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Дорогі друзі!
На наших уроках ви дізнаєтеся,
як емоції, слова і вчинки
впливають на здоров’я
людини.

Довідаєтеся про сімейні традиції і правила
успішного
сімейного
життя.

З’ясуєте, чому кажуть, що
знання — це сила, і як знання допомагають людям змінювати наш світ.
Ми будемо разом малювати, знаходити відповіді на
складні запитання, пояснювати прислів’я, розпізнавати емоції людей та казкових героїв. На початку й наприкінці кожного уроку ми попросимо вас визначити
свій настрій.
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РОЗДІЛ 1
ЛЮДИНА
Друзі, у цьому розділі ми дізнаємося про історії
різних людей на нашій планеті, познайомимося з людьми різних поколінь, спробуємо пізнати таємниці життя.
Ми виконаємо цікаві завдання і дамо відповіді на важливі запитання. Наприклад: «Чим відрізняються люди,
які живуть у різних куточках нашої планети?», «Що таке
покоління?», «Що можна успадкувати від батьків?». На
уроках ми пізнаватимемо людину не лише за книжками, а й прислухаючись до самих себе. Ми навчимося
уважніше спостерігати за життям людей, їхніми емоціями, думками, словами і вчинками.
Чому це так важливо? Дізнаймося про це разом.

Урок № 1

«Люди різних куточків
планети»
Мій настрій сьогодні:

Щодня ми бачимо навколо себе багато різних людей.
Але ще більше людей ми не бачимо, адже вони живуть
далеко від нас, у різних місцевостях Землі. Чим вони
відрізняються і в яких умовах проживають? Щоб дізнатися про це, здійснімо на уроці уявну подорож навколо
Землі.
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Уявіть, що ви дивитеся на нашу
блакитну планету через ілюмінатор космічного корабля. Щоб
побачити її всю, нам доведеться
відлетіти подалі. Але з великої
відстані ми не зможемо розгледіти гори, моря і тим більше мешканців Землі.
Тепер уявімо, що ми достатньо наблизилися до поверхні, щоб розгледіти високі гірські хребти, чиї
верхівки оповиті снігом.
Ми
пролітаємо
над піщаними пустелями, що схожі на величезних жовтих черепах, та над зеленими килимами лісів, які вкривають цілі континенти.
На різних боках планети ми бачимо
наче білі шапки. Це Північний і Південний полюси з величезними холодними брилами льоду.
Поміркуйте, а що нагадують вам
блакитні моря та океани. Звичайно, у кожного з вас буде своя відповідь. Погляньте, як у нескінченній
блакиті Світового океану хлюпаються зелені крихітки-острови!
Захоплюючись красою Землі, ми сповнюємося прагненням вивчати наш світ, оберігати й покращувати
його.
6

Наша планета незвичайна.
Природа в різних її місцевостях суттєво відрізняється. У різних погодних умовах
живуть різні тварини. Наприклад, на півдні, де тепло,
можна зустріти сірих слонів, плямистих жирафів, смугастих
зебр. Тут мешкають чорні пантери
й плямисті ягуари. Ці тварини нагадують наших пухнастих улюбленців — котиків, але вони неймовірно великих розмірів!
У річках плавають крокодили. Рано-вранці вони вибираються на
берег, щоб погрітися на сонечку.
Коли прохолодно, шкіра крокодила набуває темно-сірого, а іноді
навіть чорного кольору. А тількино потеплішає, він змінюється на
зелений!
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У пустелях, де майже відсутні зелені рослини, мешкають змії різного кольору й розміру. Деякі з них отруйні
та небезпечні.

З давніх-давен у південних місцевостях живуть люди,
переважно з темною шкірою. Більшість темношкірих
людей — високі, стрункі та мають кучеряве волосся.
У мешканців півдня виразні риси обличчя. Пухкі губи,
широкий ніс, білосніжна посмішка — це ознаки їхньої
зовнішності. У них своєрідні танці та пісні.
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А як вплинула природа на життя людей і тварин у північних країнах?
На півночі, де холодно, багато снігу й густі тумани, розмаїття тварин не таке велике, як у теплих регіонах. Але
саме тут мешкають олені, песці та білі ведмеді. У них
густе й пухнасте хутро, яке чудово зберігає тепло.

А знаєте, які люди живуть на далекій півночі? Шкіра в них світла,
бо сонце тут менше гріє. Більшість корінних північних жителів
вирізняються невисоким зростом і кремезною статурою. У них
круглі обличчя, тонкі носи, вузькі
очі й губи. Волосся в цих людей
гладеньке, як шовк. Усе це допомагає їм витримувати холод.
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А чи відомо вам, чому в Україні не дуже холодна
зима і не надто спекотне літо? Наша країна розташована в помірних широтах, далеко від Південного і Північного полюсів. Протягом року жителі України мають
змогу спостерігати суттєву зміну погоди.

Узимку діти можуть радіти білому снігу, а влітку — купатися в річках і морях. Серед наших співвітчизників
зустрічаються русяві й чорняві, кароокі і світлоокі.
Отже, на цьому уроці ми дізналися, що на нашій планеті живуть люди, які відрізняються зовнішнім виглядом.
З покоління в покоління вони передають риси своєї
зовнішності дітям. Мешканцям різних куточків Землі
довелося пристосуватися до тих умов, у яких вони живуть. Тому й кажуть, що людина — це дитя природи. А
ви як гадаєте?
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Практичне
завдання № 1
Хто де живе? З’єднай лініями відповідні малюнки.
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Практичне
завдання № 2
Уяви, що ти збираєшся в подорож до Африки. Які
речі тобі стануть в пригоді? Розфарбуй їх.
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Дай відповіді на запитання:

1. Чому люди з різних куточків нашої планети ззовні
відрізняються між собою?
2. Чим відрізняються корінні жителі з холодних та жарких поясів Землі?
3. Що є спільного в усіх людей на Землі? Досліди, які риси
зовнішності притаманні твоїм однокласницям та однокласникам.
Мій настрій після уроку:
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Урок № 2

«Зміна поколінь
на Землі»
Мій настрій сьогодні:

На попередньому уроці ми ознайомилися з життям людей у різних куточках нашої планети. Ми дізналися, що
зовнішність мешканців різних місцевостей відрізняється. Також звернули увагу на те, що риси зовнішності можуть передаватися від батьків до дітей, із покоління в
покоління. Чи відомо вам, що означає слово «покоління»
і як на зміну одному поколінню приходить наступне? Про
це наш урок.
Слово «покоління» має кілька значень. Так називають
людей близького віку, родичів. Але також його вживають
і щодо предметів. Наприклад, нові мобільні телефони називають засобами зв’язку нового покоління. За їхньою
допомогою можна подивитися мультфільми, послухати
музику, зробити фотографію. Натомість телефони попередніх поколінь були придатні лише для розмови.
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Для людей старшого віку
більш звичні телефони,
якими вони користувалися
замолоду. Тому вашим дідусям і бабусям набагато
складніше надіслати повідомлення або веселий
«смайлик» своїм друзям.
До того ж більшість бабусь і дідусів рідко користуються
телефоном, щоб подивитися фільм.
Телефони створили люди. А які покоління бувають у
людей? Ваші бабусі та дідусі — це одне покоління. Вони
прожили довге життя. Їх називають поколінням літніх
людей. Вони — батьки ваших мам і тат.
А ваших батьків — тата й маму — називають поколінням дорослих людей. Вони працюють, самостійно купують собі речі та їжу. Дорослі можуть водити машину,
обирати професію, створювати сім’ю. Чим ще дорослі
відрізняються від дітей?
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Діти — це нове покоління. Багато дітей прагнуть бути
схожими на дорослих, навіть намагаються копіювати
поведінку своїх тата й мами. Діти допомагають виконувати домашні обов’язки, зовсім як дорослі.
Що ж потрібно, щоб на світ
з’явилося нове покоління? Як це
відбувається в рослин?
У багатьох містах і селах ростуть високі та стрункі тополі. Що
потрібно для народження нового покоління тополь? Необхідно,
щоб чоловічі й жіночі клітини,
що є в їхніх квітках, об’єднались.
Це відбувається завдяки вітру.
Лише тоді на тополі з’явиться
насіння з білим пухом.
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Згодом тополиний пух із насінням літатиме по вулицях
міст, як сніг. Такий пух прилипає своїми ворсинками до
крил птахів, до шерсті тварин, одягу людей.
Потрапляючи в землю, насіння тополі проростає — і
з’являється нове покоління тополь.
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А звідки береться нове покоління у тварин? Наприклад,
для того, щоб народилися маленькі кошенята, дорослі кіт
і кішка повинні зустрітися одне з одним. Особливий час
для зустрічей у котів і кішок називають в’язкою. Чому?
Тому що тварини наче зв’язуються між собою для продовження роду. Згодом у кішки збільшується животик,
адже в ньому ростуть маленькі кошенята. Це — нове
покоління!

У людей нове покоління з’являється так само, як і в
усій природі. Спочатку дорослі чоловік і жінка знаходять
собі пару. Вони знайомляться, намагаються сподобатися одне одному, розповідають про свої почуття, діляться
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думками про спільне майбутнє життя та майбутніх дітей.
Лише в парі чоловік і жінка можуть народити дитину!

Отже, і в рослинному, і у тваринному світі, і в людей
кожне нове покоління приходить на зміну попередньому. Завдяки цьому продовжується життя на Землі.
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Практичне
завдання № 1

Де чиє потомство? З’єднай
лініями відповідні малюнки.

Практичне
завдання № 2

Як змінюються покоління людей? Пронумеруй зображення людей, починаючи з найстарших.
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Дай відповіді на запитання:

1. Пригадай, як у природі можуть розмножуватися
рослини.
2. Довідайся, яке значення в житті рослини має квітка,
насінина і плід.
3. Пригадай, коли у тварин з’являється потомство.
4. Намалюй своє родовідне дерево. Підпиши імена
своїх рідних.

Мій настрій після уроку:
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Урок № 3

«Що ми можемо
успадкувати від батьків?»
Мій настрій сьогодні:

На минулому уроці ми ознайомилися з різними поколіннями людей. Також ми дізналися, як у рослин, тварин і людей з’являються нові покоління. Чи казав вам
хтось, що ви дещо схожі на тата або маму? Можливо,
нові покоління людей щось наслідують від своїх попередників? Що саме ми можемо успадкувати від своїх
батьків? Поміркуймо разом.
Уявіть собі чудовий парк, де висаджені тюльпани. Садівники дбають про те, щоб з кожним роком квіти ставали ще кращими. Що ж вони для цього роблять?
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Садівники зберігають цибулини красивих, здорових і великих тюльпанів для розмноження, а навесні висаджують їх у
ґрунт. Завдяки цьому наступне
покоління тюльпанів виростає теж здоровим, із великими
яскравими квітками.
Отже, рослини успадковують
від своїх попередників і зовнішні ознаки, і здатність пристосовуватися до умов довкілля.
У тварин задатки будови організму також передаються у спадок.
Ви, напевно, зустрічали вуличних собак — дворняжок, історія роду яких нікому не відома. Вони не схожі
на псів жодної породи. Часто ці вухані не мають господаря і тому живуть на вулиці.
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А породисті собаки мають свою родослівну. Їхні господарі дуже пишаються своїми улюбленцями, дресирують
і вигулюють їх. Для спарювання таких собак ретельно
відбирають. Що це означає? Для появи майбутніх цуценят обирають пару найкращих особин однієї породи.
Наприклад, щоб народилися цуценята вівчарки, які є
гарними охоронцями людей, потрібні дорослі собаки
однієї породи — вівчарки. Цуценята вівчарок отримують від своїх батьків у спадок особливості будови тіла
та забарвлення хутра.
Здоров’я цуценяти значною мірою залежить від його
тата й мами. Якщо собаки-батьки хворіють, то й цуценята народжуються слабкими. Господарі породистих
вівчарок добре знають про це й для спарювання обирають здорових і сильних тварин.

Що ж діти можуть успадкувати від батьків? Пам’ятаєте
казку про Кота в чоботях? У ній мірошник залишив у
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спадщину трьом своїм синам млин, осла і кота. Сини
швидко поділили спадщину: старший забрав собі млин,
середній одержав осла, а меншому дістався кіт. Менший брат дуже засмутився, адже вважав, що з ним
повелися несправедливо. Лише потім він збагнув, що
отримав найкраще.
Насправді, хоч би як брати ділили батькове майно, усі
вони успадкували те, що робить їх схожими, — риси
зовнішності. Особливо це помітно в дітей-близнюків.
Сторонні люди нерідко взагалі не можуть їх відрізнити!
Але буває, що діти більше схожі на бабусю, на дідуся і навіть на свого дуже далекого предка! Наприклад,
блакитний колір очей онучки може бути успадкований
від бабусі.
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У деяких братів і сестер, народжених в одній сім’ї,
можуть відрізнятися і схильності, і зовнішність. Так, у
мультфільмі «Холодне серце» чарівні принцеси — сестри Анна й Ельза — мають різну зовнішність. Білява
Ельза має блакитні очі, а рудоволоса Анна — зелені.

