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Âèäàòíі îñîáèñòîñòі 
    â іñòîðії Óêðàїíè

Владислав Городецький –
видатний український 
архітектор минулого. За
його проєктами у Києві 
споруджено: Національний 
банк, Художній музей, 
Будинок з химерами та інші.
Архітектурними пам’ятками 
є спроєктовані ним будівлі 

в українських містах – Умані, Черкасах, 
кількох містах Польщі.

(1863 – 1930)

Богдан Ступка –
видатний український  
актор, за життя отримав 
визнання глядачів          
в Україні й за кордоном. 
Актор, який зіграв 
велику кількість ролей 
у театрі та кіно, мав 
величезний успіх та 
славу. Він безмежно 
любив Україну, людей. 

(1941 – 2012)

Ліна Костенко – геніальна 
українська письменниця та 
поетеса, авторка численних 
віршів для дорослих і дітей. 

У дитинстві Ліна мріяла стати 
льотчицею, але знайшла себе 
як літераторка. Своїм життям 

та творчістю письменниця 
заслужила титул Сумління 

нашої нації.
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Тетяна Гільберг 
Світлана Тарнавська  

Лариса Грубіян
Ніна Павич

Підручник для 3 класу спеціальних закладів загальної 
середньої освіти (Н 54.1 – Н 54.2)

(у 3-х частинах)
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ЛЮБІ ДРУЗІ!
Об’єктами ваших досліджень у третьому класі стануть яви -

 ща природи, вода, повітря, корисні копалини, ґрунти, па м’ят ки 
природи, історії та культури рідного краю.

Спостереження, досліди, експерименти допоможуть прослід-
кувати взаємозв’язки неживої та живої природи. Ви навчитеся 
економно використовувати багатства природи, дізнаєтеся, яких 
правил слід дотримуватися, щоб бути здоровими. 

Ви навчитеся знаходити інформацію в інтернеті, створювати 
інформаційні об’єкти, ознайомитесь із програмуванням. 

Запитання на початку кожної теми підручника дадуть змогу
відновити в пам’яті вивчене раніше. Додатковий матеріал «Чи 
знаєте ви, що…» розширить ваші знання про навколишній світ.

Робота над мініпроєктами, творчими завданнями, про бле-
мами навчить вас працювати з різними джерелами інформації, 
готувати презентації й демонструвати їх перед однокласни-
ка ми, оцінювати власну діяльність, працювати в парах і групах.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

розповідаємо, 
дискутуємо,
спілкуємося в парі, 
групі; дізнаємося
у друзів, дорослих

міркуємо,
розв’язуємо проблему

спостерігаємо,
виконуємо
практичне завдання, 
експеримент, дослід,
проєкт; моделюємо

виконуємо творче 
завдання

взаємодіємо
письмово

майструємо,
мандруємо лабіринтами  
технологій

перевіряємо себе

дізнаємося більше
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ß І ÌÎß ØÊІËÜÍÀ ÃÐÎÌÀÄÀ

РАЗОМ МИ СИЛЬНІШІ
Пригадайте, до якого кола спілкування належать учні 
та уче ниці вашого класу. Що є спільного у вас із ними 
та учнями вашої школи?

Сім’я

Родина
Друзі

Знайомі Н
ез
на
йо
мц

і

?

Люди згуртовуються для того, щоб спільними зусил-
лями швидше досягти певної мети. Цьому допомагає 
активна участь кожного та особиста відповідальність за 
результати спільної діяльності. Для спілкування люди 
об’єднуються у групи (спільноти), які можуть бути вели-
кими й малими (2–3 особи). Що більше людина спілку-
ється, то ширше стає коло її спілкування. До такого кола 
належать усі люди, з якими ви зустрічаєтеся, взаємо-
дієте впродовж життя.

1
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Спільнота — це люди, об’єднані спільними ідеями, інте-
ресами.

За світлинами розкажіть, що об’єднує дітей у спільноти.

       

Чи є спільноти у тварин? Які тварини утворюють такі 
спіль   ноти: стадо, табун, зграя, косяк, рій?

Стадо — група тварин одного виду.

Наведіть приклади спільнот, з якими ви тісно взаємо дієте. 
Що вас об’єднує в цих спільнотах?

Важливими ознаками спільноти є згуртованість, вза-
ємо розуміння, захищеність, «почуття ліктя».

Кожна людина прагне стати членом спільноти, само-
ствердитися в ній. Пам’ятайте, кожна людина у вашій 
команді має особливу роль.

ад
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Самоствердження — це прагнення людини реалізовувати я
себе, досягати певних результатів у діяльності, поведінці, 
взаємодії з іншими людьми.

Поважайте всіх членів спільноти.

Як успішно працювати у спільноті

Замість слова «я» вживайте «ми».

Будьте вдячними, не забувайте хвалити інших.

Спілкуйтеся з однокласниками та однокласницями так, 
як би ви хотіли, щоб спілкувалися з вами.

Підтримуйте позитивний настрій у спільноті. 
Усміхайтеся.

Приділяйте більше часу для того, щоб дізнаватися
про членів спільноти.

Яких правил роботи у спільноті дотримуються у вашому 
класі?

Свято День знань завжди є особливою подією для 
учнів, їхніх батьків, учителів.

Що вам найбільше запам’яталося на святі Дня знань у 
вашій школі? Які традиції  свят кування початку нав чаль-
ного року ви можете запропонувати? У яких заходах, 

що відбувалися у вашій школі минулого року, ви брали участь? 
Що спо добалося найбільше?
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Яку роль ви обрали б у День самоврядування? Чому?
Як ваш клас бере участь у шкільному житті?

Щороку в нашій школі 
проводять День 

самоврядування. У цей день 
учні й учениці виконують роль 

дорослих, які працюють 
у школі.

Самоврядування — це самостійна діяльність учнів, колия
вони беруть на себе частину організаційних обов’язків до-
рослих.

Виконайте мініпроєкт «Моя школа». Знайдіть і пред-
ставте у групах інформацію, пов’язану з назвою школи,
її історією, шкільними святами тощо.

Виготовте з паперу за зразком чи власним задумом 
«Куто чок іменинників».

Вам знадобляться: кольоровий папір і картон (колір 
оберіть за бажанням), простий та кольорові олівці, фло-
мастер чорного кольору, клей ПВА, ножиці, матеріали 
для оздоблення (декоративні очі, лелітки, бісер, вата,
нитки тощо).
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Виконуйте послідовно.
1. У групі з однокласниками виготовте основу, до якої 

потім будете прикріплювати картинки з написами днів 
народження.

2. Виготовте деталі (листок, сніжинку, квітку або по-
луницю) відповідно до пори року, коли ви народилися. 
Фломастером чорного кольору напишіть на деталі своє 
ім’я та дату народження.

3. Прикріпіть деталь до основи.

ЛІТО

ОСІНЬ

ЗИМА

ВЕСНА

БЕРЕЗЕНЬ КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ

5
Микита

17
Олена

3
Павло

22
Юля

4. Обговоріть у групі, у якому місяці іменинників най-
більше, а в якому — найменше.

5. Обговоріть, як ви бажаєте вітати іменинників у ва-
шому класі.
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Висновок
Учні однієї школи разом зі своїми вчителями та 
батька ми є групою, або спільнотою. Саме у спіль-

ноті мають діяти люди заради досягнення спільної мети. 
«Доб ре там живеться, де гуртом сіється і жнеться» — 
так говорить народна мудрість. Основна мета шкільної 
спільноти — навчитися спілкуватися і працювати разом, 
самостійно розв’язувати проблеми.

Чи знаєте ви, що… слово «школа» має турецьке по   хо-
джен  ня. У перекладі воно означає «заняття у вільний 
час».

ЯК ЛЮДИ ВЗАЄМОДІЮТЬ У СПІЛЬНОТІ

За світлинами розкажіть про спільні інтереси  дітей.

«Дружній череді вовк не страшний» — це давня народна 
муд рість. Поясніть, як ви її розумієте.
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У сучасному світі робота в команді є однією з най-
важливіших навичок людини. Люди працюють у команді 
тоді, коли вони мають спільні цілі; хочуть заощадити
час і сили; цінують і використовують досвід інших. Для 
ус пішної роботи в команді потрібні бажання, чуйність, 
відповідальність та взаємоповага.

Пограйте у гру «Навчаємося взаємодіяти у класній 
спільноті», яку розміщено на форзаці 1 підручника. На-
вмання оберіть по рядок ходу гравців. Виконуйте за  в   -
дан  ня по порядку. В од  ному турі гри може взяти участь 
15 учнів.

Взаємодія іі — це коли люди щось роблять разом і допо-
магають одне одному.
Прочитайте уривок вірша Оксани Сенатович та об го во-
ріть його у групах.

Що це значить — не дружити,
Жити так — одинаком?
Не дружити — це ходити
Не дверима, а вікном...
В школі вчитись й не дружити —
Це, повірте, все одно,
Що, заплющившись, сидіти
І дивитися кіно.

Що, на вашу думку, означає «дружити»?
Поясніть рядки «Не дружити — це ходити 

 Не дверима, а вікном».
 Чи є у вас друзі? Як ви почуваєтеся, коли друзі на 
трива лий час їдуть відпочивати або змінюють місце 
проживання?
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Які людські якості пояснює кожний текст? Установіть 
відпо відність.

Чесність

Відповідальність

Пов
ага

Толер
антні

сть

Доброчинність

Бути відповідальним, 
визнавати свої

помилки, не обманю-
вати інших заради 
власної вигоди.

З повагою та
терпимістю ставитися 

до інших думок,
поглядів, традицій.

Пам’ятати, що інші 
люди так само, як 
і ви, мають почуття
та мрії. Потрібно по-
важати вибір інших.

Добр
очесн

ість
Дотримуватися

своїх обіцянок. Бути
відповідальним за 
свої слова і вчинки.

Добровільно
надавати допомогу,

вчиняти
благодійництво.

Не привласнювати 
чужі роботи, чужу
працю. Виконувати 
завдання само-

стійно, без підказок 
інших.

Чому згадані якості такі важливі для життя людей 
у спільноті? Які з них притаманні вам? Перетво ріть ці від-
по відності на правила спілкування з іншими людьми.
Як почуваються та як вибудовують взаємини люди в ко-
ман дах? Що важливіше — спільна справа чи ті, хто вико-
нує цю спільну справу?

Якщо йдеться про команду, то ті, 
хто творить спільну спра  ву, одне 
для одного не менш значу щі за саму 
справу. Більш того, члени команди
цікаві одне одному, вони мають 
спільні інте реси, погляди, цінності.
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Назвіть кілька видів спорту, де потрібна групова вза-
ємодія.

Висновок
Люди взаємодіють у спільнотах через спіл кування 
та спільне виконання певних дій. Згуртована ро-

бота в команді набагато цікавіша й ефективніша. Навча-
тися ефективніше в різноманітних групах, де панують 
повага, довіра, спільна відповідальність тощо.

Чи знаєте ви, що… командна гра може допомогти роз-
винути вміння слухати та ставити себе на місце іншого.
Відшукайте в інтернеті гру на взаємодію, ознайомтеся з 
її правилами та пограйте з однокласниками й одноклас-
ницями.

ЧИ Є СПІЛКУВАННЯ 
ОБМІНОМ ІНФОРМАЦІЄЮ

Чи любите ви спілкуватися? З ким? Як часто ви це ро-
би те? Які теми вас найбільше цікавлять? Якому спіл-
куванню ви віддаєте перевагу: віч-на-віч з людьми чи 
онлайн?

Спілкуючись між собою, люди передають одне одно-
му певне повідомлення, інформацію.

Інформація з латинської мови означає ознайомлення, я
роз’яс     нення, повідомлення про стан справ або діяльності, 
відо мості про що-небудь.

Розгляньте світлини й розкажіть, як діти отримують 
інфор мацію.

О
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Якою може бути інформація?
За допомогою яких органів чуття людина сприймає ін-

формацію, коли слухає музику, читає книжку, дивиться 
фільм, грається на свіжому повітрі чи обідає?

Під час спілкування люди обмінюються інформацією 
і по черзі виступають то в ролі джерела інформації, то 
в ролі приймача. Інформація завжди передається від 
джерела інформації до її приймача.

Дії передачі, приймання, зберігання та оброблення інформа-
ції мають назву інформаційні проціі еси.

Розгляньте зображення об’єктів. Які з них можуть бути
дже релом інформації, а які — приймачем? Обґрунтуйте 
власну думку. Наведіть приклади природних і руко твор-
них джерел інформації.
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Пригадайте правила, яких слід до-
три муватися в комп’ютерному класі. 
Розгляньте знаки. Про які правила 
без   печної поведінки вони нага ду ють?
За допомогою програми «графічний 
редактор» спробуйте створити влас-
ний знак для одного з правил без-
печ   ної поведінки.

Висновок
Усе, що ви можете сприймати за допо могою ор-
ганів чуття, — це інформація. Людина починає 

отримувати інформацію ще з народження. Навчається 
сприймати, зберігати та використовувати її впродовж 
життя.
 Чи знаєте ви, що… для того щоб переглянути всі відео, 

викладені в мережі інтернет, користувачеві потрібно ви-
тратити понад 400 років.

ЯК ЗНАЙТИ ДРУЗІВ
Чи є у вас друзі? Скільки їх? Як ви з ними познайоми-
лися? Кого ви вважаєте справжніми друзями?
Ввічлива поведінка та повага важливі для всіх, 

хто живе чи навчається разом — в одній родині, одній 
школі чи одному класі. Для гарних стосунків з іншими ви 
маєте дотримуватися правил так само, як дотримуєтеся 
правил у грі чи змаганнях. Завдяки ввічливому спіл-
куванню, повазі до інших та вмінню допомагати одне 
одно му люди стають друзями.

Чому для друзів важлива ваша допомога? Наведіть при-
клад ситуації, у якій ви допомогли друзям. Які відчуття 
ви отримали від цього?
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Уявіть, що ваш однокласник або однокласниця захворі ли 
й довго не відвідували школу. Вони пропустили багато 
занять, не спілкувалися з іншими учнями та ученицями. 

Як ви можете разом підтримати їх? За потреби зверніться по 
допомогу до дорослих.

Уявіть ситуацію та придумайте продовження цієї історії. 
«Іринка забила коліно й кульгає. До школи її веде та-
тусь і несе рюк зак. На подвір’ї школи з’явилися одно-
класники Іринки. Вони ...».
Як можуть скластися стосунки між людьми, коли їхні ін-
тереси не збігаються? Що б ви могли порадити таким
людям?

Інтереси в людей можуть бути різними. Наприклад, 
однокласники посварилися через те, кому першим за-
ходити до класу. Двоє друзів розгнівалися через те, що
обидва перемогли у змаганнях. 

Усе це приклади конфліктів, коли одна група людей
намагається силою нав’язати свої бажання іншій групі,
тобто інтереси одних суперечать інтере сам інших.

Чи доводилося вам бути свідками чи учасниками конф-
ліктної ситуації або суперечки? Як ви почувалися? Чи 
змогли домо витися й порозумітися? Які риси характеру 
вам допомогли розв’язати ситуацію?
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Конфліктіі — це зіткнення протилежних інтересів і поглядів 
людей, унаслідок якого виникає серйозна суперечка або су-
перництво.
Суперечка — словесне змагання двох або кількох осіб, які 
не погоджуються в якомусь питанні.

