Додаткові матеріали
до опанування теми
шукайте на сайті
svitdovkola.org/1/12

ТИЖДЕНЬ 12

ВОДА

1. Розкажи, де на малюнку “заховалася” вода.
2. Чи завжди вода приносить користь?

Навіщо пити воду?

Де “живе” вода?

Вв

В ОДА

1. Розглянь фотографію Землі
з космосу. Який колір на ній
переважає? Чому?

1. Роздивись, як зменшується
частка води в тілі людини
з віком.

2. Що ти відчуваєш, коли довго не п’єш?
3. Знайди правдиві твердження.

2. Пригадай і розкажи, де є вода
в природі.

☼ Я відчуваю спрагу, коли багато рухаюся.
☼ Той, хто п’є достатньо води, добре почувається.

3. Що спільного в усіх цих об’єктів?

☼ Замість води можна пити лимонад.
☼ Корисно випити склянку води вранці натщесерце.
☼ Люди стають товстими, коли п’ють багато води.
4. Іринка до обіду випила 4 склянки води, а після
обіду – 5 склянок. Яка схема показує, скільки
склянок води випила Іринка впродовж дня?

-• -• -•

-•--

-• -• -•

Рослини, тварини, люди — усі об’єкти живої
природи містять воду.
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5. Досліди́, скільки літрів води в 9 склянках — це твоя
добова норма!
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ДО ЗМІСТУ

Якою буває вода?

3. Дізнайся про подорож краплинок.
Жили у калюжі

1. Досліди́, якою буває вода. Які органи чуття
допомогли тобі визначити кожну властивість води?

полетіти з

. Вони дуже хотіли

, побачити високі

.

почуло їхню мрію і почало дужче

Якого кольору вода?

пригрівати.

відчули себе легкими

і піднялися в

. Коли пролітали над

, замилувалися їхньою красою
і впали

Яка на смак вода?

на

.

8

9
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4. Поміркуй, як могли б розвиватися
події далі. Придумай власне
продовження казки. Чи залежать
події у казці від пори року? Як саме?

Вода у морі...
Вода у крані...
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Вода взимку...
Вода у калюжі...
Вода у джерелі... Вода влітку...
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2. Продовж речення:

5. Поміркуй, скільки сніжинок
ще не випало з хмаринок.
Утвори відповідні рівності.

2

Яку форму має вода?

1

Який запах має вода?
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ДО ЗМІСТУ

Як берегти воду?

4. Досліди́, скільки літрів води ти використовуєш під
час чищення зубів. Поміркуй, це мало чи багато.

1. Розглянь комікс і довідайся, яке “відлуння” мав
вчинок ведмежат.
Ой, дірка!

Так викинь
його!

1

2

5. В яких із зображених ситуацій людина неекономно
використовує воду?

3

4

Допоможи-но!

6

5

Ох... Треба природу
берегти…

8

7

2. Чому треба берегти воду?
3. Чому кажуть, що добро повертається добром?
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6. Що ми можемо зробити, аби зберегти запаси води
на Землі? Складіть правила користування водою.

svitdovkola.org/1/12

93