Важливо пам’ятати, що батьки передають у спадок
не тільки колір очей, риси обличчя, зріст та інші ознаки зовнішності. Передаватися через покоління можуть
як міцне здоров’я, так і деякі здібності. Отже, щоб ваші
діти успадкували від вас найкраще, вам неодмінно слід
цінувати своє здоров’я та докладати зусиль на його
збереження!
26

Практичне
завдання № 1
Яке лоша, на твою думку, є дитинчам зображеного
коня? Познач відповідний малюнок.
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Практичне
завдання № 2
Досліди, чим ти схожий (схожа) на своїх батьків. Зроби
позначки V у таблиці.
Ознаки

Тато

Мама

Колір очей
Форма носа
Колір волосся
Форма губ
Колір шкіри

Дай відповіді на запитання:

1. Навіщо люди для розмноження рослин збирають
насіння лише з найкращих екземплярів?
2. Чому слід цінувати міцне здоров’я?
3. Розглянь дитячі фото твоїх батьків. Досліди, чим ти
схожий (схожа), а чим відрізняєшся від них.

Мій настрій після уроку:
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Урок № 4

«Як емоції та почуття
впливають на здоров’я
людини?»
Мій настрій сьогодні:

На минулому уроці ми дізналися, що діти можуть
успадкувати від батьків риси зовнішності. Але людину
вирізняє не тільки зовнішність. Кожен з нас — неповторна особистість, яка має свої емоції, думки та волю.
Як впливають наші емоції на самопочуття та здоров’я?
Чи можемо ми навчитися керувати своїми почуттями?
Щодня ми переживаємо
чимало емоцій. Уявіть, що ви
приходите зі школи і повідомляєте батькам про свої успіхи. Мама й тато щиро радіють
за вас. Разом ви відчуваєте
позитивні емоції. А коли ви
повідомляєте, що вчитель
був вами незадоволений,
то, звісно ж, батьки засмучуються. Разом ви переживаєте негативні емоції. Як це
пов’язано зі здоров’ям?
29

Позитивні емоції додають людині життєвих сил та
енергії. Негативні — погіршують роботу організму.
Отже, позитивні емоції покращують ваше здоров’я і
здоров’я тих, хто вас оточує.
У природі є багато
підтверджень цьому.
Чи спостерігали ви за
папугами? Це дуже
емоційні птахи. У парі
їм веселіше. Вони спілкуються, живуть довше
та менше хворіють.
У них кращий апетит.
Отже, позитивні емоції поліпшують здоров’я птахів.
А чи є друзі у вас? Які емоції ви відчуваєте поруч із
ними? Зазвичай ми відчуваємо симпатію і довіру. Поряд із друзями ми спокійні та веселі. Гарний настрій,
звичайно ж, покращує самопочуття і здоров’я.
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А як впливають на здоров’я негативні емоції? Розгляньмо приклад, коли школяр проспав уранці й спізнюється на урок. Які емоції
та почуття він відчуває? Певно, хвилювання та тривогу.
Учень також може переживати відчай, невдоволення
собою або будильником,
який не задзвонив. Він поспішає до школи. Його серце
прискорено б’ється. Школяр почувається не дуже добре.
У школі вчитель викликає учня до дошки,
але почуття тривоги
заважає дитині згадати правильну відповідь. Добре, якщо
учень
заспокоїться.
Можливо, йому допоможуть учитель або
друзі? Тоді на зміну негативним емоціям прийдуть позитивні — відчуття впевненості та подяки. Учень згадає вивчене і дасть правильні відповіді на запитання.
Отже, якщо наші емоції так впливають на самопочуття та здоров’я, чи не варто докласти зусиль, щоб навчитися керувати ними?
Для цього передусім конче потрібно навчитися їх розпізнавати.
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Практичне
завдання № 1
У таблиці наведено 10 різних емоцій і почуттів.
Поставте «+» навпроти позитивних і «-» — навпроти
негативних емоцій.
Симпатія
Смуток
Радість
Страх
Тривога

Довіра
Невдоволення
Злість
Упевненість
Захоплення

Практичне
завдання № 2
Знайди та обведи на зображенні «смайлики», що
відповідають здивуванню, сором’язливості, сумніву і
радості.
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Практичне
завдання № 3
Пограйте у гру «Вгадай емоцію». По черзі учень або
учениця зображує радість, задоволення, сум, гнів,
страх, подив тощо. Інші вгадують і називають емоцію.

Дай відповіді на запитання:

1. Чи залежить здоров’я людини від її емоцій? Яким
чином?
2. Чому в народі кажуть: «Від сміху людина молодіє, а
від гніву старіє»?
3. Досліди, які емоції ти переживаєш найчастіше.
4. Коли в тебе буває гарний настрій, а коли — поганий?
Подумай, що тобі псує настрій, а що — поліпшує.

Мій настрій після уроку:
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Урок № 5

«Як думки людини
впливають на її
здоров’я?»
Мій настрій сьогодні:

На попередньому уроці ми дізналися, як емоції впливають на наше здоров’я. Але вони можуть бути швидкоплинними і змінюватися залежно від того, про що ми
думаємо. Приємні думки викликають позитивні емоції.
Отже, звернімо увагу на те, чого не можна побачити навіть під мікроскопом, —
на наші думки.
Чи часто ви мрієте?
Коли людина мріє, вона
уявляє собі щось приємне. Образи, про які ми думаємо, називають думками.
За допомогою думок ми можемо подорожувати, миттєво опинитися де завгодно. Наприклад, подумки ми
здатні побувати в будь-якому місці нашої планети або
навіть у далекому космосі. Важливо лише навчитися
спрямовувати свої думки. Але часом так важко зосередитися!
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Наші думки схожі на стріли,
випущені з лука. Знаєте, як
правильно стріляти з лука?
Передусім важливий спокій. Дихати потрібно рівно й
глибоко. Неодмінно слід ретельно прицілитися і тільки
тоді випускати стрілу. У цьому разі кожна стріла полетить до своєї цілі. Так само
можна керувати і своїми
думками.
Куди доцільніше спрямовувати наші стріли-думки?
Думки можуть бути корисними для людини, а можуть
і нашкодити. Наприклад, ми прокинулися вранці й подумали: «Треба зробити зарядку!». Це корисна й позитивна думка. Адже після зарядки ми відчуваємо себе
значно краще. У нас виникає
відчуття бадьорості. Наше
здоров’я поліпшується.
Інший приклад. Ми прокинулися вранці й подумали: «Як добре було б ще полежати в ліжку... Нехай мама покличе мене
ще раз...». Як наслідок, снідати
ми йдемо сонними, тож їсти зовсім не хочеться. Чому? Тому
що наше тіло ще спить і замість
бадьорості ми відчуваємо сонливість та роздратування.
35

І в першому, і в другому прикладі все починалося з
думок. Але тільки позитивні думки спонукали нас зробити зарядку й досягти гарного самопочуття.
З чого ж складається зарядка? З різних вправ для
шиї, рук, ніг та інших частин тіла. Ви могли спостерігати,
як ці вправи виконують інші люди. А чи думали ви про
те, що можете обирати для себе найкращі вправи? Для
цього потрібно спрямувати свої думки на пошук відповіді на запитання: які вправи для мене більш корисні?
Якщо ви поділитеся своїми думками з однокласниками, друзями та знайомими, вони теж зможуть виконувати корисні вправи.

Ці приклади підтверджують, що думки важливо спрямовувати на користь собі та іншим. Думки, емоції та
здоров’я пов’язані між собою. Позитивні думки про
здоров’я покращуютьйого. Натомість негативні погіршують наш настрій і самопочуття.
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Отже, щоб бути здоровим, важливо мати не тільки
позитивні емоції, а й корисні, позитивні думки. Що більше у вас позитивних думок, то здоровішими ви будете!
Нам не завжди відомі думки інших людей, але за виразом обличчя ми можемо здогадатися, про що вони
думають.

Практичне
завдання № 1

Уважно розглянь казкових
героїв. Поміркуй, хто з них
турбується про своє здоров’я.
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Практичне
завдання № 2

Прочитай прислів’я про думку
і поясни їхнє значення:

• Око бачить далеко, а розум ще далі.
• Нічого немає швидшого за думку.
• Не дозволяй твоїй мові випереджати твою думку.
• Хто чітко мислить, чітко і говорить.

Дай відповіді на запитання:

1. Якими бувають думки людей?
2. Які вправи ти робиш під час зарядки?
3. Як думки пов’язані з емоціями та почуттями?
4. Які думки допомагають тобі бути здоровим?
Мій настрій після уроку:
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Урок № 6

«Вплив слів
на здоров’я людини»
Мій настрій сьогодні:

На попередньому уроці ми намагалися з’ясувати, як
думки людини впливають на її здоров’я. Іноді ми хочемо передати свої думки іншим. Для цього люди користуються словами. А як спілкуються тварини? Наш урок
про спілкування та його вплив на людину.
У природі багато живих істот спілкуються звуками. Наприклад, птахи співають. Собаки гавкають, кішки нявкають, муркочуть і навіть шиплять. Кожний звук щось
означає.

Спілкування людей є набагато складнішим. З ранку до
вечора вони вимовляють безліч слів. Слова допомагають обмінюватися думками та розуміти одне одного.
Чи можуть слова впливати на самопочуття та здоров’я
людини?
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З’ясуємо це на простих прикладах. Після сніданку ми
говоримо батькам «дякую». Так ми висловлюємо їм
вдячність, і вони у відповідь можуть нам посміхнутися
і сказати «будь ласка». Ввічливі слова викликають позитивні емоції, а отже, ми почуваємося краще.

Якщо ми щось пообіцяли одне одному і не виконали
обіцянки, то просимо вибачення. Навіщо?
Після того як людина попросить
вибачення або пробачить когось,
вона відчуває полегшення. Особливо якщо справа стосується давньої образи. Часто в таких випадках говорять: «Ніби гора з плечей
упала».
Корисними для здоров’я є слова
про любов. Невипадково батьки
повторюють дітям, що люблять їх.
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Ми можемо любити природу, тварин, людей. Люди відчувають гарне ставлення до них і раді почути, що їх люблять. Тож хіба нам складно говорити про це частіше?
А як впливають на нас недобрі слова? З ними потрібно бути особливо обережними.
Наприклад, коли людину ображають, вона відчуває
приниження. Стани, які пригнічують людину, погано
впливають і на її здоров’я. Той, хто вимовляє образливі
слова, також ризикує своїм здоров’ям. Щоб не нашкодити собі й іншим, важливо стежити за своєю мовою і
мати сміливість вибачитися.
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Тепер ви, напевно, здогадуєтеся, чому люди щодня вітаються? Слова «доброго ранку», «доброго дня» означають побажання добра. Коли у відповідь з нами також
вітаються, ми відчуваємо себе приємніше.
Отже, слова — це втілення емоцій і думок людини.
Кожне наше слово впливає і на нас, і на тих, хто нас
оточує. Тому ми відповідаємо за свої слова. Якщо ви
вирішили говорити тільки ті слова, які покращують
наше здоров’я, то поставте свій підпис нижче.
Я ВИРІШИВ (ВИРІШИЛА)
ГОВОРИТИ ТІЛЬКИ ПОЗИТИВНІ СЛОВА
42

Підпис

Практичне
завдання № 1
Прочитай прислів’я про слово і поясни, що воно означає:
• Словом можна поранити, а можна зцілити.
• Сила слова — у правді.
• Кінь вирветься — наздоженеш, а сказаного
слова не повернеш.
• Добре слово і кішці приємне.

Практичне
завдання № 2
Гра «Вгадай слово».
Учитель або учень (учениця) називає якесь слово або
дію одному з учнів або учениць. Цей учень (учениця) за
допомогою лише міміки та жестів має зобразити значення цього слова іншим. Хто вгадає — показує далі.

Практичне
завдання № 3
Які слова НЕ належать до чарівних? Викресли їх.
Дайте! Вибачте! Пропустіть! Пробачте! Перепрошую!
Щиро дякую! Не торкайтеся! Велике спасибі! Будь
ласка
43

Дай відповіді на запитання:

1. Які слова тобі приємно чути, а які — приємно говорити іншим?
2. Чи впливає культура спілкування на настрій і здоров’я
людини? Відповідь обґрунтуй.
3. Чому краще говорити правду і бути щирими?
4. Чому ми маємо бути відповідальними за свої слова?

Мій настрій після уроку:
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Урок № 7

«Вчинки і здоров’я
людини»
Мій настрій сьогодні:

Попередній урок був присвячений тому, як слова
впливають на наше самопочуття і здоров’я. Ми дізналися, що емоції та думки люди виявляють за допомогою слів. Але іноді людина говорить красиві та правильні слова, однак її вчинки означають протилежне...
На цьому уроці ми дізнаємося, якими бувають вчинки і
як вони впливають на здоров’я людини.
Чи траплялося так, що з вами вчинили несправедливо: обманювали, принижували? А чи завжди ви справедливо ставитеся до інших?
Часто людям доводиться обирати, як діяти. Вчинки
можуть бути відповідальними і безвідповідальними,
сміливими і боязкими, добрими і лихими.
Бувають героїчні вчинки. Наприклад, коли вчені ризикують життям і занурюються в морські глибини. Для
чого вони це роблять? Там,
на дні морів, їх можуть очікувати великі відкриття.
Нові знання допоможуть
людям зрозуміти свою історію та історію нашого
світу.
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Виявляти героїзм означає робити щось важливе не
тільки для себе.
Героїчні вчинки трапляються й у звичайному житті. Наприклад, урятувати людину, яка тоне, — героїчний
вчинок, але для цього потрібно мати сміливість і
вміти добре плавати.
Як річка складається із
маленьких
струмочків,
так і великі героїчні вчинки починаються з малих.
Уже сьогодні ми обираємо, як вчинити. Можна сказати
правду, чому не вивчив урок, а можна обманути. Можна допомогти товаришеві в біді, а можна залишити
його наодинці з нею. Вибір залежить від нашого співчуття, чесності, сміливості й сили волі.
Іноді, здійснюючи вчинки, ми обираємо між приємним
і неприємним. Наприклад, підмести підлогу й винести
сміття для нас може бути неприємною справою. Але
ми це робимо і, таким чином, тренуємо силу волі.
Граючи в комп’ютерні ігри, ми можемо забути, наприклад, що обіцяли забрати
сестричку з дитячого садка.
І знову вибір: зізнатися батькам і терміново виправити
помилку чи продовжувати
грати... А як вчинили б ви?
Чи впливають вчинки людини на її здоров’я? Буває,
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людина думає одне, говорить інше,
а чинить зовсім інакше. Чи добре
це? Поміркуймо разом.
Мабуть, ви бачили, як влаштований механічний годинник? Він
складається з величезної кількості
деталей: стрілочок, гвинтиків, коліщаток. Усі вони між собою пов’язані.
Коліщатка з’єднуються й обертаються разом. Якщо
зламається хоча б одне з них, годинник вийде з ладу.

