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Тематичний контроль 
 
У 1-2 класах оцінювання навчальних досягнень учнів з довкілля 

здійснюється вербально. Якщо є відповідне рішення педагогічної 
ради, то в 2 класі оцінюємо знання в балах. У 3-4 класах 
оцінювання здійснюється за відповідними критеріями. 

Навчальний матеріал поділяється на теми. Після вивчення 
кожної теми проводиться тематична перевірка. Це 4 рази на 
семестр в 3-4 класах (вони мають 2 години довкілля на тиждень) і 4 
рази на рік у 2 класах (у них 1 година на тиждень). 

Тематичний контроль передбачає систематизацію та 
узагальнення знань учнів, перевірку й оцінювання їхніх навчальних 
досягнень з кожної теми курсу. Спосіб проведення таких робіт 
вчитель визначає самостійно. Це може бути фронтальна, 
індивідуальна, усна чи письмова перевірка. 

Краще надавати перевагу усному опитуванню. Письмові 
завдання мають бути невеликими за обсягом. Тривалість їх 
виконання в 2 класі має бути до 10 хвилин, в 3-4 класах — до 25 
хвилин. 

Тематичне оцінювання за семестр здійснюється з урахуванням 
поточних та тематичних оцінок. Наприкінці навчального року 
проводиться узагальнюючий урок за рік, на якому виставляється 
підсумкова річна оцінка. 

Дані контрольні перевірки мають 6 завдань, які можна оцінити 
по 2 бали кожне. 

Творчий учитель зможе індивідуально визначити, які завдання 
перевірити усно, які дати для письмового виконання. 
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Критерії контролю навчальних досягнень учнів 2-х класів 
   
Рівні 

навчальних 
досягнень 

Бали  
Критерії навчальних досягнень учнів 

 
 

Початковий 

1-3 Учень засвоїв одиничні уявлення про 
об’єкти, що вивчаються. Знання носять 
фрагментарний характер. У навчальних 
діях потребує значної допомоги вчителя. 
Більшість компетентностей відсутні. 

 
 
 

Середній 

4-6 Учень засвоїв матеріал як сукупність 
елементів знань згідно з програмою. Під 
час відтворення навчального матеріалу 
користується прикладами з підручника, 
допомогою вчителя чи однокласників. 
Учень недостатньо володіє методами, 
засобами діяльності для розв’язання по-
ставлених завдань. 

 
 
 

Достатній 

7-9 Учень самостійно відтворює більшу 
частину навчального матеріалу. 
Відповідає на запитання, відповідь ілю-
струє власними прикладами, робить 
висновки, намагається виправити 
помилки самостійно. Проявляє вміння 
складати розповідь, виділяти головне, 
малювати, моделювати. Здатний оціни-
ти свої компетентності. 

 
 
 

Високий 

10-12 Учень здатний творчо відтворювати 
навчальний матеріал, коментувати його, 
самостійно робити висновки. 
На додаток до критеріїв попереднього 
рівня: учень самостійно відповідає на 
поставлені запитання; творчо підходить 
до виконання завдань (вносить свої 
пропозиції під час малювання, моделю-
вання); має визначені програмою для 
2-х класів компетентності. 
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Критерії контролю навчальних досягнень учнів 3-4-х класів 
 

Рівні 
навчальних 
досягнень 

Бали Критерії навчальних досягнень учнів 

1 

Учень проводить спостереження, до-
слідження, користується приладами, ство-
рює моделі зі значною допомогою вчи-
теля; інтерес до самостійних досліджень, 
спостережень слабкий.  

2 

Додатково до попереднього: учень 
намагається брати участь у роботі групи. 
Учень засвоює знання на репродуктивному 
рівні; текст підручника відтворює частко-
во, з помилками.  

 
 
 
 

Початковий 
 
 
 

3 Додатково до попереднього: учень оці-
нює поведінку, свою та інших, за зразком.  

4 

Учень володіє поняттями, уявленнями 
відповідно до програми; намагається виді-
ляти основні знання, одержані на уроці, 
під час вивчення теми; досліди, практичні 
роботи виконує за інструкцією, користу-
ється допомогою вчителя.  

5 
Додатково до попереднього: учень 

вказує на зв’язки між явищами, об’єктами 
довкілля, не аргументуючи їх. 

 
 
 
 
 
 

Середній 
 
 
 

6 

Додатково до попереднього: учень на-
магається виділити основні і найбільш 
цінні для себе знання, встановити загальні 
зв’язки між об’єктами довкілля; за допо-
могою вчителя або однокласників складає 
план спостережень, досліджень.  
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7 

Додатково до попереднього: учень з 
інтересом проводить спостереження, до-
слідження; формулюючи висновки, інколи 
потребує допомоги вчителя; самостійно 
малює, моделює, виконує практичні роботи.  

8 

Додатково до попереднього: активний 
під час роботи в групі, оцінює поведінку — 
свою і товаришів. Учень самостійно від-
творює знання, але допускає незначні 
неточності, які виправляє самостійно.  

 
 
 
 
 
 

Достатній 
 
 
 

9 Додатково до попереднього: творчо 
інтерпретує зміст понять, результати спо-
стережень і досліджень. 

10 

Учень самостійно виділяє основні 
знання, відповідає на всі запитання під час 
уроків; засвоює всі поняття відповідно до 
програми: під час роботи в групах є 
лідером, аргументує судження одноклас-
ників.  

11 

Додатково до попереднього: користу-
ється в житті набутими під час навчання 
знаннями; висловлює самостійно оцінки і 
судження.  

 
 
 
 
 

Високий 
 
 
 

12 

Додатково до попереднього: творчо 
виконує спостереження, дослідження. Учень 
має визначені для початкової школи ком-
петентності.  
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1 клас 
 

№ 
п/п Т Е М А § Перевірка 

1 Поняття про довкілля та його 
вивчення § 1 – 8  1 (§ 1 – 4) 

2 (§ 5 – 8) 

2 Хто живе у довкіллі?  § 9 – 16  3 (§ 9 – 13) 
4 (§ 14 – 16) 

3 Моє довкіллі  § 17 – 23 5 (§ 17 – 19) 
6 (§ 20 – 23) 

4 Повторюваність у довкіллі § 24 7 (§ 24 – 27)  
8 (§ 28 – 32) 

 
Така кількість перевірок допоможе вчителеві тримати на 

контролі те, як першокласники сприймають матеріал, вивчати їх 
індивідуальні особливості.  

Форма контролю тільки усна. Оцінки в балах і в рівнях не 
виставляються. 
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1-й клас  
 

Перевірка 1.  
ТЕМА. Поняття про довкілля та його вивчення. § 1 – 4. 

