
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ 

                                                          НАВКОЛИШНІЙ СВІТ 

                                         4КЛАС (4 год на тиждень, всього 140 год) 

                                                                           I СЕМЕСТР (64 год) 
 
 
ТЕМА МІСЯЦЯ: Наша планета – живий світ. Рослини (15 год) 

ОРІЄНТОВНІ ДОСЛІДНИЦЬКІ / КЛЮЧОВІ ЗАПИТАННЯ  

 Чому кажуть, що життя у лісі як у багатоповерховому будинку? 

 Що буде із гілкою дерева, яка живе вдома? 

 Що ховає різнобарвний ліс? 

 Де ростуть дивовижні дерева? 

 Що буде, якщо на якомусь дереві залишаться листочки? 

ПРАКТИЧНА ТА ЛАБОРАТОРНА РОБОТА:  

 Вивчення органів рослин 

 Визначення віку дерева 

 Дослід «Дихання листків» 

 Дослід «Випаровування води листками» 

 Ознайомлення з будовою насіння 

 Дослідження процесу проростання насіння 

НАВЧАЛЬНІ ПРОЄКТИ: 

 

 Рослини, соки яких ми вживаємо 

 Я – майбутній ботанік (Рослини із незвичайною будовою, якостями, функціями) 

ТВОРЧІ РОБОТИ:  

 Виготовити гербарій рослин рідної місцевості 

 Створити власну колекцію насіння 

 

 

№  

уроку  

Тема К-ть 

годин 

Примітка 

    1 Чому у світі все цікаво? 

Підбиття підсумків літніх спостережень. Завдання для 
спостережень протягом осені. 

 

     1 

 



2 Наша планета – живий світ. Рослини. Значення 

рослин для життя на Землі. 

 

     1 

 

3 Урок – екскурсія. Порівняння рослин одного виду 

та різних видів між собою. 

Мандрівка до парку, теплиці, ботанічного саду для 
ознайомлення з різноманітністю рослин (забарвлення, форма, 
тривалість життя, будова, місця та умови існування). 

 

 
     1 

 

4-5 Різноманітність рослин. 

Однорічні, дворічні та багаторічні рослини. Хвойні, листяні та 
квіткові рослини. 

 

     2 

 

6-7 Які органи мають рослини? 

Корінь, стебло, листя, квіти, насіння. 

 

     2 

 

8 Навіщо рослині потрібні корені? 

Корінь, його функції, різновиди. Види кореневих систем. 

 

     1 

 

9 Навіщо рослинам стебло? 

Стебло (стовбур) – опора для рослин. 

 

     1 

 

10-11 Зелені долоньки листків 

Листок, його різноманітність, функції листка. Пагон. 

 

     2 

 

12-13 Квіти, плоди й насіння 

Будова квітки. Квітки, плоди, насіння в різних рослин та їхні 
функції. 
Плід. Групи плодів (сухі, соковиті). Види плодів (ягода, кістянка, 
сім’янка, зернівка, біб, стручок, коробочка). 

 

 
     2 

 

14-15 Різноманітність насіння й плодів 

(за розміром, формою,кольором, способом поширення). Будова 
насіння. Розмноження квіткових рослин. 

 

     2 

 

 
ТЕМА МІСЯЦЯ: Світ рослин (16год)                                                       

                                

                                                                           
ОРІЄНТОВНІ ДОСЛІДНИЦЬКІ / КЛЮЧОВІ ЗАПИТАННЯ  

 Як би змінилися рослини, якщо зима тривала б цілий рік? 

 Чи помирає ліс взимку? 

 Що спільного у житті рослин і людей? 

 Чому виникають народні прикмети про рослини? Для чого вони потрібні? 

 Чи можна ліки замінити лікарськими рослинами? 

 Як людина дякує землі за отриманий врожай? 

ПРАКТИЧНА ТА ЛАБОРАТОРНА РОБОТА:  

 Збирання плодів і насіння рослин для годівлі птахів узимку 

 Дослідження значення світла, тепла, води, родючості ґрунту для рослин 



 

НАВЧАЛЬНІ ПРОЄКТИ:  

 

 Від зернини до короваю 

 Подорож у минуле рослин 

  Червона книга рослин рідного краю 

 

ТВОРЧІ РОБОТИ:  

 Створити комікс чи написати сатиричний вірш «Як не треба поводитися в лісі» 

 Взяти інтерв’ю про секрети гарного урожаю на присадибних ділянках 

 

 

№  

уроку  

Тема К-ть 

годин 

Примітка 

16-18 Рослина – цілісний організм 

Тісний взаємозв’язок між органами рослин. 