Так само і з нашим організмом. Наші думки, слова та
вчинки мають бути пов’язані й збігатися. Тоді наш організм працюватиме злагоджено, як годинник!
Коли думки, слова і вчинки збігаються, людині легше
досягати бажаного. Наприклад, якщо нам до вподоби
фігурне катання і ми маємо намір навчитися їздити на
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ковзанах, то мусимо подумати, як здійснити свою мрію.
Ми також можемо обговорити наші плани з батьками, друзями і близькими. Їхні поради можуть бути дуже
корисними. Але головне — перейти від слів до діла.
Для досягнення мети потрібно докладати неабияких
зусиль, виявляти силу волі. Тоді нашими вчинками будемо пишатися і ми самі, і наші батьки, і наші близькі.
Думки

Слова

«Хочу кататися
на ковзанах»!

Поговорила
про це з мамою

«Хочу кататися
на ковзанах»!

Поговорив про
це з татом
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Вчинки
Записалися
в спортивну
секцію
і взяли участь
у змаганнях!

Отже, наші вчинки мають бути продовженням думок
та слів. Щоб бути здоровим і здійснювати свої мрії, слід
прагнути, щоб наші думки, слова та вчинки збігалися.

Практичне
завдання № 1
Як думки впливають на життя людини? Пронумеруй
послідовність у ланцюжку.

вчинок

думка

звичка

доля

характер

Практичне
завдання № 2
Прочитай ситуації. Яке рішення ти приймеш у таких
ситуаціях?
 Батьки попросили тебе посидіти вдома з маленьким братиком. Друзі кличуть тебе гуляти. Що ти зробиш?
 Ти з друзями сидиш на лавочці в парку. Поруч сів
дорослий чоловік і запалив цигарку. Як ти вчиниш?
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Практичне
завдання № 3
Придумай та запиши три корисні для здоров’я справи
замість того, щоб грати в комп’ютерні ігри.
• _______________________________
• _______________________________
• _______________________________

Дай відповіді на запитання:

1. Якими бувають людські вчинки?
2. Якими власними вчинками ти пишаєшся?
3. Як вчинки людини впливають на її здоров’я?
4. Чому важливо, щоб думки, слова і вчинки збігалися?
Мій настрій після уроку:
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Ми завершили вивчення розділу «Людина». Ви, напевно, помітили, що від історії про людські покоління
ми перейшли до вивчення самої людини. Ми більше
довідалися про живі клітини тіла, які можна розгледіти тільки під мікроскопом. Проте за допомогою цього приладу неможливо побачити наші емоції і думки.
Вони проявляються у словах і вчинках. На уроках ми
вчилися керувати емоціями та думками.
Сподіваємося, що набуті знання і вміння ви зможете
використовувати щодня. Адже від емоцій, думок, слів
і вчинків значною мірою залежать наше здоров’я та
життєві досягнення!
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РОЗДІЛ 2
Родина
У цьому розділі ми ознайомимося із сімейними
традиціями в Україні та за її межами, дізнаємося про
свій рід та про те, що успадкували від попередніх
поколінь. Разом ми спробуємо дати відповіді на запитання: «Як створюються сім’ї?», «Для чого потрібний
період знайомства?», «Якими бувають уявлення людей
про сімейне щастя?» і «Чому в сім’ї важлива чесність?».

Урок № 1

«Історія
сімейних традицій
різних народів»
Мій настрій сьогодні:

Продовження життя на нашій планеті відбувається
завдяки сім’ї. Якби не було сім’ї, тоді й нас із вами не існувало б, не існувало б і життя людей на Землі! Кожен
із нас народжений своїми батьками. З давніх-давен
батьки прагнули передати дітям найважливіші правила життя. Так формувалися сімейні традиції. Які це традиції? Чим вони відрізняються в різних народів? Про
це ми дізнаємося на уроці.
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Сімейні традиції — це правила, які допомагають правильно побудувати стосунки та облаштувати побут у
сім’ї.
В українських родинах з давніх часів і до сьогодні
підтримують добрі стосунки між поколіннями. Батьки
дбайливо виховують дітей, а діти поважають старших.
У давнину до батька і мами діти зверталися на «ви».
Коли діти підростали, вони нерідко будували житло в
батьківському дворі. Так виникали цілі поселення. Із
часом батьки старішали, та діти не залишали їх у самотності, а доглядали до кінця життя.

Українці дуже щирі господарі. Вони ретельно готуються до приходу гостей. Чоловіки вітають один одного, потискаючи праву руку. Ще з давніх часів цей жест свідчив, що в руках немає зброї і люди прийшли з миром.
Господар і господиня запрошують до столу, де на гостя
чекає чимало смачних страв.
А чи знаєте ви, у якій країні, вітаючись, вам можуть
не подати руки? І це не тому, що там живуть неввічливі
люди. Скоріше навпаки, адже в цих краях так вітатися
не заведено. Ідеться про Велику Британію. У цій країні
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вважається не ввічливим
навіть голосно розмовляти на вулиці. Британці також не штовхаються, щоб
швидше зайняти місце в
автобусі або потязі, і стають у чергу на автобусній
зупинці.
З раннього дитинства
британці привчають дітей
до гри у футбол і гольф.
Якщо ви гостюєте в британській сім’ї, пам’ятайте, що
до обіду прийнято переодягатися. Жителі цієї країни
п’ють здебільшого чорний чай — за сніданком, потім
о першій годині дня та о п’ятій годині вечора. Вибір напою, що зігріває, пов’язаний з дощовим кліматом у Великій Британії.
А знаєте, яка країна найбільша за кількістю населення? Це Китай. Тамі сьогодні можуть зберігатися давні
традиції. Особливим щастям вважалося народження хлопчика, а народженню дівчинки раділи менше.
Чому? Вважалося, що в кожній китайській родині має
бути син. Саме син відповідав за продовження роду,
адже дочка в Китаї, після того як виходила заміж, залишала батьківський дім і йшла до сім’ї свого чоловіка.
За давнім китайським звичаєм глава родини — чоловік — має бачити своїх дітей дорослими, спостерігати,
як вони створюють сім’ю, виховують своїх дітей, онуків.
Тоді він буде спокійним за те, що його рід продовжується.
55

Якщо ви гостюватимете в китайській сім’ї, вам, напевно, запропонують випити чаю. Китайці зазвичай п’ють
не чорний, а зелений чай. Чому? Зелений чай охолоджує організм, і тому його особливо цінують у спекотних країнах. До речі, свою подяку господарям ви можете висловити, постукавши тричі по столу зігнутими
вказівним і середнім пальцями.
В арабських країнах сім’я — це не лише діти і внуки, а
й далекі родичі. Діти з величезною пошаною ставляться до старших. Дружину традиційно вважають скарбом
чоловіка. Тому вона закриває своє обличчя від незнайомців.
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Особливо в арабській сім’ї радіють народженню хлопчика. Якщо ж у родині, де народжувалися лише сини,
раптом народжується дівчинка, її називають «господиня своїх братів». Запрошення в гості в арабських сім’ях
вважають за високу честь. Щоб гості зайшли в будинок, господар повинен запросити їх, зробивши відповідний жест рукою.
У якій країні батьки виконують усі забаганки своїх дітей до шестирічного віку? Тільки в Японії. Можливо,
тому дитячий плач тут надзвичайно велика рідкість.
Однак у віці п’яти-шести років діти йдуть до школи, де
встановлені суворі правила поведінки.

У більшості японських сімей — дві або три дитини.
Якщо вас запросили на сімейний обід — не дивуйтесь
незвичному ритуалу. Насамперед японка подає страву
чоловікові. Потім — старшому синові. Останньою отримує страву друга дитина. Однак наймолодша дитина,
якщо вона не досягла шести років, їсть поза чергою,
оскільки в цьому віці вона може робити що завгодно.
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Ми ознайомилися тільки з окремими сімейними традиціями. Дізналися, що в різних народів вони неоднакові, адже кожна країна має свої місце розташування,
природу, історію і культуру. Знання сімейних традицій
допомагає нам розуміти поведінку інших людей і бути
бажаними гостем чи гостею в будь-якій країні світу!

Практичне
завдання № 1

Намалюй «смайлик» навпроти
традицій, яких дотримуються
у твоїй сім’ї:

Спільне приготування їжі
Прибирання та прикрашання свого
будинку всією родиною
Святкування дня народження
Щоденне читання вечорами
Сімейний відпочинок на природі
Зустріч Нового року, написання листів Діду
Морозу, святкування Різдва в колі сім’ї

Практичне
завдання № 2

Прочитай прислів’я про сім’ю
і поясни їхнє значення:

• Людина без сім’ї — що дерево без плодів.
• Діти не тягар, а радість.
• При сонечку тепло, а при матері добре.
• Дерево тримається корінням, а людина — сім’єю.
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Практичне
завдання № 3
Поміркуй, які є ознаки дружної родини. Впиши необхідні букви.
 __півчуття
 П__дтримка
 Взає__одопомога
 Обо__’язки
 Порозумінн__

Дай відповіді на запитання:

1. Як з’явилися сімейні традиції?
2. Які сімейні традиції тобі подобаються найбільше?
3. Які нові традиції ви б започаткували у своїй родині?
Мій настрій після уроку:
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Урок № 2

«Пізнаємо свій рід»
Мій настрій сьогодні:

На попередньому уроці ми ознайомилися із сімейними традиціями різних народів. Ці традиції формувалися
століттями завдяки зусиллям предків. Із давніх часів і
до сьогодні старші в сім’ї розповідають про них молодшим. Чому так важливо більше знати свій рід? Чи допоможуть ці знання краще пізнати себе? Саме цьому
присвячено наш урок.
Чи тримали ви в руках троянду?
Її стебло вкрите колючками, але
квітка — прекрасна, з тонким пахучим ароматом. За це троянду
називають королевою квітів. Її пелюстки можуть бути різних кольорів. Цікаво, що ви ніколи не побачите такої квітки в лісі або в полі.
Чому? Тому що троянд у дикій природі немає. Як же вони з’явилися?
У Давньому Римі працьовиті садівники схрещували
різні сорти дикої шипшини. Хоча квітки шипшини не
такі красиві, як квітки троянди, однак щоразу садівни60

ки відбирали найгарніші рослини. Тож зрештою вони
й отримали прекрасну квітку, яку люди дарують одне
одному на знак дружби, поваги й любові.

Людина намагалася вивести не тільки нові рослини,
а й породи свійських тварин. Наприклад, мармурові королівські доги. Чому цих собак так назвали? Поперше, їхнє забарвлення схоже на камінь — мармур,
а по-друге, ці собаки ступають величаво, мають горду
поставу, вони граціозні, як королі.
Ці тварини безмежно віддані господареві, уважно й
відповідально ставляться до своїх обов’язків. Це дуже
товариські собаки, які не люблять самотності.
Як же людині вдалося їх виростити? Мармурових догів вивели в Німеччині. Їхніх предків називали кабанячими собаками або бульдогами.
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Предок мармурового дога

Мармуровий дог

Уявіть, скільки зусиль треба було докласти людям,
щоб із покоління в покоління обирати потрібних цуценят для виведення нової породи. Спочатку необхідно
було відібрати найсвітліших, а з них — білих, а потім
білих із чорними плямами. Що ж успадкував мармуровий королівський дог від далекого предка? Він отримав у дарунок головні особливості — зріст, силу й риси
характеру.
Рослини і тварини не можуть нічого знати про своїх
попередників. Звичайно, собаки можуть бачитися зі
своїми батьками. Але вони не здатні прочитати навіть
власний родовід.
Людина, на відміну від
рослин і тварин, може здобувати і зберігати знання
про свій рід. Ця традиція
шанування попередніх поколінь відображена, зокрема, у мультфільмі «Мулан».
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З перших років життя дівчинка слухала розповіді батьків про великих представників свого роду. Мулан хотіла бути гідною своїх предків. Вона успадкувала шляхетність, рішучість і відвагу. Ці якості допомогли героїні
захистити хворого батька, врятувати рідний Китай і
знайти гідного чоловіка. Вона продовжила славну історію свого роду.

А чи багато ви знаєте про свій рід? Ви також можете зберігати та передавати знання про ваших предків,
про те, звідки походить ваш рід, чим займалися його
представники. Ці знання допоможуть зрозуміти, які задатки ви отримали від свого роду і як ними краще скористатися.
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Практичне
завдання № 1

Розгадай кросворд. Обведи
ключове слово.

