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У третьому класі ми познайомимося з жителями грецького
острова Ікарія, які володіють секретами довголіття. Ми дізнаємося, як з маленьких живих клітин утворюється цілий організм і
яким складним є мозок людини.
З’ясуємо основні складові здорового способу життя
людини. Набуті знання допоможуть нам зміцнити свій
організм і передати нащадкам найцінніший спадок —
міцне здоров’я та довголіття!
У майбутньому ви захочете
створити сім’ю, стати батьками. Але готуватися до цього
важливо вже з дитинства.
Для цього вам стануть у пригоді знання про сімейні традиції та справжні цінності
людського роду.
Довідаємося, які звички допомагають, а які — можуть перешкоджати створенню щасливої сім’ї. Вперше ми розглянемо тему народження і виховання дитини. З’ясуємо також, як змінювалися місця проживання
та предмети, які створювали люди протягом багатьох
століть. На вас чекають цікаві
історії про винаходи, нові технології, завдяки яким існує та
розвивається наш світ.
Бажаємо вам захопливого й
корисного навчання!
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РОЗДІЛ 1
ЛЮДИНА
Серед блакитних просторів океанів і морів нашої
планети розташувалися великі та малі острови. Кожний з них оточений водою. На острів з острова не проїхати на автомобілі і не пройти пішки. Як же живуть
острів’яни і як умови довкілля вплинули на них?
Навколо нас існує безліч живих істот, тривалість життя яких різна: від кількох хвилин — до тисячі років! Від
чого це залежить? Як досягнути довголіття і чи буде
радісним довголіття без здоров’я?
Як із двох людських клітин з’являється новий організм, здатний відчувати і мислити? Як відрізнити, що
для нашого організму є корисним, а що може завдати йому шкоди? Як дотримуватися здорового способу життя? Відповіді на ці запитання ми відшукаємо на
наших уроках.
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Урок № 1

«Дивовижні люди
нашої планети»
Мій настрій сьогодні:

Напевно, ви чули, як на день народження люди бажають одне одному здоров’я і довгих років життя. Чому?
Здоров’я і довголіття — це важливі цінності. У різних
країнах люди здавна шукали способів, як жити довше.
У таємних лабораторіях Середньовіччя вчені намагалися створити еліксир вічного життя. Вони випробовували рецепти різних порошків, напоїв і пігулок, але їхнє
життя не ставало тривалішим. Виявляється, що тривалість життя і міцність здоров’я не завжди залежить від
дії відвару з «чарівних» трав. Але на нашій прекрасній
планеті і в давні часи, і тепер живуть люди, які дивують
нас своїм здоров’ям і довголіттям. У чому ж секрет?
Щоб дізнатися про це, ми вирушимо на грецький острів Ікарія.
Тож чим незвичайний цей острів і його мешканці? Незвичайне криється вже в його назві. Вона пов’язана
з міфом (давньою народною оповіддю) про Ікара та
Дедала. Міф розповідає, що Ікар був сином видатного
скульптора і художника на ім’я Дедал. Майстер навчав
греків зводити прекрасні будівлі й висікати з мармуру
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дивовижні скульптури, що
зображували людину в русі.
Доля привела Дедала на острів Крит, де правив цар Мінос. Лихий цар тримав майстра в полоні і примушував
багато працювати. Дедал
дуже сумував за домівкою.
Одного разу, відпочиваючи
біля моря, він уважно спостерігав за птахами, що пролітали повз нього, і подумав:
«Нема додому шляху морем,
але хто зможе мене зупинити в небі? Птахи розсікають
крильми повітря і летять куди хочуть. Хіба людина гірша за птаха?»
З невтомною завзятістю Дедал почав збирати пташине пір’я і зв’язувати його лляними мотузками та
скріплювати знизу воском. Ікар з цікавістю стежив за
роботою батька, а потім і сам став допомагати йому.
Коли крила для обох були готові, батько звернувся до
Ікара: «Лети обережно, сину мій. Якщо ти опустишся
занадто низько, твої крила можуть промокнути в морській воді, і ти впадеш у хвилі. Але ти не повинен злітати й надто високо, адже промені сонця можуть розтопити віск, що скріплює крила».
І ось Дедал та Ікар злетіли у повітря. Вони мчали на
крилах над морськими хвилями, неначе птахи. Далеко-далеко вже виднівся рідний берег... Але Ікар так
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захопився польотом, що забув
поради батька. Він хотів побачити увесь світ і піднявся до
самого Сонця. Гарячі промені
розтопили віск, і хлопець упав
у морську безодню. Хвилі винесли тіло Ікара на берег острова, який потім люди назвали
«Ікарія».
Що ж незвичайного
на цьому острові? Природа дивує нас своєю
різноманітністю. Поряд
із зеленими долинами
і крутими схилами пагорбів можна побачити
голі прямовисні скелі.
У лісах Ікарії багато
джерел з чистою водою. У горах пасуться дикі кози.
Теплий клімат і багате рибою море створюють прекрасні умови для життя.
Але найдивовижніше на
острові — це місцеві жителі. Вивчати їхній побут і традиції приїжджають учені з
різних країн світу. Чим же
острів’яни так зацікавили
вчених? Своїм здоров’ям
і довголіттям. Багатьом з
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місцевих жителів понад сто років! У такому поважному
віці вони ведуть активне життя: спілкуються, займаються повсякденними справами і творчістю. У чому ж
секрет їхнього здоров’я і довголіття? Спробуймо пошукати відповіді в історії острова.
У давні часи на острів часто навідувалися пірати. Вони
нещадно грабували поселення. Щоб пірати не могли
швартувати свої кораблі, жителі Ікарії знищили всі
порти. Вони також навчилися вміло ховатися на острові. Для цього звели кам’яні будинки з високою стіною,
що вкриває споруду з боку моря. У їхніх будинках була
всього одна кімната без вікон, в якій зберігалися найпотрібніші предмети. У стелі робили отвір для диму від
вогнища. Якщо до острова припливали чужоземці, цей
отвір закривали, щоб залишатися непомітними. У ці
важкі часи жителі Ікарії виробили в собі такі якості, як
спокій та вміння радіти життю.
Серед жителів острова не було ні багатих, ні бідних.
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Вони навіть не використовували гроші, а обмінювалися
товарами. Якщо хтось будував дім, то всі сусіди приходили допомагати йому. Доброзичливе ставлення одне
до одного і взаємовиручка допомогли острів’янам вижити у скрутні часи. Напевно, це і стало однією з причин їхнього міцного здоров’я та довголіття.
А можливо, причина полягає в харчуванні? Віддавна і до сьогодні жителі Ікарії споживають дари моря
та землі. Грецька кухня багата на овочі, фрукти, рибу,
сири та оливки. Козине молоко теж дуже популярне на
острові. Крім того, місцеві жителі щодня п’ють чай із цілющих трав.
Можливо, секрет здоров’я та довголіття жителів острова полягає в
рухливому способі життя? Щодня
їм доводиться підніматися крутими
гірськими стежками, працювати на
свіжому повітрі в
полі або на городі.
Жінки нарівні з чоловіками беруть активну участь у громадському житті.
Науковці з’ясували, що предки сучасних жителів Ікарії
також були довгожителями. Ця особливість передавалася в острів’ян з покоління в покоління.
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Підіб’ємо підсумки. Люди здавна шукали рецепт
здоров’я і довголіття. Але й до сьогодні не винайшли
засобу, завдяки якому можна залишатися здоровим
усе життя. Історія мешканців острова Ікарія засвідчила, що існують правила життя, які сприяють здоров’ю
та довголіттю. Це дружня прихильність, доброзичливе
ставлення, взаємодопомога, здорове харчування і рухова активність на свіжому повітрі.
Також ми звернули увагу на те, що схильність до тривалого й активного життя передається в жителів острова від покоління до покоління. Як це відбувається?
Про це дізнаємося на наступному уроці.

Практичне
завдання № 1
Намалюй жителів Ікарії за тими заняттями, які допомагають бути здоровими і жити довго.
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Практичне
завдання № 2

Прочитай прислів’я і поясни
їхній зміст. Підкресли зеленим
кольором ті з них, які сподобалися тобі найбільше.
• Добрим бути — довго жити.
• Здоров’я — найдорожчий скарб.
• Рухайся більше — проживеш довше.
• Добрий погляд лікує.
• Здоров’я не купиш — його розум дарує.

Дай відповіді на запитання:

1. На чию честь названо острів Ікарія?
2. Як історія острова вплинула на його жителів?
3. Завдяки чому сучасні жителі Ікарії мають міцне
здоров’я і вирізняються довголіттям?
4. Яких правил із життя острів’ян ти дотримуєшся
у своєму житті?

Урок № 2

«Довголіття у природі:
від батьків — до дітей»
Мій настрій сьогодні:

На минулому уроці ми дізналися, що на здоров’я і довголіття впливає не тільки сприятливий клімат, а й спосіб життя людей, дотримання ними деяких важливих
життєвих правил. Крім того, ми зробили припущення,
що тривалість життя потомства значною мірою залежить від батьків. А чи може передаватися від покоління до покоління здатність до довголіття? Розгляньмо
це на різних прикладах.

Мій настрій після уроку:

12

13

Багато хто з вас користувався електричним ліхтариком. Мабуть, ви спостерігали, як спочатку лампочка
горить яскраво. Та з часом її яскравість зменшується.
Лампочка живиться енергією від батарейки. Якщо батарейка потужна — лампочка горітиме довше і яскравіше! Тривалість світіння лампочки можна порівняти із
тривалістю життя.
Скільки ж часу може тривати життя мешканців нашої
планети? У світі рослин визнаним довгожителем вважають дерево секвою. Багато років тому ці рослини панували на нашій планеті. Секвої можуть досягати до 100 метрів
у висоту і 12 метрів у ширину! Завдяки чому ці дерева стають такими гігантами? Секрет у тому, що вони дуже довго ростуть. Найстаріша на Землі секвоя живе вже понад
3000 років. Звідки ж береться в рослини такий величезний запас життєвої енергії?
Цей запас передається кожній новій рослині від її попередників. На дорослих деревах виростають жіночі та
чоловічі шишки, які відрізняються за формою, розмірами та кольором. Чоловічі
шишки схожі на невеликі
колоски, що з’являються
в молодих паростків. Зрілі шишки розкриваються,
викидаючи величезну кількість пилку, який переноситься вітром.
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Для
утворення
насіння пилок з
чоловічих шишок
повинен потрапити до жіночих. Згодом, коли жіноча
шишка висохне і
відкриється, з неї
висиплеться насіння. За сприятливих
природних умов з часом проросла насінина може перетворитися у могутнє дерево. У ньому зберігається інформація про її предків — тисячолітніх дерев.
У світі тварин одним
із довгожителів вважають слона. Завдяки
спокійному характеру
багато народів називають слонів символами мудрості та довголіття. Цікаво, що слони
ростуть усе життя. Це
найбільші за своїми
розмірами тварини на суходолі. Африканський слон досягає висоти 4 метрів, а його вага може бути до 7 тисяч
кілограмів. Зазвичай слони живуть близько 60–70 років.
Схильність до тривалого життя також передається завдяки інформації, яку зберігають живі клітини від покоління
до покоління. Як це відбувається?
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Слони живуть у стаді, яке може складатися
із 50 тварин. Щоб дати
початок новому життю, дорослі самець і самка залишають стадо на кілька
тижнів. В організмі самки
чоловічі і жіночі клітини
з’єднуються, починають ділитися і рости. Так утворюється
дитячий організм. Цікаво, скільки часу слониха виношує
своє дитинча? Майже 2 роки! Зате коли маля народжується, то важить 90–100 кілограмів!
Перші роки слоненя потребує турботи мами й захисту
батька. Щоб не відстати, воно часто тримається хоботом
за хвіст своєї матері. До 2–3 років малюк харчується її молоком, а потім здобуває їжу самостійно. Скільки років зможе
прожити слоненя? Якщо воно
буде здоровим і умови його
життя будуть сприятливі, то не
менше, аніж його батьки.
Схильність до довголіття може передаватися від
батьків до дітей і в людей.
Коли чоловік і жінка вирішують народити дитину, вони
створюють сім’ю. Вони стають близькі одне одному,
і чоловічі клітини потрап16

ляють до жіночого
організму. Коли клітини об’єднуться —
у жіночому організмі
виникає нове життя. Дитячий організм
росте, і малюк стає
дедалі більше схожим
на своїх батьків.
У людей народження дитини відбувається через 9 місяців після зачаття. Важить новонароджений малюк близько 3–4 кілограмів. Дитина дуже потребує турботи батьків.
Зазвичай до двох років вона може харчуватися молоком
мами.
Чи відомо вам, якою може бути тривалість людського
життя? У різні часи тривалість життя людей змінювалася. Розкопки вчених засвідчили, що декілька століть тому
наші предки жили лише 20–30 років. На початку минулого століття в більшості людей життя тривало до 45 років.
Сьогодні здорова людина може жити понад 100 років.
Учені з усього світу продовжують досліджувати причини
старіння, прагнуть відкрити секрети довголіття та доброго
здоров’я людини.
Підіб’ємо підсумки. У рослин, тварин і людей тривалість життя може залежати від їхніх попередників. Отже,
тривалість життя наших дітей буде залежати і від нашої
здатності бути здоровими, жити довго й активно!
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Практичне
завдання

Урок № 3

Дізнайся і запиши нижче вік, якого досягли твої родичі.

Мій настрій сьогодні:

Мій вік ______ років
Рід тата

Вік

Вік

Рід мами

Тато

Мама

Дідусь

Дідусь

Бабуся

Бабуся

Прадідусь

Прадідусь

Прабабуся

Прабабуся

Дай відповіді на запитання:

1. Які дерева можуть рости тисячі років?
2. Назви тварин-довгожителів, які мешкають в Україні
та інших куточках світу.
3. Від чого може залежати тривалість людського життя?
4. Скільки років тобі хотілося б прожити на Землі?
Мій настрій після уроку:
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«Різноманітність
життя: від клітини —
до організму»

На минулому уроці ми дізналися, що рослини, тварини й люди можуть успадковувати довголіття від своїх
батьків. Мешканці нашої планети мають різну тривалість життя. Але саме життя існує на Землі мільярди
років. Завдяки чому життя на нашій планеті не припиняється? Поміркуймо разом.
Навколо нас мешкає безліч різних істот. Одні з них легенькі й такі маленькі, що не побачити без мікроскопа,
а інші — величезні й важать тисячі
кілограмів. Учені намагаються вивчати все розмаїття життя — від
найменших мікробів до гігантських
китів. Ті види рослин і тварин, які
трапляються рідко або зникли зовсім, вони заносять до «Червоної
книги».
Що ж потрібно для того, щоб записів у цій книзі не ставало щодалі більше? Передусім рослини, тварини й люди мають
продовжувати свій рід.
19

Якщо раптом у рослин не з’явиться насіння, старі рослини доживуть свій вік, а нових — не буде. Ліси, поля
і луки зникнуть, і земна поверхня поступово перетвориться на пустелю.
Якщо тварини не зможуть продовжити свій рід — на
небі ми не побачимо жодного птаха, а на суходолі не
зустрінемо жодного звіра.
Що ж станеться з людьми, якщо в них не будуть народжуватися діти? Дуже швидко всі помітять, що світ
складається тільки з дорослих людей або людей літнього віку. А потім
залишаться лише старі
люди.
Але життя на нашій
планеті триває. Чому?
Тому що всі живі істоти Землі продовжують
свій рід. З маленького
зернятка проростає стебло, з’являється листя.
І ось уже нові рослини
населяють Землю.
Риби відкладають ікринки, з яких народжується величезна кількість
мальків. Птахи будують гнізда і вчать літати своїх пташенят. Багато тварин піклуються про потомство і навіть ризикують власним життям, захищаючи своїх дитинчат.
20

Як і всі живі істоти, люди несуть відповідальність за те,
щоб життя на нашій
планеті не припинялося. Для цього людській спільноті необхідно піклуватися не
тільки про власне
здоров’я, але й про
здоров’я та життя
своїх майбутніх дітей.

Новий
організм
утворюється з поєднання в утробі матері двох клітин — жіночої та чоловічої.
А в ньому формуються всі органи,
такі як мозок, органи чуття, серце, скелет… Мозок є особливо складним, складнішим за досконалий комп’ютер.
Як же інформація про світ потрапляє до нашого мозку? Це відбувається за допомогою п’яти органів чуття.
Від кожного органа передаються сигнали до мозку. Він
збирає, обробляє і зберігає потрібну інформацію.
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Очі допомагають нам бачити не лише наше відображення у дзеркалі, а й
усі барви навколишнього світу. Вуха потрібні для
сприйняття найрізноманітніших звуків — від стукоту
маминого серця до звуку
літака, що злітає. За допомогою носа ми можемо
відрізнити аромат прекрасних квітів у лісі від запаху вечері, що готується на
кухні. Оцінити свіжість ковтка чистої води і смак улюблених страв на столі нам допомагають мікроскопічні
клітини, розташовані на язику.
Шкіра кожного з нас повідомляє, наприклад, про теплий і холодний вітер, про дощ, який стікає краплинами
по нашому тілу, і про занадто тверду подушку, на якій
незручно спати.
Дивовижно, що наші органи чуття і мозок з’явилися
завдяки поєднанню двох клітин наших батьків — чоловічої і жіночої.

Практичне
завдання

«Червона книга» складається з різнокольорових сторінок. На чорних
сторінках подано списки тих, хто
вже зник (приміром, морська корова, слонова черепаха). На червоних сторінках — зникаючих тварин (як китайський річковий дельфін, довгохвостий птах кецаль,
сніговий барс, сірий кит).
Розглянь малюнки та впізнай тварин. Обведи червоною рамкою зникаючих тварин, а чорною — зниклих.

