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Куди ступиш – всюди маєш,
Хоч не бачиш, а вживаєш

Загадка 

Урок 34. Які властивості має повітря
Що ти знаєш про повітря? Чи можна побачити 
повітря? Чи має повітря форму? Які властивості 
газів ти знаєш? Поясни, чому на відстані 
ми чуємо запах бузку, конвалії чи парфумів.

1. Âіäãàäàé çàãàäêó, íàâåäåíó â åïіãðàôі. Çàïèøè âіäãàäêó. Ïîÿñíè, 
ùî áóëî ïіäêàçêîþ äëÿ âіäãàäêè.

   

2. Ðîçãëÿíüòå êàðòèíó óêðàїíñüêîї 
õóäîæíèöі, ïðî ôåñîðêè, äіéñíîї ÷ëåíêèíі
Àêàäåìії ìèñòåöòâ Óêðàїíè, ëàóðåàòêè
Íàöіîíàëüíîї ïðåìії Óêðàїíè іìåíі

Òàðàñà Øåâ÷åíêà, Ãåðîÿ Óêðàїíè Òåòÿíè
ßáëîíñüêîї «Ñâіæå ïîâіòðÿ» (ìàë. 97). ßêèìè 
ôàðáàìè õóäîæíèöÿ çîáðàçèëà ñâіæіñòü ïî -
âіòðÿ? Ïіäáåðіòü ÿêîìîãà áіëüøå ïðèêìåòíèêіâ, 
ÿêèìè ìîæíà îïèñàòè ïîâіòðÿ. 

 
 
 
 
 
 

Ïðèãàäàé, ùî òàêå ñóìіø. Іç ÷îãî ñêëà-
äàєòüñÿ ïîâіòðÿ?

Ñêëàä ïîâіòðÿ âèâ÷àëè ùå ó 18 ñòîëіòòі,
êîëè õіìіêè íàâ÷èëèñÿ çáèðàòè ãàçè і ïðîâî-
äèòè ç íèìè äîñëіäè (ìàë. 98).

 3. Ñïðîáóé і òè ïðîâåñòè 
òàêèé äîñëіä. Ìîæíà òàêîæ 
éîãî ïåðåãëÿíóòè çà QR-êîäîì.

  ПовітряПовітря
  кисенькисень
  вуглекислий газвуглекислий газ
  азотазотазот

1. 
á

2.

3.

Мал. 98

Мал. 97. Тетяна
Яблонська. «Свіже

повітря»
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Тобі знадобляться:
чашка Петрі, свічка і скляний циліндр.
Що треба робити:
Îïóñêàєìî â ïîñóäèíó ç âîäîþ ñâі÷êó, ùî ïëàâàє. Ïіäïàëþєìî її і 

íàêðèâàєìî öèëіíäðîì. Öèëіíäð ðîçìі÷åíèé íà ï’ÿòü ðіâíèõ ÷àñòèí.
Ïîêè â öèëіíäðі є êèñåíü – ñâі÷êà ãîðèòü. Ïіä ÷àñ ãîðіííÿ êèñåíü âè-
òðà÷àєòüñÿ, і âîäà â öèëіíäðі ïіäíіìàєòüñÿ. Ñâі÷êà ãàñíå, êîëè êèñíþ 
â öèëіíäðі íå çàëèøàєòüñÿ. ×è çìåíøèâñÿ îá’єì ïîâіòðÿ â öèëіíäðі? 
Âîäà ïіäíÿëàñÿ ïðèáëèçíî íà îäíó ïîäіëêó, òîáòî îá’єì ïîâіòðÿ ñêî-

ðîòèâñÿ ïðèáëèçíî íà 1
5  ÷àñòèíó. Îòæå, 1

5  ÷àñòèíà ïîâіòðÿ    – êèñåíü.
Ïіçíіøå áóëî âèÿâëåíî, ùî áіëüøó ÷àñòèíó ïîâіòðÿ ñòàíîâèòü àçîò

(ç ãðåöüêîї – áåçæèòòєâèé). Ó÷åíі äàëè éîìó òàêó íàçâó òîìó ùî, íà 
âіäìіíó âіä êèñíþ, àçîò íå áåðå ó÷àñòі ó ïðîöåñі äèõàííÿ і ãîðіííÿ. Ó 
ïîâіòðі êèñåíü íіáè «ðîçáàâëåíèé» àçîòîì.

Çà äіàãðàìîþ ç’ÿñóé, ÿêі ùå ãàçè âõî-
äÿòü äî ñêëàäó ïîâіòðÿ.

 Азот  Кисень 
 Вуглекислий газ  Інші гази

Ïîâіòðÿ – öå ñóìіø ãàçіâ. Äî ñêëàäó
ïîâіòðÿ âõîäÿòü: àçîò, êèñåíü, âóãëåêèñ-
ëèé ãàç, іíøі ãàçè.

До зародження життя на Землі склад повітря був не таким, як нині. У ньому 
зовсім не було кисню. Саме перші організми – мікроскопічні синьо-зелені 
водорості, протягом мільйонів років наповнювали повітря киснем. Вони ство-
рили умови для життя рослин, тварин і людини. Тепер запаси кисню в повітрі 
поповнюють зелені рослини   – наземні й водні.

4. Ïîðіâíÿé ñêëàä ïîâіòðÿ, ÿêå ìè âäèõàєìî і âèäèõàєìî 
(ìàë. 100). ßêі âèñíîâêè ìîæíà çðîáèòè íà îñíîâі àíàëіçó öієї 
іíôîðìàöії?

Азот  Кисень   Вуглекислий газ
Мал 100. А. Склад повітря, яке ми 

вдихаємо
Б. Склад повітря, яке ми видихаємо

4. 
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5. Çáіëüøåííÿ êіëüêîñòі âóãëåêèñëîãî ãàçó ó âèäèõóâàíîìó 
ïîâіòðі ìîæíà ïåðåâіðèòè íà ïðîñòîìó äîñëіäі. 

Âіçüìè ñêëÿíêó ç âàïíÿíîþ âîäîþ і ÷åðåç ñêëÿíó òðóáî÷êó çðîáè
êіëüêà âèäèõіâ ó âîäó. Âàïíÿíà âîäà ó ñêëÿíöі ïîìóòíіє. Öå є ñâіä÷åí-
íÿì òîãî, ùî ó ïîâіòðі, ÿêå ìè âèäèõàєìî, áàãàòî âóãëåêèñëîãî ãàçó.

6. Ïіäêðåñëè òі âëàñòèâîñòі ïîâіòðÿ, ç ÿêèìè îçíàéîìèâñÿ/-ëàñÿ 
ó ïî÷àòêîâіé øêîëі.

Áåç çàïàõó, ïðîçîðå, áåçáàðâíå, çàïîâíþє âñі ïîðîæíèíè, ïîãàíî ïðî-
âîäèòü òåïëî, ïðóæíå, ïðè íàãðіâàííі ðîçøèðþєòüñÿ, ñòèñêàєòüñÿ
ïðè îõîëîäæåííі, áåç ñìàêó.

Òè âæå çíàєø, ùî ïîâіòðÿ áåçáàðâíå, ïðîçîðå і íåâèäèìå. Ïîâіòðÿ 
íå òіëüêè îãîðòàє Çåìëþ, àëå é ìіñòèòüñÿ ìàéæå â óñüîìó, ùî íàñ îòî-
÷óє. Ïîðîæíÿ ïëÿøêà òåæ çàïîâíåíà ïîâіòðÿì.

×è ìàє ïîâіòðÿ ìàñó? Ïîâіòðÿ ìàє ìàñó. Ïîáëèçó ïîâåðõíі Çåìëі 
ìàñà 1 ì3 ïîâіòðÿ çà íîðìàëüíèõ óìîâ ñòàíîâèòü 1290 ã. Ùî äàëі âіä 
ïîâåðõíі, òî ïîâіòðÿ áіëüø ðîçðіäæåíå, ìåíø ùіëüíå, à îòæå, ìåíøå 
âàæèòü.

Ïîìіðêóé! ßêùî ìè çâàæóєìî ïîðîæíþ ïëÿøêó, òî áóäåìî ââà-
æàòè îòðèìàíèé ðåçóëüòàò її ìàñîþ, íåõòóþ÷è òèì, ùî âîíà íà-
ïîâíåíà ïîâіòðÿì. À ÿêèé ìè îòðèìàєìî ðåçóëüòàò, ÿêùî ïëÿø-
êó çàêðèòè ãåðìåòè÷íî і âіäêà÷àòè ç íåї ïîâіòðÿ?

ßê ëþäè âèêîðèñòîâóþòü âëàñòèâîñòі ïîâіòðÿ ó ïîâñÿêäåííîìó 
æèòòі? Òåïëå ïîâіòðÿ ïіäіéìàєòüñÿ âãîðó. Öå äàâíî ïîìіòèëè ëþäè. 
Ïåðøі ïîâіòðÿíі êóëі íàïîâíþâàëè òåïëèì ïîâіòðÿì (äèìîì âіä áàãàò-
òÿ) (ìàë. 101).

Ïîâіòðÿ, ÿê і âñі ãàçè, ìîæíà ñòèñíóòè. Ïіä ÷àñ ñòèñêàííÿ ìîëå-
êóëè ãàçіâ çáëèæóþòüñÿ îäíà ç îäíîþ. Ïîâіòðÿ ñòèñêàєòüñÿ, êîëè òè 
íàêà÷óєø âåëîñèïåäíó øèíó. Òóò 
ìîæíà ïîìіòèòè, ùî ïîâіòðÿ ñòàє 
ïðóæíèì: øèíà ç ïîâіòðÿì ïіñëÿ 
íàòèñêàííÿ íà íåї íàáóâàє ïîïå-
ðåäíüîї ôîðìè. Çàâäÿêè öіé âëàñ-
òèâîñòі ïîâіòðÿ çàñòîñîâóþòü ó 
øèíàõ, ó ñïîðòèâíèõ ì’ÿ÷àõ, àâ-
òîìîáіëüíèõ ãàëüìàõ, âіäáіéíèõ
ìîëîòêàõ òîùî. Ñòèñíåíå ïîâіòðÿ
çàçâè÷àé ïîìіùàþòü ó áàëîíè, ÿêі 
âîäîëàçè áåðóòü іç ñîáîþ ïіä âîäó.
Òàì ñòèñíåíå ïîâіòðÿ äàє їì çìîãó
äèõàòè.

5.

6.

Мал. 101. Повітряна куля
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7. Ðîçãëÿíü çîáðàæåííÿ íà ìàëþíêó 102. Ïіäïèøè, ÿêі âëà-
ñòèâîñòі ïîâіòðÿ âîíè äåìîíñòðóþòü.

    

Мал. 102

8. Ñïðîáóé óäîìà ïðîâåñòè äîñëіäè. Çðîáè
âèñíîâêè.

Ðîçãëÿíü ñìàéëèêè. Ïîñòàâ ïîçíà÷êó áіëÿ òîãî, ÿêèé âіäïîâіäàє
òâîїì âіä÷óòòÿì і åìîöіÿì ó êіíöі óðîêó.

Не зрозумів/-ла.
Не вийшло.

Було складно.
Потрібно попрацювати.

Спробую ще раз.
Сподобалося!

Вийшло!
Я можу!

7. 

8. Досліди 
з повітрям 
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Сонце радує, дощик освіжає, вітер бадьорить, 
сніг наповнює серце веселощами: 

не буває поганої погоди, а є тільки різновиди хорошої
Джон Раскін,

 англійський письменник і поет

Урок 35. Якою буває погода
Що ти знаєш про погоду? Чому інформація 
про погоду важлива для тебе? Яким приладом 
вимірюють температуру? Яка погода тобі 
подобається? Чому?

Ïîÿñíè, ÿê òè ðîçóìієø ñëîâà àíãëіéñüêîãî ïèñüìåííèêà Äæîíà 
Ðàñêіíà.

Ùîäíÿ êîæíîãî ç íàñ öіêàâèòü, ÿêîþ áóäå ïîãîäà. Àäæå âîíà 
âïëèâàє íà íàø íàñòðіé, âèáіð îäÿãó òà âíîñèòü êîðåêòèâè ó íàøі ïëà-
Ù

íè. Ó ñîíÿ÷íó, áåçâіòðÿíó ïîãîäó ìîæíà ïîãðàòè ç ì’ÿ÷åì, ïîêàòàòèñÿ 
íà âåëîñèïåäі àáî äîïîìîãòè áàòüêàì íà ïðèñàäèáíіé äіëÿíöі. Ó íåãî-
äó     – ïëàíè çìіíþþòüñÿ. 

Äå ìè îòðèìóєìî іíôîðìàöіþ ïðî ïîãîäó? Ïіäáåðè ïðèêìåòíèêè,
ÿêèìè ìîæíà îïèñàòè ïîãîäó çà âіêíîì.

1. Ñêîðèñòàéñÿ ñàéòîì Rp5.ua і äіçíàéñÿ, ÿêà ïîãîäà áóäå 
ñüîãîäíі ïіñëÿ óðîêіâ (î 15.00) ó òâîєìó íàñåëåíîìó ïóíêòі. 
Çàïèøè îòðèìàíó іíôîðìàöіþ.

Температура
t °C

Хмарність Напрямок 
вітру

Швидкість вітру
м/с

Опади

Öі äàíі є ïîêàçíèêàìè, ÿêèìè õàðàêòåðèçóþòü ïîãîäó.

Ç’ÿñóé, ÷è íå çìіíÿòüñÿ ïîêàçíèêè ïîãîäè î 21.00.

Ïîêàçíèêè ïîãîäè ìîæóòü çìіíþâàòèñÿ âïðîäîâæ äíÿ, ãîäèíè і íà-
âіòü ÷åðåç äåêіëüêà õâèëèí. Òàêîæ âîíè ðіçíÿòüñÿ ó ðіçíèõ ìіñöÿõ.
Óñі ïîêàçíèêè ìіæ ñîáîþ òіñíî âçàєìîïîâ’ÿçàíі. Çìіíè ïîãîäè âіäáó-
âàþòüñÿ ëèøå ó íèæíüîìó øàðі ïîâіòðÿíîї îáîëîíêè.

  ПогодаПогода
  метеорологічнаметеорологічна
станціястанція

  прогноз погодипрогноз погодипрогноз погоди
  синоптикисиноптики

1.
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2. Ñïðîáóéòå ñôîðìóëþâàòè âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «ïîãîäà».

Ïîãîäà – ñòàí íèæíüîãî øàðó àòìîñôåðè â äàíèé ÷àñ і â äàíîìó 
ìіñöі. Ñòàðîñëîâ’ÿíñüêå ñëîâî «ïîãîäà» ïîõîäèòü âіä ñëîâà  «ãîä», òîá-
òî òå, ùî ïîâòîðþєòüñÿ ùîðîêó.

Ëþäè çäàâíà öіêàâèëèñÿ ïîãîäîþ. Àäæå âіä ïîãîäè çàëåæèòü і âðî-
æàé, і âèëîâ ðèáè, і ñâîє÷àñíà äîñòàâêà âàíòàæó, і ïîõіä ó ëіñ çà ãðè-
áàìè, і ñòàí õâîðîãî, і, çâè÷àéíî, íàø íàñòðіé. Òîìó ñïîñòåðåæåííÿ 
çà ïîãîäîþ òà її ïðîãíîçóâàííÿ іñíóє ñòіëüêè, ñêіëüêè іñíóє ëþäñòâî.

Òåïåð ïîñòіéíі ñïîñòåðåæåííÿ çà ïîãîäîþ âåäóòü íà ìåòåîðîëîãі÷-
íèõ ñòàíöіÿõ, ÿêі ðîçòàøîâàíі ïî âñіé çåìíіé êóëі. Îòðèìàíі äàíі 
äàþòü çìîãó íàóêîâöÿì ñêëàäàòè ïðîãíîç ïîãîäè (ïåðåäáà÷åííÿ). Ó 
áóäü-ÿêó ïîãîäó áàãàòî ðàçіâ íà äîáó ñèíîïòèêè ïðîâîäÿòü ñïîñòåðå-
æåííÿ, çàïèñóþòü ïîêàçíèêè ðіçíîìàíіòíèõ ìåòåîðîëîãі÷íèõ ïðèëà-
äіâ.

Ùîá ãëèáøå çðîçóìіòè «êóõíþ ïîãîäè», âèêîðèñòîâóþòü ñó÷àñíå
îáëàäíàííÿ (ìàë. 103).

Метеозонд Метеорологічний
радіолокатор

Науково-дослідне
судно

Штучний
супутник

Мал. 103. Сучасне обладнання для прогнозування погоди

Ìіñöåâі ìåòåîñòàíöії âіñіì ðàçіâ íà äîáó çíіìàþòü ïîêàçíèêè ç ìå-
òåîïðèëàäіâ і ïåðåäàþòü öі äàíі â îáëàñíі ãіäðîìåòöåíòðè òà Óêðãіäðî-
ìåòöåíòð (ì. Êèїâ).

3. Îçíàéîìñÿ ç ïðèëàäàìè, ÿêèìè êîðèñòóþòü  ñÿ ìåòåîðîëîãè 
(ìàë. 104).

Õìàðíіñòü íåáà îöіíþþòü íà îêî çà äåñÿòèáàëüíîþ øêàëîþ. ßêùî
íà íåáі çîâñіì íåìàє õìàð, õìàðíіñòü ââàæàþòü 0 áàëіâ. Êîëè íåáî ïî-
âíіñòþ âêðèòå õìàðàìè – 10 áàëіâ.

4. Ãðà «Õòî áіëüøå». Ñêëàäіòü ñïèñîê ñôåð ëþäñüêîї äіÿëüíîñòі, 
ðîáîòà ÿêèõ çàëåæèòü âіä ïîãîäè.

2.

3.
(

4. 
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5. Íàçâè âèäè îïàäіâ, ÿêі òîáі äîâîäèëîñÿ ñïîñòåðіãàòè. Çîáðàçè 
їõ óìîâíèìè çíà÷êàìè, ïіäïèøè.

     

Çäàâíà óêðàїíñüêèé íàðîä âèçíà÷àâ ïîãîäó, ñïîñòåðіãàþ÷è çà íåáåñ-
íèìè ñâіòèëàìè, ñòèõіÿìè, ðîñëèíàìè, ïîâåäіíêîþ òâàðèí. Óñі ïðè-
êìåòè ïîäіëÿëè íà äîâãîñòðîêîâі òà êîðîòêîñòðîêîâі. Äîâãîñòðîêîâі
äàâàëè ïðîãíîç íà âåñíó і ëіòî. Êîðîòêîñòðîêîâі íàðîäíі ïðèêìåòè 
äàâàëè çìîãó ïðîãíîçóâàòè ïîãîäó íà íàéáëèæ÷èé ÷àñ. Ìèñëèâöі, îðі-
єíòóþ÷èñü çà ïðèêìåòàìè, âèðіøóâàëè – éòè ÷è íі íà ïîëþâàííÿ, ïî-
äîðîæíі çíàëè – âàðòî ÷è íі âèðóøàòè ó äàëåêó ïóòü.

Ïåðåäáà÷åííÿ ïîãîäè òіëüêè çà îäíієþ ÷è äâîìà ìіñöåâèìè îçíàêà-
ìè íåíàäіéíå. Äîöіëüíî çіñòàâèòè êіëüêà ïðèêìåò îäíî÷àñíî.

6. Ñïîñòåðіãàé çà ïîãîäîþ. Ïðî÷èòàé íàðîäíі ïðèêìåòè òà 
ñïðîáóé їõ ïåðåâіðèòè.

  Çèìà ìàëîñíіæíà – ëіòî ïîñóøëèâå.
  Óçèìêó ñóõî é õîëîäíî – âëіòêó ñóõî é æàðêî.

5.
ї

6.

Термометр –
 вимірює 

температуру 
повітря

Опадомір – 
вимірює 
кількість
опадів

Снігова рейка – 
вимірює висоту 
снігового покриву

Психрометр –
визначає
вологість
повітря

Флюгер – визначає 
напрямок

і швидкість вітру

Барометр-анероїд – 
вимірює атмосферний

тиск

Мал. 104. Метеорологічні прилади
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7. Ïðî÷èòàé ñòàòòþ Ëþäìèëè Ñóïðóíåíêî 
«Âîäà ç ïîâіòðÿ» òà äіçíàéñÿ, ÿê óòâîðþєòüñÿ
ðîñà.

Одне з найбільш сонячних місць на планеті – це Мертве море. Тут приблизно 
330 сонячних днів на рік!

À Ñêëàäè àíêåòó òà ïðîâåäè îïèòóâàííÿ ÷ëåíіâ ñіì’ї òà äðó-
çіâ ïðî âïëèâ ïîãîäè íà ñòàí çäîðîâ’ÿ. Íàïèøè åñå «Ïîãîäà òà
çäîðîâ’ÿ ëþäåé».
Á Âåäè ñïîñòåðåæåííÿ çà ïîãîäîþ âïðîäîâæ òèæíÿ òà ðîáè çàïè-
ñè ó ùîäåííèêó. Ïîðіâíÿé îòðèìàíі ðåçóëüòàòè ñïîñòåðåæåííÿ ç 
ìåòåîðîëîãі÷íèìè ïðîãíîçàìè. Çðîáè âèñíîâîê.

Ùîäåííèê ïîãîäè

Дата Темпера-
тура t C

Хмарність Напрямок 
вітру

Види 
опадів  

Явища

Ðóêà óñïіõó. Íà êîæåí ïàëåöü ðóêè ñêàæè:
 що нового ти дізнався/-лася на уроці, 
 чого навчився/-лася, 
 що найбільше сподобалося,
 які навички отримав/-ла,
 і як це ти можеш використати у життєвих ситуаціях. 

7. 
Â Вода 

з повітря 
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Обережно із землею! Земля мстить за зраду.  
Олександр Довженко, український письменник,

кінорежисер, художник, класик
світового кінематографа

Урок 36. Чи міститься повітря у ґрунті. Які явища природи небезпечні 
Що входить до складу ґрунту? Чому повітря 
таке важливе для організмів? Наведи приклади 
природних явищ.

Ïðèãàäàé, ÿêèé äîñëіä ïіäòâåðäæóє íàÿâíіñòü ïîâіòðÿ â ґðóíòі.

Ó ґðóíòі ìіæ ãðóäî÷êàìè і äðіáíèìè ÷àñòèíêàìè ìіñòÿòüñÿ ìà-
ëåíüêі ïîðè, ÿêі çàïîâíåíі ïîâіòðÿì.

Ґðóíòîâå ïîâіòðÿ âіäðіçíÿєòüñÿ âіä àòìîñôåðíîãî ñêëàäîì.
ð , ð

ҐРУНТОВЕ ПОВІТРЯАТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

 Азот
 Кисень
 Вуглекислий газ
 Інші гази

Мал. 105. Склад атмосферного і ґрунтового повітря

1. Çà ìàëþíêîì 105 ïîðіâíÿé ñêëàä ґðóíòîâîãî ïîâіòðÿ і 
àòìîñôåðíîãî. 

Ґðóíòîâå ïîâіòðÿ – öå òàêîæ ñóìіø ãàçіâ, ÷àñòèíà ÿêèõ ïîòðàïëÿє ó 
ґðóíò ç ïîâіòðÿíîї îáîëîíêè, à ÷àñòèíà óòâîðþєòüñÿ ó ґðóíòі. Ґðóíòîâå 

ðó ð ö ó , ð óð

ïîâіòðÿ ñêëàäàєòüñÿ ç àçîòó, êèñíþ, âóãëåêèñëîãî ãàçó òà іíøèõ ãàçіâ.

2. Ïðî÷èòàé òåêñò і çàïîâíè òàáëèöþ 1.

Àçîò, ÿêèé ìіñòèòüñÿ ó ґðóíòîâîìó ïîâіòðі, ïîòðіáåí ðîñëèíàì äëÿ 
íîðìàëüíîãî ðîñòó é ðîçâèòêó. Àëå â ãàçóâàòîìó ñòàíі àçîò ìàéæå íå
çàñâîþєòüñÿ ðîñëèíàìè. Ó ґðóíòі є áàêòåðії, ÿêі ìîæóòü çàñâîþâàòè 
àçîò ïðÿìî ç ґðóíòîâîãî ïîâіòðÿ і ïåðåòâîðþâàòè íà ðå÷îâèíè, äîñòóï-

  Ґрунтове повітряҐрунтове повітря
  небезпечні явищанебезпечні явища

1.

2.
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íі ðîñëèíàì. Òàêó ðîáîòó â ґðóíòі âèêîíóþòü áàêòåðії, ÿêі æèâóòü íà 
êîðåíÿõ äåÿêèõ ðîñëèí, íàïðèêëàä ãîðîõó, êâàñîëі, áîáіâ. Ñàìå öі ðîñ-
ëèíè âèñàäæóþòü ç ìåòîþ çáàãà÷åííÿ ґðóíòó àçîòîì.

Êèñåíü ó ґðóíòîâîìó ïîâіòðі ïîòðіáåí äëÿ ïіäòðèìàííÿ æèòòєäіÿëü-
íîñòі îðãàíіçìіâ, ÿêі ìåøêàþòü ó ґðóíòі, äëÿ ðîçâèòêó ðîñëèí, ñïðèÿє 
óòâîðåííþ ãóìóñó.

Âóãëåêèñëîãî ãàçó ó ґðóíòîâîìó ïîâіòðі íàéáіëüøå íàâåñíі і âëіòêó. 
Àäæå ïіñëÿ çèìîâîãî ñïîêîþ ó âñіõ ìåøêàíöіâ ґðóíòó ïîñèëþєòüñÿ 
äèõàííÿ.

Ïðèãàäàé, ÿêå çíà÷åííÿ ãóìóñó äëÿ ґðóíòó.

Òàáëèöÿ 1
Çíà÷åííÿ åëåìåíòіâ ґðóíòîâîãî ïîâіòðÿ äëÿ îðãàíіçìіâ

Азот  

Кисень  

Вуглекислий газ  

3. Ïîðіâíÿé, ó ÿêîìó ïîâіòðі âìіñò âóãëåêèñëîãî ãàçó áіëüøèé: 
ó ґðóíòîâîìó ÷è àòìîñôåðíîìó. 

 

ßê òè äóìàєø, ÷è ìîæíà ãîâîðèòè ïðî òå, ùî ëіòî – íàéñïðèÿò-
ëèâіøèé ïåðіîä ó æèòòі òâàðèí і ðîñëèí?

Ìіæ ïîâіòðÿíîþ îáîëîíêîþ і ґðóíòîâèì ïîâіòðÿì ïîñòіéíî âіäáóâà-
єòüñÿ ãàçîîáìіí. Ґðóíò ìîæå ïîãëèíàòè ç ïîâіòðÿ øêіäëèâі ãàçè, ÿêі 

ð ðó ð ä ó

âèêèäàþòü ïðîìèñëîâі ïіäïðèєìñòâà, ñïðèÿþ÷è î÷èùåííþ ïîâіòðÿ.

4. Ðîçãëÿíü ìàëþíîê 106. Ç’ÿñóé, ÿêі ùå іñíóþòü äæåðåëà 
çàáðóäíåííÿ ïîâіòðÿ.  

5. Ïîÿñíіòü, ÷îìó êðàїíè íå ìîæóòü ñàìîñòіéíî ðîçâ’ÿçàòè 
ïðîáëåìó çàáðóäíåííÿ ïîâіòðÿ.

Îñíîâíі çàáðóäíþâà÷і ïîâіòðÿ ó æèòëîâèõ ïðèìіùåííÿõ – öå ïðî-
äóêòè ãîðіííÿ ãàçó, íà ÿêîìó ìè ãîòóєìî їæó, à òàêîæ áàãàòî áóäіâåëü-
íèõ і îçäîáëþâàëüíèõ ìàòåðіàëіâ. Íåáåçïå÷íîþ є òàêîæ òåõíіêà: òåëå-
âіçîðè, êîìï’þòåðè, êñåðîêñè. Ïîëіïøèòè ÿêіñòü ïîâіòðÿ äîïîìàãàþòü
êіìíàòíі ðîñëèíè.

3. 

4.

5.
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6. Âèêîðèñòîâóþ÷è ðіçíîìàíіòíі äæåðåëà іíôîðìàöії, äîâіäàéñÿ, 
ÿêі êіìíàòíі ðîñëèíè íàéêðàùå î÷èùóþòü ïîâіòðÿ. Ñêëàäè 
ïåðåëіê ðîñëèí, ÿêі î÷èùóþòü ïîâіòðÿ òâîãî íàñåëåíîãî ïóíêòó.

 

 

 

7. Ðîçãëÿíüòå ñâіòëèíè íà ìàëþíêó 107. Ïîðіâíÿéòå їõ. Ñïðîáóéòå 
äàòè їì íàçâè. 

  

Мал. 107

6.

7. 

Природні чинники

пилові бурі

вулкани

лісові пожежі

промислові 
підприємства

транспорт

опалювання 
житла

Мал. 106. Забруднення повітряної оболонки

ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ
Діяльність людини
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Íàâåäіòü ïðèêëàäè çàáðóäíåííÿ ïîâіòðÿ ãîñïîäàðñüêîþ äіÿëüíіñòþ
ëþäèíè. ßêі âè çíàєòå äæåðåëà çàáðóäíåííÿ ïîâіòðÿ ó âàøîìó íàñåëå-
íîìó ïóíêòі? Ïîäóìàéòå, ÿê âè і ÷ëåíè âàøîї ãðîìàäè ìîæåòå âïëè-
íóòè íà çáåðåæåííÿ ïîâіòðÿ ÷èñòèì. 

Ïðèãàäàé, ùî òàêå íåáåçïå÷íі ïðèðîäíі ÿâèùà.

Íåáåçïå÷íі ïðèðîäíі ÿâèùà ñòàþòü ëèõîì, êîëè ãèíóòü ëþäè і ðóé-
íóþòüñÿ çàñîáè äëÿ їõíüîãî іñíóâàííÿ. Ùîðі÷íî â Óêðàїíі áóâàє äî 
150 âèïàäêіâ ñòèõіéíèõ ÿâèù: ñíіãîïàäè, ñèëüíі äîùі, îæåëåäі,
òóìàíè, ðіäøå – ïèëîâі áóðі, ñìåð÷і, óðàãàíè.

Íàéïîøèðåíіøèìè ñåðåä ñòèõіéíèõ ÿâèù â Óêðàїíі є ñèëüíі äîùі – 
çëèâè. Íàé÷àñòіøå âîíè òðàïëÿþòüñÿ ó Êàðïàòàõ і Êðèìñüêèõ ãîðàõ.

Ñìåð÷ – îäíå ç íàéíåáåçïå÷íіøèõ ÿâèù. Âіí ñóïðîâîäæóєòüñÿ ãðî-
çîþ, äîùåì, ãðàäîì і, ÿêùî äîñÿãàє ïîâåðõíі çåìëі, ìàéæå çàâæäè
ïðèçâîäèòü äî çíà÷íèõ ðóéíóâàíü.

Óðàãàí – öå âіòåð âåëèêîї øâèäêîñòі. Áóâàє íà áіëüøîñòі òåðèòîðії 
Óêðàїíè ìàéæå ùîðі÷íî, ÷àñòіøå íà Äîíáàñі òà â Êàðïàòàõ.

ßêі òè çíàєø ïðàâèëà ïîâåäіíêè ïіä ÷àñ íåáåçïå÷íèõ ïðèðîäíèõ
ÿâèù?

8. Ïðî÷èòàé òåêñò і ñêëàäè ïðàâèëà 
áåçïå÷íîї ïîâåäіíêè ïіä ÷àñ ãðîçè і áóðåâіþ. 
Îçíàéîìñÿ ç òèì, ÿê íàäàòè ïåðøó äîïîìîãó 
ïîòåðïіëèì âіä óäàðó áëèñêàâêè.

 
 
 
 

Найпоширенішими у світі найнебезпечнішими природними явищами є: тро-
пічні шторми, повені, засухи. Найбільше потерпають від дії небезпечних при-
родних процесів Азія, Північна Америка і Південна Америка.

Âèáåðè îäíå ðå÷åííÿ äëÿ ñóñіäà ïî ïàðòі.

Ти молодець. Ти сьогодні був/була активний/-на на уроці. 
Ти міг/могла працювати краще.

Ïðîâåäè ñàìîîöіíêó ñâîєї ðîáîòè. Ùî òîáі ïîòðіáíî çðîáèòè âäîìà,
ùîá íà íàñòóïíîìó óðîöі îòðèìàòè ãàðíèé ðåçóëüòàò?

Як поводитися 
під час грози і 
буревію 

8.
á
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Земля не належить нам. Це ми належимо Землі
Слова вождя індіанців племені сіу, 1854 р.

Урок 37. У чому унікальність планети Земля
Яку форму має планета Земля? Пригадай, 
які рухи здійснює наша планета. За який час 
Земля здійснює повний оберт навколо осі? 
А навколо Сонця? Які наслідки таких рухів?

 

Íàøà ïëàíåòà Çåìëÿ íåéìîâіðíî ãàðíà, íåïîâòîðíà é óíіêàëüíà. 
Ïîäіáíî äî іíøèõ ïëàíåò Ñîíÿ÷íîї ñèñòåìè, âîíà óòâîðèëàñÿ ç ìіæ-
çîðÿíîãî ïèëó і ãàçіâ. Її âіê – 4,5–5 ìіëüÿðäіâ ðîêіâ. Òіëüêè íà íàøіé 

ó ð

ïëàíåòі іñíóє æèòòÿ.

Ïðèãàäàé, ÿêі óìîâè ïîòðіáíі äëÿ іñíóâàííÿ æèòòÿ. ×îìó æèòòÿ 
ç’ÿâèëîñÿ ñàìå íà Çåìëі? ßêі її îñîáëèâîñòі ÿê ïëàíåòè ñïðèÿëè 
öüîìó?

1. Æèòòÿ íà Çåìëі çàðîäèëîñÿ çàâäÿêè ïîєäíàííþ áàãàòüîõ 
÷èííèêіâ. Ðîçãëÿíüòå ìàëþíîê 108 òà îáãîâîðіòü îäèí іç öèõ 
÷èííèêіâ. Ïðèïóñòіòü, äî ÿêèõ íàñëіäêіâ ïðèçâåëà á їõíÿ 
âіäñóòíіñòü. 

На Землі вода
існує у трьох 

агрегатних станах

Існування ґрунтуНаявність повітря-
ної оболонки

Земна кора –
тверда верхня
оболонка Землі

Куляста форма
Землі

Наявність великої
кількості води

Певна відстань
від Сонця

Швидкість
обертання навколо 

своєї осі

Мал. 108. Чинники, які сприяли появі життя на Землі

  Унікальна планетаУнікальна планета

1.
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2. Âèêîðèñòîâóþ÷è ìàëþíîê 109 òà ðіçíîìàíіòíі äæåðåëà 
іíôîð ìàöії, äîïîâíіòü ìàëþíîê äàíèìè òà ïîðіâíÿéòå ñåðåäíþ 
òåìïåðàòóðó íà ðіçíèõ ïëàíåòàõ çåìíîї ãðóïè. Çðîáіòü âіäïîâіäíèé 
âèñíîâîê.

Венера
+450 С

Земля

Марс
–40 С

Меркурій

Мал. 109. Планети Сонячної системи

3. Ïåðåãëÿíü âіäåî. Îïèøè, ÿêèé âèãëÿä ìàє 
íàøà Çåìëÿ ç êîñìîñó. ×èì âîíà âіäðіçíÿєòüñÿ 
âіä іíøèõ ïëàíåò?

 
 
 
 
 

4. ßêі іñíóþòü âçàєìîçâ’ÿçêè ìіæ ïîâіòðÿíîþ, òâåðäîþ і âîäíîþ 
îáîëîíêàìè Çåìëі? Ñïðîáóé çîáðàçèòè їõ ñõåìàòè÷íî.

2.
і

Земля 
в космосі 

3. 

4. 
á
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Æèòòÿ íà Çåìëі íå ìîæå іñíóâàòè ÿê äóæå ãëèáîêî ïіä çåìëåþ, òàê 
і çàíàäòî âèñîêî íàä її ïîâåðõíåþ. Ëèøå íåçíà÷íà ÷àñòèíà íàâêîëèø-
íüîãî ñåðåäîâèùà ïðèäàòíà äëÿ æèòòÿ.

5. ×è âïëèâàє äіÿëüíіñòü ëþäèíè íà íàøó Çåìëþ? Íàâåäè 
ïðèêëàäè çìіíè ïðèðîäè äіÿëüíіñòþ ëþäèíè ó âàøіé ìіñöåâîñòі. 
Ùî òè ìîæåø çðîáèòè äëÿ çáåðåæåííÿ ïðèðîäè ðіäíîãî êðàþ?

Ïëàíåòà Çåìëÿ áàãàòà íà ðіçíîìàíіòíі áàãàòñòâà (ðåñóðñè). Íàâ÷èâ-
øèñü їõ âèêîðèñòîâóâàòè, ìè ïîëåãøóєìî íàøå æèòòÿ. Àëå ïðè öüîìó 
çàáðóäíþєìî ïëàíåòó. Ïðîìèñëîâі ïіäïðèєìñòâà, òðàíñïîðò, åëåêòðî-
ñòàíöії çàáðóäíþþòü ïîâіòðÿ, âîäè, ґðóíòè, çàâäàþ÷è øêîäè íàøîìó
çäîðîâ’þ і çíèùóþ÷è äèêó ïðèðîäó. Êîæåí ç íàñ ìîæå çðîáèòè Çåìëþ 
áіëüø ÷èñòèì і çäîðîâèì ìіñöåì äëÿ æèòòÿ.

У Землю понад 8 мільйонів разів на добу вдаряють блискавки.

6. Íàïèøè åñå íà òåìó «Ïëàíåòà Çåìëÿ – ìіé äіì».

7. Âèêîðèñòîâóþ÷è äîäàòêîâі äæåðåëà іíôîðìàöії, ïіäãîòóé 
ïîâіäîìëåííÿ íà òåìó «×è є æèòòÿ íà іíøèõ ïëàíåòàõ Ñîíÿ÷íîї 
ñèñòåìè». Óêàæè äæåðåëà іíôîðìàöії, ÿêі âèêîðèñòàâ/-ëà.

Îöіíè ñâîþ äіÿëüíіñòü ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ öієї òåìè. Ïîçíà÷ êîæåí
іç ñåêòîðіâ âіäïîâіäíîþ öèôðîþ (1, 2, 3, 4, 5).

Активно
працював/-ла

Було 
цікаво

Було 
зрозуміло

Дізнався/-лася
нове

5.

6.

7.
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Урок 38. Екскурсія 
«Як почувається природа мого краю взимку?» 
(парк, сквер, сад)

Ìåòà: ñïîñòåðіãàòè çà çìіíàìè, ÿêі âіäáóâàþòüñÿ â ïðèðîäі âçèìêó; 
äîñëіäèòè îá’єêòè æèâîї òà íåæèâîї ïðèðîäè ñâîєї ìіñöåâîñòі; âñòà-
íîâèòè ïðè÷èííî-íàñëіäêîâі çâ’ÿçêè êîìïîíåíòіâ ïðèðîäè, ç’ÿñóâàòè
åêîëîãі÷íі ïðîáëåìè äîñëіäæóâàíîї òåðèòîðії òà ðîçðîáèòè ïðîïîçèöії
ùîäî їõ ðîçâ’ÿçàííÿ.

Îáëàäíàííÿ:
Ãðóïà 1 – ìåòåîðîëîãè: ïëàíøåò, àðêóø ïàïåðó ç òàáëè÷êîþ êàëåí-

äàðÿ ïîãîäè íà äåíü, îëіâöі, òåðìîìåòð, áàðîìåòð, ñíіãîìіðíà ðåéêà
àáî ëіíіéêà, ôëþãåð, ëóïà, ëîïàòà àáî ñîâîê, ôîòîàïàðàò.

Ãðóïà 2 – áîòàíіêè: ïëàíøåò, àðêóø ïàïåðó, îëіâöі, ëóïà, íàñіííÿ 
äëÿ ïіäãîäîâóâàííÿ ïòàõіâ; ôîòîàïàðàò àáî òåëåôîí, ïàêåòè äëÿ çáè-
ðàííÿ ïðèðîäíîãî ìàòåðіàëó.

Ãðóïà 3 – çîîëîãè: ïëàíøåò, àðêóø ïàïåðó, îëіâöі, ôîòîàïàðàò àáî 
òåëåôîí, ãîäіâíè÷êè, êîðì äëÿ ïòàõіâ.

Ãðóïà 4 – åêîëîãè: ïëàíøåò, àðêóø ïàïåðó, îëіâöі, ôîòîàïàðàò àáî 
òåëåôîí, ëóïà.

Горобець

Чиж

Сойка

Костогриз Щиглик

Дятел

Синиця

Повзик

Щоб до годівнички прилітали
різні птахи, підсипаємо туди
калорійне насіння, наприклад:

Традиційний корм: пшениця,
унесмажене насіння соняшнику

несмажене 
насіння

соняшнику

біле насіння
гарбуза

плоди горобини
і калини несолоні

очищені
горіхи

Методичні 
рекомендації 
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Àêòóàëіçàöіÿ çíàíü.

