
Поняття про чисті речовини та суміші 

Мета:  

Формувати компетентності: 

-вільне володіння державною мовою - тлумачити значення понять «чисті 
речовини», «суміші», описувати в усній та письмовій формі фізичні 
властивості речовин,  аналізувати дослідження розділення сумішей мовою 
природничих наук; 

-здатність спілкуватися рідною мовою - тлумачити рідною мовою в усній та 
письмовій формі процес розділення суміші; 

-в галузі природничих наук, техніки і технологій- описувати фізичні 

властивості речовин, аналізувати процес розділення суміші, використовуючи 

знання щодо фізичних властивостей компонентів суміші, фіксувати 

результати досліджень; 

-інноваційності - генерувати нові ідеї в послідовності розділення сумішей 

різного складу; 

екологічну – застосовувати найпростіші прилади для проведення досліду з 

розділення суміші з дотриманням правил техніки безпеки; 

-інформаційно-комунікаційну - знаходити, обробляти, зберігати інформацію 

природничого змісту; 

-навчання впродовж життя - розвивати здібність досліджувати природу. 

Тип  уроку: відкриття нових знань. 

Обладнання для вчителя: нагрівальний прилад, сірники, 4 скляні палички, 

кухонна сіль, річковий пісок, металева пластина для випарювання, затискач, 

залізні ошурки, рослинна олія, воронка,  ПК, підключений до інтернет, 

проектор, інтерактивна дошка (або екран), у галерею інтерактивної дошки 

завантажити малюнки за посиланням. 

Обладнання для учнів/учениць на кожну парту: магніт, суха суміш, що 

складається з кухонної солі, річкового піску, залізних ошурок, аркуш білого 

паперу А5, склянка з водою, скляна паличка, фільтрувальний папір (або 

ватний диск), підручник «Навколишній світ». 5 клас.  1 частина. 

Мікросвіт/Депутат В.М.,  Пушкарьова Т.О., -С.: ТОВ НВП «Росток 

А.В.Т.»,2021 -84 с. 

 
 

Етап уроку Дидактична 

мета 

Зміст етапу уроку 

Організаційний 

момент 

 Привітання вчителя та здобувачів освіти 

Самовизначення  Створити 

умови для 

виникнення 

потреби 

включення у 

діяльність 

Фронтальна робота. Евристична бесіда. 

Демонстрація учителя. 

Вам запропоновано декілька склянок: 

1 – з водою  

2- вода з олією 

3- вода з піском 

4- вода з кухонною сіллю 

5 – вода з піском та залізними ошурками. 



Що ви можете сказати про чистоту рідини у 

склянках? 

Актуалізація 

знань та фіксація 

утруднень 

Організувати 

аналіз 

власного 

досвіду дітей 

щодо чистих 

речовин та 

сумішей у 

побуті  

Фронтальна робота. Евристична бесіда.  

Питання для бесіди 

Чому ви вважаєте, що у першій склянці вода чиста? 

Як науковою мовою ми можемо дати визначення 

поняттю «чиста речовина»? – речовина, що 

складається з одного компоненту. 

Назвіть приклади чистих речовин у побуті. 

 Подивіться на системи в інших склянках. Із скількох 

компонентів вони складаються?  Чи належать ці 

системи о чистих речовин? 

Яким чином утворилась система вода й олія, вода з 

піском?  

Яким узагальнюючим словом можна назвати 

систему, що складається з двох або більше 

компонентів? – суміші. 

Давайте згадаємо, де у своєму житті ми 

зустрічаємось із сумішами? 

Виявлення 

причини 

утруднення та 

постановка мети 

уроку 

Виявити та 

зафіксувати 

причину 

утруднення, 

сформулюват

и мету уроку 

 

Фронтальна робота. 

Евристична бесіда. 

Питання: 

На аркуш 1 із галереї виносимо малюнок 1 «Чумаки» 

Хто такі чумаки? Чим вони займалися?  

Ропа, з якої чумаки добували сіль, належить до 

чистих речовин чи до сумішей? 

Як чумаки добували сіль з ропи? 

Під малюнком записати спосіб, у який чумаки 

виділяли сіль з ропи – нагрівання ропи, вода 

випарувалась, сіль залишилась. 

На аркуш 1 поруч із малюнком 1 виносимо малюнок 2 

«Мутна вода» 

Чи можна вживати воду такої чистоти? 

Що потрібно зробити, щоб вода стала придатною для 

вживання?  - потрібно очистити її від домішок. 

Повідомлення мети року. 

Отже, на сьогоднішньому уроці ми маємо 

розібратися як відрізнити чисту речовину від суміші. 

Та яким способом можна розділити суміш на чисті 

речовини. 

Від чого залежить спосіб виокремлення чистої 

речовини з суміші? -від фізичних властивостей 

компонентів суміші. 

Побудова виходу 

із утруднення 

Побудувати 

варіант 

виходу із 

утруднення. 

