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Умовні позначення:

—  поміркуй,  

виконай завдання

—  скринька 

порад

— попрацюй у парі — прочитай

— попрацюй у групі — пограй у гру

— досліди’ — словничок

Дорогий другокласнику! 
Дорога другокласнице!

Ми, Дмитрик і Наталочка, віта-
ємо тебе на наступній сходинці 
до знань про навколишній світ.

Разом із підручником ми про-
довжимо досліджувати і пізна-
вати таємниці природи, сучасне 
і минуле нашої країни, вчитися 
піклуватися про своє здоров’я, 
дотримуватися правил безпеч-
ної поведінки в різних ситуаціях. 
А ще ознайомимося з основа-
ми науки інформатики, навчимося самостійно 
працювати з інформацією та застосовувати на 
практиці набуті знання.

Учися, дитино, бо вчитися треба!
Учися, голубко, хай розум не спить,
хай серце, і воля, і дух росте в силу,
хай книжка розкрита любові навчить...

                                                                          Володимир Масляк

— електронний додаток
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Вступ

 Як ти провів/провела свої перші літні канікули? Про що 
дізнався/дізналася?

 Обговоріть, у яких мальовничих куточках України ви побу-
вали. Поділіться своїми враженнями.

 Де ти мрієш іще побувати? Про що хочеш дізнатися?

Я дізнався, що найповільніші іс-
тоти на нашій планеті — равлики.

Вони так помалу рухаються, що 
за одну хвилину долають відстань, 
яка дорівнює приблизно 6 санти-
метрів.

А я дізналася, чому не мож-
на поливати рослини, коли на 
них падає сонячне проміння. 
Виявляється, коли пече сонце, 
кра пельки води на листочках 
збирають його промені, немов 
збільшувальні скельця. Від цього 
рослина може отримати опіки.



Із цього розділу ми дізнаємося про 
права і обов’язки школярів, спільноту 

класу та шкільні традиції.

А також — що вивчає інформатика, 
які надзвичайні ситуації можливі 

у школі та як уникнути небезпеки на 
шляху до школи.

МОЯ ШКОЛА
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У ШКОЛІ

          Права та обов’язки школярів

 Що ти знаєш про права і обов’язки школярів?

Тобі, напевне, доводилося чути вислів «людина має 
право». Що це означає? Візьмімо для прикладу пра-
во на медичну допомогу. Якщо ти захворієш чи от-
римаєш травму, тобі обов’язково мають допомогти 
медичні працівники.

Кожна людина має не тільки права, а й обов’язки. 
Певні обов’язки є і в тебе.

Обо’в’язок — те, чого треба завжди дотримувати-
ся; що слід неодмінно виконувати.

 За поданими ілюстраціями обговоріть, які права та 
обов’язки є в учнів.

відпочиватинавчатися

дотримуватися 
чистоти і порядку

поважати старших
та одне одного

ввічливо 
спілкуватися

піклуватися 
про інших
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 Які права одне одного порушили діти? Чому важливо ста-
витися до інших з повагою?

Жахливі слова
Дівчинка гарненька,
хлопчик чепурненький
посварились у дворі,
щось не поділили в грі.
 — Ти — дурна!
 — Ти — дурень сам!
 — Ну, тобі я зараз дам!
Так кричали діти,
що здійнявся вітер,
сонечко злякалося — 
в хмару заховалося.

                                                 Тетяна Лисенко

Стався до інших так, як ти хочеш, щоб ставилися 
до тебе.

 А як думаєш ти? До кого звертаєшся у разі порушення 
твоїх прав? Чому?

Кожна дитина має право на любов, піклування та 
захист з боку рідних і держави.

Дмитрику, а до кого можна звернутися по 
допомогу, якщо порушують твої права?

На мою думку — до батьків, близьких 
родичів, учителів, поліцейських.
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Безпека у школі

 Від чого залежить безпека у школі?

Ти вже навчаєшся у другому класі. У школі все тобі 
звичне і знайоме. Проте навіть тут можуть виникнути 
небезпечні ситуації.

Небезпе’чні ситуації — ті, що загрожують здо-
ров’ю і навіть життю людини.
Безпе’ка — відсутність загроз.

 Обговоріть поведінку зображених учнів у школі. До яких 
наслідків це може призвести? Що ви порадили б цим ді-
тям?

Наталочка вважає, що небезпечні ситуації 
у школі виникають через порушення 

учнями правил поведінки. А як думаєш ти?
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 Дослідіть, що змінилося на території вашої школи. Які не-
безпеки тут можуть підстерігати учнів? Чому?

 Що трапилося з Вовчиком? Чому?

Не бігай на перервах

На перерву Вовченя
мчить стрілою навмання.
Полякалися звірята —
геть з дороги утікати.
Хто не встиг, той, звісно, впав.
Вовчик далі прямував.

Тільки стінка не тікала,
мов на варті, все стояла.
Бац! — у стінку Вовчик наш,
заяскріло в очах аж...
Простягнувся і лежить —
довго ще не побіжить...
                  Світлана Гарбуз

Щоб не трапилося біди, дотримуйся правил пове-
дінки у школі.
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Шляхи виходу учнів зі школи у разі
виникнення надзвичайних ситуацій

 Чому потрібно добре знати основні та запасні виходи зі 
школи?

 Розгляньте зображені ситуації. Обговоріть, як діяти у та-
ких випадках.

На жаль, у школі можуть виникнути такі небезпеки: 
пожежа, витік газу, прорив труби, обвал стіни тощо. 