1. Õòî òàêі ìåòåîðîëîãè; áîòàíіêè; çîîëîãè; åêîëîãè?
2. Íàçâіòü: ïðèêëàäè òіë æèâîї і íåæèâîї ïðèðîäè; îçíàêè çèìè; 

ÿâèùà ïðèðîäè âçèìêó.
3. ßê äåðåâà ñïðàâëÿþòüñÿ ç ìîðîçàìè? ×îìó ëèñòÿíі äåðåâà íà 

çèìó ñêèäàþòü ëèñòÿ?
4. ßê ãîòóþòüñÿ òâàðèíè äî çèìè?
5. ×èì ìîæíà ïіäãîäîâóâàòè ïòàõіâ?
Çàâäàííÿ: âèãîòîâòå і ïðèíåñіòü ãîäіâíè÷êè òà êîðì äëÿ ïіäãîäіâëі 

ïòàõіâ.

Чи знаєте ви, що з кожних 10 синиць – 9 помирає взимку від голоду. Одна
годівничка може врятувати від загибелі 50 синиць. Одна синиця рятує від 
шкідників 10 дерев. Одне дерево забезпечує киснем 3 людей.

ÏÀÌ’ßÒÀÉÒÅ! Êèíóòèé íà çåìëþ ïàïіð ëåæàòèìå ïîíàä äâà ðîêè,
áëÿøàíêà – ïîíàä 30 ðîêіâ, ïîëіåòèëåíîâèé ïàêåò – 200 ðîêіâ, ñêëî – 
âі÷íî.

Çà ïіäñóìêàìè åêñêóðñії ïіäãîòóéòå çâіò.
 ßêі çìіíè âіäáóëèñÿ â íåæèâіé ïðèðîäі âçèìêó?
 ßê öі çìіíè âïëèíóëè íà æèòòÿ ìåøêàíöіâ âàøîãî êðàþ?
 Ùî ñïîäîáàëîñÿ âàì ó çèìîâîìó ïàðêó/ñàäó/ñêâåðі?
 Ç ÿêèìè ìåøêàíöÿìè äîñëіäæóâàíîї òåðèòîðії âè îçíàéîìèëè-
ñÿ?

Ùî íîâîãî äіçíàëèñÿ ïіä ÷àñ åêñêóðñії? ßêі áóëè òðóäíîùі? ×è 
âñå âäàëîñÿ?
Ùî íàéáіëüøå ñïîäîáàëîñÿ? ßêі âìіííÿ ñôîðìóâàëèñÿ? Äå çíà-
äîáëÿòüñÿ îäåðæàíі âìіííÿ і íàâè÷êè?
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Розділ 4. Пізнаємо різноманіття організмів
Птахам дані крила, рибам – плавці,

 а людям, які живуть у природі, –
 вивчення і пізнання природи – ось їхні крила

Хосе Марті, кубинський поет, письменник

Урок 39. Які особливості будови різних груп організмів
Які відмінності живої і неживої природи? Які 
групи організмів ти знаєш?

Îðãàíіçìè, ùî æèâóòü íà íàøіé ïëàíåòі, äóæå ðіçíîìàíіòíі. Ùîá
ëåãøå áóëî їõ âèâ÷àòè і ðîçіáðàòèñÿ â їõíüîìó ðîçìàїòòі, íàóêîâöі øó-
êàþòü ñïіëüíі îçíàêè îðãàíіçìіâ òà îá’єäíóþòü їõ ó ãðóïè – êëàñèôі-
êóþòü. Çàëåæíî âіä îñîáëèâîñòåé áóäîâè òà ïðîöåñіâ æèòòєäіÿëüíîñòі 
îðãàíіçìіâ ó÷åíі îá’єäíóþòü їõ ó ìàëі òà âåëèêі ñèñòåìàòè÷íі ãðóïè. 
Òè âæå çíàєø ïðî òàêі âåëèêі ãðóïè, ÿê áàêòåðії, ãðèáè, ðîñëèíè òà 
òâàðèíè. 

1. Ðîçãëÿíü іëþñòðàöіþ àíãëіéñüêîї 
õóäîæíèöі Àíіòè Äæåðàì (ìàë. 110). Íàçâè 
îðãàíіçìè, ÿêі íà íіé çîáðàæåíî. Äî ÿêèõ 
ãðóï âîíè íàëåæàòü? Çàïèøè.

 
 
 
 
 

ßêîї ãðóïè îðãàíіçìіâ íåìàє íà іëþñòðàöії?

 
Òåïåð ïîðіâíÿé íàçâè îðãàíіçìіâ, ÿêі òè çàïèñàâ/-ëà, ç íàóêîâè-

ìè: ñîíå÷êî ñåìèêðàïêîâå, êîíèê çåëåíèé, êóëüáàáà ëіêàðñüêà, ìèøà
õàòíÿ, îïåíüîê ëіòíіé. Іìåííèê – íàçâà ðîäó, öå ÿê íàøå ïðіçâèùå, à 
ïðèêìåòíèê – íàçâà âèäó – ÿê íàøå іì’ÿ. Ñàìå íàóêîâèìè íàçâàìè
îðãàíіçìіâ ïîñëóãîâóþòüñÿ â÷åíі, ùîá âіäðіçíÿòè ðіçíі âèäè é íå çà-

  класифікаціякласифікація
  видвид
  клітинаклітина

Мал. 110. Ілюстрація
Аніти Джерам

1. 
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ïëóòàòèñÿ ó âåëè÷åçíіé êіëüêîñòі íàðîäíèõ íàçâ. Íàïðèêëàä, êóëüáà-
áà ëіêàðñüêà âіäîìà ïіä ïîíàä äâîìà äåñÿòêàìè íàçâ: áàðàíêè, áàáêè, 
âîâ÷èé çóá, ïóñòîäóé, ëåòþ÷êè, äèêèé ìîëî÷àé, ìîëî÷íèê òà іí. Âèä –
öå ãðóïà îðãàíіçìіâ, ÿêі ïîäіáíі çà îñîáëèâîñòÿìè áóäîâè òà ïðîöåñàìè
æèòòєäіÿëüíîñòі, ìîæóòü ðîçìíîæóâàòèñÿ ç ïîêîëіííÿ â ïîêîëіííÿ, 
çàéìàþòü ïåâíó òåðèòîðіþ. Ïîäіáíі âèäè îá’єäíóþòü ó ðîäè.

2. Ïîðіâíÿéòå ñâіòëèíè íà ìàëþíêó 111 і âèáåðіòü îçíàêè (â÷åíі 
êàæóòü «êðèòåðії»), çà ÿêèìè íàâіòü íà ïåðøèé ïîãëÿä, áåç 
íàóêîâîãî âèâ÷åííÿ, âіäðіçíÿþòüñÿ âèäè ðîäó Êóëüáàáà і ðîäó 
Ìèøà.

                    Рід Кульбаба                                      Рід Миша

Види: Кульбаба
лікарська   

Кульбаба
ур урпурпурова       

Миша хатня
        

Миша Матті

Мал. 111. Види роду Кульбаба і роду Миша

Ùîá âіäíåñòè îðãàíіçì äî ïåâíîãî âèäó (êëàñèôіêóâàòè), âèêîðèñ-
òîâóþòü íå òіëüêè çîâíіøíіé âèãëÿä, à é áàãàòî іíøèõ êðèòåðіїâ, íà-
ïðèêëàä: ñêëàä ðå÷îâèí, îñîáëèâîñòі ïðîöåñіâ æèòòєäіÿëüíîñòі òîùî.
Íà áàçі öüîãî ñêëàäàþòü ñïåöіàëüíі êíèãè – âèçíà÷íèêè, çà ÿêèìè 
ìîæíà âèçíà÷èòè ïåâíèé âèä îðãàíіçìіâ.

3. Çà ÿêèìè îçíàêàìè òè âіäíîñèø îðãàíіçì äî òâàðèí, ðîñëèí 
÷è ãðèáіâ? Íàïèøè íàçâó âіäïîâіäíîї ãðóïè îðãàíіçìіâ òà її 
îçíàêè.

                                          

1   
2   
3   

2.

3.

2 3
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4. Ïðîàíàëіçóéòå äіàãðàìó íà ìàëþíêó 112 і âèçíà÷òå, ùî є 
ñïіëüíîãî ó ðîñëèí, ãðèáіâ і òâàðèí, à ÷èì âîíè âіäðіçíÿþòüñÿ.

1. Складаються з клітин
2. Клітини утворюють тканини
3. Клітини не утворюють тканин
4. Живляться готовими органічнимии

речовинами
5. Живляться самі, утворюючи

органічні речовини під час
фотосинтезу

6. Прикріплений спосіб життя
7. Активно рухаються
8. Ростуть протягом життя
9. Ростуть у певний період 

життя, наприклад від 
народження ще якийсь 
певний період

10. Дихають

Тварини

Гриби

5 7, 9
2
1,
10

6, 8 4
3

Мал. 112. Порівняння ознак рослин, грибів, тварин

Îðãàíіçìè äóæå ðіçíîìàíіòíі і ïðèõîâóþòü
÷èìàëî òàєìíèöü. Àëå â íèõ є áàãàòî і ñïіëüíî-
ãî – öå âëàñòèâîñòі îðãàíіçìіâ. Äіçíàéñÿ ïðî 
íèõ áіëüøå, ïðî÷èòàâøè òåêñò.

5. Ðîçïіçíàé, ÿêі âëàñòèâîñòі îðãàíіçìіâ çîáðàæåíî íà ìàëþí-
êó 113.

4. 

Властивості 
організмів 

5. 
1

Мал. 113. Властивості організмів

5

П _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ь

4

Р _ _ _ _ _ _ к

1 2

Живлення Виділення Р _ _

3

Р _ _ _ _  _ _ _ _ я
Обмін речовин
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Îðãàíіçì – öå ñêëàäíà ñèñòåìà, ùî ìàє áàãàòî åëåìåíòіâ, ÿêі ìіæ 
ñîáîþ ïîâ’ÿçàíі é óòâîðþþòü єäèíå öіëå. Íàéìåíøèìè åëåìåíòàìè   – 
îäèíèöÿìè áóäîâè і ôóíêöіé îðãàíіçìіâ – є êëіòèíè. Êëіòèíà ìîæå 
áóòè îðãàíіçìîì â îäíîêëіòèííèõ іñòîò. Ó áàãàòîêëіòèííèõ îðãàíіçìіâ 
ãðóïè êëіòèí, ÿêі âèêîíóþòü ñïіëüíó ôóíêöіþ, óòâîðþþòü òêàíèíè. 
Ç íèõ óòâîðåíі îðãàíè, ÿêі îá’єäíóþòüñÿ â ñèñòåìè îðãàíіâ і, íàðåøòі, 
îðãàíіçì.

6. Ïðîâåäè þíîãî äîñëіäíèêà ëàáіðèíòîì, ùîá âіí çóñòðіâñÿ 
ç äîñëіäíèöåþ, і ïîçáèðàé åëåìåíòè, ç ÿêèõ ïîáóäîâàíî îðãàíіçì. 
Óïèøè ïîñëіäîâíî їõíі íàçâè ó ñõåìó, ÿêà ïîêàæå ðіâíі îðãàíіçàöії 
îðãàíіçìіâ.

система органів

система органів

орган

орган

орган

клітинаклітина організм

організм

тканина

тканина

 

 

 

 

організм

7. Ðîçäèâèñü ìàëþíêè òà äîïèøè íà ñõåìі âñі ðіâíі îðãàíіçàöії 
îðãàíіçìó ëþäèíè.

    нервова клітина  нервова тканина

8. Ïåðåâіð, ÷è äîáðå òè çíàєø âëàñòèâîñòі 
îðãàíіçìіâ. 

9. Âèêîíàé çàâäàííÿ ïðî îñîáëèâîñòі áóäîâè 
òà æèòòєäіÿëüíîñòі ðîñëèí, ãðèáіâ і òâàðèí.

6.

7.

Завдання 8 

Завдання 9 

8.

9.
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Клітина – навдивовижу складна структура. 
…жоден комп’ютер будь-якої потужності за 
складністю ніколи не наблизиться до клітини. 
Комп’ютер   – то машина, хай у майбутньому 
він навчиться самостійно мислити і таке інше, 
але ніколи він не наздожене у розвитку клітину

Галина Лавренчук, 
доктор біологічних наук, радіобіолог

Урок 40. Як живуть і чим відрізняються клітини різних організмів
Як називають найменшу одиницю будови 
і функцій організмів?

Çà ðіçíèìè ïіäðàõóíêàìè â÷åíèõ, â îðãàíіçìі ëþäèíè 70–100 
òðèëüéîíіâ êëіòèí ïîíàä 200 ðіçíèõ òèïіâ. Âîíè âіäðіçíÿþòüñÿ çà ðîç-
ìіðàìè, ôîðìàìè, ôóíêöіÿìè, àëå ñïіëüíî ïðàöþþòü, ùîá çàáåçïå÷è-
òè æèòòÿ îðãàíіçìó. ßê і âіí, êëіòèíè æèâëÿòüñÿ, äèõàþòü, ðîñòóòü, 
ðîçìíîæóþòüñÿ. Ó íèõ òàêîæ є êðèõіòíі «îðãàíè» – ðіçíі çà ñâîїìè 
ôóíêöіÿìè ÷àñòèíêè – îðãàíåëè (ìàë. 114).

Êëіòèíè âêðèòі ìåìáðàíîþ, ÿêà òîíêîþ ïëіâêîþ îòî÷óє їõ і çà-
õèùàє âіä çîâíіøíіõ âïëèâіâ. Êëіòèíè ðîñëèí, ãðèáіâ і áàêòåðіé íàä 
ìåìáðàíîþ ìàþòü äîäàòêîâèé çàõèñò   – êëіòèííó ñòіíêó. 

Âíóòðіøíіé âìіñò êëіòèíè – öèòîïëàçìà, є â’ÿçêèì ðîç÷èíîì ðіç-
íèõ ðå÷îâèí. Ó íіé ðîçìіùåíі ÿäðî, ùî êåðóє êëіòèíîþ, òà îðãàíåëè, 
ÿêі çàáåçïå÷óþòü її æèòòÿ. Òàê, ìіòîõîíäðії çàáåçïå÷óþòü êëіòèíó  ї
åíåðãієþ.

Ó êëіòèíàõ ðîñëèí є ùå õëîðîïëàñòè, ÿêі óòâîðþþòü ðå÷îâèíè ïіä 
÷àñ ôîòîñèíòåçó çàâäÿêè ñîíÿ÷íîìó ñâіòëó, і âåëèêà âàêóîëÿ.

Розглянь зображену біля епіграфа деталізовану 3D-модель клі-
тини людини. Візуалізацію отримано в Гарвардському універси-
теті (США) за допомогою складної апаратури та певного типу 
мікроскопії. Це найдокладніша фотографія внутрішнього життя 
клітини. Детальніше можеш роздивитись унікальні зображення, 
перейшовши за QR-кодом.

Óâàæíî ðîçãëÿíüòå íà ìàëþíêó 114 áóäîâó êëіòèí ðіçíèõ
îðãàíіçìіâ.
Ïîñòàâòå ó âіäïîâіäíіé êîëîíöі òàáëèöі 1 íàâïðîòè íàçâ ñêëàäî-
âèõ êëіòèíè , ÿêùî òàêà ñêëàäîâà є, і  – ÿêùî її íåìàє.

  цитоплазмацитоплазма
  органелиорганели

1. 
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мембрана

мембрана
мембрана

мітохондрія
цитоплазма

цитоплазма
спадкова
інформація 
в ДНКядро

цитоплазма

мітохондрія

ядро

клітинна стінка

клітинна стінка

клітинна
стінка

ядро

мембрана

вакуоля

хлоропласт
мітохондрія
цитоплазма

Клітина 
тварин

Клітина 
грибів

Клітина
рослин

Клітина
бактерій

джгутик

Мал. 114. Будова клітин різних організмів

Òàáëèöÿ 1
Îñíîâíі âіäìіííîñòі áóäîâè êëіòèí ðіçíèõ îðãàíіçìіâ

Складові клітини

Клітини з ядром Клітини без ядра

тварин, людини рослин грибів бактерій
Клітинна стінка
Мембрана навколо 
клітини
Цитоплазма
Ядро
Мітохондрії
Хлоропласти
Велика вакуоля
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2. Êëіòèíà ìàє òàêó ñêëàäíó ñòðóêòóðó,
ùî її ìîæíà ïîðіâíÿòè ç ìіñòîì. Ïðîãó-
ëÿéñÿ éîãî âóëè÷êàìè.

3. Âèêîíàé ëàáîðàòîðíó ðîáîòó і íàïèøè
âèñíîâêè. Ïðî áóäîâó ìіêðîñêîïà, ïðàâèëà
ðîáîòè ç íèì òà ÿê ïðèãîòóâàòè ìіêðîïðåïàðàò
øêіðêè ëóñêè öèáóëі ïðî÷èòàé çà QR-êîäîì.

Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà
Ðîáîòà ç ìіêðîñêîïîì òà ïðèãîòóâàííÿ òèì÷àñîâîãî ïðåïàðàòó

Прилади і матеріали: мікроскоп, предметні та покривні скельця, пінцет, препа-
рувальна голка, вода, 2 %-й розчин калій йодиду, смужки фільтрувального паперу, 
цибулина цибулі ріпчастої.

1. Ïåðåâіð ñâîї çíàííÿ ïðî áóäîâó ìіêðî ñêîïà. 

2. Ðîçãëÿíü íà ìàëþíêó 115 ïîñëіäîâíіñòü äіé 
ïіä ÷àñ âèãîòîâëåííÿ ïðåïàðàòó øêіðêè ñîêîâè-
òîї ëóñêè öèáóëі òà ïîäèâèñü âіäåî.

Ïðèãîòóé òèì÷àñîâèé ìіêðîïðåïàðàò øêіðêè
ëóñêè öèáóëі.

Äëÿ òîãî ùîá êðàùå áà÷èòè êëіòèíè, êàïíè íà øêіðêó ñîêîâèòîї
ëóñêè öèáóëі 1 êðàïëþ êàëіé éîäèäó. Íàäëèøîê ðіäèíè çàáåðè ôіëü-
òðóâàëüíèì ïàïåðîì.

2. 
«Екскурсія»
клітинами різних 
організмів 

Лабораторна 
робота 

3. 

Лабораторне 
дослідження 

1. Розрізати цибулину 
на кілька частин

4. З увігнутого боку луски 
відокремити поверхневу 

плівку

5. Покласти відокремлену 
плівку у краплину калій йодиду 
на предметне скло і накрити їїна предметне скло і накрити її 

накривнним скельцем 

6. Фільтрувальним
папером зібрати 

розчин, що
виступає з-під 
накривного
скельця

2. Відокреммити соковиту луску

3. Поділити
луску на 
частини

Мал. 115. Послідовність виготовлення препарату шкірки луски цибулі

Завдання 
«Будова 
мікроскопа» 
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3. Çàìàëþé êіëüêà êëіòèí øêіðêè ñîêîâèòîї
ëóñêè öèáóëі òà ïіäïèøè ÿäðî, öèòîïëàçìó é 
âàêóîëþ.

4. Íàïèøè âèñíîâîê ïðî òå, ÿêі êîìïîíåíòè
êëіòèíè ìîæíà ïîáà÷èòè çà äîïîìîãîþ ñâіòëî-
âîãî ìіêðîñêîïà ó ïðåïàðàòі øêіðêè ñîêîâèòîї
ëóñêè öèáóëі.

 
 
 

Британську студію NSC Creative так зачарував внутрішній 
світ клітини, що вони створили мультфільм «Клітина! Клі-
тина! Клітина!», у якому разом з головними героями Сьюзі 
та її другом Раджем глядач потрапляє у веселу подорож 
до дивовижного світу цих мініатюрних фабрик життя. По-
дивись трейлер мультфільму. Які компоненти клітини ти 
розпізнав/-ла в ньому?   

Трейлер 
мультфільму 

4. Ïіäïèøè, êëіòèíè ÿêèõ îðãàíіçìіâ çîáðàæåíî íà ìàëþíêàõ.

мембрана
клітинна
стінка

ядро

хлоропласт

ядро

Êëіòèíà

 
Êëіòèíà

 
Êëіòèíà

 

5. Çðîáè ìîäåëі ðîñëèííîї і òâàðèííîї êëі  -
òèí (äåòàëüíіøå çà QR-êîäîì), ÿêі òåáå
áіëüøå çà öіêàâèëè: æåëàòèíîâó ÷è ïëà-
ñòèëіíîâó. Íà íàñòóïíîìó óðîöі âіçüìè
ó÷àñòü ó êîíêóðñі ìîäåëåé êëіòèí. 

Äîïèøè ðå÷åííÿ.

Найменшою одиницею будови і функцій організму є к  
Усі клітини вкриті м  , а всередині заповнені ц  
Життя клітини забезпечують її складові – о 

4.

Як зробити 
моделі клітин 

5.
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...мільярди їх розсіяно в природі. Невидимі, вони постійно 
супроводжують людину, втручаючись в ї ї життя або як 
вороги, або як друзі. Ці істоти численні в їжі, яку ми їмо, 
у воді, яку ми п’ємо, у повітрі, яким ми дихаємо… 

В. Л. Омелянський,
український учений, мікробіолог

У живій клітині вірус поводиться як жива істота, а поза 
клітиною – мертвий, як камінь.

В. М. Стенлі, американський вірусолог і біохімік

Урок 41. Хто такі бактерії та чим особливі віруси

1. ßêі îðãàíіçìè îïèñóє Â. Ë. Îìåëÿíñüêèé?

 

2. Îáãîâîðіòü âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ. Ñïіëüíó âіäïîâіäü çàïè-
øіòü íà îêðåìîìó àðêóøі. 

Як можна побачити 
бактерії?

Яка будова бактерій? Як ви розумієте вислів
В. М. Стенлі про віруси?

Ìіêðîîðãàíіçìè ìàþòü ðіçíó áóäîâó (àäæå äî íèõ íàëåæàòü і áàê-
òåðії, і äåÿêі ãðèáè), à їõíі 

ðîçìіðè íàáàãàòî ìåíøі çà 1   ìì. 
ßêùî ðîçìіð îá’єêòà ìåíøèé çà 
äåñÿòó ÷àñòêó ìіëіìåòðà, òî îêî 
ëþäèíè íå ìîæå éîãî ïîáà÷èòè. 
Òîìó íå äèâíî, ùî ñâіò ìіêðîñêî-
ïі÷íèõ «íåâèäèìîê» äîâãî õîâàâ-
ñÿ âіä ïîãëÿäó ëþäèíè. Òіëüêè іç 
âіäêðèòòÿì çáіëüøóâàëüíèõ ïðè-
ëàäіâ ç’ÿâèëàñü ìîæëèâіñòü âè-
â÷àòè ìіêðîîðãàíіçìè.

Áàêòåðії – ìіêðîñêîïі÷íі, çäå-ї
áіëüøîãî îäíîêëіòèííі îðãàíіçìè, 
ó ÿêèõ íåìàє ÿäðà òà áàãàòüîõ 
іíøèõ îðãàíåë, õàðàêòåðíèõ äëÿ 
êëіòèí ðîñëèí, òâàðèí і ãðèáіâ. 
Їõíÿ ñïàäêîâà іíôîðìàöіÿ çàïèñà-

ð ð ð

íà â ìîëåêóëі ÄÍÊ, ÿêà ðîçòàøî-
âàíà áåçïîñåðåäíüî â öèòîïëàçìі.

  мікробіологіямікробіологія
  бактеріїбактерії
  вірусивіруси

1.

2. 

Мал. 116. Порівняння розмірів клітин крові
людини і бактерії кишкова 

паличка та вірусів 
(1 нм – одна мільйонна частка міліметра)
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Ùå ìåíøі ðîçìіðè ìàþòü âіðóñè   – íåêëіòèííі ôîðìè æèòòÿ (âîíè
íå ìàþòü êëіòèííîї áóäîâè), ÿêі ïðîÿâëÿþòü îçíàêè і æèâîãî, і íåæè-
âîãî.

3. Ïðî÷èòàé іñòîðіþ ïðî ïåðøîãî ìèñëèâöÿ çà 
ìіêðîîðãàíіçìàìè. ßêà ðèñà õàðàêòåðó Àíòîíі 

âàí Ëåâåíãóêà є âàæëèâîþ äëÿ äîñëіäíèêà? Ðîçâèòîê 
ÿêîї íîâîї íàóêè ñòèìóëþâàëî âіäêðèòòÿ âèíàõіäíèêà? 

 
 

 4. Âïèøè ñåðåäîâèùà ïîøèðåííÿ áàêòåðіé.  

5. Ïðî÷èòàé ôóíêöії êîìïîíåíòіâ êëіòèíè
áàêòåðіé, ïîçíà÷åíі ëіòåðàìè íà ìàëþíêó, і 
íàïèøè їõíі íàçâè. 

À Ïіäòðèìóє ôîðìó êëіòèíè і çàõèùàє її.

 
Á Çàïîâíþє êëіòèíó, îá’єäíóє âñі її êîìïî-

íåíòè і çàáåçïå÷óє їõíþ âçàєìîäіþ.

 
Â Ìіñòèòü ñïàäêîâó іíôîðìàöіþ êëіòèíè 

áàêòåðіé.  
Ã Çàáåçïå÷óє ðóõ êëіòèíè áàêòåðіé.  

В Амстердамі (Нідерланди) створено перший у світі музей 
мікроорганізмів Micropia, де відвідувачі можуть відкрити для 
себе таємничий мікросвіт. Причому з багатьма експонатами 
можна взаємодіяти інтерактивно. Крім того, Micropia – це не
тільки музей, але й своєрідний «зоопарк» мікроорганізмів, 
оскільки більша частина його експонатів є живими. А поки 
потрапиш до цього музею, подивись про нього відео.

Першовідкривачі 
невидимого світу 

3.

4.

А Б

ВВ

Г

5. 

Музей Micropia 
в Амстердамі 
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6. Ïîìіðêóéòå і âèïèøіòü ñëîâà ç õìàðèíêè
ñëіâ, ÿêі ïîâ’ÿçàíі ç âіðóñàìè. Ïîÿñíіòü 
âàø âèáіð.

 
 
 

 

7. Óÿâè, ùî òè íà ïëàíòàöії òþòþíó, äå âñі 
ðîñëèíè âðàæåíі õâîðîáîþ. ßê їõ âèëіêóâàòè? 

Ïîòðіáíî âèÿâèòè òå, ùî ñïðè÷èíÿє çàõâîðþâàí  íÿ, 
òîáòî çáóäíèêà õâîðîáè. ßê öå çðîáèòè? Ïðèãàäàé, 
ÿê øóêàòè âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ. Çàïðîïîíóé ñâîþ 
ãіïîòåçó (çäîãàä) і ÿê її ïåðåâіðèòè.

 
 
 

Òåïåð ðîçâ’ÿæåìî öå çàâäàííÿ ðàçîì ç ìіêðîáіîëîãîì Äìèòðîì Éî-
ñèïîâè÷åì Іâàíîâñüêèì (1864–1920), ÿêèé âіäêðèâ âіðóñè. À ÿê âіí öå 
çðîáèâ, ðîçãëÿíü íà ñõåìі.

6. 

Мал. 117. Листки
здорової

та хворої рослини
тютюну

7. 

хворі рослини тютюну запитання:
хто збудник хвороби?

гіпотеза: бактерії

якщо це бактерії, 
то їх можна побачити 

у мікроскоп
якщо пропустити сік з
хворих рослин через
бактеріальний фільтр, 
що затримує клітини 
бактерії, у ньому не 
залишиться збудника 

хвороби

перевіряємо гіпотезу

нагрівання соку 
з хворих рослин до

+60–+70 С уб’є 
збудника, якщо він
має хоч якісь ознаки 

живого

але здорові рослини, 
яким ввели

профільтрований сік, 
захворіли

бактерії ростуть на спе-
ціальних лабораторних 
середовищах, тому сік з 
хворих рослин, капаємо 
на таке середовище

не видно клітин бактерій  
у мікроскоп

збудник хвороби не
росте на середовищі

здорові рослини, яким
введено в подряпини, 
нагрітий сік хворих
рослин, не захворіли
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íèé çà ðåçóëüòàòàìè öèõ äîñëіäæåíü? Çðîáè ñâіé âèñíîâîê.

 
 
 

8. Ïîäèâèñü âіäåî, ÿê êîðîíàâіðóñ, ùî 
ñïðè÷èíÿє Covid-19, çàðàæàє îðãàíіçì 
ëþäèíè. Çðîáè ïàïåðîâі ìîäåëі êîðîíà-
âіðóñó, à òàêîæ ìåìáðàíè êëіòèíè іç 
ñïåöіàëüíèìè ìîëåêóëàìè, äî ÿêèõ âіí ïðèêðіïëþєòüñÿ ïіä ÷àñ 
çàðàæåííÿ.

9. Âèêîíàé òåñò ïðî áàêòåðії і âіðóñè 
(çàâäàííÿ 2), ïåðåéøîâøè çà QR-êîäîì.
Çàïèøè çíà÷åííÿ êëþ÷îâîãî ñëîâà, ÿêå
óòâîðèëîñü.

 
 

10. Êîëè òè ïîçíà÷èø  îçíàêè, õàðàêòåðíі äëÿ âіðóñіâ, çàëè-
øàòüñÿ òі, ùî ïðèòàìàííі áàêòåðіÿì:

 ìàþòü çíà÷íî ìåíøі ðîçìіðè, íіæ іíøі îðãàíіçìè;
íå ìàþòü êëіòèííîї áóäîâè;
ìàþòü êëіòèííó ñòіíêó, öèòîïëàçìó, îðãàíåëè;
ñàìîñòіéíî æèâëÿòüñÿ, ðîñòóòü, äіëÿòüñÿ;
ïðîÿâëÿþòü âëàñòèâîñòі æèâîãî òіëüêè â êëіòèíàõ іíøèõ îð-
ãàíіçìіâ;
ìîæíà ïîáà÷èòè ó ñâіòëîâèé ìіêðîñêîï.

11. Ðèìñüêèé ó÷åíèé Ìàðê Òåðåíöіé Âàððîí Ðåàòèíñüêèé ïèñàâ: 
«Ëþäè çàæèâóòü êðàùå, êîëè ïіçíàþòü çàêîíè òâàðèí і ðîñëèí, 
à ìîæå, é іíøèõ íå âіäîìèõ їì іñòîò. Іíøèõ? À ÷îìó á íі? Òå, 
ùî ìè їõ íå áà÷èìî, íå îçíà÷àє, ùî їõ íåìà...» ßê òè äóìàєø, 
÷è âàðòî âèâ÷àòè áàêòåðії òà âіðóñè? Íàâåäè êіëüêà àðãóìåíòіâ.

 
 
 
 

8.

9.
(

10.

11.

Відео та модель 
вірусу і клітинної 
мембрани 

Тест про бактерії 
і віруси 
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Здавен існує суперечність: 
Один мікроб – наш вірний друг,
А інший – ворог небезпечний, 
Розплідник пошесних недуг

Б. П. Мацелюх, 
український мікробіолог, 

генетик

Урок 42. Яке значення бактерій та вірусів?
1. ÂІË, Çіêà, êîðîíà… Áіîëîã Äåâіä Ãóäñåë ìàëþє ïðèâàáëèâèìè 
æàõëèâі, ñìåðòåëüíі… Éîãî ðîáîòè – ïðåêðàñíå ïîєäíàííÿ 

ð Ä ó ð

ìèñòåöòâà òà íàóêè, áî áàçóþòüñÿ íà íàóêîâèõ äîñëіäæåííÿõ 
ó÷åíîãî. ×è ìîæåø ðîçïіçíàòè, êîãî çîáðàæàє â÷åíèé íà ñâîїõ 
ìàëþíêàõ?

    

               ВІЛ                       Зіка             корона  

2. Ïîäèâèñü âіäåî ïðî áàêòåðії і âіðóñè 
òà ÿêі õâîðîáè âîíè ñïðè÷èíÿþòü. Áóäü 
óâàæíèì/-îþ, ùîá ïðàâèëüíî âèêîíàòè 
çàâäàííÿ.

 Ïðèãàäàé ç ìèíóëîãî óðîêó і ïîñòàâ «+» áіëÿ òèõ çáóäíèêіâ õâî-
ðîá, ÿêі ìîæíà ïîáà÷èòè ó ñâіòëîâèé ìіêðîñêîï.

 áàêòåðії    âіðóñè
 Ùî òàêå ñèìïòîìè õâîðîáè? 
 Âèçíà÷, ÿêå çі çãàäàíèõ ó âіäåî çàõâîðþâàíü áàêòåðіàëüíå, à ÿêå    – 

âіðóñíå. Íàìàëþé çíà÷îê , ÿêùî çáóäíèê õâîðîáè – áàêòåðії, òà 
, ÿêùî çáóäíèêîì є âіðóñ. Ïîðó÷ íàïèøè, ÿêі òè ùå çíàєø áàêòå-

ðіàëüíі òà âіðóñíі õâîðîáè, і ïîçíà÷ їõ âіäïîâіäíèìè çíà÷êàìè.

Мал. 118. Коронавірус 
в краплині з дихальних

шляхів.
Малюнок Д. Гудсела   симптоми хворобисимптоми хвороби

  профілактикапрофілактика
   захворювань   захворювань

1.

2.

Бактерії, віруси 
і хвороби 
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ãðèï    ïðàâåöü

êàøëþê  ïîëіîìієëіò

äèôòåðіÿ  ãåïàòèò Â

êіð

 ßêèìè øëÿõàìè ìîæóòü ïîòðàïèòè áàêòåðії òà âіðóñè â íàø
îðãàíіçì?
Ïîçìàãàéòåñÿ ãðóïàìè, õòî їõ áіëüøå çàïàì’ÿòàâ ç âіäåî.
 Íà îñíîâі îäåðæàíîї іíôîðìàöії ñêëàäіòü ñõåìó ïåðåäà÷і áàêòå-

ðіé і âіðóñіâ ìіæ ó÷íÿìè ïіä ÷àñ çâè÷àéíîãî äíÿ â øêîëі (âіäâіäóâàí-
íÿ òóàëåòіâ áåç ìèòòÿ ðóê àáî ìèòòÿ їõ áåç ìèëà, ïîõіä äî øêіëüíîї
їäàëüíі, ïîçè÷àííÿ ðó÷îê ÷è іíøèõ ðå÷åé ó äðóçіâ, ðóêîñòèñêàííÿ,
âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðіâ, òåëåôîíіâ, ïèòòÿ ç îäíієї ïëÿøêè òîùî).

 ßêèé çàõèñíèé ìåõàíіçì äîïîìàãàє íàøîìó îðãàíіçìó áîðîòèñÿ 
çі çáóäíèêàìè çàõâîðþâàíü: âіðóñàìè òà áàêòåðіÿìè? 

 ×è âñі áàêòåðії, ÿêі є â îðãàíіçìі ëþäèíè, øêіäëèâі?  
 ßêі çàñîáè ïðîôіëàêòèêè іíôåêöіéíèõ çà-

õâîðþâàíü ïåðåëі÷åíî ó âіäåî? Ïåðåéäè çà QR-
êîäîì і âèêîíàé çàâäàííÿ. ßêùî éîãî ïðàâèëüíî 
âèêîíàєø, âіäêðèєòüñÿ ïîñòåð ÞÍІÑÅÔ ç ðåêî-
ìåíäàöіÿìè ùîäî çàïîáіãàííÿ ïîøèðåííþ êîðî-
íàâіðóñíîї іíôåêöії. Ñêîðèñòàâøèñü îäåðæàíîþ іíôîðìàöієþ, ðîçðîáè
ñâіé ïîñòåð-ïàì’ÿòêó ïðî ïðîôіëàêòèêó áàêòåðіàëüíèõ і âіðóñíèõ çà-
õâîðþâàíü.

3. Âіäîìî, ùî ó ïîâіòðі çàêðèòèõ ïðèìіùåíü, ó ÿêèõ ïåðåáóâàє 
áàãàòî ëþäåé, ìіñòèòüñÿ íàéáіëüøå ìіêðîîðãàíіçìіâ, ñåðåä ÿêèõ 
ìîæå áóòè çíà÷íà êіëüêіñòü õâîðîáîòâîðíèõ. ßê äóìàєø ÷îìó?

 
 
 

Ùîá âèÿâèòè áàêòåðії â ïîâіòðі, ìіêðîáіîëîãè âèêîðèñòîâóþòü
ñïå  öіàëüíі ïîæèâíі ñåðåäîâèùà â ÷àøêàõ Ïåòðі (ìàë. 119). Íà íèõ 
áàêòåðії óòâîðþþòü ñêóï÷åííÿ êëіòèí – êîëîíії, ÿêі ìîæíà ïîáà÷è-
òè íåîçáðîєíèì îêîì. Ðîçãëÿíü óâàæíî ôîòîãðàôії ÷àøîê Ïåòðі, ÿêі 
îäåðæàëè äîñëіäíèêè, ïðîâіâøè âèâ÷åííÿ êіëüêîñòі ìіêðîîðãàíіçìіâ
ïîâіòðÿ êëàñó â ðіçíèé ïåðіîä äíÿ.

Завдання про 
профілактику 
інфекційних 
захворювань 

3.
á

 

 

 

 
 



32

А    Б     В

Мал. 119. Мікроорганізми повітря класу: до уроків (А), 
після другого уроку (Б) і після уроків (В)

ßêі âèñíîâêè ìîæíà çðîáèòè іç öüîãî äîñëіäæåííÿ ìіêðîáіîëîãіâ?
Çàïðîïîíóé, ùî ìîæíà çðîáèòè äëÿ çìåíøåííÿ êіëüêîñòі ìіêðîîðãà-
íіçìіâ ó ïîâіòðі êëàñó.

 
 
 
 

4. Âèçíà÷, ÿêà ðîëü áàêòåðіé є êîðèñíîþ , à ÿêà – íі . 
Âіäïîâіäíî äîìàëþé ó çíà÷êó ðîòèê äîãîðè àáî äîíèçó.

Áàêòåðії ïñóþòü õàð÷îâі ïðîäóêòè.
Áàêòåðії â ґðóíòі ðîçêëàäàþòü ðå÷îâèíè âіäìåðëèõ îðãàíіçìіâ і 
çàáåçïå÷óþòü éîãî ðîäþ÷іñòü.
Áóëüáî÷êîâі áàêòåðії â êîðåíÿõ êâàñîëі, ñîї, áîáó (òà äåÿêèõ 
іíøèõ ðîñëèí) çàáåçïå÷óþòü öі ðîñëèíè ïîòðіáíèì äëÿ íèõ àçî-
òîì ç ïîâіòðÿ.
Áàêòåðії óòâîðþþòü àíòèáіîòèêè, âіòàìіíè, ãîðìîíè, ÿêі âèêî-
ðèñòîâóþòü ó ìåäèöèíі.
Áàêòåðії ñïðè÷èíÿþòü çàõâîðþâàííÿ ëþäèíè, òâàðèí, ðîñëèí.
Áàêòåðії ñïðè÷èíÿþòü çàõâîðþâàííÿ êîìàõ – øêіäíèêіâ ðîñ-
ëèí.
Áàêòåðії êèøêіâíèêà ëþäèíè ïîëіïøóþòü òðàâëåííÿ, óòâîðþ-
þòü êîðèñíі âіòàìіíè, çàõèùàþòü âіä õâîðîáîòâîðíèõ áàêòåðіé.
Öіàíîáàêòåðії ñïðè÷èíÿþòü «öâіòіííÿ âîäîéì».
Áàêòåðії î÷èùóþòü ñòі÷íі âîäè, ðîçêëàäàþòü ðіçíîìàíіòíі âіä-
õîäè.
Áàêòåðії âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèãîòîâëåííÿ ñèðіâ, êèñëîìîëî÷-
íèõ ïðîäóêòіâ, êâàøåííÿ îâî÷іâ.

4.
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Òåïåð ïîëі÷è, ÿêèõ ðîëåé áàêòåðіé âèéøëî áіëüøå: êîðèñíèõ ÷è 
øêіäëèâèõ. ßêèé âèñíîâîê ïðî çíà÷åííÿ áàêòåðіé ó ïðèðîäі і äëÿ ëþ-
äèíè ìîæíà çðîáèòè?

 
 
 

5. Äîïîâíè іíòåëåêò-êàðòó ïðî âèêîðèñòàííÿ áàêòåðіé ëþäèíîþ. 

ВИКОРИСТАННЯ 
БАКТЕРІЙ
ЛЮДИНОЮ

Медицина
Сільське

господарство

Харчова 
промисловість

препарати
з корисними
для людини 
бактеріями

Охорона
довкілля

кормові добавки 
для тварин

бактерійні
добрива

препарати для
захисту рослин 

від комах- 
шкідників
і хвороб

6. Ïðî÷èòàé ñòàòòþ òà âèêîíàé ïðîєêò, ùîá äіçíàòèñü, ÿê áàêòåðії 
âèêîðèñòîâóþòü ó õàð÷îâіé ïðîìèñëîâîñòі, òà
íàâ÷èòèñÿ ãîòóâàòè âäîìà ñìà÷íі òà êîðèñíі
êèñëîìîëî÷íі ïðîäóêòè. 

