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у друзів, дорослих
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експеримент, дослід, 
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завдання
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майструємо,
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технологій

перевіряємо себе

дізнаємося більше
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ßÂÈÙÀ ÏÐÈÐÎÄÈ. ÒІËÀ І ÐÅ×ÎÂÈÍÈ

ЯКІ ВЛАСТИВОСТІ МАЄ ПОВІТРЯ
Пригадайте, з якими властивостями повітря ви вже 
ознайомилися. Що таке вітер?
Ви вже знаєте, що повітря безбарвне, прозоре. 

Воно міс титься в усьому, що нас оточує. Повітря погано 
проводить тепло.

Сонячне проміння проходить крізь повітря, нагріває
земну поверхню. Від неї нагрівається повітря. Під час 
нагрівання повітря розширюється, стає легшим, підні-
мається вгору. Під час охолодження — стискається, стає 
важчим і опускається вниз. Тому біля земної поверхні 
повітря тепліше. Піднімаючись угору, воно охолоджується.

Висхідний рух повітря Низхідний рух повітря

2
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Де б ви застосували властивості повітря розширюватися 
і стискатися?
Отже, повітря постійно рухається. Разом з пере-

міщенням повітря тепло переноситься від більш нагрі-
тих шарів повітря до менш нагрітих.

Подумайте, чи можете ви спостерігати за переміщенням 
по вітря. Чому?
Визначити напрямок руху повітряних потоків до-

помагають різні предмети та явища, наприклад коли-
вання полум’я свічки.

Проведіть з дорослими експеримент «Чи рухається 
по вітря?».

Вам знадобляться: ножиці, свічка, скот    ч, сірники, 
пластикова пляшка, поліетиленовий пакет.

Виконуйте послідовно.
1. Відріжте від пластикової пляшки дно. З поліетиле-

нового пакета виріжте шматок, який зможе закрити дно
пляшки.

2. Обрізану частину пляшки закрийте плівкою і закрі-
піть скотчем.

3. Попросіть дорослих запалити свічку. Піднесіть 
ший  ку пляшки до полум’я. Злегка стукніть по плівці. 
По лум’я відхиляється у протилежний від пляшки бік.

Коли ви вдаряєте по плівці, повітря всередині пляшки
починає коливатися. Коливання поширюються по всій
пляшці. Коли вони досягають її шийки, полум’я свічки 
починає відхилятися.

Пам’ятайте, робота із сірниками та палаючими пред-
метами небезпечна! Тільки дорослі можуть проводити
такі експерименти. Не забувайте про це!
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Пригадайте, як нагрівається земна поверхня.

У зв’язку з тим, що нагрівання й охолодження 
повер хні Землі вдень і вночі, в теплу і холодну пори року 
різне, тем   пература повітря теж змінюється впродовж 
доби та року.

Виміряйте температуру повітря впродовж дня. Що ви 
помі ти ли? Поясніть отримані результати. Чи відрізняє-
ться температура повітря ранком, удень і ввечері?

Суходіл швидко нагрівається, але і швидко охоло-
джується. Тому ввечері та вночі температура нижча. На 
відмі ну від суходолу, вода нагрівається повільно, довго 
зберігає тепло і повільніше віддає його повітрю. Уночі 
над водою повітря тепле, воно піднімається вгору. Вітер 
дме із суходолу на воду.

Рух повітря вночіРух повітря вдень

Земля вдень нагрівається швидше, ніж вода. І повіт ря 
над землею нагрівається швидше, ніж над водою. Теп ле 
повітря піднімається вгору, а прохолодне повітря від 
води надходить на його місце. Отже, прохолодний віте-
рець дме з води на суходіл.

Ще одну властивість повітря можна спостерігати під 
час проведення досліду з м’ячем. Коли ви вдаряєте 
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нака чаним повітрям м’я чем об підлогу, він підска кує 
догори. Це відбувається тому, що повітря пружне.

Подумайте, як люди використовують згадану властивість 
повіт ря.

Прурр жністьуу  — властивість тіл відновлювати свою форму 
та об’єм (тверді тіла) або лише об’єм (рідини й гази) після 
припинення дії зовнішніх сил.

Виготовте паперовий літачок.

Вам знадобляться: аркуш паперу, кольорові олів-
ці або фломастери, матеріали для оздоб лен  ня за ба-
жанням та клей ПВА.

Виконуйте послідовно.
1

2

3
4

5

6

7

Виконайте оздоблення літачка та проексперимен-
туй те, чи може він літати. Разом з друзями проведіть 
змагання, чий літачок пролетить найбільшу відстань.
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Висновок
Під час нагрівання повітря розширюється, а під час 
охолодження — стискається. Суходіл швидше на-

грівається, ніж вода, але швидше й охолоджується. Вода 
довше зберігає теп  ло і повільніше віддає його повітрю. 

Чи знаєте ви, що… повітряні кулі наповнюють гарячим 
повіт рям. Гаряче повітря легше, ніж холодне, тому куля 
підніма ється над земною поверхнею і летить. 

ЧОМУ ПОВІТРЯ ПОТРЕБУЄ ОХОРОНИ
Як часто ви провітрюєте класну кімнату? З якою метою? 
Яко  му відпочинку віддає перевагу ваша сім’я?

Чистим повітря буває в лісі, на березі річок, озер 
і морів, у горах. Тому більшість людей віддає перевагу 
саме відпочинку на природі.

У промислових містах повітря дуже забруднене. Вам, 
напевно, доводилося бачити дим, який під німається з 
високих труб заводів і фабрик, електростанцій. Кількість 
автомобілів на дорогах і автострадах щороку зростає, 
відповідно й зростають викиди в повітря шкідливих газів. 
Тому перспектива за автомобілями, які працюють на
електриці.

Назвіть, які види транспорту найменше забруднюють 
повіт ря. Поясніть чому.
Люди яких професій найбільше потерпають від забруд-
не ного повітря? Запишіть у зошит, чим корисні прогу-
лянки на свіжому повітрі.

Основні забруднювачі повітря в будинках — це про-
дукти горіння газу, на якому ми готуємо їжу, а також 
бага то будівельних і оздоблювальних матеріалів.
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Подумайте, чому так кажуть: «Чисте повітря — запорука 
здоров’я».

У світі існує величезна кількість речовин, які за-
бруднюють повітря. Ці речовини виробляє як людина, 
так і сама природа.

ЧИННИКИ
ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ

Допоможіть розв’язати проблему забруднення повітря 
у своєму населеному пункті.

Дослідіть, що забруднює повітря у вашій оселі.

Оберіть чотири об’єкти у вашій оселі, наприклад 
стіл, підвіконня, вазон, полицю. Протріть об’єкти різними 
ганчірками або серветками. Порівняйте їх. Зробіть ви-
сновок. З’ясуйте, яке місце у вашій оселі найбільш за-
бруднене.
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Установіть чинники забруднення, відповівши на запи-
тання.

1. Біля яких об’єктів (завод, кар’єр, автострада, буді-
вельний майданчик тощо) розміщений ваш будинок?

2. Чи проводили в оселі ремонтні роботи?
3. Чи живуть поряд тварини і чи забруднюють вони 

своєю шерстю повітря?
4. Чи носять члени вашої сім’ї змінне взуття?
5. Скільки разів на тиждень ви прибираєте помеш-

кання від пилу?
Значну роль у збереженні чистоти повітря відіграє 

озеленення.

Дізнайтеся, які кімнатні рослини очищають повітря на-
ших осель.

Рослини вловлюють пил, кіптяву, дим і різні шкідливі 
гази. Ось чому там, де багато зелені, легко дихається.
Навесні у вихідний день разом з дорослими посадіть дерево 
біля сво  го будинку або школи. Пам’ятайте, ідеальними очи-
щувачами повітря є каштан, липа, клен, горіх, а також кущі 
бузку, шипшини, калини.

Висновок
Забруднюють повітря природні чинники й діяльність 
людини: викиди промислових підприємств, авто-

мо більний транспорт. Проблему охорони повітря від за-
бруд нення потрібно розв’язувати всім.

Чи знаєте ви, що… дельфіни, які мешкають біля узбе-
режжя, часто гинуть від шкідливого впливу хімічних 
домі шок у повітрі. Учені виявили схожість їхніх легень 
з легенями шахтарів.
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У СЕРЕДОВИЩІ 
ТЕКСТОВОГО РЕДАКТОРА

Чи є інформаційним об’єктом повідомлення про стан
повіт ря у вашій місцевості? За допомогою якої програми 

ви можете створити таке повідомлення? Який пристрій допо-
магає вводити інформацію в комп’ютер? Відгадайте загадку.

Лежить вона біля екрана.
Всім буквам з кнопок вона мама.
Знайому має всім структуру —
Чудовий друг…

Будь-який цифровий пристрій важко уявити без кла-
віатури. Ми використовуємо клавіатуру для введення 
текстів і команд. Клавіатура має такі групи клавіш:

цифрові;

буквені;

службові (спеціальні) клавіші;

клавіші-стрілки.

Знайдіть ці групи клавіш на клавіатурі. Відшукайте ін-
фор мацію про те, які клавіші називають «гарячими». 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Дівчинка спробувала ввести текст за допомогою клавіа-
тури, але в неї нічого не вийшло. Як ви думаєте, чому?

Для того щоб щось надрукувати, потрібно спочатку 
запус тити програму — Текстовий редактор.

ТеТТ кстовий редактор — це програма, що дає змогу вво-
ди ти текст, змінювати та виправляти його. Такі дії з текстом
називають редагуванням і форматуванням.
Редагування — внесення змін у текст: виправлення помилок,
видалення, переміщення, копіювання, вставляння фрагментів
тексту та інших об’єктів.
Форматування документа — це зміна його зовнішнього
виг ляду.

Використовують велику кількість різноманітних тексто-
  вих редакторів. Розгляньте значки та їхні назви. Які з них ви 
знаєте?

Блокнот WordPad Word Google docs

Вікно текстового редактора містить поле для вве  -
ден ня тексту, на якому відображається курсор.

ТеТТ кстовий курсор — вказівник місця для введення символа.р

Зазвичай курсор ми бачимо у вигляді вертикальної 
риски, що мигає. Для переміщення по тексту використо-
вують клавіші керування курсором.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Під час введення тексту потрібно
дотримуватись таких правил:

Текст, який не поміщається в рядок, переноситься
автоматично.

Між словами потрібно ставити тільки один пропуск,
перехід на новий абзац — клавіша ENTER.

Пропуск ставиться тільки після розділового знаку, 
а не перед ним.

Пропуск ставиться перед та після тире, 
перед відкритою дужкою або відкритими лапками

та після закритої дужки чи закритих лапок.

Як змінювати текст? Як виділити частину тексту? Які дії 
мож  на виконувати із частиною або цілим текстом?

Виділену частину тексту називають фрагментом 
тексту.уу

– Я надрукував текст.
Як мені перенести його 

частину в інший документ?

– Для цього тобі потрібно 
виділити частину тексту, яку 
ти хочеш перенести, 
і виконати такі дії…

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Які дії потрібно виконати хлопчику? Виберіть зі списку.

Фрагмент тексту можна

Виділити

Вирізати

Копіювати

Вставити

Видалити

Як?

Клавішами-стрілками 
або за допомогою мишки

CTRL + X

CTRL + С

CTRL + V

DELETE або Backspace

Як виконати ці операції за допомогою мишки та клавіш? 
Які інші дії можна робити з виділеним фрагментом 
тексту? 

Попрацюйте з комп’ютером.
1. Запустіть програму Текстовий редактор.

2. Надрукуйте повідомлення про забруднення повіт ря 
у своїй оселі, укажіть чинники забруднення. Скористай-
теся порадами зі с. 8—9.

3. Свій текст відредагуйте відомими засобами.

Висновок
Текстовий редактор можна використовувати для 

навчання, дозвілля, дослідження або спостереження, 
оформлення результатів роботи тощо.

Чи знаєте ви, що… якщо у текстовому редакторі 
Microsoft Word на клавіатурі натиснути Ctrl+[ або Ctrl+],
то буде зменшуватись або збільшуватись розмір шриф  та.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ЩО ТАКЕ ГІРСЬКІ ПОРОДИ
Якими багатствами землі користується людина? Як 
потріб но ставитися до природних багатств?
Земля складається з різних гірських порід. Вони 

утворилися в різних умовах, тому відрізняються між со-
бою будовою, твердістю, кольором і багатьма іншими 
властивостями. Одні гірські породи трапляються в при-
роді у твердому стані, інші — у рідкому та газоподібному.

ГІРСЬКІ ПОРОДИ

Тверді Нерудні Руди металів Вугілля

Нафта Мінеральні водиРідкі

Природні горючі газиГазоподібні

Що вам відомо про ці гірські породи?
Одні гірські породи розміщені близько біля по-

верхні Землі, інші — на великих глибинах.

Торф — на поверхні

Глина — 100–200 м

Кам’яне вугілля — 1–3 км

Залізні руди — до 2–2,5 км

Нафта, газ — 5 км

Граніт — 1–2 км

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Які гірські породи залягають на поверхні Землі, а які — 
на великих глибинах?
Пошук родовищ гірських порід ведуть гео логи за 

допомогою сучасної техніки.

Місце, де породи залягають у великій кількості, називають
родовищем.
Геологія (я «гео» — грецькою мовою означає «земля», а
«логос» — «наука») — наука про Землю. Геолог — це
людина, яка вивчає і шукає гірські породи.
Гірські породи, які люди видобувають із глибин Землі й
викори стовують для своїх потреб, називають корис ними
копалинами.

Як люди використовують корисні копалини? Наведіть
приклади.

Підготуйте розповідь про професію геолога, використо-
вуючи різноманітні джерела інформації.

Висновок
Земля складається з гірських порід, які в природі 
бувають у трьох станах: твердому, рідкому і газо-

подібному. Гірські породи залягають на різній глибині. 
Місце їх залягання називають родовищем. Пошук гір-
ських порід — справа геологів. Гірські породи, які люди 
використовують для своїх потреб, називають корис ними 
копалинами.

Чи знаєте ви, що… деякі рослини можуть виконувати 
роль геологорозвідників. Ось розрослися ліс ові фіалки. 
Геологи знають: тут можна шукати цинк. 

Я

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ЯК ДОБУВАЮТЬ КОРИСНІ КОПАЛИНИ
Чи знаєте ви, звідки привозять на будівельний майдан-
чик пісок? Чи доводилося вам бачити, як видобувають 
корисні копалини?

Ви вже знаєте, що одні корисні
копалини залягають біля поверхні
Землі, інші розміщені на великій гли-
бині, тому способи їх видобутку різні.

Торф’яні поклади спочатку осу-
шують за допомогою каналів, очищують від дерев 
і кущів. Потім підсу шений шар торфу подріб нюють спе-
ціальними маши нами, збирають у тюки.

Для видобутку нафти бурять свердловини, будують 
спеціальні установки та вишки. Для добування нафти 
з морського дна споруджують бурові платформи. При-
родний газ добувають так, як і нафту, у свердловинах.

    

 Установка для добування           Вугільний кар’єр
           нафти              (відкритий спосіб видобутку)

Найбезпечніший і найдешевший відкритий спосіб 
видо бування корисних копалин — у кар’єрах. Спочатку 
екскаватори знімають гірські породи, які закривають ву-
гільні пласти. Потім інші потужні екскаватори вантажать 
копалини у вагони. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Тверді корисні копалини, які залягають на великій 
глибині в надрах Землі, як-от вугілля, добувають за 
допо могою спорудження підземних шахт. Кам’яну сіль
добувають у так званих соляних шахтах.

