèíè?
Ïðèëàäè і ìàòåðіàëè: âàòà, ïіïåòêà, õîëîäíà òà ãàðÿ÷à âîäà, ìå-

äè÷íèé ñïèðò àáî іíøà ëåòêà ðіäèíà (íàïðèêëàä, ïàðôóìè), ðіäèííèé
òåðìîìåòð, êіëüêà ÷èñòèõ ïàïіðöіâ äëÿ íîòàòîê (áåç êëåþ).
Öåé åêñïåðèìåíò òè ìîæåø âèêîíàòè âäîìà.

Çàâäàííÿ 1
1. Çà äîïîìîãîþ ïіïåòêè íàíåñè íà ïàïіðåöü äëÿ íîòàòîê äâі êðà-

ïëі: âîäè і ñïèðòó.
2. Ñïîñòåðіãàé çà âèïàðîâóâàííÿì. ßêà êðàïëÿ âèïàðóєòüñÿ øâèä-

øå?

 
 

Çàâäàííÿ 2
1. Ïіïåòêîþ íàíåñè íà ïàïіðåöü äëÿ íîòàòîê äâі êðàïëі âîäè. Îäíó 

êðàïëþ ðîçìàæ îëіâöåì – òàê òè çáіëüøèø ïëîùó âіëüíîї ïîâåðõíі, 
ç ÿêîї âіäáóâàєòüñÿ âèïàðîâóâàííÿ.
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2. ßêà êðàïëÿ âèïàðóâàëàñÿ øâèäøå?

 
Çàâäàííÿ 3
1. Ïіïåòêîþ íàíåñè äâі êðàïëі ñïèðòó – îäíó íà ïàïіðåöü äëÿ íîòà-

òîê, іíøó – íà ñâîþ äîëîíþ. Òâîÿ äîëîíÿ òåïëіøà, íіæ ïàïіð.
2. Ñïîñòåðіãàé, ÿêà êðàïëèíà âèïàðóєòüñÿ øâèäøå. Çðîáè âèñíî-

âîê, ÿê çàëåæèòü øâèäêіñòü âèïàðîâóâàííÿ âіä òåìïåðàòóðè.

 
 

Çàâäàííÿ 4
1. Ïіïåòêîþ íàíåñè äâі êðàïëі ñïèðòó íà ïàïіðöі äëÿ íîòàòîê. Îäíó

êðàïëþ îáäóâàé àðêóøåì (àáî ðóêîþ).
2. ßêà êðàïëÿ âèïàðóєòüñÿ øâèäøå?
3. Çðîáè âèñíîâîê, âіä ÷îãî çàëåæèòü øâèäêіñòü âèïàðîâóâàííÿ ðіäè-

íè.

 
 

Çàâäàííÿ 5 (äîäàòêîâå)
1. Çíіìè ïîêàçè òåðìîìåòðà. Âіí ïîêàçóє òåìïåðàòóðó â êіìíàòі.
2. Îáãîðíè âàòêîþ ðåçåðâóàð òåðìîìåòðà òà çàêðіïè її. Íàìî÷è

âàòêó. ×åðåç êіëüêà õâèëèí çíіìè ïîêàçè òåìïåðàòóðè âîëîãîї âàòêè,
ÿêó ïîêàçóє òåðìîìåòð.

3. Âîäà ç âàòêè âèïàðîâóєòüñÿ. Ñòåæ çà ïîêàçàìè òåðìîìåòðà і çà-
ïèøè íàéíèæ÷ó òåìïåðàòóðó, ÿêó âіí ïîêàæå.

4. Çðîáè âèñíîâîê, ÿê çìіíþєòüñÿ òåìïåðàòóðà òіëà ïіä ÷àñ âèïàðî-
âóâàííÿ.

 
 

Ïîìіðêóé і äàé âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ.
×îìó íà ëіñîâèõ äîðîãàõ êàëþæі âèñèõàþòü çíà÷íî äîâøå, íіæ

íà ïîëüîâèõ?
×îìó òè âіä÷óâàєø õîëîä, êîëè âèõîäèø ç âîäè і âèñèõàєø (íàâіòü 

ó òåïëó ïîãîäó)?