Що робити, коли конфлікт усе ж стався?

Я знаю лічилку, яка 
нам допоможенам допоможе.Я перрша...

Ні, 
а...я першая перша...

Конфлікт може призвести до напруження, до ак  тив-
них дій, ускладнень, боротьби тощо. Суперечки між 
держа вами можуть призвести до збройних конфліктів.

Конфлікту краще запобігти й не дати йому розпо-
чатися.

Існує мудрий, хоча й непростий, спосіб припинити 
конфлікт. Для цього потрібно уважно вислухати одне 
одного й потім спробувати уявити себе на місці іншого. 
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Далі слід віднайти компром с, тобто кожний має поду-
мати не тільки про свої інтереси, а ще й про інтереси 
іншого, й поступитися одне одному.

Чому не можна допускати конфліктів, а треба їм запо-
бігати? Як можна зробити класну спільноту приємним 
місцем для навчання?

Уявіть, що ви з друзями граєте у футбол на спортив-
ному майданчику. До вас підходить гурт дітей і говорить, 
що це їхній майданчик, вони тут грали ще влітку. Як 
можна розв’язати такий конфлікт? Запропонуйте кілька 
варіантів.

Вправа-гра «Займи позицію». З двох варіантів оберіть 
той, що стосується вас.

А. Я завжди прагну
досягти свого.
Б. Я намагаюся 
знайти компромісне
рішення.

А. Зазвичай я наполегливо
прагну домогтися бажаного.
Б. Я намагаюся зробити
все, щоб уникнути марного 
напруження у стосунках.1 2

Успіху можна досягти тільки разом, у дружному ко-
лективі. Частіше кажіть: «Нумо дружити», «Нумо грати!». 
Лише друзі знають, якими ви є насправді, і за будь-яких 
умов залишатимуться на вашому боці.

Об’єднайтеся в кілька груп. У кожній групі обговоріть 
пра   вила, яких слід дотримуватися, щоб мати гарні 
стосунки з одно класниками та учнями вашої школи. 

Послухайте та оцініть те, що запропонували інші учні й учениці. 
Додайте власні правила. Запишіть у зошит ваші спільні про-
позиції щодо поведінки у школі.
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Правила нашої школи1. Допомагати одне одному в навчанні та грі.2. Поважати та чути думку умкумккуукожного.
3. Вживати ввічливі слова.4. Грати чесно.5. 

Що є спільного у правилах поведінки та у правилах 
друж    би? Чи можна дружбу виміряти грошима? Чи важ-
ли во мати друзів? Скільки може бути друзів в однієї 
людини?

Друг або подруга у вашій присутності сказав/сказала
неправду вчителеві/учительці. Ваші дії:

 скажете вчителеві/учительці, що друг/подруга ска- 
зав/ска   зала неправду;

 переконаєте його/її, щоб він/вона самі виправили  
си туацію.

Підготуйте у групах невеликі повідомлення чи замітки
для шкільної газети «Мій клас — дружна спільнота».

Висновок
Дружба — це вміння допомагати й підтримувати 
одне одного. Вона об’єднує тільки тих людей, які

здатні зрозуміти і пробачити недоліки інших. Уміння за-
лагоджувати конфлікти та не розпалювати суперечки 
дасть змогу мати багато друзів.
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Чи знаєте ви, що… англійською мовою «друг» пере кла-
дається як «добрий знайомий», з яким приємно прово-
ди ти час, з ким (а не для кого) приємно щось зробити.

ЯКІ В ДІТЕЙ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
Пригадайте, яку назву має Основний закон нашої дер-
жа ви. Які права мають діти? Для чого дітям потрібні 
права?

З моменту народження кожна дитина має право на 
ім’я, а також, наскільки це можливо, право знати своїх 
батьків і право на їхнє піклування.

Права дитини — це права людини, яка ще не досяг-
нула віку 18 років. Усі діти мають рівні права незалежно 
від того, де вони перебувають, де живуть чи навча -
ються. Ці права належать вам від народження, і вас не 
можна їх позбавити.

Права учнів
  отримувати знання
  висловлювати 
особисту думку

  користуватися підручниками
і книжками зі шкільної
бібліо теки
 поважати права інших дітей

Обов’язки учнів
  навчатися
  поважати думки інших
  охайно ставитися
до шкільних речей

   брати участь 
у шкільних заходах
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Діти з особливими освітніми потребами мають право 
на освіту.

Обобб в’язок — це відповідальність людей за свої дії та вчинки.к

Установіть відповідність між обов’язками дитини та їх -
ні ми тлумаченнями. Наведіть приклад цих обов’язків.

7. Сумлінно навчатись,
активно працювати на 
уроках.

6. Дотримуватися 
правил мовного
етикету.

5. Давати можливість 
кожному висловлювати 
свої думки.

2. Не принижувати
гідности кожної
людини.

4. Дотримуватися 
режиму харчування.

3. Бути толерантними 
до людей.

1. Поважати й любити 
своє оточення.

Е. Коректно й тактовно
вислов    лювати свої думки.

Д. Не нав’язувати своїх 
поглядів іншим, якщо вони 
з ними не згодні.

Ґ. Споживати корисні 
продукти. Поважати працю
кухарів.

Г. Поважати, допомагати
людям, бути терплячими
до людей.

Б. Ставитися до них так, 
як би ви хотіли, щоб 
ставилися до вас.

A. Старанно виконувати 
домашні завдання, 
готуватися самотужки.

B.  Поводитися так, щоб 
своєю поведінкою не пору-
шувати прав іншої людини.
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Розкажіть, як ваші однокласники та однокласниці дбають 
про клас. Які обов’язки вони при цьому виконують? 

Чого у вас більше: прав чи обо  в’яз-
ків? Чим права відрізняються від 
обов’язків?

Наша держава є учасницею бага-
тьох міжнародних документів з питань 
за безпечення прав дитини. Права 
дітей в Україні  записані в Сімейному 
кодексі та Законі про неповнолітніх.
Украї  на дотримується Конвенції про 
права дитини, що є міжнародним доку-
ментом ООН (Організації Об’єд   на них
Націй).

КоКК декс — збірка правил.с
Договіріі  — домовленість двох або більше
сторін (людей, країн тощо).
Конвенція — різновид міжнародного я
дого вору.
ООН (Організація Об’єд на них Націй) —
міжнародна організа ція, яка працює над
тим, щоб підтримувати мир і співпра цю
між народами.
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У 1989 році ООН затвердила Конвенцію про права 
дитини — міжнародний договір про визнання основних 
прав дітей.

Які права відрізняються в дітей та дорослих?

Дорослі можуть одружуватися, розпоряджатися влас-
ним майном, вільно подорожувати. Діти від різняються 
від дорослих своєю фізичною безза хисністю, залежні-
стю від рішень батьків, інших дорослих тощо.

Назар — учень третього класу. Він живе далеко від 
школи і щоразу запізнюється на уроки. Назар пізно лягає 
спати, а вранці не може прокинутися вчасно. До школи 

він забуває взяти потрібні зошити чи матеріали до уроків. 
Однокласники та однокласниці позичають йому олівці й фарби.

 Яких правил не дотримується Назар? 
 Які ваші поради допомогли б йому впоратися зі  

своїми обов’язками?
Яких прав та обов’язків дотримуються учні та учениці 
у вашій школі? Доповніть запропонований перелік.
Проведіть гру-вікторину «Наші права та обов’язки».

 Відвідувати лікаря за потреби. 
 Відвідувати гуртки за інтересами. 
 Бережливо ставитися до природи. 
 Мати власну думку та поважати думку інших щодо  

певної проблеми.
 З повагою ставитись до всіх працівників школи. 
 Прибирати своє робоче місце. 
Як змінюється життя шкільної спільноти, коли всі її 
члени вико нують свої обов’язки?
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Виконайте проєкт «Наші обов’язки».
1. Об’єднайтеся у три групи у класі та оберіть одну 
з тем:

Обов’язки 
вдома

Обов’язки 
у громаді

Обов’язки 
у школі

2. Складіть перелік з п’яти обов’язків, які стосуються 
обраної теми.

3. Зобразіть зазначені обов’язки у вигляді інфографіки.
4. На фліпчарті складіть схему просування ідей 

щодо того, як виконати обрані вами обов’язки. 
Важливо :
  поясніть, що відбувається у спільноті, коли ніхто  
не несе відповідальності за свої дії;

 запропонуйте ідеї для виконання обов’язків; 
 поясніть, чому потрібно виконувати обов’язки. 

5. Представте проєкт перед однокласниками.
6. Підсумуйте результати виконаних проєктів.

Чи можна назвати вашу роботу командною? Чому?
Чи всі брали активну участь у реалізації проєкту?

Інфографіка — це представлення інформації у вигляді
малюн ка, схеми, графіка, моделі.

Висновок
Права є у кожної дитини від народження не залежно 
від віку, статі, мови, релігії, місця народження тощо.

Права дітей в Україні захищені законом і мають усіма 
неухильно дотримуватися. Окрім прав, кожна дитина має 
свої обов’язки, які потрібно виконувати.
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Чи знаєте ви, що… при ООН створено дитячий фонд, 
який підготував серію мультфільмів про права дитини. 
Відшукайте за ключовими словами ці мультфільми в 
інтер неті.

ЧИ ВСІ ЛЮДИ РІВНІ. 
ЩО ТАКЕ СПРАВЕДЛИВІСТЬ

Як ви розумієте слова «рівність» і «справедливість»? 
Складіть з ними речення.

Кожна дитина становить надзвичайну цінність не лише 
для своїх батьків, а й для всього світу.

Ви знаєте, що всі ми різні, але рівні у своїх правах. 
Рівність у правах означає, що всі діти, незалежно від 
кольору шкіри, статі, походження, є рівними перед 
зако ном від народження.

Спільною має бути взаємоповага між людьми, яка є 
запорукою успішности спільнот. Щоб сприяти цьому, по-
трібно у ставленні між людьми уникати різного роду 
дискри мінації.її
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Дискримінація — порушення прав людини. Це слово з
латин    ської мови означає «розрізнення», тобто будь-яку
відмін    ність, обмеження або перевагу, що заперечує чи змен-
шує рівне здійснення прав.
Стать — це поділ організмів на самців і самиць, у лю-
дей — на чоловіків і жінок.

Як би ви вчинили, якщо б хтось образив ваших близьких
чи друзів? Якою була б ваша реакція, якби образили 
не   зна          йому вам людину?

Продовжте речення у схемі. Доберіть кілька прикладів 
дій, які допоможуть у створенні доброзич ливого став-
лення у спіль  ноті. Запишіть ці речення в зошиті.

Ми належимо до різних спільнот,

тому ми …
ставимосятолерантно

поважаємо співчуваємо

допомагаємо
захищаємо
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Оберіть свою відповідь і театралізуйте відповідний 
сюжет. 

 Вас запитують, чому ви розсердилися.  
Ви відповісте:
А.  Тебе не повинно це хвилювати!
Б.  Добре, що ти мене запитав/запитала. 

Поговоримо про це.
В.  Я серджуся на тебе й тому не хочу з 

тобою про це говорити.

 Подруга пропонує вийти в парк, а ви  
вважаєте за краще слухати музику. Ви 
відповісте:
А.  Я хочу слухати музику! Не заважай 

мені!
Б. Іди в парк сама.
В.  Послухаймо музику разом, а потім пі-

де  мо в парк.

 Вашому другові сумно, бо він от ри  мав  
погану оцінку. Ви скажете:
А.  Не можу повірити, що ти цього не зро-

зумів.
Б.  Що з тобою? Завдання були легкими.
В.  Не хвилюйся, наступного разу ти змо-

жеш поліпшити свою оцінку.
Чи однакову відповідальність несуть хлопчики та дів-
чатка за стосунки у вашому класі? Що сприяє хорошим 
стосункам у спільнотах?
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Якому малюнку відповідає слово «рівність», а якому — 
«справедливість»? Поясніть.

А Б

Рівність між людьми означає, що інтереси й по треби 
як жінок, так і чоловіків, як дорослих, так і дітей беруться 
однаково до уваги. Усі люди мають рівні права, свободи
та обов’язки і є рівни ми перед законом.

Розуміння одне одного, можливість бути почу тим 
одне одним, недопущення насильства є ознака  ми спра-
ведливих стосунків. 

Насильствоии  — це будь-які умисні дії однієї людини сто-
совно іншої, якщо ці дії порушують права й свободи людини,
завдають їй фізичної, моральної чи  психічної шкоди.

Із запропонованого переліку оберіть те, що забезпечує 
рівність між людьми.

 Виявлення однакової поваги до думки кожного. 
 Відсутність переваг за ознакою статі. 
 Отримання однакових оцінок у школі. 
  Однакові умови для реалізації прав жінок і чоло- 
віків.
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Справедливість — це цінність, яка полягає в знанні, повазі 
й дотриманні прав людей.
ЦіЦЦ нністьіі — це те, що особливо важливо для людини.

Назвіть слова-антоніми до слів «рівність» і «справедли-
вість».

Назвіть права, якими користуються всі діти в рівних 
можливостях.

Попрацюйте у групах. Розтлумачте зміст прислів’їв.

 Шукаєш справедливого слова — вислухай усіх. 
 Справедливе слово краще за брехню. 

Висновок
Справедливість і рівність між людьми в ба гатьох 
країнах світу визнані головними цін ностями. Насиль-
ство і справедливість — несумісні дії. Протистояти 

злому вчинку можна лише добром, бо тільки добро по-
роджує добро.
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Чи знаєте ви, що… слово «справедливо» ніколи не 
змінюва ло свого значення. Як і в давні часи, воно озна-
чає «правильно, слушно, правдиво».

ЧОМУ ЛЮДИНІ ПОТРІБЕН 
ОСОБИСТИЙ ПРОСТІР

Пригадайте, що є вашим особис-
тим простором. Чи відчували ви
коли-небудь потребу в особистому
просторі?

Бажання мати особистий про-
стір — це прагнення мати власну 
тери торію, що була б на деякий час
недосяжною для інших. Нею може
бути ваше робоче місце, затишний
куточок у кімнаті або своя кімната.

Інколи людям стає некомфортно,
коли їх хтось торкається або під хо-
дить надто близько. Найком форт ніше 
спілкуватися на відстані ви  тягнутої 
руки.

Виконайте завдання за моделями на сторінці 30.

 Назвіть колір особистого простору, в який ніхто не  
втручається.

 Оберіть зображення комфортної відстані для спіл- 
кування.

 Визначте приклад втручання до особистого про- 
стору.
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А Б В

Що означає вислів «поважати межі особистих кордонів 
інших людей»? Наведіть приклад. Що означає вислів
«забезпечити особистий простір»?

Установлення дистанції під час 
спілкування не означає, що ви
відме жовуєтеся від людей. Це по-
трібно лише для впевнености, ком-
форту й безпеки. Знайти друзів
набагато легше через повагу, а не 
через на в’яз ливу близькість.

