
Гвардіонова Олена Вікторівна, заступник 

директора з НВР НВО «Спеціалізований 

навчальний заклад I ст. «Гармонія» - гімназія 

ім. Т. Г. Шевченка – центр позашкільного 

виховання «Контакт»», м. Кропивницький 

 

ПРИРОДОЗНАВСТВО 

2 клас 

За підручником І. Грущинської 

(2 години на тиждень) 

№ 

з/п 

Тема уроку Використання 

конструктора Lego 

Вступ 

1. Явища природи.  

Вплив Сонця на природу і погоду на Землі  

2. Земля і її форма. Глобус — модель Землі.     

3. Горизонт. Основні сторони горизонту.  Основні сторони 

горизонту. 

4. Обертання Землі навколо осі. Утворення тіні від 

непрозорих предметів. Доба.  

Демонстрація: зміни довжини тіні предметів 

залежно від висоти джерела світла. 

Утворення тіні від 

непрозорих 

предметів. 

5. Рух Землі навколо Сонця. Рік. Рух Сонця по небо-

схилу. Вплив Сонця на сезонні явища у природі . 

 

6. Гномон.  

Практичне завдання: вимірювання довжини тіні 

від гномона.  

Гномон 

7. Навчальний проект: «Які рослини можуть 

слугувати годинником?» 

 

8. Вода в природі. Зміни стану води при нагріванні  та 

охолодженні. 

Практичне завдання:  

визначення показів термометра за малюнками. 

Молекули води 

9. Випаровування води та перехід водяної пари в 

рідкий стан. Лід. Дослідження замерзання води, 

властивості льоду. Різні види опадів. Колообіг води 

в природі. 

Молекули води 

10. Погода та її складники. Утворення хмар. Утворення хмар 

11. Повітря та його властивості. Вітер як рух повітря. 

Практичне  завдання:  

вимірювання температури повітря та води. 

 

12. Народні прикмети і передбачення погоди.  

13. Навчальний проект: «Які рослини і тварини 

допомагають людям передбачити погоду?». 

 

14. Підсумок за темою. Контрольна робота.  



Природа восени  

15. Аналіз контрольної роботи. Осінь. Осінні місяці. 

Планування спостережень за неживою і живою при-

родою восени . 

 

16. Екскурсія. Спостереження за природою восени  

17. Осінній календар погоди і природи. Спостереження 

за погодою . Осінні явища в неживій природі. 

 

18. Осінні явища у житті рослин..  

19. Навчальний проект: «Як готуються до зими 

рослини?». 

 

20. Однорічні та багаторічні рослини .  

21. Розмноження рослин. Поширення плодів і насіння  у 

природі.  

Практичне завдання: розпізнавання органів 

трав'янистих рослин. 

 

22. Гриби: їстівні та отруйні.  

23. Правила збирання грибів.  

Практичне завдання: розпізнавання їстівних та 

отруйних грибів за малюнками, фотографіями. 

 

24. Осінні явища у житті тварин. Комахи восени.  

25. Риби восени.  

26. Птахи восени: перелітні та осілі птахи.  

27. Звірі восени: підготовка звірів до зими).  

28. Навчальний проект: «Як готуються до зими 

тварини?». 

 

29. Взаємозв'язки між неживою і живою природою, 

рослинами і тваринами. 

Ланцюги живлення 

30. Праця людей восени. Моделі машин 

31.  Підсумок за темою. Контрольна робота.  

Природа взимку 

32. Аналіз контрольної роботи. Зима. Зимові місяці. 

Ознаки зими в неживі природі. Планування 

спостережень за природою взимку. 

 

 

ІІ семестр 
 

Природа взимку 

33. Зима. Зимові місяці. Ознаки зими в неживій 

природі. Планування спостережень за природою 

взимку.  Погода взимку (зміна температури, 

хмарність, опади). Ожеледиця, заметіль. 

Практичне завдання:спостереження за формою 

сніжинок за допомогою лупи. 

Модель сніжинки 



34. Зимовий календар погоди і природи. Народні 

прикмети про погоду взимку. Замерзання водойм. 

Утворення криги та льоду. 

 

35. Рослини взимку. Дерева,кущі, трав’янисті рослини 

взимку. 

 

36. Екскурсія. Спостереження за природою взимку.  

37. Тварини взимку. Риби взимку. Комахи взимку. 

Перелітні й осілі птахи. 

 

38. Навчальний проект: «Пташина їдальня». Модель годівнички 

39. Звірі взимку. Турбота людей про тварин взимку. 

Праця людей взимку. 

Модель машини для 

прибирання снігу 

40. Екскурсія. Відвідування Будинку природи (відділу 

природи краєзнавчого музею) 

 

41. Узагальнення знань. Підсумок за темою.   