Ïðî÷èòàé ìàòåðіàë «ßê âèìіðÿòè ìàñó» äî íàñòóïíîãî óðîêó. Î áåðè
êîíñòðóêöіþ òåðåçіâ (ìàë. 34–36), ÿêà òîáі íàéáіëüøå äî âïîäîáè.
Çìàéñòðóé її. Äëÿ âèìіðþâàíü íà íàñòóïíîìó óðîöі òîáі çíàäîáèòüñÿ
ìåäè÷íèé øïðèö (áåç ãîëêè).
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Усе, що одна людина може вигадати,
інші обов’язково зможуть реалізувати

Жуль Верн,
французький письменник-фантаст, 

що передбачив багато винаходів XX ст.

Урок 14. Як виміряти масу 
Пригадай одиниці маси 
та співвідношення між ними.

Ùî òàêå ìàñà òіëà. Òè ÷àñòî êîðèñòóєøñÿ òіëàìè ç îäíієї і òієї æ
ðå÷îâèíè. Àëå îäíå âèãîòîâëåíå ç ìåíøîї, à іíøå – ç áіëüøîї êіëüêîñòі
Ù

ðå÷îâèíè. Íàïðèêëàä, ìàëåíüêèé öâÿøîê і âåëèêèé öâÿõ âèãîòîâëåíі
ç îäíàêîâîї ðå÷îâèíè – çàëіçà. Àëå â ìàëåíüêîìó – çàëіçà ìåíøå, à ó 
âåëèêîìó – áіëüøå. Âîäè áіëüøå ó ïîâíіé ñêëÿíöі, íіæ ó ñêëÿíöі, ÿêà 
íàïîâíåíà äî ïîëîâèíè. Áіëüøå ñèðó ó òðüîõ îäíàêîâèõ øìàòî÷êàõ, 
íіæ â îäíîìó . 

Ôіçè÷íó âåëè÷èíó, ÿêà âèçíà÷àє, ñêіëüêè ðå÷îâèíè ìіñòèòü òå àáî
іíøå òіëî, íàçèâàþòü ìàñîþ.

Îäèíèöі ìàñè. Ìàñó òіëà âèìіðþþòü âàãàìè, ïîðіâíþþ÷è її ç ìàñîþ
âçіðöÿ – åòàëîíîì ìàñè. Òàêèì åòàëîíîì є òіëî, ìàñà ÿêîãî äîðіâ-
íþє 1 êã. Äîíåäàâíà ìіæíàðîäíèì åòàëîíîì êіëîãðàìà áóâ ìåòàëåâèé 
öèëіíäð çі ñïåöіàëüíîãî ñïëàâó (ìàë. 32). Âіí çáåðіãàєòüñÿ ó Ôðàíöії ó 
Ïàëàòі ìіð і âàã. 80 òî÷íèõ êîïіé öüîãî åòàëîíà çáåðіãàþòüñÿ ó ðіçíèõ 
êðàїíàõ, â Óêðàїíі – ó Íàöіîíàëüíîìó íàóêîâîìó öåíòðі «Іíñòèòóò 
ìåòðî ëîãії» (ì. Õàðêіâ). Åòàëîí äіñòàþòü çі ñõîâèùà íå ÷àñòіøå íіæ 
ðàç íà 15 ðîêіâ.

Äëÿ âèìіðþâàííÿ ìàñè çàñòîñîâóþòü âàãè.

×îìó çìіíèëè åòàëîí ìàñè? Ìіæíà-
ðîäíі ïåðåâіðêè íàöіîíàëüíèõ êîïіé 
ïîêàçàëè, ùî çà 100 ðîêіâ їõíі ìàñè

âіäðіçíÿþòüñÿ âіä ìàñè ãîëîâíîãî åòàëîíà
ïðèáëèçíî íà 50 ìіêðîãðàìіâ. ßê ïðè 
öüîìó çìіíèëàñÿ ìàñà ãîëîâíîãî åòàëî-
íà – íåâіäîìî, îñêіëüêè éîãî íåìàє іç ÷èì 
ïîðіâíþâàòè. Äëÿ áàãàòüîõ âèìіðþâàíü
òàêå âіäõèëåííÿ ìîæå ïðèçâåñòè äî íåäî-
ñòîâіðíèõ ðåçóëüòàòіâ. Òîìó â÷åíі ðîçðî-
áèëè íîâèé, åëåêòðîìàãíіòíèé åòàëîí.
Âіí äіє ç 20 òðàâíÿ 2019 ðîêó. Мал. 32. Колишній еталон маси 

1 кг

  МасаМаса
  еталон масиеталон маси
  важільні терезиважільні терези
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1. Âèñëîâè ãіïîòåçè, ÷îìó ìàñà åòàëîíà, ÿêèé çáåðіãàâñÿ ïіä
ñêëÿíèìè êîâïàêàìè і íіõòî íå òîðêàâñÿ éîãî ðóêàìè, çìіíèëàñÿ.

