
6-А, 6-В
I. Перевіримо себе.

1) Повітря.
1-1. Повітряна оболонка Землі називається ______________________

1-2.  Усі  процеси  в  атмосфері  і  біля  поверхні  Землі  відбуваються  з
участю ________________ енергії.
Міркування.  Під  яким кутом потрапляють  сонячні  промені  на
Землю.



1-3.  Визнач  зміни  погоди  своєї  місцевості  на  основі  власних
спостережень за травень місяць.

Запиши в зошит.

ІІ. Рослинний і тваринний світ.

2-1. Природознавчий практикум. Опрацюйте.



2-2.  Разом  з  батьками  зроби  екскурсію  в  природу  з  метою  збору
природного матеріалу (листя або весняних квітів), засуши в зошиті.

2-3. Які види рослин знаєте? Напишіть

Дерева:
Квіти:
Кущі:
Дізнайтеся у батьків, які бувають лікувальні трави, або кущі.
Намалюйте у зошиті. Зробіть усний опис.

2-4. Вивчіть прислів’я.
“Багато  лісу  — бережи,  мало  лісу  — не  рубай,  немає  лісу  —
посади!”
“Кожна травинка — Божа дитинка,
хто її шанує — доктора не потребує!”



ІІІ. Населення Землі.

Прочитайте та дізнайтеся.

3-1. Численність населення — сукупність усіх людей на Землі.
На кінець ХХ століття чисельність населення Землі перевищила 6
млрд.осіб.  За  допомогою  інтернет-мережі  знайдіть  чисельність
населення на планеті на період 2020 р. 

3-2. Національний склад населення України.

- Дізнайтесь у батьків якої національності ваша родина.

3-3. За допомогою батьків знайдіть інформацію про Великдень.

- Зробіть усний опис.
- Намалюйте в зошиті пасхальні крашанки та писанки.

3-4.  Спитайте  у  батьків,  які  види  діяльності  у  вашій  місцевості:
промисловість, сільське господарство.
Складіть розповідь про професію батьків.
Якщо зможете — намалюйте.



Тест “Твій рідний край”

ІV.  В  плив людини на природу  
4-1. Господарська діяльність людини — це діяльність, спрямована на

отримання  корисної  продукції.  Це  продукти  харчування  і  одяг,
деревина і  корисні  копалини,  риба  і  м’ясо тварин,  автомобілі  і
літаки тощо.
Питання:

- Які промислові підприємства бувають? Напишіть.
- Які галузі відносяться до сільського господарства?
- Які види транспорту існують?
- Як впливає господарська діяльність людини на природу?

4-2. Зміни географічної оболонки людством.
Роздум. Як ви уявляєте?

Зміни позитивні чи негативні?
1) Зміни у літосфері порушують рельєф земної кулі.



2)  Зміни  у  гідросфері порушують  режим  річок.  Наведіть
приклади.
3)  Зміни  в  атмосфері порушують  склад  повітря.  Наведіть
приклади.
4)  Зміни  в  біосфері порушують  і  знищують  рослинний  і
тваринний світ. Наведіть приклади.

4-3. Геграфічний практикум.
Тест. Збережемо природу Землі разом.


