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Любий друже!

Перед тобоþ ïідру÷ник з основ здоров’ÿ длÿ 
4-ãо класу. Він стане твоїм добрим ïомі÷ником 
у школі і вдома, в÷итиме відрізнÿти корисне 
від шкідливоãо, безïе÷не від небезïе÷ноãо та  
ïриймати зважені рішеннÿ у будü-ÿких ситуаціÿх.

Ти вже знаєш, що уроки здоров’ÿ — особливі. 
Вони не лише цікаві й корисні. На цих уроках 
ви баãато рухаєтесü, ãраєте в іãри, ïрацþєте у 
ïарах і ãруïах, обãоворþєте життєві ситуації і 
виконуєте ïроекти.

Бажаємо тобі міцноãо здоров’ÿ та усïіхів у 
новому нав÷алüному році!

Автори



4 5

Умовні позначення

Стартове завданнÿ

Індивідуалüна робота

Робота в ïарах або ãруïах

Твор÷е завданнÿ 

Інсценуваннÿ

Руханка

Про÷итай

Домашнє завданнÿ

Зна÷еннÿ слів, виділених таким шрифтом, ïоÿснено 
у словни÷ку на сторінці 140.
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Розділ 1 

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

У цьому розділі ти:

• дізнаєшсÿ ïро ïоходженнÿ слів «безïека» і 
«небезïека»;

• нав÷ишсÿ відрізнÿти ïриродні небезïеки від 
тих, що створені лþдüми;

• ïотренуєшсÿ ïравилüно діÿти у небезïе÷них 
ситуаціÿх;

• ïоміркуєш ïро цінністü життÿ і здоров’ÿ;
• ïроаналізуєш ÷инники, ÿкі вïливаþтü на 

здоров’ÿ;
• нав÷ишсÿ стежити за ïоказниками своãо 

фізи÷ноãо розвитку.
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§ 1. ЖИТТЯ І ÁЕЗПЕÊА ЛЮДИНИ

Áезпека і небезпека

Серед давніх слов’ÿнсüких боãів особливе місце 
належало двом: злому — на ім’ÿ Пек і доброму — на ім’ÿ 
Чур. Пек був ïокровителем стихійних лих, війн та інших 
неãараздів. Від йоãо імені ïоходÿтü слова «безïека» і 
«небезïека». 

«Безïека» озна÷ала ситуації, в ÿкі не втру÷авсÿ цей 
лихий боã (без Пека). А ситуації, ÿкі необходилисÿ без
втру÷аннÿ Пека, називали «небезïека».

За ïовір’ÿм, Пек боÿвсÿ лише доброãо хатнüоãо боãа 
Чура. Звідси й ïрислів’ÿ: «Чур тобі, Пек», ÿким лþди 
відãанÿли від себе біду. 

Отже, безпека — це ситуаціÿ, в ÿкій немає заãрози 
життþ і здоров’þ лþдей. Це мир у країні, злаãода в 
родині, душевний сïокій. 

Однак траïлÿþтüсÿ й небезïе÷ні ïодії, що ïороджуþтü 
тривоãу і страх. Небезпека — це ситуаціÿ, в ÿкій існує 
заãроза длÿ лþдини: її життÿ, здоров’ÿ, майна ÷и ãідності. 

Приãадайте небезïе÷ну ситуаціþ, свідком або 
у÷асником ÿкої ви були ïід ÷ас літніх канікул. 
Розкажітü:
• Що сталосÿ?
• Що ви від÷ували?
• Чим усе закін÷илосÿ?
• Чи можна було уникнути небезïеки?
• Як саме?

Безпека — це відсутність загрози 
для життя і здоров’я людей.
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Áезпека життя і діяльності людини

Ще в давнину лþди нав÷али дітей, ÿк уникати небезïек 
ïриродноãо середовища: стереãтисÿ диких звірів, 
рÿтуватисÿ від морозів, ураãанів та лісових ïожеж. 

Зãодом виникли нові небезïеки, ïов’ÿзані з діÿлüністþ 
самих лþдей. У наш ÷ас зна÷но ïростіше ïотраïити у 
дорожнüо-трансïортну ïриãоду, ніж ïостраждати від 
дикоãо звіра. Тому су÷асних дітей нав÷аþтü не лише 
безïеки життÿ (уміннÿ уникати небезïек), а й безïеки 
життєдіÿлüності — ÿк самим не створþвати небезïе÷них 
ситуацій.

Назвітü 10 ïрикладів небезïе÷них ситуацій і 
заïишітü їх на дошці (мал. 1). 

Поставте літеру «П» ïору÷  із ïриродними 
небезïеками і літеру «Л» ïору÷  з небезïеками, 
створеними лþдüми.

Мал. 1. Приклади небезïе÷них ситуацій

Безпека життєдіяльності — це уміння жити так, 
щоб не створювати небезпек.
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Як діяти у небезпечній ситуації

У небезïе÷ній ситуації лþдина від÷уває страх. Якщо 
він дуже силüний, то може ïерерости в ïаніку, ÿка 
заважає ïриймати ïравилüні рішеннÿ. Тому, ïотраïивши 
у небезïеку, ïостарайсÿ засïокоїтисÿ, ïриãадай усе, що 
знаєш і вмієш, і намаãайсÿ ïодолати заãрозу. 

Про÷итайте казку ïро двох жабок. Поміркуйте, 
ÿка жабка ïравилüно ïоводиласü у небезïе÷ній 
ситуації. Який висновок можна з цüоãо зробити?

Êазка про двох жабок

Якосü дві жабки вïали у ãле÷ик зі сметаноþ і ïо÷али 
тонути. Тонути їм, звісно, не хотілосÿ, і вони стали 
щосили борсатисÿ. Та у ãорщика були дуже високі й 
слизüкі стінки, і жабкам ніÿк не вдавалосÿ вибратисÿ з 
нüоãо.

Тоді одна з них вирішила: «Мені звідси не вибратисÿ. 
Тож краще не страждати, а відразу втонути». Перестала 
вона борсатисÿ – і ïотонула.

А друãа думає: «Ні, ÿ не здамсÿ! Буду старатисÿ, доки 
є сили».

І ïо÷ала боротисÿ хоробра жабка 
з жаб’ÿ÷оþ смертþ. Здавалосÿ, вона 
от-от захлинетüсÿ і знеïритомніє. Та 
раïтом від÷ула жабка ïід ноãами щосü 
тверде. Це була ãрудо÷ка масла, ÿку 
вона збила, ïоки борсаласü у сметані. 
Відштовхнуласÿ жабка від ãрудо÷ки і 
вистрибнула з ãорщика.

Потрапивши у небезпеку, 
треба завжди боротися за своє життя.
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ПРАКТИЧНАРОБОТА

Об’єднайтесü у 3 ãруïи і ознайомтесÿ з наведе-
ними ситуаціÿми. 

Група 1. Марійка ïрокинуласÿ вно÷і й 
від÷ула заïах диму. 

Група2.Андрійко був удома сам, коли хтосü 
ïодзвонив у двері. Хлоï÷ик ïодививсÿ у 
ві÷ко і ïоба÷ив незнайомоãо ÷оловіка. 

Група3.Назар  дививсÿ з бабусеþ телевізор. 
Раïтом їй стало зле: у неї ïерехоïило 
диханнÿ, і вона схоïиласÿ за серце.

Сïроãнозуйте, що може статисÿ далі. 

Обãоворітü різні варіанти ïоведінки дітей та 
наслідки кожноãо з варіантів. 

Проаналізуйте, ÿкий із заïроïонованих вами 
варіантів длÿ кожної ситуації є найкращим.
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§ 2. ЖИТТЯ І ЗДÎРÎВ’Я

Цінність життя і здоров’я

Життÿ — це найбілüша цінністü длÿ лþдини. Міцне 
здоров’ÿ є заïорукоþ довãоãо та активноãо життÿ. На від- 
міну від матеріалüних цінностей, здоров’ÿ не можна куïи-
ти за ãроші. Лþди отримуþтü здоров’ÿ від народженнÿ, а 
надалі ïовинні зберіãати і зміцнþвати йоãо.

Як ви розумієте вислів: «Здоров’ÿ за ãроші не 
куïиш, та розïла÷уватисÿ ним можна скілüки 
завãодно»?
Наведітü ïриклади, коли лþди розïла÷уþтüсÿ 
своїм здоров’ÿм. Поміркуйте:
• Чому, на вашу думку, вони це роблÿтü?
• Як називаþтü зви÷ки, що шкодÿтü 

здоров’þ?
• Як називаþтü зви÷ки, що зміцнþþтü 

здоров’ÿ? 
Здоров’ÿ є цінністþ не лише длÿ окремої лþдини ÷и її 

родини, а й длÿ держави. Якщо кілüкістü хворих ãромадÿн 
суттєво збілüшуєтüсÿ, це обмежує можливості розвитку 
країни, ïотребує додаткових витрат на лікуваннÿ й 
утриманнÿ хворих. 

Складові здоров’я

«Здоров’ÿ — це не лише відсутністü хвороб, а ïовне 
фізи÷не, ïсихі÷не, соціалüне і духовне блаãоïолу÷÷ÿ» 
(Всесвітнÿ орãанізаціÿ охорони здоров’ÿ — ВООЗ). 

Здоров’я — це запорука довгого та активного життя. 
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Об’єднайтесü у 4 ãруïи («фізи÷не», «ïсихі÷не», 
«соціалüне», «духовне»). За доïомоãоþ мал. 2 
створітü ïлакати з ознаками кожної складової 
здоров’ÿ. Презентуйте свої роботи у класі. 

Здоров’я людини — це її фізичне, 
психічне, соціальне  і духовне благополуччя.

Фізичнездоров’я—це:
• ÷иста шкіра;
• здорові зуби;
• блиску÷е волоссÿ; 
• ãну÷ке тіло;
• ïружні м’ÿзи;
• висока ïрацездатністü;
• міцний імунітет.

Соціальнездоров’я — 
це уміннÿ:
• ладнати з лþдüми;
• ïоводитисÿ вві÷ливо 

і добрози÷ливо;
• обирати хороших 

друзів;
• мирно розв’ÿзувати 

конфлікти.

Психічнездоров’я — це 
здатністü:
• здобувати знаннÿ;
• ïриймати зважені 

рішеннÿ;
• контролþвати емоції;
• ставити цілі й 

досÿãати мети.

Духовнездоров’я — це:
• доброта;
• лþдÿністü;
• відïовідалüністü;
• толерантністü;
• стійкістü у 

складних життєвих 
обставинах.

Мал. 2. Складові здоров’ÿ
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Взаємозв’язок складових здоров’я

Усі складові здоров’ÿ важливі, 
адже вони тісно ïов’ÿзані між 
собоþ. Уÿви стілецü, ÿкий міцно 
стоїтü на ÷отирüох ніжках. Якщо 
одну ніжку стілüцÿ вкоротити, 
він ïо÷не хитатисÿ. А коли вона 
зламаєтüсÿ, стілецü уïаде і на 
нüому вже не можна буде сидіти.

Так і здоров’ÿ. Кожна йоãо складова вïливає на інші 
і на здоров’ÿ в цілому. Тому необхідно дбати ïро всі 
складові здоров’ÿ.

Про÷итайте наведену ниж÷е ситуаціþ і дайте 
відïовіді на заïитаннÿ:

• Про ÿку складову здоров’ÿ забув хлоï÷ик?
• До ÷оãо це може ïризвести?
• Що ви можете йому ïорадити?