Якщо, на вашу думку, хтось із 
дорослих поводиться неправильно, ви повинні розпові-
сти про це батькам, учителям або тим, кому до віряєте. 
Ніхто не може торкатися вас без вашої згоди. Не забу-
вайте, що й ви не маєте права втручатися до особис-
того простору іншої людини без її дозволу.
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Не приймайте рішення само-
 туж ки, не соромтеся й не приховуйте 
вашу тривогу. Не бійтеся запитувати. 
Якщо вам некомфортно, не бійтеся
говорити: «СТОП, НІ!».

Пригадайте, де зафіксовано право 
дітей бути захи щеними від на-
сильства. Коли потрібно казати
«Ні!»? Наведіть кілька прикладів.

Ми всі маємо рівні права та гідність,

тому ми 
говоримо 

«Ні!», 
коли… ?

Хто в разі потреби може вас захистити, бути вашим 
поміч ником?

Подумайте, кому ви найбільше довіряєте. Це може 
бути хтось із ваших родичів, найкращі друзі, сусіди, 
учите лі, лікарі, поліцейські та інші люди.
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Уявіть себе на місці учасників діалогу. Спробуйте від-
творити розмову учня/учениці та вчительки.

Привіт! Я хочу сказати вам дещо важливе. 
Коли я зможу з вами про це поговорити?

Можна зараз. Сідай зручно та розповідай.

Ні, я краще прийду іншим разом, коли поруч 
нікого не буде. Я б хотів/хотіла поговорити 
з вами на самоті.

Тоді приходь завтра після п’ятого уроку.
До зустрічі!

Дякую, до побачення!

Пам’ятайте, помічники не всесильні, але вони все
одно можуть багато в чому допомогти.

На допомогу завжди має прийти родина. У колі вашої 
родини повинно бути правило: жодних секретів. Якщо 
ви хочете привітати з днем народження когось несподі-
вано, то підготуйте сюрприз, але ніколи не секрет!

Висновок
Розуміння того, де є ваші особисті кордони (осо-
бис тий простір), допоможе вам ставитися одне до 
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одного з повагою. Важливо завжди па м’ятати про 
взаєм ну пова гу до чужого особистого простору. У разі 
потреби для свого захисту звертайтеся по допомогу.

Чи знаєте ви, що… слово «ні» у багатьох мовах  звучить 
і пишеться майже однаково. Іспанською, англійською — 
no, білоруською, сербською — не, італійською — né,
польською — nie, румунською — nici, чеською — ne,
хорватською — ni.

ЯК РОЗПІЗНАТИ НЕПРАВДИВУ
ІНФОРМАЦІЮ

Для чого люди придумали мову?

Наші предки, які мешкали в печерах близько двох з 
половиною мільйонів років тому, створювали знаряддя 
праці. Для цього їм потрібно було виконувати послідовні 
дії. Саме для передачі інформації про ці дії і почала 
вини кати мова. Крок за кроком вона збагачувалася, і 
голов ним у цьому ставало навчання.

Інформацію, яку ми хочемо комусь передати, можна 
закодувати звуком, наприклад голосом, словами. Бара-
бан ний бій, дзвін — усе це звукове кодування ін фор-
мації. Якщо інформацію, яка зберігається в пам’яті 
людини, закодувати малюнком або знаками на носії — 
це буде графічне кодування. Якщо закодувати бук-
ва ми, то таке кодування називають текстовим.

Спілкування як обмін інформацією можливе лише за 
умови, якщо партнери мають єдину або подібну си стему 
кодування і декодування, тобто «говорять однією мовою».

Я
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Код — система символів для пе редавання, оброблення і 
зберігання різної інформації.
Кодування — це перетворення повідомлень у зручну форму 
для передавання, опрацювання і зберігання.
Декодування — розкодування, розшифрування кодів.

Поміняйте місцями склади та літери у словах та роз-
шифруйте прислів’я.

щераК сицяни 
в кахру, жін 

равежуль у біне.

Розкодуйте (розшифруйте) ребуси.

,, ,, Î
П  =  М

Чи можна назвати ребуси кодуванням інформації? Які 
ще способи кодування інформації ви знаєте?

Чи чули ви щось про азбуку Морзе? З якою метою її
засто совували?

Американський інженер-дослідник французького похо-
дження Самуель Морзе в 1832 році розробив спеціальну 
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азбуку, що складалася з комбінацій 
корот ких («крапок») та довгих («тире»)
сигналів. За допомогою цих сигналів 
можна було  передавати на відстані 
будь-яку текстову інформацію, над  си ла-
ючи її як електричні сигнали по дротах. 
Ця азбука стала першим цифровим спо-
собом передачі інформації.

Сигнали азбуки Морзе можна подавати за 
допомогою звичайного ліхтарика чи свистка, 
у вигляді світла чи звуку. Відомі випадки, коли 
знання азбуки Морзе рятувало людям життя.

А Б В Г Ґ
Д Е Є Ж З
И І Ї Й К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ

Ь Ю Я
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Прочитайте повідомлення, закодоване азбукою Морзе.

Висловлювання — це речення, у якому щось стверджує-
ться чи заперечується.

Яке із цих речень є висловлюванням?

 Я маю багато друзів. 
 Скільки друзів ви маєте? 
Висловлюванням може бути тільки

розповідне речення. Висловлювання
бу вають істинними або хибними.

Чи можна довіряти всій інформації, що є в мережі інтер-
нет?

У житті важливим є вміння відрізняти правдиву інфор-
мацію від неправдивої, або фейкової.

Фейк — це повідомлення, у якому частково або повністю к
відсутня правдива інформація.

Які новини є фейковими? З яких джерел інформації мо-
жуть надходити фейкові новини? Чи можуть завдати 
шкоди фейкові новини?
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Звертайте увагу на джерело інформації.

Поради, як розпізнати неправдиву
інформацію

Читайте весь матеріал.

Перевірте дату публікації.

Перевірте, хто автор.

Це точно не жарт?

Послухайте думку дорослих.

Висновок
Фейкові новини дуже схожі на справжні. Навіть 
професіонали не завжди можуть від різнити їх від 

справжніх. Вони можуть завдавати шкоди людям. На-
вчайтеся, будьте пильними та бережіть власний інфор-
маційний простір!

Чи знаєте ви, що… поширюється швидше: правда чи 
брехня?
У 2018 році журнал Science опублікував досліджен  ня 

щодо поши рення правдивої та неправдивої інформації. Вияви-
лося, що неправдива інформація поширювалася швидше за 
правдиву. Що оригінальнішою та емоційнішою була новина, то 
охочіше ділилися нею користувачі.
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ß І ÌÎß ÑІÌ’ß

ЩО ОБ’ЄДНУЄ ЛЮДЕЙ У СУСПІЛЬНІ ГРУПИ
Що об’єднує людей? Учнів та учениць вашого класу? 
Товариства мисливців або захисту тварин?

З давніх часів людина живе серед інших людей. Люди 
живуть групами, щоб допомагати одне одному. Вони ра-
зом працюють, розв’язують спільні пробле  ми, святкують 
і розважаються.

Найпершою спільнотою, у якій опиняється людина 
після народження, є сім’я. Вона об’єднує рідних і близь-
ких між собою людей, які живуть під одним дахом, пік-
луються одне про одного. У сім’ї зростають і виховуються 
діти. Батьки та дорослі члени сім’ї забезпечують сім’ю 
житлом, харчуванням, одягом, створюють умови для 
отримання дітьми освіти, медичної допомоги.

Відчуття єдности з родиною допомагає людині впора-
тися із життєвими проблемами, досягнути бажаної мрії.

Кожна людина може одночасно належати до різних 
спільнот: сім’ї, шкільного класу, клубу за інтересами,
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жите лів свого населеного пункту. У групи люди об’єдну ю-
ться за професією: фермери, модельєри, журналісти 
та багато інших.

Які суспільні групи дорослих людей зображено? Що 
об’єднує людей у кожній з них?

Назвіть професії, у яких люди:
 навчають учнів; 
 дбають про здоров’я людей; 
 несуть відповідальність за мир і нашу безпеку; 
 рятують людей від наслідків катастроф. 
Професії лікаря, рятувальника, поліцейського, пожеж-
ника називають суспільно значущими. Чому, на вашу 
думку, вони заслуговують на велику пошану?
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Суспільствоіі  — це група людей, які об’єднані спільними 
умовами життя, відносинами, інтересами та спільною метою.

Чи є ваш клас спільнотою? Які у вас спільні інтереси? 
Який успіх мав ваш клас у спільних зусиллях?

Суспільством називають усіх людей, які живуть 
в одній країні. Адже всі зацікавлені в от  ри манні освіти, 
цікавої роботи, порядку навколо, усі хочуть жити без 
страху перед злочинцями. Су спільство — це також усі 
люди, які живуть на Землі. Саме в суспільстві створює-
ться все необхідне для людини: будинки й одяг, ін-
струменти та книжки, музика й вірші тощо. Усі люди 
за цікавлені у збе реженні та збільшенні досягнень люд-
ського суспільства.

Рідна мова, схожість у способі життя об’єднують 
людей у народ, що є також частиною суспільства. 
В усьому світі людство налічує понад 4 тисячі різних 
народів. В Україні проживають численні представники 
етнічних спільнот (народів), серед них — росіяни, бі-
лоруси, молдовани, болгари, угорці, румуни, поляки та 
інші.

Що спільного у значеннях слів спільнота та суспіль-
ство? Складіть з ними речення і запишіть у зошит.

Висновок
З давніх часів люди розуміли, що разом вони ста-
ють сильнішими. З народження і впродовж життя 

людина належить різним спільнотам. Така належність 
дає почуття захищености, впевнености, допомагає роз-
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виватися. Суспільством можна назвати людей, які во-
дно час належать до різних спільнот, але мають спільні 
культуру, територію, а також інтереси та цілі.

Чи знаєте ви, що… за межами Європи українська мова 
має напівофіційний статус у США, зокрема в окрузі Кук 
штату Іллі нойс. До складу цього округу входить місто

Чикаго разом з передмістями. Спільнота округу обрала україн-
ську мову, оскільки вона там найуживаніша.

ЧИ ЗДАТНІ ЛЮДИ ЗМІНЮВАТИ СУСПІЛЬСТВО

Чи здатна одна людина змінити суспільство? А ба  гато 
людей?

У своєму розвитку людство пройшло довгий шлях і 
зазнало великих змін. Давні люди харчувалися зібра-
ними дикорослими рослинами і тим, що вполюють. Вони 
облаштовували своє житло в печерах, навколо яких і 
вирувало їхнє життя.

Тільки гуртом вони могли зробити те, що поодин  ці 
їм було не до снаги. Так створювалися перші спільноти 
людей. Кожна людина в цих групах мала свій обов’язок. 
Чоловіки полювали на диких тварин, жінки підтримува ли 
вогонь у печерах, готували на вогні впольовану здобич. 
Під час пошуку їжі давнім людям часто загрожували 
небез пеки.

Поступово люди спільно навчилися вирощувати рос-
лини, одомашнили диких тварин, навчилися будувати 
села й міста. Минуло багато часу, і люди навчилися 
створю вати машини. Потяг і автомобіль із диковинок 
перетворилися на звичні засоби пересування. Із часом 
збільшилася їх швидкість.
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1885 рік 1925 рік 2020 рік

Жага до нових знань, набуття досвіду допомогли
здійснитися багатьом відкриттям та новаціям. Нині
маши ни замість людини виконують різноманітні види 
діяльности, що полегшують повсякденне життя людей. 

Мартін Купер, 
амери кан сь кий 

інженер
українського
походження

Мобільний 
телефон

Джозефіна
Кокрейн,
американська
винахідниця

Посудомийна
машина

Винайдення електроенергії дало змогу створити ї
електричне освітлення та опалення, запустило в дію
прилади та машини. 

Літаком можна дістатися до будь-якого куточка земної 
кулі, а ракетою — до інших планет. 

Комп’ютер ми використовуємо для створення, збере-
ження, обробки та передачі інформації.

Завдяки мобільному телефону та інтернету — спіл-
куємося з усім світом.
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Пишаймося українськими вченими, які щорічно ство-
рюють тисячі винаходів! 

З доступних джерел відшукайте інформацію про такі ви-
находи та їхніх власників. З’ясуйте, хто що винайшов.

Рукавичка, що 
розпізнає мову жестів

Їстівний поліетилен

Сергій Тимчук, 
харківський
винахідник

Антон Пастерніков, Максим
Осика, Антон Степанов, 
Валерій Ясак — донецькі 

винахідники

Складіть і запишіть у зошит перелік технічних винаходів, 
які використовують: у наших оселях; у школі та класних 
кімнатах; у спілкуванні між людьми.

Розвиток науки та новітні технології полегшують 
життя людей, але водночас можуть створювати еколо-
гічні проблеми.
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Робота заводів, машин, використання пластмаси і 
поліетилену забруднюють природу. Зростає ризик пожеж, 
аварій і катастроф.

Деякі відкриття використовують не лише в мирних 
цілях, наприклад, коли створюють зброю, виробляють 
небезпечні для здоров’я речовини. 

Кожна людина в суспільстві несе відповідальність за 
збереження природи та життя на Землі. Для того щоб 
жити в мирі та злагоді, потрібно поважати одне одного.

Чому, на вашу думку, відсутність згоди в суспільстві
гальмує його прогрес (розвиток)?

Чи несуть зображені винаходи ризики для людини та 
приро ди? Наведіть приклад позитивних змін у розвитку 
людського су спільства. Чи існують зміни в суспільстві, 
які шкодять людям? Наведіть приклад.

Ремонт дорожнього
полотна

Використання
вантажопідйомних літаків

Оцініть ідеї зображених винаходів і запропонуйте власні 
(як серйозні, так і жартівливі).
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Разом з однокласниками підготуйте проєкт «Місто/село 
майбутнього». Для цього зробіть за зразком чи власним 
задумом макет. Розподіліть між собою виготовлення 
об’єктів макета.

Вам знадобляться: шматок пінопласту або картону 
для основи, конструктор «Lego», кольоровий картон та 
папір (колір оберіть за бажанням), картонні коробки з-під
моло ка (соку) тощо, втулки від паперових рушників, плас-
 тилін, шпажки для барбекю, дерев’яні прищіпки, пла сти-
лін, простий та кольорові олівці, лінійка, клей ПВА, ножиці 
та матеріали для оздоблення (за бажанням).

Виконуйте послідовно.
1. Підготуйте пінопласт або картон для основи. На-

малюйте ескіз майбутнього міста/села.
2. На основі зобразіть вулиці.
3. Виготовте макети будинків. Для цього викорис-

тайте картон, невеликі за розміром картонні коробки, 
втулки від паперових рушників або конструктор «Lego».

4. Виріжте з паперу макети со-
нячних батарей та розмістіть їх 
на дахах будинків.

5. Виготовте вітряки (пригадай-
   те, як ви це робили в 1-му класі).

6. Виріжте з картону фігурки 
велосипедистів.
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7. Виготовте моделі транс-
портних засобів (пригадайте, як 
ви це робили у 2-му класі). Для 
цього використайте картон, неве-
ликі за розміром кар тонні коробки, 
втулки від паперових рушників, 
де ре в’я  ні прищіпки та конструк-
тор «Lego».