1. Ряд поколінь, що походять від одного предка.
2. Дівчинка у своїх батьків.
3. Брат мами або тата.
4. Хлопчики з однієї родини.
5. Брати чи сестри, які разом народилися.
6. Мама твого тата або мами.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Практичне
завдання № 2

Вибери прислів’я про родові
особливості, які тобі легко
пояснити:

• Від терну не чекай винограду.
• Яблуко від яблуні недалеко падає.
• Батько — рибалка, і діти у воду дивляться.
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Практичне
завдання № 3
Склади разом з дорослими та запиши оздоровчу
програму вашої родини.
•
•
•
•

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Дай відповіді на запитання:

1. Чому кожній людині важливо знати про свій рід?
2. Чи хотілося б тобі, щоб твої нащадки пам’ятали й
розповідали про тебе своїм дітям?
3. Дізнайся в батьків, чому тебе так назвали. Що
означає твоє ім’я? Що означають імена твоїх рідних?
Мій настрій після уроку:
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Урок № 3

«Чоловічі та жіночі
природні особливості»
Мій настрій сьогодні:

На попередньому уроці ми дізналися, як знання про
свій рід можуть допомогти людині зрозуміти себе та
власні задатки. У кожному роді є представники чоловічої і жіночої статі. Давайте разом дізнаємося, що спільне, а що — відмінне між ними.
У декого з вас на городі чи на дачній ділянці росте обліпиха. Це кущ або деревце, вкрите невеликими колючками.

Чоловіча рослина
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Жіноча рослина

Ягоди обліпихи мають кисло-солодкий смак і аромат,
який нагадує ананас. Тому іноді її називають північним
ананасом. Обліпиха має цілющі властивості. Вона знімає запалення, допомагає загоєнню ран і містить багато вітамінів. Як же з’являються ці ягоди?
Для їхньої появи необхідні чоловіча і жіноча рослини.
Чим вони відрізняються? На жіночих рослинах бруньки
дрібні й подвійні, а на чоловічих — більші й подекуди потрійні. Чоловіча обліпиха не плодоносить, але саме на
ній утворюється пилок,що переноситься вітром на жіночі рослини. Так, завдяки поєднанню чоловічих і жіночих
клітин, на цій рослині з’являються цілющі плоди з насінням.
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Серед птахів найгарнішими багато хто вважає павичів.
Але пишний яскравий хвіст належить не самці, а самцеві. Чому? Насправді, такий хвіст допомагає птахові
захищати своє сімейство від хижаків. Відчувши небезпеку, самець розпускає пір’я. Візерунок на пір’ї нагадує
очі, які дивляться на ворога й відлякують його.

Самка павича — сіра та
непримітна. Та завдяки непоказній зовнішності вона
легко ховається у траві, де й
відкладає яйця. Пташенята
павичів теж народжуються
сірими й тільки згодом змінюють своє забарвлення.
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Звичайно, для народження потомства необхідні особини чоловічої і жіночої статі.
У рослин, тварин і людей потомство з’являється завдяки поєднанню чоловічих і жіночих клітин. Чоловічі клітини менші й рухливіші. Жіночі — більші за розміром і
менш рухомі. Вони чекають на зустріч із чоловічими клітинами, як Спляча красуня в казці — на зустріч із хоробрим принцом. Він повинен відшукати красуню й підкорити її серце. Що ж має зробити принц, аби пробудити
від сну наречену? Казковий поцілунок — це символ поєднання чоловічої і жіночої клітин.

Коли чоловіча й жіноча клітини об’єднуються — виникає новий організм. Так завдяки чоловічим і жіночим
клітинам народжується і триває нове життя на планеті!
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Практичне
завдання № 1

Вибери прислів’я, які тобі
легко пояснити:

• Нема кращого друга, як вірна супруга.
• Куди голка — туди й нитка, куди чоловік — туди й
жінка.
• Живуть між собою, як голубів пара.

Практичне
завдання № 2

Допиши назви тварин різних
статей. Утвори пари слів за
зразком.

Корова — бик
_______— лев
Зайчиха — ________
________— вівця.
Кішка — ________.

Дай відповіді на запитання:

1. Чим чоловічі рослини обліпихи відрізняються
від жіночих?
2. Чим самці павичів відрізняються від самок?
3. У чому відмінність між чоловічими і жіночими
клітинами?
4. Що має відбутися між чоловічою і жіночою клітинами,
аби з’явилося нове життя?
Мій настрій після уроку:
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Урок № 4 «Як створюються сім’ї:
знайомства і зустрічі»
Мій настрій сьогодні:

Попередній урок було присвячено особливостям чоловічої і жіночої статі. З давніх часів чоловіки й жінки
на нашій планеті створюють сім’ї. Одного разу і ваші
батьки створили сім’ю. Дітям може здатися, що батьки
знали одне одного завжди. Та насправді був час, коли
вони не були знайомі. Отже, для створення сім’ї людям
треба передусім зустрітися і познайомитися. Що таке
знайомство і як воно відбувається?
Ви, певно, спостерігали, як
відбувається знайомство у
тваринному світі? Відпочиваючи на пляжах південних
морських узбереж, ви могли бачити дивовижних істот — манливих крабів. Чим
вони цікаві? У самців краба
одна клешня яскрава й набагато більша за другу. Чому?
Маленькою клешнею краб збирає частинки їжі й переносить їх до рота. У великої клешні — зовсім інше
призначення. Пляж величезний, а краби маленькі. Їм
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не так легко знайти одне одного. Тому, подорожуючи
пляжем, краб постійно розмахує великою клешнею.
Завдяки цьому самка може його побачити здалека.
Так з широкого жесту запрошення в манливих крабів
розпочинається знайомство.
Розглянемо ще один приклад з тваринного світу. Королівським пінгвінам не треба шукати одне одного, як
крабам, — вони достатньо
великі за розміром. Ці тварини можуть скоріше зустрітися, та знайомство пінгвінів
може тривати кілька тижнів.
Розглядаючи одне одного,
вони витягують гнучкі шиї.
Нерідко знайомство супроводжується своєрідними ніжними трелями. Своїми
«піснями» пінгвіни висловлюють ніжні почуття. Іноді,
заплющивши очі, вони годинами сидять нерухомо одне
навпроти одного. Можна тільки пофантазувати, про що
вони думають…
А як же знайомство відбувається в людей? Пам’ятаєте,
як ви раніше знайомилися з іншими дітьми на дитячому майданчику? Якщо вас знайомили батьки, вони, напевно, називали ваші імена. Якщо ми називаємо людину по імені, ми вже трохи з нею знайомі. Підростаючи,
діти при знайомстві можуть спитати: «Де ти живеш?
У якій школі вчишся?».
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Якщо ми хочемо приятелювати з людиною, ми маємо знати
про неї більше, ніж тільки ім’я
та місце проживання. Нас має
щось об’єднувати. Наприклад,
нам можуть подобатися однакові ігри чи фільми. Ми можемо разом відвідувати гуртки чи спортивні секції.
Якщо ж ідеться про справжню дружбу, то тут і спільних
уподобань недостатньо. Друзі не тільки добре знають
одне одного, але й, як правило, не приховують своїх
секретів і таємниць.
Чим же відрізняється знайомство, яке може привести дорослих людей до створення сім’ї? Створення
сім’ї — складніше й відповідальніше завдання, ніж приятелювання і навіть дружба. З приятелями ми можемо
бачитися дуже рідко. Друзі нерідко втрачаються, коли
людина переїжджає в іншу місцевість. А от створюючи
сім’ю, люди присвячують життя одне одному. Вони відповідальні за своїх дітей та онуків.
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Саме тому майбутнє подружжя має як найкраще познайомитися одне з одним ще до весілля. Де зазвичай
знайомляться молоді люди? Про це ви можете дізнатися у своїх батьків. Одні з них познайомилися під час
навчання. Інші разом працювали. Деякі жили в одному дворі або районі. Нерідко молодих знайомлять друзі
або батьки.
Молоді можуть познайомитися будь-де. Важливо, щоб
у період знайомства вони
краще пізнали одне одного.
Вони можуть розпитувати
одне одного про звички та
вподобання, про мрії і бажання, про життєві плани
тощо.
Може здатися, що вам ще
зарано думати про те, як
знайомляться майбутні подружжя. Можливо, це так.
Але якщо людина з дитинства не навчилася правильно спілкуватись, чи легко їй
буде знайти собі пару? Уміння спілкуватися ми можемо
розвивати вже сьогодні. Для цього потрібно виявляти
щирий інтерес до співрозмовника чи співрозмовниці
та цікаво розповідати про себе.
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Практичне
завдання № 1

Які риси характеру ти цінуєш в
інших людях? Познач V та
допиши.

уважність

працьовитість

почуття гумору

вірність

охайність

терплячість

впертість

доброзичливість

_______________________

Практичне
завдання № 2
Які риси характеру допомагають налагодити дружні
стосунки з іншими людьми? Підкресли лінією.
Чесність, пихатість, відповідальність, насмішкуватість,
люб’язність, гордість, співчутливість, ввічливість
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Практичне
завдання № 3
Вибери прислів’я, які тобі легко пояснити:
• Якщо любиш коханого й у лахмітті — твоя любов
навіки.
• Шануй батька й неньку, і буде тобі скрізь гладенько.

Дай відповіді на запитання:

1. Навіщо манливому крабу велика клешня?
2. Як залицяються королівські пінгвіни?
3. Хто з тварин виконує «любовні серенади»?
4. Для чого люди знайомляться перед створенням сім’ї?
5. Як познайомилися твої батьки?
Мій настрій після уроку:
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Урок № 5 «Мрії і уявлення людей
про сімейне щастя»
Мій настрій сьогодні:

На минулому уроці ми розмірковували про те, як створюються сім’ї і як важливо під час знайомства більше
дізнатися одне про одного. Звичайно, люди хочуть, щоб
у їхніх сім’ях панувало щастя. Однак усі люди різні, тому
і уявлення про сімейне життя в них може відрізнятися.
Якими бувають ці уявлення і що потрібно для побудови
щасливих сімейних стосунків? Поміркуймо разом.
У багатьох казках розповідається,
що після складних випробувань добрі
герої живуть «довго і щасливо». Щасливе життя — це справжній скарб.
Але таке щастя є не в усіх. Чи замислювались ви, чому в різних казках
Баба Яга або Кощій Безсмертний завжди залишаються самотніми? У них
немає ні дітей, ні онуків.
Можливо, справа в тому, що злі персонажі турбуються переважно тільки про себе. Недобрий Кощій охороняє своє безсмертя та зберігає золоті скарби. Під77

ступна Баба Яга живе самотньо
в лісі й нерідко намагається згубити мандрівників, які опинилися поблизу. Кожен із цих героїв
займається тим, чим хоче, і не
зважає на потреби інших. Така
поведінка не підходить для членів родини. Адже якщо в сім’ї кожен буде дбати тільки
про себе — навіщо тоді її створювати?
У реальному світі нові сім’ї виникають чи не щохвилини. Але молоді люди не завжди здатні як слід турбуватися одне про одного. Чому? Можливо, тому, що раніше
про них весь час дбали батьки, а власного досвіду турботи про інших вони не набули?
Нерідко молоді не обговорюють одне з одним свої
мрії і бажання. Одному з них може подобатися тихе
спокійне життя, а інший вважає, що слід весь час подорожувати.
Уявіть собі, що відомий футболіст
вирішив одружитися з балериною.
Вони покохали одне одного з першого погляду. Але в них було небагато часу, щоб узгодити свої плани на
спільне життя.
Приміром, футболіст уявляв собі,
що його дружина буде гарною господинею, що дома буде завжди прибрано і з кухні буде линути запах
смачних страв. Але балерина має
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їздити на тривалі гастролі. Вона виступає на сцені найкращих світових театрів. Тож як вона може при цьому
прибирати вдома і готувати смачну їжу? Крім того, їй,
може, зовсім не подобається готувати…
А якими можуть бути мрії і
уявлення про сімейне життя самої балерини? Ще маленькою дівчинкою вона,
певно, мріяла про свій будиночок, у якому її турботливий чоловік буде все
робити власноруч. Вона
уявляла, як він буде гратися з дітьми та собакою на
подвір’ї. Але її обранець — відомий футболіст. З ранку до пізнього вечора в нього виснажливі тренування.
Крім того, він бере участь у міжнародних турнірах і подорожує світом. Тож не часто може бути вдома і мати
час щось майструвати. Та в нього може й не бути хисту…
Невже ці двоє ніколи не зможуть побудувати сім’ю?
Невже їхні мрії на спільне майбутнє будуть зруйновані? Їм доведеться або пожертвувати родиною заради
кар’єри, або ж залишити свою улюблену справу і знайти собі іншу. Це має бути спільне виважене рішення.
Що ж потрібно було зробити молодим, щоб уникнути
розчарувань від зруйнованих мрій?
Ще до весілля вони могли б узгодити свої мрії та уявлення про сімейне щастя. Кожен з них має мріяти про
спільне майбутнє.
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Уявімо ситуацію, коли молоді
люди поділилися одне з одним
своїми мріями про сімейне
життя. Вони спитали одне одного, про яке весілля мріють.
Розповіли, яким бачать майбутнє житло. Можливо, вони
навіть обговорили, чого хочуть навчити своїх дітей. Якщо
їхні мрії і уявлення про майбутнє збігаються, навряд чи
в подальшому на них чекають розчарування.
Коли ж треба замислюватися про своє майбутнє і про
сімейне життя? Виявляється, чимало людей має ці мрії
ще з дитинства. Звичайно, мрії можуть змінюватися,
доповнюватися, але важливо їм не зраджувати. Отож
до виконання мрій і бажань неодмінно треба докладати зусиль.
Давайте підіб’ємо підсумок.
Люди мають різні мрії та уявлення, а отже, по-різному
можуть уявляти своє сімейне життя. Те, що подобається
одним, може бути неприйнятним для інших. Для побудови
щасливих сімейних стосунків
молодим ще до весілля бажано узгодити свої мрії та
уявлення про сімейне щастя, а також навчитися дбати
одне про одного.
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Практичне
завдання № 1
Що, на твою думку, потрібно робити, щоб родина жила
щасливо? Познач V або допиши.
піклуватися одне про одного;
менше спілкуватися;
готувати приємні сюрпризи;
приховувати неприємності;
бути правдивими;
__________________
Розшифруй назву корабля.
Допиши слова-коди щасливої
родини. Розфарбуй вітрила
корабля.