7. ×àñòî ìè íå çàìèñëþєìîñÿ ïðî ñâіò ìіêðîñêîïі÷íèõ áàêòåðіé і 
âіðóñіâ, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ áіëÿ íàñ і íàâіòü â íàøîìó îðãàíіçìі. 
Âîíè ìàëåíüêîãî ðîçìіðó і íåâèäèìі äëÿ îêà ëþäèíè, òî, 
ìîæëèâî, é ñïðàâäі íå ìàþòü îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ. ßêà òâîÿ 
äóìêà ïðî ðîëü áàêòåðіé і âіðóñіâ?

 
 
 
 

5.

Кисломолочні 
продукти 

6. 

7.
і
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Квіти, як і люди, – живі, у них є душа
Катерина Білокур, 

українська художниця

Урок 43. Які органи у квіткової рослини
Які ознаки відрізняють 
рослини від тварин 
і грибів? Пригадай будову 
рослин.

1. Ðàçîì іç ñóñіäîì/ñóñіäêîþ ïî ïàðòі îáåðіòü îçíàêè, õàðàêòåðíі 
òіëüêè äëÿ ðîñëèí, òіëüêè äëÿ òâàðèí, à òàêîæ ñïіëüíі äëÿ íèõ 
îáîõ. Ïîñòàâòå íîìåðè öèõ îçíàê ïіä âіäïîâіäíèìè ñâіòëèíàìè.

1 складаються з клітин;
2  живляться готовими органічними ре-

човинами;
3  живляться самі, утворюючи органіч-

ні речовини під час фотосинтезу;

4 прикріплений спосіб життя;
5 активно рухаються;
6 дихають;
7 ростуть протягом життя;
8 ростуть до певного віку.

   

2. Óïіçíàé íà ñâіòëèíàõ ðîæó (íàðîäíà íàçâà – ìàëüâà), 
ïіäñíіæíèê, âîëîøêó, ÷îðíî áðèâöі, êàëèíó, äóá òà ïіäïèøè їõ.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Мальви
та троянди,

Катерина Білокур

  органорган
  пагінпагін
  корінькорінь
  квітковіі іквітков
  покритонасінніпокритонасінні

1.
і

2.
і
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ßêі іç öèõ ðîñëèí çîáðàæåíі íà êàðòèíі Êàòåðèíè Áіëîêóð «Ìàëü-
âè і òðîÿíäè» (çîáðàæåííÿ áіëÿ åïіãðàôà)? ×è ìîæåø ðîçïіçíàòè 
íà íіé і íàçâàòè ùå ÿêіñü ðîñëèíè?

Ðîñëèíè äóæå ðіçíîìàíіòíі, àëå, ÿêùî óâàæíî ðîçäèâèòèñü, òî 
ìîæíà ïîáà÷èòè, ùî і âåëåòåíñüêèé äóá, і òåíäіòíà âîëîøêà, і 

êðàñóíÿ êàëèíà ìàþòü ïîäіáíі îðãàíè, õî÷à âîíè âіäðіçíÿþòüñÿ çà ðîç-
ìіðàìè, ôîðìîþ, êîëüîðîì. Îðãàí – öå ÷àñòèíà 
îðãàíіçìó, ùî ìàє ïåâíó áóäîâó òà âèêîíóє ïåâ-
íі ôóíêöії. Ïðî÷èòàé íàóêîâó êàçêó «ßêèé îð-
ãàí íàéãîëîâíіøèé».

3. Ðîçïіçíàé і ïіäïèøè îðãàíè ðîñëèíè íà ìàëþí  êó 120.

_ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

Мал. 120. Будова рослини стручкового перцю

Íàñ çà÷àðîâóþòü êâіòêè – âåëèêі é ìàëі, ÿñêðàâі é íå äóæå, çà-
ïàøíі і çîâñіì áåç çàïàõó. Ëþäèíó і òâàðèí ïðèâàáëþþòü íàñàìïåðåä 
ïåëþñòêè êâіòêè, àëå äëÿ ðîñëèíè âàæëèâіøå çíà÷åííÿ ìàþòü âíó-
òðіøíі її ÷àñòèíè: òè÷èíêè і ìàòî÷êà. Ó òè÷èíêàõ óòâîðþєòüñÿ ïèëîê, 
ÿêèé áåðå ó÷àñòü ó çàïèëåííі. À ç ìàòî÷êè, âíàñëіäîê ïîòðàïëÿííÿ íà 
íåї ïèëêó (çàïèëåííÿ), ðîçâèíåòüñÿ ïëіä ç íàñіíèíàìè. Çà íàÿâíіñòþ 

Який орган
найголовніший 

3.
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êâіòêè âèîêðåìëåíî ãðóïó êâіòêîâі ðîñëèíè. Іíøà íàçâà öієї ãðóïè 
ðîñëèí   – ïîêðèòîíàñіííі, àäæå ç êâіòêè ïіñëÿ çàïèëåííÿ ðîçâèâàєòü-
ñÿ ïëіä ç íàñіíèíàìè. Íàñіíèíà âêðèòà ñòіíêàìè ïëîäó, ÿêі çàõèùàþòü 
її âіä íåñïðèÿòëèâèõ âïëèâіâ äîâêіëëÿ і ñëóãóþòü äëÿ її ïîøèðåííÿ.

4. Ðîçãëÿíü áóäîâó êâіòêè (ìàë. 121) і äîïèøè ïðîïóùåíі ôóíêöії 
її ÷àñòèí.

Тичинка,
в ній утворюється

_ _ _ _ _

Маточка,
з неї після запилення 

розвинеться
_ _ _ _ 

Пелюстки
приваблюють комах
для запилення квітки

Пилок,
коли переноситься 

комахами, вітром або 
водою, запилює маточку

Чашолистки
захищають частини квітки 

до ї ї розкривання

Квітколоже

Квітконіжка

на них 
тримаються 

всі частини квітки
Мал. 121. Будова квітки

5. Óòâîðåííÿ ïëîäó ç êâіòêè – äîñèòü òðèâàëèé ïðîöåñ. Òîìó 
áіëü øіñòü ç íàñ çâåðòàє óâàãó çäåáіëüøîãî
íà éîãî ïî÷àòîê (êâіòêó) і êіíåöü (äîçðіëèé
ïëіä). Ðîçãëÿíü íà ìàëþíêó 122 і ïîäèâèñü
âіäåî, ÿê óòâîðþєòüñÿ ïëіä âèøíі.

пелюстки
соковитасоковита 
частина
плоду

тверда
частина 
плоду

шкірка
плоду

насінина

тичинка
маточка

ччашолистки частина маточки,
що утворить насінинущо утворить насінину

Мал. 122. Утворення плоду вишні

Ïîñïîñòåðіãàé óëіòêó, ÿê ç êâіòêè óòâîðþєòüñÿ ïëіä ó ðîñëèíè, 
ÿêó îáåðåø. Íàìàëþé ñõåìó çà çðàçêîì äëÿ ÿáëóíі (ìàë. 123). 
Ñôîòîãðàôóé êîæåí åòàï.

Мал. 123. Утворення плоду яблуні

4. 

5.
áі

Як утворюється 
плід 
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6. Äîïîâíè іíòåëåêò-êàðòó «Áóäîâà êâіòêîâîї ðîñëèíè». 

утворює плід 
з насінням

забезпечують розмноження захист насіння, 
його поширення

з нього виростає 
нова рослина

брунька з неї розвиваються нові _ _ _ _ _ _

транспортує 
по рослині воду 

з речовинами, є опорою 
для надземної частини

здійснює фотосинтез, 
забезпечує обмін кисню 
і вуглекислого газу, 
випаровує водузабезпечує живлення 

і ріст
утримує рослину в ґрунті, поглинає з ґрунту 
воду з речовинами, може запасати поживні 

речовини

Інтелект-карта
«Будова квіткової рослини»

_ _ _ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _

Органи рослини

_ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ 

пагін

Îòæå, є îðãàíè, ÿêі çàáåçïå÷óþòü æèâëåííÿ òà ðіñò ðîñëèíè, – öå
ê_ _ _ _ _ , ñ_ _ _ _ _, ë_ _ _ _ _, á_ _ _ _ _ _ (ðàçîì ñêëàäàþòü ïàãіí). 
À є îðãàíè, ùî çàáåçïå÷óþòü ðîçìíîæåííÿ ðîñëèíè, – öå ê_ _ _ _ _, 
ï_ _ _ , í_ _ _ _ _ _.

7. ×àñòî âèêîðèñòîâóþòü ñëîâî «êâіòêà» çàìіñòü «ðîñëèíà». 
Ïîìіðêóé, ÷è ìîæíà íàçèâàòè ðîñëèíó êâіòêîþ. Àðãóìåíòóé 
ñâîþ âіäïîâіäü.

 
 
 

6.

7.
Ï
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Кажуть, з космосу планета Земля здається блакит-
ною. Але якщо летіти невисоко над землею, там, де 
завершуються водні простори, на континентах, вона 
набуває зеленого кольору. Це зеленіє багатомільйонна 
армія таємничого й такого недостатньо вивченого 
світу рослин

Рослини. Дитяча енциклопедія

Урок 44. Водорості та спорові рослини: хто у воді, а хто на суходолі
Чи всі рослини, які ти бачив/-ла, утворюють квітки? 
Які ти знаєш рослини, що живуть у водоймах?

1. Âіäãàäàéòå çàãàäêè ïðî ðîñëèíè, çîáðàæåíі íà ìàëþíêó.

Що ж це за дівчина:
не швачка і не майстриня,
бо сама нічого не шиє,
але в голках цілий рік?
сосна (голонасінні)

Створюємо ліси казкові,
але не на суші, а в морі.

в _ _ _ _ _ _ _ _

На зеленії листочки
одягли білі віночки.
Усміхаючись весні,

зацвітають … 
яблуні (квіткові)

З ніжкою і таємничою коробочкою,
зелена рослинка без кореня,

стелиться м’якою зеленою купкою –
окрасою лісового пня.

м _ _ 

Ця невисока рослинка
мріє бути, як ялинка.

Навесні – бурі гілочки і шишки,
 влітку – зелені голочки.

х _ _ _ 

За легендою, раз на рік уночі в мене квітка зацвітає,
але хто біологію знає, той дарма в лісі не блукає.

п _ _ _ _ _ _ _ 

рослиниквіткові р
мохи 

иголонасінні рослин

ххвощі

папороті

мохи 

квітткові
росслини 

водорості

плауни

  сланьлан
  спориспори

1.
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2. Ðîçãëÿíü ñõåìó (ìàë. 124) і çâåðíè óâàãó, çà ÿêèìè îçíàêàìè 
ðîñëèíè îá’єäíóþòü ó ãðóïè. 

мають тканини, 
корінь і пагін

Рослини

таломні рослини вищі рослини

 червоні
водорості поширюються 

спорами
поширюються

насінням

спорові 
рослини

 покритонасінні,
або квіткові

не мають тканин,
кореня і пагона

 голонасінні плауни мохи

 зелені
водорості

 папороті

 хвощі

насінні 
рослини

Мал. 124. Різноманітність рослин

Ó  âîäîðîñòåé íåìàє òêàíèí і îðãàíіâ, ÿê ó êâіòêîâèõ ðîñëèí. Òîìó 
їõíє òіëî íàçèâàþòü ñëàííþ, àáî òàëîìîì. Íàñіííі ðîñëèíè, òàêі ÿê 
ïîêðèòîíàñіííі (êâіòêîâі) і ãîëîíàñіííі, ðîçìíîæóþòüñÿ íàñіíèíàìè.
À ñïîðîâі ðîñëèíè ôîðìóþþòü ñïîðè (êëіòèíà ÷è êіëüêà êëіòèí, çàõè-
ùåíèõ îáîëîíêàìè), ç ÿêèõ çà ñïðèÿòëèâèõ óìîâ óòâîðþєòüñÿ íîâà 
ðîñëèíà.

3. Îçíàéîìòåñü ç іíòåëåêò-êàðòàìè і 
äіçíàéòåñÿ îñíîâíі îñîá ëè âîñòі áóäîâè, 
æèòòÿ, çíà÷åííÿ âîäîðîñòåé, ìîõіâ, 

2.

Інтелект-карти про 
водорості, мохи, 
плауни, хвощі, 
папороті 

3. 
і
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ïëàóíіâ, õâîùіâ òà ïàïîðîòåé. Êîðîòêî îáãîâîðіòü ó ãðóïі, ùî 
äіçíàëèñÿ íîâîãî ïðî öі ðîñëèíè.

4. Óâàæíî ðîçãëÿíü çîáðàæåííÿ ðîñëèí. Ó êîæíîìó ðÿäêó є 
ÿêàñü çàéâà. Ïîÿñíè ÷îìó.

1.  2.   3.   Çàéâà ðîñëèíà

1.  2.  3.  Çàéâà ðîñëèíà

1.  2.  3.  Çàéâà ðîñëèíà

5. Âіäãàäàé, ïðî ÿêі ç ïåðåëі÷åíèõ ðîñëèí іäåòüñÿ ó íàñòóïíèõ 
òåêñòàõ: ïëàóíè, ïàïîðîòü, çîçóëèí ëüîí, õâîùі, õëîðåëà.

 Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî öå ìàëåíüêà îäíîêëіòèííà çåëåíà âîäî-
ðіñòü êóëÿñòîї ôîðìè, ÿêà, êðіì òîãî, ùå é íåðóõîìà, çíà÷åííÿ її âàãî-
ìå. Âіäîìà âîíà ñâîєþ çäàòíіñòþ î÷èùóâàòè âîäó. Ïіä ÷àñ ôîòîñèíòåçó
öÿ âîäîðіñòü óòâîðþє áàãàòî êèñíþ. ×åðåç öå її âèêîðèñòîâóþòü íà
ïіäâîäíèõ ÷îâíàõ і ó êîñìі÷íèõ êîðàáëÿõ. Öþ âîäîðіñòü çà ïîæèâíіñ-
òþ ïîðіâíþþòü ç ÿëîâè÷èì ì’ÿñîì, áî â її êëіòèíàõ є áàãàòî êîðèñíèõ 
ðå÷îâèí.  

 Â îïîâіäàííі Âàñèëÿ ×óõëіáà «Õàòèíà ïіä ñîñíàìè» áàáóñÿ ðîçïî-
âіäàє äіòÿì: «Є, ïðèìіðîì, çàÿ÷à êàïóñòà і çîçóëèí ëüîí, ñîáà÷à êðî-
ïèâà і âåäìåæà öèáóëÿ, ìèøà÷èé ãîðîøîê і êіíñüêèé ùàâåëü. ×îãî 
òіëüêè íà ñâіòі íåìàє...» Ïіä ÿêîþ іç öèõ íàçâ çàõîâàíèé ìîõ?  
 

 Єâãåí Øìîðãóí, óêðàїíñüêèé ïèñüìåííèê, êðàєçíàâåöü ó êíèæöі 
«Çåëåíі ñóñіäè» ïðî ðîñëèíó, ÿêó òîáі ïîòðіáíî âіäãàäàòè, ïèøå òàê: 
«Öþ ìàëåíüêó ðîñëèíêó, ñõîæó íà іãðàøêîâó ñîñîíêó, ëè÷èëî á íà-
çèâàòè äèòèí÷àì. Òà… âèÿâèëîñÿ, ùî âіí ñïðàâäі íàéñòàðіøèé ç óñіõ 
çåëåíèõ ñóñіäіâ. Ùå äàâíî-äàâíî, êîëè é ëþäåé íå áóëî íà Çåìëі, êîëè 
â òóòåøíіõ ìіñöÿõ ïàëèëî òðîïі÷íå ñîíöå,  

4.

5. 
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ðàçîì ç ïàïîðîòÿìè âêðèâàëè âñі äîâêîëèøíі ïðîñòîðè. Àëå áóëè âîíè 
òîäі ìîãóòíіìè ðîñëèíàìè і ðîçãîéäóâàëè ñâîї øèðî÷åííі âіòè òàê âè-
ñîêî, ùî äî íèõ íàâіòü íèíіøíі äóáè íå äîñÿãíóëè á! À ïåðâіñíі âåëåòè 
äàâíî ïåðåòâîðèëèñÿ íà êàì’ÿíå âóãіëëÿ...» ßêà òðåòÿ ãðóïà ðîñëèí, 
ïðî ÿêó íå çãàäóєòüñÿ â öüîìó óðèâêó, òàêîæ áðàëà ó÷àñòü â óòâîðåííі
êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ?  

 Çіðêà Ìåíçàòþê, óêðàїíñüêà ïèñüìåííèöÿ, êàçêàðêà â êíèæöі 
«Çåëåíі ÷àðè» ïðî öþ ðîñëèíó íàïèñàëà öіëå îïîâіäàííÿ. Îñü óðèâîê 
ç íüîãî: «…ñàìå âîíà – íàéâіäîìіøå, íàé÷àðіâíіøå çіëëÿ íàøîї çåìëі. 
Âіðíіøå, її òàєìíè÷èé öâіò, ùî íіáèòî ç’ÿâëÿєòüñÿ â íі÷ íà Іâàíà Êóïà-
ëà. ßêèõ òіëüêè іñòîðіé ïðî íüîãî íå ðîçïîâіäàëè! Âñþäè çíàõîäèëèñÿ
ñìіëèâöі, ùî íàìàãàëèñÿ çäîáóòè ÷àðіâíó êâіòêó… Çàòå òîé, õòî ïîäî-
ëàâ íåáåçïåêó é çàâîëîäіâ ÷àðіâíèì çіëëÿì, çíàє âñå íà ñâіòі. І äå ÿêі 
çàõîâàíі ñêàðáè, і ïðî ùî ðîçìîâëÿþòü çâіðі é ðîñëèíè... Íàñïðàâäі 
æ   íіêîëè íå öâіòå. Âèñіâàєòüñÿ ñïîðàìè, ùî âè-
çðіâàþòü çіñïîäó íà ëèñòі. Àëå òî ÷óäîâі ëåãåíäè! Íàéâèùèì ñêàðáîì
âîíè íàçèâàþòü íå çîëîòî, íå ñëàâó, à – çàïàì’ÿòàéìî öå! – çíàííÿ… І
öåé ñêàðá êîæåí ç íàñ ìîæå çäîáóòè – õàé íå òàê øâèäêî, ÿê ó ëåãåí-
äàõ, çàòå íàçàâæäè».

6. Óïіçíàé íà ìàëþíêó ç êíèæêè «Áîòàíіêóì» Êåéòі Ñêîòò òà 
Êåñі Âіëëіñ (ìàë. 125) çîáðàæåííÿ ðîñëèí, ÿêі ñüîãîäíі âèâ÷èëè, 
òà îáâåäè їõ. Êîðîòêî îïèøè, ùî íàéáіëüøå òîáі çàïàì’ÿòàëîñü 
ïðî öі ðîñëèíè.

Мал. 125. Зображення рослин з книжки «Ботанікум», Кейті Скотт, Кесі Вілліс

6.
Ê
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посіяне насіння знання неодмінно дасть добрі сходи.
Навчання – корінь гіркий, так плід солодкий

Леонардо да Вінчі, італійський художник, учений, 
винахідник, письменник, музикант

Урок 45. Що об’єднує і відрізняє голонасінні та покритонасінні рослини
Назви рослини, що розмножуються насінням. 
Чи у всіх з них є плід і квітка?

1. Âèïèøè ç âèñëîâó Ëåîíàðäî äà Âіí÷і íàçâè îðãàíіâ ðîñëèí. 
Ïîðó÷ áіëÿ íèõ íàïèøè, ÿêі ãðóïè ðîñëèí ìàþòü öі îðãàíè.

1   
2   
3   

2. Ïðî÷èòàé іíòåëåêò-êàðòè ïðî ãîëîíàñіííі
òà ïîêðèòîíàñіííі ðîñëèíè.

Íàé÷èñëåííіøèìè çà êіëüêіñòþ âèäіâ ñåðåä
ãîëîíàñіííèõ є õâîéíі ðîñëèíè, äî ÿêèõ íàëå-
æàòü ñîñíà, ÿëèíà, ÿëіâåöü, êèïàðèñ òîùî. Їõíі ãîëêîïîäіáíі ëèñòêè 

ð

íàçèâàþòü õâîєþ. Íàñіííÿ â ãîëîíàñіííèõ ðîñëèí óòâîðþєòüñÿ ó âèäî-
çìіíåíîìó ïàãîíі – øèøöі.

3. Êîðîòêî îáãîâîðіòü ó ãðóïі, ùî äіçíàëèñÿ íîâîãî ïðî öі 
ðîñëèíè.

4. Çíàéäіòü âіäìіííі òà ñïіëüíі îçíàêè õâîéíèõ і êâіòêîâèõ 
ðîñëèí, ïðîíóìåðóéòå їõ і çàïîâíіòü äіàãðàìó ïîðіâíÿííÿ. Íîìåðè 
ñïіëüíèõ îçíàê âíåñіòü ó òó ÷àñòèíó äіàãðàìè, äå êîëà ïåðåòèíàþòüñÿ, 
à íîìåðè âіäìіííèõ, õàðàêòåðíèõ òіëüêè äëÿ õâîéíèõ àáî òіëüêè äëÿ 
êâіòêîâèõ ðîñëèí, ó âіäïîâіäíі êîëà, äå çîáðàæåíі öі ðîñëèíè.
 
 
 
 
 
 

  шишкашишка
  хвойніхвойні

1.

Інтелект-карти 
про голонасінні, 
покритонасінні 
рослини 

2. 

3. 

4.
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5.                  Ïðàêòè÷íà ðîáîòà 
Âèçíà÷åííÿ ïðåäñòàâíèêіâ ðіçíèõ ãðóï ðîñëèí

Ïîòðіáíі ìàòåðіàëè: ãåðáàðíі çðàçêè ðîñëèí, ôîòîãðàôії, æèâі 
ðîñëèíè – ïðåäñòàâíèêè ìîõіâ, ïëàóíіâ, õâîùіâ, ïàïîðîòåé, õâîéíèõ, 
êâіòêîâèõ.

Õіä ðîáîòè
1. Ðîçãëÿíü ãåðáàðíі çðàçêè, ôîòîãðàôії, æèâі ðîñëèíè òà çíàéäè 

âіäìіííîñòі â їõíіé áóäîâі.
2. Âèçíà÷, äî ÿêîї ãðóïè (íàïðèêëàä, ìîõè ÷è ïëàóíè і ò. ä.) íàëå-

æàòü öі ðîñëèíè. Ðîçãëÿäàþ÷è ðîñëèíè, ïðîõîäü àëãîðèòì (ìàë. 126, 
ñ. 44).

3. Çíàéäè îçíàêè ïîäіáíîñòі òà âіäìіííîñòі â áóäîâі ðîñëèí, ÿêі òè 
âèçíà÷èâ/-ëà (ñòîð. 45).

4. Íàïèøè âèñíîâîê, âіäïîâіäàþ÷è íà çàïèòàííÿ.
1. ßêà îñíîâíà âіäìіííіñòü âîäîðîñòåé âіä ìîõіâ, ïëàóíіâ, õâîùіâ,

ïàïîðîòåé, ãîëîíàñіííèõ òà êâіòêîâèõ ðîñëèí?

 
2. ßêèé îðãàí âіäñóòíіé ó ìîõіâ ïîðіâíÿíî ç іíøèìè ñïîðîâèìè 

ðîñëèíàìè (ïëàóíàìè, õâîùàìè, ïàïîðîòÿìè)?

 
3. Ó ÷îìó ïîäіáíіñòü áóäîâè ñïîðîâèõ ðîñëèí (ïëàóíіâ, õâîùіâ, ïà-

ïîðîòåé) ç íàñіííèìè ðîñëèíàìè (ãîëîíàñіííèìè òà êâіòêîâèìè)?

 
 

4. ßêі îðãàíè є ó ãîëîíàñіííèõ і êâіòêîâèõ ðîñëèí, ÿêèõ íå áóëî ó 
ìîõіâ, ïëàóíіâ, õâîùіâ, ïàïîðîòåé?

 
5. ßêèìè îðãàíàìè âіäðіçíÿþòüñÿ ãîëîíàñіííі òà êâіòêîâі?

 
 

6. Îáãîâîðіòü âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ âèñíîâêó ïðàêòè÷íîї ðîáîòè 
â êëàñі.

5.

6. 
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не має органів, тіло 
нагадує пластинку

має органи, наприклад 
стебло, листки

має корінь, 
стебло, листки

 водорості
стебла ростуть угору

і лежать на землі, на них 
є дрібні листки, є корені, 
на вертикальних стеблах 
є «колоски» жовтуватого

кольору

кореня немає,
є стебло, дрібні 

листки, на рослинах
є коричнева коробочка

на ніжці

 хвощі

 плауни
 мохи

Рослина

Мал. 126. Алгоритм визначення рослин

два типи пагонів, які
відходять від

горизонтального довгого
кореневища з коренями,

на бурому пагоні
є «колоски»

 хвойні

корені, стебло коричневе
товсте, листки – хвоя, 

є шишки

 папороті

 квіткові

такні

від коричневого
кореневища відходять 
листки, схожі на велике
пір’я, на нижній стороні 
листка є коричневі 
невеликі утвори

корені, стебло, листки,
є квітки і плоди

так

так

так
так

так

так

так

ні

ні

ні
ні

ні

так
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(група рослин)

 
(група рослин)

1 2
коробочка 
зі спорами

листки

стебло

ризоїди

 
(група рослин)

5

утвори із спорами
на нижній стороні листка

листок

корінь кореневище

 
(група рослин)

 
(група рослин)

3 4
колосок

листки

корінь

стебло

стебло
колосок

кореневище

корінь

 
(група рослин)

 
(група рослин)

6 7

шишка

листки стебло

корінь

насінина

листок
квітка

плід

стебло

насінини
корінь
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З усіх чудес цього чудового Божого світу найдивовиж-
нішим мені здається те, що відбувається з насінням, 
кинутим у землю.

Селія Такстер, американська письменниця

Урок 46. Пристосування до життя та різноманітність 
наших зелених сусідів
Як рослини пристосовуються до 
умов довкілля? Пригадай будову 
квітки.

1. Ïîìіðêóé, ÷îìó ÷àñòî íà êàðòèíàõ ç ðîñëèíàìè (ìàë. 127) 
ìàëþþòü êîìàõ. Çàïèøè ñâîþ ãіïîòåçó.

 
 
Ïåðåíåñåííÿ ïèëêó ç òè÷èíêè íà

ìàòî÷êó íàçèâàþòü çàïèëåííÿì (ìàë.
128). Ïèëîê ìîæå ïåðåíîñèòèñÿ êîìàõà-
ìè, âіòðîì, âîäîþ, ïòàõàìè, êàæàíàìè
òà іí. Ïіñëÿ çàïèëåííÿ ó êâіòêîâèõ ðîñ-
ëèí óòâîðþєòüñÿ ïëіä ç íàñіíèíàìè.
Ó íàñіíèíі є çàðîäîê ìàéáóòíüîї ðîñëè-
íè. Íàñіííÿ â ñïðèÿòëèâèõ óìîâàõ ïðî-
ðîñòàє íå òіëüêè áіëÿ ðîñëèíè, íà ÿêіé
óòâîðèëîñü, àëå é «ïîäîðîæóє» íà іíøі
òåðèòîðії. Ïëîäè і íàñіíèíè ðîñëèí ïîøèðþ-
þòüñÿ ðіçíèìè ñïîñîáàìè: ñàìîñòіéíî, âіòðîì,
òâàðèíàìè, âîäîþ, ëþäüìè.

2. Ðîñëèíè âäàþòüñÿ äî ðіçíèõ «õèòðîùіâ»,
ùîá ïðèâàáèòè ñâîїõ çàïèëþâà÷іâ. Âіäãàäàé ðîñëèíè ç ðіçíèìè 
ïðèñòîñóâàííÿìè äî çàïèëåííÿ çà їõíіìè îïèñàìè òà ñâіòëèíàìè.

1. Ôóêñіÿ ìàãåëàíñüêà. Êâіòêà ÿñêðàâîãî êîëüîðó. Íàâіòü ÷àøî-
ëèñòêè її íå çåëåíі, à ÷åðâîíі – êîëіð, ÿêèé äóæå ïðèâàáëþє íàéìåí-
øèõ ïòàõіâ ó ñâіòі – êîëіáðі. Êâіòêà íàãàäóє âèäîâæåíèé äçâіíî÷îê, 
òîæ äî її íåêòàðó ìîæå äîáðàòèñÿ ñâîїì äîâãèì äçüîáîì òіëüêè êîëі-
áðі. Çàïèëåííÿ ïòàõàìè.

2. Ðàôëåçіÿ Àðíîëüäі. Ðîñëèíà ìàє íàéáіëüøó êâіòêó ó ñâіòі, äіà-
ìåòð ÿêîї ìîæå áóòè áіëüøå ìåòðà, à ìàñà – 11 êã. Ïåëþñòêè êâіòêè 

Мал. 127. Квітучі 
маки. Маржолейн

Бастін

  запиленняапилення
  зародокзародок

  рослини  рослини

1.

Пристосування 
рослин до 
поширення плодів 
і насіння 

2.
á

Мал. 128. Перенесення пилку 
комахами
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÷åðâîíі, ì’ÿñèñòі іç ñâіòëèìè âèñòóïàìè. Çàâäÿêè íåïðèєìíîìó çàïà-
õó ì’ÿñà, ùî ãíèє, êâіòêà ïðèâàáëþє ìóõ. Çàïèëåííÿ êîìàõàìè.

3. Ëіùèíà çâè÷àéíà. Áàãàòî äðіáíèõ êâіòîê áåç ïåëþñòîê і ÷àøî-
ëèñòêіâ çіáðàíі ðàçîì. Êâіòêè áåç çàïàõó і íåêòàðó, óòâîðþþòü áàãàòî
äðіáíîãî ïèëêó. Öâіòå ðîñëèíà äî ðîçïóñêàííÿ ëèñòêіâ. Çàïèëåííÿ âі-
òðîì.

4. Êîìàøíèê äçåðêàëüíèé. Êâіòêà îðõіäåї çà ôîðìîþ і çàáàðâëåí-
íÿì íàãàäóє ñàìîê ïåâíîãî âèäó îñ. Êðіì òîãî, âîíà âèäіëÿє ðå÷îâèíè,
ùî ïðèâàáëþþòü ñàìöіâ öèõ êîìàõ. Âîíè ñіäàþòü íà êâіòêó, ïîòіì ïå-
ðåëіòàþòü íà іíøó і çàïèëþþòü їõ. Çàïèëåííÿ êîìàõàìè.

           

3. Ðîçãëÿíü íàñіííÿ і ïëîäè ðîñëèí òà ïîìіðêóé, ÿêèì ñïîñîáîì 
âîíè ïîøèðþþòüñÿ. Íàïèøè íîìåðè ðîñëèí ïіä ìàëþíêîì ó âåðõíüîìó 
ðÿäі, ùî âіäïîâіäàє їõíüîìó ñïîñîáó ïîøèðåííÿ.

3.

самопоширення вітром тваринами водоютваринами

клен квасоля калина череда

кульбаба ожина латаття розрив-трава

1 2 3 4

5 6 7 8
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4. Ùî çàõîâàíî â íàñіíèíі? 
Тобі знадобляться: квасолина, посудина з

водою.
Що треба робити: 
1. Замочи квасолину у воді на кілька годин.
2. Роз’єднай квасолину на дві половинки.
3. Уважно розглянь зародок рослини за допо-

могою лупи.
4. Знайди зародкові корінець, стебло, бруньку,

сім’ядолі – перші листки, що містять поживні речо-
вини для розвитку зародка рослини.

5. Ïðèãàäàé, ÿêі óìîâè ïîòðіáíі äëÿ ïðîðîñòàííÿ íàñіííÿ. 

  

  

  

6. Ùî âіäáóâàєòüñÿ â ґðóíòі ïіä ÷àñ 
ïðîðîñòàííÿ íàñіíèíè? Âіäêðèé äëÿ ñåáå 
òàєìíèöі öієї ÷àñòèíè æèòòÿ ðîñëèíè, 
ïðîâіâøè ñïîñòåðåæåííÿ, ÿê îïèñàíî çà
QR-êîäîì. 

7. Ïîäèâèñü âіäåî, ÿê ìîæíà âäîìà 
ñàìîñòіéíî âèðîñòèòè êîðèñíó 
ìіêðîçåëåíü.

8. Íîâó ðîñëèíó ìîæíà âèðîñòèòè íå òіëüêè ç íàñіíèíè, à é ç 
іíøèõ ÷àñòèí ðîñëèíè. Îáâåäè íà ìàëþíêó êîëîì îðãàí ðîñëèíè, 
ç ÿêîãî її ìîæíà âèðîñòèòè áåç íàñіíèí, і íàïèøè éîãî íàçâó.

полуниця нарцис картоплясенполія

     

півники

4. 

 Будова насінини
квасолі

зародкова
брунька
зародкове
стебло

зародковий
корінець
сім’ядолі

5.

6.

7.

8. 
і
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9. Òè âæå áàãàòî çíàєø ïðî ðîñëèíè і 
ìîæåø ñìіëèâî ïіêëóâàòèñü ïðî ñâîїõ 
çåëåíèõ ñóñіäіâ     – êіìíàòíі ÷è ãîðîäíі 
ðîñëèíè. Ïðî÷èòàé ïîðàäè і ïîäèâèñü âіäåî, 
ÿê ïðàâèëüíî öå ðîáèòè. Äîïîìîæå â äîãëÿäі çà ðîñëèíàìè їõíіé 
ïàñïîðò, ÿêèé òè ìîæåø çðîáèòè ñàìîñòіéíî і íå òіëüêè äëÿ 
äîìàøíіõ, àëå і äëÿ òèõ, ùî â êëàñі. 

10. Ðîçïіçíàé і ïіäïèøè, ÿêà ç ðîñëèí є ëіêàðñüêîþ, îòðóéíîþ, 
êіìíàòíîþ, ãîðîäíüîþ, à ÿêà є ñèìâîëîì Óêðàїíè.

борщівник огірок пеларгонія ромашкабарвінок
     

Гра «Зелена 
аптека» 

Дізнайся про 
отруйні рослини, 
щоб уникнути не-
приємностей 

Гра «Рослини – 
символи 
України» 

Прочитай про найкрасивіший у світі город та се-
крет квіткового годинника, за яким можна визна-
чити годину.

11. Îáåðè êіìíàòíó àáî ãîðîäíþ ðîñëèíó ÷è
ðîñëèíó ñâîєї ìіñöåâîñòі, ÿêà òåáå íàéáіëüøå 
çàöіêàâèëà і ïðî ÿêó òè õî÷åø áіëüøå äіçíàòèñü. 
Îïèøè її çà çðàçêîì.

12. Àìåðèêàíñüêà ïèñüìåííèöÿ Ñåëіÿ Òàêñòåð ãîâîðèëà: «Âіäòîäі, 
ÿê ÿ âæå ìîãëà çàïàì’ÿòîâóâàòè ùî-íåáóäü, ðîñëèíè áóëè äëÿ 
ìåíå äîðîãèìè äðóçÿìè, ÿêі âòіøàþòü, íàäèõàþòü, çìіöíþþòü і 
ïіäáàäüîðþþòü». À ÿêó ðîëü âіäіãðàþòü ðîñëèíè ó òâîєìó æèòòі? 
Çàïèøè ñâîї ðîçäóìè.

 

 

 

9.

10.

Опис 
рослини 

11.

12.

Догляд 
за кімнатними 
та городніми 
рослинами 
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Ростуть опеньки у тумані
серед сосонок та беріз.
В жабо й атласному каптані
стоїть грибочок, як маркіз.
Ліна Костенко, українська поетеса,

письменниця
Лишайники – найбільш дивовижне і несподіване 
відкриття біологічної науки за чверть століття

К. А. Тимірязєв, відомий учений, біолог

Урок 47. Наскільки різноманітними є гриби та лишайники 
і яке їхнє значення
Пригадай відмінності грибів від рослин
і тварин. Чи можеш відрізнити отруйні гриби 
від неотруйних?

1. Ïðèãàäàé áóäîâó øàïèíêîâîãî ãðèáà і ïіäïèøè ìàëþíîê. 
×è çíàєø, ùî çîáðàæåíî íà ñâіòëèíàõ óíèçó? Íàïèøè ñâîї âåðñії.

утворюються 
риспо2

4
3

5

1

с

1.  
2.  
3.  
4. ãіôè
5. ìіöåëіé

 

 

Òіëî áàãàòîêëіòèííèõ ãðèáіâ óòâîðåíå ïåðåïëåòåííÿì äîâãèõ ìіêðî-
ñêîïі÷íèõ íèòîê ç êëіòèí – ãіôіâ. Їõíÿ ñóêóïíіñòü ìàє íàçâó 

ó ð ð
ãðèáíèöÿ, 

àáî ìіöåëіé. Ó øàïèíêîâèõ ãðèáіâ áіëüøà ÷àñòèíà ãðèáíèöі ìіñòèòüñÿ 
â ґðóíòі, ðåøòà ãіôіâ, ùіëüíî ïåðåïëіòàþ÷èñü, óòâîðþþòü íàäçåìíó 
÷àñòèíó – ïëîäîâå òіëî. Âîíî ñêëàäàєòüñÿ ç íіæêè і øàïèíêè. Çà áó-
äîâîþ íèæíüîãî áîêó øàïèíêè ðîçðіçíÿþòü ïëàñòèí÷àñòі і òðóá÷àñòі 
ãðèáè. Ó ïëàñòèíêàõ àáî òðóáî÷êàõ óòâîðþþòüñÿ ñïîðè, ÿêèìè ðîç-
ìíîæóþòüñÿ ãðèáè.

2. Íàïèøè ïðèêëàäè âіäîìèõ òîáі ïëàñòèí÷àñòèõ і òðóá÷àñòèõ 
ãðèáіâ àáî ïîøóêàé â іíòåðíåòі.

  гіфигіфи
  міцелій міцелій 
(грибниця)(грибниця)

1.

2.
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3. ×è õî÷åø îòðèìàòè îñü òàêèé ïîðòðåò –
âіäáèòîê ãðèáà (ìàë. 130)? Òîäі ïåðåõîäü çà
QR-êîäîì «Ïðàêòè÷íі çàâäàííÿ».

У багатьох країнах світу створені музеї грибів. Є і в 
Україні такі музеї. Можливо, ти вже побував в одному з 
них. Подивись відео і зверни увагу, як гриби по-різному 
експонують у музеях. Але найбільше звертають увагу 
відвідувачів на отруйні гриби (QR-код «Відео»).

4. Ñåðåä ãðèáіâ є é òàêі, ÿêі ìîæíà ïîáà÷èòè òіëüêè â ìіêðîñêîï. 
Öå äðіæäæîâі ãðèáè, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ïðèãîòóâàííÿ 
òіñòà. Áіëüøå ïðî äðіæäæі äіçíàéñÿ ç âіäåî, ñòâîðåíîãî çà ó÷àñòþ 
äіòåé, çà QR-êîäîì «Âіäåî». Ìîæëèâî, і òè çàõî÷åø ñòâîðèòè 
ïîäіáíó àíіìàöіþ ïðî ÿêèéñü ç îðãàíіçìіâ, ùî ìè âèâ÷àєìî. 

5. À ÿê òè ìîæåø âëàøòóâàòè äðіæäæàì ïåðåãîíè, äіçíàéñÿ, 
ïåðåéøîâøè çà QR-êîäîì «Ïðàêòè÷íі çàâäàííÿ».

6. Öâіëü, ÿêà ç’ÿâëÿєòüñÿ íà ïðîäóêòàõ, ùî òðèâàëèé ÷àñ ëåæà-
 ëè,    – öå òàêîæ ãðèáè – öâіëåâі ãðèáè. Íàéâіäîìіøèìè ç íèõ 
є ìóêîð (ìàë. 131), ïåíіöèë і àñïåðãіë (ìàë. 132). Ðîçãëÿäàþ÷è 
ñâіòëèíè ìóêîðà і âіäåî (çà QR-êîäîì «Âіäåî»), âàæêî óÿâèòè, ùî 
ìіöåëіé îäíîãî ãðèáà – öå äîâæåëåçíà і ðîçãàëóæåíà êëіòèíà, 
òîáòî âіí є îäíîêëіòèííèì ãðèáîì. Îäíà ÷àñòèíà ìіöåëіþ ìóêîðà 
ðîçìіùåíà â òіé «їæі» (õëіá, ðåøòêè îðãàíіçìіâ), ç ÿêîї âіí 
îòðèìóє ïîæèâíі ðå÷îâèíè. Іíøà ÷àñòèíà ìіöåëіþ ðîñòå äîãîðè, 
і íà íіé óòâîðþþòüñÿ «êóëüêè», ó ÿêèõ ðîçâèâàþòüñÿ ñïîðè.

   

Мал. 131. Міцелій
мукора за різних
збільшень і його 

малюнок

Пеніцил і л аспергіл – це багатоклітинні гриби. І на верхівках їхнього міцелію л
утворюються «китички» зі спорами, а не «кульки». Саме з пеніцилу було отри-
мано перший рятівний антибіотик пеніцилін. Як сталося це відкриття, можеш
прочитати у статті (за QR-кодом).

3.
і

 Відбиток 
шапинки гриба

4. 
Ö

5.

