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«Політ навігаторів» або 
Галопом по галактиці

Урок – мандрівка.

Всеукраїнський Конкурс 

“Кращий гендерночутливий 

онлайн STEM-урок”
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Посміхніться
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У ясну безхмарну погоду, коли зайде 

сонце і небо потемніє, вийди на подвір'я і  

подивися вгору. Перед тобою відкриється 

неосяжний океан – Всесвіт, усипаний 

зірками: великими і малими, яскравими і 

ледь помітними, червоними, ліловими -

таємничими і нескінченно далекими.

На перший погляд, усі ці яскраві цяточки 

являють собою безладне нагромадження, 

хаос. Але вони рухаються по небу в 

певному порядку. Це помітили люди ще в 

сиву давнину і почали називати видимий 

світ нічного неба Космосом, що означало 

“ порядок”, “ світ”.
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Об'єднайтеся у групи за кольором зірки, яку ви 

отримали.

Це і будуть ваші зіркові команди – астронавтів. У 

кожної команди повинен бути на борту капітан або 

капітанка. Тож оберіть їх зараз. У них важлива місія –

вести свій корабель-ракету в далекий космос та 

робити всі необхідні записи та розрахунки.  Тож 

давайте подивимось яка кількість у нас капітанів –

хлопців, а яка – дівчат.
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Любі друзі!  

Сьогодні на нас чекає багато 

відкриттів. Ми  будемо мандрувати 

безмежними шляхами неосяжного 

Космосу, пізнаємо  таємниці зоряного 

неба. А небесні тіла підготували 

для  вас математичні сюрпризи.

Отож в добру путь. Наша подорож 

розпочинається.

Давайте разом пригадаємо:

https://answergarden.ch/2203822

https://answergarden.ch/2203822
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І ми збираємось в політ

Із собою беремо:

• Креативність

• Гарний настрій

• Командний дух

• Наполегливість

• Старанність
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А як ви гадаєте, чи були та є 

дослідницями космосу жінки? Чи це 

суто чоловіча справа? 

Задача 

З 1961 р. у космосі побувало 546 

космонавтів. Скільки серед них було

жінок, якщо чоловіків було 471 ?

546-471=75 жінок з різних куточків Світу
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Завдання:
відскануйте QR - код та випишіть прізвище та ім'я

1. першої жінки космонавта, 

2.першої  жінки, що виходила з корабля у відкритий космос

3. Перша мати у космосі

4. Перша американка на космічній станції (Мир, 1996).

5. Перша жінка-пілот шаттла та командир шаттла

6. Перша астронавтка-освітянка (проект Teacher in Space);

Найстаріша жінка у космосі на момент першого польоту (у віці 55).
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Всі планети стали в ряд,

Починається парад!

Раз – Меркурій-мандрівник,

Два – Венера, ясний лик.

Три – Земля вітає нас,

А чотири – красень Марс.

П’ять – Юпітер, шість – Сатурн,

Сім – Уран, за ним – Нептун.

Вісім сонячних планет

Поспішають на бенкет.

Був Плутон завжди дев’ятим,

Не беруть його на свято!

Він найменшим уродився

І до карликів прибився. 

Наталія Карпенко



Page 10

https://mks.space/frame/sss3/

Завдання:
Попрацюйте з мобільним додатком Solar System Scope та знайдіть 

інформацію про порядок розташування планет. Впишіть його в зошит.

«Як влаштована наша галактика?»

https://mks.space/frame/sss3/
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Задача

Вага предмета на Землі 100 кг,

на Марсі склала би всього 38 кг.

Скільки кг важив би 

марсіянський

пілотований комплекс (МПК), 

при

приземлення на Марс, якщо його

стартова маса становила 1634

тони

Відомо, що кожен рік Місяць

віддаляється від Землі на відстань

близько 4 см. На скільки см

збільшиться відстань від Землі до

Місяця на момент, коли ви закінчите

заклад освіти?

1 т = 1000 кг

1634000:38 = 43000 кг
11 – 5 = 6 років

6 * 4 = 24 см
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Відскануй та порівняй
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https://spacegid.com/media/ves/

https://spacegid.com/media/ves/
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Сонце
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Чому Сонце крутить планети 

довкола себе і вони не відлітають у 

космос?

Завдання: Встановити, що утримує планети на орбіті.

Матеріали та обладнання: Паперова тарілка, ножиці, скляну кульку.