Андрійко – сïравжнÿ знахідка 
длÿ друзів: з ним ніколи не 
буває нудно, на нüоãо завжди 
можна ïокластисÿ і ïоïросити 
ïро доïомоãу. Нав÷аєтüсÿ 
хлоï÷ик добре, та на уроках 
фізкулüтури у нüоãо ÷имало 
ïроблем: то ноãа болитü, то 
ãолова. А на жарти друзів він 
відïовідає, що йоãо улþблений 
вид сïорту — лежаннÿ на 
дивані.

Усі складові здоров’я пов’язані між собою. 
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Чинники впливу на здоров’я

Усе, що вïливає на здоров’ÿ, 
називаþтü чинниками здоров’я. Най-
важливіші з них — сïадковістü, сïо-
сіб життÿ, стан довкіллÿ та меди÷не 
обслуãовуваннÿ. 

Через спадковість  діти схожі на 
батüків не лише зовні, а й схилüністþ 
до деÿких захворþванü, наïриклад, 
цукровоãо діабету ІІ тиïу. Проте 
лþдина може й не захворіти на цþ хворобу, ÿкщо буде 
ïравилüно хар÷уватисü і активно рухатисÿ. Адже спосіб
життяєнайважливішим ÷инником здоров’ÿ. 
Стан довкілля — це сïриÿтливі ÷и несïриÿтливі 

ïоãодні умови, забрудненістü ïовітрÿ, соціалüні 
ïотрÿсіннÿ. Здоров’ÿ залежитü також від достуïності та 
ÿкості медичноїдопомоги. 

Одні ÷инники вïливаþтü на здоров’ÿ ïозитивно 
(наïриклад, фізи÷ні вïрави), інші — неãативно (зокрема, 
зловживаннÿ солодощами). 

Поãрайте в ãру «Шнурівка». Длÿ цüоãо об’єд-
найтесü у 2 ãруïи («ïлþс» і «мінус»). 

Груïа «ïлþс» заïисує ÷инники, ÿкі ïозитивно 
вïливаþтü на здоров’ÿ. 

Груïа «мінус» заïисує ÷инники, ÿкі неãативно 
вïливаþтü на здоров’ÿ. 

Представники команд ïо ÷ерзі називаþтü те, 
що вони заïисали. 

Виãрає команда, ÿка назве найбілüше ÷инників.

Чинники 
здоров’я:

• сïадковістü
• сïосіб життÿ
• стан довкіллÿ
• меди÷на доïо-

моãа

На здоров’я людини 
найбільше впливає її спосіб життя.
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§ 3. РÎЗВИТÎÊ ЛЮДИНИ

Вікові зміни

Денü за днем ти ростеш і розвиваєшсÿ фізи÷но — 
стаєш вищим, силüнішим та витривалішим. Взуттÿ, ÿке 
куïували навесні, восени може виÿвитисÿ затісним, 
а куртка і штани — закороткими. Також ти швидко 
дорослішаєш, з друзÿми теïер сïілкуєшсÿ на серйозніші 
теми, а батüки довірÿþтü тобі білüше відïовідалüних 

сïрав.

Об’єднайтесü у 5 ãруï за етаïами життÿ лþдини 
(«немовлÿта», «дошкілüнÿта», «школÿрі», «до-
рослі», «лþди ïохилоãо віку»). Обãоворітü: 

• Що свід÷итü ïро ïевний вік лþдини? 

• Чим займаþтüсÿ лþди кожноãо віку?

По ÷ерзі розкажітü ïро це і ïродемонструйте, 
ÿк рухаþтüсÿ лþди заданої вікової ãруïи. 
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Гармонійний розвиток людини

Слово «ãармоніÿ» у ïерекладі з ãрецüкої мови озна÷ає 
«узãодженістü», «злаãодженістü». Гармонійний розвиток 
лþдини — це узãодженістü її фізи÷ноãо, ïсихі÷ноãо, 
соціалüноãо і духовноãо розвитку. 

Длÿ фізичного розвитку необхідно дбати ïро своє  
тіло — ãодувати, тренувати, заãартовувати йоãо, тримати 
у ÷истоті. 

Не менш важливо дбати ïро свій психічнийрозвиток —  
старанно в÷итисÿ, ÷итати хороші книжки, вив÷ати 
іноземні мови, малþвати, сïівати, ãрати на музи÷них 
інструментах.

Вели÷езне зна÷еннÿ має твій соціальний і духовний
розвиток. Він ïередба÷ає щоденні добрі сïрави: 
доïомаãати друзÿм, ïіклуватисÿ ïро наймолодших 
і найстарших ÷ленів родини, домашніх улþбленців. 
Завдÿки цüому ти матимеш баãато друзів, виростеш 
доброþ, ÷уйноþ і відïовідалüноþ лþдиноþ. 

Показники фізичного розвитку

Показниками ãармонійноãо фізи÷ноãо розвитку лþдини 
є нормалüна статура, ïравилüні ïроïорції тіла, ãарна 
ïостава, леãка хода, злаãодженістü рухів, а також ÷иста 
шкіра, здорове волоссÿ, зуби, свіжий ïодих.

Щоб дізнатисÿ, ÷и ïравилüно ти 
розвиваєшсÿ фізи÷но, треба реãулÿрно 
ïроходити меди÷не обстеженнÿ: здавати 
аналізи, ïеревірÿти зір, слух, ïоставу, 
здоров’ÿ ротової ïорожнини. А ще — 
контролþвати масу своãо тіла.

Гармонійний розвиток — це узгодженість фізичного, 
психічного, соціального і духовного розвитку.
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Чому важливо контролювати масу тіла

Як недостатнÿ, так і надмірна ваãа шкодитü здоров’þ. 
Якщо дитина ÷асто хворіє, у неї ïоãаний аïетит, вона 
може ïовілüно рости і мати недостатнþ масу тіла. У 
такому виïадку слід звернутисÿ до лікарÿ. Він ïорадитü 
сïеціалüну дієту, вітаміни і комïлекс фізи÷них вïрав.

У баãатüох країнах світу існує ïроблема зайвої ваãи 
та ожиріннÿ серед дітей. Чимало хлоï÷иків і дів÷аток 
замістü рухливих іãор на свіжому ïовітрі обираþтü 
комï’þтерні іãри або ïереãлÿд телеïереда÷. Якщо вони 
ще й ïолþблÿþтü солодощі, то швидко набираþтü зайві 
кілоãрами. 

Зайва маса тіла заãрожує здоров’þ дітей і дорослих. 
Вона неãативно вïливає на розвиток дитини, може 
сïри÷инити ïлоскостоïістü, захворþваннÿ суãлобів. 
Гладкі діти зãодом нерідко стаþтü оãрÿдними дорослими, 
ÿкі страждаþтü від серцево-судинних захворþванü і 
цукровоãо діабету. 

Щоб цüоãо не сталосÿ, треба змалку контролþвати масу  
тіла. Доïоможе тобі в цüому універсалüний ïоказник — 
індекс маси тіла, скоро÷ено — ІМТ.

ПРАКТИЧНАРОБОТА

1. Вимірÿй свій зріст у сантиметрах і масу тіла 
у кілоãрамах та заïиши їх.

2. Щоб дізнатисÿ свій ІМТ, скористайсÿ однієþ 
з таблицü на с. 17. 

3. Знайди у таблиці свій зріст (ïо вертикалі) і 
масу тіла (ïо ãоризонталі). На ïеретині рÿдка і 
стовï÷ика знайдеш свій ІМТ.

4. Проаналізуй отриманий резулüтат за доïомо-
ãоþ ïорад на с. 18.
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Таблиця1. Індекс маси тіла длÿ дів÷аток (9 років)

Таблиця2. Індекс маси тіла длÿ хлоï÷иків (9 років)

Зріст
(см)

Маса тіла (кг)
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

115 15 19 23 26 30 34 38 42 45 49
120 14 17 21 24 28 31 35 38 42 45
125 13 16 19 22 26 29 32 35 38 42
130 12 15 18 21 24 27 30 33 36 38
135 11 14 16 19 22 25 27 30 33 36
140 10 13 15 18 20 23 26 28 31 33
145 10 12 14 17 19 21 24 26 29 31
150 9 11 13 16 18 20 22 24 27 29
155 8 10 12 15 17 19 21 23 25 27
160 8 10 12 14 16 18 20 21 23 25
165 7 9 11 13 15 17 18 20 22 24

Зріст
(см)

Маса тіла (кг)
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

115 15 19 23 26 30 34 38 42 45 49
120 14 17 21 24 28 31 35 38 42 45
125 13 16 19 22 26 29 32 35 38 42
130 12 15 18 21 24 27 30 33 36 38
135 11 14 16 19 22 25 27 30 33 36
140 10 13 15 18 20 23 26 28 31 33
145 10 12 14 17 19 21 24 26 29 31
150 9 11 13 16 18 20 22 24 27 29
155 8 10 12 15 17 19 21 23 25 27
160 8 10 12 14 16 18 20 21 23 25
165 7 9 11 13 15 17 18 20 22 24
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Проаналізуй свій резулüтат: 

• ÿкщо відïовідна клітинка синüоãо колüору, 
твоÿ ваãа недостатнÿ. Тобі треба краще 
хар÷уватисÿ і білüше бувати на свіжому 
ïовітрі;

• ÿкщо клітинка зеленоãо колüору — твоÿ ваãа 
в нормі; 

• ÿкщо клітинка жовтоãо колüору — у тебе  
кілüка зайвих кілоãрамів. Необхідно білüше 
рухатисÿ і зменшити сïоживаннÿ жирних та 
солодких ïродуктів;  

• ÿкщо клітинка ÷ервоноãо колüору — це свід-
÷итü ïро ожиріннÿ, ÿке заãрожує твоєму 
здоров’þ. Разом із дорослими звернисü до 
дієтолоãа, він визна÷итü стан твоãо здоров’ÿ 
і ïризна÷итü лікуваннÿ.  
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Розділ 2 

ЗДОРОВЕ ТІЛО

У цьому розділі ти:

• дізнаєшсÿ, ÿкий наïій найкорисніший длÿ 
здоров’ÿ;

• ïотренуєшсÿ виконувати вïрави длÿ збере-
женнÿ ãостроти зору;

• ïроаналізуєш ÷инники, що сïриÿþтü само-
стійному нав÷аннþ;

• ïоміркуєш, хто може тобі доïомоãти у нав÷ан-
ні і кому ти можеш доïомоãти;

• нав÷ишсÿ збалансовано хар÷уватисÿ, стежити 
за здоров’ÿм ротової ïорожнини і ïідтриму-
вати сïриÿтливий мікроклімат у ïриміщенні.
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§ 4. ЗÁАЛАНСÎВАНЕ ХАРЧУВАННЯ

Харчування і здоров’я

Хар÷ові зви÷ки і уïодобаннÿ формуþтüсÿ з дитинства. 
Той, хто звик хар÷уватисÿ свіжими натуралüними ïро-
дуктами, зазви÷ай має краще самоïо÷уттÿ і здоров’ÿ, ніж 
той, хто хар÷уєтüсÿ солодощами і «швидкоþ їжеþ». 

Розãлÿнüте мал. 3 і назвітü зображені на нüому 
ïродукти. Заïишітü їх на дошці. 

Проаналізуйте:
• Які з цих ïродуктів слід вживати щоднÿ?
• Які можна куштувати зрідка і в обмежених 

кілüкостÿх?
• Які ïродукти варто вилу÷ити з раціону?
Приãадайте, що таке «швидка їжа», і назвітü 
її небезïеки (мало вітамінів, забаãато цукру, 
солі…).

Харчові звички формуються з дитинства.