Природа навесні  

42.  Весна та її ознаки. Весняні місяці. Планування 

спостережень за неживою і живою природою 

навесні. 

 

43.  Екскурсія. Спостереження за природою восени.  

44. Погода навесні. Весняний календар погоди і 

природи. Ознаки весни в неживій природі. 

Підвищення температури повітря. Відлига. 

Льодохід. Повінь. 

 

45. Весняні явища в житті рослин. Сокорух, розвиток 

бруньок, цвітіння. 

 

46. Ранньоквітучі трав’янисті рослини.  

47. Навчальний проект: «Первоцвіти – вісники весни».  

48. Праця людей на городах, полях і в садах у рідному 

краю. 

Моделі машин 

49. Зміни в житті тварин навесні. Поява комах. Комахи 

50. Весняне життя риб.  

51. Повернення перелітних птахів. Влаштування гнізд, 

насиджування та виведення пташенят. 

Модель шпаківні 

52. Охорона птахів.  

53. Весняні зміни в житті звірів. Розмноження. 

Піклування про потомство.  

 

54. Підсумок за темою. Контрольна робота з 

темами «Природа взимку», «Природа навесні». 

 

55. Навчальний проект: «Коли ліс дякує, а коли 

ображається?» 

 

Природа влітку  

56. Аналіз контрольної роботи. Літо та його ознаки.  



Літні місяці. Планування спостережень за 

природою влітку. Нежива погода і природа. 

57. Екскурсія. Спостереження за природою влітку.  

58. Жива природа влітку. Рослини влітку. Рослини 

лісу. 

 

59. Рослини луків та водойм. Лікарські рослини. 

Отруйні рослини. 

 

60. Тварини влітку. Лісові тварини. Тварини луків та 

водойм. 

 

61. Життя прісних водойм улітку.  

62. Збереження природи. Червона книга України. 

Рослини з Червоної книги України. 

 

63. Навчальний проект: «Книга скарг природи»  

64. Тварини з Червоної книги України.  

65. Навчальний проект: «Лісова аптека»  

66. Узагальнення систематичних спостережень за 

Сонцем. Сонячний годинник. 

 Модель сонячного 

годинника. 

67. Підсумок за темою. Контрольна робота з теми 

«Природа влітку». 

 

68. Аналіз контрольної роботи. Підсумок роботи за 

рік. 

 

 

 
 

Календарно-тематичне планування 

з ПРИРОДОЗНАВСТВА, 4 клас 

до підручника І. В. Грущинської «Природознавство»  

68 годин 

І семестр – 32 години (2 години на тиждень) 

ІІ семестр – 36 годин (2 години на тиждень) 

І СЕМЕСТР 

№ 

з/п 

Тема уроку Лего 

 

ВСТУП 

1. Взаємозв’язки у природі  

ВСЕСВІТ І СОНЯЧНА СИСТЕМА 

2. Уявлення давніх людей про Землю і Всесвіт Конструювання 

макета» 

стародавні 

уявлення про 

світ» 

3. Сонячна система, її склад Конструювання 

на площині 



«Сонячна 

система» 

4. Сонце — зоря, центральне тіло Сонячної системи  

5. Планети та інші космічні тіла. 

Земля — планета Сонячної системи 

 

6. Теплові пояси Землі.  

7. Добовий і річний рух Землі  

8. Місяць — природний супутник Землі  

9. Сузір’я. Великий та Малий віз, Полярна зоря Конструювання 

«Моє сузір’я» 

10. Чумацький Шлях — наша Галактика  

11. Сучасні уявлення про Всесвіт. Навчальний 

проект  Мандрівка просторами Всесвіту, про яку 

ти мрієш. Перевір свої досягнення Контрольна 

робота.  

Конструювання 

«Корабель 

майбутнього» 

ПЛАН І КАРТА 

12 Горизонт. Сторони горизонту.   

13. Орієнтування на місцевості за допомогою Сонця 

та місцевих ознак 

 

14. Орієнтування на місцевості за допомогою 

компаса 

 

15 Зображення місцевості на плані, умовні знаки. Конструювання 

плану 

місцевості 

16. Екскурсія. Визначення сторін горизонту за 

допомогою Сонця, компасу та місцевих ознак. 

 

17. Масштаб.  Практична робота. Читання плану і 

карти з використанням умовних знаків і 

масштабу. 

Передача 

масштабу за 

допомогою 

конструктора 

«Моя кімната» 

18. Географічна карта, умовні знаки на карті. 

Контроль навчальних досягнень.  

 

ПРИРОДА МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ 

19

20. 

Розселення людей на Землі. 

Чисельність населення Землі, її зміна 

 

21. Океани, материки (континенти) і частини світу на 

географічних картах. Практична робота. Робота 

з географічною картою півкуль та світу. 