 
 
 

Ó òåáå âäîìà òåæ є «åòàëîí» ìàñè (ìàë. 33):
1 êã – öå ìàñà 1 ë âîäè,
Íà ïðàêòèöі âèêîðèñòîâóþòü òàêîæ іíøі îäèíèöі

ìàñè: ìіëіãðàì, ãðàì, öåíòíåð, òîííà.

2. Ðîçãëÿíü çà QR-êîäîì ðіçíі âèäè âàã. ßêі
âàãè є ó òåáå âäîìà? ßêèìè âàãàìè òè âìієø
êîðèñòóâàòèñÿ?

Íàéïðîñòіøі âàãè – âàæіëüíі òåðåçè. Òåðåçè – öå êîðîìèñëî, äî
êіíöіâ ÿêîãî ïðèêðіïëåíі øàëüêè. Ùîá âèçíà÷èòè ìàñó òіëà, òåðåçè
çðіâíîâàæóþòü: íà îäíó øàëüêó êëàäóòü òіëî íåâіäîìîї ìàñè, à íà
іíøó – âàæêè, íà ÿêèõ çàçíà÷åíà їõíÿ ìàñà. ßêùî òåðåçè â ðіâíîâàçі, 
ìàñà òіëà äîðіâíþє ìàñі âàæêіâ.

Ñàìîðîáíі òåðåçè. Ðîçãëÿíü êîíñòðóêöіþ ñàìîðîáíèõ òåðåçіâ (ðó÷-
íèõ і òàêèõ, ùî ìîæóòü ñòîÿòè íà ïîâåðõíі) (ìàë. 34, 35, 36).

Мал. 34. Ручні терези 
(важіль – паличка)

Мал. 35. Терези,
що стоять на поверхні

Мал. 36. Ручні терези 
(важіль зі шприців)

3. Êîíñòðóþєìî òåðåçè. 

Ìàéñòðóєìî âàæіëü (êîðîìèñëî) – îñíîâíó ÷àñòèíó òåðåçіâ
Тобі знадобиться: дерев’яна паличка (штапик) завдовжки 25–30 см або два ме-

дичних шприци (якомога довші).
Знайди і познач середину важеля.

1.

Мал. 33. Домаш-
ній «еталон» маси

Які бувають 
ваги 

2.

3. 
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Ìàéñòðóєìî øàëüêè òåðåçіâ 
Тобі знадобиться: дві легкі посудини (коробочки, пластикові пакетики) або плас-

тикові склянки. Щоб склянки не перехилялися, зроби попарні (навпроти одне одного) 
отвори, крізь які хрест-навхрест протягни дротинки. У місці хрестоподібного перетину 
дротинок прив’яжи нитку і прикріпи її до кінців важеля.

Øóêàєìî ðіâíîâàãó. Êîíñòðóþþ÷è òåðåçè, òè ïîáà÷èø, ùî ðіâíî-
âàãà ïîñòіéíî ïîðóøóєòüñÿ.

ßêùî òâіé âàæіëü – ïàëè÷êà, çíàéäè òðè êàíöåëÿðñüêі ãóìêè-êіëü-
öÿ. Ïðèâ’ÿæè íèòêè íå äî âàæåëÿ, à äî ãóìîê. Íàìîòàé ãóìîâі êіëüöÿ 
ïîñåðåäèíі òà íà êіíöÿõ âàæåëÿ òàê, ùîá âîíè ùіëüíî îõîïëþâàëè
ïàëè÷êó. Ïðèâ’ÿæè íèòêè äî öèõ êіëåöü і òè çìîæåø ëåãêî ðåãóëþâà-
òè ïîëîæåííÿ ïіäâіñó âàæåëÿ òà øàëüîê òåðåçіâ, ïåðåìіùóþ÷è íèòêè 
ðàçîì ç êіëüöÿìè, ÿêі áóäóòü ùіëüíî ïðèòèñêàòèñÿ äî âàæåëÿ çàâäÿêè 
ïðóæíîñòі ãóìè.

ßêùî òâіé âàæіëü – ìåäè÷íі øïðèöè, òî âñòàíîâèòè ðіâíîâàãó ëåã-
êî, ïåðåìіùóþ÷è ïîðøíі – ïðàâîðó÷ àáî ëіâîðó÷. Ïîòðåíóéñÿ!