8. Виготовте макети дерев (при гадайте, як ви виго-
товляли їх у 2-му класі).

9. Розмістіть виготовлені шаблони будинків, вітряків, 
дерев, велосипедистів та електромо білів на основі.

10. Виконайте оздоблення макета «Місто/село май-
бут нього» за власним бажанням.

11. Презентуйте частину власної роботи.

Поміркуйте, який населений пункт можна назвати 
«Містом або селом майбутнього».

Висновок
Розвиток суспільства — це низка змін і подій. Люд-
ське суспільство змінюється завдяки на уковим від-
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криттям і праці людей. Зміни полег шують життя людини, 
але водночас потребують захисту природи, турботи про 
здоров’я людини та збереження миру між народами. 
Су спіль ство процвітає, коли люди працюють для досяг-
нення значущих спільних цілей і мають рівні права.

Чи знаєте ви, що... кожен з нас народжений бути генієм. 
За ключовими словами відшукайте в інтернеті мульт-
фільм, який доводить це.

ЯК НЕ ЗАБЛУКАТИ 
У ВСЕСВІТНІЙ МЕРЕЖІ

Чи знаєте ви, що об’єднує мільйони людей у всьому світі? 
Що ви знаєте про інтернет? Де розміщується інфор мація 
в інтернеті? Пригадайте, що таке програма-браузер.

Який малюнок зображує значок браузера на робочому 
столі?

1 2 3 4 5

З появою інтернету з’яви лася 
мож ли вість дуже швидко обмі-
нюватися інфор мацією, спілку-
ватися з людьми, що меш  кають 
у різних куточках земної кулі. 

В інтернеті можна «подо-
рожувати» по багатьох сайтах, що містять величезну 
кількість різноманітної інфор ма ції. Інформаційні ресурси 
бувають різними.
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Інформаційний ресіі ус рсуу — сукупність документів у інформа-
ційних системах (бібліотеках, архівах, банках даних тощо).

Інформаційні ресурси поділяють на:
 інформаційні сайти (новинні, розважальні, онлайн-и
словники, бібліотеки або енциклопедії);

 онлайн-сервіси — пошукові системи, поштові  сер віси,и
соціальні мережі, форуми, блоги, дошки оголошень
тощо;

 інтернет-магазини, платіжні системи тощо;
 офіційні сайти державних організацій і ком паній.и

1. Зайдіть на дитячий сайт «Соняш-
ник». Для цьо  го потрібно ввести поси-
лання в рядок адреси браузера
http://sonyas hnik.com/

2. Перегляньте зміст головної сторінки сайту
і з’я суй  те, яку інформацію можна знайти.
3. Обговоріть це у групі, підготуйте повідом  -
лен  ня про зміст сайту.

Інтернет — це величезне сховище інформа ції. Для 
того щоб знайти важливу для вас, слід правильно
скласти пошуковий запит. Найцікавішою особли    вістю
інтер нету є гіперпосилання.

Гіперпосилання — це виділений кольором текст, зобра-я
ження чи кнопка на вебсторінці, натиснення на які зумовлює
перехід на іншу сторінку чи частину тієї самої сторінки.

Яку інформацію можна зустріти в інтернеті? Чи можна 
вільно використовувати цю інформацію? Що таке
авторське право?
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Вірші, малюнки, фотографії, музика й відео, які ство-
ри ла, намалювала, зробила й написала людина, на-
лежать тільки їй. Ніхто не може видавати чужі роботи 
за свої. Це і є авторське право. 

Щодня ви маєте можливість читати інформацію 
в інтер неті, слухати музику, дивитися відео чи працювати 
з улюбленими програмами. Пам’ятайте, майже все, що 
є в мережі інтернет, захищено авторським правом.

На жаль, іноді чужі винаходи та твори публікують 
люди, які їх не створювали й не є їхніми авторами. Така 
дія є крадіжкою і має назву плагіат.

Плагіаіі т — це оприлюднення (опублікування) повністю або
частково чужого твору під іменем особи, яка не є автором
цього твору.

У класі є дівчинка, у якої інші учні постійно списують. 
Дів чинці це не подобається, але коли вона відмовляєть ся
давати спису вати, її починають ображати та перестають 
з нею спілкуватися.

Які поради ви можете дати дівчинці? Чи є списування в одно-
класників плагіатом? До яких наслідків може призвести плагіат?
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Пам’ятайте! Давати списувати — нечесно, це озна-
чає позбавити однокласників можливости самостійної 
роботи та творчого пошуку.

Як уникнути плагіату?

Висловл юйте власну думку.
Дотримуйтеся кодексу честі в навчанні.
 Звертайтеся до різних джерел пошуку інформації, так 
можна отримати більше унікальних способів предста-
вити свої ідеї.
 Завжди посилайтеся на джерело інформації, пова-
жай те ідеї та думки інших людей.

Висновок
Самостійно працюючи над розв’язанням постав ле-
них завдань, ви: виявляєте повагу до авторського 

права; розвиваєте власні здібности; от ри муєте нові 
знан ня; доводите, що ви чесна людина. 

Чи знаєте ви, що… авторське право на різноманітні ви-
находи діє протягом усього життя автора і ще 70 років
після його смерті. Винятком є лише фотографії. Автор-

ське право на них діє 50 років для звичайних фотографій
і 70 років для художніх фотографій.

ЧОМУ СІМ’Я — НАЙГОЛОВНІШЕ 
В НАШОМУ ЖИТТІ

Для чого людині потрібна сім’я? Чим сім’я відрізняється 
від іншої групи людей? Що об’єднує членів сім’ї? Як 
нази вають членів сім’ї?
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Сім’ю за взаємною згодою ство   -
рюють люди, які вступають у шлюб 
на рівних правах. У сім’ї народжую-
ться діти, яких виховують батьки.

Бабусі й дідусі дають мудрі 
пора       ди щодо виховання дітей, допо-
магають доглядати за онуками.

Чи брали участь у вашому вихованні бабусі й дідусі? 
Які їхні поради, настанови вам найбільше запа м’я та-
лися?
Що означає щаслива родина? Яку сім’ю називають 
дружною? Чого б ви хотіли навчитися у своїх батьків, 
старших родичів? Чому кажуть: «Міцна сім’я — міцна 
держава»?

Сім’я — це маленька спільнота, частинка нашого 
народу, держави. Майбутнє кожного покоління — у сім’ї. 
У дружній сім’ї вміють слухати й допомагати одне 
од но му. Злагода, взаєморозумін  ня, взаємоповага та 
атмосфера любо ві в родині — найдорожче багатство.

Турбота про сім’ю — одне з головних завдань 
держа ви. У Конституції України записано: «Сім’я, ди-
тинство, материнство й батьківство охороняються дер-
жавою». Це означає, що держава допомагає батькам
ростити й вихо вувати дітей.

У парах з’ясуйте зміст прислів’їв.

Не потрібен і клад, коли в сім’ї лад.
Сім’я міцна — горе плаче.

Щоб у житті було все добре, щодня увечері, перед 
сном, обов’язково подумайте, що вам сьогодні вдалося 
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зробити хорошого, чого ви навчилися, кому допомогли.
Якщо здійснили добрі справи, отже, день прожили не
даремно.

Які домашні обов’язки ви маєте? Що відбувається, коли 
ви їх не виконуєте? Як називають людину, яка відпові-
дає за свої вчинки?

Відповідальність — це здатність людини (групи людей) 
відповідати за те, що їй доручено, або за те, що вона по-
обіцяла зробити.

Людина, яка пообіцяла й зробила, — це відпові даль-
на людина. Якщо людина пообіцяє і не зробить, вона 
є безвід повідальною людиною.

піклуватися про здоров’я дітей;

На дорослих членів родини спільно 
покладаються обов’язки:

готувати дітей до самостійного життя.

виховувати в дітей повагу до прав і свобод інших лю-
дей, любов до своєї родини, свого народу, Батьківщини;

шанобливо ставитися до державної та рідної мови,
до народних традицій і звичаїв;

Які з наведених домашніх обов’язків ви виконуєте? 
До повніть цей перелік власними прикладами. Як ваші 
обов’язки змінюються з року в рік?
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У групах обговоріть і поділіться своїм досвідом. Чому 
для вас важливо брати активну участь у спільних спра-
вах вашої родини?

Виконайте проєкт «Ми — родичі».

Завдання проєкту.
1. Візьміть інтерв’ю у свого родича.
2. Виготовте аплікацію силуетів людей (дорослих і 

дітей, кількість силуетів визначте за власним бажанням).
3. Познайомте своїх однокласників та однокласниць

з одним із членів вашої родини.
4. Опишіть, якого віку ця людина, яку має зовніш  -

ність, чим займається.
Вам знадобляться: кольоровий папір і картон 

(колір оберіть за бажанням), клаптики тканини, простий 
і кольо рові олівці, клей ПВА, ножиці, матеріали для 
оздоблення (декоративні очі, лелітки, бісер, стрічки, 
нитки тощо).

Виконуйте послідовно.
1. На аркуші картону намалюйте ескіз силуетів лю-

дей для аплікації.
2. Підготуйте деталі аплікації.
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3. Прикріпіть деталі до основи.

4. Виконайте оздоблення аплікації.
5. Розкажіть однокласникам, чому саме цю людину 

ви зобразили на аплікації.

Що у вас є спільного з вашими батьками та іншими ро-
ди чами? Згадайте ситуації, коли у вашій родині проявля-
лися наведені якості. Наведіть приклади, розкажіть про це.

 Взаємодоп омога.
 Розуміння проблем іншого. 
 Повага до думки іншого. 
 Турбота одне  про одного.

Чи існують с м’ї у тварин? Чим схожі й чим відрізняються 
родини тварин від родин людей?

Деякі тварини також створюють сім’ї. За такими
твари нами цікаво спостерігати. Наприклад, для малят 
бурих ведмедів найкращий учитель — мама-ведмедиця. 
Вона вчить ведмежат у разі небезпеки швидко забира-
тися їй на спину або на дерево.

«Подружжя» лисиці — вірні та прекрасні батьки. 
Вовки також створюють сім’ю і нерозлучні на все життя.
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Спостерігаючи за поведінкою коней, можна побачити, 
скільки ніжности вони дарують одне одному. Є сім’ї й
у птахів. У великій курячій сім’ї півень, щойно знайде 
зер  на, одразу кличе курей. Тварини цього ніде не на-
вчаються, а народжуються з такими властивостями.

Чи спостерігали ви за сім’ями домашніх тварин, ваших 
улюбленців? Чим здивували й чого навчили вас ці спо-
сте реження?

Чи зустрічали ви колись на вулиці собаку, який шукає 
своїх господарів або сидить на зупинці громадського 
транспорту й заглядає в обличчя кожного перехожого? 
Які почуття вас охоплювали?

Рішення завести тварину має бути зваженим і схва-
леним усіма членами родини. Допомагати тваринам 
легко — достатньо бути уважним і не проходити повз, 
коли хтось із них потребує допомоги.

Дізнайтеся, коли відзначають Всесвітній день домашніх 
тварин (World Day Pets) цього року.  
Підготуйте повідомлення про стосунки в сім’ях тварин. 
Презентуйте повідомлення зручним для себе способом.
Висновок
Сім’я — це люди, з якими ділять щастя і радість, 
які завжди підтримають і допоможуть у скрутну 
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хвилину. Людям властива здатність бачити краще в 
пове дінці інших.

Чи знаєте ви, що… пінгвіни піклуються про своїх ди-
тин чат по черзі: мама виношує яйце, а тато висиджує 
пташе нят. Самець акуратно ставить на лапки знесене 

яйце і дбайливо вкриває його шкірною складкою внизу 
живо та — насідною сумкою.

ЩО Я ЗНАЮ ПРО ІСТОРІЮ СВОГО РОДУ
У групах розгляньте світлини. Висловте припущення, 
які родинні стосунки в героїв цих фотосюжетів. Зіставте 
свої відповіді з відповідями інших груп.

А Б

В Г

Із запропонованих слів оберіть синоніми.

Родина, батьківщина, сім’я, сімейство, прі звище, рідня, 
родичі, рід, плем’я, династія.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



57

Династія — я представники кількох поколінь однієї і тієї са-
мої сім’ї, які передають з покоління в покоління професійну
майстерність, традиції.

Династію називають за іменем родоначальника, за с-
нов ника або видатного представника родини. Наприклад, 
династія лікарів Богомольців — одна з найстаріших 
лікар ських династій в Україні.

Дізнайтеся, чи є династії у ваших родинах.

Для чого людині прізвище? Звідки виникли прізвища?

Прізвища людей передаються родиною протягом 
бага тьох років, навіть століть. Прізвища мають різне 
похо дження. Багато сучасних українських прізвищ похо-
дять ще із часів Запорозької Січі. За прізвищем можна 
дізнатися про поширені в Україні ремесла, промисли, 
про діяльність людини. Наприклад, Пушкар, Гарматій — й
це прізвища козаків, які обслуговували або виготовляли 
зброю. Прізвище могло утворитися від назви місцевости, 
де мешкали люди. 

Похохх дження — належність за народженням до певної
національ ности, місцевости.
Прізвище іі — частина власної назви особи, її повного імені.

Попрацюйте у групах. Припустіть, що могло вплинути 
на ут ворення таких козацьких прізвищ: Головатий, Чуб, 
Зуб, Губа, Шрам, Горбоніс, Свистун, Швидкий, Холод -
ний, Гаря чий, Хмара.
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Прізвище записують у свідоцтві про народження, пас-
порті. Це мовний знак, за допомогою якого одну людину 
відрізняють від іншої. За прізвищем за писують учнів у 
школі, беруть на роботу, видають заробітну плату тощо.
Отже, прізвище — дуже потрібне, без нього неможливо 
обійтися.

Скільки членів вашої родини мають таке саме прізвище, 
як у вас? Де й коли бере початок ваш родовід?

Кожна сім’я, як і кожна людина, унікальна. Немає 
одна кових людей і однакових родин. Але всі вони ма-
ють щось спільне, що робить кожну сім’ю найкращою 
для кож  ного з нас, — це те, що в родині ми любимо 
одне одного.

Кожен з вас особливо успішний у чомусь. Хтось уміє 
грати на гітарі, хтось робить гарні зачіски, а хтось 
вправно забиває м’яча. Усе це — ваші здіб ності, і кожна 
з них одна ково важлива й цінна. Ваша особиста історія 
складається з фактів і досвіду, якими ми ділимось із 
сім’єю та друзями, наприклад народження братика чи 
сестрички.
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Важливі факти з життя вашої родини також є части-
ною сімейної історії.

Пригадайте й поділіться у групі цікавими фактами з ва-
шої сімей ної історії. Чи є серед них подібні?

Один зі способів дізнатися про історію своєї сім’ї — 
це розпитати дорослих членів родини.

Дослідіть свою особисту історію, 
виконавши такі кроки:

1. З’ясуйте, хто з дорослих чле   -
нів родини може вам допомогти.

2. Продумайте запитання, які ви 
поставите, наприклад: «Коли по-
чали ходити? У якому віці з’явився 
перший зуб?».

3. Разом розгляньте світлини сімей ного альбому. 
Обго воріть сімей ні події, які від  об ражені на світлинах.

