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Навчальний посібник інтегрованого курсу «Людина. Родина. Світ» призначено для
учнів 1х класів закладів загальної середньої освіти. Матеріал посібника допомагає
формуванню в дітей уявлень про себе, сімейні стосунки та навколишній світ. Розділ
«Людина» ознайомлює учнів з історією людства, будовою людського тіла, емоціями
та здібностями людини. У розділі «Родина» подано інформацію про чоловічу і жіночу
стать, людські взаємини та призначення сім’ї. Навчальний матеріал розділу «Світ»
побудовано таким чином, що від пізнання найближчих споруд і об’єктів діти підходять
до розуміння безмежності Всесвіту й замислюються над призначенням людського
життя. Подання навчального матеріалу здійснюється у формі діалогу та з урахуванням
вікових особливостей інтелектуального й емоційного сприйняття учнів.

ДОРОГІ ДРУЗІ!
Цей навчальний посібник складається з трьох
розділів — «Людина», «Родина» та «Світ». Зі сторінок
книжки ви дізнаєтеся:
Хто ми і як
народжуємося?

Що ми успадковуємо
від батьків?

Яким може бути
ути покликання
людини в навколишньому світі?

На початку і в кінці кожного уроку, будь ласка, зазна
чте, якого кольору ваш настрій. Це дасть змогу вчите
лю та батькам краще розуміти вас.
Автори книжки бажають вам приємного навчання.
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РОЗДІЛ 1
ЛЮДИНА
Друзі, чи знаєте ви, хто ми є? Хлопчики і дівчатка,
тата і мами, дідусі і бабусі, вихователі і вчителі – ми
всі люди. А чи розмірковували ви колинебудь над тим,
чому ми такі схожі і водночас такі різні? Як і для чого
ми народжуємося? Чому комусь більше подобається
малювати, а хтось захоплюється читанням книжок?
Щоб відповісти на ці запитання, нам слід дізнатися, як
влаштована людина, як бути здоровими і які ми маємо
здібності.
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Урок № 1

«ЗНАЙОМСТВО
З ІСТОРІЄЮ
ЛЮДСТВА»
Мій настрій сьогодні:

У кожної людини є своя історія. Вона триває від на
родження. Є також історія кожної родини, яка почина
ється від часу її створення. Крім того, є наша спільна
історія – історія всіх людей на планеті Земля.
Люди живуть на на
шій планеті з давніх
часів. Вони наро
джуються в різних
куточках світу. Кра
їни півночі, півдня,
сходу, заходу стають
Батьківщиною людей.
Одні народжуються
у Європі, інші – в Азії,
Америці, Африці, Ав
стралії. Країна, у якій
живемо ми, – Украї
на. Це – наша Батьківщина.
Люди живуть і на рівнинах, і в горах, і на узбережжі
океанів. Ви можете зустріти людей з різним кольором
шкіри й очей.
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Так склалося тому, що з давніхдавен тіло людини при
стосоване до природних умов тієї місцевості, де вона
народилася.
Так, у людей, які жили в спекотніших краях, темний ко
лір шкіри, кучеряве або хвилясте волосся. У більшості
з них широкий ніс та пухкі губи. Люди, які жили серед
безкраїх степів та пустель, де дують сильні вітри, ма
ють вузький розріз очей.
А чим ще відрізняють
ся люди? Вони бувають
різного зросту: високі,
середнього зросту та
низькі. У людей також
різна статура: одні ху
дорлявіші, а інші – по
вніші. Кожен з нас має
свій характер, особливі
здібності й таланти. Усіх
людей, які живуть на
нашій планеті, разом
називають людством.
Наш світ населяють
різні народи. Вони від
різняються кольором
шкіри, волоссям, роз
різом очей, зростом.
Мають різні звичаї
і розмовляють різними мовами. Але, незважаючи на
своє різноманіття, людство мешкає у спільному домі
під назвою «Земля».
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У кожного з нас є своя родина: велика чи маленька.
Родина – це тато, мама, діти, бабусі, дідусі, прабабу
сі, прадіди, брати, сестри, племінники і племінниці. Це
люди, які пов’язані між собою від народження. Родичі
зазвичай схожі одне на одного. Ваші мами й тата теж
схожі на своїх батьків, як і ви – на своїх тат і мам.
Люди в родинах між собою ніби поєднані якимось
невидимим ланцюжком, через який передаються від
батьків до дітей їхні особливі риси. Однак кожен з нас
є неповторним.
А чи знаєте ви історію своєї родини? Що ви можете
розповісти про своїх бабусь і дідусів? А про прабабусь
або прадідів?
Історія родини називається деревом родоводу.
З історії всіх родин складається історія людства.
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Практичне
завдання
Наклей світлини своєї родини. Розкажи про свою
схожість із рідними.

Дай відповіді на запитання:
1. Як люди зовні відрізняються одне від одного?
2. У якій країні ти живеш?
Мій настрій після уроку:
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Урок № 2

«ДІТИ – ПРОДОВЖЕННЯ
ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ»
Мій настрій сьогодні:

На минулому уроці ми дізналися, що людство має три
валу історію і в кожної з наших родин є своя історія.
Люди народжуються в різних куточках Землі й мають
різну зовнішність. А чи знаєте ви, як народжуються
люди? Як продовжується життя на Землі?
Дивовижні історії вигадують дорослі про народжен
ня дітей! Одні кажуть, що дитину знаходять у капусті.
Інші – що дитину приносить лелека. Як ви вважаєте, чи
це правда? Історії, звичайно, цікаві, та вони вигадані.
Але правда ще цікавіша! Людина – частина живої при
роди. Вона відрізняється від рослин і тварин. Однак ба
гато законів живої природи спільні і для людей, і для
тварин, і для рослин.
Дізнаймося, де у природі зароджується нове життя
і як воно продовжується.
Навесні в багатьох містах
України зацвітають кашта
ни. Чи замислювалися ви,
звідки беруться ці великі
дерева? Проходячи вулиця
ми або алеями парку, ми ба
чимо під деревами ядра ка
штанів у колючій шкоринці.
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Правда ж, вони схожі на ма
леньких зелених їжачків? Коли
ядра каштанів потрапляють
у землю, з них виростають вели
кі красиві дерева.
Пташенята з’являються з пта
шиного яйця, яке знесла й зігрі
ла пташка.

Левенята – діти левиці та лева.
Кошенята – діти кішки й котика.
У левиці левенята зароджу
ються й починають розвиватися
в животі. Коли вони стають біль
шими, мамілевиці дедалі важче
бігати й стрибати. У неї в живо
тику можуть розвиватися одразу
від трьох до п’яти левенят! Після
народження левиця годує їх своїм молоком.
Коли левенята підростають, вони вчаться полювати
й стають справжніми «царями звірів».
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А де зароджується та по
чинає розвиватися дитина
в людини? Вона зароджуєть
ся в матусиному животику,
там і розвивається перших
дев’ять місяців свого життя.
Цей період у житті мами нази
вається вагітністю.
Народження нової людини –
велика радість. Коли в родині
чекають на появу малюка, і мама, і тато обговорюють
цю подію. Вони обирають ім’я дитині, уявляють, якою
вона буде. Дуже важливо, щоб у цей час усі піклувалися
про вагітну маму, адже від її спокою та хорошого само
почуття залежить здоров’я майбутньої дитини.
Іноді в однієї мами наро
джується одразу два, а то
й більше малюків. Звичайно
ж, вони потребують набага
то більше турботи і від тата,
і від мами. Цікаво, як батьки
піклуються про дітей?
Поміркуймо, що потрібно
майбутньому малюкові для
розвитку. Насамперед дитині
необхідна їжа. У маминому животику малюк отримує
потрібні йому речовини через довгий канатик – пупо
вину, якою він зв’язаний з мамою. Але як малюк харчу
ється після народження?
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Адже коли він народжу
ється, у нього ще немає
зубів! Першою їжею для
немовляти стає грудне мо
локо. Пізніше, коли в дити
ни виростають зуби, вона
починає їсти і тверду їжу.
Як бачимо, життя рослин,
тварин і людей розпочинається на Землі із зароджен
ня. Зародження можливе лише за участю жіночої та
чоловічої статі.
Коли діти виростають і стають дорослими, вони також
можуть продовжити свій рід – народити власних дітей.
Завдяки цьому життя людей на Землі триває.

Практичне
завдання № 1
Спробуй додати пропущені літери.
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Т
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Практичне
завдання № 2
Об’єднай тварину з її дитинчам. Що ти знаєш про них?