Êîíñòðóêöіÿ ãîòîâà (ìàë. 36). ßêùî òîáі ñïîäîáàëîñÿ êîíñòðóþâà-
òè, ìîæëèâî, ó ìàéáóòíüîìó òè îáåðåø ïðîôåñіþ іíæåíåðà-êîíñòðóê-
òîðà.

4. Çâàæóєìî íà òåðåçàõ. Êëàñè÷íі âàæêè äëÿ çâàæóâàííÿ 
ìàþòü òàêèé âèãëÿä (ìàë. 37): 

Âèíàõîäèìî «âàæêè» ç … âîäè.
Ùî òðåáà çíàòè:
1 ìã âîäè ìàє ìàñó 1 ã.
Іäåÿ: ìåäè÷íèé øïðèö іç öіíîþ ïîäіëêè

1 ìã – öå íàáіð «âàæêіâ» ìàñîþ 1 ã.

Тобі знадобиться: пластиковий шприц із якомога 
меншою ціною поділки. Що менша ціна поділки, то точ-
ніші будуть твої вимірювання. 

Íàáåðè ó øïðèö âîäè. Âàæêè ãîòîâі – ìè
ìîæåìî «êàïàòè» їõ ó ïëàñòèêîâó ñêëÿíêó і 
çâàæóâàòè äðіáíі ïðåäìåòè – ãóìêó, íàìèñòèí-
êè, ñêðіïêè, êíîïêè òîùî.

Çâàæóєìî òіëà. Ïîêëàäè òіëî, ìàñó ÿêîãî
ïîòðіáíî âèçíà÷èòè, âñåðåäèíó îäíієї ñêëÿíêè, à â іíøó ïîòðîõó íàëè-
âàé âîäó çі øïðèöà. Çàçíà÷, ÿêèé îá’єì âîäè áóâ ó øïðèöі íà ïî÷àòêó 
çâàæóâàííÿ і ñêіëüêè âîäè çàëèøèòüñÿ ïіñëÿ òîãî, ÿê âñòàíîâèëàñÿ 
ðіâíîâàãà òåðåçіâ. Ðіçíèöÿ ìіæ öèìè îá’єìàìè âèçíà÷àє îá’єì âîäè,
ùî ìàє òàêó ñàìó ìàñó, ùî é òіëî, ÿêå òè çâàæóєø. Îòæå, ìàñà òіëà â
ãðàìàõ ÷èñåëüíî äîðіâíþє êіëüêîñòі êóáі÷íèõ ñàíòèìåòðіâ âîäè, ÿêó 
òè âèëèâ/-ëà â ñêëÿíêó, çðіâíîâàæóþ÷è òіëî.

Âèçíà÷, ÿêà ìàñà ïàêåòèêà ÷àþ, ñіðíèêà, ñêðіïêè, ìîíåòêè, êíîïêè .

4. 

Мал. 37. Важки масою 
від 100 до 1 г мають 
циліндричну форму, 

меншої маси – форму 
багатокутників
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5. Âèíàéäè ñâîї âàæêè. Òè ìîæåø çâàæèòè âîäîþ äðіáíі òіëà:
ñêðіïêè, ìîíåòêè, ñіðíèêè. Ïîäóìàé, ÿê íàéòî÷íіøå âèçíà÷èòè 
ìàñó äðіáíèõ ïðåäìåòіâ. ×è ìîæíà їõ âèêîðèñòàòè ÿê âàæêè?

6. Çàïèøè ðåçóëüòàòè çâàæóâàííÿ â òàáëèöþ 1.
Òàáëèöÿ 1

Фізичне тіло Об’єм води, який
зрівноважив предмет, мл Маса тіла, г

1.
2.

3.

4.

Ñàìå ç âàæіëüíèìè òåðåçàìè â ðóöі òà іç çàâ’ÿçàíèìè î÷èìà 
çàçâè÷àé çîáðàæàþòü áîãèíþ ïðàâîñóääÿ Ôåìіäó (ìàë. 38). Òåðå-
çè â її ðóêàõ – òî÷íіñòü і çâàæåíіñòü ïðàâîñóääÿ. ßê òè ãàäàєø,

÷îìó â áîãèíі çàâ’ÿçàíі î÷і? Àäæå äëÿ òî÷íîãî çâàæóâàííÿ ïîòðіáíî
óâàæíî ñïîñòåðіãàòè çà öèì ïðîöåñîì.