Щоб швидко покинути приміщення, ознайомся 
з можливими шляхами виходу з нього та дотри-
муйся таких правил:

     

НЕ ПАНІКУЙ

СЛУХАЙ УЧИТЕЛЯ

НЕ ВІДСТАВАЙ

 Розгляньте шляхи виходу з актового залу школи. Спро-
буйте визначити напрям руху: 

 1 група — для Наталочки; 
 2 група — для Дмитрика, 
 щоб вони якнайшвидше покинули приміщення.
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 1. Дослідіть шляхи виходу з приміщень вашої школи.

 2.  Потренуйтеся, як можна швидко вийти з класу, спорт-
залу, бібліотеки, їдальні. 

Блокнот-планер

 Виготов блокнот-планер за поданим зразком.

1. 2.

4. 5.3.
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ІНФОРМАЦІЯ. ДІЇ З ІНФОРМАЦІЄЮ

Що вивчає інформатика. Правила  
поведінки в комп’ютерному класі

 Як ти розумієш зміст слова «інформація»?

 Розгляньте малюнок. Підготуйте відповіді на запитання.

 1.  Яка пора року зображена на малюнку? Чому ви так вва-
жаєте?

 2. Що роблять діти та дорослі?

 3. Що можна дізнатися про кафе?

Спостерігаючи за навколишнім світом, спілкуючись, 
читаючи, ми про щось дізнаємося — тобто, отримує-
мо інформацію.

 Розкажи про себе. Поміркуй, у яких ситуаціях ця інформа-
ція є важливою.
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У сучасному світі люди отримують дуже багато 
інформації. Як працювати з нею, нам підкаже нау-
ка інформатика. А впоратися з величезним пото-
ком інформації допоможе універсальний пристрій — 
комп’ютер.

 Як потрібно поводитися в комп’ютерному класі? Чому?  
Ознайомся з основними правилами.

Правила поведінки під час роботи  
з комп’ютером

Працюй за 
комп’ютером не 
більше ніж 15 хв.

Не торкайся 
дротів, 

розеток.

Не торкайся 
екрана 

монітора.

12 1

2

3

4

5
6

11

10

9

8

7

Не клади нічого 
на клавіатуру.

Відстань від очей до екрана монітора  
має бути не менше ніж 50 см.

 За наведеними умовними знаками доповніть правила по-
ведінки в комп’ютерному класі.

Не намагайся відновити 
роботу комп’ютера 
самостійно. Негайно 
поклич учителя!

 З’ясуй, яке слово можна утворити з поданих слів.

ІНФОРМАЦІЯ + АВТОМАТИКА =?

Не вмикай комп’ютер 
без дозволу вчителя.
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МІЙ КЛАС

Спільнота класу

 Що таке спільнота класу?

Коли ми говоримо «клас», це може означати як 
приміщення, де ти навчаєшся, так і учнів, котрі навча-
ються в ньому.

Кла’сна спільно’та — група дітей, які мають між 
собою багато спільного: завдання, учителів, при-
міщення, друзів, правила.

 Пригадай, які цікаві події відбулися у твоєму класі ми-
нулого року. Що ви зробили спільно, аби кожному було 
комфортно серед однокласників?

 Яких правил важливо дотримуватися у класній спільноті? 
Чому? Які з них діють у вашому класі?

 Чому із Максимком ніхто не хотів дружити?

Гарний хлопець
       Гарний хлопець наш Максим,
       та ніхто не дружить з ним,
       бо дере він свого носа
       навіть вище хмарочоса.

                Марія Пономаренко
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Ти, звичайно, хочеш, аби однокласники тебе люби-
ли і поважали, не кривдили, а допомагали й підтри-
мували. 

Добрози’чливий — той, який зичить (бажає) лю-
дям добра, співчутливо ставиться до інших, піклу-
ється про них.

 Обговоріть, хто із зображених учнів ставиться до своїх 
однокласників доброзичливо, а хто — ні. Поміркуйте, як 
можна помирити дітей.

 Придумайте мирилку і розіграйте сценку примирення. 

Звертайся до однокласників на ім’я; 
намагайся бути привітним, ввічливим, 
доброзичливим; нікого не ображай, 

роби добрі справи, допомагай іншим.

Як же цього досягти? Що потрібно робити?
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Культура спілкування

 Для чого потрібно вміти спілкуватися?

Ти живеш серед людей, щодня спілкуєшся зі своєю 
сім’єю, друзями, вчителями.

Спілкува’тися — підтримувати взаємні стосунки, 
розуміти одне одного.

У різних ситуаціях люди спілкуються по-різному, 
але важливо завжди з повагою ставитися до співроз-
мовника.

 Поміркуйте, хто із зображених дітей уміє спілкуватися, 
а хто — ні. 

Так, умію.
Я уважно слухаю і не перебиваю 

співрозмовника.
Не викрикую, не розмахую руками, 

не вживаю грубих слів.
Завжди говорю правду.

Поважаю право кожного мати 
свою думку.

Дмитрику, а ти вмієш спілкуватися?
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 Розіграйте сценки спілкування з однолітками, вживаючи 
слова ввічливості.

 Поясни, що означає фраза «слів на вітер не кидай».
Щире слово

  Ти ж бо добре пам’ятай:
  cлів на вітер не кидай.
  Перш ніж хочеш щось сказати,
  треба добре міркувати.
  Адже мудре, щире СЛОВО —
  cпілкування є основа.
                                     Марія Пономаренко

Люди можуть спілкуватися і без слів — за допомо-
гою міміки і жестів.