 

     3 

 

19-21 Сонце, повітря і вода в житті рослин 

Умови розвитку рослин. Пристосування рослин до умов 
середовища (світло, тепло, вода, родючість ґрунту). 

 

     3 

 

22-24 Для чого люди вирощують рослини? (Що таке 

рослинництво?) 

Культурні та дикорослі рослини. Хлібні, овочеві, фруктові 
рослини. 

 

     3 

 

25-26 Екологічне рослинництво  

     2 

 

27-30          Чи потрібно охороняти рослини? 

Охорона рослин. Міжнародна Червона книга та Червона книга 
України (Рослинний світ) 

 

     4 

 

31 Чому в світі все цікаво? 

 Підбиття підсумків спостережень за живою і неживою 
природою восени. Завдання для спостережень протягом зими. 

 

     1 

 

 

ТЕМА МІСЯЦЯ: Наша планета – живий світ. Тварини (18 год) 

                                                      

                             

                                                                           I  



ОРІЄНТОВНІ ДОСЛІДНИЦЬКІ / КЛЮЧОВІ ЗАПИТАННЯ  

 Якби ти міг задати питання будь-якій тварині, що б ти запитав? 

 Що є схожого у тварин і рослин? 

 Чому соти мають форму шестикутника? 

 Яка б тварина вміла добре керувати автомобілем? 

 Як працює пузир у риби? 

 Якби наша кішка вміла розмовляти, щоб вона сказала? 

ПРАКТИЧНА ТА ЛАБОРАТОРНА РОБОТА:  

 

 

 Виготовлення годівниць для зимуючих птахів 

 Тварини своїми руками (виставка тварин, створених за допомогою 

найрізноманітнішого матеріалу) 

 

НАВЧАЛЬНІ ПРОЄКТИ:  

 

 Для чого птахам дзьоб? 

 

 

ТВОРЧІ РОБОТИ:  

 Скласти фантастичне оповідання «Якось усі тварини стали однаковими» 

 Намалювати або змайструвати фантастичну тварину 

 Монолог – фантазія «Якби я був птахом, то сказав би людям …» 

 Створити казку «Про , але хороброго, про лисицю, але дурненьку, про вовка, але 

доброго.» 

 

№  

уроку  

Тема К-ть 

годин 

Примітка 

32-34 Різноманітність тварин на Землі 

Пристосування тварин до різних умов існування. Значення 
тварин для життя на Землі.  

 

     3 

 

35 Урок – екскурсія. Різноманітність тварин суші, 

водойми, лісів. 

 

 
     1 

 



Мандрівка на ферму, в краєзнавчий, зоологічний музеї, до 

зоопарку, акваріума, тераріуму, заповідника для ознайомлення з 

різноманітністю тварин. 

36 Хребетні і безхребетні тварини 

Поділ на групи: хребетні та безхребетні тварини. 

 

     1 

 

37-39 Численні та різноманітні безхребетні тварини 

Медузи. Корали. Черви. Молюски. 

 

     3 

 

40-42 Численні та різноманітні безхребетні тварини 

Членистоногі: ракоподібні, павукоподібні, комахи. 

 

     3 

 

43-44 Хребетні тварини 

Риби, їх різноманітність. Охорона риб. 

 

     2 

 

45 Хребетні тварини 

Земноводні. Плазуни. 

 

     1 

 

46-47 Хребетні тварини. Птахи 

Охорона птахів. Співочі птахи. Птахи нашої місцевості. 

 

     2 
      

 

48-49 Звірі (ссавці), їх різноманітність 

Тварини наших лісів. Ссавці – жителі водойм. Летючі миші – 
різновид ссавців. 

 

     2 

 

 

 
 
ТЕМА МІСЯЦЯ: Світ тварин (15 год) 

ОРІЄНТОВНІ ДОСЛІДНИЦЬКІ / КЛЮЧОВІ ЗАПИТАННЯ  

 Чим тигр схожий на кота? 

 Яких тварин можна назвати нашими друзями? 

 Чи кожна тварина має свою домівку? 

 Де краще живеться диким тваринам: на волі чи в зоопарку? 

 Хто живе поруч із нами? 

 Як птахи знаходять дорогу додому? 