Дай відповіді на запитання:
1. Що тобі відомо про народження дитинчат у тварин?
2. Як ти вважаєш, про що можуть мріяти мама й тато,
коли чекають на появу малюка?
3. Чому потрібно піклуватися про вагітну маму?
Мій настрій після уроку:
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Урок № 3

«ПОЧАТОК НОВОГО
ЖИТТЯ»
Мій настрій сьогодні:

На минулому уроці ми дізналися, що народження кож
ної дитини продовжує життя людства на планеті Земля.
Ми з’ясували, що дитина до свого народження заро
джується і починає розвиватися в маминому животику.
Але як саме з’являється нове життя?
Передусім дізнаймося, як це відбувається у природі –
у рослин і тварин.
Чи бували ви влітку в ботанічному саду? Чимало від
відувачів тут милуються клумбами, де дбайливо виса
джені різнокольорові квіти. Де ж люди беруть щороку
стільки рослин? Для цього квіткарі восени збирають
насіння тих квітів, які вже відцвіли. Коли навесні насі
нинка потрапляє в теплу та вологу землю, вона починає
розвиватися і перетворюється на паросток. Він має ма
ленький ніж
ний корінчик
і стебельце з
листочками.
Для того щоб
розвивати
ся, паросток
проростає
зпід землі.
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Тендітний паросток так прагне жити, що в пошуках
світла іноді пробиває навіть твердий асфальт!
Далі в більшості рослин з’являється квітка. Для заро
дження насінини вона запилюється. Що ж таке запи
лення? У багатьох рослин пилок з квітки однієї росли
ни переноситься на квітку іншої.
Як це відбувається? Головні помічники в цьому – ві
тер, вода, бджоли та інші комахи. Мабуть, ви бачили,
як бджоли перелітають з однієї квітки на іншу. Так вони
й переносять пилок на своїх лапках. А потім у запиле
ній квітці дозріває насіння. З часом насінина потра
пляє в землю – і проростає новою ніжною молодою
рослиною.
А як починається нове життя
у тварин? Наприклад, у кенгу
ру малюк не здатний вижити
самостійно. Він народжується
дуже маленьким і слабким.
У нього зовсім немає шерсті,
а очі заплющені й нічого не ба
чать. Та дбайлива мама може
носити маля дуже довго.
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Для цього на її животику є зручна сумка. Якщо подиви
тися на кенгуру з кенгурятком здалеку, може здатися,
що в цієї тваринки дві голови! Кенгуру оберігає та годує
своїх дитинчат, поки вони не стануть самостійними.
Отже, ви вже знаєте, що насінина зароджується у квіт
ці, левенятко – у животику в левиці, а дитина – у жи
вотику мами. Що ж потрібно для зародження життя?
І в рослин, і у тварин, і в людей є особливі клітини – чо
ловічі та жіночі. Поєднуючись між собою, вони й дають
початок новому життю. У рослин чоловічі та жіночі клі
тини поєднуються у квітці й утворюють насіння. У левів
чоловіча та жіноча клітини поєднуються в животику ле
виці. Так відбувається в усіх тварин. У людей чоловіча
клітина тата поєднується з жіночою клітиною в живо
тику мами. Уся сила життя закладена в клітинах мате
рі й батька дитини. Людське життя надзвичайно цінне.
Саме тому й чоловічі, і жіночі клітини мають зустрітися
неодмінно здоровими! Тільки тоді можуть народжува
тися здорові діти.
Отже, початок нового життя є основою продовжен
ня всього жи
вого на Землі.
І дуже важли
во дбати про
своє здоров’я,
щоб діти на
роджувалися
сильними
і здоровими!
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Практичне
завдання № 1
Тобі знадобляться: різнокольорові олівці.
Інструкція:
1. За допомогою різнокольорових олівців розфарбуй
картинку.
2. Жовтим олівцем маленькими крапками нанеси
пилок – на квітки, на крильця комах.
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Практичне
завдання № 2
Тобі знадобляться: різнокольорові олівці.
Розфарбуй запропоновані малюнки та розкажи, що
тобі відомо про народження нового життя.

Дай відповіді на запитання:
1. Із чого розпочинається життя рослини?
2. Які клітини дають початок новому життю живого
організму?
3. Як зароджується нове життя людини?
Мій настрій після уроку:
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Урок № 4

«КЛІТИНИ РОСЛИН,
ТВАРИН, ЛЮДЕЙ»
Мій настрій сьогодні:

На попередньому уроці ми дізналися, як відбувається
зародження нової людини. Для цього мають поєднати
ся чоловіча й жіноча клітини.
Клітини є основною частинкою всіх живих організмів.
Ось чому так важливо знати про них більше. Якими
ж бувають клітини? Які таємниці вони зберігають?
Чи бачили ви, як у ставках ростуть водяні лілії? Ці рос
лини відомі людям уже багато років. Усі органи водяної
лілії – і стебло, і листя, і квітка, і корінь – складаються
з клітин. Клітини – це найменші, невидимі для ока лю
дини, складові рослини. Завдяки їм рослина розвива
ється, збільшується в розмірах, розмножується.
Кожна клітина
водяної лілії ви
конує свою робо
ту. Наприклад, за
допомогою клітин
у запашній квітці
відбувається за
пилення. А кліти
ни листя лілії жив
лять рослину.
20

Чи знайомі ви з мешканцями водойм – бобрами?
Красуні лілії – ласощі для цих тварин. Тіло бобрів при
стосоване до життя у воді. Воно також складається
з клітин.
А скільки клітин у людини? Уявімо, що ми перебуває
мо у великому зимовому парку. Ми одягаємо рукавич
ки й беремо в обидві руки сніг.
Скільки там сніжинок? Величезна кількість! Усіх їх не
злічити. А тепер уявімо, що цей сніг ми підкидаємо вго
ру! Чи встигаємо ми порахувати, скільки сніжинок пе
ребуває в повітрі?
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А скільки сніжинок
знадобиться
для
того, щоб зробити
велику фігуру люди
ни? Важко собі уя
вити, яким великим
буде це число! Як
снігова фігура скла
дається з багатьох
крихітних сніжинок,
так і тіло людини містить величезну кількість клітин.

Клітини будьякого живого організму
навіть менші за сніжинку. Адже крихітну
сніжинку можна побачити, навіть розди
витися її чудове мереживо. Натомість клітину живого
організму можна розглянути лише за допомогою спе
ціального приладу − мікроскопа.
І в рослин, і у тварин, і в людей є різні види клітин.
Кожна з них виконує свою важливу роботу.
22

Практичне
завдання

Розфарбуй малюнок.

Дай відповіді на запитання:
1. Як називають найменші часточки організму людини?
2. Як можна побачити клітини людського організму?
Мій настрій після уроку:
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Урок № 5

«ПАМ’ЯТЬ У ЖИВИХ
КЛІТИНАХ»
Мій настрій сьогодні:

На попередніх уроках ми дізналися, що тіло людини
складається з живих клітин. Кожна з них виконує свою
роботу. Але, крім того, кожна клітина зберігає в собі
й передає важливу інформацію. Що це за інформація?
Як вона передається у спадок новим клітинам?
Передусім вирушимо у світ рослин. Чи гуляли ви на
ромашковому полі? Якщо так, то помічали, що ці квіти
дуже схожі між со
бою. Це й не дивно,
бо всі вони виросли
з насіння ромашки.
З нього не зможуть
вирости
тюльпа
ни або інші росли
ни. Чому? Тому що
в клітинах кожної
насінини зберіга
ється інформація
саме про її вид.
Отож із насінини
ромашки виросте
саме ромашка.
24

Під час прогулянки в сосно
вому лісі ми можемо знайти
під ногами шишки. Звідки
вони з’явилися і для чого по
трібні у природі? Кожна шиш
ка – як безпечна «квартира»
для безлічі маленьких насі
нинок. Вони падають, потра
пляють у землю, і з насіння
сосни виростає нова сосна.
Багато хто з вас бачив
кроликів. У сім’ї цих пух
настих тваринок може бути
до 10 малят. На кого вони
схожі? Звичайно, на тата
кроля і мамукролицю.
Якщо батько сімейства
чорний, а мама – білого кольору, то кроленята можуть
бути білими, чорними або навіть плямистими.
А як же у світі людей? Люди хоча й схожі між собою, але
разом з тим різні за зовнішністю, здібностями та харак
тером. Зовнішність тата
й мами теж різна. Риси
їхньої зовнішності нерід
ко передаються дітям.
Так, зріст ваших мам і тат
часто залежить від зрос
ту їхніх батьків. Так само
і ваш зріст може залежа
ти від зросту батьків.
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Колір волосся також передається у спадок. Якого ко
льору буває волосся? Русяве, чорне, каштанове, руде.
Найімовірніше, волосся ваших дітей буде схоже на ваше.
Колір ваших очей теж залежить від кольору очей бать
ків, дідусів і бабусь. Очі бувають карі, блакитні, сірі, зе
лені та інших кольорів. У ваших дітей вони будуть схожі
на ваші або на очі ваших батьків.
Окрім зросту, кольору волосся й очей,
батьки можуть передати дітям у спа
док фізичну силу, здібності й таланти.
Як же дітям передаються особливі
риси зовнішності батьків? І в рослин,
і у тварин, і в людей це відбувається
завдяки інформації, яка зберігаєть
ся в живих клітинах.
Отже, клітини живого організму не
тільки складають його тіло, вони передають важливу
спадкову інформацію про нашу зовнішність від поко
ління до покоління. Завдяки цьому зберігається роз
маїття та унікальність живої природи.
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Якщо ви будете дбайливо ставитися до свого здоров’я,
ваші діти також будуть здоровими. Так із вашою допо
могою зміцнюватиметься людський рід на Землі.