Порівняйте шахтний спосіб видобутку корисних копалин і 
кар’єрний. Складіть і заповніть таб лицю в зошиті. Як ви 
гадаєте, яке вугілля буде дорож чим — те, що видобу-
вали в шахті чи в кар’єрі? Поясніть чому.
За першим форзацом назвіть корисні копалини, які 
можна побачити у вас удома. Яка від них користь?

Використовуючи різні джерела інформації, дізнай теся, 
які корисні копалини добувають в околицях вашого міста 
(села). Складіть розповідь про одну з них за планом:

1. Назва корисної копалини.
2. Яким способом її добувають?
3. Як цю корисну копалину використовують люди?
Підготуйте презентацію.

Що таке корисні копалини? Поясніть, чому їх так на-
звали. Наведіть приклади корисних копалин. Як їх вико-
ристовує людина? Які способи видобутку корисних 
копалин вам відомі? Розкажіть про один з них.

Ознайомтеся з колекцією корисних копалин.
Обладнання: колекція корисних копалин, лупа.

1. Розгляньте уважно запропоновані зразки корисних
копалин. Замалюйте їх у зошиті. Зробіть підписи.

2. Складіть опис одного із зразків. Зверніть увагу на 
такі ознаки: назва; колір; чи має блиск; чи прозорий;
твердий чи пухкий; чи розчиняється у воді; де викорис-
товують.

3. Заповніть таблицю в зошиті.

 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Висновок
Корисні копалини — природні утворення, які добу-
вають з надр або з поверхні Землі. Для видобутку 

рідких ко рис них копалин будують свердловини. Тверді 
корисні копа ли ни добувають у шахтах і кар’єрах.
 Чи знаєте ви, що… у Закар патській області понад 

200 років видо бувають сіль. Шахту використовують для 
лікування людей із хворобою бронхіальна астма. Під-

земні палати розта шовані на глибині більше ніж 200 м.

ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН 
ДЛЯ ЛЮДИНИ

Назвіть корисні копалини та виготовлені з них предмети.

Усі корисні копалини поділяють на три групи.

КОРИСНІ КОПАЛИНИ

Рудні Горючі Будівельні

Рудні корисні копалини (руди 
мета лів) складаються з металу (заліза, 
міді, цинку, золота, срібла тощо) і різ-
них домі шок. Залізна руда бурого або 
червоного кольору, важ  ка і тверда. 
Її видобувають у шахтах і кар’єрах. 

У спеці альних печах із залізної руди виплавляють чавун 
і сталь. Потім з них виготовляють верстати, тра к то  ри, 
авто мобілі, потяги та ін.

Горючі корисні копалини під час горіння виділяють 
тепло. До них нале жать торф, буре та кам’яне вугілля, 
нафта і природний газ.

руЗалізна руда

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Пригадайте, як добувають торф.
Торф бурого кольору, м’який, крихкий, легший за 

воду. Сухий торф  використовують як паливо. Також 
торф використовують як підстилку для свійських тварин
(корів, овець тощо) та як добриво для полів.

       Торф             Кам’яне вугілля          Нафта

Кам’яне вугілля використовують як паливо на елект-я
ростанціях, заводах, у побуті. За його допомогою виго-
товляють ліки, парфуми та інші речовини. В Україні
значні поклади кам’яного вугілля є в Донецькій області.

Пригадайте, у якому стані трапляється у природі нафта.
Нафта — масляниста тем но-бура рідина. Колір

наф ти залежить від її складу і змінюється від світло-
корич невого до чорного. Нафта легша за воду. Вона
горить кіптявим полум’ям і виділяє більше тепла, ніж 
кам’яне вугілля. З нафти виготовляють бензин, гас, ма-
шинні масти ла, пластмасу, фарби, лаки, ліки, асфальт 
і багато іншо го. В Україні нафту видобувають поблизу 
Карпатських гір.

Природний газ — безбарвний, з ледве відчутним 
запа хом, легший за повітря, від вогню спалахує. Під
час горіння виділяє багато тепла. З газу отримують
пластма си, штучний каучук, з якого виготовляють гуму. 
В Україні родовища природного газу є поблизу Карпат, 
у Криму, на дні Чорного моря.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Будівельні корисні копалини — граніт, мармур, вап-и
няк, глина, пісок, гіпс.

Граніт — це складна корисна копалина. Назва 
по хо дить від грецького слова «гранум», що означає
зерно. Граніт складається із зерен трьох мінералів.

ГРАНІТ

Польовий шпат Кварц Слюда

Граніт і мармур використовують для облицювання 
буді вель, станцій метро.

Вапняк-черепашник утворився зі скам’янілих чере па-к
шок давніх морських молюсків. Плити,  вирізані з вапня-
ку-черепашнику, мають красиву візерункову поверхню.
Їх використовують для облицювання будівель як все-
редині, так і зовні.

Глина і пісок потрібні для виготовлення цементу, к
бето ну, цегли.

Плити, вирізані 
з вапняку-черепашнику

Глина Робота
з глиною

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Де люди використовують гіпс?

Запаси корисних копалин у надрах Землі з кож-
ним роком зменшуються.

РуР дні корисні копалини — це гірські породи, з яких одер-
жують різні метали.
Горючі корисні копалини — природні сполуки, що мають
здатність горіти, їх використовують у господарстві як дже-
рело теплової енергії.
Будівельні корисні копалини — природні матеріали,
з яких виготовляють будівельні матеріали.

Знайдіть на карті України в шкільному атласі найбільші 
родовища кам’яного вугілля, нафти й газу. Якими умов-
ними знаками їх позначають?
Знайдіть у колекції залізну руду. Опишіть її. Розкажіть, 
що з неї виготовляють.
Уважно розгляньте свій будинок, двір і предмети, які 
в них є. Де, на вашу думку, були використані корисні 
копалини?

Висновок
Корисні копалини поділяють на три великі групи: 
руди металів, або рудні корисні копалини, горючі 

корисні копалини й будівельні. На території України є 
родовища всіх груп корисних копалин, але запаси їх 
обме жені. Тому корисні копалини потребують економ-
ного використання.

Чи знаєте ви, що… залізну руду людина викорис товує 
здавна. Археологи довели, що давні люди виготовляли 
предмети із залізної руди ще 23 століття (2300 років) 
тому.
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ЧОМУ ҐРУНТ — ВАЖЛИВЕ ТІЛО ПРИРОДИ
Пригадайте, що таке ґрунт. Що входить до його складу?

Розглядаючи урвистий берег річки чи крутий
схил яру, можна помітити, що верхній шар землі від-
різняється від інших. Він темний, грудкуватий. У ньому 
розростається коріння рослин, живуть комахи, черв’яки 
та інші тварини.

ҐрҐҐ урр нт уу — це верхній родючий шар землі, на якому ростуть 
рослини і де живуть різні організми.

Для чого рослинам і тваринам потрібний ґрунт?
З ґрунту рослини корінням вбирають воду і розчи-

нені в ній мінеральні речовини. Опале листя, стебла 
рослин, рештки відмерлих тварин перегнивають завдяки 
мікроорганізмам, і з них утворюється перегній (гумус). й
У ґрунті живуть дощові черв’яки, комахи та їхні личинки, 
кроти, землерийки та інші тварини. Вони роблять ходи у 
ґрунті й полегшують проникнення в нього води й повітря.

Із чого складається ґрунт? Проведіть дослід.
Разом з учителем нагрійте ґрунт на вогні у 

бляшан ці. Потримайте над ним шматочок скла або дзер-
кало. Що ви помітили? Чому на склі або дзеркалі 
з’явилися краплини води? До складу ґрунту входить 
вода.

У чорному або темно-коричневому ґрунті багато пе-
регною. Цей ґрунт дуже родючий. Родючість ґрунту —
основна його властивість. У сірому або світло-жовтому 
ґрунті мало перегною. Цей ґрунт потребує добрив.
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СКЛАД ҐРУНТУ
Повітря

Вода Мінеральні
солі

Перегній Пісок
Глина

Дізнайтеся, якого кольору ґрунт на шкільних клумбах. 
Що ви можете сказати про його родючість? Розка   жіть,
як удоб рюють ґрунт на вашій присадибній ділянці, 
клумбі, грядці.

Розкажіть, яке значення ґрунту для рослин і тварин. Які 
досліди підтверджують, що в ґрунті є повітря і вода? 
Назвіть основну властивість ґрунту. Від чого вона 
залежить? Яка роль організмів в утворенні ґрунту?

Щоб дізнатися, з яких компонентів складається ґрунт, 
замісіть з грудочки ґрунту «тісто». Розкачайте його і зро-
біть невелич ке кільце діаметром 4 см. Якщо в ґрунті міс-

титься багато піску, кільця з нього не вийде. Якщо кільце 
з ґрунту зробити можна, але воно тріскається, то це означає, 
що в ньому є глина і пісок, але більше піску. Якщо кільце не 
тріскається, то в ґрунті більше глини.
Чи потрібен ґрунт кімнатним рослинам?

Виконайте проєкт «Озеленення класної кімнати».
Однією з найпоширеніших кімнатних рослин є 

африканська фіал ка. Для того щоб фіалки тішили наше 
око, їх потрібно пересаджувати у свіжий ґрунт. Фіал ки 
добре ростуть у досить неглибоких ринках.

ф
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Під час пересаджування рослин потрібно дотри  -
му ватися правил безпечних прийомів праці та правил 
особистої гігієни.

Організуйте місце, на якому будете пересаджувати 
рослину (для цього застеліть поверхню стола 

папером або тканиною).

Підготуйте ємність для старого ґрунту
та перегнилого коріння.

Одягніть гумові рукавички та беріться до роботи.

Вам знадобляться: інвентар для пересаджування
рослин, ринка з піддоном для висаджування рослини, 
рослина (рослину оберіть за бажанням), ґрунт для 
кімнат них рослин, дренаж (керамзит) або дрібні камінці, 
гумові рукавички.

Дренаж — відведення води чи інших рідин,ж
осушування.
Керамзит — це обпалена глина з пористою 
структурою.

Виконуйте послідовно.
1. Підготуйте ринку, в яку будете пересаджувати 

фіал ку. Для цього на дно насипте керамзиту або дріб-
них камінців — це буде дренаж. Він потрібний для 
того, щоб стікала зайва вода під час поливу рос ли ни.
На шар дренажу покладіть ґрунт.

Керамзит
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2. Дістаньте рослину зі старої
ринки: для цього полийте її за 
годи ну до пересаджування.

3. Обережно очистіть коріння 
рослини від верхнього шару 
ґрунту. Видаліть ділянки, де ко-
ріння підгнило.

4. У центрі ринки зробіть загли-
бину в ґрунті та помістіть у неї фіалку.

5. Заповніть ринку ґрунтом, присипаючи коріння рос-
лини (рівень ґрунту повинен бути на 1–2 см нижче
від верхнього краю ринки) та ущільніть його.

6. Розмістіть ринку з фіалкою на підвіконні (бажано 
на 4–5 днів у тінь) та полийте рослину.

Важливо! Кімнатні рослини варто пересаджувати 
тоді, коли вони припинили цвітіння.

Поміркуйте, для чого  потрібні кімнатні рослини.

Висновок
Ґрунт — це верхній родючий шар землі, на якому 
ростуть рослини і де живуть різні організми. 

До складу ґрунту входять: пісок, глина, вода, повітря,
мінеральні речовини, перегній. Основна властивість 
ґрунту — родючість.

Чи знаєте ви, що… важливу роль в утворенні ґрунту
відіграють дощові черв’яки. Поглинаючи разом з ґрун-
том величезну кількість рослинних решток, вони про-
пускають їх через себе і збагачують ґрунт поживними 
речовинами.

Камінці

Ґрунт
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ЧОМУ ҐРУНТИ ПОТРЕБУЮТЬ ОХОРОНИ

Як ви думаєте, що руйнує ґрунт?

Ґрунти руйнуються під дією природних чинників і 
госпо дарської діяльности людини.

ПРИРОДНІ ЧИННИКИ

ЧИННИКИ, ЯКІ РУЙНУЮТЬ ҐРУНТИ

ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

Як ви розумієте приказку: «На второваній стежині і трава 
не росте»?

Повністю відновити зруйнований або втрачений ґрунт 
неможливо ані добривами, ані обробкою. Ґрунт віднов-

ру р ру

лює сама природа, причому дуже повільно. При густому
рослинному покриві й за сприятливих умов для виник-
нення шару ґрунту завтовшки 1–2 см потрібно близько 
500 років. Зате зруйнувати ґрунт можна дуже швидко.
Тому охорона ґрунту — це завдання всього людства.
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Що ви можете зробити для
збереження ґрунту

Розпалюйте багаття у спеціально відведених для 
цього місцях, а не на ґрунтовій поверхні.

Обмежте використання хімічних речовин проти 
шкідників на ґрунті.

Під час відпочинку використовуйте металеві
конструкції для барбекю або мангали.

Усе сміття після відпочинку сортуйте, забирайте 
із собою і викидайте у спеціальні контейнери.

Чи знаєте ви, як людина змушує ґрунт працювати на 
себе цілий рік?

Поясніть прислів’я: «Краще один раз добре розпушити 
ґрунт, ніж два рази погано полити».

Забрурр днення ґрунтівіі — накопичення в ґрунтах речовин,
які негативно впливають на їхню родючість та інші корисні 
вла стивості.
Охорона ґрунтівіі — система заходів, спрямованих на збе-
реження і відтворення родючости ґрунтів.

Подумайте, що буде з ґрунтом, якщо з нього видалити
один з компонентів.
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Чому ґрунти потребують охорони й догляду? Поясніть, 
чому без ґрунту людство може загинути. Наведіть при-
клади позитивного і негативного впливу людини на ґрунт. 
Яку допомогу для захисту ґрунту могли б надати ви?
Розробіть пропозиції щодо можливих заходів із захисту 
ґрунтів на шкільному подвір’ї. Розгляньте малюнки. На
якому з них зображено дітей, які дбають про охорону 
ґрунту? Поясніть чому.

Висновок
Ґрунт руйнують вода, вітер, вирубування лісів, бу-
дівництво доріг, будинків, надмірне використання

хімічних речовин і добрив. Для того щоб запобігти руй-
нуванню ґрунтів, потрібно висаджувати лісові смуги, по-
мірно використовувати добрива та хімічні речовини. 
Ґрунти потребують охорони та захисту.
р р у р

 Чи знаєте ви, що… не можна спалювати опале листя  
в садах і в парках! Спалене листя — це за бруднене
повітря, знищене життя на ділянці землі під вогнищем. 

Опале листя захищає коріння дерев узимку від морозу, 
влітку — від спеки, слугує притулком для багатьох корисних 
організмів. Розкладаючись, воно стає добривом для ґрунту. 
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ÐІÇÍÎÌÀÍІÒÍІÑÒÜ ÐÎÑËÈÍ І ÒÂÀÐÈÍ

ЯКІ БУВАЮТЬ РОСЛИНИ
Чим відрізняються дерева, кущі, трав’янисті рослини?
Назвіть кілька прикладів листяних і хвойних дерев.

Завдяки рослинам наша планета дивовижно красива. 
Серед рослин учені виділяють кілька груп: водорості, 
мохи, папороті, хвойні та квіткові рослини.

Водорості переважно рос-
туть у воді. Серед водоростей 
є такі маленькі, що їх можна 
побачити лише за допомогою мі-
кроскопа. Є водорості, схожі на 
довгі шовковисті зелені нитки. 
Водорість ламінарія, або «мор-
ська капуста», нагадує довгі 
бурі стрічки.