ПРАКТИЧНА ТА ЛАБОРАТОРНА РОБОТА: 

 Екологічний рейд «Рідній природі – на допомогу» 

 

НАВЧАЛЬНІ ПРОЄКТИ:  

 Подорож у минуле «Тварини, які зникли» 

 Червона книга тварин рідного краю 

 

ТВОРЧІ РОБОТИ:  



 Майстрування, ліплення, малювання на тему «Зоопарк» 

 Складання оповідань на тему «Зустріч із тваринами» 

 Підготувати інтерв’ю на тему: «Як працюють тваринники?» 

 

№  

уроку  

Тема К-ть 

годин 

Примітка 

50-52 Чим і як живляться тварини? 

М’ясоїдні, рослиноїдні, всеїдні тварини. Ланцюги живлення. 

 

     3 

 

53-55 Як тварини пристосовуються до умов, у яких вони 

живуть? 

Пристосування тварин до навколишнього середовища. 

 

     3 

 

56-58 Як тварини розмножуються? 

Розмноження тварин. Рідкісні види тварин.  

 

    3 

 

59-61 Чим займаються тваринники? 

Тваринництво – одна з галузей сільського господарства. Свійські 
тварини у різних групах (типах) тварин. 

 

     3 

 

62-64 Чому тварини потребують охорони? 

Охорона тварин. Охорона природи людиною – це охорона і 
власного життя. Заповідники. Всесвітній фонд охорони тварин. 
Червона книга України (тваринний світ) 

 

     3 

 

                                                      
                                                                          II СЕМЕСТР (76 год) 
 
ТЕМА МІСЯЦЯ: Всесвіт і Сонячна система (13 год) 

ОРІЄНТОВНІ ДОСЛІДНИЦЬКІ / КЛЮЧОВІ ЗАПИТАННЯ  

 Чи може бути життя без Сонця? 

 З чим можна порівняти Сонце? 

  Як вирахувати скільки часу до заходу Сонця? 

 На скільки великим є Всесвіт? 

 Чому під землею гаряче? 

 Чи можливе життя на Місяці? 

 Чи рухаються зорі? 

 Як запам’ятати порядок планет? 

ПРАКТИЧНА ТА ЛАБОРАТОРНА РОБОТА:  

 Моделювання Сонячної системи 

 Дослідження обертання Землі навколо Сонця 

 Дослідження карти зоряного неба 



 Виготовлення моделі сузір’я 

 

НАВЧАЛЬНІ ПРОЄКТИ:  

 

 Світло та тепло Сонця 

 Таємниця Червоної планети 

 Крижані велетні 

 Сестра Землі 

 За що Плутон вигнали з родини великих планет? 

 Наша Земля – мандрівниця 

 Діяльність людини на Землі 

 Пізнаваймо зоряне небо! 

 Майбутнє планети Земля 

 

ТВОРЧІ РОБОТИ:  

 Написати власну легенду про виникнення того чи іншого сузір’я 

 Розробити версію походження Землі 

 

 

№  

уроку  

Тема К-ть 

годин 

Примітка 

1-3 Світи близькі та далекі 

Світ, в якому ми живемо. Склад Сонячної системи. Сонце. 
Поняття планета. Рух планет. Великі та карликові планети, малі 
тіла. Планети земної групи, планети гіганти. Супутники планет. 
Значення Сонця для життя на Землі. 

 

 
     3 

 

4-5 Мандрівка Сонячною системою 

Ознайомлення із планетами Сонячної системи та їх супутниками. 

 

     2 

 

6-7 Земля наша домівка 

Земля – планета Сонячної системи. Теплові пояси. Добовий і 
річний рух Землі. 

 

     2 

 

8-10 Зірки та сузір’я 

Велика та Мала Ведмедиця. Полярна зірка. Поняття Галактика. 
Молочний шлях – наша галактика. 

 

     3 

 

11-12 Як різняться уявлення про Всесвіт сучасних і 

давніх людей? 

 

     2 

 



Вигляд Землі з космосу. Уявлення давніх людей про Землю і 
Всесвіт. 

13 Чому в світі все цікаво? 

 Підбиття підсумків спостережень за живою і неживою 

природою взимку. Завдання для спостережень протягом весни. 

 

     1 

 

 

ТЕМА МІСЯЦЯ: План і карта (13 год) 

ОРІЄНТОВНІ ДОСЛІДНИЦЬКІ / КЛЮЧОВІ ЗАПИТАННЯ  

 Що означають кольори на кожній карті? 

 Чим план відрізняється від карти? 

 Чим схожі глобус і карта? 

 Що було б якби Земля мала форму куба? 

 Для чого потрібні карти? 

 Чим схожі меридіани і мандаринка? 

 Чи змінюється річка, море, гори? 