Практичне
завдання № 2

люб_в

м_

р_

ві

до

п_
га

п_дтр_м_а
віда_ні_ть

д_

п_в_га

п_в_га

сім’я
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Практичне
завдання № 3
Прочитай прислів’я про сім’ю і поясни їхнє значення:
• Нащо й клад, коли в сім’ї лад.
• Вся сім’я разом, так і душа на місці.
• Дружна сім’я смутку не знає.

Дай відповіді на запитання:

1. Пригадайте українську народну казку «Ріпка».
Розіграйте її у класі.
Чому члени цієї родини змогли досягти успіху?
2. Чому подружжю важливо мати однакові або схожі
погляди на оточуючий світ, спільне життя та виховання дітей?
3. Навіщо молодим до весілля обговорювати свої мрії
і бажання?
4. Яке сімейне життя ти вважаєш щасливим?
Мій настрій після уроку:
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Урок № 6

«Як обирають свою
половинку?»
Мій настрій сьогодні:

Ми дізналися, що для побудови щасливих сімейних
стосунків молодим ще до весілля бажано узгодити свої
мрії та уявлення про сімейне щастя, а також навчитися
дбати одне про одного. Коли в сім’ї панує порозуміння, говорять, що чоловік і дружина наче дві половинки.
Отже, для створення щасливої родини необхідно відшукати у світі саме «свою половинку». Чи легко це зробити? Цьому питанню й присвячено наш урок.
На сторінках книжок і в мультфільмах наведено приклади різних сімей. Спробуймо дослідити, як герої
різних казок обирали собі «половинку» та що з цього вийшло. Наприклад, у «Казці про золотого півника» Олександра Пушкіна сімейне життя героїв не було
щасливим. У тридев’ятому царстві жив цар Дадон.
Він отримав у дарунок від мудреця золотого півника.
Той птах був не простий, адже допомагав цареві попередити напади ворогів. Але одного разу на полі бою
цар побачив шовковий намет, у якому була красива
дівчина — Шамаханська цариця.
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Із красунею Дадон бенкетував у наметі цілий тиждень.
І ось уже він везе її до свого палацу, мріючи одружитися. Але чи добре цар познайомився з Шамаханською
царицею?
Зовсім інші стосунки головних героїв у казці «Красуня і Чудовисько». Красуня так любила батька, що пішла
замість нього в замок до страшного Чудовиська. Коли
Чудовисько дізналося про цей вчинок,то було зачароване милосердям дівчини. Щодень Красуня і Чудовисько пізнавали одне одного дедалі краще,згодом розгледівши головне — добре серце.
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Коли дівчина затрималася в батьків і невчасно
повернулася в замок, то
побачила, що Чудовисько помирає від туги. Красуня побігла до струмка,
набрала води й окропила
нею обличчя Чудовиська.
Її серце розривалося від
жалю. Раптом Чудовисько
розплющило очі й прошепотіло:
— Я не зможу жити без
тебе. Але я тепер можу
щасливо померти, знаючи, що ти поруч зі мною.
— Ні, ти не повинен померти! — заплакала Красуня.
— Я люблю тебе і хочу стати твоєю дружиною.
Тільки-но вона вимовила ці слова, весь палац осяявся
яскравим світлом і всюди заграла музика. Чудовисько
зникло, а замість нього на траві з’явився прекрасний
принц. Красуня з принцом повінчалися й жили довго
та щасливо.
Ви помітили, що герої цих казок по-різному знайомилися одне з одним. У першій казці цар заздалегідь не
дізнався, чи поважає його цариця, чи готова вона піклуватися про нього. За це він і поплатився своїм життям. У другій Красуня і Чудовисько щиро спілкувалися
і пізнавали не тільки зовнішність, а й передусім риси
характеру одне одного.
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Про що ж ми дізналися із цього уроку? Для щасливого сімейного життя важливо знайти того, хто може нас
зрозуміти, здатен до поваги та піклування. Щоб розпізнати таку людину, потрібен час та увага до тих, хто
нас оточує.
Учитися краще пізнавати одне одного ви можете вже
сьогодні. Важливо виявляти інтерес до співрозмовника, уміти ставити правильні запитання і, звичайно ж,
уважно слухати.

Практичне
завдання № 1
Запитай у сусіда / сусідки по парті про те, що допоможе
тобі пізнати його / її краще: про улюблений фільм або
книжку, улюблений колір або тварину. Наступне питання тобі поставить сусід / сусідка.
Доповни схему. Запиши складові краси людини.

Краса людини
зовнішня
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внутрішня

Практичне
завдання № 2

Розфарбуй зображення щасливої пари з казки «Красуня
і Чудовисько».
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Практичне
завдання № 3

Прочитай прислів’я і поясни
їхнє значення:

• Перш ніж одружитися, треба роздивитися.
• Не дізнавайся про друга за три дні, а дізнавайся
три роки.

Дай відповіді на запитання:

1. Що цінував цар Дадон у Шамаханській цариці?
2. Що привабило Красуню в Чудовиську?
3. Чому вибір царя Дадона був невдалим, а Красуні й
Чудовиська — успішним?
4. Чому внутрішня краса людини (її чесноти) важливіша
за її зовнішню привабливість?
Мій настрій після уроку:
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Урок № 7

«Чесність у сім’ї»
Мій настрій сьогодні:

Коли люди знаходять «свою половинку» або «споріднену душу», вони відчувають себе щасливими. Вони не
хочуть розлучатися, прагнуть разом жити й виховувати дітей. Але стосунки не можна побудувати один раз і
назавжди. Що робити, аби добрі взаємини в сім’ї не
псувалися? Цей урок ми присвятимо чесності в сімейних стосунках.
Чи обманювали вас коли-небудь? Як ви почувалися,
коли обман розкривався? Зазвичай ошукані люди відчувають розчарування, гнів, образу або відчай. Той, хто
обманює, частіше боїться покарання або соромиться,
що його обман може розкритися. Усі ці негативні
емоції шкодять не тільки
здоров’ю, а й взаєминам у
сім’ї.
Що означає бути чесним?
Слово «чесність» пов’язане
зі словом «честь». Мати
честь означає бути шляхетною, доброзичливою людиною. У давнину лицарі
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здійснювали благородні вчинки. Вони билися за правду, захищали слабких. За це їх вважали
людьми честі.
Шляхетні дами не билися. Зберігати честь для них означало
бути вірною своєму чоловікові,
допомагати бідним, підтримувати талановитих художників, поетів і музикантів.
Людей, котрі говорять неправду, називають нечесними. З ними ніхто не хоче мати справу. Чому ж люди іноді обманюють?
Зазвичай неправда починається з малого. У кожного
з нас є вибір: сказати чи не сказати правду, дотриматися або не дотриматися обіцянки. Найчастіше люди не
говорять правди через страх.
Вони бояться, що їх покарають або будуть над ними насміхатися.
Наприклад, дівчинка взяла печиво, яке мама не дозволяла чіпати до свята. Чи
чесно вчинила дівчинка? Що
вона відчуває? Що відчуватиме її мама, коли дізнається
про це?
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Інший приклад — хлопчик після уроків грався на шкільному подвір’ї з товаришами й невчасно повернувся додому. Він побоявся сказати батькам, де був так довго,
щоб вони його не сварили. Хлопчик повідомив, що їхній клас затримала у школі вчителька. Що він відчуватиме, сказавши неправду? Звичайно, страх. Чому він
прикриває рота рукою?

Якщо батьки дізнаються, що вчителька не затримувала учнів, він може знову обманути. Наприклад, сказати, що його затримала вчителька іншого класу. Так
одна неправда породжує іншу.
Неправда, страх і знову неправда
схожі на бутерброд. Цей бутерброд
може бути дуже великим. Верхній
його шар — це, звичайно, сором.
Особливо соромно тоді, коли обман
розкривається.
Небезпечно й те, що неправда
може стати звичкою. Чесність зближує людей, а неправда — роз’єднує.
91

Щоб стосунки в сім’ї були приязними, кожному потрібно вчитися бути чесним.
А як бути, якщо ми вже сказали неправду? Потрібно
мати сміливість зізнатися в цьому. Сказати правду буває дуже важко. Але коли людина зізнається у своїй
нечесності, вона відчуває неабияке полегшення. Зникають страх і сором. Говорять, ніби камінь упав з плечей!
Що робити, якщо ми не можемо сказати правду? Наприклад, коли це чужа таємниця, якої ми пообіцяли не
розкривати. У такому разі краще чесно сказати, що ми
не можемо повідомити іншій людині чиїсь секрети.
Особливо важлива чесність у сім’ї. Якщо з деякими
знайомими ми можемо бачитися нечасто, то в сімейному житті ми спілкуємося щоденно. Будь-яка нечесність пригнічує та погіршує стосунки. Якщо ж кожен у
сім’ї цінує відвертість інших, то таке спілкування додає
у стосунки позитивних емоцій.
Що нам вдалося з’ясувати на уроці? У кожного є
вибір: сказати чи не сказати правду, дотриматися або
не дотриматися обіцянки. Щоб сім’я була дружною,
стосунки в ній повинні бути чесними. Тоді в нашому
світі буде більше щасливих сімей!
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Практичне
завдання № 1
Об’єднайтеся в пари. Допишіть речення та розкажіть
одне одному про себе.
Я цікавлюся _________________________________
__________.
Я хочу виховати (розвивати) в собі ________________
_________________.
Я вірю _____________________________________
____.

Практичне
завдання № 2

Прочитай прислів’я і поясни
їхнє значення:

• Краще бути бідному та в шані, ніж багатому
та в ганьбі.
• Чесне діло не приховується.
• Неправдою нажите на користь не піде.
Якщо ти вирішив (вирішила) бути чесним, то постав свій
підпис:
Я ВИРІШИВ (ВИРІШИЛА) БУТИ ЧЕСНИМ (ЧЕСНОЮ):
Підпис
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Дай відповіді на запитання:

1. Чому в сімейних стосунках важлива чесність?
2. Що відчувають люди, коли обманюють?
3. Що відчувають люди, яких обманюють?
4. Як бути чесною людиною?
Мій настрій після уроку:

Ми завершили вивчення розділу «Сім’я». Про що дізналися? Чого навчилися? Ми дізналися про сімейні традиції світу. Це допомогло нам краще зрозуміти спільне
та відмінне в різних сім’ях. Ми також дізналися про деякі особливості чоловічої і жіночої статі. Їх урахування
допоможе нам більш гармонійно жити і спілкуватися з
людьми. Також ми полинули у світ людських мрій і уявлень про сімейне життя, розглянули приклади створення родин та деякі правила успішних сімейних взаємин.
Сподіваємося, набуті знання допоможуть вам у майбутньому знайти «свою половинку» й створити дружну
сім’ю!
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РОЗДІЛ 3
СВІТ

Наш світ змінюється щоденно, і цей розділ розкриє
перед нами ті зміни, які відбулися у світі. Ми дізнаємося, яким раніше був побут людей, чи були в них магазини та автомобілі, продовжимо ознайомлюватися з
різними професіями і знаннями, які потрібні для опанування цих професій.
Ми дізнаємося про справжні скарби, які приховані в
надрах нашої планети, та з’ясуємо, як люди їх використовують.
Також ми зрозуміємо,як магнітне поле Землі впливає
на живі організми та які дивовижні властивості мають
інші планети Сонячної системи.

Урок № 1

«Як змінювалися
місцевості, в яких ми
живемо?»
Мій настрій сьогодні:

Спостерігаючи за світом, ми можемо не тільки навчитися бачити те, що в ньому є, але й усвідомити, що з
часом змінилося. У різні пори року дерева, вулиці та
будинки мають зовсім різний вигляд. Та ще більші змі96

ни у світі відбуваються з часом, коли минають роки і
століття. За цими змінами у світі людина не тільки спостерігає — вона бере в них активну участь. Поміркуймо разом, як люди організовують місця свого проживання.
Ви всі, звичайно, знаєте
свій будинок, свою вулицю і
своє місто. Вам відомо, що
в містах і селах є магазини,
торговельні центри, банки,
аптеки, театри, кінотеатри
та інші будівлі. У магазинах
і торговельних центрах продають різні товари. А чи замислювались ви, звідки ці
товари беруться? Звідки їх доставляли в давні часи?
У давніх містах не було ні магазинів, ані торговельних
центрів. Усі товари продавали на ринку. Продуктів харчування було небагато, тільки ті, які дарувала людям
сама природа.
Наприклад, рибалки продавали рибу, яку самі ловили
в річці, озері чи морі. Нерідко зловлену рибу продавали одразу ж, із рибальських човнів.
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Пекарі не тільки пекли, але й продавали гарячий хліб,
булочки, бублики та коржі.
Молочниці робили з молока ароматний сир, ніжне
масло й густу сметану. Ці продукти вони теж продавали самі.