Мохи ростуть у вологих лісах, на болотах, стовбурах 
старих дерев. У мохів є стебло і листки, але немає ко-
реня. Не мають мохи й квіток. Тому вони не утворюють 
плодів з насінням. Нові рослини виростають з дуже 
дрібних коричневих спор.

Сфагнум Зозулин льон Папороть орляк

Ламінарія, або 
«морська капуста»
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Папороті можна легко впізнати по гарних листках, 
схожих на великі пера. Крім листків, у папороті є коріння 
і стебло. Квіток, плодів і насіння у них немає. Розмно-
жуються папороті також за допомогою спор.

Хвойні рослини — це переважно дерева або кущі. 
Вони мають усі органи, крім квіток і плодів. Насіння 
утворюється в шишках.

Розгляньте на світлинах хвойні рослини. Що між ними 
спільного і чим вони відрізняються?

Ялина Сосна Ялівець

Шишка — видозмінений пагін, що розвивається на кінцях 
гілок хвойних рослин у вигляді маленького утворення, укри-
того лусочками.

Квіткові рослини мають квітки й утворюють плоди. 
Вони дуже різноманітні. Серед них є дерева, кущі, 
трав’янисті рослини.

У кожній групі рослин багато видів. Кожен вид має 
назву, що складається з двох слів.

Чому рослини називають «зеленим одягом» Землі? 
Наве діть приклади різних видів рослин. Використовуйте 
другий форзац.
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Розгляньте світлини. Придивіться уважно до квіток і 
листків волошок різних видів. Порівняйте їх. Чим вони 
відрізняються? Що в них спільного?

Волошка
синя

Волошка
руська

Волошка
східна

Волошка
лучна

Поміркуйте, до яких груп рослин належать: троянда, 
ялівець, «морська капуста», калина, зозулин льон, кон-
валія.

Висновок
Рослинний світ дуже різноманітний. Учені ділять 
рослини на групи. Серед них: водорості, мохи, па-

пороті, хвойні та квіткові рослини. Кожна група рослин 
складається з багатьох видів.

Чи знаєте ви, що… нині на планеті існує близько 
391 ти сячі видів рослин, з них  понад 21 тисяча пере-
буває під загро   зою зникнення. 

ЯК РОЗМНОЖУЮТЬСЯ КВІТКОВІ РОСЛИНИ
Які органи є у квіткових рослин? Для чого рослині 
потрібна квітка?

Квіткові рослини ростуть на півночі, у тропічних лісах 
і пустелях, у низинах і горах. Багато квіткових рослин 
росте у воді.
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Одні квіткові рослини, наприклад зірочник середній,
живуть кілька місяців, а інші, як-от могутні дуби, — сот ні
років.

Назвіть органи квіткових рослин.
Ви вже знаєте, що квіткові рослини мають орга- 

ни: корінь, стебло, листки, квітки, плоди з насінням.
Квітка — орган розмноження квіткових рослин. Плід з 

насінням утворюється з квітки лише після запилення 
пилком. 

Вам, напевне, доводилося сонячним літнім днем 
спосте рігати за бджолами, джмелями, метеликами, які
літають над квітками. Вони живляться солодким со-
ком — нек таром.

У квітках, крім нектару, є пилок — дуже дрібні поро-
шинки.

Коли бджола сідає на квітку, пилок залишається на її 
кошлатому тільці. Перелітаючи на іншу квітку рослин
того самого виду, бджола переносить на неї пилок —
запилює квітку.

Із запиленої квітки починає розвиватися плід з на-
сінням.

Бджоли, джмелі, метелики — це комахи-запилю вачі.
Вони допомагають рослинам розмножуватися.

Рослини, у яких квітки маленькі й непомітні, без 
за па  ху й нектару, допомагає запилювати вітер. Він 
пере носить легенький дрібний пилок з квітки на квітку.
Вітрозапильні рослини — дуб, вільха, береза, осика,
жито, пшениця, овес, кукурудза тощо.

Плоди захищають насіння. Вони сприяють його по-
ширенню на далекі відстані.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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На світлинах розгляньте плоди. Поміркуйте, як вони 
поши рюються. Як плоди пристосовані до цього?

У плодів клена, липи, берези є крильця, а в плодів 
кульбаби — парашутики. Ці плоди поширюються за 
допомогою вітру. У плодів лопуха є маленькі гачечки. 
Ними плоди чіпляються за шерсть звірів, одяг людини і 
розно сяться повсюди. Соковиті плоди яблуні, малини, 
черем хи поїдають звірі і птахи. Разом з послідом непе-
ретравлене насіння викидається далеко від дорослої 
рослини. Отже, рослини поширюються за допомогою 
вітру, води, тварин, людини.

Розгляньте зображені рослини. Назвіть ті, що запилю-
ються вітром, і ті, які запилюють комахи.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Учені провели такий дослід. На груші перед початком 
цвітіння вибрали дві гілки з однаковою кількістю пуп’янків. 
Одну гілку накрили шматком марлі, щоб на неї не сіда ли 

бджоли, іншу — залишили відкритою. На відкритій гілці, до кві-
ток якої прилітали бджоли, утворилося 33 плоди груші. А на
гілці під марлею — жодного. Чому так трапилося?

За допомогою досліду переконайтеся у тому, що рос-
лини ростуть і розвиваються.

Кілька насінин пшениці замочіть у невеликій кількості 
води. Коли насіння набрякне, висадіть кожну насінину в 
окремий горщик, заповнений зволоженим ґрунтом, на 
глиби ну 2–3 см. Періодично зволожуйте ґрунт у горщику 
відстояною водою. За кілька днів у кожному з горщиків 
проклюнуться молоді паростки. Доглядайте за ними, не
забувайте зволожувати ґрунт. Паростки знадобляться 
вам для наступних дослідів.

Висновок
Квіткові рослини — найпоширеніша група рослин 
на Землі. Серед них є дерева, кущі, трав’янисті 

рослини. Більшість рослин розмножується насінням.
Плоди з насінням утворюються з амість квітки після за-
пилення. Вони поширюються за допомогою вітру, тва-
рин, людини.

Чи знаєте ви, що… ще в давнину жителі західного узбе-
режжя Індії знаходили принесені вітром (хвилями) не-
звичайні горіхи. Їх називали мальдівськими горіхами і 

тривалий час вважали плодами підводних пальм, які ростуть
на дні моря. У 1743 році були відкриті Сейшельські острови, а 
на них росли пальми, що родять ці загадкові горіхи. Величина 
їх вражає: діаметр — 45 см, маса — до 25 кг.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ЯКІ УМОВИ ПОТРІБНІ ДЛЯ РОЗВИТКУ РОСЛИН

Де ростуть рослини? Що таке навколишнє середовище?
Що потрібно рослинам для життя?

Будь-яка рослина росте і розвивається в певному 
сере довищі.

Навкокк лишнє природне середовище — усі неживі та живі
об’єкти, що природно існують на Землі.

1. Назвіть об’єкти природного середовища.
2. Розгляньте схему. Назвіть умови навколишнього се-
редовища, які потрібні для життя рослин.

УМОВИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Тепло Повітря Світло Волога Мінеральні 
речовини

Дослідіть, які умови потрібні для розвитку рослин.

Вам знадобляться: пророщені рослини пшениці, які
ви посадили на попередньому уроці; три горщики зі зво-
ложеним ґрунтом, один горщик з піском, склянка (банка).

Виконуйте послідовно.
1. Першу пророщену рослину поставте на світло в 

теп ле місце, поливайте і розпушуйте ґрунт. У цьому 
дослі ді для розвитку рослин є всі необхідні умови: міне-
ральні речовини, світло, тепло, вода, повітря.

2. Другу пророщену рослину поставте до темної ша-
фи. Спостерігайте, які зміни з нею стануться.
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3. Третю рослину кілька днів не поливайте. Спосте-
рігайте, що буде з нею. (Потім обов’язково полийте.)

4. Четверту рослину посадіть у пісок, поставте на 
світ     ло і поливайте. Спостерігайте, чим ця рослина від-
різнятиметься від першої.

Свої спостереження за рослинами записуйте в зошит. 
Після проведених дослідів зробіть висновки про те, що 
потрібно рослинам для росту й розвитку.

Розгляньте схеми. З’ясуйте, як зазначені чинники впли-
вають на рослини. Зробіть висновки.

Стебло видовжується, 
витягується вверх

Листки стають 
блідими

Рослина
не цвіте

НЕСТАЧА СВІТЛА

Швидко достигають
плоди і насіння

Через втрату вологи листки 
змінюють колір і розмір,

деякі скручуються

НАДМІРНА КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛА

Тепло — необхідна умова життя рослин. У разі 
значного зниження температури повітря майже всі 
життєві процеси в організмі рослин (дихання, ріст, 
розмноження тощо) припиняються. Навесні, коли тем-
пература підвищується, ці процеси віднов люються.

Які умови потрібні для росту і розвитку рослин? Якими 
дослідами можна показати ці умови?

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Насіння — це живе чи неживе тіло? Відповідь обґрун-
туйте.

Висновок
Щоб рослина нормально росла і розвивалася, їй 
по  т рібні вода, світло, тепло, повітря та мінеральні 

речо вини. Якщо не буде хоч однієї із цих умов, рослина
загине.

Чи знаєте ви, що… найменша квітка у світі — ряска. 
Її дов гий час вважали водорістю, але потім виявили 
в ряски квітки. За добу кількість цих рослин у водоймі 
збільшується вдвічі.

ЯК ВИРОСТИТИ НОВУ РОСЛИНУ 
БЕЗ НАСІННЯ

Насіння яких рослин вам доводилося висівати? Назвіть 
органи рослин.

Ви вже знаєте: для того щоб виростити рослину, 
треба висіяти в ґрунт її насіння. Однак рослини можуть 
розмножуватися ще й своїми частинами.

Розмноження — це властивість організмів відтворюватия
собі подібних.

Деякі рослини розмножуються цибулинами. Одна
 цибулина часнику, тюльпана або нарциса може утво-
рити кілька маленьких цибулинок-діток.

Кореневищами розмножуються півники, конвалії,
папо роть, а також бур’ян пирій та багато інших рослин.
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Картоплю розмножують бульбами. Навесні висаджу-
ють їх у ґрунт, а восени від кожної рослини збирають 
десятки нових бульб.

1 2 3

Розмноження рослин цибулинами (1), кореневищами (2),
бульбами (3)

Дерева й кущі часто розмножують частинками 
стеб ла — живцями. Добре ростуть і вкорінюються в 
ґрунті частинки стебел смородини, винограду, тополі, 
верби, троянди. Навесні, до розпускання бруньок, 
здерев’янілі части ни стебла завдовжки 25–30 см садять 
у зволо жений ґрунт. До осені на живцях виростають ко-
рені. Тоді живці викопують і висаджують на постійному 
місці. Частин ками стебла розмножують багато кімнатних 
рослин: традесканцію, пеларгонію, бальзамін.

БуБ льбауу — видозмінений (потовщений та м’ясистий) пагін.
Живець — корінці, паростки чи бічні гілки, які використову-
ють для розмноження рослин.
Кореневище — підземний видозмінений пагін, що слугує 
для запасання поживних речовин та розмноження.
Цибулина — видозмінений укорочений підземний, іноді над-
земний пагін, який слугує для запасання поживних речовин,
води і для розмноження.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Назвіть різні способи розмноження рослин. Як розмно-
жуються рослини, зображені на світлинах?

Як можна розмножувати і вирощувати на приса  дибній 
ділянці цибулю, картоплю, малину, полуницю, смородину?

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Тема: Розмноження кімнатних рослин.
Обладнання: кімнатні рослини (традесканція, бего-

нія тощо), ніж, склянка з водою, горщик із ґрунтом.
Хід роботи

1. Повторіть правила безпеки під час роботи з ріжу-
чими приладами.

2. Разом з дорослим відріжте ножем від рослини 
живець (частину стебла з 4–5 листками). Зріжте два 
нижні листки.

3. Поставте живець у воду так, щоб місце, з якого 
зріза ли листки, було у воді.

4. Після утворення 4–5 корінців посадіть живець 
у воло гий ґрунт і накрийте баночкою.

5. Заповніть у зошиті картку спостережень.
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Висновок
Рослини можна розмножувати різними спосо -
ба ми — цибулинами, кореневищами, бульбами, 
живця ми. Однак більшість рослин розмножується 
насінням.

Чи знаєте ви, що… лісова суниця розмножується за 
допомогою надземних повзучих пагонів — вусів. На кож-
ному вусі є бруньки, які дають початок новим рослинам.

ПРИСТОСУВАННЯ КВІТКОВИХ РОСЛИН 
ДО РІЗНИХ УМОВ ЖИТТЯ

Які умови потрібні для рослини, щоб вона добре росла
та розвивалася?

Квіткові рослини — надзвичайно різноманітні. Одним 
з них потрібно багато вологи. Такі рослини називають 
воло голюбними. Наприклад, калюжниця болотна росте 
на заболочених луках, по берегах озер і річок.

На сухих місцях — на піску, щебені, скелях — росте 
очиток їдкий. Листки в нього м’ясисті. Під час дощу рос-
лина корінням убирає багато води, яку використовує 
в посушливі дні. До посухо стійких рослин належить 
також кактус. Замість листків у нього колючки.

Є рослини, які ростуть тільки на добре освітле-
них місцях. Їх називають світлолюбними. Наприклад, 
кульбаба звичайна, конюшина, подорожник, калина.

У тіні великих дерев ростуть конвалія звичайна, квасе-
ниця звичайна. Такі рослини називають тіньовитрива-
лими. У них широкі темно-зелені листки, якими вони 
вловлюю ть світло в затінених місцях.
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Світлолюбна рослина
калюжниця болотна

Тіньовитривалі рослини: кульбаба 
звичайна (1) і конвалія звичайна (2)

1 2

Поспостерігайте за кімнатними рослинами, які ростуть у 
вас удома, у класі. Які з них світлолюбні, а які добре 
ростуть у затінку?

Розгляньте рослини. До яких груп вони належать?

Розробіть проєкт «Рослини — символи України».
1. Пригадайте рослини — символи України.

2. За назвою відшукайте інформацію про цю рослину 
в мережі інтернет. 

3. Скопіюйте та вставте інформацію на сторінку Тек-
стового редактора.

4. Відшукайте зображення, розмістіть його на сторінці 
та відредагуйте текст.

5. Збережіть текстовий документ у пам’яті комп’ютера.
6. Підготуйтесь до презентації проєкту в класі.
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Висновок
Квіткові рослини пристосовуються до життя в різ-
них природних умовах.
Чи знаєте ви, що… є рослини-«альпіністи». Чи дово-
дилося вам спостерігати, як деякі рослини, ніби альпі-
ністи, підкорюють стовбури рослин або стіни будівель? 
Росли нами-«альпініста  ми» є горох, квасоля, виноград.

РІЗНОМАНІТНІСТЬ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН.
ЗНАЧЕННЯ РОСЛИН

Пригадайте, які рослини називають культурними. На які 
групи їх поділяють?

Люди вирощують культурні рослини насамперед
для того, щоб отримати харчові продукти. А   ще з куль-
турних рослин роблять волокна, лаки, фарби. Залежно 
від того, що отримують від культурних рослин, їх поді-
ляють на групи.

КУЛЬТУРНІ РОСЛИНИ

Зернові Технічні Овочеві Плодово-ягідні

Наведіть приклади культурних рослин кожної групи.

Головна зернова культура, яку вирощують у нашій 
державі, — пшениця. Ще зерновими культурами в Укра-
їні є жито, ячмінь, овес, просо. (Дізнайтеся, що виго-
товляють із цих зернових культур.) Ц нною зерновою 
культурою є кукурудза. З неї виробляють олію, крупи, 
крохмаль, використовують як корм для худоби.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Розгляньте світлини. Ці рослини належать до технічних 
 культур.