4. За бажанням разом з дорослими зробіть слайд-
презентацію «Моя сімейна історія» та поділіться з 
одноклас никами.

Що вам найбільше сподобалось у своїй історії? Що ви 
відчували, коли відкривали деякі факти своєї історії?

Запишіть у зошит повні імена всіх членів вашої сім’ї.

Висновок
Усі родини унікальні. Тільки народ, який знає свій
родо   від, може розвиватися.

Чи знаєте ви, що… найпоширенішими прізвищами в 
Україні є Мельник, Шевченко, Коваленко, Бондаренко.
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ТРАДИЦІЇ МОЄЇ СІМ’Ї
Пригадайте, що таке традиції. Які ви знаєте українські 
традиції? Яких традицій дотримуються у вашій родині?

В українських сім’ях прийнято
з повагою ставитися до старших,
слухати й до по ма гати їм, любити
свою Батьківщину й рідний край.
Старші люди є наставниками для
молодших. Молодші — помічники
для батьків, бабусь, дідусів та
інших родичів.

Для українських сімей, як і для сімей усіх інших на-
ро дів, які мешкають в Україні, характерна гостинність. 
Члени сім’ї підтримують одне одного, розділяють разом 
радість і сум. Вони мають багато спільного й водночас 
поважають думку та особистий простір одне одного.

Як ви святкуєте дні народження? Хто найчастіше є ва-
шим гостем у такі дні? Хто наряджає ялинку до Різдвя-
них свят? Де відпочиваєте з родиною влітку?

Сімейні традиції — це заведені в родині норми поведінки, ї
цінності, що передаються з покоління в покоління і є важли-
вими для всіх членів родини.

Сімейні традиції зближують, зміцнюють почуття. Адже 
найчастіше — це моменти приємного спільного дозвілля, 
коли можна бути собою і радіти життю. 

Звичаї та традиції — це дії чи поведінка, які постійно 
повторюються.
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Із запропонованого переліку оберіть справи, що можуть 
бути сімейними традиціями. Доповніть його власними 
прикладами.

Сімейний обід, спільні ігри дітей з дорослими, 
виконан ня домашніх обов’язків, перегляд фільму всією
роди ною, розповідь казок перед сном, зберігання та 
пере давання з покоління в покоління сімейних реліквій.

Сімейна реліквія іі — шанована в родині річ, яку бере   жуть 
і яка пов’язана з історичними або релігійними подіями 
минулого.

Сімейною реліквією може бути бабусин вишитий руш-
ник, дідусів годинник або старовинна книга. Важливо, 
щоб будь-який із цих предметів допомагав зберігати 
пам’ять про своїх предків та історію свого роду. Цінність 
таких речей визначається не сумою грошей, а пам’яттю 
про родину.

Чи є сімейні реліквії у вашій сім’ї? Запишіть у зошит, 
чому вони для вас є цінними.

Проведіть дослідження «Традиції моєї сім’ї».

1. Яких звичаїв, традицій дотримуються у вашій 
сім’ї? Які сімейні реліквії зберігає ваша родина?

2. Хто запровадив ці традиції? Як довго їх дотримую-
ться?

3. Складіть перелік сімейних традицій і запишіть їх 
у зошиті в таблицю.

4. Ознайомте членів сім’ї з результатами свого до-
слідження.
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Які сімейні традиції ви бажаєте започаткувати у своїй 
родині?

Кого називали «головою сім’ї» у давнину?

Раніше головою сім’ї був чоловік, оскільки мав
найважливіший обов’язок — забезпечувати сім’ю всім 
необхідним. Зберігати сімейне вогнище, ростити дітей 
був обов’язок жінки. Нині і чоловік, і жінка можуть 
заробля ти та забезпечувати себе й дітей. Вони на рів-
них беруть участь у виконанні домашніх справ та інших 
обов’язків.

Разом у групі пофантазуйте над світлиною і театралі-
зуйте в ролях, про що говорять рідні люди. Придумайте 
назву для цієї світлини.

Для того щоб створити нову сімейну традицію, 
потріб но лише ваше бажання і згода членів родини. 
Пам’ятайте і продовжуйте традиції своєї сім’ї!
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Висновок
Кожна сім’я має свої традиції, які шануються і яких
дотримуються з покоління в покоління. З давніх 

часів і до наших днів заведено надавати особливу увагу 
й пошану людям похилого віку. У багатьох сім’ях збері-
гають і передають з покоління в покоління особливі 
речі — сімейні реліквії.

Чи знаєте ви... які обереги має українська родина? Від-
шукайте інформацію про це в інтернеті.

ЩО ТАКЕ СІМЕЙНИЙ ДОБРОБУТ
Що, на вашу думку, означає слово добробут? Від чого 
він залежить? На що ваша сім’я витрачає гроші?

За малюнком розкажіть, як члени сім’ї беруть участь 
у забезпеченні добробуту і щастя в родині.

Допомагають одне одному
в радості та в горі

Разом 
проводять
вільний час

Живуть
разом

Розподіляють
сімейний
бюджет

Ведуть
домашнє 

господарство

Люблять і поважають одне одного
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Розуміння, терпіння та любов до кож но   го із членів 
роди ни — найголовніші складники родинного щастя, але 
не єдині!

Одним з важливих показників добробуту в сім’ї є 
грошо ві доходи і витрати сім’ї, які утворюють бю  -
д жет сім’ї.

Добробут — ступінь задоволення певних потреб людини.
Бюджежж т сім’ї’ (від англ. — грошова сумка) — це пла -
нування, під час якого враховують усі доходи й  витрати сім’ї 
за певний період (місяць, рік). У його накопиченні беруть 
участь усі члени сім’ї.

За допомогою малюнка з’ясуйте, із чого складаються 
дохо ди сім’ї. У зошит запишіть, із чого складаються до-
хо ди вашої сім’ї.

стипендія

Сімейний 
бюджет

заробітна
плата

пенсія

доходи від
домашнього 
господарства
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За схемою назвіть види грошових витрат.

Первинні 
(першочергові):
продукти харчування,
одяг, взуття,
за житло, 
комунальні послуги, 
податки, транспортні
послуги, на освіту, 
медицину.

Непередба-
чувані:
хвороба,
ремонт
холодильника,
автомобіля.

Вторинні
(необов’язкові):
похід у кіно, 
відпочинок 
на морі чи
за кордоном, 
відвідування
кафе.

Види витрат сімм’ї

Витрати сімейного бюджежж ту — це грошові  витрати нау
придбання чи споживання чого-небудь членами сім’ї.
Грошові дохі охх ди — це гроші, які заробила та отримала
ваша сім’я за певний проміжок часу.

Які витрати цього тижня здійснювали члени вашої
роди ни? До якої групи витрат вони належать? 

Перш ніж здійснювати покупки, потрібно наперед 
спланувати свої витрати, наприклад на їжу, одяг, житло. 
Купуючи харчові продукти, варто зменшити витрати на
менш корисну їжу.

Купуючи одяг, взуття чи іграшку, корисно обдумати не-
обхідність цієї покупки. Порівняйте ціни та якість потрібної 
вам речі в різних магазинах. Дотримуючись цих правил, 
ви зможете зменшити витрати й накопичити гроші.

В
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Які витрати сімейного бюджету, на ваш погляд, важливі 
для фізичного розвитку людини, а які — для розвитку
внутрішнього світу?
Уявіть, що батьки виділили вам на тиждень 50 грн 
кишень кових грошей. Разом з товаришем чи подругою 
обговоріть, які покупки ви зробите. Чи вистачить вам цих 
грошей на тиждень?

Щоб правильно розпоряджатися бюджетом, потрібно 
вести його облік, контроль і планування. Конт ролювати 
гроші потрібно для того, щоб уникнути незапланованих
витрат. Планування допомагає правильно розподіляти 
та витрачати гроші.

Люди, які знають, як вести бюджет, краще харчу ють-
ся, одягаються і різноманітніше проводять відпочинок. 
Знан ня сімейної економіки дає можливість усвідомити 
значущість своєї праці для поліпшення життя.

Висновок
Кожна людина повинна забезпечити добробут і 
щастя в родині. Раціональне використання коштів 

може скоротити витрати. Це дасть змогу зекономити
гроші на цікаві й корисні речі для всієї роди ни й поліп-
шити її добробут.

Чи знаєте ви, що… для здійснення покупок також є пра-
вила? Наприклад, заздалегідь складайте список покупок, 
не ходіть у супермаркет голодними, не довіряйте лише 
запахам.

ЯК ДОСЯГТИ МЕТИ
Як ви вважаєте, що таке успіх? Що означає бути успіш-
ним? Чи є серед ваших знайомих успішні люди? Чи вва-
жаєте ви себе успішними?
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Успіх — це наполегливість, підтримка друзів і рід-х
них, гарний настрій, упевненість у своїх силах, творчість. 
А також — це високі результати, досягнення, які дають 
упевненість і бажання рухатися далі. 

Кожен з вас прагне стати успішною людиною. У цьому ю
всі люди схожі. Відмінність полягає в тому, що для деяких 
успіх — це лише мрія, а для інших — повсякденна мета.

Мріяіі  — це бажання чогось конкретного, заради чого людиная
готова діяти для його досягнення.
Мета — те, що намагаються здобути, досягти, до чого
прагнуть.

Чи є у вас мрія? Розкажіть у парах, про що ви мрієте.

Наші мрії — це ті образи, думки про які збуджують 
і викликають сильні позитивні емоції. Для різних людей
ці образи різні, тому, якщо хтось не розуміє вашої мрії, 
не звертайте уваги.

Важливо, щоб ваша мрія здійснилася. Для того щоб 
мрія збулася, потрібно багато працювати. Мрійте і за-
лишайтеся вірними своїй мрії!

Третьокласники Маринка і Тарас записали те, про що 
вони мріють. Обговоріть у групі їхні мрії. Установіть, які 
із цих мрій реальні.

   Мрії Маринки
 Стати співачкою.
 Зустрітися із живим
 динозавром.
 Вивчити китайську мову.

   Мрії Тараса
 Стати чародієм. 
 Навчитися кататися 
 на ковзанах.
 Навчитися грати в теніс.
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Запитайте в дорослих, про що вони мріяли в дитинстві. 
Чи збулися їхні мрії? Що вони для цього робили?

Мрія може так і залишитися мрією, якщо не робити 
конкретних кроків для її досягнення. Мрії бувають різні, 
наприклад: прочитати книжку, навчитися грати в шахи 
або на музичному інструменті, вивчити іноземну мову
або потрапити у збірну з футболу.

Ким ви хочете стати в майбутньому? Як можна цю мрію 
реалізувати? Сформулюйте мету, складіть план конкрет-
них дій, які маєте виконати. Запишіть план у зошиті в 

таблицю та зазначте термін виконання кроків або дій. Можна
розмістити план у своїй кімнаті та позначати наліпкою або по-
значкою виконані кроки. Зазвичай своєї мети досягають органі-
зовані люди.

Як ви розумієте поняття організованість? Чи можете
ви назвати себе організованою людиною?

Організованість — це якість особистости, яка вміє розумно 
планувати і впорядковувати свою діяльність.

Усі організовані люди завжди надійні, результативні, 
точні та уважні. Організована людина робить набагато 
більше справ, ніж неорганізована.

Мрійте щиро! Пам’ятайте, мрії збуваються!

Виконайте спільний проєкт «Дерево успіху».

Вам знадобляться: кольоровий папір, картонна осно-
ва від паперових рушників, простий олівець, клей ПВА, 
ножиці та матеріали для оздоблення.
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Виконуйте послідовно.
1. Виготовте стовбур та гілки з картонної основи від 

папе рових рушників. Для цього з одного боку основи 
виконай те чотири надрізи завдовжки 2 см, це буде 
основа стовбура (коріння).

2. З другого боку основи зро-
біть сім надрізів завдовжки 6 см.

3. Відігніть смужки паперу — 
це будуть гілки дерева.

4. З кольорового паперу виго-
тов те листки та фрукти (за ба-
жанням).

5. На листках та фруктах на-
пи    шіть, що ви вважаєте для себе успіхом.

6. Прикріпіть листки та фрукти до гілок дерева.
7. Пограйте у гру «Знайди мій успіх». Запропонуйте 

членам своєї групи знайти ваш успіх на дереві.
8. Розкажіть учасникам групи про свої успіхи.
9. Обговоріть у групі, чи можна об’єднати успіхи різ-

них людей. Які? Що це дасть?

Висновок
Мрії наповнюють життя цікавими та чудовими 
подія ми й допомагають стати успішними в житті.

Чи знаєте ви, що... найбільший і найважчий транспорт-
ний літак «Мрія» сконструйовано в Україні. Розмах крил
літака — майже 90 м, що дорівнює довжині футбольного 
поля. Літак може брати на борт 250 т вантажу.
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ЧОМУ ВАЖЛИВО БУТИ 
ВІДПОВІДАЛЬНИМИ

Які цифрові пристрої можна використовувати для входу 
в інтернет? Які небезпеки можливі в інтернеті? Що таке 
«мережевий етикет»?

Інтернет став невід’ємною частиною нашого життя. 
Щоб час за комп’ютером чи іншим пристроєм був про-
ведений з користю і задоволенням, потрібно пам’ятати:

 як коректно починати і завершувати роботу з при- 
строями та програмами;

 яка небезпека може чатувати на вас у мережі; 
 як захистити себе від небезпеки в інтернеті. 

Які є основні джерела небезпеки в інтернеті?
Комп’ю’ терні віруси і шкідливі програми. Най-

час ті ше вони «ховаються» у безкоштовних програмах, 
а опинившись у комп’ютері, віруси розпочинають актив-
но шкоди ти його роботі.

Мережеві атаки. Зловмисники знаходять вразливі 
місця в операційній системі та комп’ютерних програмах, 
а потім використовують їх у власних цілях.

Шахрайство. Є люди, які видають себе за знайомих 
вам осіб, а потім намагаються змусити виконати певні 
дії: надати номер банківської картки батьків тощо.

1.  Учень 3 класу, працюючи за комп’ютером удома, ви-
падково зайшов на незнайомий сайт. Раптом на екрані 
комп’ютера з’явилися незрозумілі повідомлення. Що має 

зробити хлопчик?
2.  Новий друг Маринки, з яким вона познайомилася в інтернеті 
і якого жодного разу не бачила, запропонував зустрітись у парку 
після уроків. Як повинна вчинити Маринка?
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Як потрібно діяти, щоб не потрапити в пастку до зло-
вмисників? Складіть свої поради для однолітків. Вико-
найте завдання за комп’ютером у знайомій програмі 
(графічному або текстовому редакторі).

Уникайте відвідування аморальних сайтів.

Будьте толерантними з іншими користувачами.

Правила безпечної роботи в інтернеті

Тримайте в секреті особисту інформацію: домашню 
ад ресу, номер телефону, робочу адресу батьків тощо.

Використовуйте надійні паролі: ком бі нуйте букви, цифри 
та інші символи. Тримайте власні паролі в таємниці.

Відмовляйте людині, з якою ви познайомилися 
в інтернеті, у зустрічі. Якщо це для вас важливо, 

то обо в’язково запитайте дозволу батьків.

Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, 
 негайно сповістіть про це батьків.