Підіб’ємо підсумок. Ми дізналися, що життя на нашій планеті не припиняється, оскільки живі істоти продовжують свій рід, багато тварин та люди піклуються
про своє потомство. Продовження роду триває тому,
що живі клітини організму розмножуються. Увесь надскладний організм людини виростає з поєднання двох
батьківських клітин — чоловічої та жіночої.
22
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Дай відповіді на запитання:
1. Завдяки чому різноманітне життя на нашій планеті
не припиняється?
2. Чому деякі види рослин і тварин занесено до «Червоної книги»?
3. Як органи чуття допомагають сприймати навколишній світ?
4. Яку роботу виконує людський мозок?

Мій настрій після уроку:
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Урок № 4

«Органи чуття на варті
здоров’я»
Мій настрій сьогодні:

На минулому уроці ми дізналися, що за допомогою
п’яти органів чуттів людина сприймає навколишній
світ. Крім того, органи чуття допомагають нам відрізняти, що є корисним для нашого тіла, а що — не приносить користі. Одні речовини для організму потрібні,
а інші — навпаки, шкодять здоров’ю. Щоб бути здоровим, важливо навчитися відчувати й розуміти сигнали свого тіла. Зокрема, час від часу ми відчуваємо
спрагу — це важливий сигнал. Але чи всі напої корисні
для нашого здоров’я? Поміркуймо разом.
Мабуть, вам відомо, що вода займає більшу частину
поверхні нашої планети. Вона також складає основу
кожного живого організму. Без води рослини швидко
гинуть, тому вони постійно намагаються дістатися до
неї корінням.
Але не будь-яка вода корисна рослинам. Часом дощова вода може містити шкідливі сполуки — кислоти, що
утворюються переважно через викиди підприємствами у повітря шкідливих речовин. Кислотні дощі можуть
призводити до захворювань і загибелі рослин. Рослини не здатні себе захистити, але люди мають берегти
рослинний світ, оскільки від цього залежить життя на
планеті.
25

Наскільки ж важлива чиста вода для риб? Без життєдайної вологи мешканці водойм можуть загинути за
кілька хвилин. У чистій прозорій воді риба легко дихає
і далеко бачить. Але якщо в річку зливають промислові відходи, риба перебуває в отруєній воді. Шкідливі
речовини можуть призвести до її захворювання і загибелі.
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Чиста вода на нашій планеті — це величезний скарб,
і її необхідно берегти.
Організм людини також значною мірою складається з води.
Вона міститься в кожній клітині
та органі тіла. Час від часу ми
хочемо пити. Відчуття спраги
підказує нам, що запаси чистої
води в організмі необхідно поповнювати. Для підтримання здоров’я людині потрібно
пити достатню кількість чистої води. У ній містяться корисні для здоров’я речовини. Але як дізнатися, що вода
чиста?
У цьому нам можуть допомагати органи чуттів і наш розум. За
допомогою зору ми можемо бачити, чи прозора вода і чи немає
в ній домішок. Запах води розповість про її свіжість, допоможе
визначити, чи немає в ній сторонніх речовин. Смакові відчуття
попередять нас, якщо вода гірка,
кисла, солона або солодка. Шкідливі речовини у воді можуть бути
занадто дрібними і видимими тільки за допомогою мікроскопа. Тому людина, яка бажає бути здоровою, заради своєї безпеки має використовувати також свій
розум і знання. Вона повинна знати, звідки вода, яку
вона збирається пити, і що вона містить.
27

Найкориснішу воду добувають з глибоких свердловин. У водопровідному крані вода хімічно оброблена.
Її можна вживати для пиття тільки після очищення. Чи
корисно пити кип’ячену воду? А ви коли-небудь бачили,
щоб кип’яченою водою поливали квіти? Або заливали
кип’ячену воду рибкам в акваріум? У такій воді корисних речовин набагато менше, але якщо чистої сирої
води поряд немає, тоді краще пити кип’ячену.
А як впливають на здоров’я різноманітні напої? У магазинах ми можемо побачити газовану воду найрізноманітніших кольорів. З чого вона складається і як
впливає на наш організм?
Щоб отримати газовану
воду, яка довго не псується,
використовують вуглекислий
газ. Сам по собі він нешкідливий, але разом із водою погано впливає на роботу шлунка.
Щоб отримати різні кольори,
до газованої води додають
барвники. Вони нерідко стають причиною появи алергії,
ознакою якої можуть бути почервоніння шкіри або прищики. Так наш організм показує
своє ставлення до шкідливих
речовин, а до організму важливо прислухатися.
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Уживання газованої води може також призводити до
збільшення ваги.
У газовану воду часто додають багато цукру. Він викликає руйнування зубів. Ті, хто п’є багато газованих
напоїв, не отримують речовин, які вкрай потрібні для
розвитку зубів і кісток.
Що ж найкорисніше пити людині, окрім чистої води?
Природа подарувала нам нескінченний вибір: овочеві
та фруктові соки, трав’яні напої, «фреші», натуральне
молоко. Вони корисні для організму, до того ж їх легко
приготувати. Цілющі напої можна приготувати з води,
меду і лимона. Мед містить безліч найцінніших для організму речовин. Ви можете навчитися готувати корисні напої для себе, а також пригостити смакотою своїх
близьких. Так ви будете допомагати бути здоровими і
собі, й іншим людям!
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Якщо ви вирішили вживати тільки ті напої, які покращують здоров’я, поставте свій підпис нижче.

Практичне
завдання № 1
Закресли червоним олівцем напої, які не корисні для
здоров’я.

Я ПРИЙМАЮ РІШЕННЯ НАМАГАТИСЯ ПИТИ ТІЛЬКИ
КОРИСНІ НАПОЇ
Підпис
Підіб’ємо підсумок. Щоб бути здоровими, нам доцільно прислухатися до своїх органів чуття. Зір, нюх і
смакові відчуття допомагають визначити рівень чистоти води, яку ми вживаємо. Ми повинні знати, звідки
походить вода, яку збираємося пити, і що вона містить.
Щоб організм був здоровим, краще вживати чисту
воду, натуральні овочеві та фруктові напої.
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Практичне
завдання № 2

Намалюй свої улюблені напої.

Урок № 5

«Здорова їжа»
Мій настрій сьогодні:

Дай відповіді на запитання:

1. Чому для життя людині потрібна чиста вода?
2. Чим відрізняється вода у природі від кип’яченої?
3. Якими можуть бути наслідки частого вживання кольорових солодких газованих напоїв?
4. Які напої корисні для здоров’я людини? Чому?
Мій настрій після уроку:
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Ми вже знаємо, як важливо прислухатися до свого
організму. Ми також переконалися, що вода необхідна
для життя на нашій планеті. Та час від часу окрім спраги у нас з’являється відчуття голоду. Отже, людині для
життя потрібно не тільки пити, а й їсти. Щоб бути здоровим, важливо навчитися обирати корисні продукти.
Яка їжа найбільш корисна для здоров’я, а яких продуктів краще не вживати? Про це піде мова далі.
Усі живі істоти на нашій планеті
чимось харчуються. Завдяки харчуванню вони отримують речовини, необхідні для життя. Рослини
живляться від сонця та ґрунту.
Вони проростають корінням глибше, щоб дістатися до води. На родючому ґрунті рослини дають гарні врожаї. Але якщо в землі мало
води та корисних речовин, ґрунт
називають неродючим. Рослини, що ростуть на такому ґрунті, слабші і дають низький урожай. Тому з давніх часів люди обирали для садівництва родючу землю,
ретельно обробляли її, щоб отримати високий урожай.
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А чим харчуться тварини?
Тварини в природі обирають для їжі тільки те, що
для них є корисним. Але в
зоопарку відвідувачі іноді пропонують їм солодощі — наприклад, цукерки
та морозиво. Однак працівники зоопарку проти такого годування. Чому? У правилах поведінки в зоопарку
зазначається: «Підгодовуючи тварин цукерками, печивом, морозивом та іншими солодощами, ви берете на
себе відповідальність за їхні хвороби та передчасну
загибель». Виявляється, після такого частування тварини можуть постраждати. Але ж ніхто цього не хотів!
Отже, потрібно знати, що продукти бувають корисними і шкідливими. Які ж продукти найбільш корисні для
людини? Важливо обирати ті з них, які містять вітаміни, необхідні для роботи нашого організму, та легко засвоюються. Здебільшого це продукти рослинного походження, подаровані людині природою.
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Незамінні для здоров’я людини яблука, риба, полуниця, зелений чай, капуста, банани, морква, виноград,
кріп, молочні продукти й часник. Якщо ми хочемо бути
здоровими та жити активно, важливо подбати, щоб
саме ці продукти були на нашому столі.
А яких продуктів доречно уникати, щоб залишатися
здоровими? Учені виділили найбільш шкідливі з них:
чипси, солоні сухарики, картопля фрі, попкорн, бургери, хот-доги, біляші, чебуреки, ковбаси, консерви та
продукти швидкого приготування.

Також не приносять користі організму майонез, кетчуп і різні неприродні солодощі: шоколадні батончики,
льодяники й жувальні цукерки.
Як же це все запам’ятати? Досить просто звернути
увагу на упаковку, де написано, чи є у продукті хімічні
речовини — барвники та консерванти.
Відомо, що хвороби можуть передаватися з покоління
в покоління. Ваше здорове харчування — це подарунок
не тільки собі, а й усьому вашому роду. За харчування
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малюка повністю відповідають батьки. Дорослішаючи,
дитина щодалі частіше обирає продукти харчування
самостійно. Якщо ви вирішили використовувати тільки ті продукти, які покращують здоров’я, поставте свій
підпис нижче.

Практичне
завдання № 1

Закресли червоним олівцем
продукти, які не можуть бути
корисними для здоров’я.

Я ПРИЙМАЮ РІШЕННЯ НАМАГАТИСЯ ВЖИВАТИ
ТІЛЬКИ КОРИСНУ ЇЖУ
Підпис
Підіб’ємо підсумки. Ми дізналися, що не всі продукти корисні для здоров’я людини. Щоб зміцнювати
здоров’я, потрібно обирати для харчування корисні
продукти. Серед них — величезний вибір овочів і фруктів. Щоб дізнатися, чи корисні продукти для здоров’я,
необхідно звертати увагу на упаковку, де написано, з
чого вони складаються.
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Практичне
завдання № 2
Прочитай прислів’я. Розкажи, як ти розумієш кожне
з них.
• Здоров’я — найбільший скарб людини.
• Ми їмо, щоб жити, а не живемо для того, щоб їсти.
• Будь стриманим у їжі, а не в праці.

Дай відповіді на запитання:

1. Чому для життя людині необхідна їжа?
2. Які продукти є найбільш корисними для здоров’я?
3. Якими можуть бути наслідки вживання шкідливих
продуктів?
4. Назви свої улюблені продукти харчування.
Мій настрій після уроку:
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Урок № 6

«Корисні та шкідливі
звички людей»
Мій настрій сьогодні:

Вивчаючи вплив на здоров’я різних напоїв і продуктів, ви, напевно, замислювалися, чому люди вживають
у їжу те, що їм шкодить? Здавалося б, на нашій планеті
стільки корисної їжі, що за все життя люди не встигають її скуштувати. Море, океан та інші водойми також
дають нам безліч корисних продуктів. Чому ж люди не
обирають найкорисніше? Чому вони звикають до одноманітності? Що таке звичка?
Звички з’являються тоді,
коли ми, не замислюючись,
повторюємо якусь дію. Наприклад, уранці ви йдете до
ванної кімнати. Там уже горить світло, але ви за звичкою торкаєтеся рукою вимикача, щоб його ввімкнути. Чому? Просто ви так робите
щоранку і звикли до цього. Ця звичка не впливає на
здоров’я. Але є звички, від яких воно залежить значною мірою. Проведемо спостереження за вашим розпорядком дня і за деякими звичками.
Ви звикли прокидатися в один і той самий час чи вас
потрібно будити? Прокинувшись, ви можете кілька хви40

лин приводити до ладу свої емоції, збиратися з думками після сну. Згадувати сни — теж гарна звичка для
тренування пам’яті. Встаючи з ліжка, ви можете побажати всім доброго ранку, умитися і зробити зарядку. Ці
корисні звички пробуджують тіло і забезпечують гарне
самопочуття.
Але замість цього, ще як слід не прокинувшись, ви
можете піти снідати. Така звичка навряд чи піде на користь.
Виходячи з дому, ви
можете пройти поспіхом
повз своїх сусідів, а можете з ними привітатися. Як ви зазвичай робите? У школі на уроках
ви можете за звичкою
відсиджуватися і нудьгувати, доки вас не запитає вчитель. Але замість цього ви можете ставити запитання і висловлювати свою
думку в обговоренні. Так набагато цікавіше.
На перервах у шкільному
дворі ви можете взяти участь
у якійсь рухливій грі і розім’яти
насиджені ноги. Але замість
цього ви можете всю перерву
просидіти на лавці, граючись
телефоном. Очевидно, така
звичка не принесе користі.
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Повертаючись зі школи, ви можете зустріти у дворі
хлопців, які курять і вживають алкогольні напої: пиво,
вино, «джин-тонік»... Можливо, вони захочуть пригостити й вас. Чи буде це корисним для вашого здоров’я?
Паління та вживання алкоголю — одні з найшкідливіших звичок. Чи бачили ви, щоб подібні звички були у
тварин у природі? Звичайно ні, тварини бережуть себе
від усього шкідливого.
Наші органи чуття також попереджають нас про небезпеку. Сигаретний дим має неприємний запах, від
якого хочеться кашляти. Алкоголь має неприємний пекучий смак. Але головне — ці речовини не є дружніми
до нашого тіла. Вони його руйнують.

Вдихаючи сигаретний дим, людина наповнює себе нікотином — отрутою, що завдає непоправної шкоди живим клітинам. Згодом її зуби жовтіють, вона перестає
розрізняти різні запахи й багато спльовує. Так тіло людини намагається через слину позбутися шкідливих
речовин. Коли нікотин накопичується в організмі, людині стає дедалі важче дихати. Вона починає хрипко й
довго кашляти. Так її тіло намагається з кашлем позбутися отрути.
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Алкоголь є розчинником для живих клітин організму.
Він безжально знищує їх. Ви, мабуть, бачили, як людина після вживання алкоголю йде, хитаючись з боку в
бік? П’яна людина втрачає контроль не тільки
над розумом і емоціями,
а й над усім своїм тілом.
Чому після сп’яніння
люди не пам’ятають, що
з ними відбулося? У них
руйнуються клітини мозку. Ті, хто постійно вживає алкоголь, втрачають
також довіру інших людей, адже вони просто
забувають про свої обіцянки.
Чому ж люди, знаючи
про шкоду тютюну та алкоголю, продовжують їх вживати? Можливо, ви здогадалися. Звичка є такою сильною, що людині не вистачає сили волі відмовитися від неї. Через цю шкідливу
звичку не лише погіршується здоров’я. У подальшому
вона може спричинити народження хворих дітей або
бути причиною безпліддя.
Кожна людина може відмовитися від шкідливих звичок і обрати здорове тривале життя для себе і свого
роду.
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Тоді її нащадки будуть вдячні
за чудовий подарунок — здорову спадковість, що передається
з покоління в покоління.
Якщо ви вирішили не переймати шкідливих звичок, що шкодять здоров’ю, поставте свій підпис нижче.

Я ПРИЙМАЮ РІШЕННЯ ВІДМОВИТИСЯ ВІД ЗВИЧОК,
ЩО ШКОДЯТЬ ЗДОРОВ’Ю
Підпис
Отже, ми дізналися, що звички з’являються тоді, коли
ми, не замислюючись, повторюємо якусь дію. Деякі
звички можуть бути корисними для нашого здоров’я
і покращувати наше життя. Серед них — звичка впорядковувати свої емоції та думки після сну, згадувати
побачені сни, бажати всім доброго ранку, умиватися і
робити зарядку.
Наші органи чуття, зокрема нюх і смак, попереджають нас про небезпеку шкідливих звичок. Серед них
куріння і вживання алкоголю. Якщо ми хочемо бути
здоровими, необхідно наповнити своє життя корисними звичками.
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Практичне
завдання № 1

Прочитай прислів’я. Розкажи,
як ти розумієш кожне з них.

• Здоровим будеш — усе зможеш.
• Хто не курить, хто не п’є, той здоров’я збереже.
• Вино пити і тютюн палити — здоров’я занапастити.

Практичне
завдання № 2

Перелічи свої корисні звички.

1. __________________________________
2. __________________________________
3. __________________________________

Дай відповіді на запитання:

1. Які звички є корисними, а які — шкодять здоров’ю?
2. Чи може людина відмовитися від шкідливих звичок
і обрати здорове життя для себе і свого роду? Як це
зробити?
3. Як можуть звички людини впливати на її характер і
долю?
4. Які корисні звички тобі хотілося б сформувати?
Мій настрій після уроку:
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Урок № 7

«Здоровий
спосіб життя»
Мій настрій сьогодні:

Ми знаємо, що здоров’я — найбільша цінність людського життя. Його не можна купити, але можна зберегти та укріпити. Ми дізналися, що шкідливі звички шкодять здоров’ю людей. Для зміцнення здоров’я
необхідно виробити корисні звички й вести здоровий
спосіб життя. Щоб не хворіти, необхідно набувати навичок, сприятливих для здоров’я. Які це звички і які
складові здорового способу життя?
Звернімо увагу на природу, адже вона показує нам
чимало прикладів здорового способу життя. Тварини
мають багато корисних звичок. Чи роблять тварини зарядку? Ще й як! Вони тренують своє тіло щодня і навіть
не один раз на день. Для багатьох з них улюблена вправа — потягування. Ви, мабуть, бачили, як це роблять
коти й собаки. Але й інші тварини також не відстають.
Хочете повторити? І недаремно! Ця вправа допоможе
повернути тілу гнучкість і знімає напругу. Саме з цього
корисно починати ранок.
Зарядка тварин включає найрізноманітніші вправи.
У давнину майстри єдиноборств спостерігали за їхніми
рухами, створюючи різні види бойових мистецтв.
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Для здорового способу життя важливий також контакт тіла з водою. Плавання — прекрасний спосіб удосконалення тіла і зміцнення здоров’я. Корисними є також і теплі ванни, адже вода допомагає розслабитися,
відпочити, освіжити шкіру. Якщо почергово обливатися теплою і холодною водою, витривалість організму
підвищується. Починати приймати контрастний душ
краще влітку, щоб тіло встигло до
нього звикнути і ви не хворіли навіть у люті морози.
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Окрім здорового харчування, фізичних вправ і водних процедур, потрібно не забувати про повноцінний
сон і відпочинок. Бажано привчити себе лягати спати
в один і той самий час. Адже сон допомагає відновити
сили, повернути ясність розуму, покращити увагу, настрій і пам’ять.
Ви, звичайно, пам’ятаєте, якими важливими для
здоров’я є позитивні емоції та думки. Думки про добре і прекрасне покращують наше самопочуття та стан
здоров’я. Образа, заздрість і гнів, навпаки, зумовлюють погане самопочуття, руйнування організму. Крім
цього вони погіршують наші стосунки з іншими людьми. Ці емоції і почуття потрібно замінити позитивними
станами — спокоєм, вдячністю, доброзичливістю.
Здоровий спосіб життя — це справжня наука, і кожний з вас може зробити в неї свій внесок. Якщо зміцнювати здоров’я і розвивати тіло, тоді навіть хвороби,
що передані у спадок, можуть втратити свою силу. Для
цього нам потрібно правильно розподіляти час кожного дня нашого життя. Отже, не втрачаймо дорогоцінних
дарів природи і допомагаймо в цьому іншим!