       Соняшник         Цукровий буряк     Льон-довгунець

В Україні найпоширенішою технічною культурою
є цукровий буряк. Із цукрового буряку виготовляють 
цукор. З відходів цукрового виробництва утворюється 
жом. Ним годують тварин. Важливою олійною культу-
рою є соняш ник. Соняшникову олію використовують для 
ви готовлення маргарину, лаків, мила.

В Україні вирощують понад 70 видів овочевих 
культур. Це капуста, цибуля, морква, помідори, огірки, 
редис ка, баклажани, перець та багато інших.

Рослини, які вирощують у садах, називають пло-
дово-ягідними. У нашій державі найбільш поширена 
серед плодових культур — яблуня. Залежно від часу 
достигання плодів сорти яблуні поділяють на літні, 
осінні й зимові. 

Розгляньте світлини. Як називають ці рослини? Класи-
фікуйте їх на групи.
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Складіть розповідь про значення рослин для людини,
використовуючи схему. Розповідь супроводжуйте при-
кладами. Доповніть перелік.

РОСЛИНИ

Харчові 
продукти Ліки Папір Нитки Будівельний 

матеріал
Очищення
повітря

Які овочеві та зернові культури вирощують у вашій міс-
цевості?

Висновок
Культурні рослини людина вирощує для власних 
потреб. Їх поділяють на зернові, технічні, овочеві,
плодово-ягідні культури.

Чи знаєте ви, що… у кожної культурної рослини є своя 
батьків щина. Наприклад, батьківщина картоплі — Пів-
денна Америка, а огірків і баклажанів — Індія. 

ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ ГРИБІВ ДЛЯ ПРИРОДИ
Що ви знаєте про гриби? Назвіть гриби, які ростуть у 
вашій місцевості.

Світ грибів дуже різноманітний. Гриби мають усі 
озна ки організмів. Вони дихають, живляться, ростуть, 
розмножуються і відмирають. Однак гриби — особливі 
організми, бо відрізняються і від рослин, і від тварин.
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Розгляньте малюнок. Розкажіть про будову гриба.
Гриби, які ми часто бачимо 

в лісі, складаються із шапинки й 
ніжки. Це плодове тіло гриба.
Під землею від ніжок тягнуться в 
різні боки білі нитки. Це гриб-
ниця. Гриби не можу ть самі 
виробляти для себе поживні ре-
човини, як рослини. Вони погли-
нають поживні речовини реш ток 
рослин і тварин, що є в ґрунті.

Багато грибів у лісі тісно спів-
існують з деревами. Нитки грибниці зростаються з ко-
рінням дерев і допомагають їм всмоктувати з ґрунту 
воду і мінеральні солі. Від рослин гриби отримують го-
тові пожив ні речовини. Тому гриби й дере ва потрібні 
одне одному. Грибами живиться багато тварин.

На харчових продуктах, на стінах у сирому примі-
щенні трапляється пліснява (цвіль). Це теж гриби. З гри-
бів плісняви виробляють ліки. Для того щоб спекти хліб, 
виготовити квас, потрібні мікроскопічні гриби дріжджі. 
Серед грибів є й такі, що спричиняють тяжкі хвороби 
в рослин, тварин і людей.

Плодове тілоіі — наземна частина гриба, яка складається
з шапинки й ніжки.
Грибниця — підземна частина гриба.я

Які ознаки живої природи мають гриби? Як гриби 
пов’я зані з деревами? Яке значення мають гриби для 
лісу? Для людей?

Шапинка

Ніжка

Грибниця
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Висновок
Шапинкові гриби складаються з плодового тіла й 
грибниці. До грибів нале жать також цвіль і дріжджі.
Чи знаєте ви, що… у тілі грибів є речовини, яких немає 
в рослин, однак вони є в тілі тварин. Хоча цього й за-
мало, щоб гриби вважати тваринами. Тому вчені виді-
лили гриби в окрему групу.

ЯКІ ГРИБИ ЇСТІВНІ, А ЯКІ — ОТРУЙНІ
Пригадайте, які ви знаєте отруйні гриби. Як правильно 
збирати гриби?

Багато їстівних та отруйних грибів дуже схожі між 
собою. Тому важливо вміти їх розрізняти. Діти мають 
збира ти гриби разом з дорослими.

За світлинами та описом з’ясуйте, які ознаки їстівних 
грибів.

Білий гриб Печериці Опеньок осінній
справжній

Білий гриб — шапинка знизу біла або жовтувата, 
на ніжці малюнок, що нагадує білу сіточку, м’якуш на
зламі залишається білим. Гриб їстівний.

Печериця — шапинка знизу рожева або фіолетова, 
внизу на ніжці немає торбинки. Гриб їстівний.
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Опеньок осінній справжній — шапинка внизу жов-
тувато-біла з темними плямами, на ніжці — кільце, 
м’якуш білий з приємним запахом. Гриб їстівний.

За світлинами та описом з’ясуйте, які ознаки отруйних 
грибів.

Гірчак Бліда поганка Лисичка
несправжня

Опеньок 
несправжній

Гірчак схожий на білий. Але в нього шапинка знизу 
рожева, на ніжці малюнок, що нагадує чорну сіточку, 
м’якуш на зламі червоніє. Гриб дуже гіркий!

Бліда поганка — шапинка знизу біла, на ніжці внизу 
розірваний мішечок. Смертельно отруйний гриб!

Лисичка несправжня — схожа на лисичку їстівну, 
але її шапинка рівна, червонувато-оранжева, з надла-
маної шапинки виділяється білий сік. Отруйний гриб!

Опеньок несправжній — шапинка знизу темна, на
ніжці немає кільця, м’якуш жовтуватий з неприємним 
запа хом. Отруйний гриб!

Які ви знаєте їстівні гриби? Які ви знаєте отруйні гриби? 
За якими ознаками їх впізнаєте?

Виліпіть із пластиліну моделі їстівних та отруйних 
грибів . Намагайтеся передати їхні істотні ознаки. 
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Висновок
Багато їстівних та отруйних грибів дуже схожі між 
собою. Збираючи гриби, треба бути дуже уважним, 
щоб їх не переплутати.
Чи знаєте ви, що… якщо старий гриб дрібно порізати, 
залити водою і полити цим розчином коріння дерев у 
молодій лісопосадці, то через 2–3 роки на цьому місці 
можна буде збирати гриби.

РІЗНОМАНІТНИЙ СВІТ ТВАРИН
Пригадайте, на які групи поділяють тварин. Які ознаки
кожної із цих груп тварин?

Світ тварин надзвичайно різноманітний. З деякими 
групами тварин ви вже знайомі.

Розгляньте світлини. Користуючись текстом, установіть, 
до яких груп можна віднести цих тварин. Поясніть чому.

Черви. Ви знаєте дощового черв’яка. Напевне дово-
дилося бачити п’явок, які живуть у водоймах.

Молюски. У них м’яке тіло, захищене черепашкою. 
У ставку або в річці можна натрапити на ставковика. 
Його тіло вкрите спірально закрученою черепашкою.
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До молюсків належать жабурниця, виноградний слимак, 
восьминіг, кальмар.

Ракоподібні — це раки, краби, креветки.
Павукоподібні — це павуки, скорпіони, кліщі. У них 

вісім ніг (по чотири пари).
Комахи — тварини, у яких шість ніг (три пари). До них 

належать жуки, метелики, бджоли, мухи, бабки та ба-
гато інших.

Риби живуть у водоймах. Тіло в них вкрите лускою. 
Рухаються риби за допомогою плавців. Дихають киснем, 
розчиненим у воді.

Земноводні — жаби, тритони. Частину життя вони 
проводять на землі (на суходолі), а частину життя — 
у воді. Тому і мають таку назву — земноводні.

Плазуни — тварини, у яких тіло вкрите сухими лус-
ками, а в деяких ще й панциром. Вони рухаються «пла-
зуючи», тобто тягнуть своє тіло по землі. До плазунів 
належать ящірки, змії, черепахи, крокодили.

Птахи — тварини, тіло яких вкрите пір’ям.
Ссавці, або звірі, — тварини, які вигодовують малят 

молоком. Тіло в більшости цих тварин укрите волоссям.
У кожній зі згаданих груп є багато видів тварин.

Із сусідом або сусідкою по парті пограйте в гру: один/
одна називає групу тварин, інший/інша — її пред ставників 
за зображеннями на другому форзаці.

«Веселі павуки»
Виготовте представника групи тварин Павукоподібні.

Вам знадобляться: плід каштана, пара декоративних 
очей, три смужки пухнастого дроту, шматок пластиліну, 
клей ПВА та ножиці.
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Виконуйте послідовно.
1. На нижню частину плоду каштана прикріпіть плас-

тилін.
2. Смужки пухнастого дроту розріжте на три рівні 

частини.
3. Вісім частинок пухнастого дроту

прикріпіть до пластиліну з нижньої
частини плоду. Сформуйте ноги павука.

4. Наклейте очі на зовнішній час-
тині каштана.

Пофантазуйте, чому запропонова -
но назву «Веселі павуки».

Висновок
Учені поділяють тварин на велику кількість груп. 
Серед них — черви, молюски, ракоподібні, павуко-

подібні, комахи, риби, земноводні, плазуни, птахи, звірі.
У кожній із цих груп — багато видів.

Чи знаєте ви, що… відомо близько півтора мільйона 
видів тварин. З них понад мільйон — це комахи. 

НАВІЩО СТВОРЮЮТЬ МОДЕЛІ

Що може відтворювати модель? У яких видах людської
діяльности використовують моделі?

Ще з раннього дитинства людина ознайомлюється 
з навколишнім світом через гру з різноманітними іграш-
ками: ляльками, плюшевими ведмедиками чи іграшко-
вими автомобілями, літачками тощо.
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Розгляньте малюнки. Що на них зображено? Що в них 
спільного? Як можна назвати ці предмети?

Навколишній світ складається з великої кількости 
об’єктів та явищ. Інформацію про об’єкти та явища 
потріб но підготувати до опрацювання та використання.
Це роблять за допомогою моделей і моделювання.

Модель — копія будь-якого об’єкта, процесу чи явища, що
використовується як заміна справжнього. Об’єкт, стосовно
якого створюється модель, називають оригі налом.
Моделювання — метод пізнання, який передбачає ство-
рення і дослідження моделей.

Моделювання є обов’язковим у багатьох наукових 
дослідженнях, бо дає можливість вивчати об’єкти та 
явища, за якими не можна спостерігати або відтворити
їх під час експерименту. У процесі побудови моделі ви-
діляють най   більш істотні властивості.

Який об’єкт дослідження представляють 
моделі — глобус та карта (с. 52)? Скільки 
моделей може мати один об’єкт? Яка

із цих моделей є ма теріальною, яка — інфор-
маційною? 
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Інформаційна модіі ель — це 
сукупність інформації, яка 
описує важливі властивості 
об’єкта і зв’язок між ними.
Матеріаіі льна модель — це 
предмет на модель, що відо-
бражає зовнішні властивості 
та внут рішній склад вихідного 
об’єкта, суть процесів і явищ 
об’єкта-оригіналу.

Інформаційною моделлю є текст, малюнок, схема, 
фотографія, географічна карта, математичний вираз 
тощо.

Попрацюйте з комп’ютером.
1. Відкрийте програму Текстовий редактор.

2. Побудуйте модель «Тваринний світ» за допомогою 
таблиці в Текстовому редакторі.

3. У вкладці меню Текстового редактора оберіть 
ВСТАВКА — ТАБЛИЦЯ. Установіть потрібну кількість 
рядків і стовпчиків у таблиці. Заповніть таблицю даними.

4. Вставте зображення тварин у комірки таблиці. Ско-
ристайтеся пошуком інформації в інтернеті.

Тварина Зображення
тварини

Короткий 
опис 

тварини 

Група,
до якої 
належить 

Спільні 
ознаки цієї

групи

Висновок
Моделювання допомагає людині приймати об ґрун-
то вані рішення та передбачати наслідки своєї 
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ді яль ности. Процес створення інформаційних моделей 
комп’ютерними засобами передбачає використання різ-
них програм. 

Чи знаєте ви, що… перший глобус, який «дожив» до 
нашого часу, створив у 1492 році географ з Німеччини 
Мартін Бехайм.  

ХТО ЧИМ ЖИВИТЬСЯ
Поміркуйте, які бувають тварини за способом живлення.

За способом живлення тварин поділяють на росли-
ноїдних, хижих та всеїдних. Наприклад, попелиця, 
краснопір ка, глухар, заєць живляться рослинами. Хижі 
тварини — це турун, щука, орел, вовк. Мураха, короп, 
горобець, дикий кабан живляться і рослинною, і тварин-
ною їжею.

Тварин, які живляться рослинами, називають рослиноїд-її
ними.
Тварин, які живляться іншими тваринами, називають хихх жи -ии
ми, або хижакакк ми.
Тварин, які живляться і рослинною, і тваринною їжею,
називають усеїднимиїї .

Організми пов’язані між собою ланцюгами живлення. 
Уявіть себе в сосновому лісі. На стовбурі сосни можна 
побачити численні ходи, які зробив жук-короїд. Дятел 
міцним дзьобом довбає кору й дістає жуків-короїдів. Так 
утворився ланцюг живлення. Інший приклад: коник жи-
виться рослинами. Коника поїдає синиця. І тут виникає 
ланцюг живлення.
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Ланцюг живлення починається з рослини. Це перша 
його ланка. Наступна ланка — рослиноїдна тварина. 
Заключ на ланка — хижа тварина.

Поміркуйте, чому першою ланкою в ланцюзі живлення
є рослина.

Доповніть ланку в ланцюзі живлення.

?
1. Подумайте, які зміни відбудуться у природі, якщо з 
ланок ланцюга живлення зникнуть хижаки.
2. Прочитайте текст. Визначте тип живлення тварини.

Ведмідь може їсти майже все: зелені рослини, траву, 
ягоди, корінці, мурах. Він ловить рибу в річках, може 
напасти й на великого звіра — лося чи кабана.
3. Складіть у зошиті два ланцюги живлення: а) ведмідь пере-
буває у другій ланці ланцюга; б) ведмідь перебуває у третій 
ланці ланцюга.

Знайдіть у додаткових джерелах інформацію про типи 
взаємо відносин тварин у природі. Який тип називають 
конкуренцією, а який — хижацтвом? Наведіть приклади.
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Висновок
Тварини за способом живлення бувають рослино-
їдними, хижими, всеїдними. Тварини пов’язані між 
собою і з рослинами ланцюгами живлення.

Чи знаєте ви, що… жук-сонечко — корисна комаха. 
Учені підрахували: протягом життя один жук може з’їсти 
чотири тисячі попелиць.

ЯК З’ЯВИЛИСЯ СВІЙСЬКІ ТВАРИНИ
Пригадайте, яких тварин називають свійськими. Наве-
діть приклади.

Ще з давніх часів людина приручала диких тва-
рин. Вони звикали до людини й починали давати потом-
ство в неволі.

Розгляньте шкалу і дізнайтеся, скільки тисячоліть тому 
були одомашнені тварини.

15 ст.

5–6 тис.7 тис.9 тис.7–12 тис.
9–17 тис.

7–12 тис. 9–12 тис.
8–9 тис.

5–6 тис.
4 тис.

2–5 тис.
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Відомо, що осла одомашнили близько шести тисяч років 
тому в долині річки Ніл. Його дикий предок – нубійський 
осел — і до сьогодні водиться в Африці. Де на шкалі 
часу потрібно розмістити осла? 