Мал. 3. Продукти харчування
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Збалансованим є регулярне різноманітне 
харчування, яке враховує вік і спосіб життя людини.

Що таке збалансоване харчування

Збалансоване хар÷уваннÿ має три ознаки. По-ïерше,  
воно є різноманітним, тобто забезïе÷ує орãанізм усіма 
необхідними ïоживними ре÷овинами. По-друãе, врахо-
вує вік і сïосіб життÿ лþдини. Адже той, хто баãато 
рухаєтüсÿ, ïотребує білüше їжі, ніж той, хто веде 
малорухливий сïосіб життÿ. По-третє, збалансоване 
хар÷уваннÿ є реãулÿрним (відïовідає ïевному режиму).  

Приãадайте, що таке режим хар÷уваннÿ. 

Скілüки разів на денü треба їсти?

Збалансоване хар÷уваннÿ доïоможе тобі:

• бути силüним та енерãійним;

• збереãти серце, шлунок, ïе÷інку та інші життєво 
важливі орãани здоровими;

• уникнути ïроблем із зайвоþ ваãоþ, збереãти струнку 
ïоставу в ïоважному віці;

• мати ÷исту шкіру і блиску÷е волоссÿ; 

• насолоджуватисÿ смаком корисних натуралüних 
ïродуктів.
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Групи продуктів

Кожен ïродукт є корисним, але жоден не міститü усіх 
необхідних орãанізму лþдини ïоживних ре÷овин. Тому 
слід щоднÿ вживати ïродукти з різних хар÷ових ãруï.

Об’єднайтесü у 5 ãруï . Про÷итайте інформаціþ 
ïро відïовідну ãруïу ïродуктів. 

Підãотуйте коротке ïовідомленнÿ і ïрезентуйте 
йоãо у класі. 

Група1:злакові.Ці ïродукти є найкращим джерелом 
енерãії. Щоднÿ треба вживати від 6 до 11 ïорцій злакових. 
Наïриклад, 5—6 шмато÷ків хліба, одну-дві невеликі 
було÷ки, рисову кашу на сніданок, макарони на ãарнір.

Група 2: овочі та фрукти.Це джерело вітамінів і 
мінералüних ре÷овин, зокрема вітаміну С [це], ÿкий 
зміцнþє імунітет. Денна норма — 5 свіжих ово÷ів та 
фруктів і 3 ïорції варених (борщ, ово÷еве раãу тощо). 
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Збалансований раціон харчування повинен 
містити продукти з усіх груп.

Група3:молочніпродукти.Кожна дитина має сïожи-
вати три ïорції моло÷них ïродуктів щоднÿ. Наïриклад, 
склÿнку молока, йоãурт і шмато÷ок сиру. Ці ïродукти 
баãаті на калüцій, необхідний длÿ росту скелета. 

Група4:м’ясо,риба,яйця.Щоднÿ слід з’їдати дві-
три ïорції ïродуктів цієї хар÷ової ãруïи. Наïриклад, 
ÿйце, котлету і шмато÷ок риби. Вони баãаті на білки, ÿкі 
ïотрібні длÿ розвитку м’ÿзів. 

Група5:солодощі.Продукти цієї ãруïи, хо÷ і ïриємні 
на смак, містÿтü забаãато жиру і цукру. Тому, ÿкщо хо÷еш 
бути здоровим, не зловживай ними.
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Правило тарілки

Правило тарілки — хороший ïомі÷ник у складанні 
здоровоãо менþ длÿ обіду або ве÷ері. Завдÿки цüому 
ïравилу ти можеш бути вïевненим, що твоє хар÷уваннÿ 
добре збалансоване. Моло÷ні страви найкраще вживати 
на сніданок або ïід ÷ас ïерекусів.

Ознайомтесÿ з ïравилом тарілки (мал. 4). 
Об’єднайтесü у ïари і ïотренуйтесÿ складати 
менþ за цим ïравилом. Длÿ цüоãо:
• візüмітü одноразові тарілки і ïоділітü їх 

олівцем або ру÷коþ на 3 сектори (одну 
ïоловинку і дві ÷верті);

• на кожній ÷астині тарілки наïишітü або 
намалþйте обрані вами ïродукти. 

По ÷ерзі ïрезентуйте варіанти здорових страв.

Правило тарілки

• вітамінні салати, свіжі або ïриãотовлені ово÷і зай-
маþтü ïоловину тарілки;

• основна їжа (риба, курка 
або котлета) — ÷вертü 
тарілки;

• ãарнір  — рис, картоïлÿ, 
ãре÷ка, макарони, хліб —  
ще одну ÷вертü.

Якщо це змішана страва, 
наïриклад ïлов, вареники 
або заïіканка, вона має 
заïовнити ïоловину тарілки, а друãу ïоловину — 
ово÷і та фрукти.

Мал. 4. Правило складання здорового  меню
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§ 5. ПÎЖИВНІ РЕЧÎВИНИ І ВÎДА

Про÷итайте казку ïро ïоживні ре÷овини. Хто з 
ïерсонажів казки, на вашу думку, має раціþ?

Назвітü ïродукти, що містÿтü баãато білків, 
вуãлеводів, жирів.

Êазка про поживні речовини

Якосü зустрілисÿ ïоживні 
ре÷овини Білок, Жирок, Вуãле-
водик, Вітамін÷ик і Мінералü÷ик 
та й засïере÷алисÿ, хто з них 
найважливіший.

— Ми найважливіші, — сказав 
Білок. — М’ÿзи і внутрішні 
орãани лþдини складаþтüсÿ 
ïереважно з білків. 

— Ні, ми найважливіші, — 
заïере÷ив Вуãлеводик, — бо 
саме вуãлеводи даþтü енерãіþ м’ÿзам, серцþ та іншим 
внутрішнім орãанам.

— Без нас, жирів, лþди не вижили б навітü ïід ÷ас 
нетривалоãо ãолоду, — ïромовив Жирок. — До ре÷і, мо-
зок лþдини складаєтüсÿ ïереважно з жирів. Тому ми —  
найважливіші.

— Про що ви взаãалі сïере÷аєтесÿ? — заïитав 
Вітамін÷ик. — Навітü моє ім’ÿ озна÷ає «життÿ». Без 
вітамінів лþди не можутü жити. 

— А без нас можутü? – образивсÿ Мінералü÷ик. — 
Нас баãато, та коли не виста÷ає навітü однієї мінералüної 
ре÷овини, орãанізм ослаблþєтüсÿ. Наïриклад, за неста÷і 
калüціþ ïсуþтüсÿ зуби, а кістки стаþтü крихкими. Це 
ми, мінерали, найважливіші!
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Вітаміни і мінеральні речовини

Серед ïоживних ре÷овин особливе місце належитü 
вітамінам і мінералüним ре÷овинам. Хо÷ орãанізм ïотребує 
їх у мікроскоïі÷них кілüкостÿх, але дефіцит кожноãо з 
них може ïризвести до серйозних захворþванü. 

Об’єднайтесü у 2 ãруïи («вітаміни»  і «мінералüні 
ре÷овини»). За доïомоãоþ табл. 3 розкажітü  
ïро наслідки їх дефіциту та джерела ïоïовненнÿ 
цих ïоживних ре÷овин. 

Таблиця3

Вітаміни Наслідки дефіциту Містяться у продуктах
А затримка росту, 

зниження гостроти зору 
(особливо в нічний час)

печінка, жовті та червоні 
овочі і фрукти, молочні 
продукти

С [це] ослаблення імунітету, 
часті застуди, погане 
засвоєння білків, заліза

свіжі фрукти та овочі

D [де] затримка росту, рахіт яйця, вершкове масло, 
жирна риба

Мінерали Наслідки дефіциту Містяться у продуктах

Кальцій затримка росту, 
захворювання зубів 

молочні продукти 
(молоко, кефір, сир)

Залізо недокрів’я, зниження 
інтелекту, погіршення 
пам’яті

червоне м’ясо, печінка, 
квасоля, печені яблука, 
абрикоси 

Йод затримка фізичного і 
психічного розвитку, 
зниження інтелекту

йодована кухонна сіль, 
риба, креветки, морська 
капуста

Збалансоване харчування забезпечує організм 
майже усіма поживними речовинами.
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Норма вживання кухонної солі

Наш орãанізм також ïотребує натріþ. 
Він отримує йоãо з кухонноþ сіллþ. 
Добова норма сïоживаннÿ кухонної солі — 
ïриблизно 5 ãрамів (одна ÷айна ложка). 

Надмірна кілüкістü солі шкодитü 
здоров’þ. Тому намаãайсÿ недосолþвати ãотові страви, 
не зловживати соліннÿми, коï÷еностÿми, ковбасами, 
кет÷уïом, ÷иïсами, солоними ãорішками, ÿкі містÿтü 
забаãато солі.

Профілактика йододефіциту

Завдÿки збалансованому хар÷уваннþ в орãанізм над-
ходÿтü майже всі ïоживні ре÷овини. Крім йоду, дефіцит 
ÿкоãо є на всій території України.

Неста÷а йоду може ïризвести до затримки фізи÷ноãо 
розвитку і зниженнÿ інтелекту. Діти з йододефіцитом 
швидко втомлþþтüсÿ, їм cкладно зосереджуватисÿ, 
аналізувати і заïам’ÿтовувати інформаціþ. 

Наслідкам йододефіциту можна заïобіãти, ÿкщо 
замістü зви÷айної кухонної солі вживати йодовану. 

Знайди і сфотоãрафуй усі види кухонної солі, 
ÿкі ïродаþтü у найближ÷ому до твоãо дому 
ïродуктовому маãазині ÷и суïермаркеті. 

Проаналізуй, ÿка сілü йодована, а ÿка — ні. 

Заïроïонуй дорослим використовувати вдома 
йодовану сілü. 

Для уникнення йододефіциту вживай 
 йодовану сіль замість звичайної кухонної солі.
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Вода і здоров’я

Без їжі лþдина може ïрожити декілüка тижнів, а без 
води — лише кілüка днів. Це тому, що тіло лþдини на 
дві третини складаєтüсÿ з води. Вода бере у÷астü в усіх 
ïроцесах орãанізму: диханні, травленні, обміні ре÷овин. 

Навітü за невеликоãо зневодненнÿ виникаþтü 
ãоловний білü, втома, зниженнÿ фізи÷ної та розумової 
ïрацездатності. У сïеку, ïіслÿ рухливих іãор ÷и уроків 
фізкулüтури ризик зневодненнÿ зростає. 

Визна÷те улþблений наïій вашоãо класу. Длÿ 
цüоãо заïишітü на аркушиках назви своїх 
улþблених наïоїв і ïідрахуйте, ÿкі з них 
набрали найбілüше ãолосів. 

Розãлÿнüте мал. 5 і визна÷те, до ÿкої ãруïи 
вони належатü. 

Мал. 5. Вживаннÿ ãруï наïоїв

• фруктові соки без 
цукру

• солодкий чай

• гарячий шоколад 
• солодкі молочні 

коктейлі 

• питну воду
• чай із м’ятою
• фруктовий чай 

• компот, узвар
• молоко, кефір
• овочеві соки

ПИЙ ЗРІДКА АБО НІКОЛИ:

• енергетики
• солодкі газовані 

напої

• каву
• фруктові нектари
• соки з цукром

ПИЙ ЧАС ВІД ЧАСУ:

ПИЙ ДОСХОЧУ:
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Êорисні і шкідливі напої

Найкорисніший длÿ лþдини наïій — це ÷иста ïитна 
вода. Також без обмеженü можна ïити фруктові ÷аї, 
домашній лимонад ÷и традиційний українсüкий наïій 
із сухофруктів — узвар. Якщо хо÷еш виïити щосü 
ïоживніше, обери моло÷ний ïродукт, краще той, що не 
міститü цукру, наïриклад, кефір. До нüоãо можна додати 
ÿãоди або ложе÷ку меду.

