
6 клас 

Тема. Атмосфера. Клімат. 

Мета уроку:  

✓ сприяти формуванню уявлення в учнів про атмосферу, як повітряну оболонку Землі, чинники, 

що впливають на погоду, формуванню вмінь та навичок роботи з хімічними речовини; 

✓ сприяти розвитку уваги, вмінь аналізувати й робити висновки, логічному та критичному 

мисленню, дослідницьких навичок; 

✓ сприяти виховуванню в учнях засобами уроку впевненості у своїх силах, прагнення до 

самовдосконалення та саморозвитку, вихованню активної життєвої позиції, екологічної 

свідомості та неупередженості у гендерних аспектах вибору професії. 

Тип уроку: закріплення набутих знань. 

Форми роботи: розповідь учителя, робота з QR-кодами та інтернет-ресурсами, виконання 

хімічного проєкту, робота з речовинами.  

Наскрізні змістові лінії: здоров’я та безпека, екологічна безпека та сталий розвиток, 

громадянська відповідальність. 

Компетентності: спілкування державною мовою, спілкування іноземними мовами, 

компетентності у природничих науках та технологіях, інформаційно-цифрова, соціальна та 

громадянська. 

Обладнання: ноутбуки, підручники, смартфони зі сканером QR-кодів, хімічні речовини. 

Базові поняття і терміни: погода, клімат, метеорологія, глобальне потепління.  

Міжпредметні зв’язки: географія, хімія, екологія, комп’ютерні науки. 

 

Хід уроку 

 

І. Організація класу 

Вітання учителя з класом у віртуальній кімнаті, перевірка відсутніх, оголошення теми 

уроку. 

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності 

Дорогі друзі, ми досягли фінішу у вивченні теми «Атмосфера». Вивчення, розуміння 

складових клімату та факторів, що впливають на його зміни, є дуже актуальними й важливими 

для кожного з нас. Поняття «зміна клімату» є уже не просто модним словосполученням, а 

реаліями які ми бачимо власними очима. Глобальне потепління, танення льодовиків, зсув 



кліматичних поясів… Чимало дітей та підлітків акцентують увагу дорослих на тих проблемах, 

з якими ми зіткнулись. Чи знаєте ви Грету Тунберг? Авжеж!  

 

 

Дані проблеми ми не повинні передати у спадок наступним поколінням, а намагатись 

вирішувати самостійно. А для цього нам необхідні відповідні знання та грунтовні розуміння, 

які ми отримаємо та закріпимо сьогодні.   

 

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань 

• Перевірка домашнього завдання; 

• Фронтальне опитування: 

а) Що називають «кліматом»? (багаторічний режим погоди для певної місцевості) 

б) Що називають кліматичними чинниками? (переміщення повітряних мас, кут падіння 

сонячних променів протягом року, характер підстилаючої поверхні) 

в) Які три основні типи клімату вам відомі? Чим вони характеризуються? (морський, 

континентальний, мусонний) 

г) Назвіть відомі вам кліматичні пояси. (екваторіальний, тропічний, помірний, полярний) 

 

 

IV. Вивчення нового матеріалу 

 



Клімат, як відомо, це багаторічний режим погоди для певної місцевості. Клімат в різних 

місцевостях земної кулі володіє своїми особливостями. Наприклад, у полярних регіонах нашої 

планети цілий рік стоїть холодна погода, як наслідок сніг на суходолі не тане і з плином часу 

перетворюється у льодовик. А у середніх широтах спостерігається чітка зміна пір року,  де 

літо є найтеплішою порою року, а зима – найхолоднішою. Але ключовим тут є погода, за якою 

спостерігають впродовж тривалого часу, щоб зробити необхідні висновки про тип клімату.  

Погода – це стан нижнього шару атмосфери в певній місцевості у конкретний час або 

протягом тривалого часу. Звичайні погодні явища на нашій планеті – це хмари, вітер, 

атмосферні опади (сніг, дощ), туман, гроза, хуртовина та пилові бурі. Стихійні лиха, як 

торнадо та урагани, належать до рідкісних явищ.  