6.
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Мал. 132. Пеніцил: колонії на чашці Петрі (А) та міцелій у мікроскоп (Б). Аспергіл:
колонії на чашці Петрі (В) та у мікроскоп (Г)

А Б В Г

Çàïàì’ÿòàé, ùî ñïîæèâàòè çàïëіñíÿâіëі ïðîäóêòè êàòåãîðè÷íî çà-
áîðîíåíî, áî öі ãðèáè óòâîðþþòü äóæå øêіäëèâі ðå÷îâèíè – ìіêîòîê-
ñèíè. Їõ òàêîæ íå âàðòî íþõàòè, áî ñïîðè ãðèáà, ùî ðîçëіòàþòüñÿ, ìî-

ð ð ó ð ó ð

æóòü ñïðè÷èíèòè àëåðãіþ і ïðîáëåìè ç äèõàííÿì. Äëÿ âèãîòîâëåííÿ 
ïðîäóêòіâ ç âèêîðèñòàííÿì öâіëåâèõ ãðèáіâ áåðóòü òіëüêè ñïåöіàëüíі 
їõíі ðіçíîâèäè, áåçïå÷íі äëÿ çäîðîâ’ÿ, ÿêі íå óòâîðþþòü òîêñèíè.

7. Äіçíàéñÿ áіëüøå â іíòåðíåòі, ÿêі ïðîäóêòè âèðîáëÿþòü çà 
äîïîìîãîþ öâіëåâèõ ãðèáіâ.

8. Öâіëåâі ãðèáè òà ãіãієíà âëàñíà òà îñîáèñòèõ ðå÷åé

Тобі знадобляться: 5 скибок білого хліба (не для тостів), 5 зіп-пакетів чи пакетів, 
які можна щільно закрити, телефон або ноутбук. 

Що треба робити: 
1. Першу скибку хліба, «контрольну», одразу акуратно запакуй у пакет.
2. До другої скибки доторкнись немитими руками, до третьої – руками, помитими 

з милом, до четвертої – руками, які продезинфіковані антисептиком. П’ятою скибкою 
хліба протри телефон чи клавіатуру комп’ютера (обережно, щоб не насипати крихти). 
Опісля всі чотири скибки хліба, як і «контрольну», поклади у пакети.

3. Прикріпи пакети в класі і спостерігай за розвитком цвілевих грибів на скибках 
хліба.

Îñü òàêèé ðåçóëüòàò îòðèìàëè àìåðèêàíñüêі ó÷íі ç їõíüîþ â÷èòåëü-
êîþ Äæàðàí Åííіñ:

1 – контроль 3 – мило

2 – брудні руки 4 – антисептик

5 – ноутбук

Íàìàëþé, ÿê âèðîñëè öâіëåâі ãðèáè íà ñêèáêàõ õëіáà.

7.

8. 
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   1 – контроль    2 – брудні руки      3 – мило       4 – антисептик    5 – ноутбук
                                                                                             (телефон)

ßêèé ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê ç äîñëіäæåííÿ?
 

 

 

9. Âèêîíàé çàâäàííÿ і äіçíàéñÿ áіëüøå ïðî 
çíà÷åííÿ ãðèáіâ.

10. Ïðî÷èòàé ñòàòòþ çà QR-êîäîì «Ðîñëèíè – ñôіíêñè» ïðî 
óíіêàëüíі îðãàíіçìè ëèøàéíèêè і çíàéäè ïîìèëêè ó áіîëîãі÷íіé 
ãðі.

11. Âèêîíàé çàâäàííÿ і ïåðåêîíàéñÿ, ÷è
òè çàñâîїâ îñíîâíі òåðìіíè ïðî ãðèáè і
ëèøàéíèêè.

12. Îöіíè ñâîї çíàííÿ ïðî ãðèáè і ëèøàéíèêè, äîìàëþâàâøè 
âіäïîâіäíі åìîöії ãðèáî÷êàì áіëÿ òâåðäæåíü.

Äî ãðèáіâ íàëåæàòü …

Ó ñêëàäі ëèøàéíèêіâ ñïіâіñíóþòü äâà îðãàíіçìè …

Ðîëü ãðèáіâ ó ïðèðîäі é âèêîðèñòàííÿ їõ ëþäèíîþ.

Çíà÷åííÿ ëèøàéíèêіâ.  

Завдання 9 

9. 

10.

11.

12.
і

знаю сумніваюсь не знаю

Статті: «Зелена цвіль
на службі у людини», 
«Рослини – сфінкси» 

Перевірка 
біологічної гри 
про лишайники 

Відео: 
1) музеї грибів,
2) дріжджі, 
3) мукор 

Практичні завдання: 
1) як зробити 
портрет-відбиток 
гриба; 
2) перегони дріжджів 

Завдання 11 
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Навіть якби об’єдналися всі геніальні вчені, всі видатні 
винахідники і всі творчі люди світу, їм все одно не 
вдалося б придумати нічого настільки ж дивного і 
кумедного, як лангуст

Чарльз Кінгслі, англійський письменник, історик

Урок 48. Хто такі безхребетні тварини?
Пригадай, як відрізнити тварин від інших 
організмів.

Ùîá ðîçіáðàòèñü ó ðіçíîìàíіòòі òâàðèí, ÿêі є íàé÷èñëåííіøèìè ç 
óñіõ ãðóï îðãàíіçìіâ íà Çåìëі, â÷åíі їõ êëàñèôіêóþòü, òîáòî îá’єäíóþòü ó 
Ù

ãðóïè çà ïåâíèìè îçíàêàìè. Íàïðèêëàä, ó áåçõðåáåòíèõ íåìàє òàêîãî
âíóòðіøíüîãî ñêåëåòà ÿê õðåáåò, à ó õðåáåòíèõ âіí є. Äî áåçõðåáåòíèõ 
òâàðèí íàëåæàòü, çîêðåìà, ãóáêè, êèøêîâîïîðîæíèííі, ÷åðâè ïëîñêі, 
÷åðâè êðóãëі, ÷åðâè êіëü÷àñòі, ìîëþñêè, ÷ëåíèñòîíîãі (ìàë. 133, 134). 
À äî õðåáåòíèõ âіäíîñÿòü, íàïðèêëàä, ðèá, çåìíîâîäíèõ, ïëàçóíіâ, 
ïòàõіâ, ññàâöіâ.

БЕЗХРЕБЕТНІ 
ТВАРИНИ

 бодяга
прісноводна

ГУБКИ МОЛЮСКИ

ЖАЛКІ ЧЕРВИ

 медуза
аурелія 
вухата кошик 

Венери

 коралові 
поліпи

 лангуст

 дощовий 
черв’як

 рак 
широкопалий

 сонечко 
семи-

крапкове

 павук- 
хрестовик  скорпіон 

імпера-
торський

 ціп’як 
свинячий

 равлик 
виноградний

 мідія
їстівна

 восьминіг 
звичайний

РАКОПОДІБНІ ЧЛЕНИСТОНОГІ

ПАВУКОПОДІБНІ

КОМАХИ

 аскарида
людська

 бджола 
медоносна

 кліщ 
іксодовий

 коник 
зеленийМал. 133. Різноманітність безхребетних тварин

  безхребетнібезхребетні
  хребетніхребетні
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1. Ðîçïîäіëè çîáðàæåíèõ òâàðèí ó çàâäàííі çà QR-êîäîì 
íà äâі ãðóïè: áåç õðåáåòíі і õðåáåòíі. Çàïèøè, ÿê íàçèâàþòü 
òâàðèí, ÿêèõ òîáі íå âäàëîñÿ ïðàâèëüíî ðîçïîäіëèòè.

 

 

 тіло має ви-
гляд мішка чи ке-
лиха, пронизане 
порами, через які 
проходить вода 
з частинками їжі 
і киснем для ди-
хання; тверді го-
лочки утворюють 
опору тіла; 
 живуть у мор-
ських і прісних 
водоймах, при-
кріплені до дна 
або підводних 
предметів.

 тіло має вигляд 
мішка, всередині 
якого є кишкова 
порожнина; є 
щупальці, жалкі 
клітини для на-
паду на здобич 
чи захисту; у ко-
ралових поліпів є 
скелет; 
 живуть у мор-
ських та прісних 
водоймах; поліпи 
прикріплені, ме-
дузи плавають; є 
хижаками.

 тіло вкрите склад-
кою шкіри – ман-
тією, у багатьох 
захищене черепаш-
кою, в деяких її не-
має (слизуни, вось-
миніг); мають різну 
будову: в одних є 
голова, тулуб, нога 
(виноградний сли-
мак); в інших тулуб, 
нога (мідії); ще інші 
мають голову і ту-
луб, а нога перетво-
рилась на щупальці 
і орган руху – лійку 
(восьминіг); 
 живуть у водой-
мах і на суходолі; 
є рослиноїдні та 
хижаки.

 тіло має вигляд 
листка, стрічки 
(плоске) чи ве-
ретена (кругле), 
може бути поді-
лене на багато кі-
лець; укрите шкі-
рою з м’язами; 
 живуть у водой -
мах, ґрунті, на 
його поверхні, ба-
гато є паразитами 
рослин, тварин і 
людини.

БЕЗХРЕБЕТНІ
ТВАРИНИГУБКИ МОЛЮСКИ

ЖАЛКІ ЧЕРВИ

РАКОПОДІБНІ
ЧЛЕНИСТОНОГІ

ПАВУКОПОДІБНІ

КОМАХИ

Мал. 134. Будова і спосіб життя безхребетних тварин

 тіло вкрите пан-
циром, є голово-
груди і черевце; дві 
пари вусиків; двоє 
складних очей; 5 
пар ходильних ніг; 
дихають зябрами;
 живуть здебіль-
шого у водоймах, 
деякі на суходолі; 
більшість всеїдні.

 тіло вкрите восковою плівкою, 
є головогруди і черевце; немає 
вусиків; є хеліцери з кігтиком для 
захисту і нападу, ногощупальці 
для дотику; вісім простих очей; 4 
пари ходильних ніг, дихають ле-
геневими мішками і трахеями; бу-
дують з павутини ловильну сітку; 
 живуть на суходолі, у ґрунті, 
павук сріблянка – у водоймах; 
є хижаки, паразити; серед них є 
отруйні.

 тіло вкрите восковою 
плівкою, є голова, груди і 
черевце; одна пара вуси-
ків; двоє складних очей; 
3 пари ходильних ніг; ма-
ють 4 або 2 крила, або 
вони відсутні; дихають 
трахеями; 
 живуть на суходолі, у 
ґрунті, водоймах; росли-
ноїдні, хижаки, паразити, 
отруйні.

1.
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2. Ðîçãëÿíüòå ìàëþíêè 133, 134 і çà îáðàíîþ ãðóïîþ òâàðèí 
ñêëàäіòü îïîðíèé êîíñïåêò çà òàêîþ ñõåìîþ:

яка будова, 
як і де живуть

яке значення для 
природи і людей
 



 
назва групи тварин




приклади тварин 
групи

3. Âèáåðè іç çàïðîïîíîâàíîãî ïåðåëіêó ãðóïó òâàðèí і âïèøè її 
ó òàáëèöþ íàâïðîòè âіäïîâіäíîї äëÿ íåї ðîëі â ïðèðîäі òà æèòòі 
ëþäèíè. Íàçâà ãðóïè òâàðèí ó òàáëèöі ìîæå ïîâòîðþâàòèñü.

ãóáêè, æàëêі, ÷åðâè, ìîëþñêè, ðàêîïîäіáíі, ïàâóêîïîäіáíі, êîìàõè

Роль у природі та житті людини Група тварин
Фільтрують і очищають воду
Відомі запилювачі рослин
Ці членистоногі є санітарами прісних водойм, бо поїдають
відмерлі рослини й рештки тварин
Відіграють важливу роль у процесах ґрунтоутворення
Близькі родичі павуків, але живляться кров’ю людини і тварин, 
переносячи збудників небезпечних захворювань
Наземні рослиноїдні представники із черепашкою і без неї, 
завдають значної шкоди культурним рослинам
Можуть паразитувати в кишківнику, печінці людини
Регулюють кількість комах, серед яких є кровосисні, шкідники
рослин, ловлячи їх у павутину
Між двома половинками черепашки – їжа для людини
Деякі мають у жалких клітинах отруту, що спричиняє  
смертельно небезпечні опіки

Де можна побачити корали, медузи та інших мешкан-
ців морів та океанів, не занурюючись у воду? В оке-
анаріумі. Якщо тобі ще не довелось його відвідати,
подивись відео за QR-кодом про океанаріум і музей
медуз у Києві.

4. Äîìàëþé ïîëîâèíêè òâàðèí òà ðîçìàëþé. Ïіäïèøè їõíі íàçâè.

, 

2.

3. 
á

4.
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Îïèøè çîáðàæåíі òâàðèíè, äàâøè âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ: 1) ÿêі є 
â òâàðèíè ÷àñòèíè òіëà; 2) ñêіëüêè êіíöіâîê і âóñèêіâ; 3) äå æèâå (ñå-
ðåäîâèùå æèòòÿ); 4) ÿê æèâèòüñÿ; 5) ÿêó ðîëü âіäіãðàє â ïðèðîäі ÷è 
æèòòі ëþäèíè.

5. Ñòâîðè òàêó êîëåêöіþ êîìàõ, ùîá æîäíà ç íèõ íå çàãèíóëà.
Тобі знадобляться: кольорові малюнки комах, картон або 

цупкий папір, двосторонній скотч, ножиці, рамка для фотографій. 
Що треба робити:

1. Знайди фотографії комах, які тобі сподобалися. Випиши їхні 
наукові назви. 

2. Роздрукуй малюнки комах та акуратно їх виріж. 
3. Розмісти малюнки на цупкому папері або картоні та приклей їх

на двосторонній скотч. Підпиши назви комах.
4. Самостійно або з допомогою дорослих встав отриману колекцію в рамку.

6. Спробуй себе в ролі зоолога-детектива. Уважно розглядаючи зображення
тварин, за допомогою алгоритму визнач їхні назви. Дізнайся більше
цікавого про цих тварин за QR-кодом. 

1 2 3 4 5 6

7

8

РапанаСинюк 
карпатськийкарпатський

такні
Живе на суходолі? Має жало на черевці?Має черепашку?

МокрицяКраб Скорпіон 
кримський

Аргіопа
тигрова

Бджола
медоносна

Дощовий 
черв’як

Має 8 кінцівок?

Має 6 кінцівок?

Чи є кінцівки?
Тіло поділене на
багато кілець?

Почни тут

такні такні

такні

такні

так
ні

такні

7. Îöіíè іíôîðìàöіþ óðîêó.

Ãðóïà òâàðèí, ïðî ÿêó ÿ íå çíàâ àáî äóæå ìàëî çíàâ  
Ãðóïà òâàðèí, ïðî ÿêó ìåíі áóëî íàéöіêàâіøå äіçíàòèñü  
Ãðóïà òâàðèí, ïðî ÿêó ìåíі âæå áàãàòî âіäîìî  
Ãðóïà òâàðèí, âèâ÷àòè ÿêó ìåíі áóëî ñêëàäíî  

5. 

6.

7.
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Тварини – частина природного закону, вони мають 
свої права, тому що вони розумні

    Жан-Жак Руссо, франко-швейцарський 
філософ-просвітник

Урок 49. Які таємниці приховують хребетні тварини?
У які групи об’єднують тварин за ознакою 
наявності чи відсутності хребта? Яких 
з хребетних тварин ти знаєш?

1. Ïîäèâèñü íà ìàëþíîê áіëÿ åïіãðàôà òà óÿâè, ÿêèìè áóëè á 
ëіñ, ãàëÿâèíà, ëóêè, îçåðà òîùî áåç òâàðèí. Íàïèøè, ÿêі âіäîìі òîáі 
õðåáåòíі òâàðèíè íàñåëÿþòü öі ñåðåäîâèùà іñíóâàííÿ.

 

 

 

2. Äîïîâíіòü ñõåìè ñëîâàìè ç ïіäêàçîê ïіä ñõåìàìè, ùîá âèéøëà 
ïðàâèëüíà õàðàêòåðèñòèêà âіäïîâіäíîї ãðóïè õðåáåòíèõ òâàðèí.

РИБИ
плавають 
завдяки

 

тіло вкрите
 

дихають
 

відкладають
 

холоднокровні

ЗЕМНОВОДНІ

рухаються 
завдяки

 

дихають
  і
через шкіру

холоднокровні

шкіра гола, 
вкрита

 

відкладають 
ікринки,
личинки 

називають
 

 жаба 
озерна

 окунь 
звичайний

 луска 
риб

 дихання 
риб

 ікра 
риб

 пуголовок ікра
земноводних

іêðà, çÿáðà, ëóñêà, ïëàâöі, ëåãåíі, 4 êіíöіâêè, ïóãîëîâêè, ñëèç

Знаєш, як можна визначити вік риби? 
Порахувавши кільця на її одній лусці.

1.

2. 

р10 років

   риби риби
  земноводніземноводні
  плазуниплазуни
  птахиптахиптахи
  ссавціссавці
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ПЛАЗУНИ
рухаються 
завдяки

 
у змій їх немає

шкіра суха, 
вкрита

 

дихають
 

відкладають
 

холоднокровні

ПТАХИ

літають 
завдяки

 

дихають
 

відкладають
 

 синиця
велика

 ящірка прудка

теплокровні
!отруйна

 гадюка звичайна
 яйця 
шуліки 
чорного

 соловейко
звичайний

тіло вкрите
 

 рогові луски 
шкіри

 вилуплення
з яйця

ÿéöÿ, ëåãåíі, ëóñêè, ïіð’ÿ, ëåãåíі, 4 êіíöіâêè, ÿéöÿ, êðèëà

ССАВЦІ

рухаються 
завдяки

 
різної будови

шкіра має різні 
залози, вкрита
 

дихають 

  малят 
вигодовують
їх  

теплокровні

 їжак 
вухатий

 вечірниця 
руда

 кінь
свійський

 афаліна 
чорноморська
* Червоним кольором 
позначено назви тварин, 
яких занесено до Червоної 
книги України

Якщо тобі цікаво не просто 
розглядати птахів, які залиша-
ються зимувати в місті, але і 
знати їхні назви та що саме 
ми можемо зробити, щоб до-
помогти їм пережити цей не-
простий період, переходь за 
QR-кодом.

ìîëîêî, íàðîäæóþòü, âîëîññÿ, ëåãåíі, 4 êіíöіâêè
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3. Ðîçïіçíàé, ïîêðèâè ÿêèõ òâàðèí çîáðàæåíî. Ïіäïèøè ïіä 
ìàëþíêàìè їõíі íàçâè (ðèáè, çåìíîâîäíі, ïëàçóíè, ïòàõè, ññàâöі).

 

4. Êіëüêіñòü óñіõ âåëèêèõ õèæàêіâ íà ïëàíåòі, âêëþ÷íî 
ç ëåâàìè, âîâêàìè òà âåäìåäÿìè, ðіçêî çìåíøóєòüñÿ. 
«Öі òâàðèíè íå òіëüêè ìàþòü ïåðøî÷åðãîâå ïðàâî íà 
іñíóâàííÿ, âîíè òàêîæ íåñóòü åêîíîìі÷íó òà åêîëîãі÷íó 
êîðèñòü äëÿ âñüîãî ëþäñòâà», – êàæå ïðîôåñîð Âіëüÿì 
Ðіïïë ç Äåðæàâíîãî óíіâåðñèòåòó øòàòó Îðåãîí. 
Ïåðåãëÿíüòå çà QR-êîäîì іíôîãðàôіêó ïðî âåëèêèõ 
õèæàêіâ Óêðàїíè. Îáãîâîðіòü, ó ÷îìó ïîëÿãàє êîðèñòü õèæàêіâ 
äëÿ ïðèðîäè і ëþäåé.

5. Ïðîäîâæóé òðåíóâàòè íàâè÷êè çîîëîãà-äåòåêòèâà. Ðîçãëÿíü 
óâàæíî ñëіäè і ç’єäíàé їõ іç çîáðàæåííÿì òâàðèíè, ÿêà їõ 
çàëèøèëà.

3. 

Хижаки 
в Україні 

4.

5.

Бобер Індик

ЛисицяЛ Олень

Ондатра Крук

РисьР Заєць
Перевір 
правильність 
виконання 
завдання 
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6. Çäіéñíè âіðòóàëüíó åêñêóðñіþ
çîîëîãі÷íèì ìóçåєì Ëüâіâñüêîãî íà-
öіîíàëüíîãî óíіâåðñèòåòó іìåíі Іâàíà
Ôðàíêà. Äëÿ öüîãî âіäñêàíóé êîä òà
âèêîðèñòîâóé êëàâіøі çíèçó, ùîá
ïåðåõîäèòè іç çàëè äî çàëè і ðîçãëÿíóòè
âñі åêñïîçèöії. ßêі áåçõðåáåòíі òà
õðåáåòíі òâàðèíè, ðîçìіùåíі â êіìíàòàõ
ìóçåþ, òè ðîçïіçíàâ/-ëà?

7          Ïðàêòè÷íà ðîáîòà
Âèçíà÷åííÿ çà îñîáëèâîñòÿìè 

çîâíіøíüîї áóäîâè òâàðèí ñâîєї ìіñöåâîñòі òà 
îïèñ їõ çà çðàçêîì 

Ïîòðіáíі ìàòåðіàëè: ôîòîãðàôії, âіäåî ïðî 
òâàðèí.

Õіä ðîáîòè

1. Îáåðè õðåáåòíó òâàðèíó, ÿêà ìåøêàє ó 
òâîїé ìіñöåâîñòі.

2. Âèçíà÷, äî ÿêîї ãðóïè òâàðèí (íàïðè-
êëàä, ðèáè, çåìíîâîäíі é ò. ä.) âîíà íàëå-
æèòü.

3. Ïіäøóêàé іíôîðìàöіþ ïðî öþ òâàðèíó 
òà îïèøè її çà çðàçêîì.

ßê íàçèâàþòü (Íàçâà òâàðèíè òà ãðó-
ïà õðåáåòíèõ, äî ÿêîї âîíà íàëåæèòü.)

 

Äå її ìîæíà çíàéòè  (Ïîøèðåííÿ öієї 
òâàðèíè â Óêðàїíі òà ñâіòі.)

 

 

ßê ïîáà÷èòè (Ìіñöÿ, äå ìîæíà íàòðàïèòè íà òâàðèíó, íàïðè-
êëàä, ñòàâîê, ëіñ òîùî.)

 

 

 

6. 

Відео, яке може допомогти 
обрати тварину, але не 
забувай і про інші групи 

тварин 

7

або намалюй обрану тварину
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ßê óïіçíàòè (Îïèñ çîâíіøíüîї áóäîâè òâàðèíè, íàïðèêëàä êîëіð
øåðñòі, áóäîâà òіëà.)
 

 

 

 

 

ßêà ðîëü òâàðèíè â ïðèðîäі é æèòòі ëþäèíè

 

 

 

 

Öіêàâèé ôàêò ïðî îáðàíó òâàðèíó

 

 

 

 

 

8. Óïіçíàé íà ìàëþíêó 135 âіñіì õðåáåòíèõ òâàðèí, äî ÿêèõ 
ãðóï âîíè íàëåæàòü. Îáâåäè їõíє çîáðàæåííÿ і êîðîòêî îïèøè, 
ùî íàéáіëüøå çàïàì’ÿòàëîñü ïðî íèõ.

Ìàë. 135. Çîáðàæåííÿ îáêëàäèíêè êíèæêè «Ñâіò ïðèðîäè» àâòîðіâ
Àìàíäè Âóä, Ìàéêà Äæîëëі

8. 
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– Люди забули цю істину, – мовив лис, – але ти 
не забувай. Ти назавжди береш на себе відпові-
дальність за тих, кого приручив

А. Сент-Екзюпері, французький письменник 
і авіатор, книжка «Маленький принц»

Урок 50. Як доглядати за домашніми тваринами
Для чого людям домашні улюбленці?

1. Ìîæëèâî, ó âàñ є äîìàøíі òâàðèíè – êîòèê, ñîáà÷êà, ðèáêè, 
ïàïóãà, õîì’ÿê òîùî. Íàïèøè ñâîї ìіðêóâàííÿ, ÿê âîíè ñòàëè 
äîìàøíіìè, àäæå êîëèñü óñі òâàðèíè æèëè â äèêіé ïðèðîäі.

 

 

Íàøі ïðàùóðè ñïîñòåðіãàëè çà äèêèìè òâàðèíàìè і ðîçóìіëè, 
ÿêó êîðèñòü âîíè îòðèìàþòü, ÿêùî їõ ïðèðó÷àòü. Òàê âіäáóëîñü îäî-
ìàøíåííÿ – òðèâàëèé ïðîöåñ çìіíè ñïîñîáó æèòòÿ äèêèõ òâàðèí, ïіä 
÷àñ ÿêîãî âîíè ñòàþòü ïðèñòîñîâàíèìè äî óòðèìàííÿ â íåâîëі é âèêî-
ðèñòàííÿ їõ ëþäèíîþ. Ïåðøîþ îäîìàøíåíîþ òâàðèíîþ áóëà ñîáàêà.
Öі ÷îòèðèëàïі ñòàëè âіðíèìè äðóçÿìè ïіä ÷àñ ïîõîäіâ, ïîëþâàííÿ,
îõîðîíÿëè ñâîїõ ãîñïîäàðіâ òà їõíі ñіì’ї. Êіøîê îäîìàøíèëè ç ìåòîþ
äîïîìîãè â çàõèñòі çåðíà âіä ãðèçóíіâ. Êîíåé, îâåöü, êîðіâ òà іíøèõ
òâàðèí âèêîðèñòîâóâàëè â ãîñïîäàðñòâі òà îòðèìóâàëè âіä íèõ ðіçíî-
ìàíіòíó ïðîäóêöіþ.

Òåïåð ìè ìîæåìî ó çîîìàãàçèíі îáðàòè áóäü-ÿêó òâàðèíó, ÿêà íàì
äî âïîäîáè. І íàâіòü òàêèõ íåçâè÷íèõ, ÿê òàðàíòóë, áîãîìîë, ôðåòêà, 
àêñîëîòëü, єíîò. Ïðîòå ïåðø íіæ ñòàòè âëàñíèêîì äîìàøíüîї òâàðè-
íè, ïîòðіáíî óâàæíî ïðî÷èòàòè öèòàòó ç òâîðó «Ìàëåíüêèé ïðèíö» 
ôðàíöóçüêîãî ïèñüìåííèêà Àíòóàíà äå Ñåíò-Åêçþïåðі.

Прообразом лиса в книжці «Маленький принц», імо-
вірно, було справжнє лисеня фенек. Під час служби в
Північній Африці письменник Антуан де Сент-Екзюпері
опікувався маленькою пустельною лисичкою з вели-
кими вухами. Турбота про дику тваринку переросла
в любов до неї. А неможливість повернення прируче-
ної тварини в дику природу, напевно, і наштовхнула
письменника на роздуми про відповідальність людей
за приручених диких тварин.

  одомашненняодомашнення

1.
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2. ßê îáðàòè äîìàøíüîãî óëþáëåíöÿ, ÿêèé ïіäõîäèòü ñàìå òîáі? 
Ïðîéäè àëãîðèòì і äіçíàéñÿ. Çàïèøè îòðèìàíó âіäïîâіäü. 

 

Вірного друга

Дозволений рівень
неприємного запаху

Допустимо бути 
подряпаним чи

упокусаним?

З голками?

Ти шукаєш відданого друга на довгий час 
чи співмешканця, про якого дбатимеш?

Якому типу
хвоста віддаєш 

перевагу?

нітак

так ні

Собака

Співмешканця
Погоджуєшся прибирати

шерсть?

Змія

Скільком лапкам ти
можеш дати раду?

Мінімальний, 
я гадаю

Неприємний
запах мене
цілком 

влаштовує

Нормально 
із цим

Тепло- чи 
холодно-
кровний?

Дуже багато лап

Як ставишся до
годівлі мишами?

І те,
й інше Я люблю 

тепло

Погано

Холодний

Покусаним,
гадаю

Без хвоста

Фретка

Птах

Павук

Щур

Кролик

Ящірка

Черепаха
Риба

іщанкаПіХом’якЇжак

Кіт

Довгий, 
із шерстю 

Хвіст схожий 
на довгого 
черв’ячка

0 2 4

2.
é
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3. Çàïîâíè іíòåëåêò-êàðòó, ùîá êðàùå çðîçóìіòè ñâîї áàæàííÿ 
ùîäî âèáîðó äîìàøíüîї òâàðèíêè.

Я б хотів/-ла 
обрати:

Причина 2

Причина 1

Причина 3

Що 
знаю про 

цю тваринку?

Мій 
висновок:

áîðó, ïåðåãëÿíóâøè âіäåî çà QR-êîäîì.

 4. Îáåðè òà ïîäèâèñü ôіëüì ïðî
äîìàøíіõ óëþáëåíöіâ. Ïîäіëèñü
äóìêàìè ïіñëÿ ïåðåãëÿäó ç ó÷èòåëåì/
ó÷èòåëüêîþ òà îäíîêëàñíèêàìè/-öÿ-
 ìè. Ìîæåø äîïîâíèòè öåé ñïèñîê
ôіëüìàìè ïðî äîìàøíіõ òâàðèí, ÿêі
òîáі íàéáіëüøå ñïîäîáàëèñü.

 

 

 

 

5. Ñêëàäè ñïèñîê ðå÷åé äëÿ äîìàøíüîãî óëþáëåíöÿ, ùîá éîìó 
áóëî êîìôîðòíî òà áåçïå÷íî ïåðåáóâàòè ó òâîїé äîìіâöі. Ïîðàäüñÿ 
ç òèìè, õòî âæå є ãîñïîäàðåì òàêîї òâàðèíêè. ßêùî ìàєø 
äîìàøíþ òâàðèíêó, ñòàíü ïîðàäíèêîì äëÿ îäíîêëàñíèêà/-öі.

3. 

Якого домашнього 
улюбленця обрати 

4.

5.
á
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6. Ùîá äîìàøíі òâàðèíè íå îïèíÿëèñü íà âóëèöі é íå ñòàâàëè 
áåçïðèòóëüíèìè, ìè ïîâèííі áóòè âіäïîâіäàëüíèìè ãîñïîäàðÿìè 
і äîòðèìóâàòèñü ïðàâèë äîãëÿäó çà íèìè. Çàïîâíè ïàì’ÿòêó 
äîãëÿäó çà îáðàíèì äîìàøíіì óëþáëåíöåì.

Правила
догляду
за моєю
тваринкою

 

    

Перевір чи правильно 
заповнена пам’ятка 
догляду за домашнім 
улюбленцем 

7. Çàïëàíóé ðàçîì ç áàòüêàìè åêñêóðñіþ ó ìіñöåâèé çîîïàðê 
àáî íàòóðàëіñòè÷íèé öåíòð ÷è ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí. Äіçíàéñÿ 
áіëüøå ïðî ãóìàííå ñòàâëåííÿ äî òâàðèí. Ïîìіðêóé, ÷îìó ó 
ìіñòàõ ç’ÿâëÿþòüñÿ áåçïðèòóëüíі ñîáàêè, êіøêè òà ÿê öüîãî 
óíèêíóòè.

8. Îöіíè çàâäàííÿ óðîêó.
Уже знав/-ла Нове для мене Думав/-ла інакше Є питання

 

Незрозуміле

6. 
á

7. 
á

8. 



67

Тварини знають набагато більше, ніж люди. Собаки 
можуть заздалегідь відчути землетрус. Птахи про-
літають половину земної кулі, щоб відшукати своє 
гніздо. Якби люди частіше слухали тварин, вони б не 
робили стільки помилок

Гелен Браун, американська письменниця

Урок 51. Чим ми завдячуємо тваринам
Наведи приклад значення тварин у природі 
та житті людини.

Òâàðèíè îòî÷óþòü íàñ âñþäè
і âіäіãðàþòü äóæå âàæëèâó ðîëü
ó ïðèðîäі òà æèòòі ëþäèíè. Ìè
íå ìîæåìî óÿâèòè öåé ñâіò áåç
òâàðèí. Êîæåí æó÷îê, ÿùіðêà
÷è ïòàøêà ïîòðіáíі íàøіé ïëà-
íåòі. Âèâ÷àþ÷è çíà÷åííÿ òâàðèí,
ìè êðàùå ðîçóìієìî ïðèðîäó і 
âçàєìîçâ’ÿçêè â íіé. 

1. Ðîçãëÿíüòå ñõåìó «Çíà-
÷åííÿ òâàðèí ó ïðèðîäі»
íà ìàëþíêó 136. Íàïèøіòü 
ïðè êëàäè òâàðèí, ÿêі 
âèêîíóþòü òàêі ôóíêöії:

ґðóíòîóòâîðåííÿ  

 

ðîçêëàäàííÿ îðãàíі÷íèõ ðåøòîê  

 

ïîøèðåííÿ ïëîäіâ і íàñіííÿ  

 

óòâîðåííÿ îñàäîâèõ ïîðіä  

 

çàïèëåííÿ êâіòêîâèõ ðîñëèí  

 

є їæåþ äëÿ іíøèõ òâàðèí  

 

  Червона книгаЧервона книга
  природоохоронні природоохоронні 
територіїтериторії

Зна чення 
тварин

у природі

ҐҐрун-
тоутво-
рення

Роз-
кладання

органічних
решток

Є
їжею для

інших тварин

Поши-
рення пло-
дів і насіння

Запи-
лення квіт-

кових рослин

Утво-
рення оса-
дових порід

Мал. 136. Значення тварин у природі

1. 
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2. Äîùîâі ÷åðâ’ÿêè òà óòâîðåííÿ ґðóíòó. 
Тобі знадобляться: скляна посудина чи банка, ґрунт, пісок, органічні відходи 

(залишки овочів, фруктів, папір подрібнений (але не глянцевий чи журнальний), ка-
вовий розчин, зелень, листя та ін.), вода, дощові черв’яки. 

Що треба робити: 
1. У високу банку чи скляну посудину насип шар 

чорнозему (приблизно 5 см), на нього шар вологого 
піску (приблизно 2–3 см). Потім чергуй шар ґрунту, 
шар піску, а зверху насип шар органічних відходів. 
Полий невеликою кількістю води.

2. Помісти в банку кілька дощових черв’яків.
3. Закрий банку склом або тканиною і залиш у 

затіненому місці.
4. Через кожні 3–4 дні розглядай структуру 

вмісту посудини. Коли її вміст підсихатиме, злегка 
поливай. Зволоження має бути таким, щоб органічні відходи не пліснявіли. Якщо є 
зміни, записуй у таблицю 1 і фотографуй.

Òàáëèöÿ 1

Дата Зміни в посудині
початок досліду

завершення досліду (шари перемішані, вміст однорідний)

Зроби висновок про роль дощових черв’яків в утворенні родючого ґрунту:
 

 

Зменшуймо кількість сміття. Не спалюймо
листя. Органічне сміття вдома і на присадибній
ділянці можна компостувати. Один зі способів –
просто закопувати. Можна також змайструвати
компостер. Але найкращим способом є отри-
мання біогумусу – цінного добрива для рослин,
за допомогою гнойових (компостних) черв’яків,
так званих червоних каліфорнійських. Їхнє роз-
ведення на спеціальних фермах для отримання
органічного добрива має назву вермікультура.

2.

Солома
Органічні
відходи
Дощові 
черв’яки
Біогумус



69

3. Äîïîâíè ñõåìó «Çíà÷åííÿ òâàðèí ó æèòòі ëþäèíè» (ìàë. 137) 
іëþñòðàöіÿìè òâàðèí і íàçâîþ їõíüîї ðîëі. 

Мал. 137. Значення тварин у житті людини

4. Ïðèãàäàé ïðî ïàòåíòè ïðèðîäè ç óðîêó 2. Ðîçãëÿíü ìàëþíêè 
і ïîÿñíè, ÿêі çíàííÿ ïðî ïðèñòîñóâàííÿ òâàðèí áóëè âèêîðèñòàíі 
äëÿ ðîçðîáëåííÿ çîáðàæåíèõ ïðåäìåòіâ. Íà âіäêðèòòÿ ÿêèõ 
âèíàõîäіâ íàäèõíóëè íàóêîâöіâ ïàâóòèíà і êîìàð?

541 2 3

Пір’я Птах грицик Восьминіг Павутина Комар

3.
і

4.
і
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Біля епіграфа зображено V-подібний
клин птахів, які летять у вирій. Виявля-
ється, що європейський виробник літа-
ків   – компанія Airbus – планує викори-
стати цю ідею для польотів літаків, щоб
скоротити паливні витрати і зменшити
шкідливий вплив на довкілля. Якщо екс-
перимент матиме успіх, уже через п’ять
років авіакомпанії зможуть економити за-
вдяки такому способу польоту до 10 %
палива, а також забезпечити скорочення
шкідливих викидів.

     

5. Âіäîìî ÷èìàëî іñòîðіé ïîðÿòóíêó äîìàøíіìè òâàðèíàìè ëþäåé 
÷è іíøèõ òâàðèí. À îñü íåéìîâіðíà іñòîðіÿ ðÿòіâíèêіâ ç äèêîї 
ïðèðîäè.

Ó 2005 ðîöі â Êåíії çëîâìèñíèêè âè-
êðàëè 12-ðі÷íó äіâ÷èíêó, îäíàê çäіéñíè-
òè ñâîї ïëàíè âèêðàäà÷і íå âñòèãëè – 
íà íèõ íàïàëà çãðàÿ ëåâіâ. Âіä ñòðàõó 
çëî÷èíöі âòåêëè, çàëèøèâøè äіâ÷èíêó
ëåâàì, ùîá òàêèì ÷èíîì çàòðèìàòè
õèæàêіâ. Ïëàí çëî÷èíöіâ ñïðàöþâàâ,
àëå äèêі çâіðі îòî÷èëè äіâ÷èíêó òà 
îõîðîíÿëè її, äîïîêè íå ïðèáóâ ïîøóêî-
âèé çàãіí. Çà éîãî íàáëèæåííÿ ëåâè ïðîñòî âіäіéøëè íà áåçïå÷íó âіä-
ñòàíü, ïåðåêîíàâøèñü, ùî äèòèíі íі÷îãî íå çàãðîæóє.

Çíàéäè òàêі іñòîðії ïîäâèãіâ íàøèõ ÷îòèðèíîãèõ, ïåðíàòèõ і 
âîäîïëàâíèõ ñóñіäіâ ïî ïëàíåòі, ÿêі òåáå âðàçèëè, і ðîçêàæè їõ 
îäíîêëàñíèêàì/-öÿì.

Äëÿ çáåðåæåííÿ ðіçíîìàíіòòÿ íàäçâè÷àéíîãî ñâіòó òâàðèí ïðè-
ðîäîäîñëіäíèêè âæèâàþòü ðіçíîìàíіòíèõ çàõîäіâ. ×åðâîíà êíè-

ãà   – îñíîâíèé äîêóìåíò, ó ÿêîìó óçàãàëüíåíî ìàòåðіàëè ïðî ñó÷àñíèé 
ñòàí ðіäêіñíèõ і òàêèõ, ùî ïåðåáóâàþòü ïіä çàãðîçîþ çíèêíåííÿ, âèäіâ 
òâàðèí і ðîñëèí, íà ïіäñòàâі ÿêîãî ðîçðîáëÿþòü íàóêîâі і ïðàêòè÷íі 
çàõîäè, ñïðÿìîâàíі íà їõíþ îõîðîíó, âіäòâîðåííÿ і ðàöіîíàëüíå âèêî-
ðèñòàííÿ. Ïðèðîäîîõîðîííі òåðèòîðії –ї çàïîâіäíèêè, íàöіîíàëüíі
ïàðêè, çàêàçíèêè, ïàì’ÿòêè ïðèðîäè òîùî. Íà öèõ òåðèòîðіÿõ ìîæíà
çäіéñíþâàòè ñïîñòåðåæåííÿ і äîñëіäæåííÿ, à áóäü-ÿêà äіÿëüíіñòü ëþ-
äèíè êåðóєòüñÿ çàêîíàìè.

5.
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6. Ïåðåéäè çà QR-êîäîì òà ïåðåãëÿíü ñòîðіíêè òâàðèí íà ñàéòі 
×åðâîíîї êíèãè Óêðàїíè. Çíàéäè і âèïèøè íàçâè òâàðèí, ÿêі 
ïîøèðåíі íà òåðèòîðії òâîєї îáëàñòі.

 

 

 

 

 

7. Ïåðåéäè çà QR-êîäîì òà äіçíàéñÿ áіëüøå ïðî áіîñôåðíі 
çàïîâіäíèêè íà òåðèòîðії Óêðàїíè. Çíàéäè їõíє ðîçòàøóâàííÿ 
íà іíòåðàêòèâíіé êàðòі é çàïèøè їõíі íàçâè.

 

 

 

 

 

8. Àíãëіéñüêèé íàòóðàëіñò Äæåðàëüä Äàððåëë ïèñàâ: «Ïàì’ÿòàéòå, 
ùî â ðîñëèí і òâàðèí íåìàє äåïóòàòіâ, їì íіêîìó ïèñàòè і 
ñêàðæèòèñü, çà íèõ íіêîìó çàñòóïèòèñü, êðіì íàñ, ëþäåé, ÿêі 
ðàçîì ç íèìè çàñåëÿþòü öþ Çåìëþ». Ñòàíü çàõèñíèêîì òâàðèí 
і íàâåäè àðãóìåíòè, ÷îìó їõ ïîòðіáíî îõîðîíÿòè.