А. Між конем і північним оленем.
Б. Між верблюдом і качкою.
В. Між козою і свинею.

Використовуючи різноманітні джерела інформації, підго-
туйте розповідь або презентацію про походження свій-
ських тварин та їх одомашнення людиною.

Свійські тваріі ини — це види тварин, що повністю або част-
ково утримуються людиною та розводяться нею.

Для чого людина приручила диких тварин? Яких свій-
ських тварин ви знаєте? Хто їхні предки? Яких свійських 
тварин розводять у вашому краї? Яке їхнє значення 
для людини?
Проведіть спостереження за свійською або домашньою
твариною і складіть про неї розповідь.

Висновок
Свійські тварини походять від диких, яких людина 
приручила. Свійською твариною вважають ту, яка 

дає в неволі потомство й не може прожити без догляду 
людини. Свійських тварин людина розводить заради про-
дуктів споживання, як тяглову силу, для задоволення.

Чи знаєте ви, що… приручати та одомашнювати тва-
рин люди почали з давніх-давен. У ті часи люди по-
лювали на диких тварин. Згодом люди почали ловити, 

а не вбивати тварин. Їх утримували в загонах, годували, і вони 
поступово звикали до людини.
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ЧОМУ РОСЛИНИ І ТВАРИНИ 
ПОТРЕБУЮТЬ ОХОРОНИ

Поміркуйте, навіщо треба охороняти рослини і тварин.
Пригадайте, що ви знаєте про Червону книгу.

З давніх часів люди господарюють на Землі. Щоб
побу дувати будинки, нові підприємства, створити нові 
па совиська для свійських тварин, поля для вирощу  -
вання культурних рослин, люди знищують ліси. Дерева 
виру бують і заради деревини. Тому щороку на Землі 
лісів стає менше.

Рослинам і тваринам, людині потрібні чисте повітря і 
вода. Однак із заводів і фабрик у повітря потрапляє дим, 
а в річки й озера — стічні води з різними шкідливими 
речо винами. Часто в навколишнє сере довище люди ви-
кидають величезну кількість побутових відходів. Усе це 
отруює воду, повітря, ґрунт, спричиняє хвороби і заги-
бель рослин і тварин.

Через згубний вплив людини на природу щодня 
зникає по одному виду тварин і щотижня — по одному 
виду рослин.

Використовуючи різноманітні джерела інформації, під-
готуй те мініпроєкт про зниклу тварину чи рослину.

Природу потрібно берегти. Нині багато заводів і фа-
брик переобладнують, після чого вони менше забруд-
нюють навколишнє середовище. На місці ви рубаних
лісів висаджують нові. Заборонено збір рідкісних рослин 
і полювання на рідкісних тварин. Відомості про рідкісних 
тварин і рослини внесено до Міжнародної Червоної 
книги.
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Знайдіть світлини, які можна було б підписати так: «За-
бруд нення повітря», «Забруднення води», «Після виру-
бування лісу», «Насаджування лісу». Які з них показують, 
що шкодить природі, а які — роботу з охорони природи?

Червона книга Україниїї  — офіційний документ про сучасний и
стан рослин і тварин України, що перебувають під загрозою 
зникнення.

Розгляньте діаграму. Про що свідчать ці дані?

Кількість видів, занесених до Червоної книги України

Рослини
1980 151

Тварини
85

8262009 542

Роки

Червоний колір — сигнал небезпеки. Ось чому книгу, 
у яку заносять відомості про види рослин і тварин, 
що зникають, називають Червоною.

Розгляньте фото. Які із цих організмів трапляються у ва-
шому краї? Запам’ятайте їх і пояснюйте іншим людям, 
що ці рослини і цих тварин потрібно охороняти.

Нарцис 
вузьколистий

Півонія 
вузьколиста

Лілія лісова
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Бражник мертва
голова

Жук-олень Лелека чорний

Чому багато рослин і тварин зникли або стали рід-
кісними? Які рослини і яких тварин вашої місцевости 
занесено до Червоної книги України?

1. Що спільного між предметами на світлинах?

2. Знайдіть інформацію про рослини або тварин України, які 
перебувають під загрозою зникнення. Підготуйте про них пові-
домлення і поділіться з однокласниками та однокласницями 
цією інформацією. Запропонуйте свої способи, які допоможуть 
зберегти рослини і тварин  на нашій планеті.

За зразком виготовте квітку, назву якої зане сено до 
Червоної книги України, — нарцис вузьколистий.
Вам знадобляться: гофрований папір білого, 

жовтого та зеленого кольорів, дріт для виготовлення 
декора  тивних квітів або паличка для барбекю, ножиці, 
клей ПВА.
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Виконуйте послідовно.
1. З паперу білого кольору виріжте 

пелюстки квітки. Середину квітки виріжте 
з паперу жовтого кольору.

2. На один кінець дроту чи палички для 
барбекю (це буде стебло квітки) нанижіть 
пелюстки, проколовши отвір у середині 
пелюсток. Нанижіть на дріт чи паличку 
серединку квітки.

3. На цьому самому кінці дроту при-
клейте тичинки квітки (це можуть бути 
обрізки ниток або смужка паперу зеленого кольору).

4. Сформуйте квітку, підтягнувши до вершини се-
редину та пелюстки квітки. Зафіксуйте частини квітки 
на дроті чи паличці клеєм.

5. Вузькою смужкою паперу зелено го
кольору обмотайте дріт чи палич ку, 
зафіксувавши її на початку біля квітки 
(формуючи чашолисток). Смужку па-
перу закріпіть клеєм на другому кінці 
дроту чи палички.

6. З паперу зеленого кольору ви-
ріжте листок та приклейте його до 
стеб ла квітки.

Поміркуйте, кому ви можете подару-
вати зроблену квітку.

Висновок
Люди часто шкодять природі. Тому природу Землі 
треба охороняти. Червона книга України — основ-

ний документ про сучасний стан рідкісних і зникаючих 
видів тварин і рослин нашої країни.
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Чи знаєте ви, що… щороку люди знищують або вилов-
люють 2 млн черепах, до 7 млн крокодилів, десятки 
мільйонів ящірок, сотні мільйонів жаб, а також дуже ба-
гато риби, птахів, ссавців заради м’яса, шкури, панцирів
тощо. Це призводить до збіднення живої природи Землі.

ЯКИМ КЛЮЧЕМ 
ВІДКРИВАТИ ЗНАННЯ

1. Де зберігається інформація про зникаючі види тва-
рин? Де людина знаходить і зберігає потрібну інформа-
цію? Де ми можемо читати текстову інформацію?
2. Відгадайте загадку.

Усім про все вона розкаже
І малюночки покаже.
Усіх розуму навчить,
Хоч сама завжди мовчить.

З появою книжок люди одер-
жали можливість дізнатися про історичне минуле свого 
народу, події з життя та здобувати нові знання тощо.

Поєднайте частини прислів’їв про книжку.

Книга —  
маленьке віконце,    як на світі жить. 
Книга вчить,   як птах без крил.
Розум без книг, а через неї весь світ видно.

Як виникла книжка? Де можна знайти потрібну книжку, 
якщо її немає в біб ліотеці?
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З появою різноманітних цифрових пристроїв та ме-
режі інтернет люди мають можливість шукати потрібні 
їм книжки не тільки в бібліотеці, а й у вигляді електрон-
них доку ментів у мережі.

Електронні документи — це документи, які створю  ють 
або опрацьовують на комп’ютері за допомогою різних 
програм.

Які дані можуть містити електронні документи? Роз-
гляньте зразки електронних документів. За допомогою 
яких програм їх створено?

На уроці учні малювали диких тварин.
Дмитрик намалював ведмедя, Боря — вовка. А Вітя 
намалював корову. Хто неуважно слухав завдання?

1

2 3
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Якщо зміст будь-якої книжки ввести в комп’ютер за 
допомогою текстового редактора та розмістити в мережі 
інтернет, ми отримаємо електронну книжку. Такі книжки 
можна читати за допомогою ком п’ю терів, мобільних 
теле фонів чи спеціалізованих пристроїв.

Якщо прочитати книжку вголос та записати на цифро-
вий пристрій, отримаємо аудіокнигу. Таку книжку можна 
слухати. 

Будь-яку електронну чи аудіокнигу кожен з нас може
знайти в електронних бібліотеках в інтернеті.

Електронна бібліотека — це інформаційна система,
у якій зберігаються електронні документи (текст, графіка,
аудіо та відео), що можуть бути надані корис тувачеві в
зручному вигля ді через мережу інтернет.

Як бути, якщо ви робите паузу під час читання, а наступ-
но   го разу хочете продовжити цей процес? Як не загу-
бити потрібну сторінку у звичайній книжці?

Для електронної книжки ми використовуємо схожий
спосіб, як і для звичайної. Щоб зручно було керувати 
електронною книжкою, можна використовувати закладку.

Закладка — це місце або відмітка в тексті, якій надано певне 
ім’я, що дає змогу швидко переходити до нього надалі.

Разом з електронними бібліотеками існують електрон-
      ні енциклопедії. Найбільша вільна онлайн-енци    кло  пе -
дія — це Вікіпедія. У ній ви можете прочитати інфор    мацію 
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різними мовами або самостійно стати автором пові-
домлень, редагувати та доповнювати вже існуючі статті.

Попрацюйте з комп’ютером.

1. Зайдіть на сайт Вікіпедії або на сайт Червоної 
книги України — redbook-ua.org

2. Відшукайте та прочитайте інформацію про зника-
ючі види тварин у вашому краї.

3. Підготуйте повідомлення про один з таких видів.

Подумайте, які переваги та недоліки читання електрон-
них книг. Який спосіб читання обрали б ви?

Висновок
Електронні бібліотеки, енциклопедії та довідники — 
джерела нових знань. Ці системи дають змогу

заван тажувати улюблені книжки, швидко знаходити по-
трібну інформацію.

Чи знаєте ви, що… Вікіпедія є п’ятим за відвідуваністю
сайтом у світі. Цей ресурс нині — найбільший і найпо-
пулярніший довідник на Землі.
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ÎÐÃÀÍІÇÌ ËÞÄÈÍÈ

ЯКУ БУДОВУ МАЄ НАШЕ ТІЛО
Що належить до живої природи? Що ми називаємо орга-
нізмом? Чим організми відрізняються від об’єктів нежи-
вої природи? Що ви знаєте про будову тіла людини?

Як і всі організми, людина наро-
джується, живиться, дихає, рухається,
росте, розмножується. Більшість рос-
лин ростуть протягом усього життя,
а тварини та люди ростуть до певного 
віку. Ор ганізми є скрізь навколо нас —
у річках, озерах і морях, у ґрунті й у 
повітрі.

Доведіть, що людина теж частина живої природи. За-
вдяки яким своїм чеснотам вона змогла створити такий 
досконалий сучасний світ?
Прочитайте прислів’я і поясніть їх.
 Рибам — вода, птахам — повітря, а людині — 
вся земля.

 Знання — дерево, а діло — плоди.

3
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Людський організм — це унікальний ви-
твір природи.

Розрізняють зовнішню і внут рішню бу-
до ву людини.

За малюнком назвіть частини тіла лю -
ди  ни. Вони належать до зовнішньої чи
внут рішньої будови?

Які винаходи вчених допомогли побачити
внут рішні органи людини?

Багато років тому побачити 
внутрішні органи можна було
тільки під час хірургічного втру-
чання або завдяки рентгенівсь-
ким знімкам. Сучасна медицина 
використовує магнітно-резонан сну 
томографію (МРТ). 

Тіло людини складається з багатьох частин — ор-
ганів, які взаємопов’язані. Серце, легені, шлунок — 
це приклади органів.

Орган — це частина організму, що має певну будову й 
вико нує відповідну роботу.

Кожен орган надзвичайно важливий для організму 
людини й виконує певну функцію. Наприклад, за допо-
могою легень людина дихає; шлунок і кишківник пере-
травлюють їжу; м’язи та кістки допомагають рухатися.

Дуже важливий орган — головний мозок. З його 
діяль ністю пов’язано мислення людини, а також робота 
всіх органів.

1

2 3
4
5

7

8

6
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Розгляньте малюнок. Прочитайте підписи. Визначте, 
де розміщені серце, легені, шлунок, печінка, кишківник, 
головний мозок.

легені
ерцесе

головний 
мозок

шлунок
печінка

кишківник

Усі органи залежать один від одного. У тілі здорової 
людини вони діють злагоджено. Варто одному органу
захворіти — починає хворіти весь організм. Наприклад, 
якщо в людини нежить і підвищена температура, то від 
нестачі кисню потерпають усі орга ни.

Злагоджено... — тобто те, що відбувається одночасно,
спільно, погоджено.

Спробуйте пояснити, що означає «органи потерпають».
Органи, які виконують спільну роботу, утворюють 

систему органів. Наприклад, стравохід, шлунок, киш-
ківник і деякі інші органи утворюють травну систему. 

Серце й кровоносні судини утворюють кровоносну 
си стему. Вона забезпечує рух крові в організмі — крово-
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обіг. В організмі людини є ще опорно-рухова, дихальна, 
нервова та інші системи.

Як ви гадаєте, який орган найголовніший? Підготуйте
промову від його імені, у якій доведіть це. Проаналізуйте 
виступи від імені різних органів. Чи змінилася ваша 
думка?

Доведіть, що кожній людині потрібно знати будову свого 
організму.

Усі орга ни людини разом складають єдиний організм.
Знання про будову тіла людини зібрані в окрему 

науку — анатомію.

1. Назвіть органи, зображені на малюнку.
2. Покажіть на своєму тілі місце, де вони розташовані.

  3. Яку функцію вони виконують?

Розпочніть роботу з виготовлення лепбука «Моє тіло», 
який заповнюйте впродовж вивчення цієї теми. 
1. На першій сторінці намалюйте тіло людини з основ-

ними органами. Схарактеризуйте роботу кожного з них.
2. На кожній наступній сторінці розміщуйте зображення органа/
системи  органів, із чого він/вона складається.
3. Відшукайте та запишіть інформацію про продукти, що за-
безпечують належний ріст організму, та заходи, які роб лять
його здоровим.
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Висновок
Людині властиві всі ознаки організмів. Розрізняють 
зовнішню і внутрішню будову тіла людини. Орга-

нізм людини складається з органів, які взаємопов’язані. 
Органи, що виконують спільну роботу, утворюють си-
стему органів.

Чи знаєте ви, що… розмір серця залежить від розміру 
вашого тіла. Серце людини приблизно завбільшки як її 
кулак.

ЯК ЛЮДИНА ВЗАЄМОДІЄ 
ІЗ ЦИФРОВИМИ ПРИСТРОЯМИ

Цифрові пристрої стали частиною нашо го життя, 
необхідною для роботи, відпочинку та розваг.

Назвіть зображені пристрої. Як людина взаємодіє з 
ними?

Комп’ютери, мобільні телефони, планшети, цифрові 
фотоапарати, відео- та вебкамери, ігрові приставки 
тощо є прикладами цифрових пристроїв, без яких 
важко уяви ти сучасне життя.
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Цифровий пристрій — технічний пристрій, призначений 
для отримання та оброблення інформації.

Чому пристрої називають «цифровими»?
Усі дані, які отримують, передають і зберігають 

цифрові пристрої, передаються і кодуються за допо-
могою двох цифр — 0 і 1:

0 — це відсутність електричного сигналу;
1 — присутність електричного сигналу.
Такими даними є малюнки, тексти, ігри, фото, відео, 

музика.

Як oбирати пристрої для розв’язання життєвої проб-
леми?
Розглянемо деякі види пристроїв.