 
1. Що таке довкілля? 
2. Що належить до живої природи? 
3. Що належить до неживої природи? 
4. Наведіть приклади предметів, створених людиною. 
5. Чи може жива природа існувати без неживої? 
6. Які помічники допомагають людині пізнавати довкілля? 
 
Орієнтовні відповіді на запитання. 
 
1. Все, що мене оточує і я сам – це моє довкілля.                 

(стор. 5) 
2. До живої природи належать всі люди, всі тварини, всі 
рослини. (стор. 8) 

3. Сонце, місяць, зорі, хмари, повітря, вода, земля, камінь, пісок, 
глина – це нежива природа. 
(стор. 8) 

4. Автомобіль, літак, книжка, одяг, посуд, олівці, меблі, будинок, 
телевізор, голка, іграшка, портфель – це предмети створені 
руками людини. 
(стор. 8 - 9) 

5.  Жива природа не може існувати без неживої. 
(стор. 9) 

6. Пізнавати довкілля нам допомагають очі, язик, вуха, ніс руки. 
(стор. 12) 

 
Перевірка 2. § 5 – 8.  

 
1. Чим модель відрізняється від предмета? 
2. Для чого потрібні моделі? 
3. Як потрібно поводитися на уроці серед природи? 
4. Чому не можна торкатися руками до незнайомих предметів? 
5. Назвіть природні ознаки приходу осені. 
6. Назвіть народні прикмети осінньої пори.  



 9

Орієнтовні відповіді на запитання. 
 

1. Модель – це спрощене зображення предмета: малюнок людини, 
паперовий кораблик, пластиліновий зайчик. (стор. 22)  

2. Моделі потрібні для вивчення довкілля. (стор. 21) 
3. Правила поведінки в довкіллі на уроках серед природи: 

 Виконувати вимоги вчителя. 
 Працювати у своїй групі. 
 Голосно не розмовляти. 
 Не турбувати довкілля. 
 Не торкатися незнайомих предметів, не куштувати плодів 
рослин. 
 Пам’ятати, що ти в гостях у довкіллі. Приходити до нього 
з подарунками: віршем, піснею, казкою, моделлю. 
 Доброю справою виявляти свою любов до довкілля: 
замести доріжки, прибрати зламане гілля, залишити 
гостинці для тварин (горіхи, зерно). (стор. 24 – 25)  

4. До незнайомих предметів не можна торкатись руками, бо це 
може бути небезпечним для життя і здоров’я. (стор. 25)            

5. Природні ознаки осені:   
Листя на деревах і кущах жовтіє і опадає, трава в’яне, засихає. 
Стає холодніше, небо похмуре. 
Осінь золота, барвиста, рання, пізня, холодна, дощова. 
(стор. 29) 

6. Народні прикмети осені: 
 Якщо тепла осінь, то зима буде довга. 
 Як приходить вересень, то чекай дощів. (стор. 29) 

 
 
 
Найбільш важливі знання, одержані під час вивчення теми  

«Поняття про довкілля та його вивчення».  § 1 – 8. 
 

1. Довкілля – це все, з чим Я пов'язаний в житті. І сам Я – 
частина довкілля. 

2. У нашому довкіллі є жива і нежива природа, а також 
предмети, створені руками людини. 

3. Чим більше запитуєш, тим більше знаєш. 
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Перевірка 3. 
ТЕМА. Хто живе в довкіллі? § 9 – 13. 

 
1. Які дерева ростуть у лісі? 
2. Які дерева ростуть у саду? 
3. Які комахи ти знаєш? 
4. Яких птахів ти знаєш? 
5. Яких риб ти знаєш? 
6. Без чого не можуть жити риби? 
 
Орієнтовні відповіді на запитання. 
 
1. У лісі ростуть такі дерева: дуби, берези, ялини, липи, клени, 
сосни та інші. (стор. 38) 

2. У саду ростуть такі дерева: яблуні, груші, сливи, вишні, 
черешні, абрикоси, горіхи, персики та інші. (стор. 33, 34) 

3. Всі комахи мають шість ніг. Це – жуки, оси, бджоли, джмелі, 
мурашки. (стор. 42) 

4. Ворона, сорока, горобець, синиця, дятел, ластівка, лелека, 
зозуля, шпак, орел – це птахи. (стор. 46) 

5. Окунь, карась, лин, щука, оселедець, плотва, короп, сом – це 
риба. (стор. 49,50) 

6. Риби не можуть жити без води. (стор. 50) 
 
Перевірка 4.   § 14 – 16.  
 
1. Яких тварин називають звірами? 
2. Яких звірів ти знаєш? 
3. Як тварини пристосовуються до зими? 
4. Як дерева готуються до зими? 
5. Як запобігти застуді? 
6. Назви зимові народні прикмети. 

 
Орієнтовні відповіді на запитання. 
 
1. Тварин, вкритих шерстю називають звірами. (стор. 52) 
2. Собака, кіт, вовк, лисиця, білка, ведмідь, миша – це звірі. 

(стор. 52) 
3. Тварини пристосовуються до зими так: 
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 Змінюють забарвлення шерсті. 
 Залягають у сплячку. 
 Готують запаси їжі. 
 Перебираються ближче до людських осель. 
 Відлітають в теплі краї. (стор. 55) 

4. Дерева на зиму скидають листя і завмирають, ніби засинають, 
до весни. (стор. 55) 

5. Щоб не застудитися, потрібно вдягатися відповідно до погоди, 
не переохолоджуватися, вживати вітаміни. (стор. 55) 

6. Зимові народні прикмети: 
 Зимове сонце світить, та не гріє. 
 Якщо ввечері небо зоряне, то ніч буде холодна. 
 Ворони сильно розкаркалися – на мороз. 
 Сніг сильно рипить під ногами – буде сильний мороз.  
(стор. 56) 

 
Найважливіші знання, одержані під час вивчення теми  

«Хто живе у довкіллі?». 
 

1. Людина несе відповідальність за тварин, яких тримає.  
2. У довкіллі все пов’язане. У лісі ростуть рослини і живуть 
тварини, між ними існують зв’язки.  

3. Зима – це не тільки красива пора, а й час для загартування і 
зміцнення здоров’я.  

 
Перевірка 5. 
ТЕМА. Моє довкілля. § 17 – 19.  

 
1. Чому потрібно дотримуватися режиму дня? 
2. Яку роботу ти виконуєш вдома? 
3. Які дорожні знаки ти знаєш? 
4. Навіщо потрібні тротуари? 
5. Як називається вулиця, на якій ти живеш? 
6. Що ти знаєш про свою школу? 
 
Орієнтовні відповіді на запитання. 
 