Же’сти — зміна положення, рухи тіла.
Мі’міка — вираз обличчя.

 Обговоріть, що означають жести та міміка зображених ді-
тей.

Культура спілкування — це ввічливі слова і добрі 
вчинки. Культурна поведінка прикрашає людину, 
допомагає їй спілкуватися з іншими.
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Шкільні традиції

 Що таке традиції?

Школа — твоя друга домівка. Адже тут ти проводиш 
доволі багато часу: здобуваєш знання з різних пред-
метів, розвиваєш свої здібності, вдосконалюєш уміння. 
А ще — вчишся спілкуватися з однолітками, дружити.

У школі, як і в кожній родині, є будні і свята, є свої 
традиції.

Традиції школи — це ті визначні події, які об’єд-
нують учнів, учителів та батьків в один колектив, 
одну велику родину.

 Які шкільні традиції зображено на світлинах?

Привіт, Дмитрику і Наталочко!
Як у вашій школі відзначили День знань?

Привіт, друзі!
У нашій школі існує традиція святкувати 

День знань на природі. Ми гралися, 
співали, відпочивали. Було дуже весело.
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 Дізнайтеся: 1 група — про традиції рідної школи; 2 гру-
па — про видатних людей, які навчалися у вашій школі; 
3 група — якою була ваша школа в минулому.

                         * * *
    Наша рідна школа біля гаю
    схожа на літак-аероплан.
    Цей літак щоранку вирушає
    до Країни творчості і знань… 
                                                  Анатолій Качан

 Пофантазуйте, ніби ви подорожуєте на машині часу. 
Розкажіть, якою ви побачили школу майбутнього.

 Уяви себе репортером. Візьми у батьків або родичів 
інтерв’ю на тему «Традиції школи, у якій ви навчалися».

Підставка для шкільного приладдя

 Виготов підставку для шкільного приладдя за поданим 
зразком.

3.2.1.



20

Інформація та повідомлення

 Завдяки чому людина отримує інформацію?

 Розгляньте малюнок. Обговоріть, за допомогою яких  
органів чуття зображені люди сприймають інформацію.

Інформація передається за допомогою повідомлень.

Повідо’млення — це звуки, символи, жести, умов-
ні сигнали тощо.

Повідомлення розрізняють за способом сприйнят-
тя та способом подання.

За способом сприйняття повідомлення бувають:

  зорові   нюхові     слухові      смакові     дотикові
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За способом подання повідомлення бувають:

 Наталочка підготувала малюнки. Допоможи їй визначити, 
які це повідомлення за способом подання та за способом 
сприйняття.

 Обговоріть, які повідомлення ви отримуєте протягом дня. 
До якого типу повідомлень вони належать за способом 
сприйняття та за способом подання?

 Наведіть приклади повідомлень, якщо обмін інформацією 
відбувається: 

 1 група — між людьми; 2 група — між людьми і тварина-
ми; 3 група — між людьми і технічними пристроями.

 Логічна задача
 Склади слово, розмістивши літери у порядку зростання 

поданих чисел.

М І Н Р А Я Ц О Ф І
6 9 2 5 7 10 8 4 3 1

текстові числові умовні  
сигнали і жести

графічні звуковікомбіновані
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МІКРОРАЙОН ШКОЛИ

Дорога до школи

 Як безпечно дістатися до школи?

Ти вже знаєш, що найближчий шлях до школи не 
завжди безпечний. На твоєму шляху не повинно бути 
будівельних майданчиків, смітників, каналізаційних 
люків — місць, де можна поранитися, забруднитися, 
впасти.

 Обговоріть, хто із зображених дітей обрав безпечний 
маршрут до школи.

22
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 Які дорожні знаки зображено на малюнку? Що вони озна-
чають?

 Разом із дорослими досліди мікрорайон своєї школи. Ви-
знач і старайся оминати всі небезпечні місця на маршруті 
«дім — школа — дім».

23
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Безпека на дорозі.  
Дорожня розмітка

 Які бувають дороги? Які дороги є у твоєму місті (селі)?

Ти вже знаєш, що пішоходи повинні рухатися по 
тротуарах або пішохідних доріжках, а транспорт — по 
проїзній частині дороги. Якщо пішохідних доріжок не-
має, можна йти узбіччям. 

 Відшукайте на малюнках пішохідні переходи. Як вони по-
значені? Пригадайте правила переходу доріг.

На дорогах можна побачити білі позначки. Це — 
дорожня розмітка. Вона допомагає регулювати рух 
транспорту і пішоходів.

Наталочка вважає, що по узбіччю 
потрібно рухатися назустріч транспорту. 

А як думаєш ти?
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 Розглянь малюнок. Які лінії дорожньої розмітки тобі зро-
зумілі? Що вони означають? Чи доводилося тобі бачити 
таку розмітку у своєму місті (селі)?

 Відшукайте на малюнку «острівець безпеки». Поміркуйте, 
для чого він призначений. Який це тип повідомлення за 
способом подання?

На «острівцях безпеки» пішоходи можуть зупини-
тися, щоб пропустити транспорт.

 Проведіть гру «Пішохід на дорозі»:

 1 група — зображає транспорт;

 2 група — пішоходів.

 Ведучий контролює дотримання правил дорожнього руху.
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Перехід дороги на регульованому  
і нерегульованому перехресті

 Як потрібно переходити дорогу на перехресті?

Якщо дороги перетинають одна одну або розгалу-
жуються в різні сторони, утворюється перехрестя.