 

 

 

 

 

6.
×

7. 

8.
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Урок 52. Узагальнення про клітини, бактерії та віруси, гриби, 
рослини і тварин
Граємо командами в біологічний квест. Після правильно виконаного завдання 
кожна команда одержує слова, які потрібно записувати у відповідні клітинки. 
Команда, що перша складе зі слів фразу, – переможе.

Êîíêóðñ çíàâöіâ âëàñòèâîñòåé æèâîãî

1. Ðîçâ’ÿæіòü êðîñâîðä ïðî âëàñòèâîñòі îðãàíіçìіâ.
По горизонталі:
1. Видалення шкідливих і непотрібних речовин.
5. Збільшення маси, розмірів організмів.
7. Зміни організмів, що дають можливість жити і 
розмножуватись у середовищі життя.
По вертикалі:
3. Поява якісних відмінностей у процесі життя 
організму.
2. Здатність організмів сприймати зовнішні та 
внутрішні впливи і реагувати на них.
4. Надходження їжі, перетворення та засвоєння 
поживних речовин з неї для того, щоб рости, роз-
виватись та для інших життєвих процесів.
6. Відтворення собі подібних.
8. Активне переміщення організму чи його час-
тин у просторі.

Êîíêóðñ õóäîæíèêіâ

2. Íàìàëþéòå êëіòèíó і ïîçíà÷òå îñíîâíі îðãàíåëè. Êëіòèíó ÿêèõ 
îðãàíіçìіâ âè íàìàëþâàëè? ßê öå äîâåñòè?

         

1.
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Êîíêóðñ-çìàãàííÿ áàêòåðіé і âіðóñіâ

3. Ç’єäíàéòå ëіíіÿìè çîáðàæåííÿ áàêòåðії і âіðóñó ç îçíàêîþ, ÿêà 
їì âіäïîâіäàє.

  

не мають клітинної будови
корисні живуть у кишківнику людини

людина використовує для виготовлення
деяких продуктів

проявляють властивості живого тільки
в клітинах інших організмів

мають клітинну стінку, цитоплазму, органели
спричиняють грип, гепатит, кір

Êîíêóðñ çíàâöіâ îðãàíіâ ðîñëèí

4. Ðîçïіçíàéòå, ÿê íàçèâàþòü îðãàíè ðîñëèí, ÿêі ìè їìî.
цвітна капуста        морква              помідори         квасоля           шпинату

    

   

Êîíêóðñ ôàõіâöіâ ç ðіçíîìàíіòòÿ ðîñëèí

5. Âñòàâòå ïðîïóùåíі ñëîâà â ðå÷åííÿ. Âèêîðèñòàéòå ïіäêàçêó.

1. Òіëî âîäîðîñòåé íå ìàє  .
2. Ó ÷îãî є ñòåáëî, ëèñòêè, êîðîáî÷êà íà íіæöі, à êîðåíіâ íåìàє?

 
3. Ó ïëàóíà íà âåðõіâêàõ ïàãîíіâ є «êîëîñêè», ó ÿêèõ óòâîðþþòüñÿ             

 .
4. ßêі ðîñëèíè óòâîðþþòü äâà òèïè ïàãîíіâ: îäèí ïîäіáíèé äî ìà-

ëåíüêîї ñîñîíêè, à іíøèé – áóðèé, ùî óòâîðþє ñïîðè?  
5. Ùî öâіòå òіëüêè â ëåãåíäàõ?  
6. Ùî ìàє ëèñòêè õâîþ і øèøêè ç íàñіííÿì?  
7. Ó ÿêèõ ðîñëèí íàñіííÿ óòâîðþєòüñÿ â ïëîäі?  
Ïіäêàçêà: ñïîðè, ïàïîðîòі, îðãàíè, õâîéíі, ìîõ çîçóëèí ëüîí, êâіò-

êîâі, õâîùі.

3.
і

4.

5.
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Êîíêóðñ «Äіçíàéñÿ áіëüøå ç ïðîєêòіâ»

6. Ïîäіëіòüñÿ â êîìàíäі іíôîðìàöієþ ïðî ïðîєêòè, ÿêі âè âèêî-
íóâàëè: «Öâіòіííÿ âîäè», «Ìîÿ êіìíàòíà ðîñëèíà òà äîãëÿä çà íåþ», 
«Ìîÿ óëþáëåíà ãîðîäíÿ ðîñëèíà», «Çáåðåæåííÿ ðіçíîìàíіòòÿ ðîñëèí», 
«Ðîëü òâàðèí ó ïðèðîäі», «Ðîëü òâàðèí äëÿ ëþäèíè», «Çáåðåæåííÿ 
ðіçíîìàíіòòÿ òâàðèí». Çàïèøіòü êîðîòêî îñíîâíі äóìêè ïðîєêòіâ (ÿêùî 
òàêèé ïðîєêò íå âèêîíóâàëè ó÷àñíèêè êîìàíäè, òî ïðîïóñòіòü éîãî).

«Öâіòіííÿ âîäè»

 

 
«Ìîÿ êіìíàòíà ðîñëèíà òà äîãëÿä çà íåþ»

 

 
«Ìîÿ óëþáëåíà ãîðîäíÿ ðîñëèíà»

 

 
«Çáåðåæåííÿ ðіçíîìàíіòòÿ ðîñëèí»

 

 
«Ðîëü òâàðèí ó ïðèðîäі»

 

 
«Ðîëü òâàðèí äëÿ ëþäèíè»

 

 
«Çáåðåæåííÿ ðіçíîìàíіòòÿ òâàðèí»

 

 

 

6.



75

Êîíêóðñ ãðèáíèêіâ

7. Ðîçïіçíàéòå òà íàäïèøіòü íàçâó і çíà÷åííÿ ãðèáіâ, çîáðàæåíèõ 
íà ìàëþíêàõ. Âèêîðèñòàéòå ïіäêàçêó.

    
    
    

ïåíіöèë, äðіæäæі, áіëèé ãðèá, ìóêîð                

Êîíêóðñ öіíèòåëіâ ðіçíîìàíіòòÿ òâàðèí

8. Äîïîâíіòü ñõåìó ðіçíîìàíіòíîñòі òâàðèí íàçâàìè їõíіõ ãðóï.

 

 

 

БЕЗХРЕБЕТНІ ХРЕБЕТНІ

 

 

 

 

 

 

 
 

 

9. Ñêëàäіòü ôðàçó çі ñëіâ òà ïîÿñíіòü її çíà÷åííÿ.

  

    

      

7.

8.

9.
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Людина їсть, щоб жити, а не живе, щоб їсти
Сократ, давньогрецький філософ

Пригадай, які системи органів є в людини. Відповісти 
допоможе відео і стаття про Музей людського тіла 
з назвою Corpus, розташований у Нідерландах, недалеко 
від університетського міста Лейден. Здійсни віртуальну 
екскурсію в унікальний музей і розпізнай системи органів 
людини.

Урок 53. Звідки наш організм бере енергію
та будівельний матеріал

Як думаєш, чому людині потрібно їсти?

Òіëî ëþäèíè ïîáóäîâàíå ç ðіçíîìàíіòíèõ ðå÷îâèí. Òàêîæ ç ðå-
÷îâèí ìè îòðèìóєìî åíåðãіþ, ïîòðіáíó äëÿ æèòòÿ (íàïðèêëàä, ùîá
ó÷èòèñÿ, ñìіÿòèñÿ, áіãàòè, äëÿ ðіçíèõ ïðîöåñіâ óñåðåäèíі òіëà òà іí.).
Ïåðåòâîðåííÿ ðå÷îâèí â îðãàíіçìі, ïî÷èíàþ÷è ç їõíüîãî íàäõîäæåííÿ 
і çàâåðøóþ÷è âèäіëåííÿì íåïîòðіáíèõ ñïîëóê, íàçèâàþòü îáìіíîì ðå-
÷îâèí. À íàäõîäÿòü ðå÷îâèíè â íàø îðãàíіçì ç їæåþ. Ïîæèâíі ðå÷î-
âèíè – öå ðå÷îâèíè ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ, ÿêі äëÿ îðãàíіçìó ëþäèíè 
ìàþòü õàð÷îâó òà åíåðãåòè÷íó öіííіñòü. Äî ñêëàäó ïðîäóêòіâ õàð÷ó-
âàííÿ âõîäÿòü òàêі ðå÷îâèíè, ÿê âóãëåâîäè, áіëêè, ëіïіäè (äî ÿêèõ 
âіäíîñÿòü æèðè), âіòàìіíè òà ìіíåðàëüíі ñîëі é âîäà. Çà äàíèìè ÂÎÎÇ 
(Âñåñâіòíÿ îðãàíіçàöіÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ), çäîðîâ’ÿ ëþäèíè íà 70 % 
çàëåæèòü âіä òîãî, ùî âîíà їñòü.

1. Óÿâè, ùî â ìàãàçèíі òîáі ïîòðіáíî ðîçïіçíàòè ïðîäóêòè, ó ÿêèõ 
є áàãàòî ëіïіäіâ, âóãëåâîäіâ àáî áіëêіâ. Ïіäïèøè ïіä ìàëþíêàìè 
ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ íàçâó âіäïîâіäíîї ðå÷îâèíè, âìіñò ÿêîї є 
áіëüøèì, ïîðіâíÿíî ç іíøèìè ñïîëóêàìè.

   

Музей Corpus 
в Нідерландах

  обмін речовинобмін речовин
  поживні речовинипоживні речовини
  ферментиферменти
  травленнятравлення

1.
á
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2. Ðàçîì іç ñóñіäîì/ñóñіäêîþ ïî ïàðòі îáãîâîðіòü çíà÷åííÿ äëÿ 
íàøîãî îðãàíіçìó ðå÷îâèí, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó їæі. Ñïіââіäíåñіòü 
íàçâè ðå÷îâèí òà їõíі îïèñè, çàìàëþâàâøè âіäïîâіäíèì êîëüîðîì 
áіëі ïðÿìîêóòíèêè.

Вуглеводи Вміст цієї речовини у складі нашого організму становить
60–65 %, без неї неможливе життя

Білки

Ліпіди

Вітаміни

Мінеральні солі

Вода

Входять до складу кісток і зубів, беруть участь у багатьох 
процесах у клітинах, наприклад транспорті речовин, прове-
денні нервового імпульсу

Ці речовини є основним джерелом енергії для організму

Будують наше тіло, важливі для руху, захисту організму 
від інфекцій, транспорту речовин по організму, утворюють
ферменти

Потрібні в дуже маленьких кількостях, але це не применшує 
їхню важливість, бо вони потрібні для дуже багатьох проце-
сів в організмі

Виділяють більше енергії, ніж вуглеводи, але віддають їм 
першість як джерелу енергії, зазвичай відкладаються під
шкірою

3. Îáåðè äâà õàð÷îâі ïðîäóêòè. Âіäøóêàé íà їõíіé åòèêåòöі 
іíôîðìàöіþ ïðî âìіñò áіëêіâ, æèðіâ (ëіïіäіâ) і âóãëåâîäіâ òà 
çàïîâíè òàáëèöþ. Âèïèøè òàêîæ õàð÷îâі äîáàâêè, çàçíà÷åíі 
â ñêëàäі öèõ ïðîäóêòіâ. Äіçíàéñÿ áіëüøå іíôîðìàöії ïðî öі 
äîáàâêè ç іíòåðíåòó. Ïðîàíàëіçóé îòðèìàíó іíôîðìàöіþ ïðî 
êîðèñíіñòü і áåçïå÷íіñòü îáðàíèõ õàð÷îâèõ ïðîäóêòіâ. Ïîäіëèñÿ 
öієþ іíôîðìàöієþ â êëàñі.

Продукт
харчування

Вуглеводи
г/ 100 г

Жири
г/ 100 г

Білки
г/ 100 г

Харчові 
добавки 

Твій 
висновок про

продукт
Кефір, два з 
половиною
відсотка

три з 
половиною

Два з 
половиною

3 Немає До складу 
входить 

ще кефірна
закваска.
Корисний

2.

3. 
і
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4. Ó÷åíèé-ôіçіîëîã Іâàí Ïåòðîâè÷
Ïàâëîâ ïîðіâíÿâ îðãàíіçì ëþäèíè
çі ñêëàäíèì çàâîäîì: «Ñèðèé

ìàòåðіàë, ÿêèé íàäõîäèòü íà çàâîä,
ïðîõîäèòü äîâãèé ðÿä öåõіâ, ó ÿêèõ âіí
ïіääàєòüñÿ ìåõàíі÷íîìó і õіìі÷íîìó
îáðîáëåííþ, òà ÷åðåç áі÷íі âîðîòà
ïåðåâîäèòüñÿ â ìàãàçèí òіëà». Ùî â÷åíèé
íàçâàâ «ñèðèì ìàòåðіàëîì»?

 

 

ßê âè äóìàєòå, ùî öå çà öåõè, ó ÿêèõ
îáðîáëÿєòüñÿ їæà?

 

 

 

Òðàâëåííÿ – öå ïðîöåñè ìåõàíі÷íîãî
(íàïðèêëàä, ïîäðіáíåííÿ їæі â ðîòі çóáà-
ìè) і õіìі÷íîãî (çà äîïîìîãîþ ñïåöіàëü-
íèõ ðå÷îâèí – ôåðìåíòіâ) ïåðåòâîðåííÿ
ïîæèâíèõ ðå÷îâèí ó òðàâíіé ñèñòåìі. Ó
ðåçóëüòàòі ñêëàäíі ðå÷îâèíè ðîçùåïëþ-
þòüñÿ äî ïðîñòèõ, ÿêі ìè ìîæåìî çàñâî-
їòè.

Òðàâíі ôåðìåíòè – öå áіëêîâі ðå÷î-
âèíè, ÿêі ïðèøâèäøóþòü ïåðåòâîðåííÿ
ðå÷îâèí.

Òðàâíà ñèñòåìà ëþäèíè ñêëàäàєòüñÿ
ç òðàâíîãî êàíàëó (ðîòîâà ïîðîæíèíà,
ãëîòêà, ñòðàâîõіä, øëóíîê, òîíêà і òîâ-
ñòà êèøêè) òà òðàâíèõ çàëîç (ñëèííі,
ïіäøëóíêîâà, ïå÷іíêà і áàãàòî äðіáíèõ ó
øëóíêó òà êèøêіâíèêó).

Çàëîçè âèäіëÿþòü ôåðìåíòè òà іíøі
ðå÷îâèíè, ÿêі ïîòðіáíі äëÿ òðàâëåííÿ
їæі. Ó òðàâíîìó êàíàëі їæà ïåðåìіùóєòü-
ñÿ, ïåðåòðàâëþєòüñÿ, à óòâîðåíі ïðîñòі
ðå÷îâèíè âñìîêòóþòüñÿ ó êðîâ і ëіìôó.

Âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ òðàâëåííÿ і 
ñòàíó çäîðîâ’ÿ ëþäèíè çàãàëîì ìàþòü
áàêòåðії, ùî æèâóòü ó êèøêіâíèêó.

4.
Ï

ннісли
озизало

ротоваа 
порожнина

глоткка

печінкаа

товстийй
кишківниик

авохідстра

унокшлу

кийтонк
вниккишкі

Мал. 138. Будова травної системи 
людини

Прочитай, як підживити 
організм 
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5. Ïіäïèøè îðãàíè òðàâëåííÿ òà ïðîíóìåðóé їõ ó ïîðÿäêó 
ïðîõîäæåííÿ ðå÷îâèí їæі ïî òðàâíіé ñèñòåìі.

6. Ç’єäíàé ëіíіÿìè íàçâó îðãàíà òðàâíîї ñèñòåìè ç éîãî ôóíêöіÿìè.

ротова порожнина тут виділяється кислота, їжа перемішується і продовжує 
перетравлюватись

стравохід

шлунок

тонкий кишківник

товстий кишківник

завершує перетравлення їжі, поживні речовини звідси по-
трапляють у кров, яка розносить їх по всьому організму

тут їжа подрібнюється зубами, змочується слиною і почи-
нає перетравлюватись

тут повертається вода в організм, формуються калові 
маси, живе найбільша кількість мікроорганізмів

трубка, по якій їжа з ротової порожнини потрапляє в
шлунок

7. Äæóëіÿ Åíäåðñ ó êíèæöі «Âíóòðіøíÿ іñòîðіÿ. Êèøå÷íèê – 
íàéöіêàâіøèé îðãàí íàøîãî òіëà» ïèøå: «Âіä ðîáîòè êèøå÷íèêà

çàëåæèòü íå ëèøå ãàðíå ñàìîïî÷óòòÿ, àëå é íàø íàñòðіé, ïñèõі÷íèé 
ñòàí... Ñàìå êèøå÷íèê çàáåçïå÷óє íàñ åíåðãієþ, ôîðìóє äâі òðåòèíè 
іìóííîї ñèñòåìè, äîïîìàãàє ìîçêó і ïðîäóêóє ïîíàä äâàäöÿòü âàæëè-
âèõ ãîðìîíіâ. Éîãî ïëîùà â 100 ðàçіâ áіëüøà çà ïëîùó íàøîї øêіðè, 

ó ó ð ó ó ö

à âіä áàêòåðіé, ÿêі âіí ìіñòèòü, çàëåæèòü, ÷è áóäå ëþäèíà òîâñòîþ 
àáî ñòðóíêîþ, ùàñëèâîþ àáî ñóìíîþ, õîðîáðîþ ÷è äåïðå-
ñèâíîþ».

Âіä ñüîãîäíі òè òàêîæ ñòàíåø àâòîðîì êíèæêè ïðî 
îðãàíіçì ëþäèíè. Îôîðìëÿé її ÿê òîáі äî âïîäîáè (íà-
ïðèêëàä, íà îäíіé ñòîðіíöі ìàëþíîê ñèñòåìè îðãàíіâ, à 
ïîðó÷ íà äðóãіé ñòîðіíöі òâіé òåêñò – її îïèñ). ßê çðîáèòè
êíèæêó-áóêëåò, îïèñàíî â óðîöі 16.

Ùî á òè íàïèñàâ/-ëà ïðî òðàâíó ñèñòåìó ñâîїì ÷èòà-
÷àì, ùîá їõ âðàçèòè і çàöіêàâèòè?

5.

6. 

7.
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Чи варто придивлятися до органа, якого 
не відчуваєш, не бачиш і за роботою 
якого взагалі не слідкуєш? Відповідь одно-
значна: так! Бо легені дихають для нас. 
А ми – дихаємо ними
Кай-Міхаель Бе, німецький лікар-пульмонолог

Урок 54. Як кисень потрапляє в наш організм
Які органи утворюють дихальну систему 
людини?

1. Ïîìіðêóé, ÷îìó ëåãåíі ïîðіâíþþòü ç äåðåâîì, à ðîñëèíè 
íàçèâàþòü «ëåãåíÿìè íàøîї ïëàíåòè».

 

 

Äèõàííÿ – âàæëèâà âëàñòèâіñòü íàøîãî îðãàíіçìó, ÿêà çàáåçïå-
÷óє íàäõîäæåííÿ â íüîãî êèñíþ і âèêîðèñòàííÿ éîãî â êëіòèíàõ äëÿ 
Ä

îòðèìàííÿ åíåðãії і âèäàëåííÿ âóãëåêèñëîãî ãàçó, ùî óòâî-
ðèâñÿ ïðè öüîìó. Êèñåíü ïîòðàïëÿє â íàø îðãàíіçì ïіä ÷àñ 
âäèõó, à âóãëåêèñëèé ãàç âèäіëÿєòüñÿ ç íüîãî ïіä ÷àñ âèäè-
õó. Öþ ðîáîòó âèêîíóþòü îðãàíè äèõàëüíîї ñèñòåìè ëþäè-
íè: íîñîâà ïîðîæíèíà, ãëîòêà, ãîðòàíü, òðàõåÿ, áðîíõè, ëå-
ãåíі. Ó ñòàíі ñïîêîþ ëþäèíà çäіéñíþє 16–20 âäèõіâ і âèäèõіâ 
çà õâèëèíó. Öÿ ÷àñòîòà çáіëüøóєòüñÿ, ÿêùî ôіçè÷íî ïîïðà-
öþâàòè, ïðîáіãòèñÿ, çðîáèòè ôіçè÷-
íі âïðàâè, ïðè äåÿêèõ çàõâîðþâàí-
íÿõ òîùî.

2. Ç’єäíàé ëіíіÿìè íàçâè îðãàíіâ 
äèõàëüíîї ñèñòåìè ëþäèíè òà їõíє 
çîáðàæåííÿ íà ìàëþíêó 139, ÿê 
ïîêàçàíî äëÿ àëüâåîë.

Äèõàëüíі ðóõè (âäèõ і âèäèõ)
ëåãåíÿì äîïîìàãàþòü çäіéñíþâàòè
ìіæðåáåðíі ì’ÿçè, äіàôðàãìà òà íà-
âіòü äåÿêі ì’ÿçè òіëà. Äіàôðàãìà – 
ì’ÿç, ÿêèé, ðóõàþ÷èñü, çàáåçïå÷óє
ñòèñêàííÿ ÷è ðîçòÿãóâàííÿ ëåãåíü,
òîáòî, âіäïîâіäíî, âèäèõ і âäèõ.

Бронхіальне дерево

  диханнядихання
  дихальна системадихальна система
  дихальні рухидихальні рухи

1. 

Дихальна 
система

людини 

2. 

Мал. 139. Будова дихальної системи 
людини

альвеоли

носоваа 
порожнина

глоткка

легені

агмадіафр

гортаннь хеятра

ибронхи
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3. ßêèé ó òåáå òèï äèõàííÿ? Ïåðåâіð, ïîêëàâøè
îäíó ðóêó íà ãðóäíó êëіòêó, іíøó – íà æèâіò.
Âäèõíè і âèäèõíè. ßêùî ðóõàєòüñÿ ðóêà íà
ãðóäÿõ   – òîáі âëàñòèâèé ãðóäíèé òèï äèõàííÿ. À
ÿêùî ïðè âäèõó æèâіò ïіäíіìàєòüñÿ, à ïðè
âèäèõó   – îïóñêàєòüñÿ, òî öå äèõàííÿ æèâîòîì
(äіà ôðàãìàëüíå). Íàâ÷èñü ðîáèòè äèõàëüíі âïðàâè,
ÿêі є äóæå êîðèñíèìè äëÿ ðîáîòè ðіçíèõ îðãàíіâ,
ïðîôіëàêòèêè ïðîñòóäíèõ çàõâîðþâàíü, çíÿòòÿ
ñòðåñó.

4. Ñòâîðè ìîäåëü äèõàëüíîї
ñèñòåìè ëþäèíè, ÿê ïîêàçàíî ó
âіäåî çà QR-êîäîì (ïîïðîñè
êîãîñü ç äîðîñëèõ ðîçðіçàòè
ïëÿøêó і çðîáèòè îòâіð ó її 
êðèøöі). Ìîäåëü ìîæíà îôîðìèòè
ïàïåðîâîþ ôіãóðîþ ëþäèíè.

Ïîðіâíÿé äèõàëüíó ñèñòåìó і ìîäåëü òà âñòàíîâè ïîäіáíіñòü ìіæ її 
äåòàëÿìè òà îðãàíàìè äèõàííÿ.

55

44

33

22

11

Ïîñïîñòåðіãàé, ùî âіäáóâàєòüñÿ ç êóëüêàìè, ÿêùî ïîòÿãíóòè çà äíî 
ìîäåëі é âіäïóñòèòè. Ïіäïèøè, ÿêі äèõàëüíі ðóõè ïðè öüîìó іìіòóє 
ìîäåëü.

3. 

Дихальні 
вправи 

4. 

Модель 
легень 

Оформлення моделі легень
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повітря 
надходить

ребра р
маютьсяпіднім

діафрагма 
опускається

 

повітря 
виходить

ребра 
ускаютьсяопу

діафрагмаі ф
піднімається

 

Найтонші бронхи – бронхіоли – закінчуються дріб-
несенькими міхурцями – альвеолами. У легенях до-
рослої людини їх близько 300 млн. Завдяки цьому 
площа дихальної поверхні легень становить понад 
100 м2, що в 50 разів перевищує площу поверхні тіла
людини. Саме в альвеолах відбувається газообмін у 
легенях. З альвеол, які обплетені кровоносними капі-
лярами, кисень переміщується в кров, а вуглекислий 
газ – з крові в альвеоли і видаляється з легень під 
час видиху.

5. Ïðîíóìåðóé òåðìіíè öèôðàìè õìàðîê, ó ÿêèõ їõ ïðàâèëüíî 
ïîÿñíåíî. 

носова порожнина2

трахея

легені

альвеоли

діафрагма

кисень

вуглекислий газ

дихальні рухи

м’яз, якийм’яз яки
бере участь
у дихальних 

рухах

1 зволожує, зігріває, і і
очищує повітря від 

пилу і мікроорганізмів
2

вдих і видих
3 міхурці, у яких

відбувається
газообмін 
у легенях

4парні органи 
дихання 
у грудній
порожнині

5

видаляється
з організму 
під час
видихуу

7
проводить
повітря
з гортані 
в бронхи

6
потрібний клітинам
для отримання

енергії 8

кисень йвуглекислий
газ

повітря

5.
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Одним з важливих критеріїв, за яким стежать у хворих
з коронавірусною інфекцією, хронічними захворюваннями
легень та серця, є сатурація кисню. Це показник насиче-
ності киснем крові. У здорової людини рівень сатурації
має бути 95–99   %. Зниження цього значення від норми
означає, що організм отримує недостатньо кисню, а це по-
рушить роботу важливих органів, наприклад мозку, серця,
нирок. Виміряти самостійно сатурацію можна за допомо-
гою пульсоксиметра. 

6. Ïðî÷èòàé ïðàâèëà, ÿê ïіäòðèìóâàòè çäîðîâèìè îðãàíè äèõàííÿ. 
Âèçíà÷, ÿêі ç íèõ ïðàâäèâі, à ÿêі – íі. Îáâåäè áóêâè ó âіäïîâіäíіé 
êîëîíöі, ÿê ïîêàçàíî, і ñêëàäè ç íèõ íàçâó îðãàíà äèõàëüíîї ñèñòåìè, 
ó ÿêîìó ðîçòàøîâàíі ãîëîñîâі çâ’ÿçêè. Ïîçíà÷ éîãî íà ìàëþíêó.

Правда Неправда Твердження
л Регулярно виконувати фізичні вправи,

зокрема дихальні
е о Під час епідемій інфекцій, які передаються

повітряно-краплинним шляхом, не потрібно 
носити маску чи респіратор 

р а Регулярно прибирати в приміщенні
м т Куріння позитивно впливає на легені
а м Збалансовано харчуватись, не забувати про 

овочі і фрукти
у н Не потрібно провітрювати приміщення
с ь Для якісного дихання потрібно сидіти

зсутулившись

7. 
Цікаво, як утворюються звуки в людини? Прочитай за 
QR-кодом

8. Ïðîäîâæóєìî ïèñàòè êíèæêó ïðî îðãàíіçì ëþäèíè. 
Íàñòóïíі її ñòîðіíêè – ðîçïîâіäü ïðî ïîäîðîæ ìîëåêóë 
êèñíþ â íàøіé äèõàëüíіé ñèñòåìі äî çóñòðі÷і ç åðèòðîöèòàìè. 
Âèêîðèñòàé çàïðîïîíîâàíèé ïî÷àòîê іñòîðії.

Äіâ÷èíêà-ìîëåêóëà Îêñі ó âåñåëîìó ãóðòі äіâ÷àòîê-ìî-
ëåêóë ùàñëèâî âèëåòіëà ç Ðîñëèíè, ÿêà ëþá’ÿçíî âіäêðèëà 
їì äâåðі-ïðîäèõè. Þõóó… Îñü âіí öåé âåëè÷åçíèé ñâіò, ïðî 
ÿêèé òàê áàãàòî ðîçïîâіäàëè ñòàðøі ìîëåêóëè êèñíþ. Àëå 
íàéçàãàäêîâіøîþ áóëà іñòîðіÿ ïðî òàєìíè÷і ëà-

áіðèíòè òіëà Ëþäèíè, äå æèâóòü ãàëàíòíі Åðèòðîöèòè.
Àëå ÿê òóäè ïîòðàïèòè? І ðàïòîì Îêñі çðîçóìіëà, ùî 
âæå íå âіëüíî ïëàâàє â ïîâіòðі, à її çàòÿãóє â ÿêóñü òåìíó
êàìåðó…

6.

Як 
утворюються 

звуки 

г

7.

8.
Í
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Серце – джерело життя, початок всього, 
сонце мікрокосмосу, від якого залежить вся 
сила і свіжість організму. Ніщо не може за-
мінити серця і взяти на себе його функції…

Вільям Гарвей, англійський лікар,
 анатом ХVІІ ст.

Урок 55. Як рухається кисень і поживні 
речовини в нашому організмі
Які органи входять до складу кровоносної 
системи людини?

1. Ðîçïіçíàé, ÿêі êîìïîíåíòè êðîâîíîñíîї ñèñòåìè çîáðàæåíі íà 
ôîòî ç Ìóçåþ ëþäñüêîãî òіëà Corpus ó Íіäåðëàíäàõ.

1  2  

Êèñåíü ïîòðàïëÿє â íàø îðãà-
íіçì çàâäÿêè ðîáîòі äèõàëüíîї ñèñ-
òåìè. Ïðîñòі ðå÷îâèíè óòâîðþþòüñÿ
çі ñêëàäíèõ ó òðàâíіé ñèñòåìі. À ÿê
êèñåíü і ïîæèâíі ðå÷îâèíè ïîòðà-
ïëÿþòü ç äèõàëüíîї і òðàâíîї ñèñòåì
îðãàíіâ äî êîæíîї êëіòèíè íàøîãî
òіëà?

2. Ðîçãëÿíüòå ìàëþíêè 140,
141 і çíàéäіòü íà íèõ ïіäêàçêè.
Îáãîâîðіòü і çàïðîïîíóéòå
â ãðóïàõ âіäïîâіäü íà
çà ïèòàííÿ.

Êðîâ – öå ðіäêà òêàíèíà ÷åð-
âîíîãî êîëüîðó, ÿêà ðóõàєòüñÿ ïî
ñóäèíàõ êðîâîíîñíîї ñèñòåìè і
ñêëàäàєòüñÿ ç ïëàçìè òà êëіòèí
êðîâі. Êëіòèíè êðîâі – öå åðèòðî-
öèòè, ëåéêîöèòè òà òðîìáîöèòè.
Çàëåæíî âіä âìіñòó êèñíþ і âóãëå-
êèñëîãî ãàçó êðîâ ìîæå áóòè âå-
íîçíîþ òà àðòåðіàëüíîþ. 

Музей Corpus в Нідерландах

  кровкров
  серцесерце
  кровоносні судиникровоносні судини
  кола кровообігубікола кровообігу

1. 

Мал. 140. Транспортування кисню 
і поживних речовин кров’ю (з книжки 

«An introduction to the blood.
Science with me!»)

2. 

кл
іт
ин
и 

 к
ро
ві

Еритроцити 
транспортують 
кисень і вугле-
кислий газ
Лейкоцити 
захищають від 
мікроорганізмів 
та інших 
сторонніх часток
Тромбоцити 
беруть участь у 
зсіданні крові

Мал. 141. Склад крові

плазма
крові
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Êðîâîíîñíà ñèñòåìà ëþäèíè ñêëàäàєòüñÿ іç 
ñåðöÿ і ñóäèí. Íàøå ñåðöå çàâáіëüøêè ç êóëàê – 
ïîðîæíèñòèé ì’ÿçîâèé îðãàí, ÿêèé, ðèòìі÷íî ñêî-
ðî÷óþ÷èñü, çàáåçïå÷óє êðîâîîáіã êðîâі ïî ñóäèíàõ,
ìàє äâà ïåðåäñåðäÿ і äâà øëóíî÷êè.

Êðîâîíîñíі ñóäèíè – åëàñòè÷íі ïîðîæíèñòі òðóá-
êè, ÿêі òðàíñïîðòóþòü êðîâ ïî âñüîìó òіëó. Àðòå-
ðії    – ñóäèíè, ÿêèìè êðîâ ðóõàєòüñÿ âіä ñåðöÿ äî îðãàíіâ. ї Êàïіëÿðè   – 
íàéäðіáíіøі ñóäèíè ìіæ àðòåðіÿìè і âåíàìè, çäіéñíþþòü îáìіí ðå÷îâèí
ìіæ êðîâ’þ і êëіòèíàìè. Âåíè – ñóäèíè, ÿêèìè êðîâ ïîâåðòàєòüñÿ âіä 
îðãàíіâ äî ñåðöÿ.

3. Óÿâè, ùî òè ëіêàð-ëàáîðàíò, ÿêèé äîñëіäæóє ìàçîê êðîâі, ùî
âçÿëè íà àíàëіç. Ïіäïèøè íàçâè êëіòèí і ðîçôàðáóé ÷îðíî-áіëèé
ìàçîê êðîâі ëþäèíè (ìàë. 142). Çàôàðáóé ïðÿìîêóòíèêè ç 
ðîëëþ êëіòèí êðîâі (ëіâîðó÷ óíèçó) òàêèì ñàìèì êîëüîðîì, ùî 
і êëіòèíà, ÿêà âèêîíóє äàíó ôóíêöіþ.

захист організму від інфекцій

 перенесення кисню

зсідання крові

21

3

Мал. 142. Клітини крові людини

4. Ïîäèâèñü âіäåî, ÿêèé âèãëÿä ìàє êðîâ ó ìіêðîñêîïі. Çâåðíè 
óâàãó, ÿê çìіíþєòüñÿ ðîçìіð êëіòèí êðîâі çàëåæíî âіä êðàòíîñòі 
çáіëüøåííÿ ìіêðîñêîïà. 

Із життя 
червоних 
кров’яних
тілець

3.

4.

Клітини крові 
у мікроскопі 
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5. Ïіäïèøè êàìåðè ñåðöÿ ëþäèíè. Ñèíіì êîëüîðîì çàìàëþé 
êàìåðè, ó ÿêèõ є âåíîçíà êðîâ, à ÷åðâîíèì – ó ÿêèõ є àðòåðіàëüíà. 
Ñòðіëêàìè ïîçíà÷åíі íàïðÿìêè ðóõó êðîâі â ñåðöі. Ïåðåâіð, ÷è 
ïðàâèëüíî âèêîíàâ/-ëà çàâäàííÿ, ñêëàâøè ïàçë.

Відео «Будова і 
робота серця» 

Пазл «Будова 
серця» 

У круговерті
Çàìàëþé ÷åðâîíèì àáî ñèíіì êîëüîðîì ñóäèíè ñåðöÿ íà ñâîєìó ìà-

ëþíêó, àíàëîãі÷íî ÿê íà ñêëàäåíîìó ïàçëі, òà ïіäïèøè їõíі íàçâè.
Ïîäèâèñü âіäåî ïðî ñåðöå, çâåðíè óâàãó, ÿêèé ìàþòü âèãëÿä і ÿê 

ïðàöþþòü éîãî êëàïàíè, ÿê ðóõàєòüñÿ â ñåðöі âåíîçíà òà àðòåðіàëüíà 
êðîâ.

Під час фізичних навантажень збіль-
шується частота серцевих скорочень, 
оскільки органам потрібне посилене по-
стачання крові. У людей, які тренуються 
регулярно, при цьому збільшується не 
стільки частота, скільки сила скорочень 
серця. Оскільки в активної людини серце 
має товстіші м’язові стінки і збільшений 
об’єм камер, воно викидає набагато більше 
крові, ніж у людей, які мало рухаються.
Отже, фізична активність (праця, фізичні 
вправи) поліпшує роботу серця.

 

Мал. 143. Поради, як дбати 
про здоров’я серця

6. ßê ôіçè÷íå íàâàíòàæåííÿ âïëèâàє íà ðîáîòó ñåðöÿ.

Тобі знадобляться: годинник із секундною стрілкою або се-
кундомір на смартфоні.

Що треба робити: 
1. Виміряй свій пульс у стані спокою і запиши результат у

таблицю. 
Ïóëüñ – öå êîëèâàëüíèé ðóõ åëàñòè÷íèõ ñòіíîê 

àðòåðіé óíàñëіäîê ñêîðî÷åíü ñåðöÿ.

5. 

6. 

Мал. 144. Як 
виміряти пульс



87

Для вимірювання пульсу поверни одну руку долонею догори. Поклади 2–3 пальці 
другої руки з внутрішньої сторони біля основи великого пальця, як показано на ма-
люнку 144, і злегка натисни, коли відчуєш пульсацію. Полічи кількість ударів протягом 
30 секунд і помнож на два, щоб отримати значення частоти пульсу (скорочень серця) 
за хвилину.

2. Виконай 15 присідань. Виміряй частоту пульсу відразу після фізичного наван-
таження і через зазначені в таблиці 1 проміжки часу. Внеси отримані результати в 
таблицю 1.

Òàáëèöÿ 1

Значення пульсу за хвилину
У стані 
спокою

Після навантаження
одразу після
присідань

через
1 хв

через 
2 хв

через
5 хв

через
10 хв

3. Проаналізуй отримані результати і дай відповіді на запитання.
Чи зростає частота пульсу одразу після навантаження й у скільки разів порівняно 

з його значенням у стані спокою?

 

 

За який час після навантаження частота серцевих скорочень знижується до зна-
чення у стані спокою?

 

 

Ó âåëèêîìó êîëі êðîâîîáіãó êðîâ ðóõàєòüñÿ âіä ëіâîãî øëóíî÷êà 
÷åðåç àðòåðії, êàïіëÿðè, âåíè âñіõ îðãàíіâ òіëà äî ïðàâîãî ïåðåä-

ñåðäÿ. Êðîâ ðîçíîñèòü êèñåíü і ïîæèâíі ðå÷îâèíè äî êëіòèí і çàáèðàє 
âіä íèõ âóãëåêèñëèé ãàç і ïðîäóêòè îáìіíó, òîìó àðòåðіàëüíà êðîâ ïå-
ðåòâîðþєòüñÿ íà âåíîçíó. Ó ìàëîìó êîëі êðîâîîáіãó êðîâ 
ðóõàєòüñÿ âіä ïðàâîãî øëóíî÷êà ÷åðåç ëåãåíі äî ëіâîãî ïå-
ðåäñåðäÿ. Çàâäÿêè öüîìó êîëó êðîâîîáіãó âåíîçíà êðîâ ïå-
ðåòâîðþєòüñÿ íà àðòåðіàëüíó, àäæå â ëåãåíÿõ êèñåíü ïåðå-
ìіùóєòüñÿ â êðîâ, à âóãëåêèñëèé ãàç ç êðîâі – ó ëåãåíі. Служба

доставки 
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7. Äàé âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ äî ñõåìè ðóõó êðîâі â íàøîìó 
òіëі, ÿêі ðîçìіùåíі â ïðÿìîêóòíèêàõ.

Серце – це …
 
 
 
 

Як називають судини, 
що повертають кров до 
серця у великому колі?
 
 

Як називають коло кро-
вообігу, в якому кров 
розносить кисень і по-
живні речовини до клі-
тин, а забирає продукти 
обміну?  
 

Як називають коло кро-
вообігу, в якому кров на-
сичується киснем у леге-
нях?  
 

Як називається най-
більша судина, що несе 
артеріальну кров у вели-
кому колі? 
 

Наведи приклад органів 
тіла людини, яким серце 
постачає артеріальну 
кров:  
 

8. Ïðîäîâæóєìî ïèñàòè êíèæêó ïðî îðãàíіçì ëþäèíè. Íàñòóïíі 
її ñòîðіíêè – ðîçïîâіäü ïðî ïîäîðîæ åðèòðîöèòіâ ïî êîëàõ 
êðîâîîáіãó â íàøîìó òіëі. Íå çàáóäü, ùî Åðèòðîöèò і ìîëåêóëà 
Îêñі ìàþòü çóñòðіòèñü. Âèêîðèñòàé çàïðîïîíîâàíèé ïî÷àòîê 
іñòîðії.

Çîâñіì þíèé åðèòðîöèò Åðî ùîéíî çàâåðøèâ íàâ÷àííÿ â 
øêîëі ç äóæå çíàìåíèòîþ ó ñâіòі îðãàíіçìó Ëþäèíè íàçâîþ 
«×åðâîíèé êіñòêîâèé ìîçîê». Öÿ øêîëà âіäîìà òèì, ùî äàє
âåëèêèé áàãàæ ãåìîãëîáіíіâ. Òåïåð Åðî ÷åêà-

ëà íàñè÷åíà і öіêàâà 120-äåííà ïîäîðîæ, ïðî ÿêó âіí 
òіëüêè ÷óâ çі ñëіâ ó÷èòåëіâ і ÷èòàâ ó êíèæêàõ. І çâè-
÷àéíî, ùî éîìó êîðòіëî ÿêíàéøâèäøå її ðîçïî÷àòè.
Åðî çíàâ, ùî êðîâîíîñíèìè àâòîáàíàìè âіí ìîæå äî-
áðàòèñü äî íàéâіääàëåíіøèõ êóòî÷êіâ îðãàíіçìó. 
Òîìó, íå ãàþ÷è ÷àñó, ó âåëè÷åçíîìó øóìíîìó ãóðòі 
âèïóñêíèêіâ øêîëè Åðî ïîòðàïëÿє â êàïіëÿð.