1. Режим дня допомагає людям мати добре здоров’я і гарний 

настрій. (стор. 62) 
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2. Вдома я виконую таку роботу:  
мию посуд, підмітаю підлогу, витираю пил, складаю газети, 
книги, іграшки, допомагаю прибирати на подвір’ї і таке інше.   

3. Я знаю такі дорожні знаки: 
Пішохідний перехід. 
Доріжка для пішоходів. 
Рух пішоходів заборонено. 
Рух на велосипедах заборонено. 
Обережно. Діти. (стор. 64, 65) 

4. Тротуари потрібні для безпеки пішоходів. Тротуарами можна 
спокійно ходити пішоходам, бо там не їздять машини.  
(стор. 65) 

5. Вулиця, на якій я живу, називається … 
6. Про свою школу я знаю, що номер у неї 24, їй 120 років. 

Знаходиться вона на вулиці Шведська Могила. Поблизу 
школи є музей. Школа триповерхова, є великий спортзал і 
нова бібліотека. В школі в мене вже є багато друзів.  

 
Перевірка 6. § 20 – 23. 

 
1. Назви імена своїх батьків, дідусів, бабусь. 
2. Що ти знаєш про Україну? 
3. Назви державні символи України? 
4. Які великі міста України ти знаєш? (не менше 5 – 4) 
5. Що ти знаєш про річку Дніпро? 
6. Назви весняні народні прикмети. 

 
Орієнтовні відповіді на запитання. 
 
1. Діти називають повні імена своїх рідних: Микола Іванович, 

Оксана Сергіївна, Юрій Павлович і таке інше. 
2. Україна – це наша Батьківщина. Тут живуть мої батьки і 

родичі. Столиця України – Київ. Ще є багато інших великих 
міст. В Україні багато лісів, полів, річок. Є гори, озера, морі. 
Найбільше багатство України – це працьовиті люди і чудова 
природа.                       (стор. 74) 

3. Державні символи України: 
Жовто-блакитний прапор. 
Герб – тризуб, гімн – урочиста пісня. (стор. 76) 
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4. В Україні є великі міста:  
Київ, Полтава, Харків, Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Донецьк, 
Ужгород, Луганськ  та інші. (стор. 74)  

5. Дніпро – це найбільша річка України. Вона глибока, по ній 
плавають кораблі, вона впадає в Чорне море. На ній 
розташоване місто Київ. (стор. 74) 

6. Весняні народні прикмети 
 Якщо прилетіли граки – буде тепла весна. 
 Журавлі прилетіли – скоро лід зійде з річок. 
 Хмари пливуть високо – на гарну погоду. 
 Якщо хмари дуже сині – буде дощ. (стор. 78 – 79) 

 
 
 

Найбільш важливі знання,  
одержані під час вивчення даної теми.  

§ 17 – 23. 
 

1. Правила дорожнього руху оберігають життя і здоров’я людей. 
2. Країн у світі багато і кожна з них має своє основне місто і свої 
символи. 

 
Перевірка 7. 
ТЕМА. Повторюваність у довкіллі. § 24 – 27. 

 
1. Які події повторюються в довкіллі і в твоєму житті? 
2. Чому буває ніч і день? 
3. Що означає слово «космос»? 
4. Як Земля рухається в космосі? 
5. Чому Земля рухається навколо Сонця? 
6. Назви весняні ознаки в довкіллі. 
 
Орієнтовні відповіді на запитання. 
 
1. У довкіллі повторюються пори року, ніч і день, ранок і вечір. 
У житті людини повторюються дні народження, дорога до 
школи, заняття на уроках в гуртках, відвідування родичів, 
виконання певних обов’язків. (стор. 85) 
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2. Ніч і день буває тому, що Земля обертається. Сонце освітлює 
то один, то другий її бік. (стор. 90) 

3. Слово «космос» означає - порядок. 
4. Дев’ять планет рухаються навколо Сонця в певному порядку. 
Земля – третя планета від Сонця. Вона повністю проходить 
свій шлях навколо Сонця за один рік. Щороку Земля повторює 
цей шлях. (стор. 91) 

5. Земля рухається навколо Сонця, бо Сонце притягує її до себе. 
(стор. 92) 

6. Весняні ознаки в довкіллі:  
     Стало тепліше. Зійшов сніг. Дерева прокинулись, з’явилися 
листочки. Зазеленіла трава. З’явилися перші квіти. Прилетіли 
птахи. Люди працюють у полі, в саду,  на городі.  
 

Перевірка 8. §  28 – 32. 
 

1. Про що можна дізнатися з календарів? 
2. Яким календарем користуються рослини і тварини? 
3. Назви місяці і пори року? 
4. Назви дні тижня? 
5. Чому більшість птахів виводять пташенят навесні? 
6. Назви свята народного календаря. 

 
Орієнтовні відповіді на запитання. 
 
1. Календар – це модель року, з нього можна дізнатися про 
число, місяць, вихідні і святкові дні. Можна вести рахунок 
часу. (стор. 98) 

2. Рослини і тварини мають свій природний календар, вони його 
відчувають. (стор. 101) 

3. Грудень, січень, лютий – це зима. 
Березень, квітень, травень – це весна. 
Червень, липень, серпень – це літо. 
Вересень, жовтень, листопад – це осінь. (стор. 98) 

4. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця, субота, неділя. 
(стор. 99) 

5. Більшість птахів виводять пташенят навесні, щоб до приходу 
осені вони встигли вирости і навчились літати. Навесні вже 
тепло і багато їжі для них. (стор. 101) 
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6. Свята народного календаря: 
Різдво, Великдень, Івана Купала, Трійця, День Миколая, 
Здвиження, Покрова, Благовіщення, Юрія та інші.  
(стор. 104-105) 

 
 

Найважливіші знання, одержані під час вивчення теми 
«Повторюваність у довкіллі». 

 
1. Земля обертається навколо своєї осі – тому день і ніч постійно 

повторюються. 
2. Пори року повторюються завдяки руху Землі навколо Сонця.  

Календар – це модель року. Він допомагає людині відлічувати час.             
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2 клас 
 

№ 
п/п Т Е М А § Перевірка 

1 Зміни в довкіллі § 1 – 9  1 (§ 1 – 9) 
 

2 Рослини в довкіллі  § 10 – 15  2 (§ 10 – 15) 
 

3 Тварини свійські і дикі  § 16 – 22 3 (§ 16 – 22) 
 

4 Люди в довкіллі § 23 – 27 4 (§ 23 – 27)  
 



 17

2-й клас  
 

Перевірка 1.  
ТЕМА 1. Зміни в довкіллі. § 1 – 9.  
 