 
 
 
 
 
 
 

  Îöіíè çà øêàëîþ âіä 0 äî 12, ùî òîáі ñïîäîáàëîñÿ íàéáіëüøå: 

  конструювати терези: 0   12
  зважувати:   0   12
  спілкуватися з друзями: 0   12

5.

6. 

 Феміда – богиня 
правосуддя
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Наука ніколи не розв’яже питання, не поставивши 
десять нових

Бернард Шоу, 
ірландський драматург і публіцист

Урок 15. Що таке розчинні та нерозчинні речовини 
Які речовини ти розчиняєш 
у побуті?

Âëàñòèâіñòü âîäè ðîç÷èíÿòè ðå÷îâèíè òè ùîäíÿ âèêîðèñòîâóєø
ó ïîáóòі. Ðîç÷èíÿєø öóêîð, ùîá ÷àé áóâ ñîëîäêèé. Ðîç÷èíÿєø ñіëü, 
êîëè ñîëèø áîðù, ñîäó – êîëè ðîáèø ðîç÷èí äëÿ ïîëîñêàííÿ ãîðëà.
Âîäà ðîç÷èíÿє áðóä, êîëè òè ìèєø ðóêè (ìàë. 39).

1  2   3

Мал. 39. Приклади розчинів у побуті:
1 – вода розчиняє бруд; 2 – у страві розчиняється сіль; 

3 – у каві розчиняється цукор

Â óñіõ öèõ âèïàäêàõ ìè ñïîñòåðіãàєìî çìіøóâàííÿ ðіäèíè і òâåð-
äèõ òіë, óíàñëіäîê ÿêîãî îòðèìóєìî ðіäèíó ç íîâèìè âëàñòèâîñòÿìè.
Íàïðèêëàä, çìіøóþ÷è âîäó, ÿêà íå ìàє çàáàðâëåííÿ, ç êðóïèíêàìè
çåëåíîї àêâàðåëüíîї ôàðáè, ìè îòðèìóєìî ðіäèíó çåëåíîãî êîëüîðó.

Âîäó ìè íàçèâàєìî ðîç÷èííèêîì, êðóïèíêè ôàðáè – òіëîì, ÿêå 
ðîç÷èíÿєòüñÿ, à їõíþ ñóìіø – ðîç÷èíîì. 

ßê âіäáóâàєòüñÿ ïðîöåñ ðîç÷èíåííÿ? ×àñòèíêè ðіäèíè ðîçòàøîâàíі
ùіëüíî, àëå íåâïîðÿäêîâàíî (ìàë. 40, à). Âîíè áåçïåðåðâíî ðóõàþòü-
ñÿ îäíà âіäíîñíî îäíîї, íà÷å ìóðàøèíèé ðіé, ÷àñ âіä ÷àñó ìіíÿþòüñÿ
ìіñöÿìè. Ðå÷îâèíà, ùî ðîç÷èíÿєòüñÿ, ðîçïàäàєòüñÿ íà ìîëåêóëè, ÿêі 
ïåðåìіøóþòüñÿ ç ìîëåêóëàìè ðîç÷èííèêà (ìàë. 40, á). 

Ðîç÷èí ìàє âîäíî÷àñ äåÿêі âëàñòèâîñòі ðå÷îâèíè, ÿêó ðîç÷èíÿþòü
(íàïðèêëàä, ñìàê, êîëіð), і ïåâíі âëàñòèâîñòі ðîç÷èííèêà (òåêó÷іñòü,
çáåðåæåííÿ îá’єìó).

Íå âñі ðå÷îâèíè ðîç÷èíÿþòüñÿ ó âîäі, íàïðèêëàä, ïіñîê, ãëèíà, 
îøóðêè çàëіçà. Òàêі ðå÷îâèíè íàçèâàþòü íåðîç÷èííèìè ó âîäі.

Âèïèâøè ÷àøêó ÷àþ, ìè ïîãëèíàєìî îäíó äåñÿòèòèñÿ÷íó ãðàìà ñêëà. 

  РозчинникРозчинник
  речовина, яка розчиняєтьсяречовина, яка розчиняєтьсяє
  розчинрозчин
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Öå òîìó, ùî âîäà – ÷óäîâèé ðîç÷èííèê. Ó ìîðñüêіé âîäі ðîç÷èíåíî ïî-
íàä 70 õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ. ßêáè âèäіëèòè ðîç÷èíåíå â îêåàíі çîëîòî,
òî êîæíіé ëþäèíі íà Çåìëі äіñòàëîñÿ á 3 êã.