7.
і

8. 
її
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Імунітет – це результат злагодженої роботи імунної 
системи, величезної корпорації, у якій є кілька голов-
них офісів, безліч відділів, мережа тренінгових центрів, 
поліція та спецназ

Дарія Прокопик, біолог, наукова блогерка

Урок 56. Захист нашого тіла ззовні і всередині
Які клітини крові беруть участь у захисті від 
інфекцій? Що таке інфекційні захворювання? 
Які ти знаєш збудники хвороб?

1. Çàïèøіòü ñëîâà, ÿêі ñïàäàþòü íà äóìêó, êîëè ÷óєòå ñëîâî 
«іìóíіòåò».

захист
 

антитіла
 

вакцина
 

 

 

 Імунітет

Іìóíіòåò – çäàòíіñòü íàøîãî îðãàíіçìó ïðîòèñòîÿòè äії íåáåç-
ïå÷íèõ ôàêòîðіâ: çîâíіøíіõ (òàêèõ ÿê áàêòåðії, âіðóñè), ÿêі ìîæóòü 
ñïðè÷èíÿòè çàõâîðþâàííÿ, à òàêîæ âíóòðіøíіõ (òàêèõ ÿê êëіòèíè ç
íåãàòèâíèìè çìіíàìè, çîêðåìà ðàêîâі). Іìóíіòåò çàáåçïå÷óєòüñÿ äå-
êіëüêîìà ðіâíÿìè çàõèñòó. Ïåðøèé – öå íåïîøêîäæåíі øêіðà і âíó-
òðіøíі îáîëîíêè îðãàíіâ äèõàííÿ, òðàâíîї ñèñòåìè, ñòіíîê ñóäèí. Äðó-
ãèé ðіâåíü – öå ðå÷îâèíè, ÿêі ðóéíóþòü «÷óæèíöіâ», ùî ïîòðàïèëè â 
íàø îðãàíіçì, íàïðèêëàä ëіçîöèì ñëèíè ÷è ñëіç. Òðåòіé ðіâåíü çàõèñ-
òó   – öå ïðîôåñіéíі êëіòèíè, íàïðèêëàä ïåâíі òèïè ëåéêîöèòіâ.

2. Äîïîâíè іíôîðìàöіþ ïðî îðãàíè ïåðøîї ëіíії çàõèñòó, çàâäÿêè 
ÿêèì áіëüøіñòü çáóäíèêіâ çàõâîðþâàíü íå ïîòðàïëÿþòü ó íàø 
îðãàíіçì, çàïèñàâøè â ïðàâèëüíîìó ïîðÿäêó êîñі áóêâè â äóæêàõ.

Шкіра
Є механічним (бораєр’м) б  для хвороботворних

мікроорганізмів і виділяє протимікробні речовини.

Ротова порожнина
У слині є речовина (золіцим) л , що вбиває бактерії.

  імунітетімунітет
  імунна системаімунна система
  антитілаантитіла
  антигениантиген

1. 
і

2.
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Носова порожнина, трахея, бронхи
(Cилз) с  затримує, обволікаючи, мікроорганізми, пил, у ньому 
є речовина лізоцим, що вбиває бактерії, а вйіки ви  на внутрішній

поверхні виводять усе це назовні.

Шлунок
Виділяється (килоста) кк , яка знешкоджує багато бактерій.

Кишківник
Наші друзі-співжителі (бтеакрії) б  не дають поселитися

хвороботворним мікроорганізмам у нашому тілі.

Áàð’єðîì äëÿ ïðîíèêíåííÿ ìіêðîîðãàíіçìіâ òà çà-
õèñòîì âіä âïëèâó íåñïðèÿòëèâèõ ÷èííèêіâ íà ïåð-
øіé ëіíії áîðîòüáè çà çäîðîâ’ÿ є øêіðà (ìàë. 145).
Öåé íàéáіëüøèé îðãàí íàøîãî òіëà, ïëîùåþ áëèçüêî
2 ì2, ìàє òàêîæ áàãàòî іíøèõ ôóíêöіé.

3. Ïîäèâèñü âіäåî ïðî áóäîâó 
і «íå ïîâåðõíåâó» ðîëü øêіðè 
òà âèêîíàé çàâäàííÿ.

 Âèçíà÷ ìàñó ñâîєї øêіðè, âè-
êîðèñòàâøè іíôîðìàöіþ ç âіäåî çà 
QR-êîäîì.

 

 

 ×îìó íàøà øêіðà íå òîíøàє, 
ÿêùî çîâíіøíіé øàð åïіäåðìіñó
ïîñòіéíî çëóùóєòüñÿ?  

 

 ßêі òðè îñíîâíі ôóíêöії øêіðè? 

 

4. Îáåðіòü îäíå ç íàâåäåíèõ ïèòàíü ïðî äîãëÿä і çäîðîâ’ÿ øêі-
ðè. Çíàéäіòü іíôîðìàöіþ, çàïèòàéòå â áàòüêіâ. Ñòâîðіòü öіêàâèé 
áóêëåò ç ìàëþíêàìè, ôîòîãðàôіÿìè òà ôàêòàìè, ùîá âàøі 
îäíîêëàñíèêè/-öі îòðèìàëè ìàêñèìàëüíó іíôîðìàöіþ ç ïèòàííÿ, 
ÿêå âè äîñëіäæóâàëè.

1. ßê ïîâ’ÿçàíі ñïîñіá æèòòÿ і çäîðîâ’ÿ øêіðè?
2. Äëÿ ÷îãî âèêîðèñòîâóþòü êîñìåòè÷íі çàñîáè і ÿê їõ îáèðàòè?
3. ßêі ãіãієíі÷íі ïðàâèëà äîãëÿäó çà øêіðîþ?

Шкіра 

3.
і

4. 

кровоносні
судини

лімфатичні
судини

нерви
рецептор

епідерміс

дерма – 
власне
шкіра

підшкірна
жирова 

клітковина

Мал. 145. Будова шкіри

 

потова о о а
залоза

волосянаволосяна
сумка

сальнас
залоза
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5. Які зміни стану людини, пов’язані з її функціями та будовою шкіри, зо-
бражені на світлинах (скористайся підказками у переглянутому відео про 
шкіру)?

 

 

 

 

 

 

Іìóííà ñèñòåìà ñêëàäàєòüñÿ ç îðãàíіâ, ñóäèí і 
êëіòèí, ÿêі ðîçêèäàíі ïî âñüîìó îðãàíіçìó. Â îðãà-
íàõ óòâîðþþòüñÿ, «íàâ÷àþòüñÿ», «òðåíóþòüñÿ» і çáå-
ðіãàþòüñÿ êëіòèíè іìóííîãî çàõèñòó, íàïðèêëàä ðіçíі 
òèïè ëåéêîöèòіâ.

6. ßêі îðãàíè іìóííîї ñèñòåìè,
çîáðàæåíі íà ìàëþíêó 146, òè
çíàєø?

7. Çàïèøè âèçíà÷åííÿ ç âіäåî
ïðî іìóííó ñèñòåìó.

Іìóííà ñèñòåìà – öå  

 

 

Àíòèãåíè – öå  

 

Àíòèòіëà – öå  

 

Çàëåæíî âіä òîãî, ÿêèé ç êîìïîíåíòіâ çàõèñòó áåðå ó÷àñòü ó áîðîòü-
áі ç ÷óæîðіäíèìè ÷èííèêàìè, à òàêîæ ÷è ìè íàðîäæóєìîñü іç öèì 
іìóíіòåòîì ÷è îòðèìóєìî éîãî â ïðîöåñі æèòòÿ, ñïðàöüîâóþòü ðіçíі 
òèïè іìóíіòåòó. Âðîäæåíèé іìóíіòåò çàõèùàє íàñ ç íàðîäæåííÿ. 
Ìè íå õâîðієìî áàãàòüìà çàõâîðþâàííÿìè òâàðèí, íàïðèêëàä ÷óìêîþ
ñîáàê. Ìè òàêîæ ìîæåìî îòðèìàòè â ïîäàðóíîê (íàáóòè) ãîòîâі àíòè-
òіëà âіä ìàìè àáî ó ñêëàäі ëіêóâàëüíîї ñèðîâàòêè ÿê ïîðÿòóíîê ïðè

5.

Імунна 
система 

6.

7.

Мал. 146. Органи імунної 
системи людини

Аденоїди

Тимус

Лімффатичні 
вуузли

вий Кістков
кмозок

Кишшківник
зінкаСелез

Апеендикс атичніЛімфа
зливуз
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âàæêіé õâîðîáі (íàáóòèé ïàñèâíèé іìóíіòåò). Íàáóòèé àêòèâíèé
іìóíіòåò – öå âæå íàøå æèòòєâå íàäáàííÿ àêòèâíèìè äіÿìè іìóí-
íîї ñèñòåìè àáî êîëè ìè õâîðієìî, àáî íà ââåäåííÿ âàêöèíè. Êëіòè-
íè іìóííîãî çàõèñòó âèêîðèñòîâóþòü ó öіé áîðîòüáі ðіçíі çàñîáè: àáî 
іäóòü íà êîíòàêò ç ÷óæèíöåì, ðóéíóþ÷è éîãî ÷è ïîãëèíàþ÷è (â òàêî-
ìó ðàçі  – öå êëіòèííèé іìóíіòåò), àáî óòâîðþþ÷è і âèäіëÿþ÷è îñî-
áëèâі áіëêè   – àíòèòіëà (ãóìîðàëüíèé іìóíіòåò, âіä ãóìîð – ðіäèíà, 
áî àíòèòіëà âèäіëÿþòüñÿ â êðîâ, ÿêà є ðіäêîþ).

8. Äîïîâíè ñõåìó ïðî ðіçíі âèäè іìóíіòåòó. 

вроджений

пасивний активний

 

ІМУНІТЕТ
  

«працюють» антитіла«працюють» клітини

9. Ùî ìіñòÿòü âàêöèíè? ßê âîíè «ïðàöþþòü»
ó íàøîìó îðãàíіçìі? Ó ÷îìó ïîëÿãàє êîðèñòü
âàêöèí? Ïîäèâèñü âіäåî і çíàéäåø âіäïîâіäі
íà öі âàæëèâі çàïèòàííÿ. 

10. Âіäîìèé іìóíîëîã Äåíіåë Ì. Äåâіñ ó êíè-
æöі «Äèâî-іìóíіòåò» íàçèâàє іìóííó ñèñòåìó
«ïðèãîëîìøëèâî êðàñèâèì і äîñêîíàëèì 
îêðåìèì âñåñâіòîì ó ìåæàõ íàøîãî îðãà-
íіçìó» òà çâåðòàє óâàãó, ùî âîíà є íàáàãàòî
ïîòóæíіøîþ çà áóäü-ÿêі âèíàéäåíі ëіêè.
Òîæ íàøå çàâäàííÿ – çáåðåãòè ïðèðîäíі
çàõèñíі ñèëè é çìіöíþâàòè їõ. Íàïèøè ó
ñâîїé êíèæöі ïðî îðãàíіçì ëþäèíè ïåðåëіê
êîðèñíèõ çâè÷îê äëÿ çáåðåæåííÿ ñâîєї іìóííîї
ñèñòåìè, âèêîðèñòàâøè ìàëþíêè-ïіäêàçêè.

7 85 63 41 2

8.

Що таке 
вакцини 

9.

10.
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Людина є здоровою лише тоді, коли є «здоровими» ї ї 
нирки…

Твердження стародавніх грецьких медиків

Урок 57. Як виділяються непотрібні речовини 
з організму людини

Які речовини ми отримуємо з їжі і повітря та 
для чого вони потрібні нашому організму? Які 
речовини виділяються з нашого організму?

Ìè âäèõàєìî ïîâіòðÿ, їìî êіëüêà ðàçіâ íà äåíü. Òàê íàø îðãàíіçì 
îòðèìóє êèñåíü і ïîæèâíі ðå÷îâèíè, ÿêі êðîâ òðàíñïîðòóє äî êëіòèí, 
ùîá âîíè ìîãëè âèêîíóâàòè ñâîї ôóíêöії, à ìè ÷èòàòè, ñìіÿòèñÿ, 
áіãàòè, íàâ÷àòèñÿ, äðóæèòè і áàãàòî іíøîãî, ñëîâîì, æèòè. Ó êëіòèíàõ 
ïðè öüîìó óòâîðþþòüñÿ ïðîäóêòè îáìіíó ðå÷îâèí – ñïîëóêè, ÿêі íå 
ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàíі àáî є øêіäëèâèìè. Öі ðå÷îâèíè çàáèðàє âіä 
êîæíîї íàøîї êëіòèíè êðîâ, àëå âîíà æ íå ñìіòòєçâàëèùå. Òè âæå 
çíàєø, ùî â íåї є іíøі âàæëèâі ôóíêöії. І òóò íà äîïîìîãó ïðèõîäÿòü 
íàøі îðãàíè, ÷åðåç ÿêі öі ðå÷îâèíè âèäіëÿþòüñÿ íàçîâíі. Áåç öüîãî 
íàø îðãàíіçì îïèíèâñÿ á ó êðèòè÷íіé ñèòóàöії – çàõâîðіâ і íå ìіã 
іñíóâàòè.

1. Ðîçïіçíàé íà ìàëþíêàõ çîáðàæåíі îðãàíè, çàïèøè їõíі íàçâè. 
Çâåðíè óâàãó, ùî âîíè âèäіëÿþòü ç íàøîãî îðãàíіçìó.

 
піт

 
кал

 
 

нирки
сеча

 
 
 вуглекислий газ 
і леткі речовини

 
 
 
шкідливі речовини 

із жовчю

  виділеннявиділення
  сечовидільнасечовидільна
системасистема

  ниркиниркиирк

1.
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Âèäіëåííÿ – äóæå âàæëèâèé ïðîöåñ äëÿ îðãàíіçìó. Çàâäÿêè éîìó 
âèäàëÿþòüñÿ ïðîäóêòè îáìіíó ðå÷îâèí, çíåøêîäæóþòüñÿ îòðóéíі 
ðå÷îâèíè, à òàêîæ ïіäòðèìóєòüñÿ ñòàáіëüíèé ñêëàä âíóòðіøíüîãî 
ñåðåäîâèùà îðãàíіçìó. Íåïðèєìíèõ íåñïîäіâàíîê, ðіçêèõ çìіí, çàñìі-
÷åííÿ íіõòî íå ëþáèòü, íàøå òіëî ó öüîìó íå âèíÿòîê. Íàéáіëüøà 
÷àñòèíà ïðîäóêòіâ îáìіíó âèäàëÿєòüñÿ çàâäÿêè ñå÷îâèäіëüíіé ñèñòåìі, 
äî ñêëàäó ÿêîї âõîäÿòü íèðêè, ñå÷îâîäè, ñå÷îâèé ìіõóð і ñå÷іâíèê.

2. Ðîçãëÿíüòå ìàëþíîê 147 і äîïèøіòü ïðîïóùåíі ñëîâà â òåêñòі.

Нефрон
Сечовидільна 

система людинисистема людини

ннирки

сечоводи

сечовий 
міхур

сечівник

Будова ниркиБудова нирки

кірковий 
шар нирки

ниркова 
чашечка

ниркова 
миска

ниркова 
артерія

ниркова
вена
сечовід

капсула 
нирки

мозковий
шар

(піраміди)

клубочок 
капілярів

капсула
нефрона

канальці 
нефрона ниркова збірна

бочкатруб
петля 

нефрона

Мал. 147. Будова сечовидільної системи людини

Í  – öå ãîëîâíі ïàðíі îðãàíè âèäіëüíîї ñèñòåìè ëþäèíè, 
ðîçòàøîâàíі ïî îáèäâà áîêè âіä õðåáòà. Ó êîæíîї ëþäèíè є ä  íèðêè. 
Äóæå âàæëèâîþ ñòðóêòóðîþ íèðêè ç íàçâîþ, ÿêà âіäðіçíÿєòüñÿ âіä 
íàçâè êëіòèíè íåðâîâîї ñèñòåìè òіëüêè îäíієþ áóêâîþ, є í . 
Ó íåôðîíі є «÷óäîâà ñіòêà» – öå êëóáî÷îê ê , êðîâ ÿêèõ âіääàє 
íåïîòðіáíі îðãàíіçìó ðå÷îâèíè і âîäó. Ñàìå ç íèõ ïіñëÿ êіëüêîõ åòàïіâ 
«ïåðåâіðêè» óòâîðþєòüñÿ ñå÷à. Òðóáî÷êè, ïî ÿêèõ âîíà 
çáèðàєòüñÿ ó íèðêàõ, óòâîðþþòü íå єãèïåòñüêі, à 
íèðêîâі ï . Ç íèõ ñå÷à ïîòðàïëÿє ó 
÷  і ì , і, íåçâàæàþ÷è íà íàçâó, 
ç íèõ íå ìîæíà ïèòè ÷è їñòè, áî âîíè íèðêîâі. Ç íèðîê 
ñå÷ó âèâîäÿòü òðóáêè – ñ  äî ïîðîæíèñòîãî 
îðãàíó ñ  ì , äå âîíà íàãðî -
ìàäæóєòüñÿ. À ç íüîãî âæå ç òіëà íàçîâíі âèâîäèòüñÿ 
÷åðåç ñ .

3. Ïîäèâèñü âіäåî. Іç ÷èì ïîðіâíÿëè íèðêè ó
öüîìó âіäåî?

2.


Нирки та їхні 
функції 3. 

кров

сеча
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Ó íèðêàõ âіäáóâàєòüñÿ ïðîöåñ ôіëüòðàöії
êðîâі. Çàâäÿêè öüîìó ç íåї çàáèðàþòüñÿ øêіäëèâі
é íåïîòðіáíі ðå÷îâèíè, ÿêі ó ñêëàäі ñå÷і
ïîòðàïëÿþòü ó ñå÷îâèé ìіõóð, çâіäêè çãîäîì
âèäіëÿþòüñÿ íàçîâíі. Î÷èùåíà êðîâ çíîâó
ïîòðàïëÿє â êðîâîíîñíó ñèñòåìó.

4. Ïðîâåäè äîñëіäæåííÿ, ùî äåìîíñòðóє
ïðîöåñ ôіëüòðàöії êðîâі íèðêàìè (ìàë. 148).

Тобі знадобляться: 2 прозорі пластикові стакани
(0,5 л), 3 одноразові фільтри для кави, вода, пісок, камінці 
різного розміру (дрібний гравій), кукурудзяний крохмаль,
йод.

Що треба робити:
1.  Приготуй у першому пластиковому стакані суміш: налий пів стакана води, до-
дай дві чайні ложки дрібного гравію, одну чайну ложку піску, пів чайної ложки 
кукурудзяного крохмалю та кілька крапель спиртової настоянки йоду так, щоб 
вода забарвилась у синій колір.

2.  Помісти три фільтри для кави один в інший і зафіксуй на верхньому краї другого 
пластикового стакана.

3.  Акуратно перелий суміш з першого стакана, помішуючи ложкою, щоб на дні не 
залишалось гравію чи піску.

4.  Якого кольору стала рідина у другому стакані, куди ти перелив/-ла суміш 
(профільтрував/-ла)? Як ти думаєш чому?

 

 
5. Як проведене дослідження допомогло тобі зрозуміти роботу нирок?

 

 

Одна нирка містить 1 млн нефронів. Протягом доби нирки фільтрують близько
1700 л крові. За цей час кров організму очищається від продуктів обміну майже
300 разів. Загальна довжина кровоносних капілярів у цьому органі становить
25 кілометрів.

5. Óâàæíî ïðî÷èòàé òâåðäæåííÿ ñòàðîäàâíіõ ãðåöüêèõ ìåäèêіâ, 
ïîäàíå â åïіãðàôі. ×è òè çíàєø, ÿê çàïîáіãòè çàõâîðþâàííÿì 
ñå÷îâèäіëüíîї ñèñòåìè?

Ùîá ïåðåâіðèòè ñåáå, çàìàëþé âіäïîâіäíèì êîëüîðîì і ç’єäíàé 
ëіíіÿìè îâàëè àáî іç çåëåíèì øåñòèêóòíèêîì, ÿêùî öå ÷èííèê, ÿêèé 
çàïîáіãàє çàõâîðþâàííÿì íèðîê, àáî іç ÷åðâîíèì, ÿêùî, íàâïàêè,
ìîæå ñïðè÷èíèòè çàõâîðþâàííÿ ñå÷îâèäіëüíîї ñèñòåìè ëþäèíè.

Мал. 148.
Моделювання процесу 
фільтрації нирками

4. 

5.
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раціональне
харчування

ослаблений
імунітет

гострі та
пересолені
страви

особиста 
гігієна

перевтома

своєчасне 
лікування
інфекційних 
захворювань

переохо-
лодження

нездорове 
харчування

пити достатньо
води

сидячий спосіб 
життя

куріння

рухова 
активність

загартовування 
організму

алкоголь

Профілактика 
захворювань 
сечовидільної 

системи

Чинники 
ризику

захворювань
органів
видільної 
системи

6. Æіëáåð Äåðåé – ôðàíöóçüêèé ïðîôåñîð, ÿêèé
î÷îëþє âіääіëåííÿ íåôðîëîãії (äî ðå÷і, äіçíàéñÿ, ùî â
íüîìó ëіêóþòü) ó ãîñïіòàëі Ïіòüє-Ñàëüïåòðієð ó Ïàðèæі, 
ó êíèæöі «Íèðêà – ñóïåðãåðîé» îïèñóє іñòîðіþ íèðêè: 
«…ÿ – ñêðîìíà íèðêà çàâäîâæêè 11 ñàíòèìåòðіâ òà 
ìàñîþ 150 ãðàìіâ. ß ìàëîâіäîìà òà çíåâàæåíà, áî
çíàþòü ìåíå ëèøå ÿê òó, ùî âèðîáëÿє ñå÷ó â ëþäñüêîìó
îðãàíіçìі. Òîäі ÿê ìîїõ äðóçіâ – ìîçîê і ñåðöå – 
ââàæàþòü «øëÿõåòíèìè», ìåíå íàçèâàþòü «ïіäêîâêîþ», 

«êâàñîëèíîþ», à â êðàùîìó ðàçі – «áîáîì». Ñòîëіòòÿìè 
ìåíå ïðèãíі÷óє òàêà íåäîîöіíåíà ðåïóòàöіÿ. Íàñòàâ ÷àñ 
óðÿòóâàòè ìîþ ÷åñòü і íàðåøòі äіçíàòèñÿ ïðàâäó».

Âіäíîâè ðåïóòàöіþ íèðêè: óçàãàëüíè âñå, ïðî ùî
äіçíàâñÿ/-ëàñÿ íà óðîöі, òà íàïèøè ó ñâîїé êíèæöі, ÷îìó 
íàøі íèðêè íàñïðàâäі ñóïåðãåðîї. Çðîáè íà ñòîðіíöі ñâîєї 
êíèæêè ïîðó÷ ç іñòîðієþ ìàëþíîê âèäіëüíîї ñèñòåìè òà 
ãîëîâíîї ãåðîїíі – íèðêè.

6. 
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Мозок – найбільш дивовижний, складний і загадковий 
орган, який ми знаємо

Мейт-Брітт Мозер, норвезька професорка неврології, 
лауреатка Нобелівської премії з фізіології та медицини

Урок 58. Хто керує процесами 
в нашому тілі 

Які функції нервової системи людини?

1. Ïîìіðêóé і çàïèøè ñâîї î÷іêóâàííÿ äî óðîêó ïðî íåðâîâó 
ñèñòåìó ëþäèíè.

Óæå çíàþ

Õî÷ó
äіçíàòèñÿ

 

 

 

 

Íåðâîâà ñèñòåìà êåðóє ðîáîòîþ ðіçíèõ îðãàíіâ 
îðãàíіçìó ëþäèíè òà êîîðäèíóє її. Âîíà ñêëàäà-

єòüñÿ ç ãîëîâíîãî ìîçêó, ñïèííîãî ìîçêó і íåðâіâ. Ó
ëþäèíè є 12 ïàð íåðâіâ, ùî âіäõîäÿòü âіä ãîëîâíîãî
ìîçêó, і 31 ïàðà ñïèííîìîçêîâèõ íåðâіâ. Îñíîâíèìè
êëіòèíàìè íåðâîâîї ñèñòåìè є íåéðîíè, ÿêі ñïðèéìà-
þòü, îáðîáëÿþòü іíôîðìàöіþ é ïåðåäàþòü її äàëі ó âè-
ãëÿäі åëåêòðè÷íîãî àáî õіìі÷íîãî ñèãíàëó. Íåéðîíè ÿê
êëіòèíè ìàþòü ÿäðî òà іíøі îðãàíåëè, à òàêîæ êîðîò-
øі âіäðîñòêè – äåíäðèòè, і äîâøі – àêñîíè. Ðîçãëÿíü
íà ìàëþíêó 149, ÿêèé ðіçíèé âèãëÿä ìîæóòü ìàòè
íåéðîíè.

У головному мозку людини є близько 86 000 000 000 ней-
ронів. Разом вони здатні виробити достатньо енергії, 
щоб засвітити лампочку1. У 20-річної людини є близько 
176 000 км аксонів у мозку. Цього достатньо, щоб обгор-
нути екватор Землі 4,5 рази2.
1 І. М. Мартінш, М. М. Педроза. Тут усередині. Путівник 
глибинами мозку.
2 52 факти про мозок. Знання про нейрони.

 2. Ïîçíà÷ ñêëàäîâі íåéðîíà òà íåðâîâîї ñèñòåìè ëþäèíè íà 
ìàëþíêàõ, âèêîðèñòàâøè òàêі òåðìіíè, ÿê àêñîí, äåíäðèò, òіëî 
íåéðîíà, íåðâè, ñïèííèé ìîçîê, ãîëîâíèé ìîçîê.

  нейроннейрон
  рефлексрефлекс
  спинний мозокспинний мозок
  головний мозокйголовний мозок

1. 

Мал. 149. Різні
типи нейронів

2.
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Ó íåðâîâіé ñèñòåìі іíôîðìàöіÿ ïåðåäàєòüñÿ ñâîєðіäíîþ ìåðåæåþ 
íåéðîíіâ, ó ÿêіé âîíè âèêîíóþòü íåîäíàêîâі ôóíêöії. Îäíі íåéðîíè    – 
÷óòëèâі, ñïðèéìàþòü çîâíіøíі é âíóòðіøíі âïëèâè. Іíøі, âñòàâíі, 
ïåðåäàþòü іíôîðìàöіþ âіä îäíîãî íåéðîíà äî іíøîãî. Òðåòÿ ãðóïà – ðó-
õîâі íåéðîíè, ïåðåäàþòü äî îðãàíіâ êîìàíäè äëÿ їõíüîї äії. Äëÿ ñïðèé-
ìàííÿ âïëèâіâ íà îðãàíіçì, їõíüîãî àíàëіçó òà âèðîáëåííÿ âіäïîâіäі
äëÿ ðîáî÷èõ îðãàíіâ óòâîðþєòüñÿ ëàíöþã íåéðîíіâ ðіçíèõ òèïіâ, ÿêèé 
íàçèâàþòü ðåôëåêòîðíîþ äóãîþ. À ðåàêöії îðãàíіçìó íà ðіçíі âïëèâè 
çà ó÷àñòþ íåðâîâîї ñèñòåìè íàçèâàþòü ðåôëåêñàìè. 

Ми народжуємось з такими рефлексами, як наприклад, моргання, чхання, ка-
шель, повертання голови на стукіт, виділення слини, коли смачний шматочок 
їжі потрапляє до рота. А є й такі рефлекси, які утворюються в процесі нашого
життя. Наприклад, якщо їсти в один і той самий час, то згодом о цій годині
людина відчуватиме голод. І якщо дотримуватись режиму їжі, то організм до-
бре підготується до якісного травлення. Не випадково продуктивнішою є та
людина, яка дотримується розпорядку дня.

3. Ðîçãëÿíüòå çîáðàæåííÿ ðåôëåêòîðíîї äóãè і äîïîâíіòü її ñõåìó. 
ßê âè äóìàєòå, ÿêó êîìàíäó îòðèìàâ ì’ÿç âіä íåðâîâîї ñèñòåìè 
ó çîáðàæåíіé ñèòóàöії?

3.  нейрон,
передає рішення до органа

1.  нейрон,
який сприймає вплив

2.  нейрон 
в спинному мозку, який 
передає інформацію між 
нейронами

укол

м’яз
(робочий орган)

3. 
ß
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Скільки часу потрібно нервовій системі на сприймання
різних впливів на організм і формування відповіді? На
наше щастя, вона працює надзвичайно швидко. Напри-
клад, час відповіді на дотик – лише 90 мілісекунд, а на
звук і світло – 120 і 150 мілісекунд. Цікаво, що час ру-
хової реакції тренованого плавця (наприклад, у момент
старту) – в середньому 230 мілісекунд, а у тих, хто не
займається спортом, – 350 мілісекунд.

4. Ïîäèâèñü âіäåî ïðî ãîëîâíèé ìîçîê і íà
ìàëþíêó áіëÿ âіääіëіâ íàïèøè їõíі ôóíêöії.

мозочокстовбур
головного мозкуозку

кінцевий (великий) 
мозок

Äіÿëüíіñòþ іíøèõ âіääіëіâ ãîëîâíîãî ìîçêó і ñïèííèì ìîçêîì êå-
ðóє êіíöåâèé, àáî âåëèêèé, ìîçîê (80 % ìàñè íàøîãî ìîçêó), ÿêèé 
ñêëàäàєòüñÿ ç ïðàâîї і ëіâîї ïіâêóëü. Âîíè âêðèòі êîðîþ, ÿêà óòâîðþє 
÷èñëåííі çàãëèáëåííÿ – áîðîçíè é ïіäâèùåííÿ – çâèâèíè òà ñêëàäà-
єòüñÿ àæ іç øåñòè øàðіâ íåéðîíіâ. Íàéãëèáøі áîðîçíè äіëÿòü ïіâêóëі 
íà ÷àñòêè (ìàë. 150). Ó íèõ є äіëÿíêè, êîæíà ç ÿêèõ âèêîíóє ñâîї 
ôóíêöії (ìàë. 151). Ñàìå êîðі âåëèêèõ ïіâêóëü íàëåæèòü êåðіâíà ðîëü 
ó ïðîöåñàõ íàâ÷àííÿ, ïàì’ÿòі, ìèñëåííÿ, ó ñïðèéíÿòòі ñâіòó, ôîðìó-
âàííі ïîâåäіíêè ëþäèíè.

Мал. 150. Частки півкуль
головного мозку

тім’яна

потиличчна

лобовало

скроневас

Мал. 151. Функції ділянок кори півкуль 
головного мозку

поведінка, 
інтелект, 
мотивація

рухи тіла

орієнтація 
в просторі, 
сприйняття 
кольорів

моваа
смак слух зір

шкірно-м’язова 
чутливістьчутлив

Що робить 
наш мозок 

4. 
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5. Ñòâîðþєìî ìîäåëü ìîçêó. Ó êîæíîї 
ëþäèíè ïîâåðõíÿ ïіâêóëü – íåïîâòîðíà 

çàâäÿêè âåëèêіé êіëüêîñòі ðіçíîї ôîðìè 
áîðîçåí і çâèâèí. Ñòâîðè ç ïëàñòèëіíó ìîäåëü 
ñâîãî óíіêàëüíîãî ìîçêó òà ïіäïèøè éîãî 
÷àñòèíè.

Тобі знадобляться: пластилін різного кольору, 
картон.

Що треба робити:
1. Розглянь уважно малюнки головного мозку.
2. Обери для відділів мозку і часток великих пів-

куль на свій смак різні кольори пластиліну.
3. На картоні крок за кроком створюй модель го-

ловного мозку (мал. 153).

Мал. 153. Поетапне виконання моделі головного мозку

4. Підпиши на картоні назви відділів і часток великих півкуль. Також напиши, хто 
є автором моделі.

Якщо ти надто захоплюєшся комп’ютерними іграми, витрачаючи на це багато 
часу, то чудові нейронні зв’язки матиме тільки група нейронів, яка спеціалі-
зується на іграх. Інші ж групи нейронів у корі великих півкуль, які мало пра-
цюють, не допомагаючи тобі, наприклад, читати, запам’ятовувати, малювати, 
виконувати фізичні вправи тощо, не зможуть утворити достатньої кількості 
нейронних зв’язків для успішного виконання своїх функцій. Пам’ятай, як ска-
зала доктор медичних наук, невролог Кайя Норденген: «Твій мозок – супер-
зірка, використовуй його на повну!» Тренуй і розвивай різні групи нейронів.

  Модель
головного мозку
з пластиліну

5. 
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6. Ðîçãëÿíü ìàëþíêè ñïèííîãî і ãîëîâíîãî ìîçêó. Ç’єäíàé 
ëіíіÿìè òâåðäæåííÿ âіäïîâіäíî ç ìàëþíêîì àáî ñïèííîãî, àáî 
ãîëîâíîãî ìîçêó.

       

розташований у каналі хребта
захищений черепом

його маса в середньому 35 г
має вигляд довгої трубки

має дві півкулі, вкриті корою
його маса в середньому 1300 г           

7. Ïðî÷èòàé ñòàòòþ, ÿê çáåðåãòè íåðâîâó ñèñòåìó
çäîðîâîþ. Âèïèøè òі ïîðàäè, ÿêі òîáі íàéáіëüøå 
ñïîäîáàëèñü.

 

 

 

8. Ïîäèâèñü âіäåî ïðî êîðèñíó ãіìíàñòèêó äëÿ ìîçêó. Âèêîíóé 
âïðàâè ðåãóëÿðíî êіëüêà äíіâ і íàïèøè ÿê 
ïî÷óâàєøñÿ.

 

 

 

9. Óÿâè, ùî á íàïèñàëà ó ñâîєìó ðåçþìå òâîÿ íåðâîâà ñèñòåìà. 
Äîïîìîæè їé öå çðîáèòè. Ðîçìіñòè ðåçþìå і ìàëþíîê íåðâîâîї 
ñèñòåìè íà ñòîðіíêàõ ñâîєї êíèæêè ïðî îðãàíіçì ëþäèíè.

Ім’я
Про мене
Моя робота
Навички Добрі навички керувати і координувати ко-

манду систем органів, швидка відповідь на 
різноманітні подразники

Хобі Вивчати нове, утворювати нові зв’язки

6. 
і

7.

Як зберегти 
нервову систему 
здоровою 

Гімнастика для 
мозку 

8.

9.
Ä



1022

Щастя кожен розуміє по-своєму, але загалом – це 
здоров’я, це можливість кожного ранку бачити сонце, 
чути спів пташок, уміння робити добро... N.N.

Урок 59. Як працюють органи чуття  
Які органи чуття допомагають 
нам сприймати світ довкола?

Íàø îðãàíіçì ïîñòіéíî îòðèìóє іíôîðìàöіþ ç íà-
âêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ó âèãëÿäі ðіçíîìàíіòíèõ ñèã-
íàëіâ (їõ ùå íàçèâàþòü ïîäðàçíèêàìè), òàêèõ ÿê çâóê,

ñâіòëî, ðå÷îâèíè їæі òîùî. Їõ ïîòðіáíî ðîçïіçíàâàòè і âіäïîâіäíèì ÷è-
( ð ) ó

íîì ðåàãóâàòè, ùîá ïðèñòîñîâóâàòèñü і íîðìàëüíî ôóíêöіîíóâàòè. Íà-
ïðèêëàä, íà âèñîêó òåìïåðàòóðó ïîâіòðÿ âëіòêó і äóæå íèçüêó âçèìêó 
íàø îðãàíіçì ðåàãóâàòèìå ïî-ðіçíîìó. À ùå є ñèãíàëè ç âíóòðіøíüîãî 
ñåðåäîâèùà îðãàíіçìó, ÿêі ìîæóòü ïîâіäîìëÿòè ïðî ñïðàãó, âòîìó àáî 
ïðîáëåìè ç ÿêèìîñü îðãàíîì. Íàïðèêëàä, âèñîêà òåìïåðàòóðà íàøîãî 
òіëà àáî áіëü çóáà. Òðåáà âæèâàòè çàõîäіâ. Ùîá ðîçïіçíàâàòè òàêі ðіç-
íîìàíіòíі ñèãíàëè, â íàñ є îðãàíè ÷óòòÿ.

1. Çіãðàé â іíòåðàêòèâíó ãðó, ùîá ïåðåâіðèòè
ñâîї çíàííÿ ïðî îðãàíè ÷óòòÿ.

2. Ðîçãëÿíüòå ìàëþíîê òà íàçâіòü, ÿêі ñèãíàëè ç íàâêîëèøíüîãî 
ñåðåäîâèùà ìîæóòü îòðèìóâàòè õëîï÷èê і äіâ÷èíêà â çîáðàæåíіé 
ñèòóàöії. Ïîçìàãàéòåñü êîìàíäàìè, ó êîãî âèÿâèòüñÿ íàéáіëüøèé 
їõíіé ïåðåëіê. Çàïèøіòü áіëÿ 

ìàëþíêà ñëîâà çâóê, ñâіòëî òîùî і 
ç’єäíàéòå їõ ñòðіëêîþ ç âіäïîâіäíèì 
îðãàíîì ÷óòòÿ, ÿê ïîêàçàíî íà ïðèêëàäі.

Îðãàíè ÷óòòÿ – öå îðãàíè, ÿêі ìіñ-
òÿòü ðåöåïòîðè – çàêіí÷åííÿ ÷óòëèâèõ 
íåéðîíіâ àáî ñïåöіàëüíі êëіòèíè, ùî 
ñïðèéìàþòü ñèãíàëè é óòâîðþþòü íå-
ðâîâі іìïóëüñè, ÿêі íàäõîäÿòü äî íåðâî-
âîї ñèñòåìè.

Ââàæàþòü, ùî є ï’ÿòü îñíîâíèõ îðãà-
íіâ ÷óòòÿ: çîðó (î÷і), ñëóõó (âóõà), ñìàêó 
(ÿçèê), íþõó (íіñ), äîòèêó, òåìïåðàòóðè,
áîëþ (øêіðà).

  органи чуттяоргани чуття
  рецепторирецептори

Гра «Органи 
чуття» 

1.

2.

Малюнок з книги
Нурія Рока

«П’ять органів
чуття»

укзву
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3. Кажуть, що життя – це воістину дивовижна сим-
фонія відчуттів. Скільки ж у нас видів чуття на-
справді? Дізнайся зі статті та відео за QR-кодом.

4. Âіäîìî, ùî 90 % іíôîðìàöії ïðî ñâіò ìè 
îäåðæóєìî çà äîïîìîãîþ çîðó. ßê ïðàöþє îêî, 
÷èòàé і äèâèñü âіäåî.

 5. Ðîçïіçíàé ñòðóêòóðíі åëåìåíòè 
îêà і ïîñòàâ їõíіé íîìåð ç ìàëþíêà 
áіëÿ âіäïîâіäíèõ ôóíêöіé, ÿêі âîíè 
âèêîíóþòü: 

ïðîçîðà îïóêëà ÷àñòèíà â ïåðåäíіé ÷àñ-
òèíі îêà, ÷åðåç ÿêó ñâіòëî ïðîõîäèòü ó 
ïåðøó ÷åðãó;
îáîëîíêà îêà, íà ÿêіé óòâîðþєòüñÿ çî-
áðàæåííÿ, є ðåöåïòîðè, ÿêі ôîðìóþòü 
íåðâîâі іìïóëüñè;
çàõèùàþòü âіä ïîòðàïëÿííÿ ïèëó òà іí-
øèõ ñòîðîííіõ ÷àñòîê, çàïîáіãàþòü ñòі-
êàííþ ïîòó ç ÷îëà;
ïðîâîäèòü íåðâîâèé іìïóëüñ äî êîðè ãî-
ëîâíîãî ìîçêó;
ïîäіáíèé äî ëіíçè і ðîçìіùåíèé çà çіíè-
öåþ.

 6. ßê â îöі óòâîðþєòüñÿ çîáðàæåííÿ.
Тобі знадобляться: 3-кратна збільшувальна лупа (лінза), 2 аркуші цупкого па-

перу розміром А5, ножиці, дво- або односторонній скотч, маркери або кольорові 
олівці (коричневого, синього чи зеленого кольорів) для зафарбовування райдужної 
оболонки ока.

Що треба робити:
1. На першому аркуші приблизно по центру намалюй і виріж круглий отвір (зіниця 

ока), діаметр якого дещо менший за діаметр лупи. Його
зручно вирізати, склавши листок навпіл так, щоб лінія
згину проходила через діаметр кола. Навколо отвору
зафарбуй маркером або кольоровим олівцем круг 
трохи більшого діаметра – це райдужна оболонка ока, і
намалюй схематичне зображення розрізу ока (мал. 155).

2. Закріпи з іншої (чистої) сторони аркуша лінзу за
допомогою дво- або одностороннього скотчу. Це буде
аналог рогівки та кришталика ока. Передня частина ока
готова.

3.

Як працює
око 

4.

Мал. 154. Будова ока 
людини

1
2

55

66

4

3

5. 

6.