  

ПРАКТИЧНА ТА ЛАБОРАТОРНА РОБОТА:  

 Складання плану місцевості. Вимірювання відстаней на плані місцевості 

 

ТВОРЧІ РОБОТИ:  

 Скласти термінологічний словник для картографа 

 Підібрати питання для вікторини на тему: «План і карта» 

 

 

№  

уроку  

Тема К-ть 

годин 

Примітка 

14-16 Як нам вивчати нашу Землю? 

Горизонт, лінія та сторони горизонту.. Орієнтування на місцевості 
за Сонцем, компасом, місцевими ознаками. 

 

     3 

 

17 Урок – екскурсія. Визначення сторін горизонту за 

Сонцем, компасом або місцевими ознаками. 

 

     1 

 

18-21 План місцевості 

 Зображення місцевості на плані, умовні знаки. Масштаб. 
Географічна карта, умовні знаки на карті. Робота з планом і 
картою. 

 

 
     4 

 



22-26 Глобус і карта 

Форми земної поверхні. Докази кулястості Землі. Карта півкуль. 
Фізична та політична карта. Умовні знаки на карті. 

 

     5 

 

 
 
 
 
 
 
ТЕМА МІСЯЦЯ: Наша рідна земля (16 год) 

ОРІЄНТОВНІ ДОСЛІДНИЦЬКІ / КЛЮЧОВІ ЗАПИТАННЯ  

 Чому у водойм блакитні очі? 

 У чому велич гір? 

 

ПРАКТИЧНА ТА ЛАБОРАТОРНА РОБОТА:  

 Робота з контурними картами (Позначення на карті столиці та міст України, 

сусідніх країн та їх столиць) 

 Подорож Україною з використанням електронних ресурсів 

 Практичний експеримент «Що забруднює ґрунт?» 

 Робота з контурними картами (Позначення на карті основних форм земної поверхні 

та основних водойм України)) 

 

НАВЧАЛЬНІ ПРОЄКТИ:  

 

 Уявна подорож до столиці України або інших унікальних міст (сіл) України 

 Як виникла назва мого міста (села)? 

 Конкурс творчих робіт «Майбутнє України» 

 

ТВОРЧІ РОБОТИ:  

 Створення власної візитівки 

 Складання віршів, написання творів про рідний край 

 

 

№  

уроку  

Тема К-ть 

годин 

Примітка 

27-29 Мій дім, моя Батьківщина   



Україна на географічній карті світу. Адміністративний устрій 
України. Київ – столиця України. 

     3 

30-31 Урок – екскурсія. «Якого кольору вулиця?» 

Місце твого народження. Твоя адреса на Землі: вулиця, місто 
(село), область, країна. Школа, місце її знаходження, її історія, 
традиції. 

 

     2 

 

32-33 Яке місто найкраще? 

Місто (село), в якому ти живеш: у якій місцевості воно 
знаходиться, як сплановане. Історія міста (села). Легенда про 
Київ. 

 

     2 

 

34 Вороги міста 

Найбільш гострі проблеми міста (села): екологічні, економічні, 
соціальні. Майбутнє рідного міста (села) 

 

     1 

 

35-36 Чудова земля – Україна! 

Форми земної поверхні. Рівнини і гори в Україні і в рідному краї. 
Різноманітність і багатство природи України: рельєф, корисні 
копалини. Ґрунти України. Охорона ґрунтів. 

 

     2 

 

37-38 Води України 

Водойми України, їхнє використання та значення. Природні та 
штучні водойми: рівнинні та гірські річки, Чорне і Азовське моря, 
озера, ставки, водосховища, болота, джерела). Використання та 
охорона водойм. 

 

     2 

 

39-40 Природні зони України 

Мішані ліси. Лісостеп. Степ. Гори. Карпати і Кримські гори. Жива 
природа України. Тваринний світ. Рослинний світ. 

 

     2 

 

41 Міста і люди України 

Населення. Міста. Господарство. Майбутнє України. 

 

     1 

 

42 Урок – екскурсія. Ознайомлення з підприємствами, 

культурними центрами, історичними пам’ятками 

свого міста (села) 

 

     1 

 

 

 
 
ТЕМА МІСЯЦЯ: Я – українець, я – європеєць (18 год) 

ОРІЄНТОВНІ ДОСЛІДНИЦЬКІ / КЛЮЧОВІ ЗАПИТАННЯ  

 Яка держава крім України має на прапорі синьо-жовті кольори? 

 Які ознаки об’єднують усіх українців? 