Практичне
завдання № 1
Вияви і познач недоречності, яких припустився
художник на малюнках. Поясни свою думку.
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Практичне
завдання № 2
Укажи стрілочками, на кого з родичів більше схожі твої
очі, колір волосся, фігура й пальці на руках:
Очі
Тато

Мама

Колір волосся

Бабуся

Бабуся

Фігура

Дідусь

Дідусь

Пальці на руках
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Дай відповіді на запитання:
1. Яку інформацію зберігають у собі живі клітини?
2. Чому із насіння ромашки виростає нова ромашка,
а з насіння сосни – нова сосна?
3. Як риси зовнішності батьків можуть передаватися
дітям?
Мій настрій після уроку:

Урок № 6

«ЗДОРОВ’Я У СПАДОК»
Мій настрій сьогодні:

На попередньому уроці ви дізналися, що діти зазви
чай схожі на своїх батьків. Але в живих клітинах збе
рігається інформація не тільки про нашу зовнішність.
А про що ж іще? На цьому уроці ми продовжимо роз
кривати таємниці, які зберігаються в живих клітинах
тварин і людей.
Якщо у вас удома є тварини, ви помічали, що іноді вони
стають сумними й не хо
чуть гратися. Тоді домаш
ніх улюбленців везуть
до лікаряветеринара,
який їх оглядає та лікує.
Одні тварини хворіють
часто, а інші – рідше.
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У людей здоров’я також може бути різним. Добре
здоров’я – це коли людина відчуває в собі сили, ба
дьора та активна!
Хвороба – це порушення роботи органів тіла. Коли
людина хворіє, вона почувається слабкою. Хворому
важко бути активним і бадьорим. Адже його сили ви
трачаються на боротьбу з хворобою.
Якщо людина хворіє, їй потрібно зрозуміти, чому так
відбувається. Тоді наступного разу вона зможе не до
пустити виникнення хвороби.
Причини хвороби можуть бути різними. Так, людина
може не дбати про своє тіло. Наприклад, тривалий час
перебувати на холоді, пити холодну воду або непра
вильно харчуватися.
Як же нам сприяти
тому, щоб мати відмін
не здоровʼя? Для цього
потрібно розвивати ко
рисні звички й дотри
муватися певних пра
вил. Вони дуже легкі для
запам’ятовування. Напри
клад, переїдати або бути
голодним – шкідлива звичка. А споживати їжу вчасно
та в міру – корисна. Спати мало або занадто довго –
шкідлива звичка. А спати в міру – корисна. Тривалий
час сидіти біля телевізора або комп’ютера – шкідлива
звичка. Робити зарядку, займатися спортом та пере
бувати на свіжому повітрі – корисно.
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Необхідно знати, що інформація про здоров’я може
передаватися від батьків до дітей. Тому, щоб народи
ти здорових дітей, людині слід оберігати та зміцнювати
своє здоров’я!

Практичне
завдання № 1
Розглянь фото. Якими заняттями корисно наповнити
свій день? Розкажи, що із цього ти робиш частіше:
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Практичне
завдання № 2
Підтримувати здоров’я очей можна завдяки несклад
ним вправам. Спробуй «намалювати» очима ось такі
фігури. Виконуй цю вправу щодня.

Коли твої пальчики втомляться від роботи, їх також
можна потренувати. Роби ось так:
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Дай відповіді на запитання:
1. Що означає бути здоровим?
2. Яких правил треба дотримуватися, щоб бути
здоровим?
Мій настрій після уроку:

Урок № 7

«НАШІ ЕМОЦІЇ
ТА ЗДОРОВ’Я»
Мій настрій сьогодні:

Ми дізналися, що інформація про здоров’я людини
може передаватися їй у спадок від батьків. А чи пе
редається від батьків уміння радіти, засмучуватися,
дивуватися? Це – наші емоції. Як вони впливають на
здоров’я? Про це піде розмо
ва далі.
Спочатку ми побуваємо
у світі рослин. Чи відомо вам,
що на рослини може пози
тивно впливати… музика?
Стверджують, що під приємну
мелодію вони краще ростуть.
До рослин необхідно ставити
ся з турботою.
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Більшість тварин можуть активно проявляти емоції.
Вони, як і рослини, потребують турботи. Наприклад,
якщо до корови добре ставляться, хвалять її й піклу
ються про неї, вона радіє господині та дає більше мо
лока. Якщо ж до тварини ставитися грубо, вона може
страждати й частіше хворіти.
Людям теж потрібні любов і турбота. Це викликає
в них позитивні емоції – радість, задоволення. Усміш
ка і сміх – це відображення емоції радості. Відомо, що
хвора людина одужує швидше, коли в неї більше пози
тивних емоцій.
Чому ж одні діти посміхаються й сміються частіше,
а інші – рідше? Чи можна передати радість іншому? Ба
гато вчених відповідають – так! Якщо батьки сміються
та посміхаються часто, у них, як правило, радісні діти.
Емоції можна передавати іншим та отримувати у відпо
відь. Радість дітей схожа на радість їхніх батьків. Радість
однієї людини передається іншій. Коли діти дарують пода
рунки з радістю, дорослі також із радістю їх приймають.
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Ми дізналися,
що і тварини,
і люди здатні
сприймати різ
ні емоції. Щоб
бути здоровим,
важливо нама
гатися частіше
проявляти по
зитивні емоції.
Аби жити ра
дісно, потрібно навчитися радіти кожному дню жит
тя. Щоб жити цікаво, нам слід виявляти цікавість до
інших і до світу. Якщо ви передаватимете позитивні
емоції людям, які вас оточують, то таким чином зможете
покращувати наш світ.

Практичне
завдання № 1
Спробуй визначити, які тварини на фото виявляють
інтерес, ніжність, недовіру.
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Практичне
завдання № 2
Знайди на зображенні «смайлики», що відповідають
радості, образі, гніву і подиву.

Дай відповіді на запитання:
1. Які емоції часто переживають твої батьки?
2. Що викликає радість твоїх батьків?
3. Наведи приклади, завдяки чому ти радієш.
Мій настрій після уроку:
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Урок № 8

«ПЕРЕДАЧА ЗДІБНОСТЕЙ
У СПАДОК»
Мій настрій сьогодні:

Люди відрізняються не тільки зовнішністю, здоров’ям
та емоціями. Одні справи можуть виходити в людини
краще, а інші – гірше. У цьому випадку ми говоримо
про її здібності. Що таке здібності й звідки вони бе
руться? Чи передаються у спадок? Пошукаємо відпо
відей у природі.
Багато ліків виготовляють із рослин. За допомогою
рослин можна лікувати людей і тварин. Наприклад, ко
рінь валеріани заспокоює. Подорожник загоює рани.
Листя капусти допомагає знизити температуру тіла.
Кожна лікарська рослина має свої властивості. Якщо
їх знати й правильно використовувати – рослини допо
можуть зберігати здоров’я.
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Здатності тварин також
відрізняються.
Наприклад,
верблюд може прожити без
води 15 днів. У пустелі важко
знайти воду. Тому він запаса
ється нею заздалегідь і може
у спеку долати значні відстані.
Звичайні голуби, яких ми що
дня бачимо на вулицях, також мають цікаві особливос
ті. Виявляється, вони можуть запам’ятовувати обличчя
людей! Можливо, вони ще здалеку впізнають людину,
яка їх підгодовує взимку?
Кожна людина має свої
здібності. Якщо вам лег
ко й приємно чимось за
йматися – отже, у вас
є до цього здібності. На
приклад, людина, у якої
є математичні здібнос
ті, може швидше та кра
ще розв’язувати задачі.
Її діти також можуть отри
мати у спадок здібності
добре запам’ятовувати
та мислити.
Людина, у якої є музичні
здібності, може красиво
співати та добре грати на
музичних інструментах.
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Але ці здібності потрібно розвивати, щоб отримувати
кращі результати. Якщо батьки займаються спортом,
вони багато тренуються. Тому їхні тіла стають витрива
лішими та сильнішими. Своїм дітям вони можуть пере
дати фізичні здібності. Якщо ви знаєте свої здібності та
розвиваєте їх – ви можете в майбутньому стати успіш
нішими, ніж ваші батьки!