Інші наïої не такі корисні. Наïриклад, у маãазинних  
соках і нектарах зазви÷ай забаãато цукру. Деÿкі 
ïоïулÿрні наïої навітü шкодÿтü здоров’þ. Це, зокрема, 
солодка ãазована вода. У ній, окрім зайвоãо цукру, є ще 
й барвники, ароматизатори та ïідсилþва÷і смаку. 

Дуже шкідливі длÿ здоров’ÿ так звані енерãетики. Крім 
усüоãо іншоãо, вони містÿтü велику кілüкістü кофеїну,  
що надміру збуджує нервову систему.

У баãатüох школах є фонтан÷ики длÿ ïиттÿ або кулери 
з ïитноþ водоþ. Якщо у твоїй школі їх 
немає, не забувай брати з собоþ ïлÿше÷ку 
води, адже ïити некиï’ÿ÷ену водоïровідну 
воду небезïе÷но. З неþ в орãанізм можутü 
ïотраïити хвороботворні мікроби та інші 
шкідливі ре÷овини.

Які джерела ïитної води є у вашій 
школі?

Чи вважаєте ви їх достатніми?

Якщо ні, обãоворітü з дорослими, ÿк можна 
розв’ÿзати цþ ïроблему.

Чиста питна вода — найкорисніший напій.
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§ 6. РУХ І ЗАГАРТÎВУВАННЯ

Що таке гіподинамія

Гіподинамія — це малорухливий сïосіб життÿ. Її ще 
називаþтü хворобоþ цивілізації. І осü ÷ому. У давнину 
лþди баãато рухалисÿ, щоб добути їжу і захиститисÿ від 
небезïек. Зãодом вони створили різні ïобутові ïрилади, 
ÿкі ïевноþ міроþ звілüнили їх від фізи÷ної ïраці. Тому 
дедалі білüше ÷асу лþди ïроводÿтü за робо÷им столом 
або відïо÷иваþтü ïеред телевізором. 

Назвітü кілüка ïобутових ïриладів і ïоÿснітü, 
від ÿкої фізи÷ної ïраці вони звілüнÿþтü лþдей. 
Наïриклад, електри÷ний обіãріва÷  замінþє ïі÷  
і звілüнÿє від ïотреби рубати дрова. 

Гіподинамія і здоров’я

Неïравилüне хар÷уваннÿ у ïоєднанні з ãіïодинамієþ 
ïризводитü до стрімкоãо збілüшеннÿ маси тіла та ожирін-
нÿ. Це ïорушує роботу орãанів травленнÿ, серцево-
судинної системи. І лþдина слабшає, ïостуïово стає 
менш витривалоþ, навітü леãка фізи÷на активністü длÿ 
неї неïосилüна. 

Виникає замкнене коло: недостатнÿ фізи÷на активністü 
ïороджує баãато ïроблем зі здоров’ÿм. Це зменшує  
фізи÷ні можливості орãанізму, що надалі сïри÷инÿє 
ще білüшу ãіïодинаміþ. Наïриклад, таке ïоширене 
в су÷асному світі захворþваннÿ, ÿк цукровий діабет, 
най÷астіше уражує оãрÿдних лþдей, ÿкі ведутü 
малорухливий сïосіб життÿ.

Гіподинамія негативно впливає на здоров’я.
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Як запобігти гіподинамії

Заïобіãти неãативним наслідкам ãіïодинамії доволі 
ïросто. Слід щоранку робити зарÿдку, реãулÿрно мати 
фізи÷ні навантаженнÿ і надавати ïереваãу активним 
видам відïо÷инку.

Станüте в коло і ïо ÷ерзі ïокажітü ïантомімоþ 
один із видів рухової активності (біã, ïрибиран-
нÿ оселі, ïроãулÿнка з собакоþ тощо). Інші 
діти ïовторþþтü цей рух і відãадуþтü, що ви 
ïоказали. 

Сила, спритність, витривалість

Фізи÷на кулüтура — найкраща «зброÿ» ïроти 
ãіïодинамії. Вона ãартує волþ, ïокращує настрій, 
розвиває силу, сïритністü і витривалістü.
Сила — це здатністü наïружувати м’ÿзи 
длÿ ïідніманнÿ або штовханнÿ ваãи. 
Стати силüнішим тобі доïоможутü від- 
жиманнÿ, ïідтÿãуваннÿ, вïрави з ãан-
телÿми. 
Спритність — це швидкістü реакції, 
то÷ністü і координаціÿ рухів. Найкраще 
розвиваþтü її східні єдиноборства, усі 
види тенісу, фехтуваннÿ, танці.
Витривалість — це здатністü тривалий 
÷ас витримувати ïомірні навантаженнÿ. 
Аеробіка, біã, ïлаваннÿ найкраще 
розвиваþтü витривалістü. 

Об’єднайтесü у 3 ãруïи («сила», «сïритністü» і 
«витривалістü»). Підãотуйте і ïродемонструйте 
однокласникам рухливу ãру, ÿка найкраще 
розвиває відïовідний ïоказник.
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Принципи загартовування

Ти вже знаєш, що ïроцедури заãартовуваннÿ зміцнþ-
þтü імунітет і захищаþтü від хвороб. Однак, щоб 
заãартовуваннÿ ïринесло користü, а не шкоду, слід 
дотримуватисÿ трüох важливих ïравил (ïринциïів): 
ïостуïовістü, системати÷ністü, дозованістü. 
Поступовість — не слід ïо÷инати заãартовуваннÿ з 

обливаннÿ крижаноþ водоþ ÷и ïірнаннÿ в оïолонку. 
Треба, щоб орãанізм ïостуïово звик до низüкої 
темïератури. Крім тоãо, екстремалüні види  заãартовуван-
нÿ неïрийнÿтні длÿ дітей. 
Систематичність— заãартовуватисÿ слід реãулÿрно, 

а не ÷ас від ÷асу. Якщо ÷ерез хворобу або з інших ïри÷ин 
ïроцедури довелосÿ ïриïинити, необхідно ïо÷инати усе 
сïо÷атку.
Дозованість — ïроцедури заãартовуваннÿ маþтü 

бути нетривалими, такими, щоб збадüоритисÿ, але не 
змерзнути. 

Заïишітü на дошці 10 ïроцедур  заãартовуваннÿ 
(ïровітрþвати кімнату, ãулÿти на свіжому 
ïовітрі, куïатисÿ у водоймі тощо). 
Пронумеруйте їх цифрами від 1 до 10, ïо÷и-
наþ÷и з найменш екстремалüних.

Поступове, систематичне і дозоване 
загартовування вбереже від застуд.

1. Умивання 
холодною 

водою

2. Обтирання 
мокрим рушником

3. Контрастний 
душ

4. Обливання 
прохолодною водою
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Горе-гартування

Петрик в книжці ïро÷итав:
«Щоб заãартуватисü,
слід холодноþ водоþ
вранці обливатисü».

Хлоïецü довãо не ваãавсÿ,
ïроÿвив стараннÿ
і неãайно ïристуïив
до заãартуваннÿ.

Вікна настіж від÷инив
(хо÷ зима надворі)
і зубами цокотів
в шортах в коридорі.

Щоб ïідсилити ефект,
вмитü заãартуватисü,
Петрик вирішив водоþ
в ванні обливатисü.

Післÿ ãоре-ãартуваннÿ, —
ïравду ніде діти, —
довелосü ãірку мікстуру
аж два тижні ïити.

ЛесяВознюк

По ÷ерзі дайте ïоради Петрикові щодо ïроцедур  
заãартовуваннÿ.

Разом із дорослими склади свій ïлан заãар то ву-
ваннÿ і щоднÿ виконуй заïлановані ïроцедури.

Рухливі ігри на свіжому повітрі — 
найкращі процедури загартовування для школярів.
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§ 7. ПРÎФІЛАÊТИÊА ПÎРУШЕНЬ 

ЗÎРУ, СЛУХУ, ПÎСТАВИ

Îргани чуття

Орãани ÷уттÿ — зір, слух, нþх, смак і дотик — забез-
ïе÷уþтü нас інформацієþ ïро навколишній світ (мал. 6). 

Об’єднайтесü у дві ãруïи. Заãорнітü у кілüка 
шарів ïаïеру будü-ÿкий ïредмет і ïередайте 
ïакунок іншій ãруïі.

• Сïробуйте розïізнати отриманий ïредмет, не 
розãортаþ÷и ïакунок.

• Обãоворітü, ÿкі орãани ÷уттÿ доïомаãали вам 
виконувати це завданнÿ.

Органи чуття забезпечують 
нас інформацією про навколишній світ.

Мал. 6. Орãани ÷уттÿ лþдини
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Як зберегти зір

Білüшістü інформації лþдина отримує завдÿки зору. 
О÷има ми розïізнаємо відстанü до ïредметів, їх колір, 
розмір, форму. Тому надзви÷айно важливо оберіãати о÷і 
від травм і зниженнÿ ãостроти зору. 

Щоб збереãти зір, треба стежити за освітленнÿм своãо 
робо÷оãо місцÿ, не ÷итати у трансïорті, менше дивитисÿ 
телевізор. А ще дуже корисно виконувати вïрави, ÿкі 
тренуþтü зір.

Розãлÿнü мал. 7 і ïотренуйсÿ виконувати такі 
вïрави. Виконуй ïо 4 вïрави ÷ерез кожні 30 
хвилин занÿтü (стріло÷ками вказано наïрÿмок 
руху о÷ей).

Бережи зір — найцінніше джерело інформації!

Мал. 7. Вïрави длÿ о÷ей
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Як доглядати за вухами

Дехто ïолþблÿє ãодинами слухати ãу÷ну музику або 
занадто ãолосно вмикати телевізор. Однак ти маєш знати, 
що з ÷асом від цüоãо ïотовщуєтüсÿ барабанна ïеретинка 
і ïостуïово знижуєтüсÿ ãострота слуху.

Барабанну ïеретинку можна ушкодити і механі÷но, 
встромлÿþ÷и у слуховий ïрохід тверді ïредмети (олівецü, 
сірник). Навітü вушними ïали÷ками ÷истÿтü лише вушні 
раковини, а не слуховий ïрохід. Якщо в слуховому 
ïроході утвориласÿ сір÷ана ïробка, слід звернутисÿ до 
лікарÿ, ÿкий безïе÷но видалитü її.

Під ÷ас куïаннÿ стеж, щоб вода не ïотраïлÿла 
всередину вуха. Якщо це сталосÿ, нахили ãолову у бік 
вуха, в ÿке ïотраïила вода, і ïострибай або ïотруси 
ãоловоþ, щоб вона витекла (мал. 8).

Коли у тебе нежитü, силüно не сÿкайсÿ, тому що 
інфекціÿ з носової ïорожнини може ïотраïити у вуха і 
сïри÷инити заïаленнÿ. У тебе заболіло вухо — не терïи, 
одразу скажи ïро це дорослим.

Помічаєш зниження гостроти зору чи слуху — 
повідом про це дорослих.

Мал. 8
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ПРАКТИЧНАРОБОТА

Баãатоãодинні занÿттÿ у школі та вдома можутü 
сïри÷инити так звані «шкілüні хвороби» — ïорушеннÿ 
зору, ïостави, ïлоскостоïістü. Заïобіãти їм доïоможутü 
фізи÷ні вïрави та рухливі іãри. 

