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«Упізнай мене».

В шляпі знаходяться картки з термінами і 

поняттями. Учень підходить і вибирає 

картку, не називаючи поняття, дає його 

визначення чи свої пояснення. Інші учні 

повинні відгадати про що йдеться.



«Географічна мозаїка»

Складіть визначення понять, 
використовуючи наведені нижче слова.

Вітер, повітря, в, це, горизонтальний, рух, напрямку.

Шар, тропосфера, це, атмосфера, нижній.

Водяна, атмосфера, хмари, скупчення, в, пара, це.

Нагрівається Земля від повітря поверхні.



Вітер – це рух повітря в горизонтальному 
напрямку.

Тропосфера – це нижній шар атмосфери.

Хмара – це скупчення водяної пари в 
атмосфері.

Повітря нагрівається від поверхні Землі.



Дайте відповіді на питання
В яких станах може перебувати вода?

(Твердий, рідкий, газуватий.)

Чи може вода переходити з одного стану в
інший?

(Так. При зміні температури.)

Як називається процес переходу води з
рідкого стану в газуватий?

(Випаровування.)

Як називається процес переходу води з
газуватого стану у рідкий?

(Конденсація.)



Дайте відповіді на питання
Як називається перехід води з рідкого стану в твердий?

(Замерзання.)

Як називається процес переходу води з твердого стану у

рідкий?

(Танення.)

Що таке насичене повітря?

(Насиченим водою є повітря з відносною вологістю

100%.)

Що таке ненасичене повітря?

(Повітря, в якому кількість водяної пари менша,ніж

може міститися при даній температурі.)



Тема уроку: Атмосферні опади.

Мета уроку: сформувати поняття про види 
опадів; на основі раніше набутих знань, 
встановити взаємозв’язки між температурою 
повітря, його вологістю та опадами; 
ознайомити школярів з приладами для вимірю-
вання кількості опадів.



Видатний мандрівник і 

вчений О. Гумбольт

сказав: « Посуха скрізь 

сповіщає про смерть». 



Свято, яке присвячене 

завершенню періоду 

великих дощів в 

Ефіопії.

Малі існує свято 

початку сезону 

дощів

5 шведських крон



Класифікація опадів за агрегатним станом

Атмосферні опади — волога, що випадає з хмар або 

виділяється з повітря на поверхню Землі в твердому або 

рідкому стані..

рідкі тверді
Дощ, роса, туман Сніг, град, іній



Випадають з хмар : дощ, град, сніг.

Виділяються з повітря:  роса, туман, іній.



Загадки про опади.
Група 1

1. Мене частенько кличуть, ждуть, а покажусь —
ховатися почнуть.

2. Шумить у полі у саду, лопоче і гуде.

Нікуди з дому я не йду, тому що він іде.

Дощ.



Група 2

1. Біле, як сорочка, пухнасте, як квочка. Крил не 
має, а гарно літає.

2. В небі хмара пролітала, білий пух порозсипала, 
він на землю міцно ліг, називають його.

Сніг



Група 3

1. Розсипався горошок на

сімдесят доріжок, ніхто його не

підбере.

2. Крапля, друга — як сльоза.

Вдарив грім, гримить гроза.

Стало вітряно, імлисто,

Мить одна — і з неба вже

Біле падає намисто.

А можливо, то — драже?

Гляньте, розтає все чисто,

Не драже це й не намисто,

Не горох, не виноград,

Здогадалися? Це.

Град.



Група 4

1. Зоря-зірниця, красна

дівиця, по небу гуляла,

плакала-ридала.

Місяц бачив — не підняв.

Сонце встало і забрало.

2. Зоря-зоряниця, червона 

дівиця, по луках ходила, 

намисто згубила. 

Роса



Група 1.

Наші предки вважали, що чорти

збирають хмари по маленькому клаптику і

зносять до одного місця – так і утворюється

величезна хмара. А як думаєте ви?

Група 2.

За повір ям наших прапрадідів на небі

запас снігу досить великий. А на землю він

падає від того, що ангели прочищають на

небі дорогу. А що про це можете сказати ви?

Група 3.

У праукраїнців град вважався карою

Божою за гріхи. А як на вашу думку?