 Сенсорний екран — пристрій вводу-виводу інфор-н
мації, який становить собою екран, що реагує на дотик.

 Сканер — пристрій, який ана-
лізує будь-яке зображення або
текст, створює цифрову копію. 
Процес отримання цієї копії має
назву сканування.
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 Фотоапарат (фотокамера) — пристрій 
для фіксації зображень матеріальних об’єктів 
за допо могою світла на спеціальному носії.

 Відеокамера, вебкамера —
пристрій для відеозапису або відео-
 спіл кування людей.

 Мультимедійний проєктор — світ-
ловий пристрій, здатний перенести на ве-
ликий екран інформацію, яка може бути
отримана з інших цифрових пристроїв.

Для безпровідної передачі даних існують інші циф-
рові пристрої.

BluetoothGPRS Wi-Fi

Що ви знаєте про цифрові пристрої для безпровідної пе-
редачі даних? Підготуйте про них повідомлення.

Пристрої, які працюють за рахунок батареї і тому 
їх зручно носити із собою, називають мобільними
при стро    ями.

Назвіть кілька прикладів мобільних пристроїв. Нама-
люйте їх на аркуші.

Важливо пам’ятати правила використання мобільних 
пристроїв.
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Користуйтесь мобільним пристроєм тільки за потреби.
На заняттях вимикайте його.

Тримайте телефон на відстані від тіла. 
Будь-який мобільний пристрій — це джерело

шкідливого випромінювання.

Шкідливо розмовляти по телефону в місцях
з поганим зв’язком.

Уникайте розмов по телефону в автомобілі.
Метал посилює дію випромінювання.

Скоротіть час гри на пристрої. Дотримуйтесь режиму
дня, бережіть власне здоров’я.

Складіть правило, користуючись зобра-
женим знаком.

Висновок
Пам’ятайте, пристрої мають до по ма-
гати, а не шкодити. Стежте за до-

триманням правил використання цифрових пристроїв, і 
вони допоможуть зробити навчання цікавим і корисним.

Чи знаєте ви, що… на поверхні мобільного пристрою, 
на клавішах ноутбука чи комп’ютера може скупчуватись 
більше хвороботворних мікроорганізмів, ніж у туалеті. 

На кнопки осідає пил, дрібні частинки сміття, шкірного жиру
тощо. Ось чому важливо стежити за чистотою, протирати при-
стрій та клавіші спеціальними засобами.
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ЯКА РОЛЬ ШКІРИ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

Пригадайте, що ви знаєте про шкіру. Як ви за нею догля-
даєте?

Шкіра — це зовнішній покрив тіла людини, який за-
хищає його від різноманітних ушкоджень, холоду, спеки, 
бере участь у регулюванні температури тіла. Завдяки 
шкірі в організм людини не проникає вода, шкідливі мі-
кроорганізми. Головна роль шкіри — захист внутрішніх 
органів тіла від різних ушкоджень.

Мікроорганізмиіі  — крихітні організми, які можна побачити
лише за допомогою мікроскопа.

Чому внутрішні органи потрібно оберігати? Обґрунтуйте.

Дослідіть шкіру. Зробіть висновки.

1. Розгляньте шкіру на своїй долоні. Доторк ніться 
до неї. Яка шкіра на дотик? Візьміть пальцями 

шкіру зовнішнього боку долоні. Спочатку відтягніть її, 
а потім — відпустіть. Що ви можете сказати про шкіру?

2. Проведіть пальцем по лобі, а потім доторкніться 
пальцем до чистого скельця або люстерка. На ньому
залишилася масна пляма. Звідки вона взялася?

3. Розгляньте шкіру через лупу. Знайдіть на шкірі
мале нькі отвори — пори. Припустіть, яке значення вони 
мають.

Шкіра м’яка, гладенька, пружна, тому вона не зава-
жає нам рухатися.
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Із чого складається шкіра? Розкажіть про шкіру за ма-
люнком.

пори

волосина

заалоза,
иділяє пітщо ви

залоза, що 
виділяє жир

кровоносні
судини

Крізь пори на поверхню шкіри виступають жир і піт. 
Жир вкриває шкіру тоненьким шаром, робить її м’якою 
і пружною, захищає від пересихання. Піт випаровується 
з поверхні шкіри та охолоджує тіло людини. Завдяки 
цьому організм людини не перегрівається під час спеки, 
важкої роботи.

З потом також видаляються з організму шкідливі 
речо вини. Пил, порох, змішуючись із жиром і потом, за-
бруднюють шкіру. Бруд закриває пори. На брудній шкірі
може оселитися багато бактерій. Крізь подряпинки на
шкірі вони проникають в організм людини й спричиня-
ють різноманітні захворювання. Тому потрібно дбати
про чистоту шкіри.

ПоПП ри — це маленькі отвори, що виводять на шкірну по-
верхню жир і піт.

Уся шкіра дорослої людини важить приблизно 3 кг.

л
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Чому кажуть: чистота — запорука здоров’я? Як наш 
органі зм захищається від шкідливих мікроорганізмів?

Є хвороби, які виникають при зараженні людини 
бактеріями та вірусами. Це інфекційні хвороби. Шкіра є 
першим захисним бар’єром від збудників інфекції. Коли 
ми миємося, то знищуємо мікроорганізми й віруси, які 
потрапили на нашу шкіру та здатні спричиняти різні хво-
роби. Щоденний душ дає змогу позбутися неприємного 
запаху поту, який також зумовлюють бактерії.

Треба мити все тіло 
ми    лом і губкою не
рід  ше як 1 раз
на тиждень.

Обличчя, вуха, 
шию — мити 2 рази
на день (уранці
й перед сном).

Руки потрібно мити 
декілька разів на

день, до і після їди, 
також після туалету.

Назвіть заходи, що допомагають тримати тіло в чистоті.

Важливо вміти надавати першу допомогу собі й 
тим, хто її потребує.

Рана
Помийте руку чистою водою. 

Змастіть шкіру навколо рани  йодом 
або зеленкою. Перев’яжіть рану 
бинтом або заклейте пластирем.
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Забій
Прикладіть до місця забою щось хо-

лодне (металеву ложку, міхур з льодом 
тощо).

Опік
Одразу полийте місце опіку великою

кількістю холодної води.

Обмороження
При обмороженні шкіра різко блідне.

Місце, яке постраждало, обережно ро-
зітріть і накладіть вовняну пов’язку. 
Якщо шкіра при пухла й ви відчуваєте 
біль, терміново зверніться до лікаря.

Лейкопластир — липка стрічка, яку застосовують для 
закріп лення на шкірі невеликих пов’язок.

Пластир призначений для закриття на шкірі дрібних 
порізів і саден. На ньому є подушечка, що запобігає 
розвит ку мікроорганізмів і сприяє швидшому загоєнню.

Потренуйтеся в парі накладати один одному лейкоплас-
тир. Виконуйте це лише чистими руками.
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Петрик поранив коліно. Які із цих предметів ви викорис-
таєте для надання йому першої допомоги?

Чому під час занедужання потрібно міряти температуру 
тіла? Яка температура тіла людини є нормальною?

При збільшенні температури тіла хоч на градус 
люди на відчуває нездужання. Збільшення температури 
тіла на 5–6 С є небезпечним для життя. Тому в разі 
підвищення температури тіла обов’язко  во потрібно 
зверну тися до лікаря!

Назвіть номер телефону, за яким можна викликати 
«швидку медичну допомогу».

Запишіть у зошиті поради щодо того, як потрібно до-
глядати за особистими речами, одягом. З якою метою?

Висновок
Шкіра захищає внутрішні органи людини від ушко-
джень, спеки, холоду, хвороботворних мікроорга-

ніз мів і вірусів. За шкірою треба ретельно доглядати — 
дбати про її чистоту.

Чи знаєте ви, що… тварини також уміють захищатися
від спеки. Наприклад, собака відкриває пащу й висовує
назовні вологий язик. Це збільшує випаровування во-
логи з організму. Так тварина уникає перегріву.
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ЩО УТВОРЮЄ ОПОРНО-РУХОВУ СИСТЕМУ
Що таке система органів? Які ви знаєте системи органів? 
Наведіть приклади.

Людині властивий рух. Злагоджена робота кісток і 
м’я   зів дає змогу людині вставати, ходити, гратися, зай-
матися спортом і працювати. Кістки утворюють скелет.

Скелет — це всі кістки людського тіла, з’єднані між собою.

хре-
бет

Драглиста
речовина виконує
роль скелета
в медузи

череп

грудна
кістка ребра

верхні
кінцівки

таз

нижні 
кінцівки

Припустіть, який би вигляд мало тіло будь-якої живої 
істо ти, якби в ньому не було скелета.
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Скелет визначає форму тіла людини та слугує його 
опорою. Він захищає від травмування м’які внутрішні 
органи — головний мозок, легені, серце та інші. У ске-
леті людини розрізняють: кістки чере  па, кістки тулуба, 
кістки кінцівок, тобто рук і ніг.

Розгляньте малюнок скелета людини (с. 78). Знайдіть 
ці частини скелета на малюнку. Знайдіть (спробуйте
намацати) їх у своєму тілі. Назвіть ці кістки.

Чому м’язи та кістки називають органами руху? До ведіть 
та продемонструйте.

Органи рурр ху уу — скелет і пов’язані з ним м’язи.

Кістки черепа міцні й нерухомі, мають різну форму та 
розмір. Вони пов’язані між собою та утворюють каркас.

Скелет тулуба утворюють хребет, ребра і грудна
кістка. Хребет проходить уздовж тіла. Він складається 
з окремих кісток — хребців. Хребці мають отвори, які 
разом утворюють канал. У ньому міститься спинний мо-
зок. Хребет захищає спинний мозок від ушкоджень. До
хребта прикріплюються 12 пар ребер. Разом з грудною 
кісткою ребра утворюють грудну клітку. Вона захищає
серце й легені, бере участь у диханні.

До грудної клітки за допомогою лопаток і ключиць
(намацайте ці кістки у своєму тілі) прикріп люються кістки 
верхніх кінцівок — рук. Кістки рук, лопаток і ключиць 
з’єднані між собою рухомо. Тому ми можемо опускати й 
піднімати руки, згинати їх у ліктях.

До нижньої частини хребта приєднуються кістки, які 
утворюють таз. Тазові кістки підтримують внутрішні 
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орга ни й захищають їх від ушкоджень. З тазом рухомо 
з’єднані кістки нижніх кінцівок — ніг.

Ми не могли б рухатися, якби в нас не було м’язів. 
Вони прикріплюються до кісток. Кожен м’яз потрібен для 
виконання того чи іншого руху. Наприклад, щоб зробити 
крок, потрібна робота двох десятків м’язів.

М’я’ зи — тканина організму, здатна скорочуватися і роз-
слаблятися, забезпечуючи рухи кісток скелета.

Скорочення і розслаблення м’язів змінюють поло-
ження кісток. Так, коли м’яз скорочується, він тягне 
кістки, до яких прикріплений. А коли розслабляється,
кістки повертаються до початкового стану. Скоро чую-
чись і розслаблюючись, м’язи рухають кістки, а отже, 
і наше тіло. Це відбувається за командою головного 
мозку.
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Скелет і м’язи утворюють опорно-рухову систему. 
Голов не її завдання — забезпечувати опору й рух 
організму.

Назвіть види спорту, які розвивають м’язи рук. А м’язи
рук і ніг разом?

Зігніть ліву руку в лікті, а правою 
по ма  цайте м’яз. Що відчуваєте?
Опустіть руку. Тримайте її вільно.
Помацайте м’яз. Які зміни відбу-
лися?

Ходимо ми чи бігаємо, пишемо чи
прибираємо — у всіх цих рухах бе-
руть участь м’язи. Якщо в людини 
слабкі м’язи, вони швидко стомлю-
ються. М’язи потрібно тренувати.

Іноді під час виконання фізичних
вправ або рухливих ігор можна трав-
мувати кістки та м’язи. При сильному ударі кістки 
можуть ламатися. Тому потрібно бути уважними та обе-
режними!

Попрацюйте в парах. Допоможіть 
одне одному виміряти обхват м’яза
руки над ліктем у стисненому та роз-

слабленому станах за допомогою сантиме-
трової стрічки. 
Які результати отримали? У чому різниця?
Зафіксуйте дослідження в зошиті.

Як м’язи можуть стати сильнішими? Як взаємопов’язані
скелетна та м’язова системи організму?
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Запитайте у дорослих, що вони роблять для зміцнення 
м’язів. За даними розповіді складіть поради для одно-
класників та однокласниць «Як зміцнити м’язи» і за-
пишіть їх у зошит.

Висновок
Скелет і м’язи утворюють опорно-рухову систе  му. 
Вони забезпечують підтримання і рухи тіла. Щоб 
м’язи були міцними, їх потрібно тренувати.
Чи знаєте ви, що… загалом у людини налічують від 
400 до 850 м’язів (учені не можуть підрахувати їхню
точну кількість). Найшвидшими є м’язи, які відповідають

за моргання. Найсильніші — жувальні м’язи, сила стиснення 
може перевищувати 300 кілограмів. Найсильніший одиничний
м’яз — це язик.

Відшукайте в додаткових джерелах, який м’яз найвитрива-
ліший, а який — найдовший, найменший, найбільший.

ЯК МИ ПЕРЕСУВАЄМОСЯ
Пригадайте, як треба правильно сидіти. Чи завжди ви 
дотримуєтеся цих правил?

Від скелета й м’язів залежить постава люди  ни — по-
ложення тіла під час сидіння, ходіння. У людини з пра-
вильною поставою спина пряма, плечі розправлені, 
голова піднята. Така людина струнка й красива. Інший 
вигляд має людина з поганою поставою: плечі та голо-
ва в неї опущені, груди впалі. Такій людині важче 
дихати, у неї гірше працює серце та інші органи.

Постава — це звична поза (вертикальне положення тіла) 
для людини у спокої і під час руху.
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Людина з дитинства повинна стежити за своєю по-
ставою, тобто за правильним положенням тіла, коли 
вона сидить, стоїть чи ходить. Тому завжди за столом 
чи партою сидіть прямо, трохи нахиливши голову, при-
тулившись спиною до спинки стільця. Відстань між 
грудьми й столом має дорівнювати ширині долоні. Руки 
кладіть на стіл вільно, не спирайтеся на них. Обидві 
ноги ставте усією ступнею на підлогу чи підставку. 
Відчувши втому, змініть позу, зробіть декілька вправ 
си   дячи або вставши з місця. Стіл і стілець мають від  -
по   відати вашому зросту.

Розгляньте малюнки. Яких правил сидіння за столом 
не дотримуються учні?

Під час ходьби тримайтеся прямо, не сутультеся. 
Якщо ви несете важкі речі, рівномірно розподіляйте їх 
в обидві руки. Якщо важку ношу не можна рівномірно 
розподілити, через певні проміжки часу перекладайте її 
з однієї руки в іншу.

Для дітей шкідлива занадто м’яка постіль. Матрац
має бути рівний, жорсткий.

Гарної постави не буде, коли м’язи слабкі. Адже саме 
м’язи підтримують спину, голову, плечі. М’язи міцні в 
того, хто займається фізичною працею, фізкультурою. 
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Тому робіть ранкову зарядку. На прогулянці бігайте, 
стрибайте, грайте в рухливі ігри з м’ячем, скакалкою.

Допомагайте дорослим. Ходіть за їхнім дорученням у 
магазин, прибирайте в домі, вигулюйте собаку. Під час 
виконання цих справ ви робите різні вправи, які зміцню-
ють м’язи.