Об’єднайтесü у 3 ãруïи. Про÷итайте інформа-
ціþ у рамо÷ці та ïідãотуйте ïантоміми ïро види 
рухової активності, ÿкі доïоможутü уникнути 
«шкілüних хвороб»:

група1:ïорушеннÿ зору;

група2:ïорушеннÿ ïостави;

група3:ïлоскостоïості. 

По ÷ерзі ïродемонструйте свої ïантоміми у 
класі. Решта у÷нів маþтü здоãадатисÿ, що саме 
ви ïоказали. 

Фізичні вправи допоможуть запобігти 
«шкільним хворобам».

Чи знаєш ти, що...
Бадмінтон, ïінã-ïонã, теніс є дуже ефективними длÿ 

ïрофілактики ïорушенü зору. Щоб збереãти ãострий 
зір, достатнüо трüох 40-хвилинних занÿтü на тижденü. 

Діти, ÿкі займаþтüсÿ ïлаваннÿм, ãімнастикоþ, 
акробатикоþ, танцÿми, обов’ÿзково матимутü ãарну 
ïоставу. 

Длÿ ïрофілактики ïлоскостоïості найкращими є 
ходіннÿ босоніж, катаннÿ на велосиïеді, роликовій 
дошці, лижах, ковзанах, сноуборді, ÿкі розвиваþтü 
м’ÿзи стоïи.
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§ 8. ГІГІЄНА ПÎРÎЖНИНИ РÎТА

Захворювання ротової порожнини

Поверхнÿ зубів укрита зубноþ емаллþ. Це найтвердіша 
тканина в лþдсüкому тілі, вона захищає зуби від 
ушкодженü і ïроникненнÿ бактерій. Та коли розãризати 
зубами тверді ïредмети, можна ушкодити зубну емалü і 
навітü зламати зуб. 

У тоãо, хто вживає баãато солодощів і забуває в÷асно  
÷истити зуби, в роті ïо÷инаþтü розмножуватисÿ мікроби. 
Вони сïри÷инÿþтü карієс зубів (мал. 9). 

А от від заïаленнÿ ÿсен нерідко втра÷аþтü навітü 
здорові зуби. Про таке заïаленнÿ свід÷итü ïоÿва крові 
ïід ÷ас ÷ищеннÿ зубів.  

Приãадайте, ÷и доводилосÿ вам лікувати зуби. 
По ÷ерзі ïоділітüсÿ своїми враженнÿми від 
відвідуваннÿ стоматолоãа. 

Карієс зубів, запалення ясен і механічні травми зубів  
є найпоширенішими дитячими захворюваннями.

Мал. 9. Карієс зубів
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Групи зубів

За життÿ у лþдини виростаþтü два комïлекти зубів — 
тим÷асові (моло÷ні) і ïостійні. 

Діти дошкілüноãо віку маþтü 20 моло÷них зубів — ïо 
10 на верхній і нижній щелеïі. З 5—6 років моло÷ні зуби 
ïостуïово ïо÷инаþтü виïадати. У дорослої лþдини вже 
32 ïостійні зуби — ïо 16 на верхній і нижній щелеïі. За 
ïризна÷еннÿм зуби ïоділÿþтü на 4 ãруïи. 

Об’єднайтесü у 4 ãруïи («різці», «ікла», «малі 
кутні», «великі кутні»). За доïомоãоþ 
табл. 4 ïідãотуйте і ïрезентуйте ïовідомленнÿ  
ïро ïризна÷еннÿ кожної ãруïи зубів та їхнþ 
кілüкістü серед моло÷них і ïостійних.

Таблиця4

Група зубів Для чого призначена Молочні 
зуби

Постійні 
зуби

Різці відкушування їжі 8 8
Ікла відривання їжі 4 4

Малі кутні роздавлювання, грубого 
перемелювання їжі — 8

Великі 
кутні

подрібнення та  
розтирання їжі 8 12
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Харчування і здоров’я зубів та ясен

Деÿкі ïродукти сïриÿþтü зміцненнþ зубів, інші – 
навïаки, сïри÷инÿþтü захворþваннÿ зубів і ÿсен. 

Об’єднайтесü у 2 ãруïи («корисне» і «шкідливе»).  
За доïомоãоþ табл. 5 визна÷те, ÿкі ïродукти 
корисні длÿ зубів та ÿсен, а ÿкі — шкідливі. 
Підãотуйте ïро це короткі ïрезентації та ïро-
демонструйте їх у класі. 

Таблиця5
Продукти Вплив на здоров’я зубів та ясен
Молочні 
продукти

Багаті на кальцій. Кальцій міститься у всіх 
кістках, однак 95% його запасів є саме в зубах. 
Від нього залежить їхня міцність. 
 

Риба Містить фосфор і фтор, необхідні для міцності 
зубів та запобігання захворюванню ясен. 

Яблука, морква Ці й інші сирі фрукти та овочі є чудовим 
масажером для зубів і ясен. Вони очищують 
і відбілюють зуби, видаляють зубний наліт, 
зміцнюють зубну емаль. 

Зелена цибуля, 
капуста 

Містÿтü вітамін С, фітонциди. Вживаннÿ 
цих ово÷ей сïриÿє зміцненнþ ÿсен, заïо-
біãає такому захворþваннþ, ÿк цинãа.

Неочищене 
смажене 
насіння 

Шкаралупа смаженого насіння містить 
речовини, що збільшують крихкість зубної 
емалі.

Здоба і 
«швидка їжа»

М’яка їжа не дає жувального навантаження 
на ясна.  Через це виникає загроза випадання 
зубів. 

Солодощі, 
солодкі газовані 
напої

Цукор перешкоджає засвоєнню кальцію, 
руйнує зубну емаль. Солодкі газовані напої 
містять шкідливі для зубів хімічні речовини.
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Догляд за порожниною рота

У твоєму віці треба не лише реãулÿрно відвідувати 
стоматолоãа, а й нав÷итисÿ самостійно стежити за здо-
ров’ÿм ротової ïорожнини. Це можна зробити за доïомо-
ãоþ ïростоãо дзеркалüцÿ. 

Здорові ÿсна — рівномірноãо блідо-рожевоãо колüору, 
не кровото÷атü ïід ÷ас ÷ищеннÿ, на здорових зубах не 
ïовинно бути ïлÿм і зубноãо каменþ. 

Якщо на зубі з’ÿвиласÿ ÷орна цÿто÷ка, це може бути 
ознакоþ карієсу.

За будü-ÿких ознак захворþваннÿ ÿкнайшвидше звер-
нисü до лікарÿ, адже, зволікаþ÷и, можеш втратити зуби.

Прикус — це ïоложеннÿ верхніх 
і нижніх зубів ïри їх змиканні. 
Деÿкі зви÷ки — неïравилüна ïо-
става, ïідïираннÿ щоки рукоþ, 
смоктаннÿ ïалü ців, олів ців — 
можутü зашкодити формуваннþ 
ïравилüноãо ïрикусу. 

ПРАКТИЧНАРОБОТА

Склади ïам’ÿтку длÿ молодших школÿрів ïро 
основні ïравила доãлÿду за ïорожниноþ рота. 
Не забудü зазна÷ити у ній:

• скілüки разів на денü треба ÷истити зуби; 

• скілüки хвилин це треба робити; 

• ÿк ÷асто слід мінÿти зубну щітку;

• коли треба відвідувати стоматолоãа.

Для запобігання карієсу і запаленню ясен найкраще 
користуватися зубними пастами, що містять фтор.
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§ 9. ГІГІЄНА ÎСЕЛІ

Що таке гігієна оселі

Білüшу ÷астину своãо життÿ су÷асні лþди ïеребуваþтü 
у ïриміщенні. Тут вони сïлÿтü, їдÿтü, ïрацþþтü, 
нав÷аþтüсÿ і відïо÷иваþтü. Тому ïриміщеннÿ ïовинні 
відïовідати ïевним ãіãієні÷ним вимоãам: бути ïростори-
ми, теïлими, сухими і світлими.

• Приãадайте зна÷еннÿ слова «ãіãієна».
• Які ïроцедури особистої ãіãієни ви знаєте?
• Що таке ãіãієна одÿãу?
• Що таке, на вашу думку, ãіãієна оселі?

Забруднювачі атмосферного повітря

Поверхнÿ нашої ïланети оãорнута ïовітрÿм, ÿк  
ïрозорим ïокривалом. У ïовітрі містÿтüсÿ дрібні 
краïлинки води і ïорошинки. Нерідко ïовітрÿ 
забруднþєтüсÿ сажеþ і небезïе÷ними длÿ здоров’ÿ ãазами. 

Розãлÿнüте мал. 10 і назвітü основні забруд-
нþва÷і атмосферного ïовітрÿ.

Мал. 10. Забруднþва÷і ïовітрÿ    
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Мікроклімат приміщення і здоров’я

Важливим ÷инником здоров’ÿ є мікроклімат ïримі-
щеннÿ: свіжістü ïовітрÿ, йоãо темïература, волоãістü і 
забрудненістü. 
Свіжістьповітря. Під ÷ас диханнÿ, ïітніннÿ, інших 

ïроцесів, ÿкі відбуваþтüсÿ в лþдсüкому орãанізмі, 
у ïриміщенні може виникнути задуха, що нерідко 
сïри÷инÿє ãоловний білü і навітü заïаморо÷еннÿ.
Температураповітря. Найкомфортніша темïература у 

ïриміщенні — 20—24о С. В холодну ïору року вмикаþтü 
оïаленнÿ, а в сïекотну — кондиціонери. 
Вологістьповітря.Якщо ïовітрÿ у ïриміщенні надто 

сухе, стає важко дихати, ïересихає шкіра і знижуєтüсÿ 
імунітет. У холодну ïору року атмосферне ïовітрÿ міститü 
менше волоãи, тому ïоширþþтüсÿ застудні захворþваннÿ. 
Щоб заïобіãти ïроблемам, слід ÷астіше робити волоãе 
ïрибираннÿ або встановити зволожува÷ ïовітрÿ. Однак 
коли ïовітрÿ надто волоãе, може з’ÿвитисÿ ïліснÿва, тому 
на кухні й у ванних ïриміщеннÿх роблÿтü вентилÿційні 
отвори або встановлþþтü витÿжки. 
Забрудненістьповітря.Найнебезïе÷нішим длÿ життÿ 

і здоров’ÿ лþдей є витіканнÿ ïобутовоãо або ÷адноãо 
ãазу внаслідок неïравилüноãо користуваннÿ ïе÷ами та 
ãазовими ïриладами. Це може сïри÷инити отруєннÿ, а 
у виïадку з ïобутовим ãазом — ще й вибух або ïожежу. 

Які ви знаєте види оïалþваннÿ?

Як можна розïізнати витіканнÿ ïобутовоãо 
ãазу? 

Що треба робити в такому виïадку?

Дітям до 14 років заборонено самостійно 
користуватися печами і камінами.
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Як підтримувати сприятливий мікроклімат 

Длÿ ïідтриманнÿ сïриÿтливоãо мікроклімату у 
ïриміщенні треба в÷асно ïровітрþвати йоãо, дбати ïро   
÷истоту, реãулÿрно робити волоãе ïрибираннÿ. 

Щоб не здіймати ïорох у ïовітрÿ, ïідмітай ïідлоãу 
волоãим віником, ïротирай меблі волоãоþ ãан÷іркоþ, а 
не рідше ÿк один раз на тижденü обов’ÿзково роби волоãе 
ïрибираннÿ ïідлоãи. 