39

Практичне
завдання
Обери предмети, з якими тобі хотілося б займатися.
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Дай відповіді на запитання:
1. Про які лікувальні властивості рослин ти знаєш?
2. Які цікаві здатності мають тварини?
3. Які здібності маєш ти?
Мій настрій після уроку:

Настав час підбити підсумки вивчення теми «Людина».
Ми з вами ознайомилися з історією людства, дізнали
ся, як продовжується життя на Землі. Також ми довіда
лися про живі клітини рослин, тварин і людей. Тепер
ми знаємо, які риси та здібності діти можуть отримати
у спадок від своїх батьків. Набуті знання допоможуть
кожному з вас зміцнювати здоров’я, передавати по
зитивні емоції тим, хто вас оточує, і використовувати
свої здібності, щоб покращувати світ.
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РОЗДІЛ 2
РОДИНА
Цей розділ допоможе нам дізнатися, що люди
поділяються на чоловіків і жінок. Ми розкажемо про
деякі особливості хлопчиків і дівчаток. А ще спробуємо
відповісти на запитання: «Для чого людям потрібні сім’ї
і якими вони бувають?»
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Урок № 1

«ЧОЛОВІЧА І ЖІНОЧА
СТАТЬ У ПРИРОДІ»
Мій настрій сьогодні:

З народження ми
бачимо навколо се
бе хлопчиків і дівча
ток, чоловіків і жінок.
Ми так звикаємо до
різноманіття серед
людей, що переста
ємо цьому дивува
тися. Але поміркуй
мо, чому ми не схожі
одне на одного? Чому в природі рослини, тварини і люди
поділяються на чоловічу і жіночу стать?
Погляньмо навколо себе. У природі складно знайти
щось зовсім однакове. Уявіть собі світ, у якому однако
ві квіти, птахи й звірі. Уявіть, що всі люди навколо теж
однакові. Хіба в такому світі буде цікаво жити? Звичай
но ж, ні! Наш світ різноманітний!
У квіткових рослин бувають чоловічі та жіночі квітки.
У жіночих квітках утворюються жіночі клітини, а в чоло
вічих – чоловічі, які називаються пилком. Коли пилок
з чоловічої квітки потрапляє на жіночу, у ній утворю
ється насіння. Із нього виросте багато нових рослин.
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Завдяки розмноженню
рослин їхнє життя на пла
неті триває, а наш світ стає
красивішим.
Тварин теж поділяють на
самців і самиць. Разом
самці й самиці добувають
їжу, граються та облашто
вують житло, народжують потомство. Разом їм легше
вдається захищатися від ворогів та ростити дитинчат.
Наодинці їхнє життя було би набагато важчим.

Люди також поділя
ються на чоловіків і жі
нок. Разом чоловіки
й жінки виконують ба
гато важливих завдань:
працюють, народжують
і виховують дітей, здій
снюють відкриття в на
уці та розвивають куль
туру, будують нові міста,
пізнають світ і змінюють
його на краще.
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Отже, поділ рослин, тварин і людей на чоловічу й жі
ночу стать украй потрібний для продовження життя на
нашій планеті. До того ж завдяки таким відмінностям
цікавіше гратися, спілкуватися, працювати, вчитися,
дружити, любити й продовжувати життя на Землі!

Практичне
завдання № 1
Допоможи кожному хлоп
чикові і кожній дівчинці
знайти спільну справу.
Для цього стрілочками
обʼєднай по дві картинки.
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Практичне
завдання № 2

Розфарбуй пару птахів
і звірів. Що ти про них знаєш?

Дай відповіді на запитання:
1. На які дві статі поділяють тварин та людей?
2. Які справи чоловіки й жінки можуть виконувати
спільно?
Мій настрій після уроку:
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Урок № 2

«ЧОЛОВІЧІ ТА ЖІНОЧІ
ПРИРОДНІ ОСОБЛИВОСТІ»
Мій настрій сьогодні:

З минулого уроку ми дізналися, що багато рослин, твари
ни й люди поділяються на чоловічу і жіночу стать. На цьому
уроці ми обговоримо деякі відмінності чоловіків і жінок.
Які особливості притаманні хлопчикам, а які – дівчаткам?
У рослин доволі складно
відрізнити чоловічу квітку
від жіночої. У багатьох з них
чоловіча квітка трохи біль
ша. Найчастіше вона зацві
тає першою. Пилок утворю
ється на чоловічих квітках,
а насіння – на жіночих.
У світі тварин самці пере
важно більші за
самиць. Вони мо
жуть відрізнятися
також забарвлен
ням. Наприклад, у
плямистих оленів
самці вдвічі біль
ші за самиць і ма
ють більші роги.
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У левів самці мають
величну гриву. За її
формою й кольором
можна навіть дізна
тися про силу лева.
Якщо в нього тем
на й пишна грива –
молодші та слабкіші
леви обходять його
стороною. А левиці навпаки обирають такого самця
для продовження роду. Лев піклується про свою подру
гу й нікому не дозволяє її кривдити.
Звернімо увагу на світ людей. Чим чоловіки відрізня
ються від жінок? На вулиці ми зустрічаємо різних лю
дей і розрізняємо їхню стать. Але як? Ще здалеку ми
звертаємо увагу на фігуру людини. У більшості чоло
віків ширші плечі й міцніша статура. Широкі плечі по
трібні для того, щоб утримувати сильні м’язи. Жінці такі
м’язи не потрібні, адже її повинен захищати чоловік.
Жіноче тіло є більш витонченим.
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У більшості жінок волосся довше, ніж у чоловіків.
Однак у чоловіків ростуть вуса та борода.
Чоловіків і жінок відрізняють за голосом. Чоловічий
голос грубіший і нижчий. Жіночий – м’якший і вищий.
Таким голосом легше заспокоїти дитину, коли вона
плаче, і заспівати їй колискову пісню.
Чоловіки зазвичай сильніші та сміливіші, а жінки –
ніжніші та більш емоційні. Сила з давніхдавен була
необхідна чоловікові, щоб захищати сім’ю. Ніжність та
емоційність потрібні жінці, аби виростити й виховати
дитину.
Хлопчики, коли виростають, стають чоловіками й тата
ми, а дівчатка – жінками, дружинами й мамами. Завдя
ки чоловікам і жінкам на світ народжуються діти. Чоло
віки й жінки продовжують життя людства на Землі.
Отже, чоловіки та жінки відрізняються не лише зо
внішністю, але й рисами характеру. Хлопчики й ді
вчатка також різні не лише зовні. У них можуть бути
різні захоплення. Які саме? Поміркуймо, виконуючи
завдання.
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Практичне
завдання № 1

Їм більше подобається:
майструвати
гратися з машинками
запускати ракети
збирати конструктор
бути пожежниками
грати у футбол
змагатися між собою

Поміркуй і намалюй нижче,
про кого тут написано: про
хлопчиків чи про дівчаток?

Їм більше подобається:
робити зачіски
носити намисто й сережки
дивитися у дзеркало
ласувати шоколадом
гратися з ляльками
пекти кекси
малювати сердечка
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Практичне
завдання № 2
Розфарбуй чоловічу й жіночу квітки кавуна.