Конструювання 

«Мандрівка на 

материк» 

22. Особливості природи Тихого океану.  

23. Особливості природи Атлантичного і Індійського 

океанів. 

 

24. Особливості природи  Північного Льодовитого 

океану. Практична робота. Нанесення на 

контурну карту назв материків і океанів 

Конструювання 

«Поверхня 

океанічного 

дна» 



25. Євразія — найбільший материк. Особливості 

природи Євразії 

 

26. Рослинний і тваринний світ Євразії  

27. Африка — найжаркіший материк Землі. 

Особливості природи материка 

 

28. Рослинний і тваринний світ Африки  

29. Північна Америка. Особливості природи материка Конструювання 

«Ніагарський 

водоспад» 

30. Рослинний і тваринний світ Північної Америки. 

Повторення . 

 

31. Південна Америка. Особливості природи 

материка. Контрольна робота.  

 

32.  Аналіз к.р. Навчальний проект  «Цікавий світ 

материка, на який я хочу потрапити».  

Конструювання 

«Цікавий світ 

материка, на 

який я хочу 

потрапити» 

 

33. 

Південна Америка.Розташування та природні 

умови материка.   

Рослинний і тваринний світ Південної Америки 

 

34. Австралія — найсухіший материк. Розташування 

та природні умови материка. 

 

35. Рослинний і тваринний світ Австралії  

36. Антарктида — найхолодніший материк.    

37. Розташування та природні умови материка.  

38 

 

Рослинний і тваринний світ 

Антарктиди.Підготовка до контрольної роботи. 

 

39.  Повторення за розділом «Природа материків і 

океанів». Контрольна робота.   

 

ПРИРОДА УКРАЇНИ 

40.  Аналіз к.р. Україна на карті світу. Карта України 
Практична робота. Позначення на контурну 

карту столиці та міст України. 

Конструювання 

«Кордони 

України на 

фізичній карті» 

41. Форми земної поверхні. Рівнини і гори в Україні і 

в своєму краї. Практична робота  Робота з 

географічною картою України. 

«Земна 

поверхня: 

низини – 

височини» 

42. Корисні копалини України. Конструювання 

«Гірська 

порода» 

43. Водойми України, їх використання і значення.  Конструювання 

«Гідроелектрос

танція» 



44 

 

Природні та штучні водойми: річки, озера, ставки, 

водосховища, болота, моря, джерела. Практичні 

роботи. Позначення на контурній карті основних 

форм земної поверхні та водойм України. 

Конструювання 

«Природна і 

штучна 

водойма» 

45 Будова річки. Рівнинні і гірські річки.  

46. Чорне і Азовське моря. Конструювання 

«Морське дно» 

47.  Використання і охорона  природних багатств 

водойм. Навчальний проект. « Водойми рідного 

краю, їх стан і охорона». 

Конструювання 

«Раціональне 

використання 

водних 

ресурсів» 

48. Ґрунти України. Підготовка до контрольної 

роботи. 

 

49. Охорона ґрунтів. Тестування. Конструювання 

«Будова 

грунту» 

50. Природні зони України. Карта природних зон.  

51. Мішані ліси (Полісся). Рослинний і тваринний 

світ зони. 

 

52. Господарська діяльність людини в зоні мішаних 

лісів. 

Конструювання 

«Машина для 

висадки 

саджанців» 

53. Лісостеп. Рослинний і тваринний світ зони.  

54. Господарська діяльність людини в лісостепу. Конструювання 

«Робот – 

помічник для 

роботи у спету» 

55. Степи. Рослини та тварини степів. Господарська 

діяльність людини в зоні степу. 

 

56. Навчальний проект « Що можна зробити для 

збереження природи рідного краю». 

Конструювання 

« Техніка - 

помічники 

людини 

57. Охорона природи степу.  

58. Гори Карпати і Кримські. Рослинний та 

тваринний світ.  

 

59. Господарська діяльність людей у гірській 

місцевості. 

Конструювання 

«Буковель» 

60. Заповідники, національні парки України. 

Підготовка до контрольної роботи. 

 

61. Навчальний проект. Чому ліси називають 

«легенями планети»? 

 

ТІЛА І РЕЧОВИНИ 



62. Тіла і речовини.  

63. Стани речовин. Конструювання 

«Молекула» 

64. Будова і властивості твердих тіл, рідин і газів. 

Підготовка до контрольної роботи. 

 

65. Різноманітність речовин і матеріалів та їх 

використання людиною. Контрольна робота. 

 

66.  Аналіз к.р. Навчальні  проекти. Дослідження 

властивостей: твердих тіл на прикладі граніту, 

деревини, крейди (за вибором учителя). 

 

67. Навчальні проекти. Дослідження властивостей: 

рідин на прикладі води і молока.  

 

68.  Підсумковий урок за рік.  
 

 