Під ÷ас ïрибираннÿ від÷инÿй кватирку, в теïлу ïору 
року — вікно. 

Складітü ïам’ÿтку, ÿк ви можете ïідтримувати 
сïриÿтливий мікроклімат у вашому класі 
(мал. 11).

Мал. 11. Прибираннÿ у класі
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ПРАКТИЧНАРОБОТА

Ти і твої однокласники вже достатнüо дорослі, щоб 
відïовідати за ÷истоту у своїй кімнаті та доïомаãати 
дорослим у хатніх сïравах. 

Склади ãрафік ïідтриманнÿ ÷истоти у твоїй осе-
лі за наведеним зразком.

Хатнÿ сïрава Графік виконаннÿ

Провітрþвати кімнату

Мити ïідлоãу

Протирати меблі

Підмітати (ïилососити)

Мити ïосуд

Виносити сміттÿ

Поливати квіти
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§ 10. ÎРГАНІЗАЦІЯ САМÎНАВЧАННЯ

Як долати відставання після хвороби

У школі в÷ителі ïоÿснþþтü новий матеріал, ïеревірÿ-
þтü, ÿк ви засвоїли йоãо, відïовідаþтü на ваші заïитаннÿ, 
доïомаãаþтü розібратисÿ зі складними завданнÿми. 
А ÿкщо хтосü захворів і ïроïустив баãато уроків? 

Приãадайте виïадок, коли ви довãо хворіли. По 
÷ерзі розкажітü:

• Скілüки днів довелосÿ ïроïустити?

• Які ви мали ïроблеми з нав÷аннÿм?

• Хто доïоміã вам наздоãнати ïроïущене?

Післÿ одужаннÿ лþди ïевний ÷ас від÷уваþтü слабкістü 
і швидко втомлþþтüсÿ. Тому не варто намаãатисÿ 
наздоãнати однокласників за один денü ÷и навітü за один 
тижденü, слід долати відставаннÿ ïостуïово. 

По ÷ерзі ïродовжітü фразу: «Мені леãко в÷ити-
сÿ, коли…».
Розãлÿнüте схему (мал. 12). Доïовнітü її своїми 
ідеÿми.

Мал. 12. Умови усïішноãо нав÷аннÿ
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Сам собі вчитель

Ти не можеш виконати домашні завданнÿ без дорослих? 
Тоді ïро÷итай ïоради длÿ самостійноãо нав÷аннÿ і 
намаãайсÿ дотримуватисÿ їх. Адже в су÷асному світі дуже 
важливим є уміннÿ в÷итисÿ самостійно і отримувати 
задоволеннÿ від нав÷аннÿ. 

1. Підтримуй ïорÿдок на своєму робо÷ому місці. Так 
усе ïотрібне буде «ïід руками» і ніщо не заважатиме.

2. Намаãайсÿ робити уроки вденü, адже в сутінках 
ïрацездатністü знижуєтüсÿ. Уве÷ері вмикай верхнє 
світло і настілüну ламïу. 

3. Підбери зру÷ний стілецü з м’ÿким сидіннÿм. Висота 
стілüцÿ має бути такоþ, щоб, вïираþ÷исü у сïинку 
стілüцÿ, можна було обома ноãами твердо стоÿти 
на ïідлозі. 

4. Не зволікай. Післÿ школи ïообідай, ãодинку 
відïо÷инü і сідай за уроки. Найкращий ÷ас длÿ 
нав÷аннÿ — з 15-ї до 17-ї ãодини. 

5. По÷ни з найлеãшоãо ïредмета, ïотім ïереходü до 
складніших. Виникли труднощі із завданнÿм — 
ïроïусти йоãо і виконуй настуïне. Наïрикінці 
ще раз сïробуй самостійно розібратисÿ з тим, що 
незрозуміло. Якщо ні÷оãо не вийшло, звернисü ïо 
доïомоãу.

6. Через кожні 20—30 хвилин занÿтü роби ïерерви. 
Під ÷ас ïерерви встанü, ïройдисü, виконай кілüка 
вïрав, виïий води. Але не вмикай телевізор або 
комï’þтер, бо це надовãо відволі÷е тебе від сïрав.

Уміння вчитися самостійно і отримувати задоволення 
від навчання дуже важливе в сучасному світі.
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Взаємонавчання і взаємодопомога

Можливо, ти вважаєш, що нав÷аþтü тілüки в÷ителі. 
У такому разі ïомилÿєшсÿ, бо довкола тебе є й інші 

«в÷ителі». Баãато ÷оãо можна 
дізнатисÿ і нав÷итисÿ з ïідру÷ників, 
енциклоïедій, інших книжок, теле-
ïереда÷ і комï’þтера. 

Чимало інформації ти отримуєш 
від своїх батüків, старших братів, 
сестер, інших роди÷ів. Твої 
однолітки також є ÷удовими 
«в÷ителÿми», адже ви ïостійно 
обмінþєтесü інформацієþ між 
собоþ. Отже, не соромсÿ звертатисÿ 
ïо доïомоãу до друзів. 

Ти також можеш стати «в÷ителем» 
длÿ однокласників. Наïриклад, 
коли твій друã хворіє, ïостарайсÿ 
не лише ïередати йому домашнє 
завданнÿ, а й ïоÿснити новий 
матеріал, ÿкщо він ïоïроситü. 
Дітÿм леãко в÷итисÿ одне від 
одноãо, адже вони не соромлÿтüсÿ 
ïереïитати те, ÷оãо не зрозуміли, 
і вміþтü ïоÿснити складні ре÷і 
ïростими словами. 

Розкажітü ïро ситуації, коли однокласники 
доïомаãали вам у нав÷анні.
Приãадайте виïадки, коли ви доïомаãали ко-
мусü наздоãнати ïроïущене. Чи доïомоãло це і 
вам краще засвоїти матеріал?

Ми краще засвоюємо новий матеріал, 
коли навчаємо інших.

Помічники
у навчанні:

• ïідру÷ники
• енциклоïедії
• Інтернет
• батüки
• роди÷і
• друзі
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Взаємодіÿ і взаємодоïомоãа — це шлÿх до усïіху не 
лише в нав÷анні, а й у житті. У цüому можна ïереконатисÿ 
за доïомоãоþ ïростої ãри. 

1. Об’єднайтесü у ïари. Кожна ïара отримує 
великий ãазетний аркуш, в ÿкому вирізано два 
отвори. Треба ïросунути в ці отвори ïо одній 
нозі і разом ïодолати маршрут з ïерешкодами, 
зберіãши ãазету цілоþ (мал. 13). 
2. Обãоворітü, що вам заважало виконати це 
завданнÿ, а що — доïомаãало.

ПРАКТИЧНАРОБОТА

Заïитай рідних, ÿкі шкілüні ïредмети їм най-
білüше ïодобалисÿ в школі, з ÿкими у них було 
найменше ïроблем. 
За наведеним ниж÷е зразком склади сïисок 
ïредметів, ÿкі вив÷аєш у школі, та ім’ÿ тоãо, 
хто доïоможе тобі, коли виникнутü труднощі.

Назва предмета Мій помічник
Математика друг Артем
Англійська мова мама

Мал. 13. Вïрава на взаємодіþ 
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Підсумкові завдання

Встанови відïовідністü між складовими здо-
ров’ÿ та їх характеристиками.

1) фізи÷не здоров’ÿ

2) ïсихі÷не здоров’ÿ

3) соціалüне здоров’ÿ

4) духовне здоров’ÿ

а) охайністü, сила та енерãіÿ, 
висока ïрацездатністü, 
міцний імунітет

б) ãарні манери, 
добрози÷ливістü, здорові 
стосунки з дорослими та 
однолітками

в) доброта, лþдÿністü, 
відïовідалüністü, душевна 
щедрістü

ã) інтелект, оïтимізм, 
раціоналüна ïоведінка

Об’єднайтесü у 4 ãруïи. Переãлÿнüте відïовідні 
ïараãрафи і складітü:

група1: ïравила збалансованоãо хар÷уваннÿ 
(§ 4—5);

група 2: ïравила рухової активності та 
заãар то вуваннÿ (§ 6);

група3:ïравила ãіãієни оселі (§ 9);

група4:ïравила ïрофілактики «шкілüних 
хвороб» (§ 7). 
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Розділ 3

СЕРЕД ЛЮДЕЙ

Уцьомурозділіти:

• дізнаєшсÿ, ÿк сïадковістü вïливає на здо-
ров’ÿ;

• ïотренуєшсÿ ïротистоÿти тиску однолітків;

• ïроаналізуєш вïлив реклами на твої рі-
шеннÿ і ïоведінку;

• ïоміркуєш ïро ïереваãи і недоліки різних 
засобів комунікації;

• нав÷ишсÿ доïомаãати лþдÿм з обмежени-
ми можливостÿми.
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§ 11. СІМ’Я І ЗДÎРÎВ’Я

Спадковість  — це ïриродна здатністü наслідувати від 
ïоколіннÿ до ïоколіннÿ ïевні зовнішні та внутрішні 
ознаки і особливості розвитку. 

Спадковість

— Буду ÿ таким, ÿк тато,
маþ рис йоãо баãато:
ÿ стрункий і синüоокий,
ку÷ерÿвий і високий.

— А ÿ схожа до матусі.
Як на фото ïодивлþсÿ,
ãуби мамині та брови,
о÷і, сïовнені лþбові.

— Мріþ ÿ усïадкувати
силу і здоров’ÿ тата,
ніжністü мами й на дода÷у
дідусеву мудру вда÷у.

ЛесяВознюк

Назвітü, ÿкі ви знаєте сïадкові риси зовнішності 
(колір  шкіри, овал обли÷÷ÿ...) і риси характеру 
(ïрацелþбністü, уïертістü...). Заïишітü їх на 
дошці. 
Позна÷те літероþ «З» риси зовнішності, лі-
тероþ «Х» — риси характеру.

По ÷ерзі скажітü, на коãо з рідних ви найбілüше 
схожі і ÷им саме.

Спадковість – це передання від покоління до покоління 
певних зовнішніх ознак і особливостей розвитку.
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Спадковість і здоров’я

Лþдина може усïадкувати 
не лише колір  волоссÿ, о÷ей 
÷и форму носа, а й ïевні вади 
здоров’ÿ. Так, деÿкі хвороби 
батüків іноді заãрожуþтü їхнім 
дітÿм. Наïриклад, ãемофіліÿ, за  
ÿкої втра÷аєтüсÿ здатністü до 
зãортаннÿ крові: навітü незна÷-
ний ïоріз ÷и забиттÿ можутü 
мати траãі÷ні наслідки. 

Однак такі сïадкові захворþваннÿ траïлÿþтüсÿ вкрай 
рідко. Най÷астіше усïадковуþтü не саме захворþваннÿ, а 
лише схилüністü до нüоãо. У такому виïадку йому можна 
заïобіãти, ÿкщо дотримуватисÿ рекомендацій лікарÿ і 
вести здоровий сïосіб життÿ.

Заïитайте в дорослих, ÷и є у вас близüкі 
роди÷і, хворі на сïадкові захворþваннÿ. Якщо 
так, дізнайтесü у лікарÿ, ÿк можна заïобіãти 
розвитку цüоãо захворþваннÿ.

Здорова родина

Сім’ÿ — це батüки, діти, онуки, інші близüкі роди÷і, ÿкі 
живутü разом. Сім’ÿ ïодібна до живоãо орãанізму. Коли в 
ній ïанує злаãода і всі ïо÷уваþтüсÿ добре, сім’ÿ здорова. 
А ÿкщо хтосü захворів, страждаþтü усі. Так само й тоді, 
коли між ÷ленами родини виникаþтü неïорозуміннÿ, 
сварки, ïсуþтüсÿ стосунки. 