1. Що називають явищами природи? 
2. Від чого залежить життя на Землі? 
3. Кого годує Земля? 
4. Які частини довкілля найголовніші? 
5. Що називається погодою? Якою вона буває? 
6. Назви осінні ознаки в довкіллі. 
 
Орієнтовні відповіді на запитання. 
 
1. Зміни, що відбуваються з неживою та живою природою, 
називаються явищами природи. (стор. 6) 

2. Життя на Землі залежить від сонячного тепла і світла. (стор. 9) 
3. Земля всіх годує, як мати. Земля необхідна для життя рослин, 
тварин і людей. (стор. 13) 

4. Основні частини довкілля: Сонце, Земля, вода, повітря і кожна 
з них найголовніша. (стор. 8, 13, 19, 22) 

5. Погодою називають стан повітря у певній місцевості і у 
певний час. Погода буває осінньою, зимовою, весняною, 
літньою. (стор. 26) 

6. Осінні ознаки в довкіллі: 
    Жовкне і опадає листя, коротшають дні, стає холодніше, 
йдуть дощі холодні, вітер пронизливий, птахи   відлітають, 
пустіють поля, садки, городи та ін. (стор. 28 – 34) 

 
Найважливіші знання. 
1. Життя існує тому, що є Земля, Сонце, Вода і Повітря.  
2. Для кожної пори року характерна певна погода. 

 
Перевірка 2. 
ТЕМА. Рослини в довкіллі. § 10 – 15. 
 
1. Які рослини ростуть біля твоєї школи та на твоїй екологічній 
стежці? 
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2. Що необхідно для життя на Землі? 
3. Які рослини розрізняють в природі? 
4. Наведіть приклади культурних рослин. Чому їх так називають? 
5. Наведіть приклади дикорослих рослин. Чому їх так називають? 
6. Які рослини люди називають оберегами? 

 
Орієнтовні відповіді на запитання. 
 
1. Про те, які дерева ростуть біля школи та на екологічній стежці 
діти зможуть відповісти. Відповідь не це запитання залежить 
від організації спостереження на уроках серед природи.  

2. Для життя необхідні сонячне світло і тепло, повітря, вода, їжа, 
Земля. (стор. 37) 

3. Серед рослин розрізняють дерева, кущі, трави. (стор. 41) 
4. Культурні рослини – це картопля, огірки, помідори, пшениця, 
яблука та інше. Їх люди саджають і доглядають. (стор. 41) 

5. Дикорослі рослини – це глід, ялина, осот, кульбаба та інші. Їх 
людина не саджає, не доглядає, вони самостійно 
пристосувалися до життя. (стор. 41, 42) 

6. Оберегами люди вважають калину, вербу, барвінок, любисток.  
(стор. 49) 

 
Найважливіші знання. 
 
1. Без рослин не можуть жити люди і тварини. 
2. У довкіллі росте багато різних рослин. Кожна з них має своє 
призначення, тому їх треба оберігати. 

 
Перевірка 3. 
ТЕМА: Тварини свійські і дикі. § 16 – 22.    
 
1. Яких тварин називають свійськими? 
2. Яких тварин називають дикими? 
3. Чим птахи відрізняються від інших тварин? 
4. Яких тварин люди вважають оберегами? 
    Чому потрібно берегти тварин? 
    Які казки про тварин ти знаєш? 
 
Орієнтовні відповіді на запитання.  
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1. Тварини, яких люди доглядають, годують, влаштовують для 
них житло, називають свійськими. Це – корови, коні, собаки, 
коти, кури, кози та інші. (стор. 59) 

2. Тварини, які самостійно змушені пристосовуватися до змін в 
природі, добувати собі їжу, будувати житло, називають 
дикими. Це їжак, білка, вовк, орел, джміль та інші. (стор. 60) 

3. Тіло птахів вкрите пір’ям, вони мають крила, вміють літати.   
(стор. 63) 

4. Люди вважають оберегами лелеку, солов’я, півня, собаку.       
(стор. 72) 

5. Тварин потрібно берегти, бо вони брати наші менші. Їм 
необхідні наші любов і захист. (стор. 62) 

6. Казки про тварин:  «Пан Коцький», «Коза-дереза», «Цап та 
баран», «Сірко» та інші. (стор. 69 – 70) 

 
Найважливіші знання.  
 
1. Тварини – це частина живої природі на Землі. 
2. Люди, рослини і тварини в довкіллі взаємопов’язані між 
собою.  

 
Перевірка 4. 
ТЕМА. Люди в довкіллі. § 23 – 27. 
 
1. Що ти робиш для того, щоб бути здоровим? 
2. Яких правил дотримується ввічлива дитина?  
3. Які професії ти знаєш? 
4. Чому люди повинні виконувати правила поведінки? 
5. Що ти знаєш про свято Великодня? 
6. Назви ознаки весни. 
 
Орієнтовні відповіді на запитання. 
1. Роблю фізичні вправи вдома  і на уроках фізкультури. 
Відпочиваю на свіжому повітрі. Слідкую за чистотою тіла. 
Вживаю різноманітну їжу і таке інше. (стор. 85) 

2. Ввічлива дитина не порушує правил поведінки в школі, не 
штовхається в громадському транспорті. Поважає старших, 
дбає про менших, не бешкетує, голосно не розмовляє в 
кінотеатрі, в транспорті і таке інше. (стор. 91) 
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3. Я знаю такі професії: лікар, учитель, продавець, кравець, 
лісник, агроном, бджоляр, інженер, слюсар, водій, художник, 
артист і таке інше. (стор. 109) 

4. Люди повинні виконувати правила поведінки тому, що вони 
регулюють відносини людей і захищають їх від 
неприємностей. (стор. 114, 115) 

5. Великдень – це велике народне свято. Воно символізує 
перемогу світла і тепла над холодом і темрявою. (стор. 100) 

6. Ознаки весни: довшають дні, сонце краще зігріває землю, 
розвиваються рослини, тварини розпочинають весняні турботи, 
люди працюють в садах, на полях і городах. (стор. 95) 

 
Найважливіші знання. 
 
1. Діти повинні виконувати свої обов’язки в школі і вдома.  
2. Всі професії важливі. Щоб оволодіти професією, треба добре 
вчитися, розвивати свої здібності.     
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3 клас 
 

№ 
п/п Т Е М А § Перевірка 

1 Готуємось спостерігати § 1 – 9  1 (§ 1 – 9) 
2 Тіла і речовини  § 10 – 20  2 (§ 10 – 20) 
3 Сили і робота в довкіллі  § 21 – 28 3 (§ 21 – 28) 
4 Спостерігаємо за рослинами § 29 – 35 4 (§ 29 – 35)  
5 Спостерігаємо за тваринами  § 36 – 45 5 (§ 36 – 45) 
6 Спостерігаю за людиною § 46 – 62 6 (§ 46 – 53) 

7 (§ 54 – 62) 
 Підсумкова  8 (§ 1 – 62) 
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3 клас 
 
Перевірка 1. 
ТЕМА. Готуємось спостерігати. § 1 – 9. 