à á   á

 – молекули води

 –  молекули речовини, 
яка розчиняється

Мал. 40.
а – модель рідини; б – модель розчинуб

1. Ñïîñòåðіãàé çà äîñëіäîì. Ó ïðîáіðêó ç âîäîþ íàñèï ëîæêó
êðóïíîçåðíèñòîї ñîëі. Ðîçìіøàé. Ùî âіäáóâàєòüñÿ?

Зроби висновок  
 

2. Ñïîñòåðіãàé çà äîñëіäîì. Ó ïðîáіðêó ç îëієþ íàñèï ëîæêó
êðóïíîçåðíèñòîї ñîëі. Ðîçìіøàé. Ùî òåïåð ñïîñòåðіãàєø?

Зроби висновок  
 

3. Ñåêðåò ïðèãîòóâàííÿ ñàëàòó. Ïîÿñíè, ÷îìó äîñâіä÷åíі ãîñïî-
äèíі ñïî÷àòêó ñîëÿòü îâî÷åâèé ñàëàò, à ëèøå ïіñëÿ öüîãî çàïðàâ-
ëÿþòü îëієþ? Ùî є ðîç÷èííèêîì ñîëі â öüîìó ðàçі? ßêèì áóäå
íà ñìàê ñàëàò, ÿêùî çðîáèòè íàâïàêè?  

 
Íå ìîæíà ðîç÷èíèòè áóäü-ÿêó êіëüêіñòü ñîëі, öóêðó ÷è іíøîї ðå-

÷îâèíè â ïåâíіé êіëüêîñòі âîäè. ßêùî äî ñêëÿíêè іç öóêðîì âñèïà-
òè íàäòî áàãàòî öóêðó, òî éîãî êðèñòàëèêè ïåðåñòàíóòü ðîç÷èíÿòèñÿ,
ñêіëüêè á ìè íå ïåðåìіøóâàëè ñóìіø.

4. Âèêîíàé äîñëіä. 

  Налий у мензурку більше половини води.
  Насип у воду ложечку цукру і розмішай.
  Чи змінилися властивості рідини у склянці? Як саме?

1.

2.

3. 

4. 
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  Досип у мензурку ще ложечку цукру. Розмішай. Досип ще і знову розмішай. 
Що ти спостерігаєш? Чи можна розчинити в цій воді довільну кількість цукру?

 
 

Ðîç÷èíèòè ñіëü ó âîäі äóæå ïðîñòî, à îò çíîâó îïðіñíèòè âîäó âàæ-
÷å, àëå ìîæëèâî. Її òðåáà âèïàðóâàòè é îõîëîäèòè â іíøіé ïîñóäèíі 

ó ó ð ó ð óó

(ìàë. 42). Ñàìå â òàêèé ñïîñіá âîäà ñàìîî÷èùàєòüñÿ ó ïðèðîäі.

5. Îïðіñíåííÿ âîäè. Ðîçãëÿíü ìàëþíîê 41. Ïîÿñíè, ÿêі ïåðåòâî-
ðåííÿ âіäáóâàþòüñÿ ç âîäîþ ó ëàáîðàòîðíîìó äîñëіäі.

Äåÿêі ðå÷îâèíè, íàïðèêëàä ãëèíà, íå ðîç÷èíÿþòüñÿ ó âîäі, à ïëàâà-
þòü ó âèãëÿäі ëåäü ïîìіòíèõ ÷àñòî÷îê. Òàêó ìóòíó âîäó ìîæíà î÷èñ-
òèòè çà äîïîìîãîþ ôіëüòðà (ìàë. 42).

Ïðèðîäíà âîäà íå çàâæäè є äîñòàòíüî ÷èñòîþ, ùîá її ìîæíà áóëî 
áåçïå÷íî ïèòè. Íàâіòü ÷èñòà íà âèãëÿä âîäà ìîæå ìіñòèòè õіìі÷íі äî-
ìіøêè, áàêòåðії òà іíøі ìіêðîîðãàíіçìè, ÿêі ìîæóòü ñòàíîâèòè çàãðî-
çó äëÿ çäîðîâ’ÿ ëþäèíè.