Мал. 155. Модель пере-
дньої частини ока

Скільки в нас
видів чуття
насправді 
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3. Другий аркуш буде виконувати роль сітківки.
4. Для отримання якіснішого зображення дослі-

дження варто проводити у напівтемному приміщенні.
Тримай у руках модель передньої частини ока так,
щоб вона «дивилась» на освітлений об’єкт (вікно, уві-
мкнена лампа, телевізор тощо). В іншій руці на певній
відстані позаду передньої частини ока тримай чистий
аркуш   – сітківку.

5. Проекспериментуй з підбором потрібної відстані
між передньою (рогівка та кришталик) і задньою (сіт-
ківка) частинами ока, щоб навести різкість й отримати
чітке зображення (мал. 156, 157). Тепер ти побачив/-ла,
як це відбувається у твоїх очах. Попроси, щоб сфотогра-
фували або зняли на відео цю частину твого
дослідження.

6. Опиши, який вигляд має зображення, що ти 
отримав/-ла на «сітківці», порівняно з реальним.
 

 

Ðåàëüíå çîáðàæåííÿ òîãî, ùî ìè áà÷èìî, ôîð-
ìóєòüñÿ îñòàòî÷íî â çîðîâèõ öåíòðàõ êîðè ãî-
ëîâíîãî ìîçêó.

7. Ðîçãëÿíü ìàëþíîê 158 òà ïîñòàâ öèôðè áіëÿ åòàïіâ ïðîõîäæåííÿ 
ó âóñі çâóêîâîї õâèëі òàê, ùîá âèéøëà ïðàâèëüíà їõíÿ ïîñëіäîâíіñòü.

Проведення нервових
імпульсів по слуховому нерву

Коливання мембрани завитки,
у якій є рецептори

Коливання слухових кісточок

Коливання барабанної
перетинки

Звукові хвилі потрапляють у
зовнішній слуховий прохід

Мал. 158. Будова вуха

слухові
кісточки

барабанна
перетинка

вушна 
раковина

зовнішнійй
слуховийй
прохід

итказави

слухові 
нервине

Мал. 156. Модель ока та
утворення зображення

Мал. 157. Утворення
зображення

7.
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8. Ïðî÷èòàé ñòàòòþ, ùîá äіçíàòèñÿ,
ñêіëüêè ñìàêіâ ðîçïіçíàє ëþäèíà.
Íàïèøè ïðèêëàäè ïðîäóêòіâ õàð÷ó-
âàííÿ, ÿêі âèêëèêàþòü ó òåáå âіä ÷óòòÿ
íàâåäåíèõ ñìàêіâ.

Ñîëîäêèé   Ñîëîíèé  

Ãіðêèé   Êèñëèé  
Óìàìі  

9. Ïîäèâèñü âіäåî ïðî òå, ÿê ëþäèíà âіä÷óâàє çàïàõ.
Ïîçíà÷ íà ìàëþíêó øëÿõ ïàõó÷èõ ðå÷îâèí âіä êâіòêè
äî ðåöåïòîðіâ ó íîñîâіé ïîðîæíèíі.

10. Çàìàëþé æîâòèì êîëüîðîì øëÿõ íåðâîâîãî
іìïóëüñó ïðè äîòèêó âіä ðåöåïòîðà äî êîðè ãîëîâíîãî
ìîçêó (çíàéäè íà ìàëþíêó 151 ç ïîïåðåäíüîãî óðîêó,
äå ðîçòàøîâàíà äіëÿíêà øêіðíî-ì’ÿçîâîї ÷óòëèâîñòі).

Уявляєш, дослідження відчуттів людини ще тривають. 
Нобелівську премію з фізіології та медицини 2021 року 
отримали американські науковці Девід Джуліус (ліворуч) і 
Ардем Патапутян (праворуч) «за відкриття рецепторів до 
температури і тиску». Їхні дослідження дали змогу зрозу-
міти, як органи людини сприймають теплові й механічні 
подразники та як вони перетворюються на нервові ім-
пульси, щоб передати сигнал у мозок.

11. Îñü ìè äіñòàëèñÿ äî çàâåðøàëüíèõ ó öüîìó
ðîöі ñòîðіíîê òâîєї êíèæêè ïðî îðãàíіçì

ëþäèíè, іñòîðії, ç ÿêîї òè çìîæåø ïðåäñòàâèòè íà 
íàñòóïíîìó óðîöі. Àëå ñïîäіâàєìîñü, ùî òåïåð òè
áóäåø ïðîäîâæóâàòè ïèñàòè її ñàì/ñàìà. І íå òіëüêè
ïèñàòè, à é äáàòè ïðî çäîðîâ’ÿ ñâîãî îðãàíіçìó é 
âèêîíóâàòè êîðèñíі ïîðàäè, ÿêі òè íàçáèðàâ/-ëà íà
ñòîðіíêàõ ñâîєї êíèæêè. Ñüîãîäíі âîíè áóäóòü ïðî
òå, ÿê çáåðåãòè îðãàíè çîðó і ñëóõó çäîðîâèìè. Їõ

ð ó ó ðð

íàïèñàòè òîáі äîïîìîæå іíôîðìàöіÿ çà QR-êîäîì.

8. 

9.

3

2

110.

Мал. 159. Девід
Джуліус та

Ардем Патапутян

11.

Як зберегти 
здоровими органи 
зору і слуху 

На колір і смак 
товариш не всяк 

Нюх. Як людина 
відчуває запах 
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Урок 60. Узагальнення про організм людини
Працюємо командами і представляємо системи органів за своїми книжками 
про організм людини.

Ðîçïіçíàєìî îðãàíè ëþäèíè. 

1. Ïîçíà÷òå і ïіäïèøіòü íà ìàëþíêó îðãàíè ëþäèíè, ÿêі âè 
âèâ÷èëè.

Ãðàєìî â іíòåðàêòèâíó ãðó. 

2. Çіãðàé â іíòåðàêòèâíó ãðó і âіäíåñè îðãàíè äî 
âіäïîâіäíèõ ñèñòåì. 

Ïðåçåíòóєìî ñâîї êíèæêè ïðî îðãàíіçì ëþäèíè. Êîíêóðñ êíèæîê ó 
ðіçíèõ íîìіíàöіÿõ. 

3. Îáãîâîðіòü ó êîìàíäі îäíó ñèñòåìó îðãàíіâ.
Ðîçêàæіòü іíøèì ó÷àñíèêàì ÿê àâòîðè êíèæîê
ïðî îðãàíіçì ëþäèíè, ùî íàïèñàëè ïðî öþ ñèñòåìó
îðãàíіâ. Ñïіëüíî óçàãàëüíіòü і íàïèøіòü îñíîâíі
äóìêè áіëÿ âіäïîâіäíîї ñèñòåìè îðãàíіâ. Êîëè áóäåòå
ñëóõàòè ðîçïîâіäі êîìàíä ïðî іíøі ñèñòåìè îðãàíіâ,
çàïèøіòü, ùî âàñ íàéáіëüøå çàöіêàâèëî.

Травна система  

 

Дихальна система  

1. 

Які органи 
належать до якої 
системи 

2.
і

3. 
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Кровоносна система  

 

Захист організму. Імунітет  

 

Видільна система  

 

Нервова система  

 

Органи чуття  

 

Ñòâîðþєìî іíòåëåêò-êàðòó «Âçàєìîçâ’ÿçîê ñèñòåì îðãàíіâ â îðãà-
íіçìі ëþäèíè». 

4. Îáãîâîðіòü, ÿê ñèñòåìè îðãàíіâ ëþäèíè ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ. 
Ïðîâåäіòü ðіçíîêîëüîðîâі ñòðіëêè ìіæ ñèñòåìàìè îðãàíіâ і íàä 
íèìè. Êîðîòêî îïèøіòü öåé âçàєìîçâ’ÿçîê (íàïðèêëàä, ïîñòà÷àє 
êèñåíü, íåñå ïîæèâíі ðå÷îâèíè, çàáèðàє øêіäëèâі ðå÷îâèíè 
òîùî).

Захист організму. Імунітет

Кровоносна система Дихальна система

Нервова система Органи чуття

Травна система Видільна система

Óçàãàëüíþєìî і ìèñëèìî ÿê ôіëîñîôè.

5. Ôðàíöóçüêèé ôіëîñîô, ôіçèê, ôіçіîëîã, ìàòåìàòèê Ðåíå Äåêàðò 
êàçàâ: «Âèâ÷àєòå ñâîє òіëî òà ñïîñòåðіãàєòå çà íèì, ÿêùî õî÷åòå, 
ùîá âàø ðîçóì ïðàöþâàâ ïðàâèëüíî». Ïîìіðêóéòå, ÿêå çíà÷åííÿ 
ìàþòü äëÿ íàøîãî æèòòÿ çíàííÿ ïðî îðãàíіçì ëþäèíè. Íàâåäіòü 
êіëüêà ïðèêëàäіâ.

4.
Ï

5. 
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Розділ 5. Пізнаємо себе і світРозділ 5. Пізнаємо себе і світ
Не слід засмучуватися через дрібниці. Бережіть і Б і
своє здоров’я

Астрід Ліндґрен, «Пеппі Довгапанчоха»

Урок 61. Секрети здоров’я 

Ïî÷óâàòèñÿ çäîðîâèì – öå íå ëèøå âіä÷óâàòè ôіçè÷íó ñèëó. Öå 
é ïîçèòèâíі åìîöії, ðàäіñòü ñïіëêóâàííÿ ç äðóçÿìè, áëèçüêèìè, ç ïðè-
ðîäîþ, íàñîëîäà âіä ïîäîðîæåé, ëåãêіñòü íàâ÷àííÿ ÷îãîñü íîâîãî, çäàò-
íіñòü çäіéñíèòè çàäóìàíå, äîñÿãíóòè ìåòè.

Çáåðåãòè і çìіöíèòè çäîðîâ’ÿ òè ìîæåø, äîòðèìóþ÷èñü ïðàâèë 
çäîðî âîãî ñïîñîáó æèòòÿ, à öå: ðàöіîíàëüíå õàð÷óâàííÿ, äîòðèìàííÿ 
îñîáèñòîї ãіãієíè, ðåæèìó äíÿ і ñíó, ðóõîâà àêòèâíіñòü, çàãàðòóâàííÿ, 
óìіííÿ îïèðàòèñÿ øêіäëèâèì çâè÷êàì, ïіäâèùåííÿ ðіâíÿ êóëüòóðè і 
çíàíü.

Ñïîñіá æèòòÿ – íàéâàæëèâіøèé ôàêòîð, ùî âèçíà÷àє ñòàí çäîðîâ’ÿ. 
Ëþäèíà ñàìà âіäïîâіäàє çà ñâîє çäîðîâ’ÿ. Ëþäè, ÿêі âåäóòü çäîðîâèé
ñïîñіá æèòòÿ, çàëèøàþòüñÿ çäîðîâèìè äî ãëèáîêîї ñòàðîñòі.

1. Ïðî÷èòàé íàñòàíîâó ïðî ñåêðåòè çäîðîâ’ÿ.

1
Головним 
скарбом

11
багато що

4
що 

завоювали,

6
 що мають
у скринях...

14
робити для

8
є здоров’я,

2
людського
життя

10
потрібно

5
не

багатства,

12
знати

3
є не землі,

7
Головним 

скарбом життя

9
і, щоб його
зберегти,

13
та багато

що

15
його 

вдосконалення.

2. ßê òè ãàäàєø, õòî âіäïîâіäàëüíèé çà òâîє çäîðîâ’ÿ? Ïîçíà÷ .

 áàòüêè  äðóçі

 ëіêàðі  ìîє çäîðîâ’ÿ – öå ìîÿ âіäïîâіäàëüíіñòü

  Здоров’яЗдоров’я
  здоровий спосіб життяздоровий спосіб життяя
  збалансоване харчуваннязбалансоване харчуваннян
  тарілка здоров’яі д ’тарілка здоров’я

1.

2.
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3. Ïåðåñòàâ áóêâè òàê, ùîá âèéøëè ñëîâà, ïîâ’ÿçàíі çі çäîðîâèì 
ñïîñîáîì æèòòÿ. Âïèøè їõ ó ïðàâó êîëîíêó.

урх
смішука
чуняванхар
нос
ежрим
гіагієн
варгатузання

4. Äîïîâíè ìåíòàëüíó êàðòó. Ïіäïèøè ñêëàäîâі çäîðîâîãî ñïîñîáó 
æèòòÿ.

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

5. Îïèøіòü äåíü äâîõ âàøèõ îäíîëіòêіâ, îäèí ç ÿêèõ äîòðèìóєòüñÿ 
çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, à äðóãèé – íі. 

6. ßê âè â÷èíèòå, ÿêùî âàì çàïðîïîíóþòü âèïèòè ðіäèíó, ÿêà 
ñïðè÷èíÿє:

 ïîãіðøåííÿ óâàãè;
 íåçäàòíіñòü çàïàì’ÿòîâóâàòè;
 ïëóòàíèíó і íåïîñëіäîâíіñòü ó äóìêàõ;
 ïîãàíå óñâіäîìëåííÿ òîãî, ùî âіäáóâàєòüñÿ íàâêðóãè;
 âòðàòó êîíòðîëþ çà ñëîâàìè і äіÿìè;
 îñëàáëåííÿ ñèëè ì’ÿçіâ;
 ïîðóøåííÿ êîîðäèíàöії ðóõіâ і õîäè;
 çíèæåííÿ êðîâ’ÿíîãî òèñêó;
 ïðèñêîðåíå ñåðöåáèòòÿ?
Âèñëîâòå ãіïîòåçè, ÷îìó ëþäè âæèâàþòü àëêîãîëü.

7. Ïîäóìàé, ÿêі íàâè÷êè çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ òîáі âàðòî 
âäîñêîíàëèòè. ßêó äîáðó çâè÷êó çàêðіïèòè? ßêùî âàãàєøñÿ ç 
âèáîðîì – îñü òîáі äâі ïîðàäè: 1) óäîñêîíàëþé çíàííÿ іíîçåìíîї 
ìîâè, àäæå äèâèòèñü ôіëüìè ìîâîþ îðèãіíàëó, ÷èòàòè êíèæêè 
ìîâîþ àâòîðà – öå îñîáëèâå çàäîâîëåííÿ; 2) ÷àñòіøå óñìіõàéñÿ.

3.

4. 

5.

6.

7.
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8. Íàìàëþé ãåðá «Ìîї êîðèñíі çâè÷êè».
Ïàì’ÿòàé, ùî äëÿ âèðîáëåííÿ íîâîї çâè÷êè
ïîòðіáåí ÷àñ. Íàïîëåãëèâî ïðàöþé, ùîá її
çàêðіïèòè.

9. Âèêîíàé òåñòîâі çàâäàííÿ «Òâîє çäîðîâ’ÿ».

Òâîÿ õàð÷îâà òàðіëêà. Ñïîæèâàòè їæó   –
ïðèðîäíà ïîòðåáà ëþäèíè. Ïîæèâíі ðå÷îâè-

íè ñëóãóþòü «áóäіâåëüíèì ìàòåðіàëîì» äëÿ òâîãî
îðãàíіçìó, ÿêèé ðîñòå, і є äæåðåëîì åíåðãії äëÿ
éîãî íîðìàëüíîї ðîáîòè. Ùîá âіä÷óâàòè ñåáå
äîáðå, ïîòðіáíî ùîäåííî îòðèìóâàòè äîñòàòíþ
êіëüêіñòü áіëêіâ, æèðіâ, âóãëåâîäіâ, âіòàìіíіâ,
ìіíåðàëüíèõ åëåìåíòіâ. Òàêå õàð÷óâàííÿ íàçèâàþòü
çáàëàíñîâàíèì.

Óÿâè âñþ ñâîþ ùîäåííó їæó ðàçîì íà îäíіé
âåëèêіé òàðіëöі. Òóò і ïåðøà ñòðàâà, і êàøà ç ì’ÿñîì 
àáî ðèáîþ, ñîëîäîùі òà ìîëîêî, à ïîðÿä – ôðóêòè é îâî÷і. Óñå öå òðåáà
ç’їñòè, çâіñíî, íå âіäðàçó, à âïðîäîâæ äíÿ. ßêèé âèãëÿä ïîâèííà ìàòè
òàêà òàðіëêà, ùîá òâîє õàð÷óâàííÿ áóëî çáàëàíñîâàíå?

Ïîäіëè óÿâíó âåëèêó òàðіëêó íà ÷îòèðè ðіâíі ÷àñòèíè. Ó êîæíіé
÷àñòèíі – ïåâíèé âèä їæі: îâî÷і, ôðóêòè, çåðíîâі òà áіëêîâі ïðîäóêòè. 
ßêùî ùîäíÿ ñïîæèâàòè òðîõè òîãî, à òðîõè іíøîãî, їæà áóäå 
ðіçíîìàíіòíà òà çáàëàíñîâàíà – öå êîðèñíå õàð÷óâàííÿ. Ïèé âîäó –
íàéêîðèñíіøó ðіäèíó äëÿ íàøîãî îðãàíіçìó.

10. Ðîçãëÿíü ïðîäóêòè, çîáðàæåíі
íà òàðіëöі çäîðîâ’ÿ (ìàë. 160).
Çâåðíè óâàãó, ùî ìîëî÷íі
ïðîäóêòè òà êîðèñíі æèðè
(ðîñëèííі îëії òà òâàðèííі æèðè)
çіáðàíі íà îêðåìèõ òàðіëî÷êàõ.
Ìîëî÷íі ñòðàâè òîáі òðåáà
âæèâàòè ùîäíÿ.

11. Â Óêðàїíі çäàâíà âñі ìîëî÷íі
ïðîäóêòè íàçèâàëè «íàáіë». Íàçâè
5 ñâîїõ óëþáëåíèõ ïðîäóêòіâ ç êîæíîї
ãðóïè:

 îâî÷і  
 ôðóêòè  
 çåðíîâі  
 ïðîäóêòè, ùî ìіñòÿòü áіëêè  

8.
’

9.

Мал. 160. Тарілка здоров’я

10.

11.

Твоє 
здоров’я 
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 íàáіë  
 êîðèñíі æèðè  

12. Îáåðè ñõåìó, çà ÿêîþ òè ñêëàäåø ñâîþ òàðіëêó çäîðîâîãî 
õàð÷óâàííÿ.

овочі

фрукти

ціль-
нозер-
нові
продукти

білки

ь

соло-
дощі

фрукти

ціль-
нозер-
нові
продукти

 овочі

р ду
соло-
дощі

фрукти,
   овочі

ціль-
нозер-
нові
продукти

ф
 

р ду

білки

соло-
дощі

фрукти
  овочі

білки овочі соло-
дощі

фрукти білки

13. Âèãîòîâ òðè òàðіëî÷êè: íà ñíіäàíîê, îáіä і âå÷åðþ. 

Тобі знадобляться: три паперові тарілки, аплікації або малюнки з продуктами 
харчування (або пластилін), фломастери, стікери, клей або клейка стрічка.

Íàñòóïíîãî ðàçó ïðåçåíòóé ñâîї «ñòðàâè» äðóçÿì ó ôîðìàòі Pot-
luck party (âå÷іðêà, íà ÿêó êîæåí ïðèíîñèòü ñâîþ ñòðàâó). «Ïðèãîñòè»
äðóçіâ і ïîÿñíè, ÷îìó їæà, ÿêó òè âæèâàєø, êîðèñíà.

14. Ñïðîáóé ñêðàôòèòè ìîäåëü òàðіëêè çäîðîâîãî õàð÷óâàííÿ â 
Minecraft.

Ïðî÷èòàé êàçêó «Çàï÷àñòèíè äëÿ ëþäèíè» і 
âèêîíàé çàâäàííÿ «ßê çáåðåãòè íàøі îðãà-
íè?» çà çìіñòîì êàçêè.

Бережемо Що потрібно робити?
1. Очі
2. Серце
3. Легені
4. Печінку

Íà íàñòóïíèé óðîê ïðèíåñè 
ùîñü çі ñïîðòèâíîãî іíâåíòàðþ,
ÿêèé òè âèêîðèñòîâóєø äëÿ ðàí-
êîâîї ãіìíàñòèêè: ì’ÿ÷, ãàíòåëі, 
ñêàêàëêó, ãіìíàñòè÷íó ãóìêó, áà-
ëàíñèð, ïàëêó, åñïàíäåð òîùî.

12.

А                    Б                   В                      Г                     Д

13.

14.
Mi

Запчастини 
для людини 
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Ніщо так не руйнує людину, як фізична бездіяльність
Аристотель, давньогрецький науковець-енциклопедист

Якщо не бігаєш, поки здоровий, доведеться побігати, 
коли захворієш

Горацій, римський поет 

Урок № 62. Опорна вісь нашого тіла 
Що таке опорно-рухова система? Які 
функції виконує скелет? Яка роль м’язів? 
Що таке постава? Як впливає професія 
людини на поставу?

Óñі îðãàíè íàøîãî òіëà îïèðàþòüñÿ íà ñêåëåò. Ñêåëåò äîðîñëîїÓÓ
ëþäèíè ñêëàäàєòüñÿ ç òðîõè áіëüøå äâîõñîò êіñòîê. Âіí çàõèùàє âíó-
òðіøíі îðãàíè. ×åðåï ëþäèíè îáåðіãàє äóæå âàæëèâèé îðãàí – ìîçîê, 
à òàêîæ îðãàíè, ðîçòàøîâàíі ó ëèöüîâіé ÷àñòèíі. Ðåáðà çàõèùàþòü 
ñåðöå і ëåãåíі.

Õðåáåò ïіäòðèìóє ãîëîâó і òóëóá, çàõèùàє ðîçìіùåíèé óñåðåäèíі 
ñïèííèé ìîçîê. Õðåáåò – ãîëîâíà îïîðíà âіñü íàøîãî òіëà. Âіí ïðóæè-
íèòü, çãëàäæóþ÷è ïîøòîâõè і òðÿñіííÿ. Äî êіñòîê ïðèêðіïëåíі ñêåëåò-
íі ì’ÿçè. Ó íàøîìó òіëі є ïîíàä 600 ì’ÿçіâ. Êîëè ìè éäåìî, ïðàöþє 
ïðèáëèçíî 200 ì’ÿçіâ, 43 – êîëè ìè ìîðùèìî ÷îëî і 20 – êîëè óñìі-
õàєìîñÿ.

Êіñòêè ç’єäíàíі ìіæ ñîáîþ çâ’ÿçêàìè, à ç ì’ÿçàìè – ñóõîæèëëÿìè. 
Ó ìіñöі ç’єäíàííÿ äâîõ êіñòîê âîíè óòâîðþþòü ñóãëîá. Ñêîðî÷óþ÷èñü, 
ì’ÿçè òÿãíóòü çà êіíöі êіñòîê і çãèíàþòü їõ ó ñóãëîáàõ. Áіëüøіñòü ñêå-
ëåòíèõ ì’ÿçіâ ïðàöþþòü ïàðàìè. Íàïðèêëàä, ùîá çіãíóòè ðóêó, ïî-
òðіáíî, ùîá îäèí ì’ÿç (áіöåïñ) ñêîðîòèâñÿ (ñòàâ êîðîòøèì), à іíøèé 
(òðèöåïñ) – ðîçñëàáèâñÿ (ñòàâ äîâøèì).

Îñíîâà ñêåëåòà – õðåáåò. Âіí ñêëàäàєòüñÿ
ç õðåáöіâ. Õðåáöі ç’єäíàíі õðÿùàìè   – ìіæ-
õðåáöåâèìè äèñêàìè. Òîìó õðåáåò ãíó÷êèé.
Âіí ìàє âèãèíè, ÿêі äîïîìàãàþòü çáåðіãàòè
ðіâíîâàãó òà ïîì’ÿêøóþòü ïîøòîâõè.

Âіääіëè õðåáòà (ìàë. 161):
 øèéíèé – 7 õðåáöіâ;
 ãðóäíèé – 12 õðåáöіâ;
 ïîïåðåêîâèé – 5 õðåáöіâ;
  êðèæîâèé – 5 õðåáöіâ, ùî çðîñëèñÿ ó

êðèæ;
  êóïðèêîâèé – 4–5 õðåáöіâ, ùî çðîñëè-

ñÿ ó êóïðèê.

  ПоставаПостава
  життєва ємність легеньжиттєва ємність легенье
  плоскостопістьплоскостопість
  аеробні вправиб іаеробні вправи

Мал. 161. Відділи хребта
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1. Ïðî÷èòàé òåêñò «Òâîÿ ïîñòàâà». Ïіäіéìèñÿ і ïðîäåìîíñòðóé 
ïðàâèëüíó ïîñòàâó. ×è òàê òè ñòîїø і õîäèø çàçâè÷àé?

Òâîÿ ïîñòàâà

Ïîñòàâà – öå çâè÷íå ïîëîæåííÿ òâîãî òіëà ó ñïîêîї òà â ðóñі. Îçíà-
êè ïðàâèëüíîї ïîñòàâè: ïðÿìà ñïèíà, ðîçïðàâëåíі ïëå÷і, ïіäíÿòà ãî-
ëîâà. Ïðàâèëüíà ïîñòàâà є âàæëèâîþ óìîâîþ íîðìàëüíîãî ðîçâèòêó і
ôîðìóâàííÿ âíóòðіøíіõ îðãàíіâ.

Ëèøå êîæíà äåñÿòà äèòèíà ìàє ïðàâèëüíó ïîñòàâó! Ñòåæ çà ñâîєþ 
ïîñòàâîþ, êîëè âðàíöі âèêîíóєø çàðÿäêó, ñèäèø çà ðîáî÷èì ñòîëîì,
íå ïіäíіìàé âåëèêèõ âàíòàæіâ, íîñè çðó÷íèé îäÿã і âçóòòÿ.

Ïðè÷èíîþ ïîðóøåíü ïîñòàâè ìîæå áóòè é ïëîñêîñòîïіñòü. Ëþäè-
íà ç ïëîñêèìè ñòîïàìè øâèäêî âòîìëþєòüñÿ, ïîâіëüíіøå áіãàє, ãіðøå 
ñòðèáàє. Ùîá çàïîáіãòè ñïëîùåííþ ñòîïè, õîäè áîñîíіæ ïî òðàâі, ïіñ-
êó àáî ãàëüöі, âèêîíóé ôіçè÷íі âïðàâè äëÿ çàêðіïëåííÿ çâ’ÿçîê ñòîïè, 
ñòðèáàé, áіãàé. Ôіçè÷íі âïðàâè ç ãіìíàñòè÷íîþ ïàëèöåþ, íà øâåäñüêіé 
ñòіíöі, íà ãіìíàñòè÷íèõ ì’ÿ÷àõ òåæ ïîêðàùàòü ïîñòàâó.

Îëüãà Ãåðìàíîâè÷

2. Âïèøè ó êëіòèíêè íàçâè ïîðóøåíü ïîñòàâè: ëîðäîç, êіôîç, 
ñêîëіîç. Çíàéäè їõ íà ìàëþíêó 162 і
ïіäïèøè.

 Âèêðèâëåííÿ õðåáòà ç âèãèíîì îïó-
êëîñòі âïåðåä.

 Âèêðèâëåííÿ õðåáòà, ùî âèãëÿäàє ÿê
ñóòóëіñòü àáî ãîðáàòіñòü.

 Áі÷íå âèêðèâëåííÿ õðåáòà âíàñëіäîê
ñëàáêîñòі ì’ÿçіâ, íåïðàâèëüíîї îñàíêè,
çâè÷êè íîñèòè ïîðòôåëü â îäíіé ðóöі, ïëîñêîñòîïîñòі.

Æèòòєâà єìíіñòü ëåãåíü (ÆЄË) – öå ìàêñèìàëüíà êіëüêіñòü ïîâі-
òðÿ, ÿêó ëþäèíà çäàòíà âèäèõíóòè ïіñëÿ ãëèáîêîãî âäèõó. ÆЄË – 
îäèí ç îñíîâíèõ ïîêàçíèêіâ ñòàíó îðãàíіâ äèõàííÿ, ùî âèêîðèñòîâó-
þòü ó ìåäèöèíі.

3. Ïåðåêîíàéñÿ, ùî ÆЄË çàëåæèòü âіä òâîєї ïîñòàâè.
Тобі знадобляться: дві однакові надувні кульки.
Що треба робити:
1. Прийми правильну поставу. Як тільки можеш, глибоко вдихни повітря.
2. Щосили видихни повітря у кульку. 

1.

Мал. 162. Порушення постави

2.

3.
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3. Опусти голову і плечі, якомога сильніше зсутулься. Знову глибоко вдихни.
4. Щосили видихни пові тря у другу кульку. 

Зроби висновок.  
 

Ùî òàêå ïëîñêîñòîïіñòü? Ïëîñêîñòîïіñòü – öå
âèêðèâëåííÿ ñòîïè. Її ñêëåïіííÿ îïóñêàєòüñÿ, і 

Ù

ñòîïà ñòàє ïëîñêîþ (ìàë. 163 ). ßêùî â÷àñíî çâåð-
íóòèñÿ äî ëіêàðÿ, ìîæíà ïîçáóòèñÿ öüîãî çàõâî-
ðþâàííÿ. Àëå âèëіêóâàòè ñòîïè ìîæíà ëèøå äî 
12–13 ðîêіâ, êîëè ñòîïà ùå ôîðìóєòüñÿ.

Çäîðîâі ñòîïè – çäîðîâèé õðåáåò. Ñêëåïіííÿ
ñòîïè – öå àìîðòèçàòîðè, ÿêі çàõèùàþòü õðåáåò
âіä ïîøòîâõіâ. Ïëîñêà ñòîïà – íà÷å êîëåñà ó âîçà, çîâñіì íå ïðóæè-
íèòü, і íàâàíòàæåííÿ ïðèïàäàє íà êîëіííі é êóëüøîâі ñóãëîáè òà 
õðåáåò. À âîíè äëÿ öüîãî íå ïðèñòîñîâàíі. Òîìó ñêîëіîç і ïîðóøåííÿ 
ïîñòàâè   – ñóïóòíèêè ïëîñêîñòîïîñòі, à íîðìàëüíà ñòîïà – çàïîðóêà 
çäîðîâ’ÿ âñüîãî îðãàíіçìó.

4. ßê âèÿâèòè ïîðóøåííÿ ïîñòàâè? Ñòàíü òàê, ùîá ñïèíà і 
ï’ÿòè òîðêàëèñÿ ñòіíè. Çà ïðàâèëüíîї ïîñòàâè òè òîðêíåøñÿ äî 
ñòіíè і ïîòèëè÷íîþ ÷àñòèíîþ ãîëîâè, і ëîïàòêàìè, і ñіäíèöÿìè, 
і ëèòêàìè. 

5. ßê ïåðåâіðèòè, ÷è є ó òåáå ïëîñêî-
ñòîïіñòü? Çìàñòè îëієþ (àáî âîäîþ) ñòîïó
і ïîñòàâ її íà àðêóø ïàïåðó. Ïëîñêà ñòîïà 
çàëèøàє ïîâíèé âіäáèòîê íà àðêóøі (Á). 
ßêùî ó òåáå âèéøëî çîáðàæåííÿ, ÿê íà ìàëþíêó Á, çâåðíèñÿ 
äî ëіêàðÿ-îðòîïåäà.

Ïåðåâіð ñòîïè ó ñâîїõ áðàòèêіâ і ñåñòðè÷îê. Àëå ïàì’ÿòàé: äî òðüîõ 
ðîêіâ ñòîïà ó äіòåé çàçâè÷àé ïëîñêà – öå íîðìà.

6. Ðîçãëÿíü çîáðàæåííÿ íà ìàëþíêó 164 òà îáåðè êіëüêà âïðàâ 
äëÿ ñâîїõ ñòîï. Âêëþ÷è їõ ó ùîäåííó ðàíêîâó ãіìíàñòèêó. 

 Мал.  164 
7. Ùîá äіçíàòèñÿ, ÷è äîñòàòíüî òè ðóõàєøñÿ, äàé âіäïîâіäі íà 
çàïèòàííÿ:

Мал. 163. Здорова (1) 
і плоска (2) стопа

21

4.

А Б

5. 

6. 

7.
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  ßêùî ïåðåäáà÷àєòüñÿ íåâåëè÷êà ïîäîðîæ, òè ðàäøå ïіäåø ïіø-
êè, íіæ ñêîðèñòàєøñÿ òðàíñïîðòîì?

 ×è ãóëÿєø òè іç ñîáàêîþ àáî ïðîãóëþєøñÿ âå÷îðàìè é ó âèõіäíі?
  Ââàæàєø, êðàùå éòè ïіøêè ïî ñõîäàõ, íіæ ïіäíіìàòèñü ëіôòîì?
  ×è äîñòàòíüî ó òåáå ôіçè÷íèõ íàâàíòàæåíü, ùî ïðèìóøóþòü ñïіò-

íіòè (äîìàøíÿ ðîáîòà, òàíöі, ðîáîòà â ñàäó)?
  Êîëè òè їäåø ó ìіñüêîìó òðàíñïîðòі, ÷è âèõîäèø íà çóïèíêó ðà-

íіøå, ùîá ïðîéòè ïіøêè ðåøòó øëÿõó?
  ×è çàéìàєøñÿ òè ðåãóëÿðíî áóäü-ÿêèì âèäîì ñïîðòó (áіã, ïëàâàí-

íÿ, âåëîñïîðò, òåíіñ, êàòàííÿ íà ðîëèêîâèõ êîâçàíàõ)?
ßêùî íà áіëüøіñòü çàïèòàíü âіäïîâіäü «íі», òè ìàëî ðóõàєøñÿ.

8. Ïðî÷èòàéòå ó ãðóïàõ òåêñòè «Ðóõ – öå æèòòÿ!», «Õîäè 
áîñîíіæ», «Ëіñîòåðàïіÿ», «Àåðîáíèé ñïîðò – äëÿ âñіõ». Êîæíà 
ãðóïà ìàє ïåðåêîíàòè іíøèõ, ùî ïîòðіáíî
ðóõàòèñÿ, і äàòè ïîðàäè, ÿê öå ðîáèòè. Ïіñëÿ
âèñòóïó êîæíîї ç ãðóï ïðîãîëîñóéòå, ÷è
ïåðåêîíàëà âîíà âàñ.

За все життя ми проходимо приблизно 177 000 км. Цього достатньо, щоб
4 рази обійти нашу Землю вздовж екватора.

9. Ðîçãàäàé ðåáóñ, і òè äіçíàєøñÿ íàçâó íîâîãî åêîðóõó – ïîєäíàííÿ 
áіãó òà çáèðàííÿ ñìіòòÿ – ÿêèé çàðîäèâñÿ â 2016 ðîöі ó Øâåöії. 
Áіãóíè áåðóòü іç ñîáîþ ïàêåò òà ïіä ÷àñ çàíÿòòÿ çáèðàþòü ñìіòòÿ. 
Cêîðèñòàéñÿ ïіäêàçêîþ і âïèøè âіäïîâіäíі áóêâè ó êëіòèíêè.

Öåé ðóõ ìàє íàçâó:

10. Ïîêàæè âïðàâó, ÿêó òè çàçâè÷àé âèêîíóєø óðàíöі. Âèêîðèñòàé 
ñâіé іíâåíòàð. 

11. Ïðèäóìàéòå ðàçîì êîìïëåêñ ç 5 âïðàâ. Ñåðåä íèõ – àåðîáíі
òà ñèëîâі. Ïîòðåíóéòåñÿ, ïðîäåìîíñòðóéòå êëàñîâі (êëàñ âèêîíóє 
âïðàâè ðàçîì ç âàìè). Äîáðå, ÿêùî ïіä ìóçèêó!

Ñêëàäè ïàì’ÿòêó «ßê áіëüøå ðóõàòèñÿ?». Ïàì’ÿòàé, ùî äëÿ âè-
ðîáëåííÿ äîáðîї çâè÷êè òðåáà ÷èìàëî ÷àñó. Çìіíè ñâîє æèòòÿ íà 
êðàùå!

До завдання 
№ 8 

8. 
á

9. 

1, 2 4 1 1, 2 1

10.
і

11.
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Посієш вчинок – пожнеш звичку, посієш звичку – 
пожнеш характер, посієш характер – пожнеш долю.

Народна мудрість

Урок № 63. Як режим дня, сон та емоції 
впливають на здоров’я 

Íàøå çäîðîâ’ÿ çàëåæèòü âіä áàãàòüîõ ÷èííèêіâ. Äåÿêі ç íèõ 
(åêîëîãі÷íèé ñòàí ïðèðîäè, ñïàäêîâіñòü) âàæêî àáî çîâñіì íåìîæëèâî
êîíòðîëþâàòè ëþäèíі. Àëå ÷èìàëî ôàêòîðіâ òàêè çàëåæàòü âіä íàñ 
і íàøîãî ñïîñîáó æèòòÿ, çîêðåìà: ðåæèì äíÿ, ñîí, åìîöії òà ðіâåíü 
ñòðåñó. Ïðèâіâøè їõ äî ëàäó, òè çàáåçïå÷èø ñîáі çäîðîâå і ùàñëèâå 
æèòòÿ.

Ðåæèì äíÿ – ÷іòêèé ðîçïîðÿäîê óïðîäîâæ äîáè, ùî ïåðåäáà÷àє 
÷åðãóâàííÿ ñòàíó íåñïàííÿ òà ñíó, à òàêîæ ðàöіîíàëüíó îðãàíіçàöіþ 
ðіçíèõ âèäіâ äіÿëüíîñòі. Íà ùî ìè âèòðà÷àєìî ñâіé ÷àñ?

Äîáà ìàє 24 ãîäèíè. Ç íèõ 10 ãîäèí ïðèïàäàє íà ñîí, 8 ãîäèí – íà 
íàâ÷àííÿ òà âèêîíàííÿ äîìàøíüîãî çàâäàííÿ, 1 ãîäèíà – íà äîðîãó, 
ùå 1 ãîäèíà – íà ïðîãóëÿíêó, 2 ãîäèíè – íà ùîäåííі ñïðàâè (їæà, 
ïðèáèðàííÿ, äóø, ìàãàçèí, äîïîìîãà áàòüêàì òîùî).

Çàëèøèëîñü 2 ãîäèíè?! Ùî òàêå 2 ãîäèíè íà äåíü? Ïîäèâèòèñÿ 
ôіëüì, ïî÷èòàòè êíèæêó, ïîãðàòè íà êîìï’þòåðі, ïîøóêàòè ùîñü â 
іíòåðíåòі òà ñîöіàëüíèõ ìåðåæàõ, ïîñïіëêóâàòèñÿ ç äðóçÿìè. À ÿêùî 
є ñåðéîçíі çàõîïëåííÿ – ñïîðò, ìóçèêà, õóäîæíÿ øêîëà? ßê óñå 
âñòèãíóòè?

Õðîíîôàãè – ïîæèðà÷і ÷àñó. Âîíè áóâàþòü êîíòðîëüîâàíі 
(òåëåáà÷åííÿ, êîìï’þòåðíі іãðè, ñîöіàëüíі ìåðåæі) òà íå-
êîíòðîëüîâàíі (çàòîðè íà äîðîãàõ, ÷åðãè â ìàãàçèíàõ).

1. Ïîäóìàé, íà ùî òè âèòðà÷àєø ñâіé ÷àñ óïðîäîâæ äíÿ, і 
çàïîâíè òàáëèöþ 1. ßê ãàäàєø, ÷è âïîðÿäêîâàíèé ó òåáå 
ðîçïîðÿäîê äíÿ? ×è âàðòî ùîñü çìіíèòè?

Òàáëèöÿ 1

Мої справи Кількість часу

  Режим дняРежим дня
  стресстрес
  емоційний інтелектемоційний інтелект

1. 
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2. Çíàéäè ïîæèðà÷іâ ÷àñó íà ìàëþíêó
і îáâåäè їõ.

3. Ïîìіðêóéòå, ùî є âàøèìè îñíîâíèìè
ïîæèðà÷àìè ÷àñó. ßêі ç íèõ –
íåêîíòðîëüîâàíі? ßê ìîæíà çìåíøèòè
їõíіé âïëèâ?

Íàø îðãàíіçì ìàє ïîòðåáó ó ñíі. Âîíà
ñõîæà íà ïîòðåáó â їæі. Âіäñóòíіñòü ñíó
ëþäèíі òåðïіòè íàâіòü âàæ÷å, íіæ ãîëîä. Ïіä
÷àñ ñíó çíèæóєòüñÿ çäàòíіñòü íåðâîâîї ñèñòåìè âіäïîâіäàòè íà çîâíіøíі
ïîäðàçíèêè, óïîâіëüíþєòüñÿ ÷àñòîòà äèõàííÿ, âіäíîâëþþòüñÿ ñèëè, 
îðãàíіçì âіäïî÷èâàє. Ó òâîєìó âіöі ñîí ìàє òðèâàòè íå ìåíøå 8 ãîäèí 
íà äîáó. Ïîñòіéíå íåäîñèïàííÿ ïðèçâîäèòü äî ïîãіðøåííÿ ïàì’ÿòі,
äðàòіâëèâîñòі, çàãîñòðåííÿ çàõâîðþâàíü, çíèæåííÿ ðåàêöії, îæèðіííÿ,
à â ïîäàëüøîìó і äî âàæêèõ çàõâîðþâàíü.

4. Ïðî÷èòàé ðÿäêè Іâàíà Êîòëÿðåâñüêîãî ç «Åíåїäè» і ïîÿñíè, 
ÿê òè їõ ðîçóìієø.