Тепер ви знаєте багато правил здорового способу
життя. Фізичні вправи допомагають бути здоровим,
гнучким і знімають напругу. Плавання підвищує витривалість нашого організму. Будь-які навантаження потрібно чергувати з відпочинком і сном. Це додає ритму
нашому життю. Якщо згадані вище правила здорового способу життя доповнити позитивними емоціями та
думками, ми зможемо передати своїм нащадкам найціннішу спадщину — міцне здоров’я і довголіття!
У людей, які дотримуються здорового способу життя, може
бути безліч захоплень і занять.
Обведи ті з них, якими тобі хотілося б займатися. Якщо
їх тут немає — допиши.

Практичне
завдання № 1

Футбол

Музеї

Хокей

Танці

Настільні ігри

Театр

Єдиноборства

Гімнастика

Йога

Малювання

Велоспорт

Баскетбол

Кіно

Великий теніс

Акробатика

Рукоділля

Волейбол

Співи

Настільний теніс
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Фігурне катання
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Практичне
завдання № 2

Прочитай прислів’я. Розкажи,
як ти розумієш кожне з них.

• Ранок зустрічай зарядкою, вечір проводжай
прогулянкою.
• Де здоров’я, там краса.
• Гроші втратив — нічого не втратив, час втратив —
багато втратив, здоров’я втратив — усе втратив.
• Здоров’я безцінне.

Дай відповіді на запитання:
1. Які корисні для здоров’я звички мають тварини?
2. З чого складається здоровий спосіб життя людини?
3. Який спосіб життя ведеш ти?
4. Якими порадами щодо здорового способу життя
тобі хотілося б поділитися з іншими?

Ми з’ясували, що завдяки поєднанню чоловічої та жіночої клітин виникає складний організм людини. Людина сприймає весь навколишній світ за допомогою
п’яти органів чуття. Органи чуття подають нам сигнали,
які ми з вами вчилися розпізнавати.
Ми вивчали вплив на здоров’я різних напоїв і продуктів харчування. Завдяки нашим урокам ви навчилися
відрізняти корисні напої і продукти від таких, що можуть завдати шкоди організму. Це допоможе не зробити тих помилок у житті, які важко буде виправити.
Ми дізналися також, що таке здоровий спосіб життя.
Використовуючи набуті знання, можна зміцнити й передати своїм нащадкам найціннішу спадщину — міцне
здоров’я і довголіття!

Мій настрій після уроку:

Підіб’ємо підсумки. Пригадаймо, що ми дізналися
нового? Ми познайомилися з дивовижними мешканцями грецького острова Ікарія і з’ясували, чому вони
відзначаються здоров’ям і довголіттям. Дізналися, що
схильність до довголіття у природі може передаватися
від батьків до дітей, а життя на планеті не припиняється завдяки тому, що батьки продовжують свій рід і піклуються про нащадків.
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РОЗДІЛ 2
Родина
У кожної родини своя історія. Вона починається з перших людей на нашій планеті. Продовжуючи подорож
країнами світу, ми довідаємося про різні сімейні традиції. Дізнаємося більше про українські родинні звичаї
та справжні скарби, які передаються від покоління до
покоління. Ми поміркуємо над тим, як правильно обирати в майбутньому собі пару та розподіляти сімейні
обов’язки.
Як зробити так, щоб сімейне життя приносило радість? Як подружжя повинно підготуватися до народження дитини? Хто і яку саме участь бере у вихованні
дитини? Про це та багато іншого дізнаємося на наших
уроках.
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Урок № 1

«Мандрівка сімейними
традиціями»
Мій настрій сьогодні:

Уявіть, що ви збираєтесь у навколосвітню подорож.
Ви плануєте відвідати деякі країни і трохи пожити в
різних родинах. Щоб почуватися впевнено, вам необхідно знати їхні сімейні традиції. Ці знання допоможуть
не потрапити до безглуздої ситуації і завжди бути бажаним гостем.
У сонячній Греції традиційно вся сім’я живе в одному
будинку. Для греків сім’я – це не тільки батьки, діти,
дядьки й тітки, а й далекі родичі. У Греції теплий клімат, тому місцеве населення з давніх-давен займалося землеробством. Від покоління до покоління греки
вирощують оливки й виробляють прекрасну оливкову
олію. І в наші часи у Греції багато батьків працюють на
землі, а бабусі й дідусі доглядають за онуками.
У північній частині країни 8 грудня відзначають цікаве свято. Цього дня чоловіки з жінками обмінюються ролями. Чоловіки виконують домашні справи, а
жінки — різну чоловічу роботу. Таке свято допомагає
підтримувати сімейну рівноправність. Коли чоловіки й
жінки обмінюються обов’язками, вони починають краще розуміти одне одного. Сьогодні у Греції жінки й чоловіки мають однакові права.
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Якщо вас запросили до грецької родини, варто знати,
що заходити до будинку заведено з правої ноги. Важливо побажати господарям добра і злагоди та подарувати їм недорогий
подарунок. Не варто занадто вихваляти ошатний будинок,
адже за давньою традицією господар повинен
подарувати
гостеві все, що тому
сподобалося.
В ізраїльських сім’ях
не заведено підвищувати голос одне на одного.
Вважають, що будь-які
питання можна вирішити
за допомогою переговорів на основі взаємної
поваги. Батьки не говорять таких слів, як «поганий», «дурний» або «неслухняний». Вони швидше скажуть: «Як могла така хороша,
красива і розумна дитина вчинити так погано?» У цій
країні звикли хвалити дітей з будь-якого приводу від
самого народження. Батьки захоплюються навіть маленькими успіхами дітей. Тата й мами намагаються
показувати дітям приклад дружної родини. Завдяки
цьому дитина захоче в майбутньому також створити
щасливу сім’ю.
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У Франції тата і мами розподіляють сімейні обов’язки
до дрібниць. По суботах тато гуляє в парку з дітьми. Щодня саме тато перевіряє виконання домашніх завдань,
готує сніданок або миє після їжі посуд.
У сім’ях французів дітей вчать їсти неквапливо й акуратно. Саме в цій країні діти проходять «зефірний тест».
Вони дивляться на улюблені ласощі, але не їдять їх,
доки не дозволять батьки. За допомогою цього випробування діти вчаться тренувати силу волі й керувати
бажаннями.
Якщо ви хочете завітати до французької сім’ї на вечерю, це зробити дуже просто. Справа в тому, що більшість французів вечеряють в один і той самий час. Снідають вони о восьмій ранку, обідають о дванадцятій
годині дня, полуднують о шістнадцятій, а вечеряють о
восьмій вечора.

А які традиції збереглися у північних народів? На
Крайній Півночі сувора та одноманітна природа, немає
навіть дерев. З чого ж будують свої будинки ескімоси?
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Чоловікам доводиться
використовувати каміння і кістки морських
тварин. З давніх-давен
у будинку живе не одна
сім’я, а три-чотири. Дітей у родинах ескімосів уже з 4-річного віку
долучають до родинних
занять. Хлопчиків привчають до полювання і випасання оленів, а дівчаток – до приготування їжі та шиття.
У вільний час батьки розповідають дітям давні міфи й
казки, співають пісень у супроводі бубна. Найголовнішим в ескімосів вважають свято кита. До нього
готуються завчасно, спеціально розучують танці. Свято триває близько місяця і закінчується урочистою
церемонією проводів кита.
Якщо ви вперше завітаєте в гості до ескімосів, не дивуйтеся тому, що, побачивши вас, чоловіки шикуються
в ряд. Перший з них повинен вийти наперед і гарненько постукати вас по маківці голови. Цього ж він буде
чекати й від вас. Ось такі бувають вітання...
В Україні на новорічні свята вся родина
зазвичай збирається
разом. Дорослі і діти
спільно наряджають
ялинку. На неї вішають різнокольорові
кульки, гирлянди, а
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верхівку прикрашають сяючою зіркою. У деяких сім’ях
на гілки вішають цукерки або саморобні іграшки.
У святкові дні діти під ялинкою розповідають вірші,
співають пісні. Дорослі плескають їм у долоні, і це схоже на маленький домашній концерт.
Під ялинкою дорослі і діти ховають свої подарунки
одне одному. Подарунки можуть бути великими та дорогими або зовсім маленькими, зробленими своїми
руками. Головне при цьому – щирі почуття, турбота
одне про одного та бажання принести близьким радість.
Нарешті опівночі настає довгоочікувана мить: усі
вітають одне одного з Новим роком і відкривають подарунки!

Готувати страви до святкового столу та прикрашати
його також прийнято разом. У багатьох українських
сім’ях особливою стравою новорічного столу є кутя.
З чого ж вона готується? Україна багата на мед і пше58

ницю, і саме ці складові
є в основі куті. Зерно,
з якого готують кутю,
символізує вічне життя
та добробут. А мед —
символ здоров’я та благополуччя. До куті також
додають мак і горіхи,
які означають статок і родючість. У давнину вважалося, що чим смачніша та ситніша кутя, тим кращий буде
врожай і вищий статок у родині.
А чи знаєте ви, кого ще пригощають кутею? Виявляється, худобу та свійських тварин! Наші предки були переконані, що тоді тварини не будуть хворіти в новому
році.
Що ж стається з ялинкою після свят? Її викидають з
дому, і це дуже сумно для дітей і дорослих. Але зараз
багато хто купує штучні ялинки, які не треба викидати,
і не шкодить лісу. А щоб у домі стояв запах хвої, достатньо занести одну-дві маленькі гілочки.
Подорожуючи різними країнами, ми дізналися, що сімейні традиції в народів можуть відрізнятися. Їх створювали і збагачували багато поколінь. Але чи всі традиції збереглися до наших днів? Зрозуміло, що ні. Люди
зберігають і передають своїм дітям тільки ті традиції,
які роблять їхнє життя кращим. Коли ви будете виховувати своїх дітей, ви також можете підтримувати кращі
сімейні традиції!
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Практичне
завдання № 1
Намалюй «смайлик» навпроти традицій, яких дотримуються у твоїй сім’ї:

Практичне
завдання № 3
З’ясуй та запиши, коли в Україні відмічають родинні
свята.

Створення дітьми святкових листівок

День сім’ї __________

Виготовлення подарунків власноруч

День батька__________

Святкування всією родиною Новорічних
свят

День матері__________

Виготовлення годівниць для птахів,
заповнення їх кормом узимку
Спільне приготування пирога
Родинні поїздки на море, до лісу,
мандрівки в гори

Практичне
завдання № 2

Дай відповіді на запитання:

1. Чому в різних народів сімейні традиції відрізняються?
2. Чому одні сімейні традиції збереглися, а інші — ні?
3. Які сімейні традиції тобі хотілося б передати своїм
дітям?
Мій настрій після уроку:

Прочитай прислів’я про сім’ю і поясни їхнє значення:
• У гостях добре, а вдома — краще.
• Братська любов міцніша за кам’яну стіну.
• У працьовитому домі добре, а в лінивому — бідно.
• Будинок зігріває не піч, а любов і злагода.
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Урок № 2

«Багатства
людського роду»
Мій настрій сьогодні:

На попередньому уроці ми подорожували різними країнами і продовжили знайомитися із сімейними традиціями деяких народів. У давні часи мандрівників запитували: «Якого ти роду-племені?». За відповідями розуміли,
що це за людина й чим займалися її предки. Якщо в роді
були шановані люди, до цієї людини теж ставилися з повагою. Що ж може об’єднувати людей одного роду? Що
спільного в тебе з твоїми родичами? Дізнаймося про це
разом.
Почнемо з рослин. Уявімо, що маленька господиня
хоче приготувати святковий стіл. Вона вирушає на ринок, щоб купити овочі і фрукти. Для салату їй потрібні
помідори, огірки, зелена цибуля. А на десерт вона хоче
купити солодкі абрикоси, сливи, кавун та дині.
Коли ж гості сіли за стіл і почали їсти, виявилося, що
помідори гіркі, огірки кислі,
а цибуля — солодка. Натомість абрикоси і сливи пахнуть часником, а кавуни й
дині мають смак гострого
перцю. Якщо б так трапилося, святковий стіл міг би стати зовсім не святковим!
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Але насправді кожен вид рослин зберігає свої особливі властивості. Так, кавуни і дині — солодкі. Цибуля гірка, а запах чеснику притаманний саме цьому продукту.
Ці властивості передаються кожній рослині від попередніх рослин. І за це ми їх цінуємо.
У тварин особливості також передаються від покоління до покоління. Щоб прослідкувати історію
походження своїх домашніх улюбленців, люди складають родовід.
У ньому записують відомості про
батька та матір тварини, а також
про їхніх далеких предків. У родоводі записано про те, у яких виставках брали участь батьки, які
вони мали досягнення і які нагороди отримували.
А чи знаєте ви, за що собака також може отримати медаль? Собаки отримують нагороди за зовнішній вигляд,
за слухняність, відданість, а також за героїчні вчинки.
Деяких собак дресирують, щоб вони змогли знайти замерзлу людину у снігах. Інших навчають рятувати тих,
хто потопає. Цуценята, які народжуються в таких собак,
отримують у спадок справжні скарби — здібності батьків. Ці здібності успадковуються собаками від покоління до покоління.
Люди також з давніх-давен передають нащадкам свої
здібності та вміння у певній справі. Коли батьки й діти
займаються однією справою і передають свої вміння від
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покоління до покоління, їх називають родовою династією. З давніх-давен у таких династіях батько передавав
уміння синові, а мати — донечці. Які ж уміння передавалися?
Наприклад, у царських династіях дітей змалечку навчали мистецтва правління
державою. Майбутні царі
також вивчали родовід своєї династії і пишалися своїми предками. Вони займалися військовою справою,
музикою, історією та географією. Крім того, кожна дитина царського роду мала навчитися їздити верхи. Коли
наставав час молодому царевичу вступати на престол,
він міг гідно прийняти іноземних послів, очолити військо
й керувати судом. Тепер ви розумієте, чому царі намагалися одружити своїх дітей тільки зі спадкоємцями царського роду?
У династіях музикантів
від покоління до покоління
батьки прищеплювали дітям любов до музики. Якщо
діти успадкували музичний
слух, їх навчали нотної грамоти, гри на різних інструментах або співу. В історії
чимало прикладів, коли з
перших років життя діти ди64

вували світ своїми музичними здібностями. Наприклад,
знаменитий угорський піаніст і композитор Ференц Ліст
навчився читати ноти швидше, аніж літери. Коли йому
було дев’ять років, він уперше виступив на публічному
концерті. Батько відвідував з ним будинки заможних
людей, де хлопчик грав на роялі. Інший відомий музикант Людвіг ван Бетховен змалку грав на концертах і
навіть склав три сонати, коли йому було лише тринадцять років!
А що робити батькам, якщо дитині не подобається музика? Тоді важливо допомогти синові чи донечці знайти
справу, яка їх цікавить, і розвивати інші здібності.
У династіях лікарів діти мають змогу чути, як батьки
розповідають про
здоров’я та різні
способи лікування.
Коли діти підростуть
і вирішать здобути
професію лікаря, їм
буде легше опанувати лікарську справу. Майбутні лікарі вивчають будову
організму й роботу всіх його органів. Вони мають знати
властивості різних ліків і цілющих рослин. Важливо також навчитися правильно спілкуватися із хворими й надавати їм медичну допомогу. Якщо у вашому роду були
лікарі, вас можуть особливо цікавити знання, необхідні
в цій професії.
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Що ж виходить? Багатство кожного роду — це здібності й уміння, які передаються від батьків до дітей. Цих багатств ніхто не може позбавити. Історія людства налічує
чимало відомих династій. Історія кожного роду може
навчити нас корисного. Важливо вивчати історію свого
роду не тільки для того, щоб продовжити його кращі традиції, але й щоб пізнати самих себе.

Практичне
завдання № 2
Прочитай прислів’я про рід і поясни їхнє значення:
• Без коріння сад не цвістиме.
• Без сім’ї та роду немає нації й народу.
• Шануй батька і неньку, то буде тобі скрізь гладенько.

Практичне
завдання № 1
Запиши до таблиці професії й захоплення представників свого роду. Спробуй визначити, хто з них найбільше
вплинув на твої захоплення.