Для знайомством із типом хмар, учні сканують QR-код та переходять за посиланням на 

англомовний ресурс:  

 

 



Як вам форми хмар? Чи спостерігали ви різноманітність їх форм у нашій місцевості? Які 

не зустрічали зовсім? Хмари надихнули багато митців на створення витворів мистецтва, 

інсталяцій, пов’язаних з цим загадковим явищем. Наприклад, зараз ви можете бачити штучну 

хмару, що демонструвалася з 26 липня 2013 р. по 24 січня 2014 р. у Національному музеї авіації 

та космонавтики у Вашингтоні. Виглядає реалістично, чи не так?! 

 

Для допитливих стаття «Як формуються хмари?»:  

 

 

 



Суттєвим погодним фактором є атмосферний тиск. Пригадайте як називається прилад, 

за допомогою якого вимірюють тиск? (барометр) За показниками барометра часто можна 

передбачати погоду, але чи знаєте ви, що ви самостійно можете змайструвати прилад для 

передбачення погоди, який на довго може стати вам у нагоді. 

Хімічний проєкт «Юний метеоролог» («Штормгласс», «Барометр Фіцроя») 

 

Діти заздалегідь отримали інструкції щодо його виготовлення та речовини (речовини 

можна знайти в аптеці, у господарських магазинах, або у будь-якій шкільній лабораторії). 

Здобувачі освіти під наглядом батьків виконують роботу. 

 

Барометром Фіцроя - називають хімічний барометр, який складається зі скляної колби або 

ампули, заповненої спиртовим розчином, у якому в певних пропорціях розчинені камфора, 

нашатир (амоній хлорид) і калійна селітра. Ім'я винахідника невідомо, але одним з перших його 

описав англійський контр-адмірал Роберт Фіцрой в «Книзі про погоду», що вийшла в 1862 р. 

Принцип роботи такого приладу так і не отримав повного наукового пояснення. 

Незважаючи на те, що колба герметично запаяна, в ній постійно виникають і зникають кристали 

в залежності від того, як змінюється погода. Барометр Фіцроя надзвичайно чутливий, адже може 

за 10 хвилин передбачати різку зміни погоди. 

Відтворити старовинний прилад для визначення погоди дуже просто. Найбільш поширеною 

рецептурою є наступна: 10 г камфори, 2.5 г нітрату калію, 2.5 г амоній хлориду (нашатиру), 33.0 

мл дистильованої води, 40.0 мл етилового спирту. 

У продажі важко знайти кристалічну камфору, але її легко можна отримати самому. 

Оскільки камфора дуже погано розчиняється у воді, то виділити її можна додавши достатню 

кількість води в 10%-ий аптечний камфорний спирт. Для цього в велику склянку слід вилити 

кілька флаконів аптечного камфорного спирту і тонкою цівкою декількома порціями додавати 

воду до того моменту, поки камфора не спливе на поверхню, після цього додати ще трохи води. 

Далі потрібно дати камфорі ущільнитися і відстояти її протягом години, потім відфільтрувати і 

добре віджати. В отриманій масі буде ще дуже багато води, тому камфору слід перенести в 

невелику ємність з щільною кришкою, і періодично перемішувати масу, зливаючи воду, що 

виділиться. Коли вода перестане виділятися, можна приступати до сушіння. 

Камфора дуже летка, тому її сушити, а потім і зберігати, можна тільки в герметичній тарі. 

Сушити треба над прожареним хлоридом кальцію або прожареним силікагелем, або будь-яким 

іншим осушувачем. Для цього маленький стаканчик з вологою камфорою помістити в більший 



стакан з насипаним або налитим на дно осушувачем. Періодично (кілька разів на добу) велику 

склянку потрібно відкривати для перемішування і оцінки вологості камфори. Сушити до тих пір, 

поки камфора не перестане бути вологою на дотик. 

За рецептурою необхідно камфору розчинити в спирті, а солі в дистильованій воді. Якщо 

немає в наявності етилового спирту, то одне з рішень - в медичний 10% -ний камфорний спирт 

додати висушеної камфори до необхідної концентрації. Водний і спиртовий розчини 

відфільтрувати. Підготувати флакон, влити в нього спочатку спиртовий розчин, а потім сольовий. 