вода

крупне каміння
дрібне каміння
грубий пісок
активоване вугілля
дрібний пісок
вата

Мал. 41. Як опріснити воду Мал. 42. Фільтрування води. 
Перед використанням пропусти
крізь фільтр 4–8 л чистої води

Промислове очищення води проходить у п’ять етапів.
1. Продування повітрям – насичення води киснем і усунення інших газів.
2. Коагуляція – хімічний процес «злипання» домішок.
3. Седиментація – осідання домішок на дно.

5.
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4.  Фільтрація – пропускання рідини крізь пористий матеріал з метою ві-
докремлення домішок.

5. Дезінфекція – знищення хвороботворних мікроорганізмів.

6. Âïèøè ñëîâà ç ïåðåëіêó ó âіäïîâіäíîìó âіäìіíêó: âèïàðþâàííÿ, 
ÿê çàâãîäíî âåëèêà êіëüêіñòü, ðіäèíà, ðîç÷èíåíà ðå÷îâèíà, íå
ðîç÷èíÿþòüñÿ, ðîç÷èííèê.

Розчин має водночас властивості   

і  .
Речовини, які входять до розчину, можна розділити  

 .
У заданій кількості розчинника не можна розчинити   

твердого тіла.
Є речовини, які   у воді

(або це не можна помітити).
Речовини, які не розчиняються у воді, можуть розчинятися в інших   

 .

Ó ïðèðîäі íåìàє ÷èñòèõ ðіäèí. Ó çâè÷àéíіé âîäі, ÿêó ìè ï’єìî,
ðîç÷èíåíі ìіíåðàëüíі ñîëі. Âîíè ìàþòü âåëè÷åçíå çíà÷åííÿ äëÿ îðãà-
íіçìіâ. Òðèâàëå âæèâàííÿ âîäè, ùî íå ìіñòèòü ðîç÷èíåíèõ ñîëåé (äî-
ùîâîї, ç ãіðñüêèõ ïîòîêіâ), ìîæå ïðèçâåñòè äî çàõâîðþâàííÿ.

Ñîëüîâèì ðîç÷èíîì є ìîðñüêà âîäà, ÿêіé ñîëі íàäàþòü ñîëîíóâàòî-
ãіðêîãî ñìàêó. Ðîç÷èíè є і â òåáå íà êóõíі (ñòîëîâèé îöåò, êîìïîò, ñіê, 
ìіíåðàëüíà і ïèòíà âîäà), і ó òâîїé äîìàøíіé àïòå÷öі (íàøàòèðíèé
ñïèðò, ïåðåêèñ âîäíþ, çåëåíêà). Äëÿ êîíñåðâóâàííÿ îâî÷іâ і ôðóêòіâ
øèðîêî çàñòîñîâóþòü âîäíі ðîç÷èíè êóõîííîї ñîëі òà öóêðó.

7. ×îìó æèðíі ïëÿìè íà îäÿçі íå ìîæíà âè÷èñòèòè âîäîþ, àëå
öå ìîæíà çðîáèòè ñïèðòîì àáî áåíçèíîì?

Íàìàëþé êîìіêñ «ß і ðîç÷èíè çðàíêó ä î íî÷і».
Ùî áіëüøå ðîç÷èíіâ, ÿêèìè òè êîðèñòóєøñÿ âïðîäîâæ äíÿ, çãà-

äàєø, òî êðàùå. À, ìîæå, ïîçìàãàєòåñÿ ç äðóçÿìè, ó êîãî іíôîðìàòèâ-
íіøèé êîìіêñ? Äî ðå÷і, êîìіêñ ìîæíà ñòâîðèòè çà äîïîìîãîþ îíëàéí
ñåðâіñіâ. Ñïðîáóé!

6.

7.
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Поспішай повільно
Гай Юлій Цезар, 

перший римський імператор

Урок 16. Практична робота № 3. 
Дослідження розчинності деяких речовин 

Працювати самому одночасно з п’ятьма речовинами непросто. Цікавіше
працювати з друзями, розподіливши обов’язки. Але пам’ятай: пустувати під
час проведення дослідів неприпустимо!

Тобі знадобиться: п’ять пластикових мензурок, п’ять пластикових ложок, пласт-
масовий шприц без голки на 20 мл, секундомір, кухонна сіль, цукор, питна сода, 
крохмаль або борошно, лимонна кислота, кип’ячена холодна вода.

Äîñëіä № 1. Ùî øâèäøå ðîç÷èíÿєòüñÿ?

