


Загадка

Куди ступиш —
всюди маєш,

Хоч не бачиш,

а вживаєш .

(повітря)



Повітря – природна
суміш газів, з яких
складається атмосфера 
Землі.



Атмосфера-
повітряна 

оболонка 

Землі



Де є чисте повітря, там – життя.
Доведи!



Прислів’я про повітря
(проаналізувати зміст )

•Де є повітря, там і життя.

•Сонце, повітря, вода – найкращі друзі.

•Люди ідуть працювати, а він — повітрям
торгувати.

•Сонце зігріває повітря, друг — душу......



Властивості повітря:

Безбарвне

Прозоре

Є скрізь

Пружне

Розширюється 
при нагріванні

Стискується 
при 

охолодженні

Слабо 
проводить 

тепло



Повітря необхідне
для дихання.



Повітря тисне на предмети з певною силою. Цей тиск 

називається атмосферним тиском. Беремо  м’яч або 

надуту повітряну кульку.  Надавлюємо – з’являється ямка, 

відпускаємо – вона зникає.

Дослід 
Пружне



Дослід 

На банку одягнемо гумову рукавичку. Поставимо банку у гарячу

воду. Що відбувається?

- Чому рукавичка надулась?

Опустимо банку у холодну воду. Чому рукавичка здулась?

Повітря при нагріванні розширюється, 

а при охолодженні – стискається 



Опустіть порожню склянку догори дном у посудину з 

водою.

- Чи заповнює вода склянку? Чому?

Якщо склянку повільно нахиляти, то можна побачити

як зі склянки виходять бульбашки повітря, а в неї

заходить вода.

Дослід

Повітря займає всі порожнини



Слабо 
проводить 

тепло

Цю властивість повітря використовують

люди у повсякденному житті.



Рухається



Вітер - головний архітектор

химерних скель. У різних місцях

земної кулі трапляються скелі,

схожі на велетенські гриби із

шапинками на ніжках. Інколи скелі

набувають форми пірамід або

велетенських голок. Бувають вони

схлжі на вежі старовинних замків.













Вітер поширює   насіння   рослин



За   переміщенням повітря стежать  синоптики.

Від   вітру   залежить   природа   і майбутній   урожай. 



Знаємо, що повітря є 



Як людина використовує повітря:



Як людина використовує повітря:



Одним з найнеобхідніших газів, які входять до складу повітря є кисень.

Кисень потрібен:
Для дихання людині,тварині та 

рослині
Розчинений у воді 

використовується  мешканцями 

водойм

У сільському господарстві. При 

згорянні палива у двигунах.
Підтримує горіння.



Що забруднює повітря?





Тютюнопаління – причина забруднення  

повітря та шкідлива звичка, небезпечна для 

здоров’я не тільки тих, хто палить, але й тих, 

хто перебуває поруч і дихає тютюновим димом. 

Тютюновий дим містить у собі понад 12000 

шкідливих речовин, найсильнішою з яких є 

тютюновий нікотин. 



Шкідливими для повітря є 

випаровування миючих засобів, 

пральних порошків. 

Тому вони повинні бути щільно 

закритими, щоб не потрапляли в 

повітря. Радимо користуватися 

народними безпечними засобами 

для миття

( наприклад, розчин 4 столових 

ложок соди на 1 літр теплої води).



Для людства справжнім порятунком є рослини, які 

слід висаджувати вздовж вулиць, у скверах, парках. 

Рослини не тільки затримують своїм листям пил і сажу, 

але й поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень.



Ось чому так легко дихається серед природи, де багато зелені. 

Недаремно зелені насадження називають «легенями планети». 

Освіжаючий ефект одного здорового зеленого дерева дорівнює роботі 

десяти кімнатних кондиціонерів. Дерево середньої величини 

за 24 години відновлює стільки кисню, скільки необхідно для дихання 

трьох осіб. За один теплий сонячний день гектар лісу поглинає з повітря 

220-280 кг вуглецю й виділяє 180-220 кг кисню.



Кожне дерево і кущ, посаджені вами, очищатимуть 

повітря не лише нашого міста, а й усієї планети.



Вислів «Чистота – запорука здоров’я!»

як ніколи актуальний сьогодні. Чистота повітря в кімнаті

залежить від нас самих. Від вихлопних газів із вулиці

захистять якісні вікна зі склопакетами, які в щілини не

пропускають повітря.

Провітрювати оселю, що поблизу дороги, бажано в

нічний час, коли автомобілів менше. Від пилу допоможе

вологе прибирання.

Наша промисловість випускає спеціальні фільтри,

зволожувачі, очисники повітря, які можна встановити в

помешканні.



Незамінними 

помічниками людини 

в очищенні повітря 

осель є рослини. 

Рослини 

поглинають із 

повітря вуглекислий 

газ і збагачують 

його киснем. 

Своїм листям вони 

затримують пил, 

сажу, інші шкідливі 

речовини.



Крім того, рослини підвищують вологість повітря в 

кімнаті. Учені, які досліджують космос, визначили, що з 

очищенням повітря на орбітальних станціях чудово 

справляються кімнатні рослини, яких є 

43 види! 

У наших оселях також є рослини, які найбільше 

дбають про чистоту повітря. Це хлорофітум, фікус, 

алое, папороть, герань, плющ, драцена, орхідея, 

сансевієрія ( щучий хвіст), спатіфілум та інші.



На сучасному етапі розвитку науки і техніки люди дедалі 

більше замислюються над питанням: « Як замінити транспорт, що 

забруднює повітря, воду, ґрунти, який спалює природне паливо, 

який потребує багато коштів на бензин?»



Конструктори та інженери всього світу вже працюють над 

створенням техніки майбутнього. У таких машинах не буде двигуна, який 

спалює газ, бензин. Їх замінять електродвигуни. 

Головна ознака нових автомобілів – це жорсткі екологічні норми.



Винахідник Джон Мак-Гінніс розробляє повноцінний і дешевий літак, 

який зможе підняти в повітря п’ятеро осіб: одного пілота та чотирьох 

пасажирів, а також невеликий багаж. Він, щоправда, працює на паливі, але 

витрачає його дуже економно через свою легкість. Таке літаюче авто має 

швидкість до 65 км/год. Після повної заправки бака може пролетіти 800 км. 

За словами інженера, перший такий літак підніметься в повітря вже 

найближчим роком. Нині Мак-Гінніс щодня працює по дев’ять годин над 

реалізацією свого проекту.



Перевір себе

До яких тіл належить
повітря?

а) твердих

б) рідких

в) газоподібних



До якої природи

належить повітря?



Шар повітря навколо Землі називається ?

а) біосфера

б) атмосфера

в) гідросфера



При нагріванні повітря..?

а) залишається незмінним

б) розширюється

в) стискається



При охолодженні повітря..?

а) залишається незмінним

б) розширюється

в) стискається



Повітря:

а) добре проводить тепло

б)погано проводить тепло

в)не проводить тепло



Для чого потрібне повітря живим організмам?

Щоб 
живитись

Щоб 
рухатись

Щоб 
дихати



Чому   люди   вивчають   

вітер? 



Поміркуй

• Чому птахи настовбурчують пір'я під час морозів? 

• Коли краще зберігається тепло в кімнаті: якщо вікно 
засклене товстим склом чи коли воно з подвійними 
рамами? 



Дбай про чистоту повітря !

Усе в твоїх руках !