Про÷итайте вірш Анатоліÿ Костецüкоãо на 
настуïній сторінці.
Як ви думаєте, ÷ому хлоï÷ик марно радіє?
Розкажітü, ÿк ви доïомаãаєте дорослим. 

Спадкові
захворювання:

• ãемофіліÿ 
(незãортаннÿ 
крові)

• ïорушеннÿ зору
• цукровий діабет
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Домашній твір

Вітüко — бідак, 
страждає так, 
аж здриãує ноãами!
Він за столом, 
він ïише твір  
«Я ïомаãаþ мамі».
Старанно олівецü ãризе
та суïитü брови ãрізно,
але ні÷оãо — 
хо÷  умри! — 
до ãолови не лізе…
Та осü тихесенüко зайшла 
в йоãо кімнату мама:
— Вітþнü, 
будü ласка, 
в маãазин 
сходи за сірниками.
— Ідеÿ! — 
виãукнув синок, 
а мамі: 
— Ну й морока! 
Сама іди! Я твір  ïишу — 
роблþ важкі уроки. —
І мама вийшла...
А Вітüко 
швиденüко ïише в зошит:
«Я в маãазин 
завжди ходжу, 

коли мене 
ïоïросÿтü...»
Хвилин за десÿтü 
мама знов 
з’ÿвлÿєтüсÿ у дверÿх:
— Вітþнü, 
картоïелüки на÷истü, 
а ÿ зварþ ве÷ерþ.
— Сама на÷истü! — 
кри÷итü Вітüко, 
та так, що ледü не лоïне.– 
Я твір  ïишу! 
Я — зайнÿтий! 
Сама вари картоïлþ.— 
Виходитü мама, 
а синок 
ïисати знов сідає:
«Я мамі сам 
варþ обід, 
ве÷ерþ та сніданок…»
Радіє син: 
— Не твір, а лþкс! 
Оцінка буде ãарна! —
І ãетü не думає 
ïро те, 
що він радіє 
марно...

АнатолійКостецький
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Родинні традиції і здоров’я

Родинні традиції — це ритуали, ÿкі ïов’ÿзуþтü між 
собоþ ÷ленів однієї родини, іноді навітü цілі її ïоколін-
нÿ. Сïілüні ве÷ері, ïоїздки на да÷у, щорі÷на відïустка в 
ãорах, на морі, ïрикрашаннÿ ÿлинки, обмін новорі÷ними 
ïодарунками, свÿткуваннÿ днів народженнÿ... Ці та інші 
родинні традиції даруþтü радістü, зближуþтü дітей і 
дорослих. 

Розãлÿнüте мал. 14 і назвітü ïриклади родин-
них традицій. 

По ÷ерзі ïродовжітü фразу: «У нашій родині 
існує традиціÿ...».

Дуже добре, ÿкщо здоровий сïосіб життÿ також 
є традицієþ вашої родини. По ÷ерзі ïокажітü 
ïантомімоþ одну таку традиціþ (разом кататисÿ 
на роликах, велосиïедах, вирощувати ово÷і, 
фрукти...).

Родинні традиції дарують радість, сприяють 
здоров’ю, зближують дітей і дорослих.

Мал. 14 
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§ 12. РÎЗÁУДÎВА ДРУЖНІХ 

СТÎСУНÊІВ

Що таке дружба

Дружба — це особливі стосунки, що виникаþтü між 
лþдüми, ÿкі маþтü сïілüні ïоãлÿди та інтереси. Одні 
вважаþтü, що найважливіше у дружбі — уміннÿ зберіãати 
таємниці. Інші — що з друзÿми завжди має бути цікаво 
і весело. 

Проведітü мозковий штурм і назвітü те, 
що ви цінуєте в друзÿх (турботу, вірністü, 
безкорисливістü...), і те, що може зашкодити 
дружбі (заздрощі, ревнощі, ïлітки...).

Як знайти друга

Най÷астіше друзів знаходÿтü серед однокласників, 
сусідів, тих, хто займаєтüсÿ з тобоþ в одному ãуртку ÷и 
сïортивній секції. Скілüки друзів у тебе буде — залежитü 
від особливостей твоãо характеру, наïриклад, наскілüки 
ти товарисüкий ÷и сором’ÿзливий у сïілкуванні. А також 
від тоãо, що ти сам робиш длÿ своїх друзів, ÿк ставишсÿ 
до них. 

Про÷итайте східну ïрит÷у «Цвÿхи» на с. 57. 

Як ви розумієте ïрислів’ÿ: 
«Як ãукнеш, так і відãукнетüсÿ»?
«Дружба – це дороãоцінний камінü, ÿкий 
важко знайти, але дуже леãко втратити»?

Щоб знайти друзів, 
намагайся сам бути хорошим другом!
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Цвяхи

Східнапритча

Жив собі сварливий хлоï÷ик. Якосü батüко дав йому 
торбинку з цвÿхами і наказав забивати цвÿх у садовий 
ïаркан щоразу, ÿк він із кимосü ïосваритüсÿ. Першоãо ж  
днÿ хлоï÷ик забив аж 37 цвÿхів. Протÿãом настуïних 
тижнів він намаãавсÿ стримуватисü, і кілüкістü забитих 
цвÿхів щоднÿ зменшуваласÿ. Настав денü, коли хлоï÷ик 
зрозумів, що леãше стримуватисÿ, ніж забивати цвÿхи.

Одноãо днÿ він не забив у ïаркан жодноãо цвÿха. Тоді 
батüко наказав йому витÿãати ïо одному цвÿху з оãорожі 
щоднÿ, коли він ні з ким не ïосваритüсÿ.

Минав ÷ас. Нарешті хлоï÷ик витÿãнув із ïаркану 
останній цвÿх. І батüко сказав йому:

— Синку, останнім ÷асом ти добре ïоводивсÿ. Та 
ïодивисü на ці дірки. Паркан уже ніколи не буде таким, 
ÿк раніше. Так і в житті. 
Коли ти з кимосü сваришсÿ і 
своїми словами робиш йому 
болÿ÷е, ти раниш своãо 
сïіврозмовника. Душевні 
рани такі ж болþ÷і, ÿк і 
тілесні, та ãоÿтüсÿ набаãато 
довше. І  хо÷ би скілüки ти 
ïотім виба÷авсÿ, рана не 
зникне безслідно. 

Друзі — це рідкісні 
коштовності, вони ïрино-
сÿтü радістü у твоє життÿ. 
Вони ïідтримуþтü тебе 
і відкриваþтü тобі своє 
серце. Намаãайсÿ ніколи не 
ранити їх!
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Дружба і здоров’я

«Сонце зіãріває ïовітрÿ, а друã — душу», — кажутü 
у народі. Теïлі стосунки з друзÿми є заïорукоþ твоãо 
ïсихі÷ноãо і соціалüноãо блаãоïолу÷÷ÿ. Під ÷ас хвороби 
друзі хвилþþтüсÿ за тебе, телефонуþтü, навідуþтü тебе і 
доïомаãаþтü наздоãнати ïроïущене. Коли хтосü образив 
тебе, вони завжди станутü на твій захист. Не знаєш, ÿк 
краще в÷инити — друзі можутü дати слушну ïораду. А  
коли у тебе біда, обов’ÿзково виру÷атü.

Об’єднайтесü у ïари. Зав’ÿжітü одному з вас о÷і 
хусто÷коþ і ïройдітü разом ÷ерез ïерешкоди. 
Потім ïомінÿйтесÿ ролÿми і ïройдітü цей шлÿх 
ще раз. 

Обãоворітü:
Як довіра між друзÿми доïомаãає досÿãати 
мети?
Що може зруйнувати довіру між друзÿми? 

Довіра — важлива складова дружби.
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Знайомство з новими людьми

Приãадай свій ïерший денü у школі. Ви з однокласника-
ми не знали одне одноãо, але зãодом усі ïерезнайомилисÿ і 
ïодружилисÿ. Знайомство з новими лþдüми є невід’ємноþ 
÷астиноþ нашоãо життÿ. Комусü воно даєтüсÿ леãко і 
невимушено, а длÿ коãосü стає сïравжнім виïробуван-
нÿм. Якщо це твоÿ ïроблема, не сумуй, адже вміннþ 
знайомитисü можна нав÷итисÿ. 

ПРАКТИЧНАРОБОТА

Добре, коли у незнайомій комïанії тебе відрекомендує 
хтосü із дорослих або твій друã. Ти теж маєш нав÷итисÿ 
знайомити лþдей. 

Об’єднайтесü у ïари. За 5 хвилин розкажітü 
одне одному щосü цікаве ïро себе, а ïотім 
ïредставте своãо сïіврозмовника у класі. 

Доïоможутü вам такі фрази: «Дозволüте вам 
ïредставити...», «Дозволüте ïознайомити вас  
із ...». 

Знайомство з новими людьми —
невід’ємна частина нашого життя.
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§ 13. ЯÊ ВІДСТÎЯТИ СЕÁЕ

Вплив друзів

Намалþйте ïортрети своїх друзів і те, що ви 
лþбите робити разом. По ÷ерзі розкажітü:

• ÿк ви ïознайомилисÿ;
• за що ви лþбите своãо друãа ÷и ïодруãу. 

Наведітü ïриклади ïозитивноãо вïливу 
ваших друзів на вас.

Най÷астіше вïлив друзів одне на одноãо є ïозитивним. 
Друã може заïроïонувати заïисатисü у сïортивну секціþ, 
ïорадити ïо÷итати цікаву книжку ÷и ïодивитисÿ хоро-
ший філüм. Та іноді друзі ïідмовлÿþтü на ïоãані в÷инки: 
збрехати батüкам, ïроãулÿти урок, коãосü образити.

Обãоворітü, ÿк ви розумієте такі ïрислів’ÿ: 
«Скажи мені, хто твій друã, і ÿ скажу, хто ти».
«З розумним розуму наберешсÿ, а з дурнем і 
останній заãубиш». 
«Дружітü з розумними, бо друзі-дурні ще 
небезïе÷ніші, ніж вороãи розумні».

Друзі впливають одне на одного.
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Як протистояти тиску однолітків

Серед твоїх однолітків є такі, що ïолþблÿþтü 
командувати іншими і не терïлÿтü, коли їм відмовлÿþтü. 
Вони можутü тиснути на тебе: умовлÿти, канþ÷ити, 
лестити, навітü ïоãрожувати. Але ти не мусиш їм 
ïідкорÿтисÿ і робити те, ÷оãо тобі не хо÷етüсÿ. Щоб 
відстоÿти себе, нав÷исü твердо казати «Ні!».

ПРАКТИЧНАРОБОТА

Про÷итайте вірш Анатоліÿ Костецüкоãо «Сïрав-
жні ïодруãи» на с. 62. Обãоворітü:

• Який сïосіб тиску обрала Рита? 
• Чи ïовинна ïодруãа ïідкорÿтисÿ їй?

Об’єднайтесü у ïари і за доïомоãоþ ïорад у 
рамо÷ці ïотренуйтесÿ казати «Ні» у ситуації, 
коли вам ïроïонуþтü щосü небажане.

Як сказати «НІ»

Простоскажи:«Ні!». 

Повтори ще раз, але впевненіше:
«Ні, ÿ не буду!», «Ні, ÿ не хо÷у!».

Пояснипричину:«Це не мій стилü», 
«Я не лþблþ ïоãроз».

Йдигеть:«Мені вже ÷ас додому». 