Згодом люди навчилися готувати й продавати багато
інших продуктів. Однак деякі
продукти, наприклад, ягоди
і фрукти, швидко псувалися. Їх можна було їсти тільки
в окрему пору року. А деякі
товари взагалі неможливо
було знайти у своєму місті.
Але люди знали, що вони є в
інших країнах. Щоб дістатися
цих далеких країв, люди подорожували суходолом і морем. Цим займалися купці.
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Вони споряджали кораблі чи каравани за гарними
тканинами для одягу, прянощами, різними прикрасами
тощо.
Ці подорожі могли бути дуже важкими, небезпечними
й тривати не один рік!
Сьогодні водії привозять товари в магазини й торговельні центри великими машинами. З різних міст і країн товари можуть доставлятися потягами, літаками та
великими кораблями.

Завдяки цьому ми бачимо на полицях магазинів багато різноманітних продуктів і виробів.
Для того щоб люди отримували потрібні товари вчасно, у місті працюють спеціальні компанії. Вони розраховують, які продукти потрібні людям на один або кілька
днів. На підставі цих складних розрахунків привозять
потрібну кількість необхідних продуктів.
А як допомогти людям, які хворіють? Раніше знайти потрібні
ліки було набагато важче і людина у скрутну хвилину могла
залишитися без допомоги.
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Але зараз ліки купують в аптеках. Які ліки там продають?
Різні таблетки, мазі й суміші,
а також лікарські трави. Усі
ліки в аптеки привозять водії
на машинах.
Щоб оплатити товари, потрібні гроші. Звідки беруться гроші? Їх отримують і зберігають у банках. Працівники банків розраховують потреби людей у грошах.

Гроші можуть знадобитися і для торгівлі, і для сплати
за різні послуги, і для будівництва, і на оплату праці багатьох фахівців у різних галузях.
Отже, з часом люди змінювали місця свого проживання — зводили нові споруди й облаштовували побут.
Щоб у містах були свіжі продукти, гарний одяг, ліки та
інші предмети, їм знадобився швидкий транспорт —
літаки, пароплави, вантажні автомобілі. Зміни в
нашому світі тривають, і, можливо, саме ви зумієте в
майбутньому віднайти чимало способів покращення
побуту людей.
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Практичне
завдання № 1

Хто де
лініями.

Практичне
завдання № 2

Прочитай вірш. Упиши відповідні назви професій, користуючись словами для довідок.

працює?

З’єднай

_________________ новий дім
Збудував на радість всім.
_________________ тварин лікує —
За здоров’ям їх слідкує.
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Все знає ___________ про кулю земну,
Про гір висоту та морів глибину!
___________ уважно оглянув дитину,
Каже: «Потрібні тобі вітаміни!»
___________ спортсменів тренує сумлінно,
Про олімпійську турбується зміну!
___________ чаклує в перукарні —
Зачіски всім робить дуже гарні!
Крутиться коло гончарне невпинно.
Зробить ___________ гарний глечик із глини!
Клим Чурюмов

Слова для довідок: гончар, будівельник, географ, перукар, лікар, тренер, ветеринар

Дай відповіді на запитання:
1. Яким був світ у минулому?
2. Чим займалися люди в минулому? Які були професії
в минулому?
3. Чим займаються люди зараз? Які є сучасні професії?
4. Уявіть, що трапиться, коли люди (прибиральниця, продавець, водій, поліцейський, лікар та інші)
відмовляться виконувати свої професійні обов’язки.
Яким тоді стане наш світ?
Мій настрій після уроку:
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Урок № 2

«Роль знань
у поліпшенні нашого
світу»
Мій настрій сьогодні:

На попередньому уроці ми дізналися, що люди з давніх
часів робили більш зручними місця свого проживання.
Вони дбали про те, щоб у містах були і продукти, і ліки,
і різні товари. Ми дізналися, для чого потрібні банки і
чим займаються банківські працівники. Але як узагалі
люди стають фахівцями в різних галузях і беруть участь
у перетворенні світу? Поміркуймо разом.
Уявіть собі, що ви обираєте перукарню, щоб підстригтися. В одній перукарні працює досвідчений майстер.
Усі його клієнти задоволені стрижками і вдячні йому.
В іншій перукарні працює людина, яка ніколи раніше
не робила зачісок.
Що ви відчуватимете,
коли вона візьме ножиці і підійде до вашого крісла? Мабуть, ви
не захочете, щоб на
вашому волоссі робили експерименти.
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Чим же відрізняється перукар-майстер від людини,
яка не вміє стригти? Передусім, знаннями. Щоб стати перукарем, слід вивчити
властивості шкіри й волосся людини, склад та дію парфумів і косметики, основи розподілу кольорів, історію
розвитку зачіски та багато іншого.
Здається, робота перукаря проста і кожен з нас може
нею оволодіти. Та насправді професійний майстер повинен мати розвинуте відчуття стилю та смаку. Кожне
обличчя — неповторне, і перукар повинен щоразу знаходити єдність між зачіскою та овалом обличчя, розрізом очей людини тощо. Під час вибору зачіски майстер
також враховує вік і стать людини. Щоб легко спілкуватися, він має бути відкритою людиною, уміти керувати
своїми емоціями.
Також для опанування перукарською майстерністю
слід багато практикуватися. Так, завдяки знанням і досвіду, людина стає майстром своєї справи.
Які ще професії необхідні? Погляньмо на вулицю. Кожна людина одягнена не так, як інші. Одяг продається
в магазинах. Однак, перш ніж він з'явиться на магазинних полицях, його має
хтось створити. Хто ж створює різні фасони одягу?
У казці про Попелюшку цим займалася фея.
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А в реальному житті це справа модельєрів та кравців.
Одяг, звичайно, не головне в житті людини, але іноді
від нього залежить і її настрій, і стосунки з іншими.
Тільки уявіть, що ви придбали одяг, який виготовили
модельєри і кравці, які дуже погано вчилися.
Модельєр не навчився як слід малювати, неправильно підібрав тканину і на знав, що такого одягу вже давно не носять.
А кравець помилився у кресленнях та забув дошити в
одязі деякі деталі.
У результаті ви повертаєтеся до магазину і питаєте
продавця: «Що це таке?». А він може вам сказати у відповідь: «Ну, не всі люди гарні спеціалісти».
Що ж потрібно для того, щоб
стати справжнім майстроммодельєром або кравцем?
Майбутні модельєри вивчають
технологію одягу, вчаться робити креслення і конструювати моделі. Вони повинні знати
тканини і матеріали, уміти спілкуватися з клієнтами і кравцями.
Кравці мають вивчити властивості тканин, знати, як їх обробляти, мати навички роботи зі швейним обладнанням.
Професії модельєра і кравця
підходять творчим людям, які
захоплюються модою, мають
розвинений художній смак.
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Ви всі — фахівці майбутнього! Саме ви будете покращувати й змінювати те, що зробили ваші батьки, бабусі
й дідусі. Звичайно, складно передбачити, що ви зможете створити такого, чого раніше у вашому місті чи селі
ніхто не робив.
Сьогодні у світі виникає багато нових професій. Майбутні фахівці швидко засвоюють знання, які здобули
мудрі люди. Але як зрозуміти, чим кожен із вас хоче
займатися в майбутньому? Як дізнатися про свої здібності?

Для того щоб зрозуміти, чим ви хочете займатися, потрібно поспостерігати за собою. Варто відповісти на
запитання: «Які предмети й іграшки вас найбільше приваблюють?».
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Схильність до різних занять легко помітити. Тільки-но
ви ввійдете до своєї кімнати, відразу зверніть увагу на
свої улюблені подарунки, отримані на день народження або на новорічні свята. Що це за подарунки?

Можливо, це красиві машинки й конструктори. Або
іграшковий посуд і ляльки. Це можуть бути різні м’які
іграшки — тварини. Або майже справжнє медичне обладнання та медична шапочка. А можливо, це звичайні
коробки, з яких вам подобається зводити будинки для
тварин і ляльок.
Певно, у майбутньому ви оберете саме ті заняття, до
яких відчуєте покликання вже сьогодні. Люди, котрі
обирають заняття без урахування свого покликання,
працюють без задоволення. Це часто викликає сум,
нудьгу й розчарування. Тому важливо якомога раніше
розпізнати, які заняття вам найбільше подобаються.
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За допомогою знань кожний з вас може стати справжнім героєм для всього світу! Наприклад, можна винайти ліки, що допоможуть людям і тваринам позбутися хвороб. Можна сконструювати пристосування, яке
допоможе людині переміщуватися швидше й безпечніше, ніж на звичайних машинах. А можна написати таку
пісню, яка обов’язково помирить усіх людей на планеті
Земля! Що ж робитиме кожний із вас у майбутньому?
Отже, на цьому уроці ми дізналися, чому так необхідні знання. Також ми спробували визначити, які знання
цікаві кожному з нас. Важливо завчасно замислитися
про майбутню працю, яка покращить не тільки ваше
місто, а й увесь світ!
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Практичне
завдання № 1

1. У центрі великого прямокутника наклей свою фотографію
і напиши своє ім’я.
2. Проведи стрілочку від свого імені до одного з видів
професій, який подобається тобі більше за інші. Якщо
на картинках твого улюбленого заняття немає, напиши
його великими літерами в нижній сходинці.
Вирощувати овочі

Лікувати людей

Будувати будинки

Навчати дітей

Водити машину

Шити сукні
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Практичне
завдання № 2
Дізнайся в батьків про їхнє місце роботи та професії.
Заповни таблицю.
Ознаки

Тато

Мама

Де працює?
Хто за
професією?
Чим
корисна праця
для інших?

Дай відповіді на запитання:

1. Як люди стають спеціалістами в різних галузях?
2. Які знання цікавлять тебе найбільше?
3. Що ти вже вмієш робити?
4. Які в тебе є здібності?
5. Які здібності ти б хотів (хотіла б) розвивати?
Мій настрій після уроку:
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Урок № 3

«Як нові знання
допомагають людям?»
Мій настрій сьогодні:

На попередньому уроці ми дізналися, які знання необхідні людям, щоб стати спеціалістами в різних галузях.
Людство щохвилини створює і накопичує нові знання. Завдяки цьому стає можливим виготовляти нові
предмети, потрібні нам. Які можливості розкриваються перед людиною завдяки збереженню та оновленню
знань? Про це наш урок.
Вам, напевно, відомий вислів: «Знання — це сила!».
Але в чому його сила? Із чим цю силу можна порівняти?
Давайте наведемо прості приклади. Ми вже звикли
до таких назв, як «супутниковий зв’язок» і «супутникове
телебачення». Супутник — це
космічний апарат, який рухається в космосі навколо Землі. Він може важити близько
2 тисяч кілограмів. Як ви вважаєте, скільки потрібно мати
сили для того, щоб закинути
його на висоту 200 кілометрів?
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Чи є серед ваших знайомих людина, яка може підняти
таку вагу? Навіть найсильніші люди планети не здатні
на це.
Як же люди доставляють супутники у простір над Землею?

За багато років пізнання світу та дослідів вони винайшли реактивні двигуни, які мають величезну силу.
Цими двигунами обладнані спеціальні ракети, які доставляють супутники в космос. Виходить, знання зробили людей незрівнянно сильнішими.
Щоб переконатися в силі знань,
необов’язково летіти в космос.
Достатньо прикладів і на Землі.
Ви, безперечно, знаєте, що різні
місця нашої планети сполучаються автомобільними дорогами. Ці
шляхи доволі легко прокладати
на рівнинах. Але що робити, коли
попереду кам’яні скелі, які неможливо обійти?
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Чи знаєте ви людей, які мають силу пробити в камені
величезний прохід, щоб по ньому вільно їхали вантажні автомобілі?
Ще сто років тому це було б завданням величезної
складності. Тому прокладали об’їзні дороги, що робило
поїздки значно довшими. Так, подорож від одного міста до іншого могла тривати роками.
Але завдяки знанням про властивості металів, що
твердіші за камінь, люди побудували спеціальні машини,
які бурять каміння. Це дозволило зробити тунелі у скелях
і значно прискорити пересування транспорту.
Отже, знання зробили людину набагато сильнішою. Як же
здобувають знання? Їх здобувають під час різних дослідів,
взаємодії між людьми, особистих роздумів і спостережень, читання книжок і захопливих подорожей!
За допомогою знань люди постійно перетворюють
світ. Як ви вважаєте, чи стануть супутники та ракети
більш досконалими через 100 років? Чи винайдуть
люди кращі пристрої для прокладання доріг у скелях?
Безперечно, так. Але хто саме це зробить? Хто буде
розробляти проекти нових будинків, моделі транспорту, виробляти продукти, одяг і багато іншого, необхідного для життя кожної людини?
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Звичайно, це буде ваше покоління. Можливо, вам доведеться здійснити мрії людини про плавучі або підводні міста, де зможуть жити люди. Також обов’язково
потрібно буде подумати про нові книжки, сучасні види
мистецтва, подорожі до різних країн.
В усіх цих справах вам, звичайно, не обійтися без
знань, яких ви набуваєте у школі. Дорослі люди, які
створили міста й побудували дороги, написали прекрасні картини та сконструювали літаки й ракети, колись навчалися за партами. У дитинстві кожен із них
теж розмірковував, яку професію обере та який внесок зробить у розвиток технологій. А чи думаєте про це
ви?
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Практичне
завдання № 1
З’єднай стрілочками частини прислів’їв. Поясни їхнє
значення.
Роботящі руки
Засумніватися —
Хто себе перемагає,
Вірити —

•
•
•
•

• означає перемагати.
• гори вернуть.
• означає втратити силу.
• той в усьому успіх має.