Дай відповіді на запитання:
1. Чим відрізняється чоловічий голос від жіночого?
2. У яких справах хлопчики й дівчатка можуть
доповнювати одне одного?
Мій настрій після уроку:
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Урок № 3

«ІСТОРІЇ ПРО
ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК»
Мій настрій сьогодні:

На попередніх уроках ми дізналися про деякі особли
вості чоловіків і жінок, хлопчиків і дівчаток. Через ці
особливості багато людей у давнину сперечалися: хто
головніший – чоловік чи жінка? Існує чимало історій,
у яких чоловіки вважали себе головнішими. Але тра
пляються й інші історії. Про це наш урок.
На давніх малюнках
у печерах є зображення,
на яких прадавні чоловіки
полюють на диких звірів.
Оскільки чоловіки сильні
ші – ця справа у них вихо
дила краще, ніж у жінок.
У ті часи вважалося, що
чоловік, який приносить здобич, – важливіший.
Коли чоловіки йшли на полювання, жінки залишалися
з дітьми. Разом вони збира
ли плоди та їстівне коріння.
І тут, звичайно, жінки вва
жалися головними – вони
краще за чоловіків знали,
де, у якому місці можна зі
брати більше плодів.
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Можливо, саме вони першими зрозуміли, що їстівні
рослини можна вирощувати недалеко від дому. Здобуту
їжу потрібно було смачно приготувати! Як ви вважаєте,
хто цим займався? Переважно жінки. Із часом вони го
тували щораз смачніше й навчилися складати рецепти
різних страв. Зі шкур
тварин, які чоловіки
здобули на полюванні,
жінки шили зручний
і теплий одяг. Чоловіки
цінували майстерність
своїх жінок. Можливо,
саме тоді жінки вва
жалися головними в
сім’ї?
Коли в родині з’являлися діти, чоловіки й жінки тур
бувалися про них разом, хоча й порізному. Коли чо
ловіки працювали в майстернях, полювали, рибалили,
маленькі діти були
з мамою. Саме
жінки давали пер
ші уроки зразкової
поведінки й хлоп
чикам, і дівчаткам.
Отже, у справі ви
ховання малень
ких дітей роль
жінок була незапе
речно важливою.
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Коли ж хлопчики
підростали, у їхньо
му вихованні го
ловними ставали
чоловіки. Як ви вва
жаєте, чому? Хто їх
навчав полювання,
ремесла, військо
вої справи? Зви
чайно, чоловіки.
Дівчатка залиша
лися з жінками. Вони
вчилися вести до
машні справи та
бути майстринями.
Отже, ми бачимо
з прикладів, що одні
важливі справи кра
ще виходили в чоло
віків, а інші – у жінок.
Умови життя людей
змінювалися. В одні
історичні періоди вва
жалося, що голов
ний у сім’ї – чоловік,
а в інші – жінка. А кого
вважають головним у
сучасній сім’ї? Про це
ми дізнаємося на на
ступному уроці.
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Практичне
завдання № 1

Поміркуй і розкажи, які спра
ви зазвичай краще роблять
жінки, а які – чоловіки.

Практичне
завдання № 2

Намалюй, якої справи ти
хочеш навчитися
в майбутньому.
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Практичне
завдання № 3
На малюнках зображено різні подарунки. Укажи
стрілочками, які подарунки, на твою думку, сподоба
лися б мамі, а які – татові.

Мама
Тато

Дай відповіді на запитання:
1. Що тобі стало відомо про важливість занять чоловіків
і жінок?
2. Які заняття в давнину переважно виконували жінки,
а які – чоловіки?
3. Як ти вважаєш, хто головніший у сім’ї – чоловік
чи жінка? Поясни.
Мій настрій після уроку:
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Урок № 4

«РІВНІСТЬ ЧОЛОВІКІВ
І ЖІНОК У СУЧАСНОМУ
СВІТІ»
Мій настрій сьогодні:

На попередньому уроці ми ознайомилися з різними
історіями, у яких чоловіки або жінки вважалися голов
нішими. А хто з них вважається головнішим у сучасно
му світі? Чи, можливо, кожен є цінним і головним у тій
справі, яку може робити краще? Про це наш урок.
Насамперед
з’ясуймо, чи є
розподіл на го
ловних і друго
рядних у сім’ях
тварин. Вовки
можуть служити
прикладом ди
вовижних взає
мин між самкою
і самцем. Об’єднуючись одного разу, вони живуть спіль
но впродовж усього життя. А коли в пари з’являються
вовченята, вовчиця піклується про них, годує молоком,
а самець охороняє та годує всю родину. Для продовжен
ня життя вовченят важливою є турбота обох батьків. Із
цього прикладу стає зрозумілим, що навіть у грізних тва
рин існує повага та справедливий розподіл обов’язків!
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Як же ставляться одне до одного сучасні люди?
Наше життя значно відрізняється від того, яке було рані
ше. У давнину чоловікам необхідно було ходити на полю
вання, а зараз у цьому немає потреби. Щоб утримувати
житло, купувати продукти та необхідні речі, людям потріб
но не полювати, а працювати. Для отримання гідної про
фесії вони здобувають освіту в школах та університетах.
Чоловіки й жінки мають рівні права на навчання. Тому
в шкільних класах навчаються і хлопчики, і дівчатка.
Чоловіки й жінки також мають
рівні права на працю. Раніше ба
гато професій вимагали важкої
фізичної праці. Вона була під силу
переважно чоловікам, але сьо
годні біль
шість важкої роботи виконують
механізми. Ними можуть успішно
керувати і чоловіки, і жінки.
Багато завдань чоловіки й жін
ки не можуть виконати одне без
одного. Щоб створити щасливу
сім’ю, чоловік і жінка повинні
розуміти, що вони різні, але од
наково цінні. Вони мають рівні
права. У сучасному світі й чоло
вік, і жінка можуть стати пре
зидентом країни, будувати міс
та, бути лікарями та вчителями.
Разом їм легше та веселіше
жити на нашій планеті!
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Практичне
завдання № 1

Які зображення вказують
на рівність чоловіків і жінок,
а які – на нерівність?

Практичне
завдання № 2
Поміркуй і розкажи, як ти вчиниш, якщо хтось:
кривдить дівчаток…
насміхається над хлопчиками…
говорить погано про маму або тата…

Дай відповіді на запитання:
1. Розкажи, як ти розумієш рівність чоловіків і жінок.
2. Які завдання чоловіки й жінки можуть виконувати
разом?
Мій настрій після уроку:

60

Урок № 5

«ДЛЯ ЧОГО ЛЮДИ
СТВОРЮЮТЬ СІМ’Ї?»
Мій настрій сьогодні:

Ми вже знаємо, що і чоловіки, і жінки однаково цін
ні. Разом вони виконують важливі життєві завдання.
На цьому уроці ми спробуємо розібратися, чому люди
прагнуть створювати сім’ю. Чого вони очікують від
спільного життя? Наш урок саме про це.
Чи замислюва
лись ви, для чого
тварини
шука
ють собі пару?
Наприклад, пта
хи об’єднуються
разом для про
довження свого
роду. До цього
вони докладають
чимало
зусиль.
Так, самець совисипухи, перш ніж створити сім’ю, бу
дує гніздо. Також він ловить маленьких мишей і при
носить здобич у подарунок своїй подружці. Сова ви
сиджує пташенят і хоробро охороняє потомство від
чужаків. Чи могли б птахи продовжити свій рід одне
без одного? Звичайно, ні!
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Лисиці також ство
рюють пару для продо
вження роду. Самець
обирає нору, де буде
мешкати його сімʼя. Ли
сенята народжуються
маленькі й сліпі. Мама
лисиця не відходить
від своїх малят, захи
щає дитинчат та піклується про них. Татолис охороняє те
риторію, на якій живе його сімейство. Він приносить їжу
для своєї родини. І лише коли лисенята подорослішають,
вони самі будуть здатні вибиратися з нори і гратися. Тоді
їхні батьки зможуть разом ходити на полювання.
Для чого ж створюють сім’ю
люди? Вони – частина приро
ди. Щоб людський рід продовжу
вався на Землі, чоловіки й жінки
об’єднуються в сім’ї. Коли хлоп
чики й дівчатка виростають, вони
можуть стати татами і мамами.
У них народяться діти, які будуть новим поколінням людей.
У різних куточках нашої планети за цим природним
законом живуть усі народи. У сім’ї люди спілкуються,
піклуються одне про одно
го, роблять спільні справи.
У дружній родині отримують
радість від кожного дня спіль
ного життя на Землі!
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Практичне
завдання № 1

Практичне
завдання № 2

На малюнку зображено
щасливу дружну сім’ю.
Розкажи про неї.

Продовж речення.