Ігноруйте листи з незрозумілим змістом.

Висновок
Важливо пам’ятати: щоб уникнути неприємностей 
у мережі, слідкуйте за оновленнями, перевіряйте

адре си вебсайтів, на яких вимагають ввести персональні 
дані, вигадуйте складні паролі та не вірте повідомлен-
ням про раптові виграші в лотерею тощо.
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ßÊ ËÞÄÈÍÀ ÄÎÑËІÄÆÓЄ ÏÐÈÐÎÄÓ

ЯК ПРОВЕСТИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Пригадайте, як людина пізнає природу. Що допомагає вам 
знайомитися з навколишнім світом і пізнавати нове?

Ви вже знаєте, що природа — це все, що є навколо 
нас, крім того, що створила людина власноруч. З давніх
часів людям були потрібні їжа, одяг, знаряддя праці,
житло тощо. Так виник інтерес до вивчення неживої
і живої природи та використання її багатств для влас-
них потреб.

Наведіть приклади неживої і живої природи.

Світ неживої і живої природи Землі дуже різноманіт-
ний. Представників рослинного і тваринного світу можна 
побачити високо в горах і на дні океану, далеко на пів-
ночі й у спекотній пустелі.

Жива природа не може існувати без повітря, води, 
сонця, його світла і тепла. З неживої природи вона бере 
все необхідне для свого життя. Жива природа також 

2
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впливає на неживу. Отже, між неживою і живою приро-
дою існує тісний взаємозв’язок.

Наведіть приклади взаємозв’язків між неживою і живою
природою. Намалюйте в зошиті їх у вигляді інфографіки.

Для вивчення природи вчені використовують різні
мето ди.

Пригадайте, які методи вивчення природи ви вже  знаєте.

Найбільш поширеним методом пізнання є спо-
стереження. Око — основний «інструмент» спосте-
рігача.

Спостереження — розгляд об’єктів та змін, які відбувають ся 
довкола.

Що або хто можуть бути об’єктами спостережень? Чи 
може об’єктом спостереження бути людина? 
Проведіть спостереження за станом вашого самопо-

чут тя впро  довж тижня. Результати спостережень регулярно 
записуй те вранці та ввечері в щоденник здоров’я.
Зробіть висновок про стан вашого здоров’я.

Пригадайте, які спостереження ви проводили у другому 
класі на уроках «Я досліджую світ». Які існують етапи 
проведення спостереження?

Наприклад, для того щоб провести спостереження, 
як проростає насінина, а згодом розвивається рослина: 
росте, цвіте та плодоносить, — потрібно посадити на-
сіння огірка в горщик із ґрунтом і спостерігати за його 
зро стан ням.
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Як правильно застосувати метод спостереження?

1. Спочатку — 
вибираємо в об’єкт
спостереження.
Наприклад,

насіння огірка.

2. Далі — 
формулюємо мету 
спостереження:
хочемо дізнатися,
як розвивається 
рослина з насіння.

3. Складаємо 
план

спостереження. 4. Результати
спостереження 

фіксуємо 
в зошиті.

Дати:
висаджування
проростання 
      насінини
по ви першого
      листка
появи першої 
      квітки 
появи
      плодів

Тільки за згаданих умов метод спостереження допо-
може одержати відомості про природні тіла або явища. 
Такі спостереження довготривалі.
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Установіть, скільки днів розвивалася ваша рослина. 
Зробіть висновок.

Спостереження можуть бути й короткотривалі. Поспо-
стерігайте влітку за метеликом, який п’є ч ерез хоботок 
нектар з квітів. Для цього скористайтеся лупою. Узимку 
можна спостерігати за сніго падом; за бурульками в со-
нячний день; за формою сніжинок. Розгляньте сніжинки 
під лупою. Порівняйте їх.

Як ви гадаєте, легше спостерігати за живою природою
чи неживою? За рослинами чи тваринами? Поясніть
чому. За чим або за ким вам спостерігати цікавіше?

Спостереження супроводжуються описом. Учені ве-
дуть польові щоденники, лабораторні журнали, де за-
писують свої спостереження. Їх тривалий час зберігають
в архівах.

Архіхх віі  — установа, що здійснює приймання, опис і збері-
гання документів.

Назвіть об’єкти, за якими легше спостерігати. Поясніть
чому.

і
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Отже, у процесі вивчення живої природи потрібно 
ретель но продумувати способи спостереження, врахову-
вати їхні особливості. Якщо постійно використо  вувати 
метод спостереження для пізнання навко        лишнього 
світу, розвиваються спостережливість і увага. Це допо-
магає розуміти явища в навколишньому світі.

Спостерігайте, це дасть змогу вам краще пізнати 
навко лишній світ, а сформовані навички знадоб ляться 
в повсякденному житті!

Висновок
Природа дуже різноманітна. Нежива й жива при-
рода взаємопов’язані між собою. Спостере   ження — 
найдав ніший метод вивчення природи.

 Чи знаєте ви, що… мурахи будують свій будинок 
(мураш ник) з ґрунту й паличок. Входи і виходи є з усіх 
боків, але їх більше з південної сторони. Північний схил 

крутий, а південний — похи лий. Поспостерігайте за мурахами, 
і ви відкриєте для себе багато цікавого про їхнє життя.

ЯК ПРОВЕСТИ ЕКСПЕРИМЕНТ
Що таке експеримент? Які експерименти ви проводили
у другому класі?

Іноді для детального вивчення об’єктів чи явищ 
приро ди недостатньо тільки спостерігати. Отримати ін-
формацію про властивості об’єкта або сам об’єкт можна 
за допомогою досліду або експерименту.

Експеримент — це спосіб пізнання природи у спеціально 
створених умовах.
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Пригадайте етапи проведення досліду та експери-
менту.

Пе ред проведенням експерименту насамперед по-
трібно поставити такі запитання: Для чого проводиться 
експеримент? Що хочете дізнатися?

 Слід сформулювати гіпотезу, припущення. 
 Підготувати потрібне обладнання для проведення  

експерименту.
 З’ясувати, як він буде проводитися. 
 Скласти план проведення експерименту. 
 Зробити необхідні записи, малюнки, фото. 
 Сформулювати висновки. Що ви дізналися? Чи  

досяг ли запланованої мети?

За допомогою експерименту можна дізнатися, що бу-
ває з тілами при нагріванні та охолодженні, які пред-
мети притягує магніт, які речовини розчиняються у воді, 
а які — ні тощо. Експерименти допомагають дослі-
джувати не тільки об’єкти неживої природи, а й рослини 
і тварин.

Так само як і спостереження, експеримент потребує 
детального опису етапів його проведення, фіксування 
отриманих результатів.

Проведіть експеримент «Зайва волога». Результати
зафік суйте в зошиті.

Вам знадобляться: горщик з кім   натною рослиною, 
ножиці, стріч  ка, поліетиленовий пакет, лійка з водою.
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Виконуйте послідовно.
1. Добре полийте кімнатну рос-

ли ну в горщику. Коли вода пов ністю
просочиться у ґрунт, накрийте рос-
лину поліетиленовим пакетом і 
обв’я  жіть пакет стрічкою навколо
нижньої частини стебла.

2. Поставте рослину в тепле со-
нячне місце. Через декілька годин
обережно розріжте пакет зверху. 
На внутрішньому боці пакета ви по-
бачите крапельки води.
Поясніть, де взялася вода на стінках пакета. Зробіть висновок.

Порівняйте етапи проведення експерименту та спосте-
реження. Що подібного між цими методами дослідження 
і чим вони відрізняються?

Подумайте та обговоріть з дорослими, який експеримент 
або спостереження можна провести вдома. Запишіть 
у зошит тему спостереження / експерименту й мету.

Розгляньте світлини. Розкажіть, що людина дізналася 
про природу за допомогою методу спостереження, 
а що — за допомогою експерименту.
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Чи доводилося вам самостійно проводити експеримен-
ти? Які саме? Про що ви довідалися? Які знання по-
трібні людині для проведення спостережень і дослідів? 

Чому перед проведенням дослідження потрібно формулювати 
гіпотезу?

Висновок
Експеримент — це спосіб пізнання й дослідження 
природних об’єктів, явищ у спеціально створених 

умовах. Він дає змогу досліджувати тіла неживої та жи-
вої природи. Під час проведення експерименту потрібно 
дотримуватися всіх його етапів. За потреби експери-
менти повторюють кілька разів.

Чи знаєте ви, що… дуже давно китайці придумали, як 
ви робляти шовкові тканини з коконів гусениць шовкович-
ного шовкопряда. Принцеса Сі Лін Чи провела дослід,

під час якого виявила, що в гарячій воді кокони швидше роз-
мотуються в нитки.

ЯК ПРОВЕСТИ ВИМІРЮВАННЯ
На яких уроках ви здійснювали вимірювання? Що вимі-
рю вали? Якими приладами користувалися? Які ви зна-
єте групи приладів, що використовують для проведення 
досліджень?
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Щоб визначати розміри об’єктів на Землі й у космосі, 
а також відстані між ними, застосовують вимірювання. 
Наприклад, завдяки вимірюванню довжини річок дізна-
лися, що найдовша річка України — Дніпро. Вимірюючи
швидкість руху звірів, дослідники з’ясували, що гепар -
ди — найшвидші серед усіх наземних звірів.

Вимірювання іі — метод дослідження, дія, що дає змогу 
порів няти величину об’єкта з одиницею вимірювання (або 
міркою).

Назвіть прилади, якими вимірюють температуру тіла; 
час. Назвіть одиниці довжини (маси, місткості).

Оберіть і назвіть прилад, за допомогою якого можна 
зважи ти картоплину та яблуко. Проведіть вимірювання 
та порівняйте отримані результати.

Дізнатися про те, який об’єкт має більшу масу (на 
скільки грамів більше чи у скільки разів більше), можна 
за допомогою зважування, тобто вимірювання маси.

Вам доводилося здійснювати різноманітні вимірю-
вання, зокрема вимірювати свій зріст, температуру тіла 
під час застуди, час виконання домашніх завдань. Під 
час експерименту теж іноді потрібно проводити вимірю-
вання.
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Щоб зрозуміти, як працює термо-
метр, проведіть експеримент.

1. Опустіть термометр в стакан
з теплою водою. Що відбувається 
зі стовпчиком рідини в трубці тер-
мометра?

2. Перенесіть термометр у ста-
кан з холодною водою. Що тепер 
від бувається зі стовпчиком рідини
в термо метрі?

3. Запишіть отримані результати
в зошит та порівняйте їх. Зробіть вис новки.

Які бувають термометри? Для чого їх використовують 
у побуті? У медицині?

Вимірювати можна також розміри й масу тіл, швидкість 
руху, тривалість певних явищ. Для проведення вимірю-
вань використовують вимірювальні прилади.

Які вимірювальні прилади допоможуть вам проводити 
експерименти?

Розгляньте малюнки. Поясніть, як і де людина викорис-
товує зображені на малюнку вимірювальні прилади. Які 
з них є у вас удома? Що ними вимірюєте?

Лінійка Термометр Терези Годинник Секундомір

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



82

Назвіть і запишіть у зошит: одиниці вимірювання дов жи-
ни, часу, маси, місткості. Наведіть приклади вико ри-
стання ру лет  ки, термометра і ваг на уроках «Я досліджую 
світ». Заповніть таб лицю в зошиті.

Припустіть, який прилад дасть вам змогу розглянути 
краплю води з водойми.

Який метод дослідження (спостереження, експеримент 
чи вимірювання) для вас є найцікавішим? Чому?

Для проведення дослідів використовують лабора-
торне обладнання.

Піпетка Мірний
стакан

Мірний
циліндр Штатив

лабораторний

Скляні 
палички

Ступка
з товкачиком

Лійка
скляна Колби

Результати фіксують у вигляді нотаток (запи сують 
текстом), таблиць, діаграм тощо.
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Оберіть діаграму, яку можна використати для показу:
висоти дерев у лісі; різних видів дерев у лісі.

Б

А

Виготовте лепбук «Вимірювання в нашому житті».

Вам знадобляться: аркуш картону, кольоровий 
папір, лінійка, простий та кольорові олівці, ПВА, ножиці 
та мате ріали для оздоблення.

Виконуйте послідовно.
1. Намалюйте ескіз вашого лепбука. Визначте, які

руб рики й кишеньки будете виготовляти.
2. Зробіть розмітку на основі лепбука.
3. За зразком чи власним задумом виготуйте ки-

шеньки.
4. Придумайте назви кишеньок, рубрик. Зробіть від-

повідні написи. Приклейте кишеньки на основу лепбука. 
Виконайте оздоблення лепбука за власним бажанням.

5. Заповнюйте кишеньки лепбука потрібною інфор-
мацією.

6. Поділіться розміщеною інформацією з одноклас-
никами й однокласницями та обговоріть її.
Поміркуйте, чи потрібні вимірювання в природі, побуті, школі. 
Людям яких професій ці вміння дуже важливі? Чому?
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Висновок
Вимірювання — це встановлення відношення між 
величиною та її одиницею, яке виражається чис-

лом. Вимірювання використовують як метод  дослі-
дження. 

Для проведення спостережень, вимірювань і експе-
риментів використовують збільшувальні та вимірювальні 
прилади, лабораторне облад нання.

Чи знаєте ви, що… найдовшим музичним інструментом
у світі є українська трембіта. Знайдіть і перегляньте в 
мережі відео «Це наше і це твоє. Трембіта».

ЯК ВІДЧУТИ СЕБЕ 
ДОСЛІДНИКОМ

Як можна знаходити потрібну інформацію про об’єкт? 
Як зберігати знайдену інформацію? Як можна переда-
вати інфор мацію?

Ви вже знаєте, що інформацію про об’єкти або явища 
можна отримувати за допомогою дослідження, спосте  -
ре ження, вимірювання з використанням різноманітних 
приладів.

Коли ми можемо відчути себе дослідниками?

Дослідникіі /дослідницяіі — людина, яка веде дослідження, я
ви вчає, спостерігає, вимірює та сприяє отриманню нових 
знань.
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Часто дослідник /дослідниця використовує різні спо-
со  би отримання інформації. Один з них — це пошук 
інфор мації в мережі інтернет. Будь-яка інформація в 
інтернеті має своє місце.

Пригадайте, де зберігається інформація в інтернеті.
Кілька днів тому Оленка відвідала цікавий сайт, де 
побачи ла інформацію про те, як вирощувати улюблену 

кімнатну рослину. Але вона забула адресу сайту. Як бути дів-
чинці в такій ситуації?

Щоб здійснювати пошук в інтернеті, існують пошуко ві 
сервери та пошукові системи.

Пошукокк ві сервери — це потужні комп’ютери зі спеціаль-
ними програмами. Вони постійно відслідковують величезну
кількість інформації в мережі.
Пошукокк ва система — це спеціальний сайт, призначений
для пошуку відомостей в інтернеті.

Як здійснювати пошук інформації?

Попрацюйте з комп’ютером.

1. Відкрийте програму-браузер і завантажте пошу  -
кову систему.

2. У рядок пошуку введіть ключові слова. Наприклад, 
«Цікаві факти про вимірювання».

