РОЗРІЗНЯЮ ТЕМПЕРАТУРУ
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Пригадай та укажи прилад, який допомагає дізнатися,
холодно чи тепло на вулиці; визначає температуру тіла.

2

Що можна виміряти термометром? Розкажи за схемою.

Температура
тіла

Температура
води

Температура
Т
повітря
у кімнаті

Температура
повітря
на вулиці

Температуру визначають у градусах.
Знаком + позначають градуси тепла, а знаком
– — градуси холоду.
У термометрі є шкала з п´оділками. Вище від нуля —
градуси тепла, нижче від нуля — градуси холоду. Коли
тепло, рідина в трубці термометра піднімається, коли
холодно — опускається.
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Дослід 2.
Перенесіть термометр у склянку
з холодною водою. Що зараз
відбувається?
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Дослід 1.
Опустіть термометр у склянку
з теплою водою. Що відбувається зі
стовпчиком рідини
у трубці термометра?
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Дослідіть.
Щоб зрозуміти, як працює термометр,
проведіть досліди.

0
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4

Установи відповідність за зразком.

 Зверни увагу: температуру можна
мо
називати по-різному.
20 градусів морозу
20 градусів нижче нуля
–20°
40 градусів тепла
40 градусів вище нуля
+40°
20 градусів тепла
20 градусів вище нуля
+20°
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Назви, якій порі року відповідає зазначена температура.

Осінь

Зима

Літо

 Яка зараз температура повітря на вулиці? А в твоєму класі?
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6

Розв’яжи задачу.

Уранці температура повітря була 5 градусів тепла,
а вдень — 11 градусів тепла. На скільки градусів
змінилася температура? Вона підвищилася чи впала?
 Що ти вдягнеш відповідно до цієї температури?

 Поміркуй, чи можна захворіти, якщо вдягнутися не за
погодою. Зроби висновок.
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Прочитай жартівливий вірш.

Мама з татком на світанку
щось повісили на ґанку.
А Іванко і не зна,
що ото за дивина.

Біля ґанку все кружляє,
як дістатися не знає
до тієї дивини,
що прибита до стіни.

Мама каже до Іванка:
«То не просто забаганка,
а висить тепер на ґанку

в нас термометр, Іванку».
І Іванко зрозумів:
їх будинок захворів!

 Що переплутав Іванко? Чому таке сталося?
 Порівняй у виділених словах кількість букв, які позначають
приголосні звуки.
 Назви слово, у якому є буквосполучення хв.
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