 Розгляньте малюнки. Обговоріть, якої форми бувають 
перехрестя. На що вони схожі? Яке із зображених пере-
хресть, на вашу думку, регульоване?

Перехрестя, на якому встановлено світлофори, на-
зивають регульованим. Якщо ж світлофори відсутні, 
то це — нерегульоване перехрестя.

 Розіграйте ситуації переходу дороги на перехресті:

 1 група — регульованому хрестоподібному;

 2 група — нерегульованому Т-подібному.



27

Під час переходу дороги на нерегульованому пе-
рехресті потрібно бути дуже уважним/уважною.

 Про яку лінію дорожньої розмітки говориться у вірші?
   Перехід вулиці 

Якщо на вулиці відсутній знак, 
потрібно нам зробити так: 
при дорозі зупинитись 
і наліво подивитись. 
Бачиш: транспорту немає —
до середини рушаєм. 
Є тут лінія чудова —
не звичайна, розділова. 
Знов на ній ти зупинись 
і направо подивись. 
Всі машини пропусти —
після цього можеш йти.

                                                          Віра Паронова

Доміно «Дорожні знаки»

 Виріж картки із зображенням дорожніх знаків і пограй 
з однокласниками в гру доміно.

1. 2.

3. 4.
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Як ми сприймаємо інформацію.  
Інформація правдива і неправдива

 Чи може будь-який предмет або явище містити інформацію?

 Розгляньте малюнки і визначте, яку інформацію передано 
в кожному випадку. Для кого вона призначена?

 Передайте одне одному наступні повідомлення без слів.

 Наведіть приклади:

 1 група —  подання тієї самої інформації за допомогою різ-
них повідомлень;

 2 група —  сприйняття того самого повідомлення різними 
людьми по-різному.

У мене  
все добре.

Надворі 
холодно.

До 
зустрічі!
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 Прочитайте текстові повідомлення. Поміркуйте і визнач-
те, які з них правдиві, а які — ні.
 1 серпня — День знань.
 Тиждень має сім днів.
 Найближчий шлях до школи завжди безпечний.
 Горобець і голуб — перелітні птахи.
  Дорожня розмітка допомагає регулювати рух тран-

спорту і пішоходів.
 Вовк — дика тварина.

Інформація може бути правдивою і неправдивою.

 Розглянь малюнки. Поміркуй, яку інформацію вони міс-
тять: правдиву чи неправдиву.

 Чи любиш ти фантазувати? Намалюй чарівного птаха.

 Логічні задачі
 1.  «Переклади» одну паличку так, щоб рівність стала пра-

вильною.

 2. Поміркуй!
  Чим закінчується вечір і починається ранок? 
  Яке слово об’єднує 33 букви?
  Що важче: кілограм пір’я чи кілограм заліза?
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 На с. 6  знайди продовження речення: 
«Кожна людина має …».

 Розкажи про свої обов’язки.

 На с. 10–11  відшукай малюнок, 
з якого взято цей фрагмент. Роз-
кажи, як діяти у такій ситуації.

 Які правила є у твоїй класній спіль-
ноті?

 На с. 18–19  знайди продовження речення: «Традиції 
школи — це …».

 На с. 24  відшукай зображення узбіччя. Як потрібно 
рухатися по ньому? Чому?

 Яке перехрестя називають регульованим?
А На якому встановлено світлофори.
Б На якому є підземний перехід.
В На якому є дорожня розмітка.

 Розкажи, за допомогою чого люди отримують інфор-
мацію.

 На с. 21  знайди зображення повідомлення, переда-
ного з допомогою жестів.

 Наведи приклади правдивої та неправдивої інформа-
ції.

 На с. 5  відшукай зображення комп’ютерного класу. 
Розкажи про правила поведінки в ньому.

Підсумовуємо разом



Ми дізнаємося про зорі і планети, 
про форму Землі, причини зміни дня 
і ночі та пір року, про явища природи, 

погоду та її складові.

А також навчимося користуватися 
глобусом, термометром; ознайомимося 

з інформаційними процесами та 
видами сучасних комп’ютерів.

МІЙ ДІМ — ЗЕМЛЯ
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ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ

         Земля — планета, на якій я живу

 Що ти знаєш про нашу планету?

Ми живемо на планеті Земля. Вдень бачимо земну 
поверхню, на небі — Сонце, хмари. Безхмарної ясної 
ночі нас зачаровує світло безлічі зір, казковий вигляд 
Місяця. Наша планета є частиною Сонячної системи, 
до складу якої входять: Сонце, планети, супутники 
планет, астероїди, комети тощо. 

Зо’рі — це величезні розжарені газові кулі, що ви-
промінюють світло. 
Со’нце — найближча до Землі зоря.

 Розглянь зображення Сонячної системи на с. 31 . 
Прочитай назви планет. Визнач, яка за порядком від Сон-
ця планета Земля.

Так, я бачила фото нашої 
планети, зроблене з космосу.

Наталочко, чи знаєш ти, яку 
форму має Земля?
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Наша планета має форму кулі. 
Вона постійно обертається навколо 
своєї осі — уявного стержня, нахи-
леного під кутом. Ця вісь ніби про-
ходить через усю земну кулю. Тому 
її так і називають — вісь Землі.

На знімку з космосу можна по-
бачити, що більша частина поверхні нашої плане-
ти блакитного кольору, бо її займає вода, а ділянки 
суші — жовто-коричневі та зелені.

 Уявіть себе інопланетянами, які прилетіли на планету 
Земля. Розкажіть про свої враження.