Група 4.

За народним повір ям роса - це сльози

природи про те, що Богородиця залишила

цей світ і не може перебувати з людьми і

допомагати їм. А на справді як утворюється

роса?



Характеристика основних видів атмосферних опадів

Назва Визначення Умови утворення Особливості

Дощ

Град

Сніг

Роса

Іній



Характеристика основних видів атмосферних опадів

Назва Визначення Умови утворення Особливості

Дощ Вода, яка випадає з хмар та 
досягає земної поверхні у 
вигляді крапель.

При конденсації водяної пари, 
коли розмір хмарної краплі води 
перевищує 0,5 мм.

Розрізняють слабкі,помірні та 
сильні(зливові) дощі.

Град У вигляді льодяних кульок
(градинок) неправильної 
форми(до 15-20 мм у 
поперечнику).

З купчасто-дощових хмар при 
температурі нижче ніж 0С.Градини 
не встигають розтанути та падають 
з хмар із значною швидкістю.

Випадає під час  грози зі зливою. 
Найбільші градини зареєстровані 
1986 р. у Бангладеш (до 1.02 кг).

Сніг У твердому стані у вигляді 
крижаних кристалів 
різноманітної форми.

Зі снігових хмар при температурі 
нижче 0С.

У безвітряну погоду і за температури

близько 0 °C при зіткненні сніжинки

можуть з'єднуватись у більші, 

діаметром у декілька сантиметрів.

Роса Крапельки води, що 
утворюються на поверхні 
грунту та рослин.

З атмосферного повітря внаслідок 
його охолодження та конденсації 
водяної пари. 

Виникає в ясні та тихі дні. Ранкова 
роса - ознака стійкої погоди.

Іній Тонкий шар крижаних 
кристалів ,що утворюються 
на грунті, траві й предметах.

При швидкому охолоджені теплої 
поверхні нижче ніж 0С; при ясному 
небі та слабкому вітрі.

Восени при перших заморозках.



Прилади для вимірювання кількості опадів.

Опадоміром вимірюють шар 

води, який випав на земну 

поверхню. Кількість опадів 

вимірюється в мм.

Товщину снігового покриву

вимірюють снігомірною

рейкою.



Дії атмосферних опадів дуже суперечливі. Давайте з’ясуємо, в 

чому користь атмосферних опадів, а в чому ж біда.

Вправа «Гойдалки».

Кожна з команд називає по 

черзі в чому користь і яка 

може бути біда від 

атмосферних опадів.



Благо Біда

Сніг зберігає озимі посіви від вимерзання (при Т = -30 і 

товщині снігу близько 50 см температура

грунту дорівнює - 3).

Сильні снігопади значно паралізують транспорт великих міст. 

Доводиться витрачати величезні кошти на

снігоприбиральні роботи. Іноді снігопади призводять до 

загибелі людей. Осідаючи на крони дерев, сніг здатний

зламати стовбури діаметром 10-15 см.

При таненні шару снігу в 1 см на один

гектар утворюється до 35000 літрів води.

Надмірне випадання опадів у вигляді дощу викликає повінь, 

знищує населені пункти, зриває сінокіс, веде до загибелі 

посівів.

Один слабкий дощик дає шар води 1-2

мм. При цьому один гектар ріллі отримує близько 900 

відер води

Відомі випадки ураження людей і тварин великими 

градинами. Рекорд маси градин (7-10 кг) належить Індії, де 

відзначені випадки загибелі слонів від граду.

Сніг допомагає метеорологам стежити за чистотою

атмосферного повітря, так як він вбирає

речовини, що містяться в атмосфері

В останні десятиліття виникла проблема

кислотних дощів, що містять розчини

сірчаної, соляної та азотної кислот.

Без сумніву, спекотного літнього дня приємно потрапити 

під теплий дощ, а взимку по снігу залюбки

покататися на лижах чи санках. Рано-вранці

помилуватися росою на траві чи памороззю на деревах.



Кислотні дощі і їх наслідки.



На Землі опади розподіляються вкрай нерівномірно: в окремих 

місцях їх не буває цілими десятиліттями поспіль, в інших  дощі 

йдуть щоденно і їх навіть очікують у певний час доби. 