1. Ïðîíóìåðóé ìåíçóðêè ôëîìàñòåðîì. Ó êîæíó ìåíçóðêó çà äîïî-
ìîãîþ øïðèöà âіäìіðÿé 50 ìë âîäè. Ó ïåðøó – äîäàé ïîðöіþ (íåïîâíó 
ëîæêó, áåç «÷óáêà») êóõîííîї ñîëі, à â äðóãó – òàêó ñàìó ïîðöіþ öóêðó, 
ó òðåòþ – ïèòíó ñîäó, ó ÷åòâåðòó – êðîõìàëü, ó ï’ÿòó – ëèìîííó êèñ-
ëîòó. Ðîçìіøàé ðîç÷èíè і âèçíà÷ ÷àñ ðîç÷èíåííÿ ñåêóíäîìіðîì.

2. Ðåçóëüòàòè äîñëіäіâ çàïèøè â òàáëèöþ 1.

Òàáëèöÿ 1

Мензурка Як розчинилася речовина
(швидко чи повільно)

Час
(у секундах)

1. з   .

2. з   .

3. з   .

4. з   .

5. з   .

Ïðèãîòîâàíі ðîç÷èíè âèêîðèñòàé ó íàñòóïíîìó äîñëіäі.

Äîñëіä № 2. Ùî áіëüøå ðîç÷èíÿєòüñÿ?

1. Ó êîæíó ìåíçóðêó ç ðîç÷èíàìè, ïðèãîòîâàíèìè â äîñëіäі № 1,
äîäàé ùå ïîðöіþ âіäïîâіäíîї ðå÷îâèíè. Ðîçìіøàé ðîç÷èíè. Ùî òè

1. 

2.

1. 
é
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ñïîñòåðіãàєø? ßêùî ðå÷îâèíè ðîç÷èíèëèñü ïîâíіñòþ, äîäàé òðåòþ 
ïîðöіþ ðå÷îâèí і ðîçìіøàé. ßêîї ðå÷îâèíè ðîç÷èíèëîñÿ íàéáіëüøå?

2. Ðåçóëüòàòè äîñëіäіâ çàïèøè â òàáëèöþ 2.

Òàáëèöÿ 2

Мензурка Речовина,
що розчиняється

Скільки порцій
речовини

розчинилося

У кожній порції 
приблизно

3 г речовини. 
Скільки грамів 

речовини
розчинилося 

загалом?

1.   .

2.   .

3.   .

4.   .

5.   .

Òâîї íàóêîâі âèñíîâêè

1. Äîñëіäèâøè âñі ðå÷îâèíè, çàïîâíè ïіäñóìêîâó òàáëèöþ 3. Óïèøè
ðå÷îâèíè â ïîðÿäêó çìåíøåííÿ ðîç÷èííîñòі ó âîäі. Ïіä ìåíçóðêàìè
íàïèøè íàçâè ðå÷îâèí.

Òàáëèöÿ 3

... секунд 
Максимально 
розчинилось

  порцій

або   г

... секунд
Максимально 
розчинилось

 порцій

або   г

... секунд
Максимально 
розчинилось

  порцій

або   г

... секунд
Максимально
розчинилось

  порцій

або   г

... секунд
Максимально
розчинилось

  порцій

або   г

2. 

1. 
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2. Çðîáè âèñíîâêè.

Речовина, яка найкраще розчиняється у воді, – це  .

Речовина, яка найгірше розчиняється у воді, – це  .

Кухонна сіль розчиняється у воді краще, ніж  

 , 

але гірше, ніж  .

3. Ðîçãàäàé êðîñâîðä «Ðå÷îâèíè òà ñóìіøі íà
êóõíі».

Ïіäãîòóé äî óçàãàëüíþâàëüíîãî óðîêó áóêëåò «Áóäîâà ðå÷îâèíè».

Тобі знадобиться: аркуш паперу, кольорові олівці або фарби.

Мал. 43. Склади буклет, як тобі до вподоби

Що треба робити:
1. Склади буклет, як тобі до вподоби (мал. 43).
2. Підпиши першу сторінку буклета.
3. Переглянь уроки розділу «Пізнаємо будову речовин».
Пригадай, що таке: тверде тіло, рідина, газ; атоми і молекули; зміна станів ре-

човини; дифузія; розчинення; випаровування.
Які терміни, моделі та визначення були найважливішими? Вибери інформацію 

для буклета.
Íàïîâíè áóêëåò іíôîðìàöієþ, ÿêà, íà òâîþ äóìêó, íàéâàæëèâіøà.

2.

Речовини 
та суміші на 
кухні 

3.