3. Опрацюйте знайдені посилання. 
4. Випишіть кілька цікавих фактів для лепбука.
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Як зберігати знайдену інформацію? Чи можна пошукову 
діяльність здійснювати у групі? Чи можна обмінюватись 
резуль татами пошуку з однокласниками та однокласни-
цями, коли працюєте за комп’ютером удома?

– Я знайшов 
інформацію, яка 
потрібна нам для
проєкту. Чи можу я 
нею поділитися 

з тобою?

– Так, 
звичайно. 

Відправ мені її 
електронною 
поштою.

Для відправлення та отримання електронної пошти
потрібні електронні скриньки. Кожна поштова скринька 
має свою адресу. Наприклад, schoolofjoy@ukr.net .

Висновок
Для виконання дослідження чи спостереження 
мож   на шукати інформацію в мережі на сайтах або 

за допомогою пошукових систем. Поділитися інфор-
мацією можна за допомогою електронної пошти або 
через соціальні мережі. Пам’ятайте правила безпечної
роботи в мережі.

 Чи знаєте ви, що… назва символу @ різна в різних 
країнах: в Україні — «равлик»; у Німеччині й Польщі — 
«мавпочка»; в Іспанії символ @ називають словом, яке 
означає міру маси.
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ßÂÈÙÀ ÏÐÈÐÎÄÈ. ÒІËÀ І ÐÅ×ÎÂÈÍÈ

ЯКІ БУВАЮТЬ ЯВИЩА ПРИРОДИ

Що таке явища природи? Наведіть приклади.

У неживій і живій природі постійно відбуваються змі-
 ни. День змінює ніч. Після зими настає весна, після 
весни — літо, потім — осінь. Кожна пора року має свої 
відмінні явища природи: узимку снігопад, навесні гнізду-
вання, влітку грози, восени листопад.

Пограйте в гру «Хто більше?». Об’єднайтеся в 4 групи 
за порами року. Складіть список явищ природи, які 
харак терні для пори року вашої групи. Переможе група,
яка назве найбільше явищ природи.

До явищ належать і такі зміни в природі, як грім 
і блискавка, дощ і град, веселка і туман, танення снігу і 
льодохід.

Одні явища природи можна спостерігати в будь-якій
місцевості, наприклад дощ. Інші, навпаки, зрідка і тільки 
на певних тери торіях — землетруси, вулкани. Деякі 
явища природи відбуваються тільки в певну пору року, 
наприклад восени — відліт птахів у теплі краї.

Усі зміни, що відбуваються в природі, мають назву явища
природи.

Люди завжди спостерігали за явищами природи. За 
змінами в природі визначали погоду. Дим з труби низько 
стелиться, ластівки літають низько над землею — бути
дощу. Ознаки хорошої погоди: вранці густа роса і туман, 
до пізньої ночі сюрчать коники.
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Наведіть приклади народних прикмет, у яких перед-
бачається погода. Використовуйте для цього різні дже-
рела інформації.

Намалюйте в зошиті явище неживої і живої природи. 
Спо стерігайте за явищами природи й записуйте отрима ні
дані в щоденник спостережень або календар погоди.

Іноді виникають небезпечні стихійні явища. Це 
урага ни, повені, зливи, сильний град, посухи тощо.

Ураган Повінь

Стихіхх йні іі явища — небезпечні природні явища, які завда-
ють величезної шкоди населенню.
ПоПП вінь — це стихійне лихо, що відзначається затопленням 
частини суходолу водою.
Ураган — руйнівний вітер.н

Згадайте, яке явище природи ви недавно спостерігали. 
Опишіть його в зошиті. Які інші стихійні явища ви зна-
єте? Дізнайтеся про них за допомогою мережі інтернет.

Чи доводилося вам бути свідком небезпечних природ-
них явищ? Яких правил безпеки потрібно дотримува  -
тися під час стихійного лиха?
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Зачиніть вікна та відійдіть від них подалі.

Дії під час стихійного лиха

Вимкніть електроприлади.
Не користуйтеся ліфтом. Використовуйте тільки сходи.

Зберігайте спокій, надавай  те допомогу людям 
з інвалідністю, дітям, людям похилого віку.

По телебаченню повідомили, що в найближчі дві доби в 
Україні очікуються грози й поривчастий вітер. Користую-
чись картою на форзаці 2, з’ясуйте, у яких областях

України погодні умови не несуть загрози, а жителям яких тери-
торій потрібно бути обачливими. Запропонуйте їм кілька порад.

Назвіть природні явища, які можуть вплинути на врожай 
ферме рів. Які природні явища впливають на наше 
життя? Запи шіть у зошиті.

Усі зміни, які ви спостерігаєте, все, що відбувається 
навколо, ви можете віднести до різних явищ. Будь-яке 
природне явище можна пояснити. Для цього варто зазна-
чити причину його виникнення. Будьте спостережливими!

Висновок
У неживій і живій природі постійно відбуваються 
зміни, які називають явищами природи. Деякі явища 

природи відбуваються тільки в певну пору року. Пам’я-
тайте про правила поведінки під час небезпечних явищ.

Чи знаєте ви, що… літак може легко пролетіти крізь 
хмари, оскільки краплини води, з яких вони складаються, 
дуже малі, і це ніяк не впливає на політ. А от грозові 
хмари дуже небезпечні, тому пілоти їх оминають.
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ЯКІ ТІЛА НАС ОТОЧУЮТЬ 
І З ЧОГО ВОНИ СКЛАДАЮТЬСЯ

Наведіть приклади об’єктів природи. У які групи їх 
можна об’єднати?

Усі предмети та організми називають тілами. Тіла 
поділя ють на природні — створені природою, і і руко-
творні — створені людиною. Природні тіла поділяють і
на тіла неживої і живої природи.

Які із зображених тіл належать до природних, а які —
до рукотворних?

Розгляньте зображення тіл. Які між ними відмінності?

Тіла відрізняються за формою, кольором, розміром 
і речовиною, з якої вони складаються. 

Тіла складаються з речовин.

Речовинами називають те, із чого складаються тіла.
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Крапля води — це тіло, а вода, з якої вона скла-
дається, — речовина. Грудочка цукру — тіло, а сам 
цукор — речовина. На малюнку зображено тіла, що 
складаються з однієї речовини — скла.

Наведіть приклади інших речовин і виготовлених з них 
тіл.

Тверді тіла мають власну форму. Вони можуть бути 
крихкими (скло), пластичними (пластилін), пружними 
(м’яч). Тверде тіло займає певний об’єм (місткість).

Рідини не мають власної форми, вони набувають 
форми посудини, у яку їх наливають. Для рідин харак-
тер на текучість. Вони мають власний об’єм. Гази займа-
ють увесь наданий їм простір. Вони легко змінюють 
форму та об’єм. Перевірте це на досліді.

Виконайте дослід. Дізнайтеся, чи змінює повітря форму 
та об’єм.

Вам знадобиться: поліети ле-
новий пакет, насос, нитка (скотч).

Наповніть поліетиленовий па-
кет за допомогою насоса повіт-
рям або надуйте його. Зав’яжіть 
ниткою або скотчем. Проколіть 
його голкою. Зробіть висновок.
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Тіла можуть бути утворені однією, кількома або
великою кількістю речовин. Тіла живої природи скла да-
ються з великої кількости речовин. Наприклад, у росли-
нах є вода, цукор, крохмаль та інші речовини.

Одна й та сама речовина може перебувати в різних 
станах: рідкому, твердому й газоподібному. Такі стани 
речовини називають агрегатними. Щоб зі сталі чи
залі за виготовити деталі, ці речовини спочатку розплав-
ляють, потім заливають у форми, де вони застигають.
Якщо розплавлені речовини продовжити нагрівати, то во-
ни закипають і перетворюються на газоподібні речовини.

Агрегатний стан — це твердий, рідкий і газоподібний 
стани, у яких можуть перебувати речовини.

Під час охолодження газоподібні речовини перехо -
дять у рідкий і твердий стан. Наприклад, якщо повітря 
дуже охолодити і стиснути, то воно перетвориться на
рідину. Якщо його охолоджувати далі, то воно стане 
твер   дим. Напевно, вам доводилося бачити «сухий лід» 
у ящиках з морозивом. Це вуглекислий газ у твердому 
стані.

Рідкий стан

Твердий 
стан

Газоподібний 
стан

на
грі
ва
нн
я нагрівання

ох
ол
од
же
нн
я охолодження

Знайдіть у переліку назву однієї й тієї самої речовини
в різних агрегатних станах: чай, вода, вуглекислий газ,
лід, скло, крейда, «сухий лід», повітря, пара.
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Речовини мають свої властивості. Речовини бувають 
розчинні, нерозчинні, міцні, м’які, прозорі. Людина вико-
ристовує властивості різних речовин у повсякденному 
житті. Скло прозоре, тому його вставляють у рами вікон. 
З твердого дерева виготовляють меблі.

Поміркуйте, чому людина повинна знати, з яких речовин 
складається тіло. 

Виготовте з фетру серветку-тримач «Ялинка».
Фетр — це щільний не-

тканий матеріал, виготовлений з 
вовни овець, кіз або синтетичних 
мате ріалів. Він добре утримує
теп ло й досить добре пропускає 
повітря. З фетру виготовляють ка-
пелюхи, одяг, взуття та інші речі, 
а також використовують як ущіль-
нюваний, тепло- і звукоізоляційний
матеріал.

За зразком або власним задумом виготовте сер ве т-
ку-тримач для столових приборів.

Вам знадобляться: шматок фетру, аркуш картону, 
кравецька крейда, простий олівець, ножиці, канцеляр-
ський ніж, лінійка.

Виконуйте послідовно.
1. З аркуша картону виготовте 

шаблон серветки-тримача. Розміс-
тіть шаблон серветки на шматку 
фетру, обведіть його та виріжте 
ялинку.
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2. На вирізаній ялинці нанесіть лінії для розрізів, 
розріж те фетр у потрібних місцях.

Розмістіть кухонні прибори, як показано на фото.

Висновок
Усі об’єкти, які нас оточують, називають тілами. 
Вони відрізняються за формою, кольором, розмі-

ром і речовиною, з якої вони складаються. Одна й та 
сама речовина може перебувати в різних агрегатних 
станах: рідкому, твердому й газоподібному.

Чи знаєте ви, що… алмаз — найтвердіша речовина, 
тому алмази кріплять на різальному інструменті для 
бурін ня нафтових свердловин.

ЩО ТАКЕ ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
ОБ’ЄКТ

Чи є будь-яке тіло об’єктом? А речовина? Які власти-
вості об’єкта ви знаєте? Чи всі об’єкти можна побачити
або доторк нутись до них?

Навколо нас є об’єкти, які можна побачити, понюхати, 
до яких можна доторкнутись, почути звуки, навіть спро-
бувати на смак. Є об’єкти, яких не можна відчути.

Які це об’єкти? Які з них є реальними, а які — нереаль-
ними, або уявними?

Понад дві тисячі років тому давні греки придумали 
слово «об’єкт», яким стали називати предмети, явища, 
живих істот та все те, що бачили. Кожен об’єкт має
свою назву, за якою його можна визначити серед
інших об’єктів, та свої властивості.
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Властивості об’є’ кта: форма, розмір, колір, маса, смак, 
запах тощо.

Чи можуть кілька об’єктів утворювати один? Наведіть
приклад.

Створені за допомогою комп’ю терних програм об’єк-
 ти, а також ці програми є інформаційними об’єктами.

Інформаційний об’іі є’ кт — це створений за допомогою
комп’ютера малюнок, текстове повідомлення, файл тощо.

Попрацюйте з комп’ютером.
1. За запропонованими властивостями впізнай  те 

об’єкт і зобразіть його у графічному редакторі. Підпишіть.
Червоний, куля, гума, великий.
Червоне, соковите, смачне, 150 грамів, кругле.
2. З яких речовин складаються ці тіла?

Висновок
Об’єкти є реальні та уявні. Усе, що ми створюємо 
за допомогою комп’ютера, є інформаційним об’єк-

том. Ім’я або назва об’єкта потрібні для отримання, 
збере ження та оброблення інформації про нього.

Чи знаєте ви, що… йод «відкрив» у 1811 році кіт фран-
цузького хіміка Бернара Куртуа, який, стрибнувши на 
стіл, зіштовхнув на підлогу посудини, в одній з яких був

спиртовий розчин золи морських водоростей, а в іншій — сір-
чана кислота. Після змішування рідин з’явилася хмара синьо-
фіолетової пари, що була йодом.
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ДЕ ХОВАЄТЬСЯ ВОДА

Про що ви думаєте чи що уявляєте, коли чуєте слово 
«вода»? Де в природі міститься вода?

Без води неможливе існування життя на Землі. 
У природі вода міститься в океанах, морях, озерах, 
річках, болотах, льодовиках. Є й штучні водойми для 
зберігання води — ставки, водосховища і канали. Вода 
є також і в глибинах Землі, і на високих вершинах гір, 
і в повітрі.

Розгляньте шкільний глобус. Який колір переважає на 
ньо  му? Що позначає цей колір?

На глобусі та картах водойми нашої планети по -
зна ча ють блакитним кольором, а суходіл — жовтим 
і зеленим. Увесь водний простір земної кулі за ме-
жа    ми суходолу називають Світовим океаном. Суходіл 
поділяє його на чотири океани: Тихий, Атлантичний, 
Індійський, Північний Льодовитий.

Знайдіть і покажіть океани на глобусі та карті атласу.

Річки починаються з витоку. Вони беруть свій поча-
ток з боліт, озер, джерел або з льодовиків у горах. Рух 
води в річці називають течією.

Якщо плисти за течією річки, то праворуч буде пра-
вий берег, а ліворуч — лівий. Місце, по якому протікає 
річка, називають руслом.

У річку впадають невеликі струмки і річки, які нази-
вають притоками. Річки впадають в озеро або море.
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Правий 
берег

Лівий берег
Притока

Гирло

Русл
о

Витік

Місце, де річка бере свій початок, називають витоком.
Місце, де річка впадає в іншу водойму, називають гирлом.

Яка річка України є найдовшою? Які ще річки протікають 
по території України? А у вашій місцевості?

На земній поверхні трапляються заглиблення, запов-
нені водою, — озера. Вони бувають прісні та солоні.

Чи є озера у вашому краї? Назвіть їх.

Вода є також під землею. Це підземні води. У повітрі 
вода перебуває у вигляді водяної пари. Коли повітря 
охолоджується, з пари утворюються дрібні крапельки 
води. З таких крапельок складаються туман і хмари.

Значні запаси води мі   с-
тя ться в льодовиках. Це 
вели ке сховище прісної во-
ди на Зем  лі. Без води не 
можуть існувати ні рослини,
ні твари ни. З ґрунту вода 

Листок Насіння Корінь

( )вода (волога)
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доставляє рослинам мінеральні речовини. Вода стано-
вить більшу частину маси організмів. Особливо багато її 
в рослинах.

Проведіть дослід «Де міститься вода?».

Вам знадобляться: лупа, прозорі пакети, природні 
об’єкти (ґрунт, камінець, гілочка куща, огірок, яблуко, горіх 
тощо), маркер. 