Якщо атмосферний тиск знижується –

це ознака того, що будуть опади. Це 

пояснюється тим, що повітря 

підіймається вгору й утворюються 

хмари, з яких випадають опади. Якщо 

тиск зростає, слід чекати ясної погоди. 

При цьому повітря осідає на 

поверхню й хмари розсіюються.



Найвологішими на нашій планеті 

є два місця — селище 

Черапунджі, розташоване на 

південних схилах Гімалаїв. Тут 

щорічно випадає 12-14 тис. мм 

опадів. Другим місцем є Ваіамале

на Гавайських островах, де 

випадає до 11 450 мм на рік.



Полюс посушливості перебуває в Чілійській

пустелі Атакама, що простягається вздовж

західного узбережжя Південної Америки.

Дощів там взагалі не буває. Кількість опадів

вимірюється десятими частками міліметра —

у вигляді ранкових туманів. За останніми

даними, посуха триває тут уже понад чотири

століття!.



А є на нашій планеті місце, де людина під дощем 

лишається сухою.

Дощ тут випадає рідко, але навіть тоді, коли буває, 

краплі, поки летять до землі, перетворюються на пару.



На Землі є місцевість, де 

дощ іде «на замовлення». 

Це − північно-західна 

провінція Китаю 

Юньнань. Дощ 

починається тут навіть 

від голосного окрику.



Вітер з океану 

приносить вологу 

погоду, з матерів –

посушливу. Так, всі 

опади, що випадають 

над територією 

України, являють 

собою воду, яка 

випарувалася з 

поверхні Атлантичного 

океану й була 

принесена західними 

вітрами.

Західні вітри



У тих місцях, де біля берега проходять холодні течії, опадів майже не буває 

й виникають берегові пустелі. Там, де течії теплі – на узбережжі велика 

кількість опадів. 



Робота з картами атласу

1.Визначити на кожному материку райони, 

де випадає найбільше кількість опадів.

2.У яких одиницях визначають кількість 

опадів?

3.Як на картах позначають кількість опадів?

4.Назвіть райони з найменшою кількістю 

опадів на Землі?





Пригадаємо  

Що позначають на картах:

-ізобари? 

лінії однакового тиску.

- ізобати?

- лінії однакових глибин морів, океанів.

-ізотерми?

лінії однакових температур.

-горизонталі?

лінії однакової висоти місцевості.



Ізогієти- лінії однакової кількості атмосферних опадів.

Приклад карти з ізогієтами



Випадки випадання "незвичайних дощів"

Рибний дощ

Дощ із пауків

Дощ із жаб.

Кривавий дощ.



Закріплення нового матеріалу

1.Установіть відповідність «Види опадів»

1) Дощ                             А) крижані опади

2)Сніг                              Б) тверді опади, можливі при 

3)Град.                            В) випадають безпосередньо з повітря

4)Роса, іній, паморозь.   Г) перехід водяної пари у рідкий стан    

відбувається за умови насичення нею                       

повітря.

Відповідь: 1-Г 2-Б 3-А 4-В:



2.Третій зайвий

Знайдіть зайве поняття і поясніть , чому вибрали саме його:

А) сніг, град, дощ, Б) роса, дощ, сніг, В) роса, іній, сніг,

Г)сніг, град, іній.



Зима Весна Літо Осінь

3.Розподіліть опади за порами року

А)сніг; іній; туман 

Б)дощ; сніг; туман; іній

В)дощ; роса; туман; град

Г)дощ; туман; сніг; іній

Відповідь:

Зима Весна Літо Осінь

А Б В Г



Підсумки уроку.

-Атмосферні опади – це вода в рідкому або 

твердому стані, що випадає із хмар або виділяється 

з повітря на земну поверхню.

– Кількість опадів вимірюють за допомогою 

опадоміра та снігомірної рейки.

– Атмосферні опади розподіляються на Землі 

нерівномірно: їх кількість залежить від 

географічного положення місцевості, переважаючих 

вітрів та інших чинників.



ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1.Опрацювати параграф 34. Відповідати на запитання 

2. Випереджальне завдання (окремим учням): 

підготувати повідомлення за темою «Як складають 

прогнози погоди».