Мій рід
Я
мої улюблені заняття, захоплення:
Рід тата

Професія,
Професія,
захоплення: захоплення:

Рід мами

Тато

Мама

Дідусь

Дідусь

Бабуся

Бабуся

Прадідусь

Прадідусь

Прабабуся

Прабабуся

66

Дай відповіді на запитання:

1. Які багатства передаються від покоління до
покоління?
2. Чи знаєш ти щось цікаве з історії твого роду?
3. Чому важливо знати про свій рід?
4. Як би тобі хотілося доповнити свою родову історію?
Мій настрій після уроку:
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Урок № 3

«Особливості занять
чоловіків і жінок»
Мій настрій сьогодні:

Вивчаючи історію і традиції українського народу та інших народів, ви помітили, що заняття чоловіків і жінок
відрізняються. Як відбувався цей розподіл? Які особливості чоловіків і жінок залишилися незмінними з
давніх-давен і до сьогодні? Спробуймо відповісти на ці
запитання.
Щоб виростити нове покоління, потрібно спочатку
створити йому гідні умови для життя. Такі умови важливі і для птахів, і для звірів, і для людей. У багатьох
птахів гніздо будує самець. А ось висиджує пташенят
самка. Якщо виникає небезпека, вони разом захищають своє потомство.
Можливо, ви чули, якими хоробрими бувають птахи,
коли їм доводиться захищати своїх дитинчат. Наприклад, якщо пташенятам загрожує куниця,
то птахи вигадують
таку хитрість. Самка
прикидається, що в неї
зламане крило, повільно кульгає і відходить
убік від гнізда. Злітає
і знову падає. Куниця
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намагається її наздогнати і відходить усе далі від пташенят.
А що ж робить у цей час самець? Зазвичай і він не гає
часу дарма. Перелітаючи з гілки на гілку, він тривожно
кричить. На його голос злітаються пернаті сусіди. Разом вони починають галасливо кружляти над ворогом,
клювати його і проганяти зі своєї території.
Цікаво, що навіть у тварин можна повчитися розподілу їхніх «обов’язків» і злагодженій поведінці.
У світі людей заняття чоловіків і
жінок теж відрізняються. Чи були
ви в дитячому садку? Вони чимось
схожі на пташині
гнізда. Тут буває
так само галасливо, але замість
птахів дітьми опікуються няні й виховательки. Ви звертали увагу, що
це майже завжди жінки. Саме вони зустрічають дітей
на порозі дитячого садка, годують, укладають спати,
навчають і граються з ними. Чому ж у дитячих садках
майже не буває нянь-чоловіків?
Одна з причин полягає в тому, що жінки від природи
мають більше здібностей щодо піклування про маленьких дітей.
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Погляньмо на станцію технічного обслуговування автомобілів. Тут працює
багато
фахівців.
Електрики перевіряють прилади, замінюють несправні
лампочки у фарах.
Слюсарі регулюють
механізми автомобіля. Якщо ми будемо уважні, то помітимо, що всім цим займаються переважно чоловіки.
Чому жінки обирають роботу няні й виховательки, а
чоловікам більше до вподоби техніка? Як виникли такі
відмінності?
Відомо, що в давні часи
чоловіки йшли на полювання або риболовлю,
а жінки доглядали за дітьми, годували малят і
гралися з ними. Щоб добре виховати дитину, жінкам потрібні уважність,
терпіння і ніжність. Цього
вони навчали і дівчаток. І дотепер багато дівчат граються з ляльками, навчаються їх переодягати, вкладають спати. Так від покоління до покоління передавалися та вдосконалювалися жіночі вміння піклуватися про
дітей.
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Але чому ж чоловікам так подобається техніка і будівництво? З давніх часів,
щоб
прогодувати
свої сім’ї, чоловіки
повинні були бути
вигадливими.
Для полювання, риболовлі і землеробства вони винаходили та створювали
різне приладдя. Для
захисту від звірів і
негоди — зводили
будинки. Цього вони навчали і своїх синів. І дотепер багатьом хлопчикам подобається будувати будинки з деталей конструктора, гратися з машинками і механізмами. Так від покоління до покоління вдосконалювалися
чоловічі здібності змінювати світ, робити його більш
комфортним для життя.
Підіб’ємо підсумок. На простих прикладах ми переконалися, що і у тваринному ствіті, і в людей існує природний розподіл обов’язків. Здавна чоловіки й жінки
обирали для себе різні заняття, що ґрунтувалися на
природних уміннях і схильностях. Кожному з нас важливо пізнати свої особливості, щоб зробити правильний вибір, чим займатися в житті.
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Практичне
завдання № 1

З’єднай стрілочками хлопчика
з тими заняттями, які найбільше придатні для чоловіків, а дівчинку — із заняттями, найпридатнішими для жінок.

Практичне
завдання № 2

Намалюй заняття, яким тобі
подобається займатися
у вільний час.

Дай відповіді на запитання:

1. Як птахи будують та захищають своє гніздо?
2. Чому вихователями в дитячому садку частіше працюють жінки, а не чоловіки?
3. Чому роботу з технікою та будівництво частіше обирають чоловіки?
4. Перелічи заняття, які тобі до вподоби.
Мій настрій після уроку:
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Урок № 4

«Спільні інтереси
майбутнього подружжя»
Мій настрій сьогодні:

На попередньому уроці ми дізналися про особливості
занять чоловіків і жінок. Ці особливості зумовлені самою природою.
Так, чоловік без жінки не може народити дитину і продовжити свій рід. Жінка для появи малюка також не
може обійтися без чоловіка. Малюкові потрібні і тато,
і мама. Щоб створити дружну родину, чоловік і жінка
мають дізнатися, чи підходять вони одне одному. Як це
зробити?
Ви, напевно, спостерігали, як собаки при зустрічі
уважно обнюхують один одного. Чому вони знайомляться саме так? Через запах вони дізнаються про
стать іншого собаки, його вік, здоров’я і навіть настрій.
Якщо собаки різної статі, то запах підказує, чи
можуть у них народитися
здорові цуценята. Після
обнюхування одні тварини відразу починають
гратися і веселитися,
а інші — проявляють обережність або ворожість.
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А як же люди можуть дізнатися, чи підходять вони одне
одному для створення сім’ї? Вони починають спілкуватися, ставлять запитання, висловлюють свою думку,
розповідають про себе.
Ви, мабуть, помічали, що з одними людьми вам легко
спілкуватися, а з іншими — ні. З деякими людьми нам
узагалі не хочеться розлучатися. Нерідко саме з такого
спілкування починається і дружба, і любов.

Але буває і навпаки. Залишаючись наодинці з людиною, вам нема про що говорити. Уявіть собі, що люди,
яким не цікаво одне з одним, одружаться і будуть жити
разом.

У таких людей може бути дуже нудна, нецікава сім’я.
І чоловік, і дружина згодом можуть пошкодувати про
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те, що створили сім’ю з людиною, яка їм не підходить.
Чого ж нас вчать ці приклади? Обираючи супутника
життя, необхідно переконатися, що із цією людиною цікаво спілкуватися. Теми для спілкування можуть бути
найрізноманітніші. Люди мають краще пізнавати одне
одного, дізнаватися більше про минуле. Деяким парам
подобається ввечері обговорювати події дня, підбивати деякі підсумки, вирішувати спільні завдання, розподіляти роботу. Також разом можна про щось мріяти, будувати спільні плани на життя. Важливо, щоб чоловік і
дружина поділяли інтереси одне одного.
Яким має бути цікавий співрозмовник? По-перше,
ця людина може розповісти щось цікаве. А по-друге,
із цікавістю, уважно слухає інших. Вона не перебиває,
дослуховує до кінця і тільки тоді висловлює свою думку. Ви теж можете стати цікавими співрозмовниками.
Спочатку перевірте, чи багато у вас захоплень. А потім
розвивайте їх: дізнавайтеся більше про улюблені справи, намагайтеся обговорювати свої захоплення із друзями. Поступово і ваші друзі долучатимуться до ваших
інтересів. Вони також дізнаватимуться щось нове, цікаве й розповідатимуть вам. Світ навколо вас ставатиме
цікавішим!
Підіб’ємо підсумок. Щоб створити дружну сім’ю,
люди мають дізнатися, чи підходять вони одне одному. Для цього вони спілкуються, визначають, чи багато в них спільних інтересів. Щоб бути цікавим співрозмовником, нам необхідно навчитися розвивати свої
інтереси і вміти вислуховувати інших.
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Постав «+» навпроти тих інтересів, які ти поділяєш. Допиши,
чого не вистачає. Підрахуй
кількість плюсів і зроби висновок, чи різнобічні в тебе
інтереси.

Практичне
завдання № 1

Музика
Спорт
Людина
Рукоділля
Рослини
Тварини
Птахи
Риби
Техніка
Здоров’я
Малювання
Співи
Математика
Танці

Усього:
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Практичне
завдання № 2
Прочитай прислів’я і поясни їхнє значення:
• Для кожного парубка знайдеться своя наречена.
• З доброю дружиною не знатимеш нудьги і горя.
• Коня пізнають за їздою, а людину — за спілкуванням.
• Ми з тобою — як риба із водою.

Дай відповіді на запитання:

1. Як собаки пізнають одне одного під час знайомства?
2. Як люди можуть дізнатися, чи підходять вони одне
одному для створення сім’ї?
3. З якою людиною (людьми) тобі цікаво спілкуватися?
4. Що ти можеш зробити для того, щоб бути цікавим
співрозмовником?
Мій настрій після уроку:
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Урок № 5

«Створення сім’ї:
звички і традиції»
Мій настрій сьогодні:

На попередньому уроці ми дізналися, що для дружної сім’ї важливі спільні інтереси. А що робити, якщо в
людей, які хочуть створити сім’ю, різні звички і сімейні
традиції? Чи зможуть вони дружно жити разом?
Передусім
пошукаймо
відповідь у світі природи. У багатьох фільмах
ми спостерігаємо історію
про те, як хтось зустрічає
в лісі маленьких ведмежат. Вони дуже кумедні,
грайливі і кудлаті. Але ось
із кущів з’являється ведмедиця, і тоді краще, що
може зробити герой фільму, — швидко тікати.
Цікаво, що нікому ще не доводилося бачити в бурих лісових ведмедів хоча б одного білого ведмежати. Чому?
Хіба у світі не існує білих ведмедів? Чому ж бурі та білі
ведмеді не утворюють потомства? Чому на світі немає
буро-білих ведмежат?
Науковці довели, що багато тисяч років тому в бурого і білого ведмедів був спільний предок. Потім їхній
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рід розділився. Бурі ведмеді живуть у лісах, а білі — на
дрейфуючих крижинах Північного полюсу. Уявімо, що
бурий ведмідь зустрівся з білою ведмедицею і вони з
першого погляду (або обнюхування) сподобалися одне
одному! Ось із цього й почалися б їхні негаразди.
Припустімо, що бурий ведмідь запросив білу ведмедицю до себе в гості. Чим він пригощатиме подругу?
Бурі ведмеді в основному харчуються рослинною їжею:
ягодами, жолудями, горіхами, корінням і стеблами
трав, а іноді — рибою. Натомість білі ведмеді звикли
полювати на морських мешканців: на кільчасту нерпу,
морського зайця і моржа. Це могло б стати першою
причиною ведмежої сварки. Можливо, наш ведмедик
відшукав би бджолиний мед і запропонував полярній
ведмедиці залізти на дерево. Але за Полярним колом
немає дерев, і ведмедиці
така ідея навряд чи сподобалася б.
Можливо, було б краще,
якби ведмежа пара переїхала на Північний полюс? Але бурому ведмедю навіть пересуватися
крижиною було б важко,
лапи роз’їжджалися б у
різні боки. Виявляється,
у білих ведмедів на підошвах росте шерсть. Тому
вони не ковзають по льоду.
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Щоб разом полювати, біла ведмедиця запросила б
свого приятеля поплавати у крижаній воді, але й це їм
би не вдалося. Шерсть білого ведмедя покрита спеціальним жиром. Завдяки цій речовині шерстинки злипаються між собою і не пропускають води, а між пальцями тварини є плавальна перетинка. У своїх мандрах
білий ведмідь може пропливати десятки і навіть сотні
кілометрів. А лісові бурі ведмеді до таких подорожей
зовсім не призвичаєні. На відміну від білих вони постійно живуть на одній території. Там вони годуються, а
на зиму залягають у барліг.
З барлогом ще одна неприємність. Бурий ведмідь
знаходить собі барліг у ямах під вивернутим корінням
дерев. Його зимовий сон триває до 195 днів. А в білих
ведмедів зимова сплячка коротша, до 80 днів. Уявіть
собі, що вони заснули разом. Ось біла ведмедиця прокинулася, а її друг усе ще спить... І його сон може тривати ще 3 місяці. Що ж їй робити? Вона ж знає, що будити
ведмедя, який не виспався, вкрай небезпечно... Ось і
виходить, що, незважаючи на загальну симпатію, біла
ведмедиця не змогла б жити в лісі, а бурий ведмідь не
проміняв би свого лісу на полярні крижини.
Можливо, людям простіше переїжджати одне до одного? Але як бути з їхніми звичками та сімейними традиціями? Наприклад, дівчина з африканської країни
познайомиться через Інтернет з юнаком, який живе в
селищі ескімосів. Вони захочуть побачитися і ближче
пізнати одне одного. Для початку дівчина з африканської країни приїде погостювати у край вічних снігів.
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З дитинства вона звикла до пекучого клімату і зелених
рослин. Чи зможе дівчина витримувати холод і щодня
носити незвичний та незручний для неї теплий одяг?
Чи схоче вона все життя бачити навколо себе тільки
білий сніг?
В африканських народів жінки здавна займаються
збиранням плодів. Вони знаходять плоди і ягоди, коріння і мурашиних личинок. З них готують особливі страви, а головними ласощами багато хто вважає смажених коників.
Але на півночі африканська
дівчина не змогла б показати
своє вміння добре розбиратися в рослинах, тому що їх тут
обмаль. А ті, що є, майже цілий
рік вкриті снігом... Якщо ж вона
все-таки вирішить залишитися
і вийти заміж, за її традиціями цей ритуал має провести
вождь африканського племені. А де ж знайти такого вождя
на півночі?
Ось і виходить, що молодим потрібно їхати на південь.
Але якби наречений вирушив зі своєю обраницею до
Африки, він не зміг би дотримуватися традицій свого народу. Адже за ними для одруження він повинен
заслужити прихильність дружини та її батьків умінням пасти оленів, вдалим полюванням і ловлею риби.
З виловом риби могли б виникнути особливі складнощі.
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За легендами південноафриканських народів, вода
небезпечна й населена підводними жителями. Тому до
неї забороняють підходити,
і багато хто взагалі не їсть
риби.
Крім того, наречений за
наречену повинен заплатити викуп — десять або дванадцять корів. Але на Крайній Півночі немає корів.
А чи підійдуть замість корів
олені і як їх привезти — не зрозуміло.
Що ж робити молодим: відмовлятися від вікових традицій роду чи розлучатися одне з одним? Це вони повинні обговорити й вирішити спільно. Ухвалювати таке
рішення потрібно до весілля, щоб потім жити довго і
щасливо!
Чому для нас ці приклади повчальні? По-перше, ми
побачили, що у природі не всі тварини можуть жити разом, навіть якщо вони далекі родичі. Тваринам можуть
не підходити клімат, умови життя, особливості полювання.
По-друге, у людському суспільстві кожний має свої
звички і сімейні традиції. Якщо дівчина і юнак захочуть
створити міцну сім’ю, їм важливо вивчити звички та
сімейні традиції одне одного і вирішити, чи згодні вони
їх дотримуватися.
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Обведи бурого лісового ведмедя та білу полярну ведмедицю. Порахуй, скільки між
твоїми малюнками відмінностей.

Практичне
завдання № 1

Практичне
завдання № 2

Розмалюй місце проживання
та представників північних і
південних народів. Яких кольорів більше на кожному малюнку? Чому?