Мета: встановити, у яких природних об’єктах є вода.
Сформулюйте гіпотезу зі слів: «Вода є ...».
1. Покладіть кожний об’єкт в окремий пакет. Закрийте 

його за допомогою застібки. Пронумеруйте пакети. По-
містіть їх у тепле місце на рівну поверхню.

2. Спостерігайте. Що з’явиться на внутрішній поверхні
пакета? Чи в усіх пакетах відбулися зміни? Поясніть. Чи 
підтвердили результати спостереження вашу гіпотезу? 
Запишіть висновки.

1. Прочитайте назви явищ природи й
визначте речовину, з якої вони скла-
да ються.
2. Доведіть справедливість вислову 
«Де вода — там життя».

Висновок
У природі вода міститься в океанах, морях, озерах, 
річках, болотах, льодовиках, на високих вершинах

гір, у повітрі та під землею. Без води не можуть існу-
вати організми.

Чи знаєте ви, що… один з найбільших рівнинних водо-
спадів у Європі знаходиться в Україні. Відшукайте та 
перегляньте в мережі інтернет відео про це.

Туман

Хмари

дСнігопад
?

у
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ЯКІ ВЛАСТИВОСТІ МАЄ ВОДА
Пригадайте, де міститься вода на нашій планеті. Які 
ви знаєте властивості води? Наведіть приклади води 
в природі в різних агрегатних станах.

Хмари, сніг і дощ — це також різні стани води. Хмара 
складається з безлічі краплинок води або кристаликів 
льоду. Пригадайте, сніжинка — це кристалики льоду, 
дивовижним чином з’єднані між собою.

Хмара

Водойма

Дощ

Водяна пара

У природі водяна пара піднімається вгору. Охоло-
джуючись, пара перетворюється на дрібні краплі води. 
Так утво рюються хмари. Маленькі краплинки води зли-
ваються в більші й падають на землю у вигляді дощу 
або снігу. Отже, вода переходить з рідкого стану в твер-
дий або газоподібний, а з газоподібного — у рідкий 
і твердий.

Виконайте дослід і з’ясуйте, що впливає на перехід 
води з одного стану в інший.

Дослід 1. Наповніть одну посудину льодом, а іншу — 
снігом. Занесіть їх до кімнати. Під впливом теплого по-
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вітря лід і сніг поступово розтануть і перетворяться на 
рідину. Після часткового танення снігу й льоду водяним 
термо метром потрібно виміряти температуру води 
в обох посудинах. Сніг і лід переходять у рідкий стан 
при температурі, близькій до 0 С. 

Дослід 2. Разом з дорослим у невеликій склянці на-
грійте воду. Під час її нагрівання термометром три-
чотири рази виміряйте температуру води в склянці. 
Запишіть результати. Отже, вода за звичайних умов ки-
пить при температурі +100 С. При цьому утворюється 
велика кількість водяної пари, яка виділяється з киплячої 
води у вигляді дрібних бульбашок.

+50 С +80 С +100 С

1. Як довести, що лід і сніг тануть при 0 С? Як довести, 
що вода кипить при +100 С? 
2. Розгляньте світлини. Назвіть агрегатні стани води.

Властивість води перебувати у трьох агрегатних ста-
нах забезпечує її колообіг у природі.
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Поясніть, як відбувається колообіг води в природі. Виго-
товте модель колообігу води в природі.

Вам знадобляться: ножиці, канцелярський скотч, 
прозо рий поліетиленовий пакет із застібкою-блискав-
кою, кольорові маркери для фліпчартів, одна склянка
води.

Виконуйте послідовно.
1. На поліетиленовому пакеті за допомогою маркерів 

зобразіть сонце, хмари та стрілки, які вказують рух води 
всередині пакета. Підписуйте про-
цеси, які будете спостерігати. 

2. Налийте в пакет трохи води 
і міцно закрийте застібку.

3. За допомогою скотчу при-
кріпіть пакет до віконного скла або
поверхні стіни так, щоб на нього
потрапляло сонячне світло.

4. Починайте вести спостере-
жен ня через до бу. Спостерігайте
за випаровуванням води, за ство ренням конденсату
(крап ли нок води) і навіть за опадами в поліети леновому 
пакеті.

5. Зробіть висновок за результатами дослідження.

Виготовте витинанку.

Витинанка (походить від слова «витинати», «вирі-
зува  ти») — вид українського народного декоративного 
мистецтва. Це сюжетні та орнаментальні прикраси 
житла, які вирізають ножицями чи ножем з паперу або 
інших матеріалів. 
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Вам знадобляться: аркуш білого або кольорового
паперу, простий олівець, лінійка, матеріали для оздо-
блення за власним бажанням, клей ПВА та ножиці.

Виконуйте послідовно.
1. Аркуш паперу складіть уче -

тверо по горизонтальній лінії.
2. Намалюйте ескіз сніговика.
3. Виріжте сніговика.
4. Розгорніть вирізану смуж   ку, 

у вас вийшло 4 сніговики.
5. Виконайте оздоблення витинанки.

Висновок
Вода в природі трапляється у трьох станах: твер-
дому, рідкому й газоподібному. З рідкого стану в 

твердий і з твердого в рідкий вода переходить при 0 °С. 
Вода кипить при температурі +100 °С.

Чи знаєте ви, що… вода прісних водойм замерзає при 
температурі 0 °С. Морська вода — солона. Температура 
її замерзання завжди нижче 0 °С.

ЯКІ РЕЧОВИНИ РОЗЧИНЯЮТЬСЯ У ВОДІ

Що таке речовини? Наведіть приклади речовин. У яких 
агрегатних станах вони бувають?

У природі зовсім чистої води немає. Будь-яка вода — 
морська, річкова, дощова — це розчин.

Воду з розчиненою в ній речовиною називають розчином.
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Навіть у дощовій воді є домішки, які потрапляють з 
повітря. Пригадайте, яке чисте і свіже повітря після дощу. 
Це вода поглинула з повітря пил, кіптяву, вихлопні гази.

Усі розчини прозорі. Якщо у воді є нерозчинні час-
тинки, вони роблять її каламутною. Усі речовини можна 
поділити на розчинні й нерозчинні у воді.

Які речовини розчиняються у воді, а які — ні? Проведіть 
досліди, що допоможуть це з’ясувати.

Вам знадобляться: чайна ложка, пляшка теплої 
води, пляшка холодної води, кухонна сіль, крохмаль і 
3 склянки.

Дослід 1. У прозору склянку 
з теплою водою всипте чайну 
лож  ку солі. Помішуйте воду і 
спо сте рі гай  те, що відбувається з 
кри  сталиками солі. Чи змінилася 
прозорість води? Її колір? Спро-
буйте воду на смак.  Чи можна
сказати, що сіль зникла?

Потім розчиніть сіль у холодній воді. Порівняйте ре-
зультати. Сформулюйте висновки.

Дослід 2. Спробуйте розчинити у воді крохмаль. Час-
тинки цієї речовини плаватимуть у воді, яка стане через 
них каламутною. Якщо воду відстояти, частинки крох-
малю осядуть на дно. Під час збовтування води вони 
піднімуться, а потім знову опустяться.

Якщо частинки речовини у воді стають невидимими, 
то це розчинна речовина (розчин однорідний). Якщо 
частинки плавають у воді або осідають на дно, то це 
нерозчинна речовина.
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Властивість води розчиняти деякі речовини людина 
використовує у повсякденному житті: заварює чай, ва-
рить компот, супи, солить і консервує овочі. 

У воді також розчиняються гази, зокрема кисень. 
Орга нізмам, що мешкають у воді, наприклад рибам, ки-
сень, розчинений у воді, потрібен для дихання. У воді 
можуть розчинятися й шкідливі для людини речовини. 
Тому не можна пити воду з невідомого джерела.

1. Проведіть дослід і доведіть, що крейда не розчиняє-
ться у воді. 
2. Наведіть власний приклад використання властивості
води розчиняти речовини.

Висновок
Вода — добрий розчинник. Усі речовини можна 
поді лити на розчинні й нерозчинні у воді. Воду 

з розчиненою в ній речовиною називають розчином. Усі 
розчини прозорі. До природних розчинів належать: вода 
морів, океанів, солоних озер, мінеральних джерел.

Чи знаєте ви, що… у старих консер вах, які містяться 
в металевих банках, можуть утворюватися розчинні 
речовини, шкідливі для людського організму.

ЧОМУ ВОДА ПОТРЕБУЄ ОХОРОНИ
Для яких потреб використовують воду у вашій сім’ї?

Воду річок, озер, колодязів використовують для зро-
шення полів, садів, городів, для потреб тваринництва.
Люди забруднюють водойми. У річки й озера потрапля-
ють відходи фаб рик, заводів і ферм. Відпочивальники 
часто залишають сміття на березі водойм.
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Потрібно економно витрачати воду, охороняти від за-
бруднення промисловими відходами.

Розгляньте схему. Назвіть джерела забруднення води.

Аварії на 
атомних
станціях

Лісові 
та степові 
пожежі

Сміттєзва-
лища

Промислові
відходи

Аварії 
нафтопере-
візного 

транспорту

Викидні 
гази 

транспорту

ЗАБРУДНЮВАЧІ

Проаналізуйте дані таблиці, у якій наведено витрати води 
на потреби однієї людини на добу. Висловте припущен ня, 
як можна зменшити витрати води.

Вид
використання

Кількість
води

Вид 
використання

Кількість
води

Прання білизни 20–40 л Душ 30–50 л
Миття посуду 4–8 л Туалет 20–40 л

Приготування їжі 4–8 л Купання у ванні 200 л
У рік людина в середньому використовує 40 000 літрів води
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За схемою розкажіть, як людина використовує воду.

ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ ЛЮДИНОЮ

Сільське господарство Побут

Виробництво

Охорона води від забруднення та економне викорис-
тання її — це турбота про людей.

Охорона води — система заходів, спрямованих на по    пере-
дження й усунення забруднення.

Чи знаєте ви, як очистити брудну воду? Таких способів 
є де кіль ка. Ознайомтеся з одним із них.

Вам знадобляться: столова ложка, великий плас-
тиковий стакан ґрунту, склянка, 2 миски, паперові руш-
ники, вода.

Виконуйте послідовно.
1. Наповніть миску чистою водою. Насипте в неї ґрунт 

і перемішайте. Поставте миску з брудною водою вище, 
наприклад на іншу перевернуту миску.
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2. Візьміть паперові рушники і скрутіть їх у джгут. 
Один кінець джгута опустіть у миску з брудною водою, 
а інший — у склянку.

3. Зачекайте пів години. У склянці з’явиться чиста 
вода. Пити її не можна, оскільки у воді можуть бути 
шкідливі мікроорганізми.

1. Використовуючи різноманітні джерела інформації, ді-
знай теся, які ще є способи очищення води.
2. Удома перевірте, чи не протікає водопровідний кран.
Чи справний зливний бачок у туалеті?
Якими властивостями наділено воду в українських каз-
ках? Якою водою повертають здоров’я та життя героям 
казок? Пригадайте та назвіть казки, де розповідається 
про живу та мертву воду.

Висновок
Воду широко використовують у побуті й на вироб-
ництві. 22 березня відзначають Всесвітній день 
води!
Чи знаєте ви, що… кожен літр забрудненої води, по-
трап ляючи у водойму, робить непридатними для пиття 
100 літрів чистої води.

ЯКА РОЛЬ ПОВІТРЯ У ПРИРОДІ
Для чого нам повітря? Чи можна його побачити?

Нашу Землю огортає товстий шар повітря. Воно при-
сутнє скрізь: на вулиці, вдома, у ґрунті, воді, в організмі 
людини. Повітря є між тілом і одягом людини, а також 
і в самому одязі.

У птахів пір’я утримує біля шкіри нагріте тілом повіт ря, 
тому взимку вони не замерзають. У звірів мороз до тіла 
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не пропускає шерстний покрив. До зими вони обро   ста ють 
особливо густою шерстю. Ці приклади підтвер джу ють, 
що повітря погано про    водить тепло. Тому одяг збері-
гає тепло нашого тіла.

Повітря складається з великої кількости газів.

За діаграмою встановіть, якого газу найбільше у складі 
повітря, а яко  го — найменше.

Однією з найважливіших скла-
дових повітря є кисень. За зви-
чайних умов — це газ без кольору, 
запаху і смаку. Він дуже потрібен
для життя рослинам, тваринам, лю-
дям. Але в чистому вигляді кисень 
небезпечний, у повітрі він розбав-
лений азотом. Крім кисню та азоту, 
у повітрі містять ся вуглекислий 
газ, інші гази, водяна пара, різні
доміш ки (сажа, пил, дим).

Поміркуйте, як потрапляють згадані домішки в повітря.

Під час дихання люди, тварини й рослини вби-
рають з повітря кисень, а виділяють вуглекислий газ. 
Зелені рослини у світлу частину доби вбирають з по  -
віт  ря вуглекислий газ і виділяють кисень. Так рослини 
підтримують природну рівновагу в складі повітря.

Яке значення має повітря для рослин?

Рослинам для дихання потрібен кисень, а для жив-
лення (утворення поживних речовин) — вуглекислий газ.

 – кисень;
 – вуглекислий газ;
 – азот;
 – інші гази
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Вуглекислий 
газ

Кисень

Кисень

Мінеральні 
речовини

Дихання Утворення поживних речовин

Вода

Вуглекислий
газ

Подумайте, чому люди насаджують рослини в населених 
пунктах і розводять їх у своїх помешканнях.

Доглядаючи за рослинами, дотримуйтеся 
таких правил:

Не забувайте розпушувати ґрунт.

Провітрюйте кімнату, при цьому оберігаючи 
рослини від протягів.

Видаляйте пил з листків, він забиває продихи
і заважає проходженню світла.

Яке значення має повітря для тварин?

Тварини, як і рослини, потребують повітря. Наприклад, 
кити, хоча живуть у морі, але час від часу вимушені 
вири нати, щоб вдихнути по вітря.
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Відшукайте інформацію про те, з якою метою люди ви-
користовують кисневі маски, акваланги, ска фан дри. По-
ясніть призначення цих предметів.

Яке значення має повітря для людини?

Кисень з повітря потрапляє в організм людини під 
час вдиху, розноситься кров’ю по тілу, насичуючи кожен 
орган. Вміст кисню в організмі здорової людини майже 
не змінюється. Але якщо його не вистачає, то організм 
погано працює, частішає пульс.

1. Поясніть, чому взимку під снігом можна побачити 
зеле ні рослини. Яка властивість повітря сприяє цьому?
2. Вам, напевно, доводилося бачити цеглу з отворами 

або пористий пінопласт, яким утеплюють будинки. Подумайте, 
чому зга  да ні матеріали погано проводять тепло.

Висновок
Повітря складається з великої кількости газів: 
азоту, кисню, вуглекисло го газу, інших газів та во-

дяної пари, різних домішок (сажа, пил, дим). Повітря має 
вели ке значення для життя організмів. 

Чи знаєте ви, що… у тісто інколи кладуть соду. Коли
пиріг ставлять у гарячу пічку або духову шафу, сода 
всередині пирога нагрівається, й утворюються бульбаш-

ки вуглекислого газу. Під дією тепла бульбашки збільшуються, 
і тому пиріг «зростає». 
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