Люди створюють сім’ю для того, щоб

Дай відповіді на запитання:
1. Для чого тварини об’єднуються в пари?
2. Як ти вважаєш, чому люди створюють сім’ї?
3. Яку сім’ю тобі в майбутньому хотілося б створити?
Мій настрій після уроку:
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Урок № 6

«СТВОРЕННЯ СІМʼЇ»
Мій настрій сьогодні:

З попереднього уроку ми дізналися, для чого тварини
й люди створюють сім’ї. Але щоб родина була дружною
та щасливою, люди мають навчитися правильно оби
рати собі пару. Як же створювалися сім’ї в різних на
родів? Про це наш урок.
У давні часи в різних
народів правила ство
рення сімей відрізняли
ся. Українська молодь
збиралась
вечорами
після трудового дня на
вечорниці. Там хлопці
та дівчата між піснями й
танцями спілкувалися,
знаходили собі пару, за
кохувалися. Якщо юна
кові дуже подобалась
дівчина – він звертав
ся до її батьків і просив
дозволу одружитися з
нею. Це називалося сватанням. Якщо наречений подо
бався дівчині та її батькам – йому вручали хліб і руш
ники. А якщо ні – йому виносили гарбуза.
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У деяких народів вважалося, що молодята не повинні ба
читися до весілля. За них усе вирішували родичі. До бать
ків нареченої спочатку приходили жінки − родички наре
ченого й розповідали про свою сім’ю і дітей. Але батьки
дівчини не одразу давали згоду на одруження. Вони го
ворили, що їм потрібно подумати. Якщо юнак з якихось
причин не подобався, родички нареченого діставали від
мову. Їм говорили: «У нас немає того, чого ви бажаєте!».
А якщо батьки нареченої погоджувались, то вдруге при
ходили вже батько й дядьки нареченого. І тільки після
того, як у сім’ї нареченої отримували згоду, на стіл пода
вали солодкий чай. Це було символом майбутнього со
лодкого життя молодих. Через кілька днів родичі нарече
ного дарували дівчині хустку, вбрання й перстень.
Брат нареченого або інший молодий родич одягав на
палець дівчині перстень, на якому було ім’я майбутньо
го чоловіка. І тільки за деякий час наречений міг поба
чити свою майбутню дружину.
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Нині в більшості випад
ків юнак і дівчина зна
йомляться самостійно.
Молодий чоловік сам пе
ред весіллям дарує своїй
обраниці обручку.
Якщо дівчина приймає
такий подарунок з радіс
тю, це означає, що їй подобається не лише сама обруч
ка, а й юнак, який зробив подарунок. Так вона підтвер
джує, що готова до побудови сімейних стосунків.
Закоханих можна визначити за поглядом. Теплі й при
язні погляди свідчать про те, що люди подобаються
одне одному. Важливі також слова закоханих. Юнак
і дівчина, які кохають, говорять наймиліші слова. Вони
розповідають про себе й прагнуть краще пізнати об
ранця чи обраницю.

Практичне
завдання № 1
Поміркуй і познач, у кого погляд теплий, дружній,
а в кого – холодний.
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Практичне
завдання № 2
Розфарбуй подарунки, які може подарувати закоханий
юнак своїй дівчині.

Дай відповіді на запитання:
1. Які ти знаєш правила створення сім’ї?
2. З чого розпочинається сім’я?
Мій настрій після уроку:
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Урок № 7 «ДОБРІ СТОСУНКИ В СІМ’Ї»
Мій настрій сьогодні:

Ми вже довідалися, для чого люди створюють сім’ї.
Сім’я щаслива тоді, коли в ній добрі стосунки. Як побу
дувати добрі сімейні стосунки? Про це наш урок.
Подивімося на
пару
лебедів,
яких вважають
символом лю
бові та вірності.
Щоб «одружити
ся», наречений
лебідь спочатку
має поспілкува
тися з татом на
реченої. А цей тато – дуже суворий! Він може не під
пускати нареченого до своєї доньки. Ось і доводиться
молодому лебедеві тривалий час плавати навколо на
реченої. Він витягає красиву довгу шию, розкриває
сильні крила й показує себе з кращого боку. І тільки
тоді, коли суворий батько переконається, що нарече
ний гідний його доньки, він звільняє дорогу.
У сім’ї лебедів панують добрі стосунки. Вони можуть
виростити пташенят, але все одно залишаються па
рою. Турбота одне про одного допомагає їм прожити
разом тривале життя.
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Що ж означають добрі стосунки в людських сім’ях?
Мабуть, ви не раз були свідками того, як батьки тур
буються про своїх дітей. Вони думають про те, як на
годувати малюка, тепло одягають його в холодну пору
року й роблять безліч речей, що свідчать про добре
ставлення. Отже, добрі стосунки – це увага, турбота
й розуміння потреб того, про кого ми піклуємося. Якщо
чоловік і дружина підтримують добрі стосунки в сім’ї, то
й дітям добре та затишно.
Щоб зберегти добрі стосунки, чоловіку і дружині важли
во вміти про все домовлятися. Це допомагає їм правиль
но розподілити сімейні обов’язки, яких може бути чимало.
Звичайно, одні справи краще виходять у чоловіків,
а інші – у жінок. Багато хто вважає, що готувати їжу слід
жінкам, а лагодити поламані речі − чоловікам. Будува
ти нове житло легше чоловікам, тоді як наводити лад
у будинку – жінкам. Але нерідко буває навпаки. Деяким
жінкам не подобається готувати їжу, але вони можуть
добре виконувати іншу роботу. Наприклад, прибира
ти, доглядати
за рослинами.
А деякі чолові
ки не вміють
лагодити речі
й будувати. Од
нак вони мо
жуть чудово
мити посуд та
доглядати за
дітьми.
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У багатьох сім’ях і чоловіки, і жінки із задоволенням
виконують домашню роботу разом. Так, після роботи
вони разом готують вечерю, прибирають і миють по
суд. Якщо чоловік або жінка не допомагають одне од
ному в домашніх справах – той, хто робить основну
частину роботи, швидко втомлюється.
Щоб підготуватися до сімейного життя, ми маємо вчи
тися будувати добрі стосунки вже сьогодні. Для цього
слід намагатися зрозуміти інших людей, проявляти до
близьких увагу й турботу. І хлопчики, і дівчатка мають
поважати одне одного за гарні справи. Тоді й ваші май
бутні сім’ї будуть дружними та щасливими!

Практичне
завдання № 1
Намалюй для пари лебедів куточок природи, де їм
було б затишно.
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Практичне
завдання № 2

Роздивись малюнки та роз
кажи, які сімейні справи
об’єднують родину.

Дай відповіді на запитання:
1. Як лебідь проявляє свою увагу до нареченої?
2. Що означають добрі стосунки в сім’ї?
3. Як чоловік і жінка можуть допомагати одне одному
в домашніх справах?
4. Які домашні справи краще виконуєш ти?
Мій настрій після уроку:

Підіб’ємо підсумок наших занять. Із цього розділу ми
дізналися, що люди поділяються на дві статі – чоловіки
й жінки. Завдяки цим знанням ми тепер зможемо біль
ше цінувати свою стать і поважати людей іншої статі.
Нам також стало відомо, для чого тварини й люди ство
рюють сім’ї. Сподіваємося, що після наших уроків ви
краще розумітимете себе й інших людей, своїх батьків
і родичів. Будуючи добрі сімейні стосунки, ви зможете
використовувати отримані знання.
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РОЗДІЛ 3
СВІТ
У цьому розділі
ви знайдете ба
гато цікавого про
світ, у якому ми
живемо. Навколо
нас багато чого
створено
при
родою, а багато
чого – людиною.
На заняттях ми
будемо
фанта
зувати, малюва
ти і майструвати! Ви зможете взяти участь у цікавих
дослідах та виконати практичні завдання.
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Урок № 1

«МІЙ БУДИНОК І МОЯ
ВУЛИЦЯ»
Мій настрій сьогодні:

Що ми знаємо про світ, у якому живемо? Спочатку
спробуймо розібратися, чи добре ми знаємо ту місце
вість, де мешкаємо.
Дехто скаже, що дуже добре знає свою вулицю, свій
дім і все, що є навколо. Хіба ж може нас тут щось зди
вувати? Однак поряд із нами є місця, яких ми ніколи не
помічали.
Кожен знає шлях від власного дому до школи. Але чи
можете ви точно сказати, що розміщено на цьому шля
ху? Дізнаймося разом.
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Аптека

Кафе

Банк

Магазин

Школа

Дитячий
майданчик

Дорогою ми можемо побачити різні споруди. У них
працюють люди. Що це за будівлі?
У магазинах продають різні товари. В аптеці можна
купити ліки. У банках люди зберігають і отримують
гроші.
У кафе можна з’їсти смачне морозиво та випити фрук
товий сік. У школі навчаються діти. А на дитячому май
данчику можна гратися й веселитися, кататися на гір
ках і каруселях.
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Пізнання світу починається з пізнання місцевості,
де ми живемо. Кожне місто, кожна вулиця і кожний
будинок мають свою неповторну історію. Але інколи
люди навіть і не знають, що розміщено на сусідній ву
лиці. Таким чином багато цікавого залишається поза
нашою увагою. Якщо ми будемо спостережливими, то
навколо нас можна виявити те, чого ми не помічали
раніше!
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Практичне
завдання

Роздивись малюнок. Що на ньому
зображено? Намалюй на аркуші
паперу, будинок в якому ти живеш,
та все, що знаходиться біля нього.