Після флакон необхідно герметично закупорити. Барометр Фіцроя почне працювати не відразу, 

а через декілька тижнів. За цей час суміш досягне рівноважного стану, камфора осяде на дно 

флакона і поступово, по мірі зміни погоди, в приладі стануть з'являтися і зникати кристали з 

камфори. 

 

Що вони означають? 

Рідина в колбі прозора - сонячно. 

Рідина каламутна - хмарно, можливі опади. 

Маленькі цяточки в рідині - волого, туман. 

Каламутна рідина з маленькими зірочками - гроза. 

Маленькі зірочки в рідині сонячним зимовим днем - сніг. 

Великі пластівці - хмарність в помірні сезони, снігопад взимку. 

Голчаті кристали - заморозки. 

Нитки біля поверхні - вітряно. 

Швидка поява великого кристала в чистій колбі при ясній погоді - гроза. 



Але набагато цікавіше робити спостереження самим. (Учні ведуть спостереження, 

оцінюють точність своїх приладів. Фотозвіт та враження поміщають до інтерактивної 

електронної дошки Padlet).  

 

Вивченням та прогнозуванням погоди займаються вчені-метеорологи, а дослідженням 

клімату, відповідно, кліматологи. Це вкрай важкі, але цікаві та необхідні професії! Вважається, 

що ця праця є складною і виключно для чоловіків. З впевненістю хочу заперечити даний 

стереотип, тому познайомлю вас із жінками науковицями у даній сфері, а їх дуже і дуже багато: 



1) Луїза Керрол (вчена-метеоролог) на світлині здійснює запуск метеорологічного 

зонду на науково-дослідній станції острова Маккуорі в субарктичній зоні 

 

2) Клавдія Рідл здійснює заміну вимірювального обладнання в рамках проєкту по 

дослідженню вічної мерзлоти обсерваторії Зонблік, Австрія 



 

3) Анаіс Орсі, спеціалістка по снігу й льоду, здійснює виміри на станції на 

дрейфуючому морському льодовику в Арктиці. Проєкт був організований 

Норвезьким полярним інститутом. 

 



4) Антонелла Сенезе, випускниця аспірантури кафедри наук про Землю 

Університету Мілана, здійснює заміну датчика вітру на льодовику Пресена 

(італійські Альпи) 

 

5) Хелена Філліпс здійснює встановлення приладів для вимірювання 

турнбулентності в океані під час шторму під час експедиції SOFINE 



 

6) Доктор Кетрін Хеппнер, спеціаліст в області хімії атмосфери, на німецькій 

науково-дослідній станції «Neumayer III» (Земля Королеви Мод, Антарктида) 

 



7) Пем Жатанек, метеорологиня Національної метеорологічної служби США, 

спеціалістка з надзвичайних ситуацій, вирушає до місця виникнення масової 

пожежі 

 

І ці круті дівчата – лише одиниці. Їх безліч! Дорогі дівчатка, у вас є змога поповнити їх 

ряди і стати вченими, які досліджуватимуть нашу атмосферу, допомагаючи усьому людству! 

Погода є 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік, і це лише одна з причин стати 

метеорологом чи метеорологинею! А ось стаття про ще «9 причин стати метеорологом»: 

 



 

V. Рефлексія 

 

Учням пропонується виконати рефлексивну вправу «фішбоун» («риб’ячий кістяк») з 

поняттям «глобальне потепління». 

 

Школярам роздаються картки із зображенням кістяка риби. Голова риби – це тема або 

основна проблема (глобальне потепління). Верхні кістки – основні поняття теми, причини 

виникнення тієї чи іншої проблеми. Нижні кісточки – сутність понять, тверджень, фактів які 

розкривають причину тієї чи іншої проблеми. Хвіст – висновки за темою. 

 

 

VII. Домашнє завдання 

Повторити матеріал параграфів з теми «Атмосфера» (в залежності від підручника). 

Написати коротке есе «Як я впливаю на клімат».  

 


