
Додаткові матеріали 
до опанування теми 
шукайте на сайті 
svitdovkola.org/1/14

Тиждень 14

ТАЄМНИЦІ 
КОСМОСУ

1. Які об’єкти ти бачиш на малюнку? Розкажи.

2. Чому космонавти вдягають скафандри, 
виходячи у відкритий космос?

3. Які риси характеру потрібні космонавтам? 
Обґрунтуй свою думку.
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https://svitdovkola.org/1/14?ref=ik11102-p4
https://svitdovkola.org/1/14/Tyzhden-14-coverpic.pps?ref=ik11102-p3
https://svitdovkola.org/1/14/Tyzhden-14-besida-za-kartynou.pdf?ref=ik11102-p3
https://svitdovkola.org/1/14/Tyzhden-14-diff-activities.pdf?ref=ik11102-p3
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Що можна побачити в космосі?

Кк К ОМЕТА

1. Дізнайся, що Захар побачив у телескоп.

У  є . О  вечора  з  розглядали 

. Ось , на ньому . Ось . А що це за 

? Це не , а  Венера. А це що, ? Ні.  

Це  сів на .

2. Розкажи, що ще можна побачити у телескоп.

3. Розгадай ребус і дізнайся, яка зоря вночі сяє 
найяскравіше.

4. Склади речення зі словом-відгадкою.

,
, ,,,

5. Прочитай комікс про те, як інопланетяни будували 
космічний корабель.

6. На кого з персонажів коміксу можна покластися, 
а на кого – ні? Обґрунтуй свою думку.

Кату 
номі.

Дісово! Вім-вім!

Вім-вім!

Номі нут!
Ді номі 

нут?

Мола сі.
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http://svitdovkola.org/1/14?ref=ik11105-p4
https://svitdovkola.org/1/14/Tyzhden-14-method_comment_01_104.pdf?ref=ik11104-p3
https://svitdovkola.org/https://jmil.com.ua/2015-2/kosmos?ref=ik11104-p3#dload
https://svitdovkola.org/1/13/Tyzhden-13-multfilm-zapytannia.pdf?ref=ik1199-p3
https://svitdovkola.org/1/14/Tyzhden-14-rozfarbovka_01.pdf?ref=ik11104-p3
https://svitdovkola.org/1/14/Tyzhden-14-comics.pps?ref=ik11105-p3
https://svitdovkola.org/1/14/Tyzhden-14-comics-zapytannia.pdf?ref=ik11105-p3
https://svitdovkola.org/1/14/Tyzhden-14-multfilm-zapytannia.pdf?ref=ik11105-p3
https://svitdovkola.org/1/14/Reks-cosmonaut.mp4?ref=ik11105-p3
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Чому Земля – особлива планета?

1. Прочитай “паспорт” планети, на якій ми живемо. 
Доповни його.

Небесне тіло:    планета.

Назва:      Земля.

Адреса:     
галактика Чумацький Шлях, 

Сонячна система, третя орбіта.

Період обертання навколо своєї осі:  24 години.

Період обертання навколо Сонця:  365 діб. 

Супутник:    Місяць.      

2. Максим, Тарас і Віктор 
обговорювали особливості 
планети Земля.  
Як ти вважаєш, хто з хлопців 
має рацію?

Тільки на Землі 
є вода!

Тільки на Землі 
є повітря!

Тільки Землю 
любить Сонце!

3. Досліди́, чим схожі фотографія 
Землі з космосу і глобус.

Глобус – модель Землі.

4. Відшукай на глобусі 
Україну. 

5. Бабуся Максима живе 
у Канаді. Відшукай на 
глобусі Канаду. Розкажи, 
як хлопчик може 
дістатися до бабусі, 
щоб відвідати ї ї під час 
канікул.

6. Тарас відшукав на глобусі 
6 відомих йому країн, 
а Віктор — на 4 більше. 
Скільки країн відшукав 
на глобусі Віктор? 
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svitdovkola.org/1/14

http://svitdovkola.org/1/14?ref=ik11107-p4
https://svitdovkola.org/1/14/Tyzhden-14-method_comment_01_106.pdf?ref=ik11106-p3
https://svitdovkola.org/1/14/Tyzhden-14-method_comment_06.pdf?ref=ik11107-p3
https://svitdovkola.org/https://jmil.com.ua/files/eJmil_2018-7/Europe.pdf?ref=ik11107-p3
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Як людина підкорює космос?

1. За допомогою яких приладів можна 
роздивитися космічні об’єкти із Землі?  
Відповідь обґрунтуй.

2. Пройди лабіринт і назви небесні тіла, які бачить 
кожен із космонавтів. 5. Сім’я Іванки подорожує 

Україною автомобілем. 
Який пристрій допомагає 
татові безпомилково 
визначати маршрут 
і не заблукати 
на незнайомих дорогах? 
Чи міг би він працювати 
без супутників?

3. Мама Іванки працює синоптиком — 
складає прогнози погоди.  
Як супутники допомагають їй 
стежити за рухом хмар?
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Навколо Землі кружляють штучні 
супутники, які здійснюють зйомку, 
приймають і поширюють сигнали, 
допомагають людині визначати 
місце її перебування.

4. Старший брат Іванки любить 
переглядати пізнавальні 
телепрограми, які транслюються 
з Америки. Чому він купив 
супутникову антену?

svitdovkola.org/1/14

http://svitdovkola.org/1/14?ref=ik11109-p4
https://svitdovkola.org/https://learningapps.org/watch?app=5949202&ref=ik11108-p3
https://svitdovkola.org/1/13/Tyzhden-13-multfilm-zapytannia.pdf?ref=ik1199-p3
https://svitdovkola.org/1/14/Tyzhden-14-rozfarbovka_02.pdf?ref=ik11108-p3
https://svitdovkola.org/https://svitdovkola.org/https://learningapps.org/watch?app=5955947&ref=ik11108-p3
https://svitdovkola.org/1/14/Tyzhden-14-kazkovi-kartyny.pps?ref=ik11109-p3
https://svitdovkola.org/1/14/Tyzhden-14-method_comment_kartina.pdf?ref=ik11109-p3
https://svitdovkola.org/1/14/kosmicheskaya-muzyka-dyhanie-vselennoy.mp3?ref=ik11109-p3
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