 

Фронтальна робота. 

Робота з дошкою. На аркуші 2 дошки заготовлена 

таблиця: 
Фізичні 

властивості 

Вод

а 

Олі

я  

Пісо

к 

Кухонн

а сіль 

Залізні 

ошурк

и 

Колір       

Блиск       

Запах       



Розчинність у 

воді  

     

Притягуєтьс

я магнітом 

     

Спосіб 

розділення 

суміші з 

водою 

     

Евристична бесіда. Питання для бесіди: 

Чи належать запропоновані компоненти до чистих 

речовин ?Чому? 

Учитель демонструє учням/ученицям компоненти 

суміші і вони вголос описують фізичні властивості. 

Учитель заповнює власноруч таблицю біля дошки 

або це робить один із учнів/учениць класу. 

Пояснення вчителя. Щоб розділити суміш води з 

олією, можна скористатися ділильною воронкою 

(завантажуємо малюнок 3 на розміщуємо у 

відповідну колонку. Спочатку зливаємо більш важку 

рідину – воду, перекриваємо кран, залишається олія.  

Яким чином можна виокремити пісок з води? 

Профільтрувати. (завантажуємо малюнок 4 на 

розміщуємо у відповідну колонку) на фільтрі 

залишиться пісок. 

Яким чином можна виокремити сіль з води? Нагріти 

суміш, вода випарувалась, сіль залишилась 

(завантажуємо малюнок 5 на розміщуємо у 

відповідну колонку). 

Чи можна виокремити залізні ошурки від солі з 

піском? Що потрібно для цього зробити? 

(завантажуємо малюнок 6 на розміщуємо у 

відповідну колонку) 

Первинне 

закріплення у 

зовнішньому 

мовленні 

Зафіксувати 

послідовність 

дій при 

розділенні 

суміші 

заданого 

складу 

Індивідуальна робота у зошитах.  

Вам запропонована суміш, що складається з кухонної 

солі, піску, залізних ошурок. Запишіть порядок дій 

щодо виокремлення окремих компонентів суміші. 

Перевірка за допомогою вправи на інтерактивній 

дошці 

 https://learningapps.org/watch?v=pgp07ah5321  

Фізкультхвилинк

а  

  

Самостійна 

робота із 

перевіркою за 

еталоном 

Організувати 

самостійне 

виконання 

вправ за 

новим 

способом 

діяльності  

Робота в парах. Практичне виконання розділення 

суміші. Учитель демонструє. Учні/учениці 

виконують. 

Робота оформлюється у таблиці, яку діти креслять 

у зошиті: 

Дослід 1 

Що робили Спостереження, висновки 

Дія магнітом на 

суміш. 

Залізні ошурки виокремились, у 

суміші залишились сіль та 

пісок. 

Пояснення вчителя. Складаємо аркуш паперу 

https://learningapps.org/watch?v=pgp07ah5321


навпіл. На одну з частин висипаємо суху суміш, 

накриваємо другою частиною, зверху розміщуємо 

магніт. Відкриваємо аркуш? Що спостерігаємо?  

Яку речовину виокремили? Які речовини 

залишились у суміші? 

Дослід 2 

Що робили Спостереження, висновки 

Змішування 

суміші з водою. 

Вода стала мутною, сіль 

розчинилася, пісок – ні. 

Пояснення вчителя. У склянку з водою висипали 

суміш, що залишилася. Що спостерігаємо?  Яка 

речовина розчинилася? Яка речовина не 

розчинилася? 

Дослід 3 

Що робили Спостереження, висновки 

Суміш 

профільтрували. 

На фільтрувальному папері 

залишився пісок, у воді 

залишилась сіль. 

Пояснення вчителя. Яка речовина залишилась на 

фільтрі, яка речовина залишилась у воді? 

Дослід 4 

Учитель демонструє випарювання на 

демонстраційному столі 

Що робили Спостереження, висновки 

Суміш води і 

солі нагріли на 

металевій 

пластині. 

Вода випарувалась. Залишилась 

пляма солі. 

Пояснення вчителя. Що спостерігаємо?  Яку 

речовину виокремили?  
 

Включення в 

систему знань та 

повторення 

Включити в 

систему знань 

при виконанні 

творчого 

завдання  

1)Робота в парах. 

Робота з підручником стор 55 гра «хрестики-

нулики». 

Для перевірки використовується інтерактивна 

вправа «Коментоване читання». 

2) фронтальна робота з використанням 

інтерактивної дошки 

https://learningapps.org/watch?v=p6cs5qe7n21  

 

Рефлексія 

діяльності 

Визначити чи 

досягли мети 

уроку, 

повідомити 

домашнє 

завдання 

д/з. Дома заваріть листовий чай та запропонуйте 

способи розділення суміші листя чаю та рідини. 

 

 

  

 

 

https://learningapps.org/watch?v=p6cs5qe7n21
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