Дитячі кістки ще недостатньо міцні, тому вони легко 
викривляються. Найчастіше викривляється хребет. Це
пов’язано з неправильною поставою тіла під час сидін-
ня або стояння. Правильна постава формується саме 
в дитинстві.

Між третьокласниками почалася дискусія. Одні дотри му-
валися думки, що важку сумку краще нести у правій руці, 
тільки потрібно їй давати можли-

вість відпо чивати. Інші стверджували,
що сумку слід нести, змінюючи руки — 
то у правій, то в лівій. 
Яка ваша думка? Поясніть.

Продемонструйте правильну по-
ставу під час сидіння та ходьби з 
порт фелем. Не забувайте так ро-
бити постійно!

Виготовте макет людини в русі.

Вам знадобляться: дві смуж   ки пухнастого дроту, дві 
трубочки для соку, п’ять скляних або де  рев’яних намис-
тин, фломастери червоного та чорного кольорів, ножиці.

Виконуйте послідовно.
1. Нанижіть на обидві смужки дроту намистину. Роз-

містіть її приблизно на середині смужок.
2. Сформуйте голову людини, тулуб, руки та ноги.
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3. Нанижіть шматочки трубочки для соку на руки та 
сформуйте їх.

4. Нанижіть намистини та шматочки трубочок для 
соку на дріт. Сформуйте тулуб та ноги.

Поміркуйте, кому легше пересуватися — підліткові 
чи людині похилого віку. Чому?

Як потрібно піднімати з підлоги важкі речі? Чи впливає
професія людей на поставу? Як саме?

Висновок
Від скелета й м’язів залежить постава людини. 
Щоб виробити гарну поставу, треба стежити за тим, 

як ви сидите та ходите; займатися фізичною працею і 
фізкультурою. Спорт і правильна постава зміцнюють 
кістки та м’язи. Тому для їхнього розвитку важливо що ден -
но мати фізичне навантаження та здорове харчу ван ня.

Чи знаєте ви, що… кістки — найміцніші органи в орга-
нізмі. Міцність кісток залежить від їхньої форми. На-
у ковці провели експеримент і довели, що стегнова кістка 

людини, якщо її розташувати вертикально, витримує вантаж 
масою 1500 кг (стільки само важить найлегший легковий авто-
мобіль).
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ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ МАЄ КРОВОНОСНА СИСТЕМА
Покажіть, де в організмі розміщене серце. Яку роботу 
воно виконує? Чи доводилося вам здавати аналіз крові? 
З якою метою?

В організмі людини дуже важливою є кров. Вона є в 
кожній частинці вашого організму. Усі ви, мабуть, бачи ли 
її під час невеличких травм або порізів.

Якого кольору кров у людини? Вона тверда чи рідка?
Кров приносить до всіх 

орга нів тіла поживні речовини, 
кисень. А на зворотному шляху 
забирає вуглекислий газ, шкід-
ливі речовини та накопичує їх у 
тому місці, звідки вони виво дя-
ться з нашого тіла. Кров також 
«бореться» з вірусами та хворо-
ботворними бактеріями.

Кров рухається по крово-
носних судинах, що нага дують 
трубки. Великі кровоносні су-
ди ни на зивають артерія   ми й 
венами. Артеріями кров рухає-
ться від серця, а венами — до 
серця. Найтонші судини нази-
вають капілялл рами. Капіляри 
пронизують усі органи тіла.

Знайдіть на малюнку серце 
й кровоносні судини.

серце

вениартерії
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Насосом, який змушує кров текти судинами, є серце. 
Кров «пробігає» по всьому тілу та повертається знову 
в серце. Такий рух відбувається безперервно. Його на-
зивають крово обігом.

Серце має вигляд мішечка. Стінки його складаються 
з особ ливих м’язів, які постійно скорочуються і розслаб-
ляються.

Прикладіть руку до грудей. Відчуваєте тихенький стукіт:
тук-тук-тук…? Це б’ється ва ше серце.

Поштовхи крові об стінки кровоносних судин є пуп ль-уу
сом серця. Один поштовх — одне скорочення серця. м
Коли ми бі гаємо, серце б’ється швидше, ніж у спокій-
ному стані, а коли спимо — повільніше. Виміряти пульс 
означає визначити, скіль  ки разів за хвилину скорочує-
ться серце.

Отже, серце й судини — це органи кровообігу. Вони 
утворюють кровоносну систему, яка забезпечує рух 
крові.

Серце — орган, який переміщує кров в організмі.
Пульс — це серцевий ритм людини, тобто кількість ударів
серця за певний час.

Виміряйте частоту свого пульсу.
1. Розслабтеся.

2. Сядьте на стілець або в крісло
й покладіть руку на стіл.

3. Пальці правої руки покладіть 
на внутрішню сторону лівої руки над зап’ястям. Це місце 
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потрібно злегка притиснути до кістки — так пульсація
відчуватиметься краще.

4. Полічіть пульс протягом хвилини. Можна — за
30 секунд, а потім помножити на 2.

Полічіть удари серця протягом хвилини в сидячому 
положенні й після 20 присідань. Порівняйте результати 
та зафіксуйте висновки в зошиті.

Як надати першу медичну допомогу після морозу?

Кровотеча з носа
Прикладіть до перенісся хустинку,

змочену холодною водою. Холод зву-
жує судини, і кро  во теча припиняється.
Якщо кров не зупиняється, потрібно
звернутися до лікаря.

Замерзання
На морозі здебільшого мерзнуть руки й ноги. Це 

пов’язано з недостатнім надходженням крові до цих 
орга нів. Щоб зігрітися, рекомендуємо виконати швидкі 
рухи руками та ногами по колу.
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За діаграмою проаналізуйте, як змінюється серцевий 
ритм людини з віком.

дорослі

учні третього класу
дошкільнята

немовлята

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

кількість
ударів серця
за хвилину

Як зміцнювати серце?

Берегти серце не означає, що його потрібно менше 
навантажувати. Для того щоб мати здорове та міцне 
серце, його треба тренувати, розвивати. Цьому спри я-
ють фізичні навантаження і прогулянки на свіжому по-
вітрі. Корисними є рухливі ігри.

Пам’ятайте, не можна бігати і працювати до знемоги, 
шкідливо курити і вживати алкоголь!

Запишіть у зошит поради: що потрібно робити, щоб 
серце було здоровим і міцним.

Хвороби серця лікує лікар кар    -
ді о  іі лог    . Для прослуховування ударів 
серця кардіологи ко   ристуються інстру-
ментом — стетоскокк пом.

Порівняйте розміри свого серця і серця дорослої люди ни 
за розміром кулаків. Зробіть висновок.

З
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Висновок
Кров дуже важлива для організму. Кровоносну си-
стему утворюють органи кровообігу — судини й 

серце. Кровоносна система забезпечує рух крові, яка 
переносить в організмі кисень і поживні речовини, а ви-
носить шкідливі речовини.

Чи знаєте ви, що… у вашому організмі близько 3 літрів 
крові. У тілі дорослої людини міститься 5–6 літрів крові. 
Серце дорослої людини важить близько 300 грамів.

ЯКІ ОРГАНИ УТВОРЮЮТЬ 
ДИХАЛЬНУ СИСТЕМУ

Пригадайте, який газ потрібний для дихання організмів. 
Яку роботу в організмі виконують легені?
Ви вже знаєте, що дихання — важлива ознака 

будь-якого організму, і людини також. Людина дихає 
постійно, навіть уві сні.

Розгляньте на малюнку будову дихальної си стеми. На-
звіть органи дихання. Прослідкуйте за рухом повітря 
по органах дихання.

гортаннь
трахеяя

легені

носова
порожнина

бронхиб

діафрагма
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Людина вдихає повітря носом. Там воно частково 
очищається від пилу й мікроорганізмів та зігрівається.

З носової порожнини через носоглотку, гортань, 
трахехх ю та бронхи повітря потрапляє в легені. Усі ці 
орга ни утворюють дихальну систему. Вона забезпе-
чує організм киснем і допомагає виводити з організму 
вуглекислий газ. Як це відбувається?

Проведіть спостереження. Покладіть руки на груди під 
час вдиху. Глибоко вдихніть. Що ви помітили? А тепер 
видихніть.

Що відбувається, коли повітря покидає легені?

Доросла людина робить у середньому 15—17 вди-
хів і видихів за хвилину.

Трахея і бронхи схожі на трубочки. Кожен бронх 
з’єднується з однією легенею. Легені складаються з 
величез ної кількости маленьких пухирців. У стінках цих 
пухирців постійно рухається кров. Коли свіже повітря за-
повнює легеневі пухирці, кров забирає з повітря кисень, 
а віддає вуглекислий газ. Потім кров несе кисень до кож-
ного органа. У повітрі, що залишилося в легенях, уже мало 
кисню і багато вуглекислого газу. Ми його видихаємо.

Як оберігати дихальну систему?
Для здоров’я людини дуже важливою є чис тота 

повіт ря. Слід робити щоденне вологе прибирання при-
міщень та регулярно провітрювати їх.

Легені — це парний орган, який забезпечує дихання лю-і
дини.
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Займайтеся фізкультурою.

Бережіть дихальну систему!

Пам’ятайте: правильна постава поліпшує дихання.

Не пийте холодної води.

Провітрюйте приміщення, у якому ви знаходитеся.

У сильні морози на вулиці дихайте лише через ніс.

Коли кашляєте (чхаєте), прикривайте рот і ніс серветкою.

Дослідіть своє дихання.

Дослід 1. Спробуйте сказати щось під час вдиху, 
а потім — видиху. Який висновок можна зробити?

Дослід 2. Покладіть руку на груди і полічіть кількість 
вдихів і видихів за хвилину, коли сидите, і після 10 при-
сідань. Коли ви дихаєте частіше?

Дослід 3. 1. Наповніть велику пластикову пляшку 
водою і закрийте її корком. Переверніть пляшку та опус-
тіть у миску, що також наповнена водою.

2. Відкоркуйте пляшку. Вставте соломинку в шийку 
пляш  ки. Зробіть гли бокий вдих і обережно видихайте 
через соломинку, допоки легені не спорожняться.

Що ви спостерігали? Який результат отримали?
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У закритому приміщенні, де збирається багато людей, 
через деякий час стає душно. Поясніть чому.

Запишіть у зошит поради щодо того, як берегти органи 
дихання. 

Видихніть повітря на дзеркало або скло. Воно запотіло. 
Проведіть по ньому рукою. Звідки з’явилася вода на склі?

Припустіть, чому люди, коли позіхають, дихають по-
вільно і глибоко. Поспостерігайте, коли ви більше позі-
хаєте. 
Виготовте модель дихальної системи.
Вам знадобляться: папір червоного та рожевого 

кольорів, аркуш картону для основи (колір виберіть за 
бажанням), дві трубочки для соку, дві пластикові 
торбин ки, скотч, простий олівець, клей ПВА та ножиці.

Виконуйте послідовно.
1. З паперу відповідного кольору виріжте шаб лони 

легень і губ.
2. Наклейте шаблон легень на аркуш картону.
3. За допомогою скотчу з’єд найте трубочки для соку 

з пластиковими торбинками.
4. Трубочки посередині з’єд-

найте між собою скотчем та при-
кріпіть до них шаблон губ.

5. Через вільні отвори трубо-
чок спробуйте надути торбинки 
та спостерігайте, як вони збіль-
шуються.

Обговоріть у парі, чому по -
трібно берегти дихальну си сте му.
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Висновок
Дихальна система забезпечує організм киснем. 
Основ ними органами дихання є легені. Під час 

вдиху кисень у складі повітря надходить до легень. Під 
час видиху з легень виходить повітря, насичене вугле-
кислим газом. Дихальну систему треба берегти.

Чи знаєте ви, що… до шести-семи місяців дитина, на 
відміну від дорослого, може одночасно дихати і ковтати. 

ЯК ПЕРЕТРАВЛЮЄТЬСЯ ЇЖА
Пригадайте, як живляться рослини і тварини. Чому лю-
дина повинна харчуватися?
Для того щоб людина могла жити, працювати, їй 

потрібні поживні речовини. Вони надходять в організм 
з рослинною і тваринною їжею.

На малюнку (с. 95) розгляньте будову травної системи. 
Знайдіть на своєму тілі місця, де розміщені ці органи.

ШлШШ ул нок уу — орган, у якому їжа починає перетравлюватися 
(перероблятися).

Їжа, яку ми споживаємо, проходить через травнун
си стему. Там вона подрібнюється та перетравлює   -
ться. Спочат ку їжа потрапляє до рота. Дотиком губ ми 
визначаємо, яка це їжа: тверда чи м’яка, холодна чи 
гаряча. Язик допомагає визначити смак їжі. Зубами
розжовуємо їжу і перемішуємо язиком.

Людині з хворими зубами важко пережовувати їжу, 
тому в неї погіршується травлення. Це може призвести 
до захворювання шлунка. Тому зуби потрібно берегти.
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глотка

стравохід

печінка

шлунок

встатов
шкакиш

а тонка
акишка

пряма киишка

шлунковапідш
алозаза

Розкажіть, як ви доглядаєте за зубами. Чому зуби по-
трібно чистити двічі на день?

У травній системі їжа перетравлюється в середньому 
12–24 години. З рота через глотку і стравохід їжа 
потрап ляє в шлунок. У шлунку на їжу діє шлунковий 
сік, який частково її перетравлює. Неперетравлена їжа 
із шлунка надходить у кишківник, де остаточно пере-
травлю ється. Кишківник складається з тонкої кишки
і товстої кишки.

Головну роль у процесах травлення в тонкому киш-
ківнику відіграють підшлункова залоза, що виробляє 
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травний сік, і печінка, яка виділяє в тонку кишку осо-
бливу рідину, потрібну для травлення, — жовч. Поживні 
речовини перетравленої їжі через стінки тонкої кишки 
всмоктуються в кров. Кров розносить їх по всьому тілу.

Неперетравлені рештки їжі надходять з тонкої киш  ки 
в товсту й виводяться назовні по прямій кишці.

Під час роботи органів утворюються вуглекислий газ
та інші речовини, непотрібні або шкідливі. Організм має 
постійно від них звільнятися. Головні органи виді    лен -
ня — нирки. У людини дві нирки. Вони розміщені по 
обидва боки хребта. За формою нагадують боби. Про-
ходячи через нирки, кров залишає шкідливі речовини. 
З них утворюється сеча. Сеча збирається в сечовому 
міхурі, звідки виводиться з організму.

Травлення — це перетворення їжі в організмі на поживні 
речовини.
Кишківник — орган, у якому завершується засвоєння по-
живних речовин.

дотримуватися режиму харчування;

Для того щоб добре працювала 
травна система, потрібно:

стежити за чистотою рук;

харчуватися їжею рослинного і тваринного походження;

мити овочі та фрукти;

добре пережовувати їжу.
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Яких із цих правил ви дотримуєтеся? Чи є ще правила,
що доповнюють цей перелік? Назвіть їх.

За малюнками складіть поради, яких потрібно дотриму-
ватися під час споживання їжі.

        

Яке значення для травлення мають зуби?
Якщо у вас є проблеми з травленням, слід звер-

нутися до лікаря гастроентеролога.

Висновок
У травній системі їжа подрібнюється і перетрав-
люється. На поживні речовини в організмі людини 

їжа перетворюється під час травлення. Здорові зуби
допомагають кращому травленню.