 
1. Назви явища природи. 
2. Що вивчає екологія? 
3. За яким планом проводяться спостереження? 
4. Назви прилади природодослідника. 
5. Намалюй модель компаса, познач сторони горизонту 
6. Для чого використовують термометри? 
 
Орієнтовні відповіді на запитання. 
 
1. Явища природи:  схід і захід сонця, іде дощ, сніг, гроза, роса, 
вітер, ріст дерев. (стор. 5) 

2. Екологія – це наука про довкілля, вивчає зв’язки між 
рослинами і тваринами, людиною і природою. (стор. 7) 

3. Спостереження проводять за таким планом: мета, гіпотеза, хід 
спостереження, результати. (стор. 11) 

4. Прилади природодослідника: бінокль, лупа, мікроскоп, тер-
мометр, барометр, компас, рулетка,  гномон, лінійка. (стор. 13) 

5. Компас має такий вигляд. 

 
6. Термометри використовують для вимірювання температури 
різних тіл живої та неживої природи. (стор. 22) 
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Найважливіші знання, отримані учнями при вивченні теми 
«Готуємось спостерігати». 

 
1. Пізнати своє довкілля допомагає спостереження. 
2. Спостереження краще проводити використовуючи різні 
прилади. 

3. Із ртутними термометрами потрібно поводитись обережно. 
Ртуть небезпечна для здоров’я. 

 
Перевірка 2. 
ТЕМА. Тіла і речовини. § 10 – 20. 
 
1. З чого складаються тіла живої і неживої природи? 
2. З чого складаються речовини? 
3. Що називається кругообігом води? 
4. Що входить до складу ґрунту? 
5. Як утворилися вапняки? 
6. Назви горючі корисні копалини? 
 
Орієнтовні відповіді на запитання. 
1. Тіла живої і неживої природи складаються з речовин.  

(стор. 27) 
2. Речовини складаються з дрібних, невидимих оком частинок, 
що називаються молекулами і атомами. (стор. 29) 

3. Перехід води з одного стану в інший та її перенесення з 
одного місця в інше називається кругообігом води. (стор. 31) 

4. До складу ґрунту входять перегній, пісок, глина, вода, повітря, 
мінеральні солі. (стор. 49)  

5. Вапняки утворилися з решток морських тварин, які 
накопичилися мільйони років назад. (стор. 40, 41) 

6. До горючих корисних копалин належить кам’яне вугілля, 
торф, нафта, природний газ. 

 
Найважливіші знання, одержані учнями при вивченні теми:  

«Тіла і речовини». 
 

1. Всі тіла складаються з речовин, а речовини складаються з 
молекул і атомів. 

2. У нашому довкіллі є тверді, рідкі та газоподібні тіла. 
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3. Навколо нас існує загадкове довкілля і досліджувати його 
дуже цікаво. 

 
Перевірка 3. 
ТЕМА. Сили і робота в довкіллі. § 21 – 28. 

 
1. Які види сил існують в довкіллі? 
2. Для чого використовують важіль? 
3. Що таке енергія? 
4. Для чого людина винайшла різні знаряддя праці? 
5. Що являється основним джерелом енергії на Землі? 
6. Чи може енергія виникнути з нічого і зникнути безслідно? 
 
Орієнтовні відповіді на запитання. 
 
1. У природі діють різноманітні сили: сила земного тяжіння, 
сила пружності, сила тертя. (стор. 59) 

2. Важіль дає виграш у силі. Важелі широко використовують у 
побуті і  в техніці. (стор. 64) 

3. Енергія – це здатність виконувати роботу. (стор. 55) 
4. Людина винайшла різні знаряддя праці для зручності і 
полегшення виконання роботи. (стор. 68) 

5. Сонце – основне джерело енергії на землі. (стор. 70) 
6. Енергія не виникає з нічого і не зникає безслідно. (стор. 70) 
 

Найважливіші знання, одержані при вивченні теми 
«Сили і робота в довкіллі». 

 
1. Сонце – основне джерело енергії на Землі. 
2. Людина винайшла машини і полегшила собі виконання 
роботи. 

 
Перевірка 4. 
ТЕМА. Спостерігаємо за рослинами. § 29 – 35. 

 
1. Яку будову мають рослини? 
2. Яка роль рослин у довкіллі? 
3. Як розмножуються рослини? 
4. Яку роль відіграють бруньки на деревах? 
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5. Що потрібно рослинам для життя? 
6. Назви по кілька відомих тобі лікарських та отруйних рослин. 
 
Орієнтовні відповіді на запитання. 
 
1. Рослини мають такі органи: корінь, стебло, листки, квіти, 
плоди. (стор. 76) 

2. Рослини необхідні для існування життя на Землі. Вони 
виробляють їжу і кисень для себе і для всіх мешканців 
довкілля. (стор. 80, 84) 

3. Рослини розмножуються насінням, живцями, бульбами, 
цибулинами, листками. (стор. 87) 

4. Весною в бруньках розвиваються листки і квіти. (стор. 88) 
5. Рослинам для життя необхідні сонячне світло, вода, 
вуглекислий газ, кисень, поживні речовини з ґрунту. (стор. 88) 

6. Лікарські рослини: липа, м’ята, малина, ромашка, 
подорожник, калина, верба, кропива та інші. 
Отруйні рослини: пасльон, дурман, блекота. (стор. 84) 

 
Найважливіші знання, одержані при вивченні теми 

«Спостерігаємо за рослинами». 
 

1. Рослини дбають про все довкілля, вони збагачують повітря 
киснем. 

2. Рослини пристосовуються до зміни пір року. 
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Перевірка 5.  
ТЕМА. «Спостерігаємо за тваринами». § 36 – 45. 

 
1. За якими ознаками тварин поділяють на групи? 
2. Які групи тварин ти знаєш? 
3. Склади ланцюги живлення тварин? 
4. Яких тварин називають всеїдними? 
5. Які тварини живуть у лісі? 
6. Назви найбільш придатні місця на землі для життя тварин. 