Дай відповіді на запитання:

1. Чому у світі не існує буро-білих ведмежат?
2. Чому бурі ведмеді не змогли б жити на півночі,
а полярні ведмеді не погодилися б переїхати до лісів
Європи?
3. Чому африканській дівчині було б важко жити
в селищі ескімосів, а юнакові-ескімосу — в Африці?
4. Як звички і традиції вплинули б на їхнє спільне життя?
Мій настрій після уроку:
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Урок № 6

«Сімейні цінності»
Мій настрій сьогодні:

Ми дізналися, що для створення сім’ї важливо звертати увагу на інтереси, звички й сімейні традиції майбутнього подружжя. Але в кожної людини також є
особисті вподобання — цінності, які вона вважає головними в житті. Коли цінності людей не збігаються,
їм складно бути разом. Чи повинні цінності подружжя
збігатися і що буває, якщо вони зовсім різні? Саме
про це наш урок.
Чи відома вам казка
Ганса Крістіана Андерсена «Дюймовочка»?
У ній розповідається
про дівчинку, яка виросла у квітці з ячмінного зернятка. Згодом
Дюймовочку викрала
жаба, щоб на ній одружився її син. Головними цінностями для жаб були їжа
і сон. Дізнавшись про наміри жаби, бідолашна дівчинка гірко заплакала. Чому? Мабуть, для неї були важливими зовсім інші цінності.
На щастя, Дюймовочці вдалося втекти. Хрущ урятував дівчинку від погоні жаб і запропонував вийти за
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нього заміж. Але Дюймовочка не сподобалася іншим жукам і гусеницям. Чому? Тому
що вони цінували інші риси
зовнішності, а дівчинка не
була схожою на них ні обличчям, ні фігурою. Комахи насміхалися з дівчинки, а жук
не наважився її захистити. Він залишив Дюймовочку
одну, і їй довелося самотньо жити в лісі до зими. Рятуючись від холоду, вона заблукала до мишачої нірки,
де познайомилася з польовою мишею та її сусідом —
кротом.
Дізнавшись, що Дюймовочка мало їсть, кріт вирішив на
ній одружитися. Чому саме це
було для нього цінним? Тому
що він був дуже жадібним.
Кріт усю весну й літо рахував,
скільки зерна знадобиться,
щоб прогодувати Дюймовочку. До того ж він був сліпий і
не бачив її краси.
Однак розважливість і достаток не були головними
цінностями для Дюймовочки. Щодня вона приходила
до замерзлої пораненої ластівки і приносила їй трохи
їжі та води. Коли пташка набралася сил, щоб відлетіти в далекі теплі краї, дівчинка попросила взяти її
з собою. Там, на березі блакитного озера, біля ста87

ровинного мармурового палацу жили у квітах крилаті
ельфи. Принц ельфів звернувся до нашої героїні й запитав: «Як Вас звати, прекрасна дівчино?». Почувши у
відповідь «Дюймовочка», він вигукнув: «Яке дивовижне ім’я!». Принц попросив дівчину стати його дружиною. Цього разу Дюймовочка погодилася. На весіллі
ельфи кружляли квітковою долиною і вітали молодят з
початком сімейного життя. Усі вони подарували Дюймовочці подарунки. Найкращим була пара прозорих
крилець. Завдяки їм Дюймовочка могла тепер перелітати з квітки на квітку, як і її обранець. Тепер вона
відчувала себе щасливою!
Чому ця казка передається від покоління до покоління? Можливо, тому, що вона вчить нас не помилятися
у виборі своєї половини. Вона вчить усвідомлювати,
що в усіх людей різні цінності. Але для сімейного щастя цінності чоловіка і дружини багато в чому мають
збігатися.
Які ж цінності були важливі для Дюймовочки? Дівчинка любила природу, сонце, квіти. Вона цінувала
дружбу з ластівкою і свободу. Саме тому їй дуже сподобалися подаровані ельфами крила. З усіх героїв
розповіді тільки принц маленьких ельфів поділяв цінності Дюймовочки.
Чого ж нас навчає ця казка? Передусім того, що цінності дуже важливі для кожного. Обираючи майбутню
половинку, важливо звертати увагу, що є важливим
для кожного з партнерів. Якщо одному з них подобається подорожувати, а інший цінує домашній затишок,
це може стати причиною сварок. Якщо один більше
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цінує достаток, а інший — дружбу, їм теж важко буде
розуміти одне одного. Щоб не помилитися у виборі
друзів або сімейного партнера, необхідно знати свої
та його цінності. Отже, маємо визначити, що для нас
цінне, а що — ні. У різних людей цінності відрізняються. Міцна дружба й кохання будуються на основі спільних цінностей.

Практичне
завдання № 1

Розфарбуй картинку з казки
«Дюймовочка».
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Практичне
завдання № 2

Урок № 7

Обведи олівцем цінності, особливо важливі для тебе:

Дружба

Пригоди

Мій настрій сьогодні:

Задоволення

Навчання

МОЇ
ЦІННОСТІ

Кохання

Домашній
затишок

Подорожі

Відпочинок

Дай відповіді на запитання:

1. Які цінності були характерні для родини жаб у казці
«Дюймовочка»?
2. Чому Дюймовочка не сподобалася хрущам і гусені?
3. Що цінував у Дюймовочці сліпий кріт?
4. Чому Дюймовочка залишилася з принцем ельфів?
Мій настрій після уроку:

90

«Народження дітей
у родині»

Ми дізналися, як важливо мати спільні цінності в сімейному житті. Якщо запитати в батьків, що для них є
найціннішим, багато хто з них відповість так: наші діти.
Батьки щасливі, коли сміється дитина. Народження дитини — надзвичайно важлива подія. Як батьки мають
готуватися до цієї події? Поміркуймо разом.
Рослини не можуть подбати
про своє потомство, тому чимало насіння, потрапляючи в
несприятливі умови, гине. Ви,
напевно, бачили, як кружляє
і падає на землю насіння клена. Крилата форма насіння допомагає йому переноситися
на великі відстані. Якщо воно
впаде на асфальт або на дахи
будинків, йому не прорости.
А от птахи дуже відповідально і старанно готуються до
появи потомства. Зокрема, у
канарок самці й самки збирають пушинки, сухі травин91

ки, пір’ячко — усе, що стане в
пригоді для будівництва гнізда.
На облаштування пташиного
житла потрібно 2–3 дні. Потім самка відкладає 3–5 яєць
блакитно-сірого кольору з темними маленькими цяточками.
Уже через 12–13 днів із яєць
з’являються пташенята. Вони
народжуються сліпими. Самець
і самка разом вигодовують малюків. А через декілька
тижнів пташенята виростають і залишають гніздо.
Деякі тварини вважають, що народження потомства
буде безпечнішим під землею. Наприклад, борсуки —
це майстри-землекопи. Їхні нори — справжні підземні
міста. Хоча такими спорудами вони стають не відразу.
Спочатку борсук риє глибокий коридор і будує там приміщення. Поступово, з появою потомства борсуки розширюють і заглиблюють своє житло, прокладаючи нові
коридори під землею. Це
відбувається від покоління до покоління протягом
багатьох десятків, а то й
сотень років. Іноді довжина коридорів перевищує
200 метрів.
Навесні борсуки вилазять з нір. Самці відразу ж вирушають на пошуки їжі, а самки готують нору для майбутнього потомства. Дитинчата борсуків дуже вимогливі і
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примхливі. Щойно мати відійде, малеча починає пищати. Заспокояться борсученята лише тоді, коли батьки
будуть поруч.
Дитинчатам борсуків корисні сонячні ванни: у гарну погоду мама виносить їх
назовні. На сонці вона тримає їх доти, доки малюки
не починають пищати: це
означає, що сонячні ванни
потрібно припиняти. Приблизно у двомісячному віці борсученята самі починають виходити з нори й незабаром можуть здійснювати
разом з мамою невеликі прогулянки. Поступово прогулянки стають більш тривалими в часі. Наприкінці літа
молоді борсуки йдуть з нори, щоб почати самостійне
життя.
Які ж умови потрібні
для народження людини? Люди створили
комфортні умови для
проживання і не так залежать від природних
умов, як тварини. Разом
з тим вони втратили деякі природні здібності.
Тому безпечніше, якщо народження дітей відбувається
під наглядом лікаря у спеціальних пологових будинках.
Сучасні прилади дозволяють побачити дитину ще до
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народження і дізнатися про її стать. Іноді народжується двоє або більше дітей. З пологового будинку батьки
привозять дитину або дітей додому.
Чого ж передусім потребує новонароджений малюк?
Спочатку, як і в більшості тварин, дитина харчується
молоком мами. Але вже через кілька місяців меню дитини розширюється. Отже, родині доведеться купувати
більше продуктів.
Щоб маля росло здоровим, його потрібно купати і робити з ним зарядку. Новонароджений поки що не вміє
керувати своїм тілом. Більшість дітей можуть сідати
лише у віці близько 6 місяців, а ходити малюки починають ближче до року. Дитина постійно росте, і тому їй
необхідно купувати новий одяг.
Уночі малюк часто прокидається і просить їсти. Чому?
До народження він не знав, що буває день і ніч. Йому
ще доведеться звикнути до розпорядку життя. Уночі до
дитини найчастіше підходить мама, але якщо вона не
висипається і дуже стомлена, тато має їй допомогти.
Для сну та відпочинку малюка батьки повинні придбати безліч речей: візочок, ліжечко та інші дитячі
речі. Звичайно, з появою
дитини витрати сім’ї зростають. Щоб купувати все
необхідне, хтось із батьків
повинен працювати й забезпечувати родину.
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Як ми бачимо, поява дитини змінює все сімейне життя. Якщо в батьків дружні стосунки, вони разом долають труднощі. Добре, якщо сім’я готувалася до цієї події
заздалегідь. Тоді батьки можуть розподілити обов’язки
і спільними зусиллями виконати багато господарських
справ. Отже, з дитинства нам необхідно навчитися розподіляти наші обов’язки і домовлятися. Тоді в дорослому віці ми виконуватимемо це легко і з радістю!
Давайте узагальнимо все, про що довідалися на уроці. Ми з’ясували, що і у тваринному світі, і в людському
суспільстві поява потомства — це дуже важлива подія. Готуватися до неї необхідно заздалегідь. Птахи в
очікуванні пташенят в’ють гнізда. Багато тварин розширюють нори.
Батьки, чекаючи на дитину, мають підготувати житло
і придбати багато необхідних речей. Чоловік і дружина
повинні також правильно розподілити обов’язки між
собою, щоб діти отримували необхідну увагу та турботу
від обох і виросли сильними та здоровими.
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Практичне
завдання № 1

Напиши, які обов’язки
виконує у вашій родині тато,
мама і ти.

Практичне
завдання № 3
Прочитай прислів’я та поясни їхнє значення:

ТАТО
1.
2.
3.
4.

МАМА
1.
2.
3.
4.

Я
1.
2.
3.
4.

Практичне
завдання № 2
Намалюй предмети, які необхідно придбати батькам
новонародженої дитини.

• Діти — окраса дому.
• Мати годує дітей, як земля — людей.
• Добра квочка одним оком бачить зерно, а другим —
коршуна.
• Не той батько-мати, хто народив, а той, хто виховав,
вигодував і добра навчив.

Дай відповіді на запитання:

1. Як тварини готуються до появи потомства?
2. Чому про народження дитини подружжя повинно
подбати завчасно?
3. Що необхідно дитині в перші роки життя?
4. Як би тобі хотілося розподіляти сімейні обов’язки,
коли в тебе буде сім’я і з’являться діти?
Мій настрій після уроку:
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Урок № 8

«Виховання дитини.
Хто в сім’ї вихователь?»
Мій настрій сьогодні:

Нам уже відомо, як багато завдань необхідно вирішувати батькам з появою новонародженого. Дитина
народжується беззахисною, тому батьки відповідальні за її життя. Вони дбають про безпеку малюка, забезпечують його харчування, стежать за правильним
режимом, поки він не стане самостійним. Але яким чином батьки мають виховувати дитину? Дізнаємося про
це на уроці.
У тваринному світі більшість звірів виховуються на
прикладі своїх батьків. Батько і мати показують малятам, які можна їсти рослини або як вистежувати здобич, у яких випадках потрібно сховатися, а коли краще
захищатися.
Птахи вчать своїх пташенят майстерності польоту.
Наприклад, в орлів гнізда
містяться на скелі, високо в
горах. Доки пташенята маленькі, батько і мати приносять їм їжу прямо в гніздо.
А коли пташенята дорослішають, батьки кладуть їжу
не у гніздо, а подалі, ближче до краю скелі. Для чого?
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Крила маленьких орлів поступово вкриваються
пір’ям, отже, настає час їм вчитися літати. Пташеня тягнеться до їжі, підходить ближче до краю скелі і одного
разу зривається у прірву. Воно летить, перевертаючись
у повітрі, і щосили махає крилами. Якоїсь миті орлятко
з подивом помічає, що крила утримують його в повітрі
і воно вже не падає. Пташеня розуміє, що літати набагато цікавіше, аніж сидіти у гнізді!
А інше орля виявилося
слабкішим, швидко втомилося або злякалося. Воно
перестає махати крилами і
падає у прірву. Тоді орлиця
складає крила і каменем
летить донизу, щоб урятувати пташеня. Опинившись під ним, вона розправляє
крила і підхоплює орленя. Як ви думаєте, що вона робить далі?
Орлиця — терпляча мати. Вона не повертає орлятко
у гніздо, а несе ще вище, адже першого разу йому не
вистачило висоти. Орлиця піднімає пташеня високо
в повітря і знову скидає. Якщо й цього разу політ закінчиться невдало, пташеня піднімуть ще вище і знову скинуть. Це триватиме доти, доки орлятко не відчує
радість польоту на власних крилах. Таке навчання і
виховання допомагає пташенятам стати справжніми
орлами.
Яке ж виховання має отримати людина? І що станеться, якщо дитина не отримає належного людського виховання?
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Дорослим і дітям в
усьому світі відома
історія про Мауглі —
дитину, яка потрапила
у джунглі. Мауглі не
отримав людського
виховання і думав, що
народжений вовком.
Батько-вовк і мативовчиця виховували його, як своїх вовченят. Він жив у
зграї вовків і навчався в них усього: по-вовчому бігати і шукати сліди, бути
сильним і спритним.
Але з часом Мауглі дедалі більше помічав,
що дуже відрізняється від інших вовченят.
Щоб перемогти злого
тигра Шер-Хана, Мауглі вирушив по вогонь
до людей. У селищі він уперше побачив людей і зрозумів, який схожий на них зовні. Юнак спостерігав, як
живуть і спілкуються люди. Але звички і виховання Мауглі були зовсім іншими. Коли хлопець повернувся до
людей, він мав звірину силу та спритність. Однак йому
було надзвичайно важко засвоїти правила людського
життя. Мауглі не знав своїх батьків і не встиг у них нічого навчитися. А без людського виховання дитина не
може стати справжньою людиною.
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У чому ж полягає людське виховання і хто в
родині повинен виховувати дитину? Виховувати дитину означає
передавати їй свій життєвий досвід та знання.
Дитина ще не знає, що
можна, а чого не можна, що може нашкодити їй і чим вона може
зашкодити іншим.
Батьки, бабусі й дідусі розповідають дитині про світ природи і світ людей,
пояснюють, для чого потрібні різні предмети, навчають правил поведінки і передають сімейні цінності. Як
саме відбувається виховання в людей? На відміну від
тварин люди не тільки показують дітям світ, а й розповідають майбутнім поколінням про нього. Вони можуть
читати мудрі книжки й розповідати багато історій про
життя людей, про свій рід та його представників.
Виховання дитини є найважливішим обов’язком і
тата, і мами. Щоправда, татове виховання відрізняється від маминого. У тата можна навчитися мужності, твердості характеру, вміння будувати і ремонтувати.
У мами — акуратності, терпіння, ніжності. Так, завдяки єдності батьківського та материнського виховання
кожне покоління отримує і передає нащадкам мудрість
своїх попередників!
101

Практичне
завдання № 1
Розфарбуй картинки.

Про що ж ми дізналися на цьому уроці? Виховання
потомства — це найважливіший обов’язок і у тваринному світі, і в людей. Без виховання дитина не може
стати справжньою людиною. У вихованні дитини беруть участь і тато, і мама, але чоловіче виховання відрізняється від жіночого. Від кожного з батьків дитина
дізнається про світ природи і світ людей, про правила
поведінки і сімейні цінності.
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Практичне
завдання № 2
У БАТЬКА
1.
2.
3.
4.

Напиши, яких корисних умінь
тобі вдалося навчитися у своїх
батьків, дідусів та бабусь.

У МАТЕРІ
1.
2.
3.
4.

Практичне
завдання № 3

У ДІДУСЯ
1.
2.
3.
4.

У БАБУСІ
1.
2.
3.
4.

Прочитай прислів’я
та поясни їхнє значення:

• Зумій дитину народити, зумій і навчити.
• Ми не обираємо батьків, але вибираємо, якими
батьками станемо.
• Гарний приклад краще ста слів.
• Молодь багата мудрістю батьків.

Дай відповідь на запитання:

1. Як у тваринному світі виховують дитинчат?
2. Чому дітей потрібно виховувати?
3. Хто в сім’ї має займатися вихованням дитини?
4. Які якості тобі хотілося б виховати у своїх майбутніх
дітей?
Мій настрій після уроку:
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Ми завершили вивчення розділу «Родина». Що вас найбільше зацікавило? Подорожуючи різними сімейними
традиціями, ми пізнавали справжні скарби людського
роду. Чи вдалося нам знайти свої родові скарби?
Ми намагалися з’ясувати спільне та відмінне в заняттях
чоловіків та жінок.
З’ясували, що без спільних інтересів людям важко створити щасливу сім’ю. Ми виявили, що одні звички і традиції
можуть сприяти, а інші, навпаки, перешкоджати створенню дружніх стосунків та сім’ї.
У майбутньому ви захочете створити свої сім’ї і стати
батьками. Тому вперше ми розглянули тему народження
і виховання дитини. Ми сподіваємося, що набуті знання
допоможуть вам у майбутньому створити міцну сім’ю і виховати гідне покоління дітей.
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РОЗДІЛ 3
СВІТ
У цьому розділі ми здійснимо прогулянку вечірнім містом і дізнаємося, звідки з’являється світло в будинках
і на вулицях, куди поспішають люди після роботи і хто
не відпочиває навіть уночі. Ми познайомимося з людьми, від яких залежить життя сучасних міст та селищ,
довідаємося про їхні професії і визначимо, які професії
підходять саме вам.
Ми з’ясуємо, які зміни відбулися у світі за останні століття, які винаходи полегшили життя сучасної людини.
Спільно визначимо, які ресурси потрібні людям, щоб
будувати і створювати що-небудь нове. Дізнаємося,
яких природних ресурсів на Землі більше, а які важливо особливо берегти. Ознайомимося з новими технологіями, що ґрунтуються на використанні магнітів.
На уроках ми будемо шукати відповіді на запитання:
«Як рослини і тварини відчувають магнітне поле Землі?», «Чи є залізо в нашому організмі?». Від вивчення
найдрібніших частинок ми перенесемося в космос і
спробуємо з’ясувати, що відбувається з магнітним полем Землі, чому планети не залишають Сонячну систему і що за дивовижне явище — розширення Всесвіту.
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Урок № 1

«Вечірнє місто»
Мій настрій сьогодні:

У другому класі ми з вами почали знайомитися з життям сучасних міст. Дізналися про магазини, в яких продають товари, і аптеки, в яких можна придбати ліки. Ми
довідалися про банки, де зберігають гроші, відвідали
дитячі майданчики та інші цікаві місця.
Давайте продовжимо нашу подорож такими знайомими вулицями, які мають безліч секретів та цікавих
історій.
Чи доводилося вам коли-небудь дивитися на
землю з висоти пташиного польоту? У сутінках людські поселення
зовсім не схожі на ті, які
ми бачимо вдень. Якщо
подорожувати літаком,
в ілюмінатор ми зможемо побачити, як на тлі темних обрисів гір і лісів раптом
спалахують візерунки яскравих вогнів. Одні вогники
шикуються в лінії — це дороги і автомагістралі, якими
мчать автомобілі. Інші вогні об’єднуються у групи — це
площі й житлові квартали. А ось освітлені прожекторами майданчики.
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Це стадіони, на яких
відбуваються спортивні
змагання. На будівництво таких величезних
споруд потрібні роки
праці багатьох людей.
А чи змогли б ви відшукати ввечері з висоти свій будинок і свою школу? Потрібно згадати, які
найвищі і яскраво освітлені будівлі розташовані поруч
з ними.
Звідки ж люди беруть стільки енергії, щоб освітлювати міста й селища? Звідки ми отримуємо електрику в
нашому будинку? Щоб її виробляти, будують електростанції. Чи відомо вам, де розташована найближча до
вас електростанція? А як електроенергія потрапляє до
вашого будинку?
Ви, мабуть, помічали на вулицях стовпи з електричними дротами. Через них електрична енергія передається від електростанцій до кожного будинку і підприємства.
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Вечірніми вулицями після
роботи люди поспішають додому. Їм потрібно відпочити й
набратися сил перед наступним робочим днем. Деякі з
них заходять до крамниці,
щоб придбати продукти на
вечерю, а декотрі — йдуть
повечеряти до кафе чи ресторанів. А як продукти потрапляють до крамниць і кафе?
Їх привозять зі складів вантажними машинами. Щоб
продукти не зіпсувалися, їх
зберігають у величезних холодильниках.
У кіосках можна придбати
газету з новинами або журнал із цікавими статтями.
А де друкують газети і журнали? Друковану продукцію
виготовляють на спеціаль110

них підприємствах — друкарнях. А звідки з’являються
новини, про які нам розповідають газети й журнали?
Щоб збирати новини, в усьому світі працюють інформаційні агентства.
Журналісти й репортери передають свої повідомлення до редакцій. Потім ця інформація
потрапляє на сторінки видань.
Багато великих
міст і маленьких
населених пунктів
пишаються своїми
парками і скверами. Гуляючи в парках, люди насолоджуються свіжим повітрям, красивими деревами, кущами та квітами і відновлюють сили.
А чи є улюблене місце відпочинку у вас?
Куди ще поспішають жителі міста ввечері? Нерідко
на роботі їм доводиться довго сидіти на одному місці за
комп’ютером. Щоб зняти втому і зміцнити здоров’я, вони
займаються спортом. Увечері на них чекають спортивні
комплекси з тренажерними
залами і басейнами.
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З настанням ночі здається, що місто засинає. Згасають вогні у вікнах будинків. Але деякі установи і служби
продовжують працювати. Проходячи біля хлібозаводів,
можемо відчути запах свіжого хліба. Цілісіньку ніч трудяться тут працівники. А вранці машини доставляють
хліб, булочки й тістечка до магазинів, кафе і ресторанів.
Іноді тишу сонного міста перериває тривожний звук
сирени. Це пожежні машини мчать на виклик. Звідки
ж вони з’явилися? Вони відправляються з пожежної
частини. І вдень, і вночі пожежні служби охороняють
безпеку міста. Якщо трапляється пожежа, вони якнайшвидше прибувають у потрібне місце й гасять полум’я.
Сучасне місто важко собі уявити без асфальтованих
доріг і тротуарів. Дороги з’єднують житлові масиви,
парки та стадіони. Якщо не буде доріг, то як люди зможуть пересуватися містом? Як вони вчасно дістануться до роботи і повернуться додому?
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Як товари і продукти доставлять до крамниць? Щоб
пожежні машини швидко прибули до місця події, їм теж
потрібні якісні дороги.
Кожна дорога, кожна вулиця і провулок мають свою
назву. Часто вулиці називають на честь видатних людей: письменників, поетів, науковців. А що видатного
вам хотілося б зробити, щоб вулицю назвали на вашу
честь?
Підбиваючи підсумок, давайте замислимося, скільки
цікавого нас оточує! Кожного дня ми можемо бачити
стадіони, магазини, кафе і парки. Можливо, ці місця
стали для нас уже звичними. Та чи часто ми знаємо їх
історію? Хто їх побудував, що було тут раніше і що буде
в майбутньому? Те, яким стане наш світ, залежить і від
кожного з нас.
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Практичне
завдання № 1
Досліди походження назви свого міста або села. Напиши.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Дай відповіді на запитання:
1. Звідки до наших будинків надходить електроенергія?
2. Які установи і служби працюють не тільки вдень, а
й уночі?
3. Які місця відпочинку є у твоєму місті (селі)?
4. Про що може розповісти назва твоєї вулиці, міста
або села?
Мій настрій після уроку:

Практичне
завдання № 2
Намалюй посередині свій будинок та місце, де знаходиться твоя школа. Підпиши назви вулиць і магазинів.
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Урок № 2

«Цінність знань»
Мій настрій сьогодні:

На минулому уроці ми подорожували вечірнім містом.
Ми дізналися, звідки з’являється електроенергія в наших будинках, де друкують газети й журнали, які служби і підприємства не припиняють роботи навіть уночі.
Однак організації і підприємства не можуть працювати без участі людей. Кожен із працівників є фахівцем у
своїй справі. Які знання їм потрібні і де вони їх здобули?
На цьому уроці ми познайомимося із сучасними професіями людей, які забезпечують нам комфортне життя.
Колись давним-давно на світі не було шкіл. Діти навчалися ремесла у своїх батьків. Якщо батько був хліборобом, то й сини навчалися в нього обробляти землю і збирати врожай. Якщо мама вміла добре вишивати, доньки
теж навчалися в неї цього ремесла. А що було робити,
якщо діти хотіли займатися в житті таким заняттям, яке
не було відоме їхнім батькам?
Щоб отримати інші знання й оволодіти іншою професією, необхідно було знайти майстра, який
володів цим мистецтвом. За навчання треба було йому заплатити. Таку розкіш не всі могли собі
дозволити. До того ж багато вчи116

телів передавали знання й секрети майстерності тільки
одному або кільком учням.
Важко собі уявити, але ще кілька століть тому багато
людей не вміли ні читати, ані рахувати. Вони навіть не
могли написати одне одному листа і просили зробити це
грамотну людину.
Знання завжди цінувалися
і передавалися від покоління
до покоління. Чи може людина без знань конструювати
і збирати автомобілі? Уявляєте, що це буде за автомобіль? А чи довірили б ви своє
здоров’я лікареві, у якого не вистачає знань? Звичайно,
що ні. Для того щоб збирати комп’ютери, телефони і будувати будинки, людям також потрібні знання.
Для передачі знань від покоління до покоління в різних країнах світу почали створювати школи для дітей.
У школі вивчають різні предмети. Але одні з них вам
можуть подобатися більше, а інші — меншою мірою.
І це чудово! Чому? Тому що вже зараз ви можете пізнавати себе й обирати ту справу в житті, яку виконуватимете із задоволенням!
Щоб добре виконувати роботу, потрібно знати про
неї якомога більше. Які ж знання необхідні фахівцям на
електростанціях, щоб у школах було освітлення, працювала їдальня і дзвінки на перерву лунали вчасно? Працівники електростанцій мають знати закони, за якими
працює техніка, і бути обізнаними в електричних схе117

мах і приладах. Якщо вам подобається спостерігати, як
працює техніка та електричні прилади, то, можливо, ця
справа саме для вас.

А які знання потрібні, щоб видавати газети і журнали?
Хто вирішує, які статті в них друкувати? Хто може перевіряти тексти, щоб не було помилок? Цим займаються
редактори. Якщо вам подобається читати й виправляти
помилки, то, ймовірно, ця робота — для вас!
Щоб створювати парки й доглядати за рослинами, теж
потрібні знання. Фахівців, які цим займаються, називають агрономами. Агроном повинен знати особливості
вирощування різних видів рослин. Ці люди також уміють лікувати рослини і використовувати
різні добрива для їхнього
росту. Вам подобається
доглядати за рослинами? Якщо так, то ця професія може вам підійти!
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А чи потрібні знання для того,
щоб тренувати людей у спортивних комплексах? Іноді праця тренера здається легкою;
потрібно лише показувати
людям, як правильно робити
вправи. Насправді це дуже відповідальна робота. Тренер має
знати, як влаштоване людське
тіло. Перед початком тренувань
він також з’ясовує особливості кожної людини і складає
індивідуальну програму. Можливо, вам дуже подобається займатися фізкультурою або спортом і ви хотіли б
навчати цього інших? Тоді професія тренера може бути
для вас!
Агрономи і тренери не працюють ночами, а ось у пекарів
є нічні зміни. Які знання їм потрібні, щоб правильно випікати
смачний хліб і булочки? Пекар
має знати багато про продукти
й рецепти приготування хліба.
Досвідчений пекар визначає на
«око», чи готовий його виріб. Він
повинен бути фізично витривалим, мати тонкий нюх і розвинений смак. Що буде, якщо пекар
переплутає рецепт і замість цукру покладе до торта подвійну порцію солі? Уявіть, що такий торт потрапить до
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іменинника на стіл. Гості можуть дуже здивуватися! Як
дізнатися, що саме ця професія — ваша? Якщо вам подобається готувати і спостерігати, як це роблять інші, то
цілком можливо!
А чи треба вчитися,
щоб стати пожежником? Виявляється, так!
Чого навчають майбутніх пожежників? Вони
повинні добре знати
правила гасіння вогню,
уміти працювати із сучасною технікою. Щоб
запобігти пожежі, вони також розповідають людям про
правила безпеки. А чи кожна людина може стати пожежником? Чи бачили ви коли-небудь пожежників-жінок?
Уявіть, що під час гасіння пожежі потрібно буде розгрібати важке каміння й виносити поранених. Тут потрібна велика сила і витривалість. Тому ця робота більше
підходить чоловікам. Проте не кожний чоловік володіє
необхідними якостями, щоб стати пожежником. Для цієї
роботи потрібні люди сміливі, відповідальні, з великою
силою волі. Якщо ви саме така людина, то в майбутньому ця героїчна професія може стати вашим покликанням!
Райони міста з’єднуються великими і маленькими дорогами. А хто їх будує та ремонтує? Цим займаються дорожні працівники. Чи може таку роботу виконувати людина без освіти і навичок? Виявляється, щоб правильно
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покласти дорогу, необхідно знати властивості
будівельних матеріалів,
особливості асфальту і
бетону. Також працівникам дорожніх служб потрібно вміти боротися
взимку з ожеледицею та
сніговими заметами.
Чому ж іноді замість рівної і красивої дороги людям доводиться їздити по вибоїнах та ямах? Звичайно, ви здогадалися: замість справжнього фахівця тут працювала
безвідповідальна людина, що не володіє необхідними
знаннями. Цієї професії, як і інших, треба спочатку навчитися. Якщо вам подобається спостерігати за дорожніми роботами, вивчати дорожні знаки і що-небудь будувати своїми руками, то будівництво доріг може стати
вашою справою життя.
Підіб’ємо підсумок. Ми дізналися, що в давні часи не
всі люди могли отримувати знання й обирати собі професію. Знання мають особливу цінність, тому люди їх
передають від покоління до покоління. Щоб стати гарним фахівцем, важливо знати свої природні схильності й отримати гарну освіту. На кожному шкільному уроці
ви можете поповнювати свої знання. Знання про себе
та різноманітні заняття людей допомагають не помилитися у виборі професії. А правильний вибір професії —
одна з важливих умов людського щастя!
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Проведи олівцем лінію до
малюнків тих занять, які
найбільше тобі до вподоби.
Домалюй те, чого не вистачає.

Практичне
завдання № 1

Практичне
завдання № 2

Упиши в табличку, які професії
ти вже знаєш.
Професії

Проводити спортивні
тренування

Займатися озелененням

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дай відповіді на запитання:

Гасити пожежі

Будувати дороги

1. Чому в різних країнах почали створювати школи?
2. У чому полягає цінність знань?
3. Які знання потрібні різним фахівцям?
4. Як правильно обрати свою професію?
Мій настрій після уроку:

Працювати на
електростанціях
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Редагувати
журнали і газети
Випікати хліб
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Урок № 3

«Знання змінюють світ»
Мій настрій сьогодні:

На попередньому уроці ми говорили про цінність
знань і важливість гарної освіти. Іноді здається, що сучасні міста й селища завжди були такими: з освітленими вулицями й асфальтованими дорогами. Проте ще
кілька століть тому все було інакше... Хочете дізнатися
як?
Уявіть, що ви виходите на вулицю, де зовсім немає
освітлення. Лише місяць і зірки світять вам. У темряві назустріч ідуть люди, але їх важко навіть розгледіти.
Без світла і в маленькому поселенні можна заблукати,
а у великому місті — тим паче.
Саме тому люди здавна намагалися освітлювати місця
свого проживання. Спочатку вони використовували
для цього дрова, адже знаннями про газ та електрику
тоді ще не володіли. У давніх Афінах, наприклад, уночі розпалювали багаття на
міських площах. Багаття використовували для освітлення й обігріву в зимовий час.
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Але дрова в багатті швидко згорали,
а в дощову погоду — не горіли взагалі.
І люди почали міркувати: «Що ж горить
довше і не гасне у вологу погоду?».
Вони помітили, що гілки, просочені
смолою, не згорають так швидко. Ці
знання допомогли їм використовувати
смолу для освітлення вулиць. Так, у Парижі на розі кожної вулиці з 10 години
вечора до 4 години ранку запалювали
горщики зі смолою. У Давньому Римі до стін будівель
прикріплювали смолоскипи.
Однак смола не завжди була в наявності, а олія горіла не гірше. Тому в нових вуличних ліхтарях і використовували олію. Світло економили: у місячні ночі ліхтарі не запалювали, навіть якщо небо було затягнуте
хмарами. Чому освітлення економили? Справа в тому,
що олія для ліхтарів коштувала недешево.
Пізніше люди винайшли освітлення з використанням керосину й
газу. Ось тільки яскравість цих ліхтарів була незначною. У пошуках
більш дешевого та яскравого освітлення люди накопичували знання,
розробляли нові технології.
Згодом вони дізналися про електрику і навчилися
нею керувати. До початку ХХ століття в багатьох країнах з’явилися електричні ліхтарі. Сьогодні від звичай125

них лампочок люди переходять
до світлодіодних ламп, які більш
надійні і споживають менше
електроенергії. Нові знання допомогли зробити вуличне освітлення таким, яким ми його бачимо сьогодні!
Під яскравими ліхтарями в
парках люди можуть навіть читати газети. Але чи завжди газети друкували на папері? Виявляється, у давнину люди не знали, як робити папір.
Новини та листи вони писали на глиняних табличках і
дерев’яних дощечках. Таблички вішали на площах і доставляли заможним городянам.
Однак писати на табличках було не
дуже зручно. Уявіть, що замість кожної сторінки у ваших зошитах — табличка з глини. У портфелі все це, без
сумніву, не поміститься… Такі зошити
не кожний зможе донести до школи, а
потім — додому.
Коли люди винайшли папір — усе
змінилося. Паперові газети вже не
треба було переписувати від руки. Тисячі примірників можна було друкувати на верстаті. Завдяки новим
знанням з’явилася можливість вчасно передавати новини та повідомлення. Цим користувалися навіть королі.
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Так, король Англії Карл II
розмістив у газеті оголошення про зникнення улюбленого собаки. У XX столітті
з’явилися радіо, телебачення та Інтернет. Тепер про
новини люди можуть дізнаватися дуже швидко й одночасно в різних куточках світу.

А чи змінилося що-небудь
у приготуванні хлібобулочних виробів? Були часи,
коли про випікання хліба
люди нічого не знали. Перші хлібобулочні вироби, на
думку деяких учених, були
спечені з жолудів. А з пшениці люди стали випікати
хліб приблизно сімнадцять тисяч років тому. Як це сталося? Учені припускають, що людина під час полювання або прогулянки знайшла дику пшеницю і спробувала зерно на смак. Воно їй дуже сподобалося. Людина
пригостила своїх друзів. Ось так люди дізналися про
смак зерна. Згодом вони навчилися перетирати зерна в кам’яних ступах, змішувати з водою і випікати на
камені. Так готували пшеничні коржі. Свої знання про
приготування хліба люди передавали від покоління до
покоління. Тільки потім, у Давньому Єгипті, з’явилися
перші пекарні.
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Сьогодні у світі працюють сотні тисяч хлібозаводів,
оснащених сучасним обладнанням. Нові знання полегшили приготування продуктів харчування людей.
Чимало змін відбулося і в роботі пожежників. Раніше одна іскра з печі або каміна
могла знищити все
місто, адже більшість
будинків будували з
дерева. Люди не знали, як краще боротися
з вогнем. Деякі батьки вчили дітей правил
безпеки, але що вони
могли вдіяти, якщо пожежа вже трапилася?
Пожежники їхали на спеціальних возах, запряжених
кіньми, і везли бочки з водою. Дванадцять чоловік качали воду насосами, змінюючи одне одного. Ще близько тридцяти — носили її відрами. Уявляєте, якою важкою була така робота?
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Нові знання й технології допомогли вдосконалити роботу пожежників. Сьогодні пожежні команди вирушають на завдання на швидких сучасних машинах, а воду
для гасіння вогню подають автоматично.