Дмитрику, а ти знаєш, що таке 
глобус і для чого він призначений?

Щоб люди краще зрозуміли, який 
вигляд має наша планета, вчені 

винайшли модель Землі — глобус.

земна вісь Обговоріть, чим глобус подібний до пла-
нети Земля і чим від неї відрізняється.

Гло’бус — рухома модель Землі; 
зменшене у багато разів зобра-
ження земної кулі.

На глобусі голубим кольором позна-
чено океани, моря та інші водойми, жовто-коричневим 
і зеленим — ділянки суші, на якій є гори та рівнини.

 Проведіть дослід і переконайтеся, що глобус обертаєть-
ся навколо своєї осі — металічного стержня. Знайдіть на 
глобусі Україну.



34

Чому буває день і ніч

 Чому відбувається зміна дня і ночі?

Ти вже знаєш, що сонячні промені не проходять 
крізь непрозорі тіла. Тому вони освітлюють повер-
нутий до Сонця бік земної кулі, а її протилежний бік 
у цей час знаходиться в тіні.

      

день

ніч

 Проведіть дослід.

 Візьміть ліхтарик — це буде уявна модель Сонця. Посвітіть 
ліхтариком на глобус. Чи весь глобус потрапив під стру-
мінь світла? Що, на вашу думку, панує на освітленій части-
ні глобуса — день чи ніч? А на затемненій частині? Повіль-
но оберніть глобус навколо осі. Що спостерігаєте? 
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Причиною зміни дня і ночі є обертання Землі 
навколо своєї осі.

		  Махнула птиця крилом, 
закрила півсвіту чорним рядном.

		  Звечора вмирає, а вранці оживає.

 Обговоріть, у яку пору року день найдовший. Висловте 
припущення, чому.

 Розкажи, що може відбуватися вдень, а що — вночі.

Час, за який Земля здійснює повний оберт навко-
ло своєї осі, називають добою. Доба триває 24 го-
дини.

Дмитрику, відгадай загадки.

Звісно, це ніч і день. А давай дізнаємося, 
скільки годин триватиме сьогоднішній день.

ÊÐÀÌÍÈÖß
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Чому бувають пори року

 Чому на Землі відбувається зміна пір року?

 Які пори року ви знаєте? Пригадайте, яка пора року най-
тепліша, а яка — найхолодніша.

Наша планета обертається не лише навколо своєї 
уявної осі, а й одночасно з великою швидкістю руха-
ється навколо Сонця, хоча ми цього не помічаємо. 

Під час цього руху нахил осі не змінюється, тому 
Сонце по-різному освітлює Землю. Якщо сонячні 
промені падають на земну поверхню прямо, вони до-
бре нагрівають її, а якщо під кутом, то слабше. У тій 
частині Землі, яка отримує найбільше світла і тепла, 
настає літо. Там, де земна поверхня освітлюється 
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і нагрівається менше, панує осінь або весна. А в ту 
частину нашої планети, на яку потрапляє найменше 
сонячного тепла і світла, приходить зима.

 За поданими малюнками розкажіть, як змінюється висота 
Сонця на небосхилі опівдні в різні пори року.

  

Повний оберт навколо Сонця Земля робить за рік. 
Рік триває 12 місяців (приблизно 365 днів).
Рух Землі навколо Сонця спричиняє зміну пір року.

Інопланетянин

 Виготов із паперу фігуру інопланетянина за поданим зразком.

1.
2.

3. 4.
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Інформаційні процеси

 Які дії можна виконувати з інформацією?

 Обговоріть зображені ситуації.

Пошук і отримання інформації

Опрацювання інформації

 

Зберігання інформації

Передавання інформації

Усі дії, пов’язані з пошуком, отриманням, зберіган-
ням, опрацюванням та передаванням інформації, на-
зивають інформаційними процесами.

0

5

10

15

20

25

30
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 Іще раз розглянь перші три малюнки на попередній сто-
рінці. Скористайся наведеною схемою і визнач у кожному 
випадку джерело та приймач інформації.

 Поміркуйте, для чого призначені зображені предмети.

 Як ти можеш зберегти інформацію про вигляд осіннього 
парку?

 Доповніть подані речення та на їх основі складіть розпо-
відь «У музеї».

 Ми отримуємо відомості про життя наших предків, 
коли розглядаємо ...
 Ми опрацьовуємо інформацію, коли ...
 Наші пращури зберегли ...
 Вони передали свою історію у ...

 Логічна задача
 Четверо хлопців обмінялися рукостисканнями. Скільки 

рукостискань було зроблено?

Джерело інформації 
(об’єкт, який її 

містить)

Приймач інформації 
(об’єкт, який її 

отримує)

Повідомлення

Музей етнографії 
та художнього 
промислу
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Я ПІЗНАЮ ПРИРОДУ

Що таке явища природи

 Що ти знаєш про явища природи?

У природі постійно відбуваються зміни. Зміна дня 
і ночі, пір року, поява хмар, вітру, випадання дощу 
або снігу, замерзання води, цвітіння рослин, дости-
гання плодів і насіння, жовтіння й опадання листя, 
відліт птахів у вирій або їх повернення з теплих кра-
їв — усе це явища природи.

 За малюнками розкажіть про зміни:

 1 група — у неживій природі;

 2 група — у житті рослин; 

 3 група — у житті тварин.