 
Орієнтовні відповіді на запитання. 
1. Тварин об’єднують в групи за певними ознаками: спосіб 

живлення, будова тіла, середовище життя. (стор. 94) 
2.  Групи тварин: звірі, птахи, риби, комахи, плазуни, 

земноводні. (стор. 92, 93) 
3. Ланцюги живлення тварин: 
     1) насіння рослин → миша → вуж → їжак → лисиця 
     2) гусінь → птахи → лисиця 
     3) рештки рослин → черв’як → їжак (стор. 96, 97, 114) 
4. Тварини, які живляться як рослинною, так і тваринною їжею, 

називаються всеїдними. (стор. 96)    
5. Ліс – житло для птахів, комах, плазунів, звірів. (стор. 119) 
6. Найбільш придатні місця для життя тварин: водойми, ліс, 

поле, луки, садки. (стор. 101, 109, 111, 116, 119, 120) 
 
Найважливіші знання, отримані учнями під час вивчення 

теми «Тварини в довкіллі». 
 

1. У довкіллі люди, тварини і рослини тісно взаємопов’язані.  
2. Спостерігати за рослинами і тваринами найкраще в їхньому 
довкіллі. 

3. Кожному добре у своєму довкіллі. 
 
Перевірка 6. 
ТЕМА. Спостерігаємо за людиною. § 46 – 53. 
 
1. Які органи державної влади знаходяться в Києві? 
2. Назви відомі тобі країни світу. 
3. За яким Основним Законом живуть громадяни України? 



 27

4. Які обов’язки Конституція України покладає на громадян? 
5. Яким способом людина може захистити свою честь та 
гідність? 

6. Який документ в Україні захищає права дитини? 
 
Орієнтовні відповіді на запитання. 
1. У Києві знаходяться Верховна Рада, Кабінет Міністрів, 
Президент України. (стор. 9) 

2. Всього в світі близько 200 країн. Росія, Білорусія, Польща, 
Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова та інші. (стор. 7)               

3. Основний Закон України – це Конституція України. (стор. 12) 
4. Серед обов’язків громадянина Конституція України визначає і 
такі: 

- захищати Вітчизну; 
- шанувати державні символи: Прапор, Герб, Гімн; 
- не завдавати шкоди природі, культурній спадщині, 
відшкодовувати завдані їм збитки; 

- не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. 
(стор. 12) 

5. Щоб захистити себе, людина в крайньому випадку може 
звернутися до суду. (стор. 18, 19) 

6. Права дитини в Україні захищає Декларація прав дитини, яка 
проголошена в 1959 році. (стор. 13) 

 
Перевірка 7. 
ТЕМА. Спостерігаємо за людиною. § 54 – 62. 
 
1. Що таке характер людини? 
2. Навіщо людям святкові дні? 
3. Назви традиційні заняття українців. 
4. Що дає людям тваринництво? 
5. Яка головна роль господарської діяльності людей? 
6. Що є найбільшим забруднювачем нашого довкілля? 
 
Орієнтовні відповіді на запитання. 
1. Характер людини – це поведінка, діяльність, ставлення до 
суспільства, до праці, до самого себе. (стор. 28 – 30)   

2. Святкові дні об’єднують людей, вселяють у них віру в добре 
ставлення оточуючих, надію на їх допомогу. (стор. 36) 



 28

3. Традиційні заняття українців пов’язані з природою: хлібо-
робство, городництво, садівництво, тваринництво, бджіль-
ництво, рибальство, мисливство. (стор. 45, 46) 

4. Завдяки тваринництву людина отримує харчові продукти, 
сировину для виготовлення одягу та взуття – шерсть, пух, 
шкіру. (стор. 49)    

5. Головне завдання господарської діяльності людей – 
задоволення потреб суспільства в товарах і послугах. (стор. 49) 

6. Найбільшим забруднювачем нашого довкілля є господарська 
діяльність людей. Це промислові підприємства, отруто-
хімікати, автомобілі, недбалість людей. (стор. 51) 

 
Найважливіші знання, отримані під час вивчення теми 

«Спостерігаємо за людиною». 
 

1. Людина – частина суспільства, вона пізнає і перетворює світ. 
2. Захищаючи довкілля, людина дбає про своє здоров’я. 
3. Вивчай і зберігай традиції свого роду. 
 
 
Перевірка 8. 
Підсумкова. 

 
1. Що дають людині спостереження? 
2. Назви закони екології? 
3. Зобрази схематично розміщення молекул твердих, рідких і 
газоподібних речовин. 

4. Коли український народ святкує День Конституції? 
5. Назви 5 перелітних і 5 зимуючих птахів. 
6. Що ти знаєш про запаси горючих корисних копалин? 
 
Орієнтовні відповіді на запитання. 

 
1. Спостереження – це важливий спосіб отримання знань про 
об’єкти і явища природи. (стор. 6, ч.1) 

2. Закони екології: 
1. Усе пов’язано з усім. 
2. Усе має кудись діватись. 
3. Природа знає краще. (стор. 9, ч.1) 



 29

3. 

4. 28 червня український народ святкує День Конституції. 
5. Перелітні: шпаки, солов’ї, зозулі, лелеки, граки та інші. 
Зимуючі: синиці, дятли, горобці, сойки, сороки та інші. 

6. Запаси горючих корисних копалин обмежені, тому їх 
витрачати слід   економно. (стор. 45, ч.1) 
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4 клас 
 

№ 
п/п Т Е М А § Перевірка 

1 Як проводити дослідження 
 

§ 1 – 8 1 (§ 1 – 8) 

2 Досліджую себе   § 9 – 21  2 (§ 9 – 14) 
3 (§ 15 – 21) 

3 Досліджую довкілля 
  

§ 22 – 30 4 (§ 22 – 30) 

4 Наша країна на планеті Земля § 31 – 42 5 (§ 31 – 36) 
6 (§ 37 – 42)  

5 Україна в давнину і нині 
  

§ 43 – 56 7 (§ 43 – 56) 

  Підсумкова 
  

 § 1 - 56 8 (§ 1 – 56) 
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4 клас 
 

Перевірка 1. 
Тема. Як проводити дослідження. § 1 – 8. 

 
1. Що спільного у спостереженні і дослідженні? 
2. Що включає опис об’єкта? 
3. Чому існує атмосферний тиск? Яка його нормальна величина? 
4. Яким обладнанням користуються сучасні дослідники? 
5. Яким чином можна зобразити ділянки земної поверхні? Які 
умовні знаки для цього використовують? 

6. Що таке масштаб? 
 