Одяг пожежників був дуже недосконалим. Натомість сучасні костюми витримують високу температуру й добре захищають тіло. У них є
складки, якими стікає вода для охолодження.
Дороги, якими мчать автомобілі,
теж не завжди були такими. Перші
дороги виникли тисячі років тому.
Чому люди вирішили їх будувати?
Їм важко було пробиратися через
непрохідні ліси й болота. Люди почали прорубувати в лісах стежки.
Але сильні дощі розмивали такі дороги, ними неможливо було їздити
навіть кіньми.
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Як же зробити дорогу, щоб її
не розмила вода? У давнину
люди не володіли знаннями про
сучасні матеріали — асфальт і
бетон. Тому дороги стали робити з деревини. Уявляєте, як
трясло карету, коли вона їхала
такою дорогою! А що відбувалося з товарами, які перевозили на великі відстані? Потім
люди почали будувати дороги з
каменю. Але де його взяти в такій кількості?
Правителі деяких міст видавали укази про те, що за в’їзд
до міста потрібно розплачуватися камінням. З цих каменівкругляків мостили дороги — мостові. Ці дороги були
довговічними, але не дуже рівними. Пройшло багато
років, аж поки дороги почали асфальтувати.
Отже, ми дізналися, що вулиці не завжди були освітленими, а дороги — асфальтованими. За кожним відкриттям приховане знання, творчість і праця різних
фахівців. Як передаються знання? Спочатку у школі ви
опановуєте знання, які вже отримані кимось раніше.
Але якщо їх вчасно не поповнювати, вони швидко застаріють. Тому вам слід не тільки вивчати те, що вже
відомо, а й відкривати нові знання для вдосконалення
світу!
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Практичне
завдання

Уяви місце свого проживання через
50 років. Намалюй, яким воно може
бути в майбутньому, і розкажи про
головні зміни у твоєму місті (селі).

Дай відповіді на запитання:
1. Як нові знання і винаходи допомагали людям покращити вуличне освітлення?
2. Чим відрізняються сучасні газети від тих, які були
раніше?
3. Чому праця пожежників сьогодні безпечніша, аніж
кілька століть тому?
4. У чому полягає відмінність сучасних доріг від тих, які
були в минулому?
Мій настрій після уроку:
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Урок № 4

«Земні ресурси
і нові технології»
Мій настрій сьогодні:

На попередньому уроці ми розглядали зміни, що відбулися у світі. Ми дізналися, як люди, використовуючи
знання, робили винаходи, що полегшували важку працю і покращували життя. Щоб будувати і створювати
що-небудь, нам потрібні не тільки знання, а й матеріали — ресурси. Можливо, у майбутньому ми отримаємо
необхідні матеріали з інших планет. Але поки що люди
користуються тими ресурсами, які є на планеті Земля.
Поміркуймо, де знаходяться ресурси? Природні ресурси оточують нас
скрізь — це вода, повітря, рослини й підземні
багатства. Шкільні парти, вікна і стіни, зошити і
книжки — усе створено
із земних ресурсів. Щоб
добувати ресурси і правильно використовувати їх, людям потрібні знання і нові технології.
Які ресурси необхідні для того, щоб працювали електростанції? Багато електростанцій використовують
воду. Саме вона обертає лопаті величезних турбін і до132

помагає отримувати електричний струм. Вода — один
з найцінніших ресурсів нашої планети. Але для отримання електричної енергії річки перегороджують греблями, і вода в них стає брудною. Від цього страждають
рослини і мешканці водойм.
Пошук нових безпечних технологій спонукав учених до ідеї
використання енергії Сонця.
Щоб збирати її, винахідники
створили сонячні батареї, що
перетворюють сонячну енергію
в електричну. З таких батарей
будують цілі електростанції.
А які ресурси потрібні, щоб
друкувати газети і журнали?
З чого виготовляють папір?
Спочатку рубають дерева, розпилюють їх і привозять на фабрику. На фабриці машини
знімають з дерева кору, подрібнюють його до крихти і змішують з водою. Якщо на папері
потрібно буде писати, додають
клей, що відштовхує вологу.
А щоб написане не розтікалося, у майбутній папір
додають спеціальні смоли.
Дерева — теж цінний ресурс нашої планети. Щоб дізнаватися про новини сьогодні, зовсім не обов’язково
винищувати ліси. У сучасному світі дедалі частіше використовують електронні газети й журнали. Їх можна
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читати в Інтернеті за допомогою телефонів, планшетів або комп’ютерів. Так
новини набагато швидше
потрапляють до читачів,
до того ж при цьому можна зберегти ліс.
Які ж ресурси потрібні
для будівництва сучасних доріг?
Більшість доріг будують з асфальту та бетону. Ці матеріали роблять з піску, смоли і дрібних каменів — щебню. В основу дороги кладуть пісок, на нього — щебінь,
а зверху — шар асфальту або бетону.
Асфальт
Щебінь

Пісок
«Материковий» ґрунт

Пісок відомий усім, адже більшість з нас гралися в пісочниці, будували фігури й пісочні міста. Ми знаємо, що
пісок м’який. Якщо впасти на нього, не буде дуже боляче. Чому ж з такого м’якого матеріалу будують дороги,
якими їздять важкі вантажні машини? З чого складається пісок?
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Якщо подивитися на піщинки під мікроскопом, ми побачимо дивовижну картину! Різнобарвні піщинки химерної
форми просвічуються. Ось
по таких скарбах ми ходимо
босоніж! Але незважаючи
на крихкість, піщинки не руйнуються під вагою, а пісочна основа не стискується під
важкими вантажними машинами.
Де ж добувають пісок? Його
на нашій планеті чимало! Пісок видобувають з дна річок
і морів, на рівнинах і в горах.
Використовують спеціальну
потужну техніку — екскаватори та самоскиди.
Сучасні дороги набагато
міцніші, ніж ті, якими люди користувалися в давнину. Чи є
в них недоліки? Час від часу
дороги руйнуються і потребують ремонту. А чи можуть
автомобілі їздити так, щоб не псувати дорожнє покриття? Деякі вчені переконані, що для цього доцільно
створювати автомобілі на магнітній подушці. Що ж це
за автомобілі і для чого потрібен магніт? Про це ми з
вами дізнаємося на наступному уроці.
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Практичне
завдання

Підіб’ємо підсумок. Ми дізналися, що для будівництва доріг і виробництва товарів необхідні
матеріали — ресурси. Одних ресурсів на нашій планеті
достатньо, а інших — не так багато. Розвиваючи нові
технології, люди прагнуть якомога менше залежати від
тих ресурсів, які можуть закінчитися. Можливо, саме
ви придумаєте технології, які не потребують використання земних ресурсів узагалі.
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Пофантазуй, якими можуть стати в
майбутньому дороги та транспорт
в Україні. Намалюй їх.

Дай відповіді на запитання:

1. Які ресурси потрібні для отримання електричної
енергії?
2. З чого виробляють папір для газет і журналів?
3. Які матеріали використовують для будівництва
доріг?
4. Яких ресурсів на Землі достатньо, а які необхідно
споживати особливо ощадливо?
Мій настрій після уроку:
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Урок № 5

«Історія магніту
та його застосування»
Мій настрій сьогодні:

Ми вже знаємо, що всі предмети, які нас оточують,
створені з природних ресурсів — багатств нашої планети. Одних ресурсів на Землі більше, а інші — треба
берегти. Щоб дбайливіше витрачати ресурси, люди
створюють нові технології. Деякі з них ґрунтуються на
використанні магнітів. Про це наш урок.
Нові технології з’являються в нашому світі постійно.
Наведемо приклад. Чи їздили ви в метро? Щоб сісти
в електропоїзд, потрібно пройти через турнікет. Для
цього раніше використовували дрібні монети. Але постійно носити із собою монети не дуже зручно. Тому замість монет стали випускати пластикові жетони. Жетони легкі, їх було зручніше носити в кишенях і в гаманці.
Але з появою пластикових карток усе змінилося.
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На магнітній смузі картки може зберігатися інформація про будь-яку суму грошей. Потрібно лише провести
карткою по магнітному приймачу турнікету, і ви в метро! І головне — не потрібно виготовляти величезну
кількість монет і жетонів. Це стало можливим завдяки
використанню властивостей магніту.
Як же винайшли магніт?
Давня легенда розповідає
про пастуха на ім’я Магніс.
Одного разу в нього пропала вівця, і пастух пішов
у гори на її пошуки. Забрів
Магніс у кам’янисту місцевість і раптом відчув, що
його чоботи прилипли до
каміння. Він помацав рукою камені — сухі й до рук не
липнуть. Пішов знову — знову чоботи прилипають. Тоді
він сів, роззувся, взяв чобіт у руки і став ним проводити по камінню. Доторкнеться шкірою і підошвою — не
прилипають, а коли торкнеться цвяхами — важко відірвати.
Була в Магніса палиця із залізним наконечником. Він
торкнувся каменю деревом — не
прилипає; торкнувся залізом — прилипло так, що відривати потрібно.
Магніс роздивився уважно камінь,
який був схожий на залізо, і приніс
його шматки додому. Відтоді люди дізналися про цей «камінь» і назвали
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його магнітом. Слово «магніт» багатьма мовами перекладається як «люблячий, той, що притягає до себе».
Так, давньою поетичною мовою, описано властивість
магніту притягувати, «любити» залізо.
Учені почали досліджувати властивості магніту. Вони
встановили, що в ньому є два полюси. Дослідники також дізналися про притягання і відштовхування магнітів. Простір навколо полюсів магніту, в якому проявляються магнітні властивості, назвали магнітним полем.
Ми не бачимо цього поля, але можемо використовувати його дію.
Як магнітні технології сприяли вдосконаленню нашого світу? Розгляньмо це на прикладі транспорту. Транспортом ми можемо швидко дістатися до потрібного
місця.
А як ви добираєтеся до школи?

У метро електропоїзд
рухається рейками. Від
рейок електрика надходить до його двигуна.
У двигуні використовуються магніти, які створюють магнітні поля.
Коли електрика подається до двигуна, він починає обертати колеса і
вагони везуть пасажирів
підземними магістралями.
У тролейбусах і трамваях також використовують магніти. Тільки
електрика подається у двигун тролейбуса не рейками,
а дротами.
А чи є магніти в автомобілях? Поки що в багатьох з
них як паливо використовуються газ або бензин. Але
з кожним днем на наших дорогах з’являється дедалі
більше електромобілів.

Деякі діти і вчителі живуть недалеко від школи і приходять до неї пішки. Хтось користується метро або їде
у тролейбусі. А деяких дітей батьки привозять на автомобілі. Так хто ж потрапляє у школу завдяки використанню магнітів? Давайте поміркуємо.
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У двигуні електромобіля також застосовуються магніти. Однак на відміну від метро і тролейбусів електромобілям не потрібні рейки і дроти. Так само, як і мобільні телефони, вони можуть заряджатися від звичайної
електричної розетки.

N — північний полюс
S — південний полюс у магнітах

Яким може бути майбутнє нашого транспорту? Уже
зараз винахідники розробляють електромобіль на магнітній подушці і навіть випробовують потяги, що мчать
над поверхнею землі зі швидкістю 500 кілометрів за
годину. Що ж таке магнітна подушка? Чим вона відрізняється від тієї, на якій ми спимо?
Магнітна подушка створюється полями магнітів. Ви,
звичайно, пам’ятаєте, що однакові магнітні полюси відштовхуються, а протилежні — притягуються. Сила цього тяжіння така велика, що може утримувати величезний потяг з пасажирами в повітрі.
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Що ж станеться, якщо транспортні засоби будуть переміщуватися повітрям? Можливо, зникнуть пробки
на наших дорогах. Автомобілі стануть схожими на літаки. Може, саме ви винайдете літаки й космічні кораблі,
що використовують магнітні поля.
Отже, магніти відомі людині з давніх часів. Їхні властивості застосовують у багатьох сучасних технологіях.
Магнітні картки в метро і сучасний транспорт — це тільки деякі приклади застосування магнітних властивостей. Технології з використанням магнітів можуть уже в
найближчому майбутньому змінити наше життя!
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Практичне
завдання № 1

Намалюй існуючий механізм
чи прилад, у якому використовуються магніти.

Практичне
завдання № 2

Придумай дослід з магнітом,
який міг би показати його
властивості. Намалюй прилади та матеріали, необхідні для
цього досліду.

Дай відповіді на запитання:

1. Чому монети і жетони в метро замінили пластиковими картками?
2. Які властивості магніту тобі відомі?
3. Чим електротранспорт кращий від автомобілів, що
використовують для роботи газ і бензин?
4. Яким транспортним засобом тобі хотілося б навчитися керувати?
Мій настрій після уроку:
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Урок № 6

«Серце як магніт»
Мій настрій сьогодні:

На минулому уроці ми дізналися, що в багатьох технологіях використовують магніти. Магніти є в електричних
двигунах та багатьох інших приладах і механізмах. А чи
впливають магнітні поля на живих істот, на нас з вами?
Якщо так, то як саме? Можливо, магніт прихований у
кожному з нас?
Для відповіді на ці запитання спочатку поринемо у світ
рослин. Виявляється, що вони по-різному реагують на
магнітні поля. Щоб переконатися в цьому, вчені проводили чимало дослідів. Наприклад, замочували насіння
кукурудзи та пшениці і укладали паростками в різних
напрямках. Насіння, яке було спрямоване на південь,
проростало швидше.
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Що ж трапиться з рослинами, якщо вплив магнітного
поля Землі на них зменшиться? Наприклад, коли вони
перебувають на космічній станції? Виявляється, це
вплине на їх ріст, але по-різному. В огірків і редиски ріст
прискориться, а в ячменю і кукурудзи — сповільниться.
А якщо повністю відірвати насіння від магнітного поля
Землі? Експерименти показали, що насіння хвойних
дерев проростатиме дуже повільно або не буде проростати взагалі.
А як реагують на магнітні поля мурахи? Уявімо, що ми
завітали до них у гості в мурашник. Мурахи не живуть
поодинці. Мурашник вони також будують разом. У ньому є наземний купол і підземна
частина. У глиб ґрунту ведуть
ходи різного призначення. Одні
з них використовують як місце
для сміття, другі — як сховища,
треті — для зимівлі.
Деякі вчені вважають, що правильно розселятися в мурашнику цим комахам допомагають лінії магнітного поля Землі. Якщо
ж їх ізолювати від магнітного
поля, їм важко буде навіть знайти дорогу додому.
У тому, що до магнітів чутливі
риби, ви можете пересвідчитися самі. Якщо до акваріума помістити нільську щуку і провести
по склу магнітом, вона негайно
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зацікавиться. Виявляється, що ця маленька риба сама
схожа на магніт з двома полюсами. Її голова — це позитивний полюс, а хвіст — негативний.
Магнітне поле прекрасно відчувають і свійські тварини. Ви, напевно, знаєте про давній звичай, коли першою
до нового будинку пускають
кішку. Кішка уважно досліджує житло, ходить по різних
кімнатах. Нарешті вона розташується на тому місці, яке їй
особливо сподобалося. Що це
за місце? Можливо, саме тут
магнітне поле найбільш сприятливе? На цьому місці господарі і ставлять ліжко.
Чи бачили ви випасання корів на пасовиську? Чи звертали ви увагу на їхнє розташування? Коли корови
відпочивають або випасаються, вони, найчастіше, розміщуються на полі
з півночі на південь. Учені
пояснюють це чутливістю
тварин до магнітного поля
Землі. Науковці також
встановили, що під дією магнітного поля у корів покращується молоко. А ось послаблення магнітного поля
погіршує їх самопочуття.
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А чи є магнітні поля в тілі людини? Можливо, під час медичних обстежень вам робили кардіограму серця. Встановлено,
що коли серце перекачує кров
по судинах в організмі створюються магнітні поля. Сигнали,
записані на кардіограмі, показують його магнітну активність
та його здоров’я.
Магнітними
властивостями
володіють також сполуки заліза, які є в нашій крові.
Коли лікарі роблять аналіз крові, вони визначають,
скільки в ній заліза. Якщо заліза в крові мало, радять їсти
яловичину, яблука, чорну смородину або приймати вітаміни,
що містять залізо. Роботу серця в організмі людини можна
навіть порівняти з роллю Сонця в діяльності планет Сонячної системи.
Чи замислювалися ви, чому
до одних людей ви відчуваєте
прихильність, немов тяжіння,
а до інших — навпаки? Коли поруч перебуває той, хто
нам дорогий, наше серце це відчуває. Чому нам хочеться притиснути до серця тих, кого ми любимо? Ми немов
намагнічуємо їх своїм добрим ставленням, яке називають сердечністю.
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Підіб’ємо підсумок. Рослини і тварини здатні відчувати магнітне поле нашої планети. Найсильніше магнітне поле в нашому організмі має серце. Є люди, про яких
кажуть: «сердечна людина». Поряд з такими людьми ми
відчуваємо себе затишно. Кожний із нас може розвивати якість сердечності, піклуючись про інших.

Практичне
завдання № 3
Послухай, як б’ється серце у близьких тобі людей, і
порівняй зі стуком свого серця. Запиши результати
свого дослідження.
_________________________________________________________

Практичне
завдання № 1

Кому б тобі хотілося подарувати свою сердечність? Підпиши поруч з кожним сердечком
імена цих людей.

_________________________________________________________

Дай відповіді на запитання:
1. Як рослини реагують на силу магнітного поля Землі?
2. Яким чином мурахи знаходять шлях до свого житла?
3. Як магнітне поле впливає на поведінку корів?
4. Який орган людини створює найбільш сильні магнітні
поля в організмі?
5. Що означає вислів «сердечна людина»?
Мій настрій після уроку:

Практичне
завдання № 2

Підрахуй і запиши назви магнітних пристроїв :

у твоєму класі ___________________________________
у тебе вдома ____________________________________
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Урок № 7

«Магнітний щит Землі»
Мій настрій сьогодні:

На минулому уроці ми переконалися, що рослини, тварини і люди мають магнітне поле й можуть відчувати
магнітне поле нашої планети. Ми також дізналися, що
в організмі людини серце створює найсильніші магнітні поля. А де розміщується джерело магнітного поля
Землі? Від чого воно захищає нашу планету? Щоб знайти відповіді на ці питання, давайте разом дослідимо
магнітне поле нашої планети.
Уявімо, що магнітне поле Землі дуже збільшиться. Що
ж станеться? Усі предмети стануть набагато важчими.
Наше тіло буде притягуватися Землею сильніше. Грати
у футбол буде просто неможливо, адже нам стане важко не тільки бігати, а й ходити...