Практичне
завдання № 2
Які риси характеру формуються в тебе під час навчання в школі? Познач V або допиши.
Кмітливість

Толерантність

Працьовитість

Боягузтво

Старанність

Самостійність

Охайність

Лінощі

Уважність

Заздрість

____________________________
Твій варіант
115

115

Практичне
завдання № 3
Прочитай прислів’я. Напиши, як ти його розумієш.
Дай людині одну рибину — вона буде ситою один день;
дай людині дві рибини — вона буде ситою два дні;
а навчи людину ловити рибу — вона буде ситою все
життя.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Дай відповіді на запитання:

1. Що важливіше: знання чи вміння вчитися?
2. Чому ти навчаєшся? Що спонукає тебе до навчання?
3. Які знання та вміння тобі будуть потрібні для здобуття омріяної професії?
Мій настрій після уроку:
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Урок № 4

«Як люди
використовують
"земні скарби"?»
Мій настрій сьогодні:

На минулому уроці ми дізналися, як нові знання полегшують життя людини і роблять її сильнішою. Цінність знань незаперечна, однак недостатньо знати,
як зробити іграшковий будинок, — треба, щоб було з
чого його робити. Крім знань необхідні матеріали —
ресурси, які дарує нам планета. Про ці земні скарби ми
й дізнаємося більше на уроці.
Ви, напевно, неодноразово чули, що людей, котрі здобули спортивні перемоги, нагороджують медалями —
золотими, срібними та бронзовими. Золота медаль
для спортсмена — найкраща. Вона означає, що він
здобув перше місце у змаганнях. Для другого місця існує срібна медаль, а для третього — бронзова. А як ще
використовують золото,
срібло і бронзу?
Із золотом люди познайомилися дуже давно. Ще в давнину з нього робили прикраси, про
що свідчать розкопки
археологів.
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Для чого використовують цей метал сьогодні? Ви, напевно, скажете — для виготовлення прикрас і монет.
Ця відповідь неповна. Золото застосовують у багатьох
нових приладах і навіть у двигунах космічних кораблів!
Словом «золото» позначають найвищі досягнення.
Золотою медаллю нагороджують у школі за найвищі
досягнення в навчанні. «Золоті руки» — це найкраща
похвала для майстра. А про добру людину говорять, що
в неї золоте серце!
Золото у природі — це просто м’який метал, який
можна подряпати нігтем. Воно може стиратися і перетворюватися на золотий пил. Золоті пилинки можуть
перебувати скрізь — в океані, морях, річках.
Де можна знайти золото? Цікаво, що золотинки в
дуже малих кількостях можна знайти навіть у такому
дереві, як береза! Є золото і в кукурудзі, і навіть у нашому тілі.
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Цей жовтий метал серед усіх земних скарбів люди
цінують дуже високо. Чому? Передусім тому, що він
трапляється досить рідко. Золото вважають символом
Сонця.
А от символом Місяця люди називають срібло. Що
нагадує звучання слова «срібло»? Можливо, мелодію
срібних дзвіночків у новорічні свята? Срібло також видобувають у копальнях під землею.

Фахівці використовують цей метал для
виготовлення прикрас, різного кухонного приладдя. Де ще використовують срібло?
У давнину для того, щоб зробити дзеркало, майстри «сріблили» скло. Коли один
бік скла вкривали тоненькою плівкою
срібла, другий віддзеркалював людей та
навколишній світ!
Сьогодні срібло застосовують під час
будівництва літаків, у медицині і навіть у
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великих кількостях в організмах тварин і рослин. Цікаво, що й у тілі людини теж є срібло.
А що ви знаєте про бронзу? Де її знаходять і як використовують? Зазвичай бронзу отримують, сплавляючи
разом такі метали, як мідь і олово. Сполуки металів називають сплавом. Як людина зрозуміла, що для отримання бронзи необхідно поєднати саме ці два метали?
Для сокир, ножів, наконечників стріл, посуду, браслетів та інших потрібних предметів давня людина використовувала мідь. Цей метал червонуватого кольору отримували з мідної руди. Але сама мідь була дуже
м’якою, тому давня людина в результаті роздумів і
експериментів вирішила до м’якого металу міді додати важкий метал олово. Ці два метали легко плавилися. Сплавляючись разом, вони утворювали твердий і
міцний сплав — бронзу. Давні люди використовували
її для виготовлення різних виробів — монет, швейних
голок для пошиття одягу, шоломів, що захищали воїнів!

Люди з часом навчилися робити інші сплави, значно
міцніші, та бронзу й сьогодні дуже цінують. Її продовжують використовувати для виготовлення прикрас,
пам’ятників, машин та різного устаткування.
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Золото, срібло і мідь належать до корисних копалин
нашої планети. Що таке копалини? Це слово походить
від слова «копати». Спочатку люди копали землю вручну, і тільки через певний час вони вигадали знаряддя,
якими копати стало зручніше і легше.
Зараз корисні копалини видобувають спеціальні машини. Вони пронизують шари нашої планети для того,
щоб із самої глибини дістати ці земні скарби.

Із глибин нашої Землі люди видобувають не тільки
метали. Наприклад, щоб у будинках було тепло, використовують природний газ і кам’яне вугілля.
Отже, ми дізналися, як люди використовують корисні
копалини. Щоб виробляти різні товари, люди користуються скарбами, які
їм дарує наша планета. Вдячна людина цінує і береже те, що покращує
її життя. Земні скарби слід використовувати ощадливо, турбуючись про
природу та життя наступних поколінь.
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Практичне
завдання № 1
Що НЕ належить до металів? Підкресли.
Золото, мідь, бронза, залізо, природний газ, олово.

Практичне
завдання № 2
З яких металів виготовляють бронзу? Впиши їхні назви.
+

Практичне
завдання № 3
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=

БРОНЗА

До складу яких монет
входить мідь? Обведи фото.

Дай відповіді на запитання:

1. Чому золото і срібло належать до дорогоцінних
металів?
2. Де люди використовують золото?
3. Довідайся, чому нафту називають «чорним золотом».
4. Які ще є цінні корисні копалини?
Мій настрій після уроку:
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Урок № 5

«Як сьогодні
використовуються
знання про метали
і сплави?»
Мій настрій сьогодні:

На минулому уроці ми дізналися про властивості деяких металів. Також ми з’ясували, як люди їх видобувають і використовують, як навчилися їх сплавляти для
виготовлення красивих і потрібних виробів. А як метали і сплави допомагають комфортному життю в наших
оселях? Про це й піде мова.
Приходячи додому, ми, не замислюючись, вмикаємо світло та користуємося водою. Але як електричний
струм і вода потрапляють до наших будинків?
Електричний струм потрапляє в будинок по дротах.
Вода — по трубах.
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З чого люди виготовляють дроти і труби?
Дріт роблять із міді й алюмінію. Мідь — це метал червонуватого кольору, а алюміній — метал сріблястого
кольору. Він легкий і блискучий. До того, як люди навчилися його виготовляти у великих кількостях, алюміній був набагато дорожчим за золото!

Мідний дріт

Алюмінієвий дріт

І мідь, і алюміній — метали, що добре проводять електрику. З них виготовляють дроти, якими передається
електричний струм. Для того щоб ізолювати електричний струм, зробити його безпечним, дроти «одягають»
у «захисні сорочки» зі спеціальної м’якої пластмаси.
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Електричний струм виробляють на електростанціях,
а людей, які там працюють, називають енергетиками.
Вони знають усе, що пов’язано з дротами й електричним струмом. Це досить небезпечна, але дуже потрібна професія!
Отже, ми з’ясували, завдяки яким металам до наших
будинків потрапляє електричний струм. А які метали потрібні людям для того, щоб у їхніх будинках була вода?
Труби, якими надходить
вода до наших осель, роблять зі спеціального сплаву — сталі. Сплави для
труб виготовляють на великих заводах. Їх сплавляють у спеціальних цехах за
дуже високої температури у
великих печах. Найважливішою для виготовлення сталі є залізна руда. Відважних
людей, котрі добувають руду
і виплавляють сталь, називають металургами.
Знання, яких ми набули за один урок, люди накопичували багато століть. Вони передавали знання та досвід прийдешнім поколінням. Іноді траплялося так, що
секрети майстерності втрачалися. Тоді все доводилося
починати спочатку. Щоб не втрачати часу, ми маємо
берегти і примножувати отримані знання і на їх основі
продовжувати творчу працю наших попередників.
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Дай відповіді на запитання:

1. Які метали і сплави ти знаєш.
2. Що таке сплав металів? Чим сплави відрізняються
від металів.
3. Чому професія металургів вважається почесною.
4. Довідайся, як використання металів та їхніх сплавів
змінили життя людини.
Мій настрій після уроку:

Практичне
завдання № 1

Цікаво, чи зможеш ти визначити, з чого зроблені дроти
для електрики на малюнку?
Познач стрілочками, які дроти виготовлено з міді,
а які — з алюмінію.

Мідь

Алюміній
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Практичне
завдання № 2

На малюнку показані природні ресурси — залізна руда
і дерево. Поміркуй, з якого
природного матеріалу виготовляють сталеві труби.
Проведи стрілочками шлях, який проходить природна
речовина до потрібного предмета.
Залізна руда
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Дерево

Урок № 6

«Для чого потрібні
магнітні сплави?»
Мій настрій сьогодні:

На попередньому уроці ми ознайомилися з окремими металами і сплавами. Також ми дізналися про їхню
користь для людей. Може здатися, що всі сплави відрізняються лише кольором і твердістю, але це не так.
Деякі з них мають особливі властивості. Саме про них і
піде мова на цьому уроці.
Багато хто любить подорожувати. Та деяким людям подобається не тільки подорожувати,
але й вішати на холодильник сувенірні магніти із зображенням
тих місць, де вони побували. Завдяки чому ці сувеніри тримаються на гладеньких стінках холодильника? Завдяки тому, що
в кожному з них є магніт, який
притягується до залізного корпусу.
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Магнітні сплави використовуються не тільки для розваг. Наприклад, щоб відремонтувати телевізори, телефони і багато інших пристроїв, треба розкрутити маленькі гвинтики. Для цього використовують звичайну
викрутку, ручку якої виготовлено з дерева чи пластмаси, а основну частину —
з металу. Але нерідко
гвинтик випадає з викрутки і може закотитися
дуже далеко. Добре, якщо
прилад ремонтують на
столі, — тоді знайти гвинтик не складно. А якщо автослюсар ремонтує автомобіль,
як тоді відшукати маленький
гвинтик на підлозі великої майстерні?
У таких випадках використовують спеціальну викрутку з магнітним наконечником. До нього
притягуються всі залізні деталі,
і це значно спрощує пошук. Завдяки чому це відбувається? Справа в тому, що наконечник викрутки зроблено зі спеціального магнітного сплаву.
Де ще застосовують магнітні сплави? У двигуні холодильника, у колонках, які відтворюють звучання музичних інструментів, у телефоні й багатьох інших пристроях!
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Магнітні сплави використовують люди різних професій — машиністи, автослюсарі, лікарі.

Якщо потрібно дізнатися про стан органів усередині
людини, лікар застосовує пристрій, що працює за допомогою магнітів, — томограф.
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Може здатися, що магніти служать тільки для дорослих
справ, але насправді це не так. Магнітні сплави нерідко
використовуються і в дитячих іграшках. Якщо діти мріють водити автомобіль —
вони можуть повправлятися в цьому не тільки на
комп’ютерних приставках,
але й за допомогою настільної іграшки «За кермом».
Достатньо
повернути
ключ запалювання — і
маленька машинка починає долати кольорову гоночну трасу. Позаду машинки залишаються зелені газони,
мости та дорожні знаки.
Чимало хто замислювався, як усе це працює. Насправді рухається не машинка, а сама дорога. Для
цього використовуються маленький електричний двигун і батарейки. Але як вдається керувати машинкою,
повертаючи кермо вліво і вправо?
Виявляється, що під трасою розташований магніт, а в
машинці — металевий сплав. Магніт утримує машинку
на місці і керує нею, а нам здається, що вона самостійно мчить уперед трасою.
Отже, на цьому уроці ми довідалися, що деякі сплави
мають магнітні властивості. Завдяки цьому їх використовують для різних потреб — у промисловості, побутових приладах і навіть в іграшках. Можливо, саме вам
вдасться винайти нове застосування магнітним сплавам?
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Практичне
завдання № 1

Досліди, які з предметів можуть піддаватися дії магнітів?
Обведи малюнки.

Як називається прилад з магнітною стрілкою, що
допомагає людині орієнтуватися на місцевості? Розшифруй та запиши його назву.

САМОПК

Практичне
завдання № 2

Автослюсареві потрібно полагодити машину, а маленький гвинтик закотився під
мотор. Яким предметом він
скористається? Обведи цей
предмет зеленим олівцем.
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Дай відповіді на запитання:

1. Пригадай, які властивості мають магніти.
2. Довідайся в дорослих, у яких побутових приладах є
магнітні сплави.
3. Люди яких професій використовують властивості
магнітів.
4. Досліди, як працює компас? Навіщо люди використовують компаси.
Мій настрій після уроку:
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Урок № 7

«Магнітне поле Землі
та живі організми»
Мій настрій сьогодні:

На минулому уроці ми дізналися, як використовуються магніти та магнітні сплави. Мабуть, у кожного з нас
удома є прилади, які містять магніти. Чи впливають
вони на людину? Чи впливають магнітні властивості
нашої планети на її мешканців? Цим питанням і присвячено наш урок.
Давайте зробимо простий
дослід прямо на парті. Посередині покладемо магніт, а
навколо нього розташуємо
декілька металевих канцелярських скріпок. Поки скріпки далеко від магніту, вони до
нього не притягаються. Але якщо ми будемо переміщати їх по черзі в бік магніту, то побачимо, що найближча
з них притягнеться до нього. Завдяки чому це сталося?
Виявляється, не все, що нас оточує, можна побачити
очима. Магніт утворює навколо себе невидиме магнітне поле. Чому ж до нього притягаються лише ті скріпки,
що знаходяться поблизу? Тому, що це поле не дуже потужне.
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А яке магнітне поле може бути набагато потужнішим?
Звичайно, це магнітне поле нашої планети.