 Чому більшість світового океану нагадує пустелю? 

 

ПРАКТИЧНА ТА ЛАБОРАТОРНА РОБОТА:  

 Створення фото колажу «Сім чудес України» 



 Проведення конкурсу малюнків «Національні і державні символи – 

уособлення духу народу» 

 Складання листа до ровесника-іноземця про свою країну 

 Робота з контурними картами (позначення на карті півкуль, назв материків і океанів) 

 Читання карти світу 

 Вивчення материків та океанів з використанням електронних ресурсів 

НАВЧАЛЬНІ ПРОЄКТИ:  

 

 Видатні талановиті Українці, яких знає світ 

 Винаходи українців, які відомі світові 

 Етнічні брати і сестри за кордоном 

 В яких країнах є українська діаспора? 

 Подорож країнами Євросоюзу 

 Земля – планета води 

 Походження назв океанів 

 Розмаїта Африка 

 Подорож Антарктидою 

 Цікавий світ Австралії 

 Такі різні Америки 

 Ми живемо в Євразії 

 Походження назв материків 

ТВОРЧІ РОБОТИ:  

 Розроби загальні принципи устрою різних держав 

 

 

 

№  

уроку  

Тема К-ть 

годин 

Примітка 

43-44 Україна – незалежна, демократична, правова 

держава 

Національні та державні символи України. Конституція України. 

 

     2 

 

45-46 Україна на карті світу 

Найчисленніші українські громади в інших країнах світу. 
Українська діаспора і Україна. Національні меншини України. 
Етнонаціональний розвиток України. 

 

     2 

 



47 Європейський союз – співтовариство народів 

Європи 

Волонтерство як добровільна суспільно корисна діяльність. 

 

     1 

 

48-50 Навколо світу. Материки і океани 

Природа материків і океанів. Населення Землі. Умови життя на 
Землі. 

 

     3 

 

51-52 Особливості природи Тихого, Атлантичного, 

Індійського й Північного льодовитого океанів 

 

     2 

 

53-55 Особливості природи материків Землі  

     3 

 

56 Країни близькі та далекі. Китай  

     1 

 

57 Велика сімка  

     1 

 

58 США – одна з найрозвиненіших держав світу  

     1 

 

59 Японія – країна сонця  

     1 

 

60 Провідні країни Європи 

Великобританія, Франція, Німеччина, Італія 

 

     1 

 

 

 
 
ТЕМА МІСЯЦЯ: Навколо світу (16 год) 

ОРІЄНТОВНІ ДОСЛІДНИЦЬКІ / КЛЮЧОВІ ЗАПИТАННЯ  

 Чому через Антарктиду проходять усі меридіани? 

 Чому дно Атлантичного океану вважається молодшим за його воду? 

 Чи можуть зустрітися білі ведмеді та пінгвіни? Про що вони розповіли б один одному? 

 Чи можна придумати герб нашого класу? Які його основні символи? 

 Яке значення навколосвітнього плавання? 

 Чому Африку назвали Африкою? 

 

 

ТВОРЧІ РОБОТИ:  

 Розробити програму дослідження … 

 

 



 

№  

уроку  

Тема К-ть 

годин 

Примітка 

61 Подорож Марко Поло на Схід у ХIII ст.  

     1 

 

62-63 Відкриття Америки Христофором Колумбом у ХV 

ст. 

 

     2 

 

64 Подорож Афанасія Нікітіна «за три моря» - до Індії 

в ХV ст. 

 

     1 

 

65-66 Перша навколосвітня подорож Фернандо 

Магеллана в ХV ст. 

 

     2 

 

67-68 Відкриття Австралії та Нової Зеландії Джеймсом 

Куком у ХVIII ст. Дослідження Тихого океану 

 

     2 

 

69 Відкриття Антарктиди Фаддієм Белінсгаузеном і 

Михайлом Лазарєвим 

 

     1 

 

70-71 Відкриття Африки Давидом Лівінгстоном у ХIХ ст.  

     2 

 

72-73 Подорож Миколи Пржевальського по Тянь-Шаню і 

Тібету в ХIХ ст. 

 

     2 

 

74 Подорож Міклухо-Маклая до Нової Гвінеї у ХIХ ст.  

     1 

 

75 Чому в світі все цікаво? 

 Підбиття підсумків спостережень за живою і неживою 

природою навесні. Завдання для спостережень протягом літа. 

 

 
     1 

 

76 Людина – скрізь людина 

Підсумковий урок за рік 

 

     1 

 

 

 

 

 