152

Ми станемо неповороткими, як величезні динозаври.
А що станеться з м’ячем, по якому вдарили? Він підстрибне зовсім трохи і знову притягнеться до землі.
А тепер уявімо, що
ми на космічному
кораблі і нам потрібно робити уроки.
Магнітне поле Землі буде від нас дуже
далеко, і всі предмети стануть дуже легкими. Щоб готувати
уроки, нам необхідно буде міцно прикріпитися до нерухомого стільця і столу.
Книга на цьому
столі не втримається, а розкласти зошити й навести лад
буде зовсім складно. Якщо ви захочете на перерві підкріпитися, це буде теж нелегко. Ваша улюблена страва
може розлетітися по всій каюті, а краплі компоту — полетіти в різні боки від чашки.
Щоб із задоволенням грати у футбол і спокійно їсти,
нам потрібне звичне магнітне поле Землі.
Але на нашій планеті це поле не однакове. Посередині Землі, на екваторі воно майже вдвічі менше, ніж на
Північному і Південному полюсах.
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Крім того, є місця на
планеті, де магнітне
поле поводиться дуже
дивно. Наприклад, у
межах загадкового
району Землі — Бермудського трикутника
часто виникають різкі зміни погоди й непередбачувані шторми. Прилади навіть не встигають
їх зафіксувати. Пілоти розповідають про те, що стрілка компаса або показує неправильний напрямок, або
раптом починає дуже швидко обертатися. Моряки й
льотчики не раз були свідками найпотужніших магнітних бур у цьому районі Землі. Таємниця Бермудського
трикутника до кінця не розгадана. Можливо, саме вам
у майбутньому вдасться її розгадати.
Де ж міститься джерело магнітного поля нашої планети? Учені вважають, що магнітні потоки виходять з
ядра в центрі Землі. Ядро називають серцем нашої
планети. З чого ж воно складається? Дізнатися про це
не так просто, адже температура на поверхні ядра до
6000 градусів за Цельсієм.
Як же його досліджувати?
Для цього вирішили вивчити
лаву, яку викидають вулкани. На нашій планеті близько
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600 діючих вулканів і близько 1000 — сплячих. Коли
вулкан прокидається — розпечена лава викидається
з надр Землі й розтікається навколо. Науковці намагаються передбачити ці виверження. Вони попереджують людей про небезпеку.
Згодом лава охолоджується. Тоді її і досліджують. Виявилося, що ядро Землі в основному складається із заліза та нікелю. Обертання ядра створює електричний
струм й утворює магнітне поле. Це магнітне поле впливає на все, що містить найдрібніші часточки заліза.
Магнітне поле — наче космічний щит нашої планети.
За допомогою нього Земля захищає всіх своїх мешканців. Від чого? Щомиті Сонце посилає в космос не тільки
світло, а й безліч частинок, які називають сонячним вітром. Магнітне поле пропускає на Землю корисні промені сонця, а шкідливі частинки — затримує. Воно не
дає сонячному вітру знищити все живе на планеті. Чи
можна побачити, як це відбувається?
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Практичне
завдання

Так! Потоки космічних частинок перетворюються на
фантастичне полярне сяйво. Уявіть собі, як небо спалахує різнокольоровими вогнями! Сяйво виглядає так
казково, що неможливо відвести погляд.
Спостерігати полярне сяйво можна у Фінляндії, Норвегії, Швеції, Ісландії, Гренландії та на півночі Росії. Це
явище може тривати від десятків хвилин до кількох діб.
Можливо, і ви зможете його побачити.
Отже, ми дізналися, що магнітне поле мають не тільки
люди і тварини, а й наша Земля. На Північному і Південному полюсах воно майже вдвічі більше, аніж посередині Землі. Джерело магнітного поля — ядро в центрі Землі, яке називають серцем нашої планети. Воно
обертається і створює магнітне поле. Магнітне поле
охороняє нашу Землю від впливу шкідливих космічних
випромінювань.
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Намалюй себе на космічному
кораблі, що летить навколо нашої
планети.

Дай відповіді на запитання:
1. Де міститься джерело магнітного поля нашої планети?
2. Як учені дізналися, з чого складається ядро Землі?
3. Чому магнітне поле називають космічним щитом
Землі?
4. Як виникає полярне сяйво?
Мій настрій після уроку:
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Урок № 8

«Космічна подорож
планет Сонячної
системи»
Мій настрій сьогодні:

Ми дізналися, де виникає магнітне поле Землі. Воно,
немов щит, захищає всіх живих істот нашої планети від
сонячного вітру. Але наша планета не єдина в космосі.
Ви ніколи не замислювалися, чому вона не зіштовхується з іншими планетами і не відлітає із Сонячної системи?
Про те, що Земля не єдина планета біля Сонця, люди
дізналися давним-давно. Ще не було космічних кораблів, але в давніх обсерваторіях
астрономи вже спостерігали за
зоряним небом. Коли їм вдалося
визначити, яке величезне наше
Сонце, астрономи зрозуміли, що
саме воно керує рухом найближчих планет.
Що ж утримує кожну планету на
своєму шляху навколо Сонця?
Уявіть, що у вас у руках мотузка, до якої прив’язано
важке золоте кільце. Ви починаєте обертати кільце з мотузкою над головою. Що швидше ви будете це робити, то
сильніше відчуватимете силу натягу мотузки. Сила вашої
руки замінює собою силу тяжіння. Варто тільки випусти158

ти з руки мотузку, як кільце миттєво полетить геть. Так відбувається
і з планетами. Невидимі оком поля
утримують їх і не дозволяють розлетітися.
А чому планети не зустрічаються
між собою? Розгляньмо це на прикладі двох магнітів. У кожного з них
є позитивний полюс — «+» і негативний — «-».
Що станеться, якщо ми спробуємо з’єднати
плюс із плюсом або мінус із мінусом? Магніти
будуть щосили відштовхуватися один від одного! Те саме відбувається і з різними планетами. Земля й інші планети мають північний і
південний магнітні полюси, як мінус і плюс у
наших магнітів. Коли вони підлітають занадто
близько одна до одної, їхні полюси відштовхуються і планети летять далі.
Завдяки магнітним полям кожна планета
Сонячної системи займає своє місце і рухається власним шляхом. Багато століть люди
спостерігали за особливостями планет і їхнім
рухом. У своїх малюнках
вони намагалися передати характерні ознаки різних планет. А давні римляни і греки складали міфи
і легенди, пов’язані з кожною планетою.
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Найближчу до Сонця планету назвали Меркурієм. Міфи
розповідають, що Меркурій
був дуже швидким і розносив
світом різні звістки. Недарма
його зображували з крилами
на взутті та капелюсі. І дійсно,
планета Меркурій швидше за
інших рухається небом. Хоча ця найменша планета розміщена найближче до Сонця, вона дивним чином підставляє йому тільки один бік, ніби слухає його накази.
Венера — найяскравіша на небі планета. Міфи розповідають, що Венера народилася
з морської піни й була надзвичайно вродливою. Це єдина в Сонячній системі планета, названа
жіночим ім’ям. Венеру можна побачити на небі вранці та ввечері.
У неї немає супутників. Зате на
ній, як і на Землі, є повітря. Але
чи можна ним дихати? На жаль,
не можна, оскільки в ньому занадто багато вуглекислого газу.
А на чию честь назвали третю
від Сонця планету? Земля —
єдина в Сонячній системі планета з ім’ям, яке не має
стосунку до римських міфів. Слово «зем» означає «низ»,
«підлога», «земля». Англійською мовою ця назва також
означала землю або ґрунт.
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Чим наша планета відрізняється від інших? Її повітря
містить кисень, необхідний
для життя. І ще у планети
Земля є маленький друг —
Місяць, її супутник. Завдяки магнітному полю Земля
не відпускає Місяць далеко від себе. Але й магнітне поле
Місяця впливає на Землю та всіх її мешканців. Мабуть,
ви помічали на морі, що вранці берегова лінія стає меншою. Чому? Коли Місяць перебуває між Сонцем і Землею, в океанах і морях відбувається приплив — вода наступає на берег. А ввечері навпаки — з відпливом вода
відступає, і берег стає більшим.
Четверта від Сонця планета
має криваво-червоний колір
і названа на честь войовничого Марса. Марсіанські бурі
охоплюють усю планету непроникною червоною хмарою. На
Марсі дуже мало кисню. Припускають, що багато років тому
на планеті були річки, моря і
океани, але потім щось сталося, і вода зникла. Цю таємницю ще доведеться розгадати.
Можливо, саме ви це зробите.
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Юпітер — найбільша планета Сонячної системи.
Чому його називають газовим гігантом? Тому, що це
не тверда планета, а величезна газова куля. На її
поверхні постійно трапляються бурі з блискавками
і вихори вітрів. Незважаючи на розміри, Юпітер дуже
швидко обертається навколо своєї осі, як дзиґа.
На багатьох зображеннях
ми можемо побачити Сатурна із серпом у руці. За легендою, він навчив людей будувати будинки, вирощувати
рослини й обробляти землю.
Сатурн — найповільніша в
Сонячній системі планета.
Якщо поглянути в телескоп,
то можна побачити, що кільце
навколо планети складається
з величезної кількості дрібних
каменів і пилу.
Планету Уран називають
крижаним гігантом. Уран має
незвичайний блакитний колір, оскільки складається зде162

більшого з льоду. Ця сьома від Сонця планета з незрозумілих причин лежить на боці й обертається зовсім не
так, як інші планети.
Ім’я Нептуна відомо багатьом. На зображеннях він не
розлучається зі своїм тризубом. Планета Нептун блакитного кольору. Чому? Її поверхня покрита океаном з води
і газу. Нептун знаходиться
дуже далеко від Сонця, і тому
сонячні промені майже не досягають його поверхні. На
Нептуні дмуть холодні вітри, і все перетворюється на лід.
Дев’ята, найвіддаленіша
від Сонця планета — Плутон. Але Плутон не всі вчені
вважають планетою, оскільки він занадто малий, набагато менший за наш Місяць.
Його поверхня складається
із каменю та льоду.
У давніх міфах Плутона зображували разом із триголовим собакою, що охороняє вихід із підземного
царства на волю. Плутона
вважали гостинним, але невблаганним. Він охоче запрошував усіх до своєї обителі, але нікого не випускав
назад. Можливо, ця холодна планета охороняє кордони
нашої Сонячної системи?
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Ми продовжили вивчати планети нашої Сонячної системи. Ми дізналися, чому у своїй космічній подорожі планети не зіштовхуються і не відлітають із Сонячної системи.
Кожна з них має свої особливості. Усі вони нескінченно
багато років летять своїм шляхом навколо Сонця. Як диригент керує оркестром, так і Сонце своїм магнітним полем об’єднує спільний рух планет. Кожна з них має свої
таємниці, і можливо, саме вам доведеться їх розкрити!

Практичне
завдання № 1

Практичне
завдання № 2
Намалюй себе та друзів у скафандрах на одній з планет Сонячної системи. Розкажи про цю планету.

Розглянь схему Сонячної
системи. Якої планети не вистачає в ній? Напиши.

Дай відповіді на запитання:

1. Чому наша планета не зіштовхується з іншими і не
відлітає з Сонячної системи?
2. Чим передусім наша планета відрізняється від інших?
3. Яка планета найшвидша?
4. Яку планету можна побачити на небі вранці та
ввечері?
5. Яка планета в Сонячній системі найбільша?
6. Якщо тобі вдалося б відкрити нову планету, то яке б
вона отримала ім’я?
Мій настрій після уроку:
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Урок № 9

«Людина у світі.
Світ у людині»
Мій настрій сьогодні:

Увесь наш світ неможливо побачити очима. Він складається з найдрібніших частинок, які можна розгледіти лише через найсучасніші мікроскопи. У ньому також
мільярди гігантських зірок і планет, про які ми можемо тільки здогадуватися. А ще всередині нас є думки і
почуття, яких не можна розгледіти ні в мікроскоп, ані
в телескоп. Думки, спрямовані на покращення світу,
називають творчими. А чи знаєте ви, як відбувається
творче відкриття чи винахід?
У вас бувають творчі думки? Як їх розпізнати? Коли
вони з’являються, людині хочеться створювати щось
нове або вдосконалити те, що вже є. Усі винаходи людей стали можливими завдяки творчим думкам. Чому
ці думки виникають? Прагнення до поліпшення світу є
в самій людині.
Щоб щось відкрити або винайти, людина має побачити щось подібне або уявити. Наприклад, спостерігаючи
за птахами, люди думали, як здорово було б теж літати в небі! Вони вигадували міфи і казки про повітряні
подорожі. У багатьох казках нам трапляється килимлітак. На ньому герої легко переміщуються і можуть
тікати від переслідувачів. Потрібно лише навчитися
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ним керувати. Але хіба сучасні планери і літаки — не
втілення казкового килималітака? Спочатку була мрія,
творча думка про те, що людина може літати у повітрі.
Більшість людей у це навіть
не вірили. Але завжди знаходилися винахідники, які створювали перші літальні
апарати — дирижаблі, повітряні кулі та дельтаплани.
Вони не впадали у відчай через те, що спочатку їхні спроби були невдалими. Навпаки, вони докладали зусиль і
присвячували винаходу своє
життя. Завдяки їхнім зусиллям люди подолали земне тяжіння.
У багатьох казках розповідається про чарівне дзеркало, здатне показувати, що відбувається у світі. Крім
того, дзеркало може розповідати про події. Сучасна людина вигукне: «Та це
ж телевізор!». Але якби ми
показали телевізор людям 200 років тому — нас
могли б звинуватити в чаклунстві... Що ж сталося
за декілька століть? Те,
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що було неймовірним, стало можливим завдяки науці
й новим технологіям. Очевидно, хтось перший повірив,
що думка, ідея з казки може бути втілена в життя.
Створенню телевізора передували сотні невдалих
спроб, але сьогодні цей
пристрій нікого не дивує.
Виходить, що думка дуже
часто випереджує реальність!
Передбачення погоди у давні часи теж вважали чимось
на зразок чаклунства. Дивлячись на зірки або гадаючи
на різних предметах, провісники готували спеціальні
прогнози і повідомляли їх людям.
Пізніше люди стали вести регулярні спостереження за температурою повітря, напрямком вітру і хмарністю. Вони помітили, що північні вітри часто приносять із собою похолодання, а
західні — дощі. Але якби цим
людям показали сучасну техніку
для визначення погоди, вони б
не зрозуміли, що це за прилади.
Сьогодні за погодою спостерігають не тільки наземні станції,
а й супутники в космосі. Сучасні
наукові прогнози погоди ґрунту168

ються на численних вимірюваннях тиску, температури,
напрямку вітру і вологості повітря! Цю інформацію заносять до комп’ютерної програми, яка і складає прогнози.
Деякі дивовижні відкриття пов’язані з найбільшими
об’єктами в космосі. Серед них — явище розширення
Всесвіту. Що це означає і як відбулося це відкриття?
У 1929 році астроном Едвін Хаббл вдивлявся у нові
зірки й оцінював їхню яскравість. Він був старанним
й уважним спостерігачем. Учений помітив, що яскравість зірок зменшується, а значить, вони віддаляються
від нас. Він виміряв швидкість руху зірок й опублікував наукову роботу, в якій представив докази того, що
Всесвіт розширюється. На його честь космічний телескоп назвали «Хаббл».
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Ще більше астрономи здивувалися наприкінці минулого століття, коли помітили, що розширення Всесвіту
прискорюється. Було встановлено, що зірки й цілі галактики розлітаються одна від одної дедалі швидше.
Завдяки цьому відкриттю вчені отримали всесвітньо
відому нагороду — Нобелівську премію.
Яким чином ми можемо використовувати знання про
розширення Всесвіту? Чи можемо ми відразу застосовувати всі знання? Звичайно, що ні. Але те, що ще вчора було схоже на казку, завтра може стати реальним і
звичним. Імовірно, що космічні подорожі стануть такими само буденними, як поїздки за місто.
Отже, наш світ нескінченний і приховує багато таємниць. Прагнення до покращення світу закладено в
самій людині. Воно проявляється у творчості. Усе, що
люди створили, — результат їхніх творчих думок. На
шляху до винаходів і відкриттів важливо вірити в успіх,
не впадати у відчай у разі невдач і докладати зусиль
для досягнення мети.
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Практичне
завдання № 1

Розфарбуй малюнок. Пофантазуй, яке відкриття міг зробити цей учений. Підпиши під
ним слова, які він міг би вимовити.
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Практичне
завдання № 2

Поміркуй та напиши свої враження від вивчення курсу
«Людина. Родина. Світ» у 3-му
класі.

На цих уроках я

Дай відповіді на запитання:
1. Як відбуваються творчі відкриття та винаходи?
2. Як казкові ідеї втілюються в життя?
3. Як люди передбачали погоду раніше і як — сьогодні?
4. Як учені дізналися про розширення Всесвіту?
5. Які українські та зарубіжні винахідники тобі відомі?
6. Які відкриття або винаходи тобі хотілося б зробити?

гарним фахівцем, треба використовувати свої природні схильності й отримувати нові необхідні знання.
Ми також довідалися, що видобування корисних копалин з надр Землі нерідко погіршує умови життя на
нашій планеті. Тому нам слід створювати нові безпечні
технології. Багато з них використовують дію магнітів.
Ми з’ясували, що чимало мешканців нашої планети
здатні відчувати її магнітне поле. Найсильніше магнітне поле в нашому організмі має серце, а ось джерело
магнітного поля Землі — в її ядрі. Наш світ набагато
більший, ніж та частина, яку ми бачимо. Його пізнання
може бути нескінченним — і це чудово! Творчі відкриття та винаходи допомагають людині покращувати світ.
Кожен з вас може брати участь у цьому!

Мій настрій після уроку:

Підбиваючи підсумок уроків у третьому класі, коротко
згадаємо, про що ми дізналися і чого навчилися. Ми
довідалися, звідки береться електроенергія в наших
будинках, де друкують газети і журнали, які служби і
підприємства не припиняють роботу навіть уночі. Ми
познайомилися з професіями людей, які роблять наше
життя комфортним. З’ясували, що для того, щоб стати
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До нових зустрічей!
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