Чи знаєте ви, що… найважчий орган тіла людини — 
печінка. У дорослої людини вона важить близько 1500 г. 
Найдовший орган людського тіла — тонка кишка. Її дов-
жина — до 6 м, а довжина товстої кишки — 2 м.
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ЩО ТАКЕ НЕРВОВА СИСТЕМА
Наведіть приклади взаємодії людини з навколишнім 
світом.
Злагодженою роботою всього організму керує 

нер вова система, яка складається з головного мозку, 
спинного мозку і нервів. Мозок контролює весь організм. 
Він пов’язаний з усіма іншими органами — спрямовує 
рух, зір, слух, мовлення, мислення тощо. До всіх органів 
тіла від головного і спинного мозку відходять нерви. По 
них у мозок надходять різні сигнали, а від мозку йдуть 
команди всім органам тіла. 

Розгляньте малюнок. Назвіть і запишіть у зошит, що вхо-
дить до складу нервової системи людини.

головний
мозок

спинний 
мозок

нерви

Мозок — орган, який контролює все тіло, увесь організм.к
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Де розміщуються головний і спинний мозок?
Нервова система працює постійно. Завдяки їй усі 

органи в організмі людини працюють злагоджено, як 
єдине ціле.

Учені говорять: «Не очі бачать, не вуха чують, не ніс 
відчуває запахи, а мозок!». Про серйозні проб леми 
з нервовою системою може свідчити погана пам’ять у 
люди ни. Щоб краще запам’ятовувати інформацію, мозку 
потрібні концентрація та увага. Тому вкрай важливо
щоден но висипатися.

Важливо не «зубрити» текст, а застосовувати уяву. 
«Малюйте» образи в себе в голові, прив’язуйте їх до 
чогось із вашого життя. Невдовзі ви здивуєтеся, на-
скільки краще і легше стали запам’ятовувати.

Виконайте вправу на розвиток пам’яті.
Покладіть шкільне приладдя в певному порядку 

і запам’ятайте його розташування (протягом 10 секунд). 
Один/одна з вас має відвернутися, а інший/інша — 
поміняти місцями кілька предметів. Той/та, хто від  вер     -
  тався/від  верталася, має відтворити початкове поло-
жен ня пред  метів. Далі поміняйтеся ролями.

Дослідіть роботу нервової системи. Для цього вам 
знадоб ляться ножиці.
Доторкніться рукою до гострого кінця ножиць. Що 

ви відчули? Чому гострі кінці ножиць можуть бути не-
без печні?

Подумайте, чому в ручній поклажі в аеропортах не 
дозволя ють перевозити гострі, ріжучі та колючі пред-
мети.
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Щоб робота нервової системи не порушувалася, 
потріб но правильно харчуватися, організовувати свій
робочий день. Важливими є щоденні прогулянки на 
свіжому повіт рі та міцний сон. Фізичні впра  ви також 
поліпшують роботу головного мозку. 

Наведіть приклад щодо роботи нервової системи з влас-
ного життя. Чому потрібно берегти нервову систему?

Виготовте модель руки людини.

Вам знадобляться: аркуш картону, олівець, 
трубочки для напоїв: 5 — меншого діаметра та 1 — 
більшого, товсті нитки для плетіння, скотч, ножиці.

Виконуйте послідовно.
1. На аркуші картону обведіть свою долоню та ви-

ріжте її контур.
2. Розріжте трубочки на частини, кожна з яких відпо-

відає довжині фаланг пальця, як показано на малюнку.
3. Прикріпіть частини трубочок до макета скотчем.
4. Просиліть нитки в трубочки (на кожному пальцеві) 

та закріпіть їх скотчем зі зворотного боку долоні.
5. Трубочку більшого діаметра (завдовжки 5 см) 

прикріпіть скотчем на зап’ясті.
6. Просиліть 5 ниток, що йдуть 

від пальців, у частину трубочки 
більшого діаметра, яку приклеє-
но на зап’ясті.

Натягуючи нитки, спостері-
гайте, як згинаються пальці. Об-
говоріть, чому це відбувається.
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Висновок
Нервова система забезпечує зв’язок організму з 
навколишнім світом. Вона керує роботою всіх си-
стем організму. Потрібно берегти нервову систему.
Чи знаєте ви, що… головний мозок — «командний
пункт» організму. Він складається з мільярдів особливих 
нервових клітин. Кожна група нервових клітин виконує 

свою роботу. Так, одні клітини допомагають нам співати, інші — 
танцювати, треті — малювати.

У нашому мозку, на відміну від комп’ютерів і телефонів, 
обсяг пам’яті безмежний. Тому не слід боятися, що одного 
дня мозок «скаже»: вибачте, замало пам’яті на пристрої. 

ЩО ДОПОМАГАЄ 
КОМП’ЮТЕРУ МІРКУВАТИ

Із чим ви можете порівняти мозок людини? Обґрунтуйте
свою відповідь.
Наше щоденне життя неможливо уявити без

ком п’ю тера та різноманітних пристроїв.

Назвіть усі частини комп’ютера, які ви знаєте.

Комп’ю’ тер — програмно-керований пристрій для оброб-
лення інформації.
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У перекладі з англійської мови слово «комп’ютер» 
означає «обчислювач». Основні функції комп’ютера: отри-
мання, зберігання, оброблення та передача інформації.

Усі пристрої комп’ютера можна поділити на:
пристрої введення інформації — це пристрої, за ї

допомогою яких можна ввести інформацію в комп’ютер;
пристрої виведення інформації — це пристрої, за ї

допомогою яких можна отримати інформацію на екрані 
або в роздрукованому вигляді.

Наведіть приклади пристроїв введення та виведення
інформації.

Де міститься пам’ять комп’ютера?
Основні компоненти комп’ютера, серед яких і його 

пам’ять, розміщені в системному блоці.

Внутрішня пам’ять       Процесор         Зовнішня пам’ять

Яке призначення кожного із цих пристроїв?
Пам’ять комп’ютера розміщена всередині си стем-

ного блока. У ній зберігається вся інформація, з якою 
працює комп’ютер. Диски, USB-флешнакопичувачі та 
інші носії інфор мації використовують для довготрива-
лого зберігання інфор мації.

Процесор у системному блоці — один з найголов-
ніших пристроїв комп’ютера. Він виконує різноманітні 
обчислення і керує роботою всіх пристроїв комп’ю тера.
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Чи достатньо лише пристроїв для роботи комп’ютера?
Ви вже знаєте, що інформація в пам’яті ком п’ю-

тера збері гається закодовано, тобто у вигляді даних, 
а ці дані оброб ляються за допомогою програм.

Отже, комп’ютер — це система взаємопов’яза  них 
частин: даних, програм і пристроїв.

КОМП’ЮТЕР

Системні програми забезпечують роботу ком п’ю-
тера і його взаємодію з людиною, а прикладні про-
грами слугу ють для виконання завдань користувача.

Є ще один вид програм — інструментальні, за
допо могою яких створюють інші програми.

Розгляньте піктограми на робочому столі ком п’ю те  ра.
Які з них ви знаєте? Назвіть призначення цих прог рам.

Висновок
Комп’ютер — це система. Сам комп’ютер може 
бути частиною інших систем. Так сучасні ком п’ю те-

 ри стали основою мережі інтернет. Сучасний ком п’ютер 
не може замінити людину, її творчість.
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Чи знаєте ви, що… перша ком   п’ю-
терна миша мала вигляд дере  в’яної 
коробочки з коліщатками. З неї до 

системного блока тягнувся дріт, який нагаду-
вав хвіст звичайної ми ші.

ЯКА РОЛЬ ОРГАНІВ ЧУТТЯ
Пригадайте, які ви знаєте органи чуття. Скільки їх? Яке
їхнє значення в житті людини?

До органів чуття належать очі, вуха, ніс, язик, шкіра. 
Завдяки їм людина сприймає з навколишнього середо-
вища всі подразнення. Органи чуття тісно пов’язані 
з мозком і між собою.

Закрийте долонями очі. Що ви бачите? Розкажіть про 
значен ня зору в житті людини.
Очі — орган зору. Завдяки зору ми читаємо 

книжки, дивимося телевізійні програми, милуємося при-
родою. Зір допомагає нам бачити предмети, розрізняти 
їхні кольори, форму, розмір. Очі визначають, рухаються 
предмети чи ні.

Брови і вії оберігають очі від пилу й різкого світла. 
Сльози зволожують очі, а також знищують шкідливі 
мікроорганізми. Брови захищають очі від поту з лоба.

Закрийте долонями вуха. Що ви чуєте? Яке значення 
слуху в житті людини?
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Вуха — орган слуху. За допомогою вух людина чує 
звуки навколишнього світу. Особливо важливо чути мову
інших людей, адже за допомогою слів ми передаємо
одне одному свої думки, знання.

Вуха треба берегти. Не можна чистити вуха гострими 
і твердими предметами. Це може їх пошкодити. Якщо 
вуха тривалий час не мити, то може ослабнути слух. 
Треба уникати сильних шумів, бо вони псують слух. 
Трива ле прослуховування гучної музики призводить до 
погіршен ня слуху і стомлення людини.

Якщо відчуєте біль у вусі або в нього потрапить 
якийсь предмет, терміново зверніться до лікаря!

Ніс — орган нюху, за допомогою якого ми розрізняє-
 мо близько 10 тисяч різних запахів. Це також допомагає 
людині в житті. Запахи бувають приємні й неприємні.

Наведіть власні приклади, які підтверджують важливість 
органа нюху в житті людини.
Язик — орган смаку. Смак їжі допомагають 

розрізня ти язик і стінки порожнини рота. Кінчик язика 
переважно відчуває солодке.

Зони язика, чутливі до певного смаку

Гіркий КислийСолоний Солодкий
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Відчуття смаку викликає апетит. Орган смаку також 
визначає якість продук ту. Орган смаку треба берегти. 
Не слід брати в рот гарячу або занадто холодну їжу, 
гострі й ріжучі предмети.

Шкіра — орган дотику. Завдяки шкірі ми розпіз-
наємо розмір, форму та поверхню предметів. Нею ми 
відчуваємо холод, тепло, біль, опіки. Шкіру треба три-
мати в чистоті.

Створіть плакат на тему «Органи чуття — мої поміч-
ники».

Які із зображених об’єктів навколишнього світу людина 
пізнає за допомогою слуху, а які — за допомогою зору?

Які смаки розрізняє людина? Що відчуває людина 
за допомогою шкіри? Який, на вашу думку, орган чуття
найважливіший? Назвіть професії, які потребують 
добре розвинутого одного з органів чуття.

Висновок
Очі, вуха, ніс, язик, шкіра — це органи чуття. Вони 
допомагають нам сприймати навколишній світ. Усі 
органи чуття важливі. Їх треба берегти!
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Чи знаєте ви, що… сльози очищають поверхню ока, із 
слізьми виводяться шкідливі речовини, які утворюються
в організмі під час сильного хвилювання.

ЧОМУ КОЖНИЙ З НАС НЕПОВТОРНИЙ
Які зміни відбуваються в організмі людини протягом 
життя?

Після народження людина проходить кілька стадій 
свого розвитку.

За допомогою схеми встановіть, до якої групи людей ви 
належите за віком. Якого віку ваші батьки, сестрички,
братики, бабусі та дідусі?

підлітки

17–20
юнаки
та юнки

21–55
люди
зрілого 
віку

56–74
люди 
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віку

75–90
люди 
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90 і
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довго-
жителі

до 1 року
немовлята

1–11
діти

12–16

1009080706030100 504020

Етапи росту та розвитку людини супроводжуються 
великими змінами в її організмі.

З моменту появи на світ новонароджена людина
почи нає адаптовуватися до умов нового середовища. 
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Немов ля поступово вчиться сидіти, повзати, а в кінці
першого року життя — починає ходити самостійно, го-
ворити. З’являються перші молочні зуби.

Раннє дитинство характеризується швидким 
ростом. Рухи тіла стають точнішими. Дитина 
почи нає розмовляти, у неї зростає інтерес до 
пізнання навколишнього світу. Кінцівки подов-
жуються. Пришвидшується розвиток нервової 
системи.

Підлітковий вік — це період, протягом якого к
повною мірою проявляються від мінності між 
хлопчиками та дівчатками. Організм швидко
росте. Зміцнюються кістки і м’язи. У цей період
особистість починає роз виватися за своїми ін-
тересами та здібностями. 

Для юности та и зрілости характернеи
досяг нення найкращої життєвої сили
орга нізмом людини.
У похилому віці функції окремих орга    ніві
в організмі зменшуються. Усі життєві
процеси сповільнюються.

Адаптуватися — пристосовуватися до умов життя, зви-
кати до нового середовища, до незвичних умов (праці, 
побуту тощо), освоюватися.

Проведіть дискусію на тему «Зміни в організмі людини: 
це добре чи погано».

Чи зустрічали ви однакових людей? Чи може бути 
однаковим характер у близнят?
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У світі немає такої самої людини, як ви. Навіть близ-
нята відрізняються між собою.

Ваші відбитки пальців, сліди ніг, а також малюнок 
язика є неповторними та унікальними.

Чи схожі ви на своїх батьків? Інших родичів? Чим саме?
Ви можете мати схожі риси зі своїми рідними. 

У вас може бути кучеряве волосся, як у дідуся, блакитні 
очі, як у мами. У вас навіть може бути спільне захоп-
лення співом із сестричкою, але ви все одно є непо-
вторні.

Що об’єднує цих дітей? Чим вони відрізняються?

Тіло людини виробляє спеціальну речовину — ме-
ланін, яка захищає шкіру від сонячних опіків. Цієї речо-
вини більше в людей, предки яких жили в сонячній 
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місцевості. Вони мають темніший колір шкіри. І навпаки, 
діти зі світлішою шкірою мають предків, які походять 
з тієї місцевості, де сонця не так багато.

Меланініі  — н пігмент, що надає нашій шкірі кольору засмаги.

Не важливо, який колір шкіри в людини чи якої 
вона національности. Усі люди мають багато спільного:
будову тіла, потреби та інтереси, прагнення до свободи
спілкування та взаємин з іншими людьми, природою. 

Насправді всі ви поодинці особливі, унікальні та 
неповторні. У кожного з вас своя історія життя. Навіть 
коли ви припускаєтеся помилок — треба навчитися їх 
визнава ти, не здаватися і рухатися далі.

Попрацюйте в парі/групі. Які приємні слова ви чули про 
самих себе протягом свого життя?

Пограйте у гру «Ми унікальні!». У команді кожний з вас 
має продовжити речення: «Я унікальний/унікальна, тому 
що…». Подякуйте одне одному за відвертість.
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Унікакк льний — надзвичайний, неповторний, непереверше-
ний, небачений, нечуваний.

Виконайте дослідницький мініпроєкт «Я — непов торний/
не повторна». Підготуйте розповідь про себе (захоп-
лення, ін тереси, мрії, звершення та досягнення). Дове-
діть, що ви неповторні.

Чим схожі герої вірша — хлопці-непосиди? У чому їхні 
відмінності?

ВЕЛИКИЙ І МАЛИЙ
Жили собі сусіди на вулиці одній,
два хлопці-непосиди — великий і малий.
В усім були несхожі сусіди-хлопчаки.
Один поводивсь гоже, а другий — навпаки.
Малий, узявши книжку, дідусеві чита.
Великий тягне кішку із тину за хвоста.
Малий дає дорогу малятам з дитсадка,
Великий із-за рогу їм тиче кулака...
Тож, певно, по заслузі дісталось хлопчакам:
в малого — всюди друзі, великий ходить сам.

                                            Âàëåíòèí Áè÷êî

Висновок
У людей багато спільного, і водночас кожен з вас 
унікальний та неповторний.

Чи знаєте ви, що… можна навчитися відчувати своє 
тіло. За ключовими словами «як почути своє тіло» від-
шукайте в інтернеті та перегляньте мультиплікаційний 
фільм серії «Корисні поради».
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