      

 Назви’ пори року, зображені на малюнку. За якими озна-
ками їх можна розпізнати? Скільки місяців триває кожна 
пора року?
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 Відгадай загадки. Які явища природи тут названо?
    Голі поля, мокне земля,
      дощ поливає. Коли це буває? 

    Сонце пече, липа цвіте,
      жито достигає. Коли це буває?

Явища природи, які відбуваються в певні пори 
року, називають сезонними.

 Позмагайтесь, хто наведе більше прикладів сезонних 
явищ у природі.
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Як відбувається колообіг  
води в природі

 Пригадай, до якої природи належить вода. Розкажи, які 
властивості води ти знаєш.

 

 Обговоріть, у яких станах буває вода в природі. 

      

Вода в природі буває у трьох станах: рідкому, 
твердому і газоподібному.

 Як змінюється стан води при нагріванні та охолодженні? 
Як це можна довести за допомогою дослідів?

      

про- 
зора

текуча

без
смаку

без
запаху

без- 
барвна

набуває
форми

посудини

розчиняє
цукор,
сіль
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При нагріванні вода перетворюється на водяну 
пару. Цей процес називають випаровуванням. 

 Пригадай, де в природі є вода.

Вода в природі безперервно рухається. Під впли-
вом Сонця з поверхонь водойм, вологого ґрунту, 
листків, тіл людей і тварин постійно випаровується 
вода. У повітрі водяна пара охолоджується і пере-
творюється на дрібні краплі води. З них формують-
ся хмари, які з часом стають більшими і темнішими. 
Краплини важчають і падають у вигляді дощу, інко-
ли — граду, взимку — снігу. Потрапивши на земну 
поверхню, частина води випаровується. І рух води по 
колу повторюється знову. 

Перетворення води з одного стану в інший і пере-
міщення її в природі називають колообігом води.

 Пофантазуйте і складіть казку про подорож Краплинки.
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Чому буває вітер

 Де в природі є повітря? Пригадай, які властивості воно 
має.

Наша планета Земля з усіх боків оточена повітрям. 
Голубе небо — це шар повітря, освітлений променя-
ми Сонця.

 Обговоріть, кому і для чого потрібне повітря.

Повітря потрібне усім організмам для дихання.

 Проведіть досліди.

 Дослід 1. Надуйте повітряну кульку й обережно покладіть 
її у посудину з теплою водою. Що помітили? Чому кулька 
збільшилася в розмірах?

 Дослід 2. Покладіть ту саму кульку в посудину з холодною 
водою. Що помітили? Чому кулька зменшилась у розмірах?

прозоре

безбарвне

без запаху

без смаку

займає увесь 
доступний простірневидиме

 Поміркуйте, що відбувається з повітрям: 
 1 група — при нагріванні; 2 група — при охолодженні.
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Повітря при нагріванні розширюється, при охоло-
дженні — стискається.

 Відгадай загадку.

 Крил не має, скрізь літає та ще й куряву здіймає.

 Що ти знаєш про вітер? Як він утворюється?

Сонячні промені нагрівають земну поверхню, від 
якої нагрівається і повітря. При нагріванні воно роз-
ширюється і стає легшим. Тепле, легке повітря підні-
мається вгору. Там воно охолоджується, стискається, 
важчає й опускається вниз. Так виникає вітер — рух 
повітря вздовж земної поверхні.

 Доведіть, що:

 1 група — дія вітру корисна; 2 група — дія вітру шкідлива.

Човник

 Виготов човник за поданим зразком.

1.

3. 4. 5.

2.
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КОМП’ЮТЕРНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ  
ВИКОНАННЯ ДІЙ З ІНФОРМАЦІЄЮ

Історія створення комп’ютера

 Що передувало появі комп’ютера?

Ти вже знаєш, що для роботи з інформацією сучас-
ній людині потрібен комп’ютер. Цей звичний для нас 
пристрій винайшли порівняно недавно. Його появі 
передували два великі періоди часу, умовно названі 
ручною та механічною епохами.

 За малюнками висловте припущення, що люди вико-
ристовували для обчислень у минулому.

Ручна епоха

Із плином часу обчислення ставали складнішими. 
Аби їх полегшити, люди почали створювати спеціаль-
ні машини для лічби.
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 Розглянь зображення механічних пристроїв для обчис-
лень. Які арифметичні дії вони могли виконувати?

Механічна епоха

 За світлинами розкажіть про перші електронні машини.

Електронна епоха

 Поміркуй, чому згадані вище історичні періоди отримали 
назви ручна, механічна та електронна епохи.

 Пофантазуйте, якою буде наступна епоха.

 Логічна задача
 Дівчинка записала в ряд усі числа від 1 до 30. Скільки ра-

зів вона записала цифру 2?

Механічна машина 
Блеза Паскаля для 
знаходження суми 
та різниці чисел

Арифмометр Ґотфріда 
Лейбніца для 

знаходження суми, 
різниці, добутку та 

частки чисел

Перший  
комп’ютер  

Чарльза Беббіджа

Перший у Європі 
комп’ютер 

С.О. Лебедєва

Перший кишень-
ковий комп’ютер 

Apple Newton

Перший 
персональний 

комп’ютер Apple
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Я СПОСТЕРІГАЮ ЗА ПОГОДОЮ

Погода та її складові

 Що ти уявляєш, коли чуєш слово «погода»?

 Збираючись до школи, Наталочка поцікавилася, яка сьо-
годні погода. Поміркуйте, навіщо їй це потрібно.

 

 Дмитрик виступив перед класом із повідомленням, яке 
підготував за таблицею «Складові погоди». Спробуйте  
уявити, про що розповів Дмитрик однокласникам. 

