
Урок № 4 

3 клас 



Інтерактивна вправа  «Кубування» 

1. Стани води : 

2. Назви океанів : 

3. Методи дослідження 

природи : 

4. Тіла живої природи : 

5. Тіла неживої природи : 

6. Рукотворні тіла :  



РЕЧОВИНИ : 

ЗОШИТ                                 -     ДЕРЕВИНА 

СКЛЯНКА                             -     СКЛО 

ШАФА                                   -     ДЕРЕВИНА 

ЦВЯХ                                     -     МЕТАЛ 

ГЛЕЧИК                                 -     ГЛИНА 

КАНЦЕЛЯРСЬКА   РУЧКА  -     ПЛАСТМАСА 

ЦЕГЛА                                   -     ГЛИНА 

ВІКОННА ШИБКА                -     СКЛО 

АВТОМОБІЛЬ                       -    МЕТАЛ 

ОЛІВЕЦЬ        -     ДЕРЕВИНА,  ГРАФІТ 

ШАРФ                                    -     ВОВНА 
 



 Тілом вважають все живе і неживе, 

створене  людиною  і  природою. 

  Тіла  живої  природи :  люди,  тварини,  

рослини,  гриби,  бактерії.  

   Тіла  неживої  природи :  Сонце,  зорі, 

планети,  Місяць,  повітря,  гори,….  

   Тіла, створені людиною :   будівлі, 

автомобілі,  меблі,  знаряддя праці… 



     РЕЧОВИНА  –  ЦЕ  ТЕ ,  ІЗ  ЧОГО  

СКЛАДАЄТЬСЯ  ТІЛО. 

     РОЗЧИН  –  ЦЕ  ВОДА З 

РОЗЧИНЕНОЮ  В  НІЙ РЕЧОВИНОЮ. 



 

  Чи 

вважаєте ви   

воду в     

склянці  

чистою ? 

  



  Вода –  найпоширеніша  речовина  на  

Землі. Але виявляється, що на планеті  

немає абсолютно чистої води. 

  Вода морів і океанів має солоний смак. 

Сіль розчинилася у воді, тому морську 

воду можна назвати розчином. До 

складу морської води крім солі входить 

ще понад 100 речовин, які в ній 

розчинилися. Усі розчини прозорі. 
 



               Вода – добрий розчинник.  

                 Якщо частинки речовини 

стають невидимими у воді, то це 

розчинна речовина. 

                    Якщо частинки плавають  

у воді або осідають на дно, то це  

нерозчинна речовина. 









 

95-97% 
92-95% 75-77% 

70-80%   7-15% 

92-95% 



 70-90% 

Кістки – 28 % 

М’язи – до 75 % 

Мозок – до 75 % 

Кров – до 90 % 

Око – до 99 %  



 

      Вода-розчинник може спричинити і 

газоподібні речовини : вуглекислий газ 

та кисень. Мешканці водойм мають 

змогу дихати розчинним у воді киснем. 



РОЗЧИННІ  РЕЧОВИНИ : 

кухонна сіль,  цукор, лимонна 

кислота, харчова сода, мед, кава,  

кристалики перманганату калію,  

… 



НЕРОЗЧИННІ  РЕЧОВИНИ : 

Борошно, олія, глина, пісок, мак, кріп…   



Що таке речовина ? 

Що таке  розчинник ? 

Що таке розчин ? 

Що таке нерозчинна речовина? 

Що таке розчинна речовина ? 



 

життя 
розчинник 

дощ 

річка 
водоспад 

криниця 

сніг 

туман 
море 

океан 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

     «Їхав з ярмарки купець. Зупинився 

Біля струмка води попити. Поклав мішечок із 

сіллю на пісок, а той візьми та й розв’яжись. 

Уся сіль на пісок висипалася. «Бути біді, - 

подумав купець, - що ж робити ?» Думав він, 

думав і придумав – зібрав сіль разом з піском, 

поклав у мішок і поїхав додому.» 

       *** Про які властивості солі, піску і води 

купцеві було відомо ?  

       *** Як відділити сіль від піску ? 