Дай відповіді на запитання:
1. Чим цікава місцевість, де ти живеш?
2. Що ти знаєш про свій будинок?
3. Що розміщено поряд із твоїм будинком?
4. Які цікаві місця є на твоїй вулиці?
Мій настрій після уроку:
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Урок № 2

«ПРАЦЯ ЛЮДИНИ
ЗМІНЮЄ СВІТ»
Мій настрій сьогодні:

На минулому уроці ми вивчали місцевість, у якій жи
вемо. Ми з’ясували, що кожне місце, хоч би де ми жили,
посвоєму цікаве. Хто ці люди, які будують міста й села,
своєю працею роблять наше життя кращим?
Ви, мабуть, бачили, як будівельники зводять нові спо
руди. Щодня поверх за поверхом вони створюють для
людей житло, школи, торговельні центри та інші будівлі.
Професія будівельника є однією з найдавніших.
Але існують і інші професії, які потрібні й важливі у світі.

Будівельник

Пілот

Фермер

Завдяки фермерам у нас є овочі, фрукти й багато
інших продуктів харчування.
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Продавець

Учитель

Лікар

Продавці допомагають нам у крамницях купувати
товари. Пілоти керують літаками, перевозячи людей
і вантажі.
Учителі розкривають перед вами світ нових знань. Лі
карі допомагають людям одужувати, коли вони хворіють.
Музиканти, співаки, танцюристи, художники – люди
мистецьких професій. Завдяки відвідуванню концертів
та художніх виставок ми можемо отримати натхнення
та нові враження.
Чому у світі потрібні різні професії?
Уявіть собі місто, де люди можуть тільки грати на му
зичних інструментах. У ньому, певно, буде багато му
зики. Але хто ж тоді створюватиме й лагодитиме ці ін
струменти? А якщо музиканти
захворіють, хто їх лікуватиме?
А де вони зможуть купувати
продукти? Кожен спеціаліст
має бути майстром своєї спра
ви. Будьяка професія є важ
ливою і потрібною!
Музикант
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Для того щоб стати хорошим фахівцем, оволодіти
професією, необхідно навчатися, розвивати спеціаль
ні вміння, а потім постійно їх удосконалювати. Але світ
весь час змінюється. Саме тому і дітям, і дорослим по
трібно постійно вчитися.
На цьому уроці ми дізналися, що люди виконують різ
ну роботу – будують, вирощують, навчають, лікують.
Щодня вони набувають нових знань. Здобуті знання
допомагають упоратися з найскладнішими завдання
ми та покращувати наш світ.

Практичне
завдання

МОЯ ПЕРША ВІЗИТІВКА

Тобі знадобляться: ножиці із заокругленими
лезами, олівці, цупкий папір, фантики від цукерок,
бісер або намистинки, клей, пензлик.
Інструкція:
1. Виріж картку із цупкого паперу.
2. Склади картку навпіл.
3. Усередині картки напиши своє ім’я.
4. На зворотному боці напиши, ким ти хочеш стати,
коли будеш дорослим (дорослою).
5. Прикрась обкладинку твоєї першої візитівки
малюнком на власний розсуд.
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Дай відповіді на запитання:
1. Які професії тобі відомі?
2. Поміркуй, чому потрібні різні професії.
3. Розкажи про ту професію, яка тобі подобається.
Мій настрій після уроку:
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Урок № 3

«ЗМІНИ В НАШОМУ СВІТІ»
Мій настрій сьогодні:

На минулому уроці ми дізналися, що і дітям, і дорослим
необхідно постійно навчатися. Дітям – для того щоб
пізнати світ навколо себе та вирости здоровими. До
рослим – для того щоб здобути професію та покращи
ти життя людей. Нові знання потрібні людині завжди.
Адже саме завдяки їм вона змінила світ, у якому живе.
Але, звісно, ці перетворення відбулися не одразу. Як
же змінювався світ людини з часом? Про це наш урок.
Розгляньмо, для прикладу, які зміни відбулися з тран
спортом. Раніше люди їздили на конях, на возах чи са
нях, у каретах. Узимку пересуватися на такому тран
спорті було дуже холодно, і часто після тривалих далеких
подорожей люди хворіли. Із часом було створено нові
транспортні засоби: потяги, автомобілі та літаки. За їх
ньою допомогою ми можемо швидко й комфортно до
лати значні відстані.
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Багато років тому люди перепливали великі річки на
дерев’яних човнах. Їм самим доводилося веслувати.
Це було і важко, і небезпечно! Сьогодні люди користу
ються човнами з моторами. Вони легко й швидко пере
возять людей і вантажі по воді.

А як у давні часи під
німали важкі вантажі?
Для цього необхідно
було використовувати
зусилля багатьох людей.
Сьогодні це роблять
за допомогою спеціаль
ної техніки – підйомних
кранів.
Люди навчилися пере
творювати енергію води
та вітру в електричну
енергію. А для полегшен
ня свого життя й побуту
створили холодильники,
електричні плити та чай
ники, телевізори, іншу
побутову техніку.
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Навіть великі відстані не перешкода для спілкування
людей. Адже для цього винайдено телефон.
Як бачимо, сучасні винаходи полегшують важку пра
цю людини, роблять життя цікавішим і кращим. Але
дуже важливо пам’ятати, що будуючи міста, проклада
ючи дороги чи створюючи нові машини, украй потрібно
берегти природу.

Практичне
завдання
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Розфарбуй предмети, які покращу
ють життя людини в навколишньому
світі.і.

Дай відповіді на запитання:
1. Як людина змінила світ навколо себе?
2. Що робили люди, щоб полегшити тяжку працю,
зручно облаштувати своє життя? Наведи приклади.
3. Про які винаходи ти мрієш?
Мій настрій після уроку:

Урок № 4

«БАГАТСТВА
ЗЕМНИХ НАДР»
Мій настрій сьогодні:

На попередніх уроках ми дізналися, як людина покра
щує своє життя на Землі. Із чого люди можуть створю
вати різні предмети? Які багатства земних надр пла
нети людина використовує для цього? Про це наш урок.
Столиця нашої України – красень Київ – завжди від
значалася гармонійним поєднанням парків, озер, зе
лених дніпровських схилів та красивих будівель і затиш
них вулиць. Українці будували свої оселі, не руйнуючи
природи. Наші села потопали в зелені дерев і квітів.
Цілющі джерела оберігали, а повноводні річки були на
повнені прозорою, чистою водою.
Україна багата також на родючі ґрунти, на яких люди на
вчилися вирощувати високі врожаї. Чисте, цілюще пові
тря – це також природне багатство, потрібне нам.
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Отже, людина завжди використовувала багатства
природи. Але світ, який створила людина, сьогодні над
звичайно різноманітний.
Він побудований зі скла,
металів, бетону, цегли,
пластмаси та багатьох ін
ших речовин, які не тра
пляються у природі. Де ж
людина їх бере?
Уявімо, що ми на велико
му скляному ліфті спуска
ємося донизу, під землю.
Що ми там побачимо?
Кожний шар Землі від
різняється від інших за
кольором і властивостя
ми. На різній глибині на
шої планети розташовані
різні природні речовини.
Тут є нафта, вугілля, пі
сок. З нафти людина ви
робляє бензин, потріб
ний для автомобілів,
вугіллям зігріває свої
будинки. Можливо, ви
бачили, як склодув ви
дуває скляну вазу. Скло
роблять із піску та інших
природних речовин.
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Чи знаєте, із чого раніше виготовляли посуд? Із про
стих матеріалів – дерева й глини. Сьогодні його вироб
ляють зі скла, заліза, пластику тощо.
Отже, наша планета зберігає в собі цінні природні ба
гатства. Люди експериментували, шукали різні спосо
би використання того, що дарує природа. Так вони на
вчилися виробляти із природних речовин предмети та
нові речовини, які полегшували її життя.
Наведи приклади глиняних
(керамічних), скляних, метале
вих виробів, що оточують тебе
в повсякденні. Намалюй щось із названого.