Складові погоди

Температура
повітря

Хмарність Опади Вітер

Спекотно

Сонячно, ясно Дощ Легенький

Тепло

Хмарно Сніг Помірний

Холодно

Похмуро Град Сильний
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 Поясніть, як ви розумієте народну мудрість: «Трапляєть-
ся, що на день сім погод буває».

Погода дуже мінлива. Протягом дня вона може змі-
нюватися декілька разів. 

Зміна температури повітря, хмарності, опадів і віт-
ру — явища погоди.

 Які явища погоди зображені на малюнках? Поміркуй, які 
з них можуть бути небезпечними для людини.

 Поспостерігай, як змінюється погода протягом дня.

Ракета

 Виготов аплікацію за поданим зразком.

1. 2. 3.
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       Як вимірювати температуру

 Як ти розумієш слово «температура»? Що ти знаєш про 
термометр?

 За малюнками розкажіть, які бувають термометри за-
лежно від їх призначення. Які термометри і як саме вико-
ристовують у вашій сім’ї?

Коли ми кажемо «тепло» чи «холодно», маємо на 
увазі температуру. Її вимірюють термометром. Тер-
мометри є різні: для вимірювання температури тіла 
людини, повітря, води.

 За малюнком розкажи, з чого склада-
ється термометр.

 Виконай досліди.

 Дослід 1. Опусти термометр у склян-
ку з теплою водою. Що спостеріга-
єш? Що відбувається зі стовпчиком 
рідини в термометрі?

 Дослід 2. Опусти термометр у склян-
ку з холодною водою. Що спостері-
гаєш? Що відбувається зі стовпчиком 
рідини в термометрі?

При підвищенні температури рі-
дина в термометрі розширюється і піднімається по 
трубці вгору; при охолодженні — стискається і опус-
кається вниз.

Корпус

Скляна 
трубка

Шкала
з поділками

Забарвлений
спирт або 

ртуть
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Градуси тепла позначають знаком «+», а холоду — 
знаком «–». Слово «градус» замінюють маленьким 
кружечком. Наприклад, +5°, –5°. 

 Поміркуйте, де температура повітря нижча: біля поверхні 
Землі чи вище. Чому?

 Обговоріть:

 1 група —  у яку пору року повітря найтепліше, а в яку — 
найхолодніше. Чому?

 2 група —  у яку пору дня повітря найтепліше, а в яку — 
найхолодніше. Чому?

Температура повітря змінюється зі зміною пір року 
і протягом дня. Це залежить від висоти Сонця на 
небосхилі. Чим вище піднімається Сонце, тим теп-
ліше, чим нижче — тим холодніше.

 Виміряй температуру повітря в кімнаті, води у склянці. 
Запиши покази в робочий зошит.

 Разом із батьками виміряй температуру свого тіла. Кори-
стуйтеся термометром обережно, щоб не розбити. Якщо 
температура вища ніж 37°, це означає, що ти захворів/за-
хворіла.



52

Як передбачають погоду

 Звідки твоя родина дізнається, якою буде погода? Визнач 
у кожному зображеному випадку джерело та приймач  
інформації.

Щодня люди слухають прогноз погоди по радіо 
й телебаченню, проглядають на смартфоні чи план-
шеті на сайті «Погода» за допомогою мережі Інтер-
нет. Що ж таке прогноз погоди? Про що в ньому по-
відомляють? 

 Поміркуйте, кому і для чого потрібні передбачення погоди.

 Наталочка і Дмитрик разом з однокласниками та вчи-
телькою побували на екскурсії на метеорологічній станції. 
Про що запитували діти? А що запитали б ви у працівника 
станції?

Метеорологі’чна ста’нція — установа для прове-
дення спостережень за погодою.



53

У багатьох місцях на Землі є 
метеорологічні станції. Там пра-
цюють сино’птики — люди, які 
вивчають погодні явища, постій-
но спостерігають за їх змінами 
і складають прогнози погоди. 

Прогно’з пого’ди — це на-
укове передбачення, якою 
буде погода наступного дня, 
тижня, місяця.

 Які народні прикмети, що допо-
магають передбачити погоду, ти 
знаєш? Які з них тобі вже вдалося 
перевірити?

Як люди наперед 
дізнаються, якою 

буде погода?

Кого називають 

синоптиками?

Українська 
метеостанція 

ім. В. Вернадського 
в Антарктиці 
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Види сучасних комп’ютерів

 Поміркуй, чи може сучасна людина прожити без ком-
п’ютера.

Нині існує багато видів комп’ютерів. Вони мають 
різні форми, розміри та призначення.

 Ознайомся з різними видами комп’ютерів.

Комп’ютери

Стаціонарний 
персональний

комп’ютер

Суперкомп’ютер Кишеньковий
комп’ютер

Стаціонарний комп’ютер — 
пристрій, який потребує безпе-
рервного живлення від електро-
мережі.
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Ноутбук — переносний комп’ютер 
невеликих розмірів, що може працюва-
ти на батареї.

Нетбук — невеликий ком-
п’ютер, призначений для ро-
боти в Інтернеті.

Планшетний комп’ютер — 
пристрій, оснащений сенсор-

ною панеллю, яка реагує на дотик.

Кишеньковим називають ком-
п’ютер, який може поміститися 
в кишені. Якщо комп’ютер має 
ще функції мобільного телефона, 
його називають смартфоном, або комунікатором.