Орієнтовні відповіді на запитання. 
1. Спостереження і дослідження – це способи одержання знань 
про довкілля. І спостерігачі, і дослідники  користуються 
приладами, роблять висновки, ведуть записи. Спостерігач не 
втручається в хід подій. (стор. 5) 

2. Опис об’єкта включає його назву, будову, зв’язки з довкіллям. 
(стор.10) 

3. Тиск на поверхню Землі, який спричинює атмосфера, 
називається атмосферним тиском. Повітря притягується до 
поверхні Землі і тисне на неї. Нормальна його величина 760 
мм. рт. ст. (стор. 11,13)     

4. Сучасні дослідники користуються таким обладнанням: 
барометр, компас, термометр, секундомір, комп’ютер, 
телескоп, супутники, метеостанції. (стор. 12, 20) 

5. Ділянки земної поверхні можна зобразити за допомогою 
малюнка, плану, карти. При цьому користуються умовними 
знаками.(стор. 24,25) 

6. Масштаб – це число, яке показує, у скільки разів зменшено чи 
збільшено розміри на кресленні. М 1:1000. Це означає, що 1 см 
на плані (карті) відповідає 1000 см у дійсності. (стор. 25) 

 
Найважливіші знання, отримані учнями під час вивчення 

теми «Як проводити дослідження». 
1. Дослідження і спостереження – це спосіб одержання знань про 
довкілля. 
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2. Використання приладів і моделей розширює можливості 
дослідника. 

 
Перевірка 2.  
ТЕМА. Досліджую себе.  § 9 – 14. 
 
1. Із чого складається організм людини? 
2. Назви системи органів людини. 
3. Які основні частини скелета людини? 
4. Яка будова дихальної системи людини? 
5. Які органи беруть участь в процесі травлення їжі? 
6. Назви свій ріст, вагу. Порахуй і запиши свій пульс. 
 
Орієнтовані відповіді на запитання. 
1. Організм людини складається з різних органів. (стор. 38) 
2. Органи людини, що  виконують спільну роботу, утворюють 
систему органів. Нервова система, органи травлення, 
кровоносна система, опорно-рухова система, дихальна 
система. (стор. 37, 43, 44, 46) 

3. Основні частини скелета людини: череп, ключиця, верхні та 
нижні кінцівки, таз, грудна клітка, лопатки, хребет. (стор. 40) 

4. Дихальна система: носова порожнина, носоглотка, гортань, 
трахея, бронхи, легені. (стор. 44) 

5. Система органів травлення: рот, глотка, стравохід, шлунок, 
тонка і товста кишка, печінка, слинні та підшлункові 
залози. (стор. 48)   

6. Щоб учень зміг виконати це завдання, вимірювання росту і 
зважування маси тіла потрібно провести під час вивчення 
даної теми. Результати вимірів рекомендовано записати в 
щоденник. (стор. 36, 47) 

 
Перевірка 3.  
ТЕМА. Досліджую себе.  § 15 – 21. 
 
1. Які потреби має людина? 
2. Назви органи чуттів. 
3. Зобрази образ світу. 
4. Назви відомих українських діячів, з яких би ти хотів брати 
приклад. 
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5. Які громадські права і обов’язки ти знаєш? 
6. Які риси громадянина ти плануєш в собі розвивати? 
 
Орієнтовні відповіді на запитання. 
1. Потреби людини: якісна їжа, чиста вода, заняття спортом, 
одяг, сон, освіта, добрі стосунки з іншими людьми та інше. 
(стор. 54) 

2. Органи чуттів: очі, вуха, шкіра, ніс, язик. (стор. 55) 
3. Образ світу кожен бачить по-своєму. Ось кілька зразків такого 
бачення. 

 
4. На це питання діти мають право відповісти за своїм вибором. 
Здебільшого вони називають Т.Шевченка, щоб уміти так 
малювати, писати вірші і любити Україну. Лесю Українку, 
Г.Сковороду, Івана Котляревського, Раїсу Кириченко, Андрія 
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Шевченка та інших своїх улюблених спортсменів, артистів, 
телеведучих, вчених. (стор. 23,62,65) 

5. Громадяни мають право на життя, повагу, свободу, на 
власність, працю, охорону здоров’я, освіту та інше.  

     Громадяни мають обов’язки: повага до державних символів, 
захист Батьківщини, бережне ставлення до природи і 
культурних пам’яток, дотримання Конституції та Законів 
України. (стор. 69) 

6. З відповіддю на це питання кожен учень визначається 
індивідуально. Доброта, милосердя, чуйність, вдячність, 
працелюбність, наполегливість, совість, стриманість, 
відповідальність та інші. (стор. 64, 66, 68) 

 
Найважливіші знання, отримані учнями під час вивчення 

теми «Досліджую себе». 
 

1. Людина повинна щоденно дбати про своє здоров’я. 
2. Людина має громадянські права і обов’язки.  
3. Моє Я складається з моїх знань, умінь, відносин до інших 
людей і їх ставлення до мене. 

4. Людина – це жива система, створена природою. 
 
Перевірка 4. 
ТЕМА. Досліджую довкілля. § 22 – 30. 
 
1. З яких видів палива одержують електроенергію? 
2. Як ти зменшуєш витрати енергії в школі та вдома? 
3. Що означає слово «ЕКОНОМІКА»? 
4. Що означає слово «БЮДЖЕТ»? 
5. Чи можна зменшити шкідливий вплив господарської діяльності 
людини на довкілля? 

6. Якою енергією мають живитися найбільш безпечні для 
довкілля машини? 

 
Орієнтовні відповіді на запитання. 
1. Електроенергію добувають з вугілля, природного газу, нафти, 
ядерного палива. Енергія води, вітру, сонця – це відновні 
джерела електроенергії, але в повному обсязі вони ще не 
використовуються. (стор. 81) 
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2. Щоб зменшити витрати енергії вдома і в школі, потрібно на 
зиму утеплювати вікна, вимикати зайві електроприлади, 
відповідно до погоди одягатися і таке інше. (стор. 82, 83) 

3. Слово ЕКОНОМІКА походить від двох грецьких слів, «екос» - 
діло, господарство; «номос» - правило, закон. Отже економіка – 
це правильне ведення господарства.  

4. Бюджет – це план доходів і витрат. Це слово в перекладі з 
англійської мови означає «Грошова сумка» (гаманець). (стор. 85) 

5.  Зменшити шкідливий вплив господарської діяльності людини 
на довкілля можна за рахунок  виготовлення екологічних і 
енергетично вигідних машин. (стор. 92) 

6. Машини, у яких використовується енергія людини, вітру, 
води, сонця, найбільш безпечні для довкілля. (стор. 92) 

 
Найважливіші знання, отримані при вивчені теми 

«Досліджую довкілля». 
 

1. Існують різні види енергії. Одні з них шкідливі для довкілля, 
інші – безпечні. 

2. Щоб економно витрачати енергію, час, кошти, потрібно 
вчитись та досліджувати своє довкілля. 

