
Значення води в 
природі
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Вода – найпоширеніша речовина у природі. 
Вода – це океани, моря, річки, струмки, 
болота, снігові шапки гір, підземні води, 
хмари. Усі води, що знаходяться у рідкому 
твердому та газоподібному стані утворюють 
водну оболонку Землі – гідросферу.



Такою бачать космонавти нашу планету з космосу

Вода займає набагато більше місця ніж суша

Водна оболонка Землі називається гідросферою.



в річках

в болотах

в озерах

Прісна вода є: 

джерелах



Солона вода є:

в морях в океанах



Поміркуйте! У чому полягає 
різниця між морською та 
річковою або джерельною 
водою?

• У морській воді солей 
розчинено більше, ніж 
у прісній. Вона гірко-
солона, неприємна на 
смак. Недарма люди, 
що зазнають аварії у 
відкритому морі, без 
запасу прісної води 
можуть загинути від 
спраги.Пити морську
воду неможна. Це
шкідливо для здоров’я.

• Прісна вода знаходиться
в прісних озерах, річках, 
струмках, болотах. 
Багато її також у снігах і
льодовиках. Запаси 
прісної води є й під
землею. Це підземні
води.

Прісну воду ми також
отримуємо у вигляді
опадів - дощу та снігу.



Прісна вода

Морська Вода

Якщо уявити, що всю воду Землі вмістили в 100 відер. 

То тільки три з них будуть заповнені прісно водою



Властивості води:
Безбарвна

Без власної форми

Без запаху

Прозора

Вода - розчинник

При охолодженні стискається

При нагріванні розширюється

При замерзанні розширюється

Здатна змінювати агрегатні стани



Твердий

Газоподібний

Рідкий



Вміст води у живих організмах

Полуниця – 90%Медуза – 98%

Бактерія 

70%

Меда
%

Літня людина 

60%

Доросла людина 

70%



Вода в організмі людини
Доросла людина складається на 70% із води

Вона входить в усі тканини й органи. 

- в головному мозку 71-85

- в крові – 83 %

- в серці, легенях, нирках – 80 

%

- в кісках – 20-30 %

- в шкірі та печінці – 70%

- в зубній емалі – 0,3 %

За 70 років життя 

людина випиває 

та з’їдає близько 

50 тон води

Втрата тканинами 10%  води

смертельна !



Кругообіг води у природі



Для багатьох живих організмів вода – рідний дім.



Для багатьох живих організмів вода – рідний дім.



Рослини вбирають воду з ґрунту, повітря



Люди щоденно вживають воду



Приготування їжі

Гігієна 
тіла

Чистота 
одягу

Чистота 
житла

Вирощування 
продукції сільського 

господарства

Як людина використовує воду



Єлектростанції Перевезення вантажів

Заводи и фабрики
Місце відпочинку





Вода у природі «працює» безперервно удень і вночі, взимку й улітку, 
переносячи різні речовини (пісок, глину, вапняк, каміння, солі та ін.) з 
однієї ділянки Земної поверхні на іншу. Але, ніщо не обходиться без 
втрат. Внаслідок роботи води утворюються яри, ущелини, печери. 
Ущелини, яри, печери — це такі форми поверхні суші, які утворилися 
внаслідок руйнівної дії води (річок, дощової води тощо) протягом 

певного часу. 



•Чому багато птахів гніздяться поблизу 
водойм?

•Чому водою морів і океанів не можна 
поливати рослини? Чи можна її пити? 

•Чому не можна вирубувати дерева і 
чагарники по берегах річок і озер? 

•Запропонуйте, як можна економити 
воду.

•Який колір нашої планети з космосу? 

Поміркуй



Назви стан води на малюнках

http://www.diary.ru/~catINfog/p90012152.htm


Склади розповідь

“Де вода, там і життя”



А вода це справжнє диво!

Як прожити без води?

З нею ми завжди щасливі,

З нею в нас нема біди

Є вода — ростуть рослини:

Ліс, сади, рясні поля.

Це чудово для людини

І радіє вся Земля

Плавають в водичці діти,

Риби у воді живуть.

Розцвітають в лузі квіти.

І рясні дощі ідуть.