Розумний годинник — пристрій, 
який, окрім вимірювання часу, виконує до-
даткові функції: калькулятора, переклада-
ча з іноземних мов, медіа-плеєра, мобіль-
ного телефона тощо.

 Розкажи, яким комп’ютером користуєшся ти, твої рідні.

 Уявіть себе експертами з продажу комп’ютерної техніки 
і допоможіть обрати потрібний вид комп’ютера для:

 1 група —  директора фірми, який часто буває у відря-
дженнях;

 2 група —  головного бухгалтера на підприємстві;

 3 група —  студента/студентки, що часто спілкується зі 
своїми друзями.

 Логічна задача
 У Наталочки є п’ять кілець: червоне, оран-

жеве, жовте, зелене та синє. Скільки різ-
них пірамідок можна скласти, використо-
вуючи всі кільця? 
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 Що таке глобус?

 На с. 35  знайди продовження речення: 
«Час, за який Земля здійснює повний оберт навколо 
своєї осі, ...».

 Скільки місяців триває рік?

 На с. 42–43  відшукай малюнок, 
з якого взято цей фрагмент. Що на 
ньому зображено?

 Продовж речення: «Рух повітря 
вздовж земної поверхні — це ...».
А вітер
Б хмара

 Які явища погоди ти знаєш?

 Продовж речення: «Чим вище піднімається Сонце на 
небосхилі, тим ...».
А тепліше
Б холодніше

 Хто такі синоптики?

 Які процеси називають інформаційними?

 Розкажи, що передувало винайденню комп’ютера.

 Що таке смартфон?

Підсумовуємо разом



А також ознайомимося з будовою 
комп’ютера й довідаємось про інші 
пристрої для роботи з інформацією.

Ми будемо розпізнавати осінні явища 
в неживій та живій природі; дізнаємося 

про патріотів України; відвідаємо музеї та 
пам’ятні місця рідного міста (села).

ОСІНЬ
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ОСІННІ ЯВИЩА  
У НЕЖИВІЙ ТА ЖИВІЙ ПРИРОДІ

           Осінні явища в неживій природі

 Пригадай, що належить до неживої природи. 

 Уявіть себе синоптиками. Позмагайтеся, хто з вас більш 
спостережливий. Розкажіть, скільки було у вересні ранко-
вих туманів, хмарних, дощових, вітряних днів. Чи був пер-
ший заморозок на ґрунті? Як змінювалася температура 
повітря впродовж місяця?

 Розшифруй складений Дмитриком і Наталочкою текст 
про ознаки осені в неживій природі. 

Сонце восени піднімається на небосхи-

лі , ніж улітку. З кожним днем стає  .  

 днів значно менше. 

Усе частіше сірі темні  застилають 

небо. Йдуть затяжні . Часто дмуть хо-

лодні . 

Ранками довго клубочаться , 

на поверхні ґрунту з’являються перші 

. Температура води у водоймах . 

Дні стають усе , а ночі . Випадає 

перший .
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 Поміркуй і розкажи, чому осінні місяці отримали саме такі 
свої назви. Скористайся словами-помічниками: кущ ве-
ресу, жовтіє листя, опадає листя.

 Поясніть народні вислови.

 1 група.  Вересень літові кінець, а осені — початок.

 2 група.  Жовтень хоч і холодний, а листопад його перехо-
лодить.

 3 група. Осінь іде і за собою дощ веде. 

 Пофантазуйте, ніби ви — лікарі. Спробуйте пояснити ді-
тям, чому восени треба гуляти щодня. Порадьте, як слід 
одягатися, щоб не застудитися.

 Дослідіть під час екскурсії, які кольори, запахи і звуки 
притаманні осінній природі. Які з них пов’язані з об’єкта-
ми неживої природи? За допомогою яких органів чуття ви 
провели дослідження?

 Дмитрик і Наталочка посперечалися. Дмитрик на звав 
осінь похмурою і сумною порою, а Наталочка — золотою 
і радісною. А як думаєш ти? Чому? Які почуття викликає 
осінь у тебе?

 Перевір прикмету про осінню погоду. 

Хмари змінили свій колір — зміниться погода.
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Осінні явища в житті рослин

 Пригадай, як називають рослини, у яких одне міцне  
товсте дерев’янисте стебло (стовбур); декілька міцних 
дерев’янистих стебел; м’яке соковите стебло.

 Проведіть спостереження за рослинами, що ростуть біля 
школи. Як змінилося забарвлення листків на деревах і ку-
щах? На яких деревах і кущах дозріли плоди? Як змінили-
ся трав’янисті рослини?

 Обговоріть, чи багато рослин цвіте восени. Розгляньте 
зображення осінніх квітів. Чим вони подібні й чим відрізня-
ються? Які з них ростуть біля вашої школи?

 Поміркуйте, чи є восени все необхідне для життя рослин. 
Скориставшись інформацією, яку підготував Дмитрик, 
розкажіть, чому восени:

 1 група —  листя на деревах і кущах змінює забарвлення;

 2 група —  листя опадає; 

 3 група —  ялини та сосни зелені.


	Моя школа
	У школі
	          Права та обов’язки школярів
	Безпека у школі
	Шляхи виходу учнів зі школи у разі
	виникнення надзвичайних ситуацій
	Блокнот-планер

	Інформація. Дії з інформацією
	Що вивчає інформатика. Правила 
роботи в комп’ютерному класі

	Мій клас
	Спільнота класу
	Культура спілкування
	Шкільні традиції
	Підставка для шкільного приладдя
	Інформація та повідомлення

	Мікрорайон школи
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