Î ñîí! Ç òîáîþ çàáóâàєì
Âñå ãîðå і ñâîþ íàïàñòü;
×ðåç òåáå ñèëè íàáèðàєì,
Áåç òåáå æ ìóñèëè á ïðîïàñòü.

5. Ïðî÷èòàéòå ïîðàäè і âèçíà÷òå, ÿêі ç íèõ êîðèñíі, à ÿêі – íі. 
ßê âè ãîòóєòåñÿ äî ñíó? ×è äîòðèìóєòåñÿ ïðàâèë çäîðîâîãî ñíó?

1.  Ëÿãàé ñïàòè òіëüêè ñèòíî ïî-
їâøè.

2. Âå÷åðÿé ïðèáëèçíî çà 4 ãî-
äè  íè äî ñíó.

3. Ïåðåä ñíîì íå êîðèñòóéñÿ
òåëåôîíîì.

4. Ñïè ïðè óâіìêíåíîìó ñâіòëі.
5. Êðàùå çàñèíàòè ïіä óâіìê-

íåíèé ôіëüì.

6. Ñîí áóäå ìіöíіøèì, ÿêùî ââå÷å-
ðі òè âèéäåø íà ïðîãóëÿíêó.

7. Ïðîâіòðþé êіìíàòó ïåðåä ñíîì. 
8. Îäÿã äëÿ ñíó ìàє áóòè áіëüøèé 

íà òðè ðîçìіðè і îáîâ’ÿçêîâî 
òåïëèé.

9. Îäÿã äëÿ ñíó ìàє áóòè çðó÷íèì, 
ç íàòóðàëüíèõ òêàíèí.

10. Ñïè ó ïîâíіé òåìðÿâі.

6. Ñó÷àñíі äîñëіäæåííÿ ïîêàçóþòü, ùî ÿêіñòü ñíó îñòàííіì ÷àñîì 
çíà÷íî çíèçèëàñÿ. Ó÷åíі ïîÿñíþþòü öå òàê çâàíèì ñâіòëîâèì çà-
áðóäíåííÿì. Äëÿ òîãî ùîá íàø îðãàíіçì àäåêâàòíî ïіäãîòóâàâñÿ äî 
ñíó, éîìó íåîáõіäíî ñïîñòåðіãàòè çíèæåííÿ êіëüêîñòі
ñèíüîãî ñâіòëà íàâêîëî. Íàì êîí÷å ïîòðіáíі ñóòіíêè.
Ùîá äîâіäàòèñÿ, ÿê ãàäæåòè âïëèâàþòü íà òâіé ñîí,
ïðî÷èòàé ñòàòòþ Îëüãè Ìàñëîâîї «Ïîëþáè òåìðÿâó».

2.
і

3.

4.

5.
ß

6.

Полюби 
темряву 
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Ùî òàêå åìîöіéíèé іíòåëåêò? Öå çäàòíіñòü ëþäèíè óñâіäîìëþâàòè
òà ðîçóìіòè âëàñíі åìîöії òà åìîöії ëþäåé íàâêîëî. Ëþäè, ùî ìàþòü
âèñîêèé ðіâåíü åìîöіéíîãî іíòåëåêòó, êðàùå êåðóþòü ñâîїìè åìîöіÿìè,
ëåãøå ïðèñòîñîâóþòüñÿ äî ðіçíèõ ñèòóàöіé. Ìè ïåðåæèâàєìî ðіçíі
åìîöії: çàäîâîëåííÿ, çäèâóâàííÿ, ðàäіñòü, ñòðàõ, ñóì, ãíіâ. ×àñòî їõ
ëåãêî âïіçíàòè çà ìіìіêîþ.

Ìіìіêà (íàïðèêëàä, óñìіøêà) – öå ñïîñіá ñïіëêóâàííÿ áåç ñëіâ, 
çàâäÿêè ïåâíîìó âèðàçó îáëè÷÷ÿ. Ó íàøіé óñìіøöі áåðå ó÷àñòü 
23 ì’ÿçè îáëè÷÷ÿ. Ñïîíòàííà, ùèðà óñìіøêà òðèâàє ïðèáëèçíî 10 ñ.

Íàâіùî ìè ñìієìîñÿ òà ïëà÷åìî. Ñìіÿòèñÿ – êîðèñíî äëÿ çäîðîâ’ÿ. 
Çàçâè÷àé ç êîæíèì ïîäèõîì ìè âäèõàєìî ïðèáëèçíî ïіâ ëіòðà ïîâіòðÿ, 
à êîëè ñìієìîñÿ – ïіâòîðà ëіòðà! Çàâäÿêè ñìіõó îðãàíіçì êðàùå 
íàñè÷óєòüñÿ êèñíåì. Òîæ ôðàçà «Ñìіõ ïðîäîâæóє æèòòÿ» – ÷èñòіñіíüêà 
ïðàâäà!

À ÿê ùîäî ïëà÷ó? Ïðèðîäà íàäіëèëà íàñ çàõèñíèì ìåõàíіçìîì, 
ùîá çíÿòè íàïðóæåííÿ. Âіí ñõîæèé íà ìåõàíіçì ñìіõó – ãëèáîêèé 
âäèõ, à ïîòіì øâèäêі óðèâ÷àñòі âèäèõè. Ïëà÷åìî âіä áîëþ і ñòðàõó, âіä 
çëîñòі é ëþòі, âіä ñìіõó òà ðîç÷óëåííÿ. Îëіìïіéñüêèé ÷åìïіîí ïëà÷å, 
êîëè íà ÷åñòü éîãî ïåðåìîãè çâó÷èòü ãіìí Óêðàїíè і ïіäіéìàþòü íàø 
ïðàïîð. Ïëà÷åìî, êîëè ó êîãîñü ãîðå, ñïіâ÷óâàþ÷è öіé ëþäèíі. Ñëüîçè 
íà íàøèõ î÷àõ ç’ÿâëÿþòüñÿ, êîëè ìè ïåðåæèâàєìî ñèëüíі åìîöії.

Ïіä ÷àñ ïëà÷ó âèäіëÿþòüñÿ ñïåöіàëüíі ãîðìîíè, ÿêі âòàìîâóþòü
áіëü. Їõ íàçèâàþòü ãîðìîíàìè ùàñòÿ, áî âîíè âèäіëÿþòüñÿ і òîäі, êîëè 

ó ð ó

íàñ ïåðåïîâíþє ðàäіñòü. Òîæ íå ñòðèìóé ñåáå, êîëè òîáі ñóìíî і õî÷åø 
ïîïëàêàòè. Öå íîðìàëüíî і íàâіòü êîðèñíî!

×àñòî íà çîâíіøíі ïîäðàçíèêè (ïåâíі ïîäії òà ñèòóàöії) ó ëþäèíè 
âèíèêàє ñòðåñ. Ó ñòàíі ñòðåñó ëþäèíà âіä÷óâàє ïîñòіéíó âòîìó і òðè-
âîãó, ïîãàíî ñïèòü óíî÷і, ñòàє äðàòіâëèâîþ òà íåóâàæíîþ. Òðèâàëèé
ñòðåñ øêіäëèâèé äëÿ íàøîãî îðãàíіçìó!

7. Çàïèøіòü äåêіëüêà ïîðàä îäíîëіòêàì, ÿê ìîæíà ïîäîëàòè 
ñòðåñ.

 Áіëüøå ïðîâîäèòè ÷àñó íà ñâіæîìó ïîâіòðі.
 Ç’їñòè ùîñü ñìà÷íåíüêå.

  
  

7. 
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8. Ïðî÷èòàé óðèâîê ç âіðøà 
«Contra spem spero!» Ëåñі Óêðàїíêè. 
Íàçâè âіäîáðàæåíèé ó öèõ ðÿäêàõ 
åìîöіéíèé ïðî ÿâ ëþäèíè, ÿêèé 
ñâîєðіäíî çà   áàðâëþє íà ïåâíèé ÷àñ 
äіÿëüíіñòü ëþäèíè, õàðàêòåðèçóє її 
æèò òєâèé òîíóñ.

Òàê! ß áóäó êðіçü ñëüîçè
ñìіÿòèñü,

Ñåðåä ëèõà ñïіâàòè ïіñíі,
Áåç íàäії òàêè
ñïîäіâàòèñü,
Áóäó æèòè!

Ãåòü äóìè ñóìíі!

À Íàñòðіé. Á Ñìіõ.  Â Ïðèñòðàñòü. Ã Ìåëàíõîëіÿ.  Ä Íîñòàëüãіÿ.

9. Çãàäàé, ÿêі åìîöії òè âіä÷óâàâ/-ëà â÷îðà? Ñüîãîäíі? Çàïèøè 
їõ. Ùî ó òåáå âèêëèêàє ïîçèòèâíі, ùèðі åìîöії? À ùî ïðèãíі÷óє 
òà çìóøóє ñóìóâàòè? 

 
 
 

10. Ó ñïіëêóâàííі â ñîöіàëüíèõ ìåðåæàõ ÷àñòî âèêîðèñòîâóþòü 
ñìàéëèêè. À ÷è òî÷íî òè çíàєø, ÿêó åìîöіþ êîæåí ç íèõ 
ïåðåäàє? Ïіäïèøè áіëÿ êîæíîãî éîãî åìîöіþ. ßêèé ç íèõ òè 
âèêîðèñòîâóєø íàé÷àñòіøå? Äîäàé ñâіé ñìàéëèê.

  

  

  

  

Ñâîї åìîöії òà ñòàâëåííÿ ìè ÷àñòî âèðàæàєìî і áåç ñëіâ – çà 
äîïîìîãîþ ìіìіêè. Ïåðåêîíàéòåñÿ â öüîìó. Ñòàíüòå â êîëî. Çà 
ñèãíàëîì ó÷èòåëÿ êîæåí ìàє îáðàòè ñîáі ïàðòíåðà і äàòè éîìó
çðîçóìіòè, ùî îáðàíî ñàìå éîãî. Íå âèêîðèñòîâóéòå ñëîâà, à 
ëèøå ñâîþ ìіìіêó. Ïіäìîðãóâàííÿ íå ãîäèòüñÿ, öå çàíàäòî
ïîìіòíèé ðóõ. Іíøèé ó÷åíü òàê ñàìî ìîâ÷êè ìàє ïîãîäèòèñÿ àáî 
âіäìîâèòèñÿ.

8. 
C

9.
ї

10.
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У давнину найбагатшими країнами були ті, природа 
яких найбільш щедра; нині найбагатші країни – ті, 
у яких людина найбільш діяльна

Генрі Томас Бокль, англійський історик 

Урок 64. Природні скарби України 

Á іîðіçíîìàíіòòÿ (áіîëîãі÷íå ðіçíîìàíіòòÿ) – ðіçíîìàíіòíіñòü âè-
äіâ, ùî íàñåëÿþòü Çåìëþ (òâàðèí, ðîñëèí, ãðèáіâ, ëèøàéíèêіâ, áàê-
òåðіé), òà ñåðåäîâèùà їõíüîãî іñíóâàííÿ (áîëіò, ëіñіâ, ñòåïіâ, êîðàëî-
âèõ ðèôіâ, ïóñòåëü, ґðóíòіâ). Ëþäèíà òåæ є ÷àñòèíîþ áіîðіçíîìàíіòòÿ 
Çåìëі.

×îìó áіîðіçíîìàíіòòÿ âàæëèâå? Ó ïðèðîäі âñå âçàєìîïîâ’ÿçàíî. 
ßêùî çíèêàє õî÷à á îäèí âèä (íåâàæëèâî – áàêòåðії, ìîõè ÷è ññàâöі), 
éîãî ôóíêöіþ ïåðåáèðàє íà ñåáå іíøèé. ßêùî áіîðіçíîìàíіòòÿ çáіäíå-
íå, çíèêíåííÿ îäíîãî âèäó òÿãíå çà ñîáîþ çíèêíåííÿ áàãàòüîõ іíøèõ.

1. Ïîìіðêóéòå, ùî òðàïèòüñÿ, ÿêùî çíèêíóòü ñîâè. Ñêîðèñòàéòåñÿ 
íàóêîâèìè ôàêòàìè:

  Ãíіçäà äæìåëіâ ðîçîðþþòü ìèøі.
  Êîðîâè ïîëþáëÿþòü êîíþøèíó.
  Ñîâè ïîїäàþòü ìèøåé.
  Êâіòêè êîíþøèíè çàïèëþþòü ïåðåâàæíî

äæìåëі.

Âèäîâå ðіçíîìàíіòòÿ òâàðèí і ðîñëèí ñòðіì-
êî çìåíøóєòüñÿ. Ãîëîâíà ïðè÷èíà öüîãî – âïëèâ
ëþäèíè íà ïðèðîäó. Ðîçîðþâàííÿ çåìåëü, íå-
êîíò ðîëüîâàíå ìèñëèâñòâî òà ðèáàëüñòâî, áóäіâ-
íèöòâî, âèðóáóâàííÿ ëіñіâ, çàáðóäíåííÿ âîäîéì
áåçæàëüíî çíèùóþòü ñåðåäîâèùå іñíóâàííÿ
áіëüøîñòі áіîëîãі÷íèõ âèäіâ. Ùîðі÷íî íà Çåìëі
çíèêàє áëèçüêî 30 000 âèäіâ îðãàíіçìіâ.

Ùî òàêå іíâàçіéíі âèäè? Іíâàçіéíі âèäè – öå 
÷óæèíöі, ùî ìîæóòü çíèùèòè àáî âèòіñíèòè ìіñ-
öåâі âèäè. Öå ùå îäíà ïðè÷èíà âòðàòè áіîðіçíî-
ìàíіòòÿ. Íàïðèêëàä, іñïàíñüêèé ðóäèé ñëèìàê
їñòü ãåòü óñå: âіä ëàñèõ êóëüòóð íà ãîðîäі äî êâіòó÷èõ ðîñëèí íà êëóì-
áàõ. Â Óêðàїíі ó íüîãî ìàéæå íåìàє ïðèðîäíèõ âîðîãіâ.

2. Ïðî÷èòàé äîñëіäæåííÿ «Íàéøêіäëèâіøèé ìîëþñê Єâðîïè», 
ÿêå çðîáèâ òâіé îäíîëіòîê. 

  БіорізноманіттяБіорізноманіття
  інвазійні видиінвазійні види

1. 

Мал. 165. Сова
довгохвоста. 
Червона книга

України

2. 
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1       2

Мал. 166. Інвазійні види в Україні: 1 – слимак іспанський; 2 – золотушник канадський

Ó ðîñëèííîìó ñâіòі íå ìåíø àãðåñèâíèì є çîëîòóøíèê êàíàäñüêèé. 
Âіí íåâèáàãëèâèé äî óìîâ, âèðîñòàє áóäü-äå, âèòіñíÿþ÷è ìіñöåâі âèäè 
ðîñëèí. Çíèêàþ÷è, ìіñöåâі âèäè ðîñëèí çàëèøàþòü áåç їæі òâàðèí, ùî 
ïðèçâîäèòü äî çáіäíåííÿ ìіñöåâîї ïîïóëÿ-
öії. ßê і â óñіõ іíâàçіéíèõ âèäіâ, ó çîëî-
òóøíèêà êàíàäñüêîãî òåæ íåìàє ïðèðîä-
íèõ âîðîãіâ.

Ïðî÷èòàé ïðî іñïàíñüêîãî ñëèìàêà і
çîëîòóøíèê êàíàäñüêèé.

3. ×è áà÷èâ/-ëà òè іñïàíñüêîãî ñëèìàêà ó ñâîїé ìіñöåâîñòі? ×è 
ðîñòå ó âàñ çîëîòóøíèê êàíàäñüêèé? Äå ñàìå?

4. Ïîçìàãàéòåñÿ, ÿêà ãðóïà çà 5 õâèëèí íàçâå íàéáіëüøå ìіñöåâèõ 
ðîñëèí і òâàðèí. ßê äîâіäàòèñÿ, ÷è є ñåðåä íèõ ÷åðâîíîêíèæíі 
âèäè? Іíâàçіéíі?

5. Çðîáіòü êîëåêöіþ (ç ïëàñòèëіíó, ïàïåðó, ïðèðîäíèõ ìàòåðіàëіâ) 
òâàðèí (ðîñëèí) «Áіîðіçíîìàíіòòÿ íàøîãî êðàþ». Ðîçêàæіòü ïðî 
ñâîє äîñëіäæåííÿ ìіñöåâіé ãðîìàäі.

6. Ùîá ïðèâåðíóòè óâàãó äî îêðåìèõ âèäіâ ïòàõіâ, ÿêі ìîæóòü 
îïèíèòèñÿ ïіä çàãðîçîþ çíèêíåííÿ, çàïðîâàäæåíî àêöіþ «Ïòàõ 
ðîêó». Ó 2018 ðîöі îáðàíî ïðèïóòíÿ, ó 2019 – ãðàêà, ó 2020   – 
ãîðëèöþ, ó 2021 – ñèíèöþ ÷óáàòó. Äîâіäàéñÿ, ÿêîãî ïòàõà 
(і ÷îìó) îáðàíî ïòàõîì 2022 ðîêó â Óêðàїíі.

7. Çіãðàé â іíòåðàêòèâíó ãðó «Óïіçíàé 
÷åðâîíîêíèæíèõ».

8. Ñêîðèñòàéñÿ ïіäêàçêàìè і çíàéäè íà ìàëþíêó 15 ÷åðâîíîêíèæíèõ 
âèäіâ. Ïîñòàâ âіäïîâіäíó öèôðó ó êðóæå÷êó.

Золотушник 
канадський 

Найшкідливіший 
молюск Європи 

3.

4.

5. 

6.

Упізнай
червонокнижних 

7.

8. 
і
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РОСЛИНИ
1. Сон великий
2. Зозулині черевички 

справжні  
3. Рябчик шаховий 
ССАВЦІ
4. Зубр  
5. Рись  
6. Корсак 
7. Ведмідь бурий 
8. Видра річкова 
9. Дельфін звичайний 

(білобочка)
ПТАХИ
10. Лелека чорний 
11. Гоголь 
РИБИ
12. Зеус звичайний 
13. Бичок рись 
БЕЗХРЕБЕТНІ
14. Подалірій 
15. Кам’яний краб

Зубр 

Рись 

Зозулині 
черевички 
справжні 

Лелека 
чорний 

Ведмідь
бурий 

ßê òè äóìàєø, ÷îìó õóäîæíèê çîáðàçèâ óñіõ òâàðèí, õëîï÷èêà 
òà éîãî ñîáàêó â îäíîìó ÷îâíі? Óïіçíàé ïîðîäó ñîáàêè. Ïðèäóìàé 
íàçâó êàðòèíè і ïіäïèøè її.

9. Ïðî÷èòàéòå ñòàòòі ïðî ÷åðâîíîêíèæíèõ òâàðèí і ðîñëèíè. 
Äіçíàéòåñÿ, ÷îìó âîíè ïîòðåáóþòü îõîðîíè. Ñïðîáóéòå ñåáå ó 
ðîëі æóðíàëіñòіâ: îðãàíіçóéòå ïðåñêîíôåðåíöіþ íà òåìó «ßê 
çáåðåãòè áіîðіçíîìàíіòòÿ?».

9. 
Ä
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10. Ïðî÷èòàéòå ïàì’ÿòêó «Ùî ÿ ðîáëþ äëÿ çáåðåæåííÿ 
áіîðіçíîìàíіòòÿ» і ïîÿñíіòü, ÷îìó âàøі äії ñïðèÿòèìóòü éîãî 
çáåðåæåííþ. Îáåðіòü ñïіêåðà (ñïіêåðіâ) âіä êîæíîї ãðóïè. Ñïіêåðè 
ìàþòü äîâåñòè, ùî äіÿëüíіñòü ãðóïè – íàäâàæëèâà.

Ïåðøà ãðóïà – «ÏÎÏÓËßÐÈÇÀÒÎÐÈ»
1. Ìè äіçíàєìîñÿ і ðîçïîâіäàєìî ãðîìàäі ïðî áіîðіçíîìàíіòòÿ

ß äіçíàþñÿ ïðî òâàðèí і ðîñëèíè, ÿêі íàñ îòî÷óþòü.
ß ïіäòðèìóþ ïðèðîäîçàõèñíі îðãàíіçàöії.
ß áåðó ó÷àñòü ó Äíі áіîðіçíîìàíіòòÿ.
ß çàâàíòàæóþ íà ñâіé ìîáіëüíèé òåëåôîí çâóêè òâàðèí.
Çàâàíòàæèòè çâóêè òâàðèí íà ñâіé òåëåôîí і ïî÷èòàòè іíôîðìà-

öіþ (àíãëіéñüêîþ ìîâîþ) ïðî âèäè, ùî çíèêàþòü, ìîæíà íà ñàéòі 
www.rareearthtones.org.

Äðóãà ãðóïà – «ÅÊÎÀÊÒÈÂІÑÒÈ»
2. Ìè âèðîáëÿєìî åêîïîâåäіíêó

Ïіä ÷àñ ïðîãóëÿíîê ÿ íå çàâäàþ íåçðó÷íîñòåé òâàðèíàì.
Ãóëÿþ÷è, ÿ ñòàâëþñÿ äî ïðèðîäè ç ïîâàãîþ.
ß íå êèäàþ ñìіòòÿ íà çåìëþ.
ß ç âіäïîâіäàëüíіñòþ çäіéñíþþ ïîêóïêè ñóâåíіðіâ ó ïîїçäöі.
ß íå êóïóþ òà íå âèïóñêàþ íà âîëþ åêçîòè÷íèõ òâàðèí.

Òðåòÿ ãðóïà – «ÄÁÀÉËÈÂІ»
3. Ìè åêîíîìèìî ðåñóðñè òà çìåíøóєìî êіëüêіñòü 

øêіäëèâèõ âіäõîäіâ
ß íå «ïіäæèâëþþ» ñìіòòєâі îñòðîâè ó âіäêðèòîìó ìîðі.
ß êîðèñòóþñü åêîëîãі÷íî áåçïå÷íèìè òîâàðàìè äëÿ äîìó.
ß ñêîðî÷óþ âèêîðèñòàííÿ ïèòíîї âîäè äëÿ ïîáóòîâèõ ïîòðåá.
ß íå êóïóþ îäÿã, ÿêèé ïîòðåáóє õіì÷èñòêè.
ß îðãàíіçîâóþ ãåíåðàëüíå ïðèáèðàííÿ êâàðòàëó.
ß ñïîæèâàþ çäåáіëüøîãî ìіñöåâі ïðîäóêòè.
ß áåðåæíî âèêîðèñòîâóþ ïàïіð і êàðòîí.

×åòâåðòà ãðóïà – «ÏÐÀÊÒÈÊÈ»
4. Ìè çáіëüøóєìî áіîðіçíîìàíіòòÿ

ß ñòâîðþþ ó ñåáå îñòðіâåöü áіîðіçíîìàíіòòÿ.
ß áåðó ó÷àñòü ó çàõîäàõ «Ñàäèìî äåðåâà çàðàäè íàøîї ïëàíåòè».

ßêà äіÿëüíіñòü íà óðîöі òîáі íàéáіëüøå ñïîäîáàëàñÿ? Ùî òè 
âèðіøèâ/-ëà îñîáèñòî çðîáèòè äëÿ çáåðåæåííÿ áіîðіçíîìàíіòòÿ
ðіäíîãî êðàþ?

10.
áі
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Природа – вічне джерело людської творчості, люд-
ського мислення

Жак-Ів Кусто,  французький дослідник Світового 
океану, фотограф, режисер, винахідник

Урок 65. Природа надихає 

Ëþäèíà і ïðèðîäà. Äàâíі ëþäè íå äîìіíóâàëè íàä ïðèðîäîþ,
âîíè â÷èëèñÿ âèæèâàòè òà âçàєìîäіÿòè ç íåþ. Íàøі ïðåäêè îñâîþâàëè 
çåìëі, ñïîñòåðіãàëè çà ïðèðîäíèìè ÿâèùàìè, äîñëіäæóâàëè ðîñëèíè 
і òâàðèí. ×åðåç êіëüêà ìіëüéîíіâ ðîêіâ æèòåëіâ ïëàíåòè ñòàëî ïîíàä 
ñіì ç ïîëîâèíîþ ìіëüÿðäіâ. Ñó÷àñíà ëþäèíà ñòâîðèëà îàçè â ïóñòåëÿõ, 
íàâ÷èëàñÿ áîðîòèñÿ ç íåáåçïå÷íèìè ïðèðîäíèìè ÿâèùàìè, ëіêóâàòèñÿ 
øòó÷íèìè ðå÷îâèíàìè, äðóêóâàòè їæó íà 3D-ïðèíòåðі. Âîäíî÷àñ ìè, 
ÿê і ðàíіøå, ïîâíіñòþ çàëåæèìî âіä ïðèðîäè (äèâ. òàáëèöþ 1).

1. Ïðî÷èòàéòå, ùî ïðèðîäà äàє ëþäèíі. Ïîðàäüòåñÿ ó ãðóïі é 
äîïîâíіòü òàáëèöþ 1 êîðîòêèìè ïðèêëàäàìè ç âëàñíîãî äîñâіäó. 

Òàáëèöÿ 1

Що природа дає людині Чому це важливо для людини
Повітря, вода Від якості води і повітря залежить наше

здоров’я
Ґрунт
Корисні копалини
Рослини 
Тварини
Місце відпочинку
Натхнення для творчості, насолода від 
споглядання

Êðàñà ïðèðîäè ïðèíîñèòü ëþäèíі íåàáèÿêó õóäîæíüî-åñòåòè÷íó íà-
ñîëîäó. Çàäîâîëåííÿ êóëüòóðíèõ ïîòðåá ëþäèíè òàêå æ âàæëèâå, ÿê 
і áàçîâèõ (äèõàòè, їñòè, îäÿãàòèñÿ, ìàòè æèòëî, ïî÷óâàòèñÿ ó áåçïåöі 
òîùî). Âëàñíå öèì ìè і âіäðіçíÿєìîñÿ âіä іíøèõ îðãàíіçìіâ. Çöіëþþ÷å 
íà íàñ äіþòü êðàєâèäè, ïòàøèíèé ñïіâ, ïîäèõ âіòðó, âåñíÿíà çåëåíü 
÷è âîãíÿíî-áàãðÿíі ôàðáè îñåíі. Óñå öå íå ìîãëè îìèíóòè õóäîæíèêè,
ïîåòè, ìóçèêàíòè òà іíøі ìèòöі, ùî çàêàðáîâóþòü ïðåêðàñíå ó ñâîїõ 
âèòâîðàõ.

  ФлористикаФлористика
  пейзажпейзаж
  натюрмортнатюрморт

1.
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2. ×è ïîãîäæóєøñÿ òè, ùî êðàñà ïðèðîäè – ó äåòàëÿõ?
Íàïðèêëàä, ó òîìó, ÿê áëèùèòü ïîæîâêëèé ëèñòîê ó ïðîìіííі 
ñîíöÿ; ÿê ïòàõè ëåòÿòü ó âèðіé ïîìіæ õìàð íà ñèíüîìó íåáі; 
ÿê áëèùàòü êðàïëèíêè ðîñè íà ïàâóòèííі.

ßêі ìàëåíüêі øåäåâðè ïðèðîäè âðàæàþòü òåáå? Íàâåäè âëàñíі ïðè-
êëàäè êðàñè ó «ìàëåíüêèõ ðîçìіðàõ».

 
 
 

3. ßêі òâîї óëþáëåíі ìіñöÿ âіäïî÷èíêó? Ùî òåáå íàéáіëüøå ðàäóє: 
ðі÷êà, ìîðå, ãîðè, ëіñ, ëóêè? Ùî òè ââàæàєø êðàñèâèì ó ïðèðîäі? 
Ïîäіëèñÿ ñâîїìè âðàæåííÿìè.

4. Çíàéäè öіêàâó ëîêàöіþ ó ñâîєìó ìіñòі, ñåëі. Çðîáè ôîòî,  
íàìàëþé ïåéçàæ ÷è îïèøè öþ ëîêàöіþ ñëîâàìè.

Ïðèðîäà і ìèñòåöòâî. Âàæëèâó ðîëü ó íàøîìó æèòòі âіäіãðàє ìèñ-
òåöòâî. Íåïîâòîðíó êðàñó òâîðèòü ïðèðîäà, íàäèõàþ÷è ëþäèíó íà æè-
âîïèñ, ãðàôіêó, ïîåçіþ, ñêóëüïòóðó. Äåÿêі âèäè ìèñòåöòâà âèíèêëè 
çàâäÿêè ïðèðîäíèì ìàòåðіàëàì, ðîñëèíàì і òâàðèíàì, çàõîïëèâèì 
êðàєâèäàì.

5. Óñòàíîâè âіäïîâіäíіñòü ìіæ âèäîì ìèñòåöòâà і éîãî íàçâîþ. 
Çàïîâíè òàáëèöþ, і òè äîâіäàєøñÿ, ùî íàäèõàє ìèòöіâ.

1. Флористика О  Картина з природних матеріалів.
2. Анімалістика Д  Картина, що зображає плоди, квіти, рибу та здобич 

мисливців, композиції овочів, фруктів, посуд тощо.
3. Пейзаж А  Композиції з живих квітів та рослин.
4. Мореністика П  Букети, композиції, панно, колажі з квітів, листя, суцвіть, 

бутонів, пелюсток, трав, ягід, плодів, горіхів тощо, живих,
сухих або консервованих.

5. Ошибана И  Вид мистецтва, об’єктом якого є природа.
6. Натюрморт Р  Морський пейзаж.
7. Ікебана Р  Зображення тварин у живописі, скульптурі, графіці.

1 2 3 4 5 6 7

Ó ñåëі Ïåòðèêіâêà, ùî íà Äíіïðîïåòðîâùèíі, íàïðèêіíöі 19 ñòîëіòòÿ 
çàðîäèëîñÿ óíіêàëüíå äåêîðàòèâíî-îðíàìåíòàëüíå ìèñòåöòâî – ïåòðè-

2.
Í

3.

4.

5.
Ç
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êіâñüêèé ðîçïèñ (ìàë. 167). Ìіñöåâі ìàéñòðè ðîçïèñóâàëè ñòіíè ó õàòàõ, 
ïå÷і, ñêðèíі, à çãîäîì ïîñóä, êàðòèíè òîùî. Çîáðàæóâàëè íà íèõ íàé-
÷àñòіøå áàðâèñòі êâіòè, ÿãîäè, ïòàõіâ. 2013 ðîêó ïåòðèêіâñüêèé ðîçïèñ 
âíåñëè äî ñïèñêó íåìàòåðіàëüíîї êóëüòóðíîї ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ.

 

Мал. 167. Приклади петриківського розпису

Ìèòöі âñüîãî ñâіòó çàâæäè íàäèõàëèñÿ ïðèðîäîþ äëÿ ñòâîðåííÿ âè-
òâîðіâ ìèñòåöòâà. Їõíі ðîáîòè çàñïîêîþþòü ëþäåé, ïðèìóøóþòü çàäó-

ó ð ð ð

ìàòèñÿ, ìèñëèòè íàä âàæëèâèì ïðî æèòòÿ, çíàõîäèòè öіëі, âіðèòè ó 
ñâîї ìðії і íàâіòü çàçèðàòè ó ìèíóëå.

Ëіñ íàäèõíóâ Ëåñþ Óêðàїíêó íà ñòâîðåííÿ âіðøîâàíîї ï’єñè «Ëіñî-
âà ïіñíÿ», à Ëåñèí òâіð íàäèõíóâ àíіìàòîðіâ íà ñòâîðåííÿ íåéìîâіð-
íîãî ôіëüìó «Ìàâêà». Ïåðåãëÿíü éîãî і ïîìіðêóé ïðî æèòòÿ êàçêîâèõ 
ìåøêàíöіâ ëіñó, ïðî òå, ÿê âîíè äáàþòü îäíå ïðî îäíîãî і ùî ñòàєòüñÿ, 
êîëè ç’ÿâëÿєòüñÿ ëþäèíà. Ùî â öіé êàçöі ïðàâäà?

 

Мал. 168. Фоновий малюнок операційної системи Windows XP

6. Óïіçíàєø? Öå ôîòî âæå ç äåñÿòîê ðîêіâ âèêîðèñòîâóþòü 
ÿê ôî íîâèé ìàëþíîê ðîáî÷îãî ñòîëó îïåðàöіéíîї ñèñòåìè 
Windows XP. Àâòîð ôîòîãðàôії – ×àðëüç Î’Ðåàð. Çíіìîê íàçâàëè 
«Bliss», ùî îçíà÷àє «áëàæåíñòâî, áåçòóðáîòíіñòü». À ÿê áè 
òè íàçâàâ/-ëà éîãî? ßêі âіä÷óòòÿ ó òåáå âèêëèêàє öå ôîòî? 
ßê ãàäàєø, ÷îìó éîãî âèðіøèëè âèêîðèñòàòè ÿê êîìï’þòåðíі 
øïàëåðè?

6. 
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Скільки цікавого навколо ми чуємо: шум моря, свист вітру, гомін лісу, гур-
котіння грому, стукіт крапель дощу, спів пташок тощо. Зберегти унікальний
звуковий світ тепер можна завдяки філд-рекордингу – записуванню звуків у
природному середовищі. Такі записи використовують для створення фольк-
музики, для релаксації, для музичного супроводу кінофільмів та в наукових
цілях. 

7. ×èìàëî ëþäåé çìàãàþòüñÿ ó âìіííі іìіòóâàòè çâóêè ïðèðîäè: 
äîùó, ãðîçè, âіòðó, ñïіâó ïòàõіâ. Çíàéäіòü (çà ïîøóêîâèìè ñëîâàìè 
«іìіòóâàííÿ çâóêó äîùó») ó YouTube óíіêàëüíå âіäåî, äå õîð âèäàє 
çâóêè çëèâè https://www.youtube.com/watch?v=5AdpsmHSDHs.
Ïåðåãëÿíüòå âіäåî òà âèçíà÷òå, ùî ðîáèòü õîð, àáè âèäàòè öі 
çâóêè. Ïîäіëіòüñÿ íà êîìàíäè, êîæíà ç ÿêèõ âèäàâàòèìå ñâіé 
çâóê (êðàïëі äîùó, ãðіì). Ïîòðåíóéòåñÿ ðàçîì.

8. Âіäñêàíóé QR-êîä і ðîçãëÿíü ïåéçàæі 
óêðàїíñüêèõ õóäîæíèêіâ, íà ÿêèõ çîáðàæåíі 
ðіçíі ïîðè ðîêó. Óÿâè ñåáå âñåðåäèíі êàðòèíè. 
Ðîçêàæè, ùî áà÷èø íàâêîëî, îïèøè ñâîї 
âіä÷óòòÿ òà åìîöії.

9. Êðàñó ïðèðîäè îñïіâóþòü ó ïіñíÿõ. Çãàäàéòå ðÿäêè ç ïіñåíü, 
ó ÿêèõ іäåòüñÿ ïðî êðàñó ïðèðîäè, її ÿâèùà, òà çàñïіâàéòå їõ.

10. Ïðî÷èòàé, ÿê óêðàїíñüêі ïîåòè îïèñóâàëè
äîù, ãðîçó, ñíіã, âåñåëêó, âіòåð ó ñâîїõ òâîðàõ.
Äàé âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ.

  Ùî, íà òâîþ äóìêó, îçíà÷àє ó âіðøі Ë. Êîñòåíêî ñëîâî «ïîëè-
â’ÿíèé»? Äîáåðè ñèíîíіìè äî íüîãî.

  ×è áóëà ãðîçà, ÿêó îïèñàâ І. Ôðàíêî ó âіðøі, äîâãîî÷іêóâàíà? Ïî-
ÿñíè ÷îìó.

  Ïðî ÿêі ñòðі÷êè éäåòüñÿ ó âіðøі І. Êàëèíöÿ?
  Îïèøè «õàðàêòåð» ñíіãó ó âіðøі Ì. Ïіäãіðÿíêè: âіí ïàäàє ñïî-

êіéíî, íåêâàïëèâî ÷è ðâó÷êî і øâèäêî?
  ßêó ïîðàäó äàє Ë. Êîñòåíêî õóäîæíèêîâі, ùî õî÷å íàìàëþâàòè 

âіòåð? ßê òè ãàäàєø, öÿ ïîðàäà ñëóøíà? ×îìó?
  Ïîÿñíè, ÷îìó Ì. Ïîçíàíñüêà íàçèâàє âіòåð ïóñòîòëèâèì.

Çàêðèéòå î÷і òà óÿâіòü ñåáå â îìðіÿíîìó êóòî÷êó ïðèðîäè. Ñïðî-
áóéòå çîñåðåäèòèñÿ íà ñâîїõ ïîçèòèâíèõ âіä÷óòòÿõ.

Ïіäãîòóéòåñÿ äî óçàãàëüíþâàëüíîãî óðîêó.

7.

Пейзажі 

8. 

9.

Вірші 

10.
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письменник, художник

Урок № 66. Узагальнення до розділу «Пізнаємо себе і світ»
Ùî òàêå áëàãîäіéíіñòü? Áëàãîäіéíіñòü – öå áåçêîðèñíå äîáðî. Ìîæ-

íà ñïëåñòè ñіòêó äëÿ àðìії, ïðèáðàòè â êіìíàòàõ ëіòíіõ ëþäåé, ïîñàäè-
òè äåðåâî, ïðèáðàòè ñìіòòÿ â ïàðêó, ëіñі, ïîáëèçó îçåðà. Ìîæíà ïðè-
äáàòè êîðì ÷è ëіêè äëÿ ïðèòóëêó òâàðèí, ïåðåãëÿíóòè ñâîþ øàôó òà
âіääàòè íà áëàãîäіéíіñòü ðå÷і, ÿêі âæå íå âèêîðèñòîâóєø. Ìîæíà âіä-
âіäàòè áóäèíêè-іíòåðíàòè àáî ãåðіàòðè÷íі ïàíñіîíàòè і íå îáîâ’ÿçêîâî
äàðóâàòè ïîäàðóíêè. Ìîæíà ïîäàðóâàòè ñïіëêóâàííÿ.

22 òðàâíÿ – Ìіæíàðîäíèé äåíü çáåðåæåííÿ áіîëîãі÷íîãî ðіçíîìà-
íіòòÿ. Ó öåé äåíü íàéâàæëèâіøå – ïðèâåðíóòè óâàãó ãðîìàäè äî ïðî-
áëåìè çìåíøåííÿ (âòðàòè) áіîðіçíîìàíіòòÿ. І, çâè÷àéíî, çðîáèòè äîáðó
ñïðàâó äëÿ ïðèðîäè. Çàëó÷іòü äî àêöії ÿêîìîãà áіëüøå ëþäåé (áàòüêіâ,
ó÷íіâ òà â÷èòåëіâ âàøîї øêîëè, ãðîìàäó). Ðîçêàæіòü íà ìіñöåâîìó ðà-
äіî (â іíòåðíåò-âèäàííі, ó ôåéñáóöі) ïðî âàøó àêöіþ, ùîá ÿêîìîãà áіëü-
øå ëþäåé äîâіäàëîñÿ ïðî âàæëèâіñòü çáåðåæåííÿ áіîðіçíîìàíіòòÿ.

Çàâäàííÿ 1. Ñêëàäіòü ïðîãðàìó
êîíöåðòó «Íàñ ïðèðîäà íàäèõàє»
äëÿ áàòüêіâ (ãðîìàäè). Ðîçïî÷íіòü
êîíöåðò іç ðîçïîâіäі:

  ùî òàêå áіîðіçíîìàíіòòÿ і
÷îìó âîíî âàæëèâå;

  ïðî íåáåçïåêó âòðàòè (çìåí-
øåííÿ) áіîðіçíîìàíіòòÿ;

  ïðî ÷åðâîíîêíèæíèõ òâàðèí і
ðîñëèíè Óêðàїíè;

  ïðî ïòàõà 2022 ðîêó â Óêðà-
їíі.

Çàâäàííÿ 2. Îáãîâîðіòü, ÿêі
ëîòè ìîæíà çðîáèòè äëÿ áëàãîäіé-
íîãî ÿðìàðêó «Çáåðåæåìî áіîðіçíîìàíіòòÿ» (âèðîáè ç ïðèðîäíèõ ìàòå-
ðіàëіâ, âëàñíà âèïі÷êà, ìàëþíêè, âèøèâêà òîùî).   

Çàâäàííÿ 3. Ïîðàäüòåñÿ, íà ùî äîöіëüíî âèòðàòèòè êîøòè (ÿêі çàðî-
áèëè âëàñíèìè çóñèëëÿìè): äîïîìîãòè ïðèòóëêó äëÿ òâàðèí; ïîñàäèòè
äåðåâà; ñòâîðèòè êâіòíèêè; îáëàøòóâàòè áóäèíî÷îê äëÿ êîìàõ; âèãî-
òîâèòè ãîäіâíèöі äëÿ ïòàõіâ; îáëàøòóâàòè ìóðàøíèêè ó ëіñі; î÷èñòèòè
(çàðèáíèòè) âîäîéìó; âñòàíîâèòè ñìіòíèêè â ïàðêó; ïðèáðàòè ó ïàðêó 
(ëіñі), øêіëüíîìó ñàäó; ùîñü іíøå, âàæëèâå äëÿ âàøîãî ñåëà (ìіñòà).
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