Практичне
завдання № 1
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Практичне
завдання № 2

ЛАБІРИНТ «ПОДОРОЖІ
ПІД ЗЕМЛЕЮ»

Який шлях треба обрати хлопчикові, щоб дістатися до
залізної руди? Допоможи йому пройти до потрібного
природного ресурсу!

Дай відповіді на запитання:
1. Які скарби зберігаються під землею?
2. Як люди використовують корисні копалини?
3. Які земні багатства ти вважаєш найціннішими?
Мій настрій після уроку:
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Урок № 5

«СИЛА ТЯЖІННЯ
НАШОЇ ПЛАНЕТИ»
Мій настрій сьогодні:

На минулому уроці ми уявляли, як на скляному ліфті
спускаємося під землю. Ми дізналися, що там прихова
ні природні багатства нашої планети. На цьому уроці ми
спробуємо детальніше розібратися, як влаштована Зем
ля, яку силу вона має.
Якщо подивитися на
нашу планету ззовні, мо
жемо побачити, що за
формою вона нагадує
величезну кулю. Ліси і
гори, ріки і моря – усе це
знаходиться на поверхні
нашої планети.
Але якщо Земля кругла,
чому ріки та моря не стіка
ють донизу?
Чи замислювалися ви, під
кидаючи м’яча, чому він па
дає на землю? Виявляєть
ся, на нього діє сила Землі!
Наша планета притягує до
свого центра все, що на
ній є. Ця сила називається
силою земного тяжіння.
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Чи можемо ми просто зараз
відчути силу земного тяжіння?
Так, якщо візьмемо в руки ма
леньку та велику книжки й бу
демо тримати руки простягну
тими. Скоро ми відчуємо, що
наші руки втомлюються. Нам
захочеться опустити книжки додолу.
А яка рука втомиться скоріше? Звичайно, та, яка три
має більшу книжку. Так проявляє себе земне тяжіння.
До того ж Земля
є гігантським маг
нітом. Завдяки цьо
му магнітна стрілка
спеціального прила
ду – компаса завжди
спрямована на північ.
Мандрівники завдя
ки цьому пристрою
можуть визначити свій шлях у безлюдній місцевості.
Отже, ми дещо ді
зналися про будо
ву та силу нашої
планети.
Земля
зберігає в собі ще
багато таємниць.
Можливо, саме на
вашу долю припаде
їх відкриття.
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Практичне
завдання

ДОСЛІД

Спробуй за компасом визначити, де у вашій клас
ній кімнаті північ, а де – південь, де захід, а в якому
напрямку – схід.

Дай відповіді на запитання:
1. Яку форму має наша планета?
2. Завдяки якій силі все, що є на Землі,
до неї притягується?
Мій настрій після уроку:

Урок № 6

«НЕБО НАД ЗЕМЛЕЮ»
Мій настрій сьогодні:

На минулому уроці ми дізналися, як влаштована наша
планета та яку силу вона має. На цьому уроці ми звер
немо увагу на те, що міститься над Землею.
Якщо ми подивимося вгору на небо погожого дня, то
побачимо Сонце. Як ви вважаєте, чи можливе життя
на Землі без його ласкавого проміння?
Звичайно ж, ні! Усе живе на Землі потребує Сонця.
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Воно дарує нам і всьо
му нашому світу тепло
та світло. Від цього не
бесного світила зале
жить, зокрема, життя
рослин. Наприклад, со
няшник тягнеться сво
єю золотою голівкою до
Сонця впродовж усього дня. Під дією життєдайних про
менів він швидше зростає.
Але іноді Сонце може бути нестерпно гарячим. Спе
котного літа його промені можуть обпалити ніжну шкіру
людини. Якщо сонячного дня тривалий час перебувати
на вулиці без головного убору, може статися небезпеч
ний сонячний удар!
Коли настає ніч, ми бачимо на небі Місяць і зірки.
Якщо видно тільки краєчок Місяця, люди називають
його молодим. Трохи пізніше Місяць, здається, знову
змінює свою форму і стає схожим на кулю. Тоді його
називають повним Місяцем.
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Пізно ввечері на небі ніби загораються яскраві лам
почки – це зірки. Людям часто подобалося дивитися
на нічне зоряне небо. Їхня уява малювала фігури лю
дей, різних тварин і навіть риб! Так з’явилися назви
перших сузір’їв: Велика Ведмедиця, Мала Ведмедиця,
Лев, Риби.

На цьому уроці ми дізналися про величне небо над
нашою планетою. Те, що ми можемо побачити своїми
очима, − і Сонце, і Місяць, і зірки – вказує нам на без
межність нашого чудового світу!
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Практичне
завдання

Я УЯВЛЯЮ НІЧНЕ НЕБО

Тобі знадобляться: пензлик, фарби, клей,
темносиній папір, ножиці із заокругленими лезами.
Інструкція:
1. Перед тобою − темне нічне небо. Уяви, як на ньому
починають запалюватися зірки.
2. Познач унизу в темносиньому прямокутнику місце,
де може бути Місяць.
3. Виріж форму Місяця з жовтого паперу, акуратно
наклей. Почекай, поки клей висохне.
4. Подумай, що ще може бути на нічному небі.
5. Намалюй, виріж і наклей це. Почекай, поки
клей висохне.
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Дай відповіді на запитання:
1. Чи можливе життя на Землі без Сонця?
2. Що тобі стало відомо про Місяць і зірки?
3. Зверни увагу, як увечері Сонце «розфарбовує» небо.
Які це зазвичай кольори?
Мій настрій після уроку:

Урок № 7

«ПОКЛИКАННЯ ЛЮДИНИ
В НАВКОЛИШНЬОМУ
СВІТІ»
Мій настрій сьогодні:

На попередніх уроках ми дізналися, що все в нашому
світі пов’язано між собою. Навколишній світ − це не лише
вулиці, будинки й предмети, про які ми знаємо. Навколиш
ній світ − це все, що є всередині нашої планети. Це все,
що поряд з нами. Це також те, що
в небі оточує нашу планету Земля,
тобто Всесвіт! Людина теж частина
Всесвіту. Але для чого люди живуть
на цій планеті? Поміркуймо разом.
З давніх часів людина хотіла
пізнати себе і своє життєве по
кликання. Людей, які мали знан
ня про те, для чого вони живуть
у світі, називали мудрецями.
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Чи має бути покликання для всіх однаковим? Люди
відрізняються інтересами та здібностями вже з наро
дження. Отже, і їхні покликання можуть бути різними.
Одні мріють здійснювати відкриття та винаходи, а інші
хочуть написати цікаві книжки, стати відомими актора
ми та співаками тощо.
Кожний у світі може
знайти справу свого
життя.
На відміну від рос
лин і тварин людина
має волю і може змі
нюватися та змінювати нашу планету. Отож саме на
неї покладається особлива відповідальність. Людина
може піклуватися не тільки про себе і свою сім’ю, але
й про весь світ.
Може здатися, що діти
ще не відповідальні за
наш світ. Але ви щодня мо
жете розвиватися й змі
нюватися на краще. Адже
якщо хоч частинка світу
покращується – зміню
ється і весь світ. Посадити деревце, нагодувати взимку
пташок, сказати добрі слова близьким – усі ці маленькі,
на перший погляд, справи можуть мати великі наслідки.
Отже, кожна людина має своє покликання. Пізнати
себе означає виявити свою неповторність, щоб пра
вильно обрати свій шлях на Землі!
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Практичне
завдання № 1

Учитель

Поміркуй і розкажи, як люди
цих професій можуть змінити
світ на краще.

Лікар

Практичне
завдання № 2

Музикант

Уважно розглянь малюнки.
Обведи зеленим олівцем
малюнок, на якому зображено
передання знань.

Дай відповіді на запитання:
1. Яких людей називають мудрецями?
2. Яку справу ти обереш у майбутньому, щоб поліпшити
навколишній світ?
Мій настрій після уроку:
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На завершення нашої книжки підіб’ємо підсумки разом.
Ми досліджували місцевість, у якій живемо. Чому вона
є цікавою? Чи не тому, що змінюється щодня?
Ми й надалі вивчатимемо нові професії. Чому? А тому,
що їх стає дедалі більше і нам слід знати, яку професію
обрати для себе. Назовні і всередині нашої планети без
ліч скарбів і таємниць, які чекають першовідкривачів.
Можливо, ними станете саме ви!
Дивовижним є навколишній світ і кожен день нашого
життя в ньому.

ДО ЗУСТРІЧІ!
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