  
Перевірка 5. 
ТЕМА. Наша країна на планеті Земля. § 31 – 36. 
                                                   
1. Що називається горизонтом? 
2. За допомогою яких пристроїв астрономи досліджують небо? 
3. На які дві частини поділяє земну кулю екватор? 
4. У якій півкулі знаходиться Україна? 
5. Скільки у світі океанів? Назви їх. 
6. Назви материки світу.  
 
Орієнтовні відповіді на запитання. 
 
1. Частина земної поверхні, яку ми можемо охопити оком, 
називають горизонтом, Уявна лінія, по якій небо ніби 
з’єднується з землею, називається лінією горизонту. (стор. 99) 

2. Небо досліджують астрономи за допомогою різноманітних 
телескопів. «Телескоп» – від грецького «далеко бачу». (стор. 100) 
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3. Екватор – це уявна лінія, яка поділяє земну кулю на північну і 
південну півкулі. (стор. 104) 

4. Україна знаходиться в північній півкулі. (стор. 104)   
5. Океанів всього 4. Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний 
Льодовитий. (стор. 105) 

6. Суходіл Землі поділяється на 6 материків: Євразія, Африка, 
Австралія, Північна Америка, Південна Америка, Антарктида. 
(стор. 108). 

 
Перевірка 6. 
ТЕМА. Наша країна на планеті Земля. § 37 – 42. 
                                                   
1. Назви природні зони Землі, починаючи з Південного полюсу. 
2. У яких природних зонах розташована територія України? 
3. Назви гори України та місце їх розташування. 
4. Що належить до природних багатств України? 
5. Які корисні копалини є в Україні? 
6. Назви заповідні місця Кримських і Карпатських гір. 
 
Орієнтовні відповіді на запитання. 
1. Природні зони Землі: 

 Арктична зона пустель 
 Тундра 
 Тайга 
 Мішані ліси 
 Лісостеп 
 Степ  
 Пустеля 
 Зона саван 
 Зона екваторіальних лісів 
 Антарктида (стор. 115 – 118) 

2. Територія України розташована в зонах – мішаних лісів, 
лісостепу, степу. (стор. 119 – 121) 

3. На крайньому заході України розташовані Карпатські гори. 
Кримські гори – на півдні, біля Чорного моря. (стор. 127) 

4. До природних багатств України належать її ґрунти, ліси, води, 
корисні копалини, рослинний і тваринний світ. (стор. 130) 

5. Найважливіші корисні копалини України: нафта, природний 
газ, сірка, крейда, кухонна сіль, вугілля, залізна руда, пісок, 
глина, мінеральні води. (стор. 131 – 32) 
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6. Заповідні місця в Карпатах – природний парк «Синевир». У 
Криму – заповідники «Мис Мартьян», «Асканія-Нова»; 
«Нікітський ботанічний сад». (стор. 128, 129) 

 
Найважливіші знання, отримані при вивченні теми 

«Наша країна на планеті Земля». 
 

1. Уміння користуватися картою допоможе робити захоплюючі 
відкриття. 

2. Знання про природні зони та багатства України. 
 
 
Перевірка 7. 
ТЕМА. Україна в давнину і нині. § 43 – 56. 
 
1. Коли проголошена незалежність України? 
2. Коли прийнята Конституція України? 
3. Якими видами господарської діяльності та промислом 
займалися наші предки? 

4. Назви традиційні українські страви. 
5. Назви відомих тобі князів Київської Русі. Чим вони 
прославляли свою державу? 

6. Назви найбільші міста України (не менше 10 – 12). 
 
Орієнтовні відповіді на запитання. 
 
1. Незалежність України проголошена 24 серпня 1991 року. 

(стор. 137) 
2. Конституція України прийнята 28 червня 1996 року. (стор. 137) 
3. Наші предки займалися землеробством, бджільництвом, 
рибальством, мисливством, скотарством. (стор. 140, 142) 

4. Традиційні українські страви: каша, суп, борщ, хліб, молоко, 
фрукти, овочі. (стор. 150) 

5. Князі Київські: Аскольд, Дір, Олег, Ігор. Князь Володимир 
запровадив християнство в Київській Русі. Ярослав Мудрий 
особливо зміцнив і збагатив Київську Русь. (стор. 158, 159) 

6. Найбільші міста України: Київ, Львів, Запоріжжя, Донецьк, 
Харків, Миколаїв, Одеса, Чернігів, Полтава, Дніпропетровськ, 
Кіровоград, Ужгород та інші. (стор. 164, 165) 
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Найбільш важливі знання по цій темі. 
 
1. Історичні пам’ятки допомагають відтворити цікаві 
давноминулі часи життя наших предків. 

2. Україна стане могутньою, багатою, екологічно чистою 
країною, якщо кожен з нас буде цього прагнути.  

3. Україна – це велика система.  
 
Перевірка 8.  

     ПО ВСІХ ТЕМАХ. 
  
1. Якими приладами та обладнанням користуються дослідники 

для спостереження за погодою? 
2. За допомогою стрілочок намалюй і підпиши сторони горизонту. 
3. З чого складається опорно-рухова система людини? 
4. Досліди карту України і запиши назви найбільших річок 

України.  
5. В якій природній зоні знаходиться твоя область? 
6. Назви заповідні місця свого краю та людей, які прославили 

його. 
 
Орієнтовні відповіді на запитання. 
 
1. Дослідники спостерігають за погодою, використовуючи тер-

мометри, барометри, метеостанції, супутники, комп’ютери.  
2. 
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3. Опорно-рухова система людини складається зі скелета і 
м’язів. 

4. Територією України протікає близько 70 тисяч великих і 
малих річок. Дніпро, Дністер, Десна, Дунай, Південний Буг, 
Ворскла, Псел, Сула, Удай, Оріль, Хорол та ніші. 

5. Полтавська область знаходиться у лісостеповій зоні 
України. 

6. Заповідні місця мого краю: у Полтаві – це парк Слави, Біла 
Альтанка, заповідник „Поле Полтавської битви”, 
Краєзнавчий музей, картинна галерея, стадіон «Ворскла», 
садиба І.П.Котляревського та інші.  

 
 
 



 40

 
 
 
 
 

Навчально-методичне видання 
 
 
 
 

Неізвідська Л.С. 
 
 
 

Тематичний контроль знань 
учнів 1-4 класів з курсу «Я і Україна. Довкілля» 

 
 

Методичний посібник для вчителів 
 
 
 
 
 

Редактор: Дика І.В. 
Комп’ютерна верстка: Сігіда Т.В. 

 
 
 
 

Підписано до друку 15.05.08.  
Формат 60х84/16. 
Ум. друк. арк. 2,3.  
Наклад 500 прим. 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ «Довкілля-К» 
36040, м. Полтава, вул. Примакова 12, а, к. 54. 

Тел.: (0532) 508-478; (05322) 7-30-63 
 