Про те, що Земля має своє магнітне поле, відомо багатьом. Його властивості вивчають у всьому світі. Уже доведено, що магнітне поле може збільшуватися чи зменшуватися. Його коливання впливає на радіозв'язок і
роботу різних приладів, зокрема супутників.
Учені продовжують вивчати, як магнітне поле нашої
планети впливає на комах, птахів, тварин і людей.
Багато хто з вас, напевно,
улітку помічав, що на квіткових галявинах літають
різнокольорові метелики.
Сині, жовті, білі — вони викликають захоплення!
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Окремі метелики відомі
тим, що можуть перелітати на дуже великі відстані!
Серед них особливо помітним є метелик-монарх. На
його крилах поєднуються
помаранчевий, червоний і
чорний кольори.
Ви не почуєте, як метелики між собою спілкуються, але можете помітити,
як,немов за командою, вони разом летять в одному
напрямі. Як же ці комахи орієнтуються у просторі?
Чимало вчених переконані в тому, що метелики відчувають магнітні поля Землі. Як вони про це дізналися?
Щоб перевірити свою здогадку, вони створювали у великих павільйонах штучні магнітні поля — і тоді метелики змінювали напрям польоту.
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Про далекі мандрівки птахів люди знали з давніх-давен. Вони спостерігали за поведінкою птахів, які восени перелітають із холодних місцевостей у теплі краї.
Ви, напевно, бачили, як у небі довгою стрічкою летять
журавлі?
Кожної весни птахи прилітають для того, щоб звити
гнізда і висидіти пташенят.

А восени зміцнілі пташенята разом із дорослими птахами вирушають у теплі краї. У своїх дальніх польотах
птахи орієнтуються на магнітне поле Землі.
А як пересуваються на далекі відстані дельфіни?
Вони рухаються під товщею води
з величезною швидкістю! Учені
помітили, що в дельфінаріях ці
привітні тварини із задоволенням підпливають до предметів,
які сильно намагнічені. Виявилося, що найближчі морські друзі
людини можуть орієнтуватися на
магніти, а в океанах і морях —
на магнітне поле нашої планети.
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Люди не відчувають магнітного поля Землі, як птахи
і деякі тварини. Однак організм людини все ж реагує
на його зміну. Наприклад, на космічному кораблі далеко від Землі магнітне поле слабшає. У космонавтів, які
тривалий час перебувають на борту, може погіршуватися обмін речовин, що негативно впливає на здоров’я.
Тому тривалість космічних польотів поки обмежується,
а на зміну одному екіпажу вирушає інший.

Отже, ми дізналися, що магнітне поле Землі впливає
на її мешканців. Воно допомагає їм орієнтуватися у
просторі і тримати правильний курс. Вплив магнітного поля на мешканців нашої планети ще не вивчений
остаточно. Можливо, саме вам випаде доля зробити
дивовижні відкриття?
139

Практичне
завдання № 1
Помилуйся красою метелика-монарха. Розфарбуй
олівцями картинку. Розкажи, яку роль відіграють вусики метелика.
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Практичне
завдання № 2
Чим дельфін відрізняється від акули? Обведи малюнок,
який тобі подобається більше.

Дай відповіді на запитання:

1. Чому металеві предмети притягаються до магніту?
2. Як метелики і птахи орієнтуються в далеких подорожах?
3. Як пересуваються на далекі відстані дельфіни?
4. Як магнітне поле Землі впливає на людину?
Мій настрій після уроку:
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Урок № 8

«Магнітні поля планет
Сонячної системи»
Мій настрій сьогодні:

На попередньому уроці ми дізналися про цікаві властивості магнітного поля нашої планети. Звичайно, виникає питання: а чи існують магнітні поля в інших планет Сонячної системи? Якщо так, то що про це відомо?
Центром нашої Сонячної системи є, звичайно, Сонце.
Сонце називають зорею.
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Невеликі планети Меркурій, Венера, Земля і Марс
розташовані ближче до Сонця. Ці чотири планети називають планетами земної групи. Магнітне поле Меркурія — першої планети від Сонця так само має північний і південний полюси.

Оскільки Меркурій розташований найближче до Сонця, воно нагріває його сильніше за всі інші планети.
Чи спекотно на найменшій планеті нашої Сонячної системи? Звичайно. А на якій
планеті найспекотніше?
Як з’ясувалося — на другій за віддаленістю від Сонця планеті — на Венері!
Чимало вчених вважають,
що в цієї планети найслабше магнітне поле.
Цікаво, а чи є в Сонячній системі планети, де магнітного поля немає взагалі? Деякі вчені припускають, що
тільки Марс не має магнітного поля. То чому ж тоді ця
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планета така відома? Сьогодні на Марсі вже побували перші літальні апарати — марсоходи, які передали
дивовижні знімки. Для того щоб долетіти туди, людям
знадобиться не менше трьох років!

Є також припущення, що магнітне поле Марса дуже
слабке. Саме тому він не захищений від прямих променів Сонця.
Ще чотири планети вважають газовими планетамигігантами. Це Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Існує думка, що ці планети складаються з газів.
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Найсильніше магнітне поле в Юпітера. Воно набагато потужніше, ніж у Землі. Та й сама планета Юпітер є
найбільшою в Сонячній системі!
Трохи менша за Юпітер планета Сатурн. Чим вона
відрізняється від усіх інших у Сонячній системі? У неї є
кілька кілець, що складаються з дрібних газових частинок.
Магнітне поле таких планет, як Уран і Нептун, подібне до магнітного поля
Землі. Якщо ж порівняти за
розмірами нашу планету з
Ураном, можна побачити,
що Уран набагато більший!
Порівнюючи розміри Землі і яскраво-синього Нептуна, ми також бачимо, що
цей газовий гігант набагато
більший за Землю. Але сила
їхніх магнітних полів така сама!
Чому? Про газові планетигіганти поки що відомо мало.
Можливо, у майбутньому людина здобуде ці знання.
Отже, на цьому уроці ми дізналися, що магнітне поле є
майже в кожної планети Сонячної системи, але на одній планеті воно слабше, на
іншій — сильніше. Магнітні
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поля для небесних тіл — планет нашої Сонячної системи мають велике значення! Вони захищають планети
від Сонця невидимим для людського ока щитом.
Це означає, що все в нашому світі взаємопов’язане.
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Практичне
завдання № 1
Уяви, що ти в планетарії. Незабаром прийдуть твої друзі, яким
дуже цікаво, як розташовані планети нашої
Сонячної системи.
Підготуйся до зустрічі.
Намалюй на аркуші паперу планети, правильно розташовані відносно Сонця. Розкажи, яка
планета розташована
до нього найближче.

Практичне
завдання № 2
Земля

;

Упиши в клітинки номери планет Сонячної системи в порядку віддалення від Сонця.
;

Сатурн
;

Меркурій

;

Марс

Венера

;

Уран

Юпітер

;

Нептун

;
.
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Дай відповіді на запитання:

1. У якої планети Сонячної системи найсильніше
магнітне поле?
2. У якої планети Сонячної системи немає магнітного
поля?
3. Поспостерігай у ранкові години за небом. Що можна на ньому побачити?
4. На які дві групи поділяються всі планети Сонячної
системи? Чому?

Мій настрій після уроку:
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Урок № 9

«Космос. Наука.
Людина»
Мій настрій сьогодні:

На попередньому уроці ми розглянули магнітні поля
планет, які перебувають далеко від нас у космосі. Чому
людей цікавить не тільки те, чим вони можуть користуватися на нашій планеті? Чому людина так наполегливо намагається дослідити світ? Поміркуймо разом.
З перших років життя маленькі діти вже цікавляться тим, що
нас оточує. Їм цікаво, наприклад, знати, як працює іграшкова машинка, як крутяться
колеса, що є в багажнику і під
капотом.
Так само й доросла людина хоче знати, як усе влаштовано. Це дасть їй змогу вдовольнити цікавість, здобути
нові знання та поліпшити життя.
Що ж потрібно робити для того, аби дізнатися, як поліпшити навколишній світ?
Передусім важливо правильно обрати свій шлях у
житті, визначитися, чим займатися. У світі багато різних занять. Вам відомі деякі професії. Але знати про
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різні професії недостатньо. Важливо розуміти, чого потрібно навчитися, щоб отримати бажану професію.
Наприклад, для того, щоб працювати з космонавтами або
стати одним із космічних мандрівників, потрібно вивчити багато предметів у школі. Необхідно знати числа й уміти рахувати,
цікавитися технікою, зірками,
планетами!
Важливо знати, як улаштований організм людини. Уявіть, що
ви раптом стали легкими, як пушинка. Космонавту дуже знайоме таке відчуття.
Сьогодні люди вивчають
космос за допомогою різних приладів. Один з них —
телескоп. У нього можна
детально розглянути навіть
найвіддаленіші небесні тіла!
Використовуючи телескоп,
люди вивчають далекі світи
та здобувають нові знання.
Знання важливі для здобуття всіх без винятку професій.
А яких знань потрібно набути, щоб, наприклад, стати
лікарем? Лікар має добре знати особливості будови
тіла людини, володіти новітніми медичними приладами.
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Адже йому, наприклад, треба не тільки перевірити,чи
здорове горло в людини, а й дізнатися про загальний
стан її організму, з’ясувати причини, що призводять до
хвороби.

А що необхідно знати, щоб
стати співаком? Потрібно відрізняти звуки — високі від
низьких. Співак має вміти налаштувати свій голос так, щоб
звучання було низьким, або
проспівати високо. Він має
знати, як викликати своїм мистецтвом у людей різні почуття!
Подібних прикладів багато.
У кожному предметі, який ви
вивчаєте у школі, втілена своя
наука.
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Наука вивчає будову світу, пояснює, чому він постійно
змінюється. За допомогою наукових знань окремі події
можна навіть передбачати! Наприклад, чи буде завтра
дощ, чи день буде сонячним і погожим. А чому потрібно
передбачати погоду? Чи не для того, щоб ми змогли захиститися від вітру і дощу або від спеки?
Чимало знань про все важливе у світі ви можете набути через книжки. Ці знання дадуть змогу жити у злагоді із собою, із сім’єю та всім нашим світом!
Отже, сьогодні ми з’ясували, чому люди прагнуть до
пізнання світу. Спробували визначити, які знання цікаві для кожного з вас. Добре, коли людина може розуміти, як влаштований світ і що вона може зробити для
його покращення! Майбутнє нашого світу належатиме
тим людям, котрі можуть любити, піклуватися, працювати й розмірковувати.
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Практичне
завдання № 1

1. Уважно розглянь види занять. Обведи зеленим олівцем, які з них тобі подобаються. Підкресли синім олівцем ті заняття, що тобі не
подобаються.
Писати

Ліпити

Бігати

Прибирати

Читати

Готувати

Рахувати

Малювати
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2. Впиши у два прямокутники два свої улюблені заняття, які не зображені на малюнках.

Уяви, що ти потрапив (потрапила) до великого наукового центру. Обведи зеленим олівцем
ту картинку, на якій бачиш цікаву для тебе людину.

Практичне
завдання № 2
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Практичне
завдання № 3

Склади прогноз погоди, використовуючи прислів’я і народні прикмети. Розкажи, над
якими прикметами тобі цікаво поміркувати.

1. Снігу надує — хліба прибуде, а вода розіллється —
сіна набереться!

2. Якщо сонце сіло за хмару, чекай, моряче, на морі
бурю. Якщо сонце сіло у воду, чекай на гарну погоду!
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Дай відповіді на запитання:

1. Які шкільні предмети тобі до вподоби найбільше?
2. Які професії в Україні найбільш поширені, а які —
рідкісні? З чим це пов’язано.
3. Поміркуйте, які здібності потрібні для опанування
професії лікаря? Вчителя? Актора? Поліцейського?
4. Які люди, на твою думку, досягли великих успіхів у
своїй професії? Чому? Підготуй доповідь
Мій настрій після уроку:
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Ось і закінчилися наші уроки у другому класі. Про що
ми дізналися? Ми говорили про те, як змінювалися місцевості, в яких ми живемо, і яку активну участь у цих
змінах бере людина.
Ми дізналися, чому знання — це сила, і спробували
визначити, які знання цікаві кожному з вас.
Також ми довідалися, що деякі сплави мають магнітні
властивості. Завдяки цьому їх використовують для різних потреб — у промисловості, побутових приладах і
навіть в іграшках.
На уроках ми розмірковували, як впливають магнітні
властивості нашої планети на її мешканців. У своєму
пізнанні світу ми не обмежилися рідною планетою. Ми
намагалися з’ясувати, чи існують магнітні поля в інших
планет Сонячної системи. Ми відповіли на запитання,
чому людина так наполегливо прагне дослідити світ.
Завдяки прагненню до знань людина може розвинути
свій розум та здібності.
Свобода, радість від життя, улюблена сім’я — ось що
чекає на нову людину в новому світі! Про все це ми
більше дізнаємося в наступному класі.

До нових зустрічей!
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