хід заняття

1. Розрізати паперову тарілку навпіл і використати одну половину;

2. помістити в неї кульку; 

3. поставити на стіл і злегка нахилить, щоб кулька швидко покотилася по 

виїмці в тарілці;

4. прослідкувати за кулькою; 

5. Зробити висновок.
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Земна група планет

Планети газові гіганти
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Потанцюймо
фізкультхвилинка
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Планети великі, планети малі

Пливуть своїм курсом, немов кораблі.

Чотири великих, чотири малих,

Родина гігантів, родина земних.

Малі біля Сонця торують стежини,

Малі поспішають чимдуж на гостини.

У менших планет кам’яниста кора,

Метали лежать в серцевині ядра.

А велетні з газів гігантами звуться,

Там кільця у всіх. Там супутники 

в’ються.

І ходять над ними шалені вітри,

Далекі, незвідані, дивні світи.
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Дослід «Космос в склянці»
Знадобиться: Чарка 250 г.  Рослинна олія, спирт, 

вода, піпетка.

1. Наливаємо в чарку 

грам 100-150 спирту

2. Пипеткой осторожно 

капаем в него большую 

каплю масла.

Чому ж масло 

перетворилося саме 

на кулю?

3. Далі додати до 

нього трохи води. Воду 

додавайте 

маленькими порціями 

доти, поки куля не 

почне "левітувати" над 

дном чарки.

4. Додайте  нові планети



Page 20

«Чому ракета злітає?»
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Ракета з пляшки.

Пронька Катерина
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Що відбувається при запуску? 

Коли ви накачуєте повітря в пляшку, воно піднімається крізь 

воду і стискається у верхній частині пляшки. Тиск усередині 

пляшки поступово наростає. У результаті він стає настільки 

високим, що пробка виштовхується назовні. Тоді тиск повітря 

виштовхує воду з горлечка пляшки з високою швидкістю.

Чому ракета злітає?

Ракета злітає завдяки науковому принципу, згідно з яким будь-

яка дія породжує протидію. Це третій закон Ньютона. Оскільки 

пляшка штовхає воду вниз (це дія), вода штовхає ракету вгору 

(це протидія). Таким чином пляшка злітає в небо.

Дослід «Чому летить ракета»:

Візьмемо повітряну кульку і надуємо її, але не 

зав’яжимо, а затиснемо пальчиками.

У кульці повітря, що буде, якщо ми відпустимо кульку? 

Правильно вона полетить, полетить як ракета вгору і 

вперед. Звичайно ж ракету не надувають звичайним 

повітрям, а горючою речовиною. При горінні ця речовина 

перетворюється в газ, який виривається з ракети і 

штовхає її вперед.
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Виготовляємо моделі космічних 

апаратів та сонячної системи та 

лепбуку онлайн
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Виконай вправу
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Рефлексія
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Домашнє завдання

• 1. Опрацювати матеріал параграфа 

№18.

• 2. Дати відповіді на питання:

• 1) Чому хімічний елемент ГЕЛІЙ 

називають сонячний?

• 3. Виконати кольорові завдання в 

зошиті
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Література :
• Дитячі вірші від Наталі Карпенко про космос, планети, місяць 

та зірки

• https://creativepark.canon/en/contents/CNT-0011245/index.html

• «Спливаюча сонячна система» 

https://creativepark.canon/en/contents/CNT-0011245/index.html

• додаток Solar System Scope

• https://imgflip.com/i/5rjyy4

• https://www.tavika.ru/2015/07/astronomia.html

• https://historyancient.ru/uk/zhizn-gitlera/kosmicheskie-opyty-

opyty-na-temu-kosmos-kak-smodelirovat/

• http://linoit.com/

• https://spacegid.com/media/ves/

• https://answergarden.ch/2203822

• https://www.youtube.com/watch?v=L_njUAfLvog

• https://learningapps.org/14687883

https://creativepark.canon/en/contents/CNT-0011245/index.html
https://creativepark.canon/en/contents/CNT-0011245/index.html
https://imgflip.com/i/5rjyy4
https://www.tavika.ru/2015/07/astronomia.html
https://historyancient.ru/uk/zhizn-gitlera/kosmicheskie-opyty-opyty-na-temu-kosmos-kak-smodelirovat/
http://linoit.com/
https://spacegid.com/media/ves/
https://answergarden.ch/2203822
https://www.youtube.com/watch?v=L_njUAfLvog
https://learningapps.org/14687883
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ДОСЛІДИ 

5-Б
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Досліди 

5-а
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