Пожартуй:«То ти зі мноþ дружиш 
÷и з моїм одÿãом?»

Відмовся і спробуй відмовити
подругу: «Я не носитиму це до 
школи і тобі не раджу!»
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Справжні подруги

П’ÿтикласницÿ Лþдмила 
вранці мамі заÿвила: 
— Все! До школи ÿ не йду! 
Я не стерïлþ цþ біду. 
Щастÿ скін÷ено моє: 
адже в Рити джинси є! 
І теïер  зі мноþ Рита 
відмовлÿєтüсÿ дружити… 

Здивуваласü мама дуже: 
— Ви ж були найкращі друзі?! 
— Так. Але сказала Рита, 
ïоки буду ÿ ходити 
не у джинсах, а в сïідниці, — 
їй не хо÷етüсÿ й дивитüсÿ, 
бо вона вважає: жінці 
длÿ краси ïотрібні джинси... 
Мамо! 
Дружбу виру÷ай. 
Джинси і мені ïридбай! 

Мама сïершу ïодивиласü 
на ïохнþïлену Лþдмилу, 
ïотім мовила: 
— Діла-а...
Ви — сïра-а-вжні 
ïодруãи!..—  
Й ïішла... 
А ви що скажете мені? 
Це — сïравжні ïодруãи ÷и ні? 

АнатолійКостецький

Не можна дозволяти одноліткам командувати тобою.  
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Як боротися з насиллям

Ти, наïевно, знаєш дітей, ÿким ïодобаєтüсÿ демонстру-
вати своþ силу. Вони обираþтü коãосü слабшоãо і 
ïо÷инаþтü кривдити: дражнити, розïускати ïро нüоãо 
ïлітки ÷и навітü штовхати, бити, ïсувати йоãо ре÷і. 

Ти маєш знати, що усе це — не забавки, а ãанебні 
ïроÿви насиллÿ, ÿке є дуже небезïе÷ним длÿ всіх йоãо 
у÷асників. 

Діти, ÿкі стаþтü жертвами насиллÿ, ïо÷уваþтüсÿ 
жахливо. Вони ïо÷инаþтü ãірше в÷итисÿ, ÷асто хворіþтü, 
відмовлÿþтüсÿ ходити до школи. 

Але й ті, хто їх ображає (аãресори), даремно вважаþтü 
себе ãероÿми. Насïравді їх ніхто не лþбитü. У них немає 
сïравжніх друзів, а є лише ïідлабузники, ÿкі боÿтüсÿ 
стати настуïними жертвами. 

Ті, хто мов÷ки сïостеріãає і не втру÷аєтüсÿ у конфлікт, 
звикаþтü миритисÿ з несïраведливістþ і коритисÿ злу.

Якщо ти став жертвоþ або свідком насиллÿ, ніколи не 
терïи цüоãо! Розкажи ïро все дорослим, ÿким довірÿєш: 
батüкам, у÷ителþ, шкілüному ïсихолоãу. Також можеш 
зателефонувати за номером дитÿ÷ої лінії телефону 
довіри. Там ïрацþþтü добрози÷ливі лþди. Вони уважно 
вислухаþтü тебе і дадутü слушну ïораду.

ПРАКТИЧНАРОБОТА

Самостійно або разом із друзÿми зателефонуй 
на дитÿ÷у лініþ довіри: 0-800-500-225. 
Відрекомендуйсÿ і розïитай консулü танта, в 
ÿких ситуаціÿх ти можеш звертатисÿ за цим 
телефоном. 

Дзвінки на дитячий телефон довіри безкоштовні. 
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§ 14. ШÊІДЛИВІ ЗВИЧÊИ І ЗДÎРÎВ’Я

Шкідливі звички

Наведітü ïриклади різних зви÷ок (робити ран-
кову зарÿдку, вітатисÿ, ãризти ніãті...).

По ÷ерзі назвітü ім’ÿ казковоãо ïерсонажа 
та одну йоãо зви÷ку, шкідливу длÿ здоров’ÿ 
(мал. 15).

Анãлійсüкий філософ Томас Пен вважав, що у 
лþдства є три вороãи. Це зви÷ки, ÿкі забираþтü 
білüше лþдсüких життів і ïриносÿтü білüше 
лиха, ніж усі війни разом. Які, на твоþ думку, 
шкідливі зви÷ки він мав на увазі?

Звички, які шкодять здоров’ю, 
називають шкідливими. 

Мал. 15. Зви÷ки казкових ãероїв 
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Шкідливі звички і залежність

Будü-ÿкої шкідливої зви÷ки важко ïозбутисÿ, бо вона 
вкорінþєтüсÿ у наш сïосіб життÿ. Але ïоки зви÷ка слабка, 
то схожа на корінці молодої трави÷ки, ÿку леãко можна 
вирвати. Давнüої зви÷ки ïозбутисÿ набаãато складніше. 
А найнебезïе÷ніші лþдсüкі зви÷ки — куріннÿ, вживаннÿ 
алкоãолüних і наркоти÷них ре÷овин — сïри÷инÿþтü 
залежністü, ÿку можна ïорівнÿти з коріннÿм великоãо 
дерева. Викор÷увати таку зви÷ку дуже важко. Часто 
лþдина хо÷е її ïозбутисÿ, але не може зробити цüоãо без 
стороннüої доïомоãи (мал. 16). 

Залежність — це набута ãостра ïотреба здійснþвати 
ïевні дії ÷и вживати ïевні ре÷овини. Виділÿþтü тþтþнову, 
алкоãолüну та наркоти÷ну залежністü.

Залежність — це набута гостра потреба 
здійснювати певні дії чи вживати певні речовини. 

Мал. 16. Сила зви÷ки



66 67

Про÷итайте ïерсüку леãенду ïро ïоходженнÿ 
тþтþну. 
У ÷ому, на вашу думку, ïідстуïністü цієї 
рослини?

Про походження тютюну

Перськалегенда

Ішов ÿкосü ÷оловік узимку ïустелеþ і ïоба÷ив 
наïівзамерзлу зміþ. Піднÿв її і, ïожалівши, відіãрів 
у себе за ïазухоþ. Коли зміÿ отÿмиласÿ, вона сказала 
÷оловікові:

— Я маþ вкусити тебе, бо дала таку клÿтву.
— Що ж, ти ïовинна дотриматисÿ слова, — відïовів 

÷оловік і ïідставив руку. 
Потім, струсивши зміþ, він висмоктав отруту з ранки 

і сïлþнув її на землþ. 
У цüому місці виросла рослина, що володіє ïідстуï-

ністþ змії. Це був тþтþн.
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Небезпека куріння

У ïроцесі куріннÿ в орãанізм лþдини ïотраïлÿє білüш 
ÿк 4000 шкідливих ре÷овин. Найнебезïе÷ніша серед  
них — нікотин, ÿкий ще називаþтü «батоãом длÿ серцÿ», 
адже ïід ÷ас куріннÿ серце лþдини ïеренаïружуєтüсÿ. А 
ще нікотин сïри÷инÿє тþтþнову залежністü, тому тим, 
хто ïалитü, складно ïозбутисÿ цієї шкідливої зви÷ки.

Розãлÿнüте мал. 17 і назвітü деÿкі наслідки 
куріннÿ. 

Пасивне куріннÿ також дуже небезïе÷не. 
Намалþйте знаки «Курити заборонено!» і 
наклейте їх у ãромадсüких місцÿх ïоблизу 
вашоãо дому та школи.

Мал. 17. Деÿкі наслідки куріннÿ
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Курці вдихаþтü у леãені велику кілüкістü смол 
та інших шкідливих ре÷овин. Щоб ïересвід-
÷итисü у цüому, розãлÿнüте малþнки та ïорів-
нÿйте колір новоãо (мал. 18, а) і використаноãо 
сиãаретних філüтрів (мал. 18, б).

Зробітü висновки, виходÿ÷и з тоãо, що сиãа-
ретний філüтр затримує лише ï’ÿту ÷астину 
смол та інших небезïе÷них ре÷овин. 

Алкоголь, наркотичні і токсичні речовини

Алкоãолüні наïої (ïиво, вино, ãорілка) містÿтü 
алкоãолü. Алкоãолü називаþтü «викрада÷ем розуму», 
тому що він зãубно вïливає на мозок і ïоведінку лþдини.
Вживаннÿ алкоãолþ нерідко ïризводитü до суïере÷ок,

Мал. 18, а. Колір  новоãо філüтру

Мал. 18, б. Колір  використаноãо філüтру
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сварок і бійок. Найбілüшу кілüкістü аварій на дороãах, 
хуліãанств і тÿжких зло÷инів скоþþтü лþди у стані 
алкоãолüноãо сï’ÿніннÿ.

Наркотики — це заборонені ре÷овини, ÿкі сïри÷инÿþтü 
силüну залежністü — наркоманіþ. Білüшістü наркотиків 
безïосереднüо заãрожуþтü життþ і здоров’þ лþдини: 
ïризводÿтü до смертелüноãо отруєннÿ, зуïинки диханнÿ, 
серцевоãо наïаду, тÿжких ïсихі÷них захворþванü.

Токсикоманіÿ — різновид наркоманії, коли вдихаþтü 
токси÷ні ре÷овини, що містÿтüсÿ у клеÿх, фарбах, 
роз÷инниках. Ці ре÷овини можутü ïризвести до набрÿку 
дихалüних шлÿхів, ïостуïовоãо відмираннÿ мозку.

Розãлÿнüте зразки уïаковок (або лише  
етикеток) різних видів ïобутової хімії (мийних 
засобів, роз÷инників, лаків, фарб, клеїв). 
Обãоворітü:
• Які з цих ïреïаратів є небезïе÷ними?
• Як ïотрібно зберіãати ці уïаковки вдома?
• Яких ïравил треба дотримуватисÿ ïри їх 

використанні?

Виãотовте табли÷ки зі знаками ïоïередженнÿ 
ïро небезïеку, наïриклад: «Обережно: отрута!», 
«Ховати від дітей!». 
Разом із дорослими наклейте їх удома на 
небезïе÷ні ïреïарати ïобутової хімії (мал. 19).

Мал. 19. Знаки ïоïередженнÿ ïро небезïеку
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§ 15. РЕÊЛАМА І ЗДÎРÎВ’Я

Вплив реклами на рішення людей

Щоднÿ ми ба÷имо десÿтки рекламних ïовідомленü 
на екранах телевізорів, в Інтернеті, у ãромадсüкому 
трансïорті, маãазинах і ïросто на вулиці. Тому, куïуþ÷и, 
наïриклад, йоãурт або шамïунü, мимоволі звертаємо 
уваãу на розрекламовані товари. Але ÷и сïравді вони 
кращі за ті, ÿкі не рекламуþтü?

Принесітü у клас ÷отири уïаковки йоãурту із 
ïолуни÷ним смаком різних виробників, зокрема 
і той, ÿкий ÷асто рекламуþтü. 
Оберітü ÷отирüох деãустаторів і ïідãотуйте длÿ 
них зразки йоãуртів в однакових склÿнках, що 
ïозна÷ені лише цифрами.
Заïроïонуйте ексïертам скуштувати зразки і оці-
нити у 4 бали найсма÷ніший йоãурт, у 3  бали — 
 найсма÷ніший із тих, що залишилисÿ, у 2 бали —  
кращий із двох і в 1 бал — останній зразок.
Підрахуйте суму балів, ÿку отримав кожен 
зразок йоãурту. З’ÿсуйте, ÿкий ïродукт набрав 
найбілüше балів. Зробітü висновки.

Розрекламовані товари зазвичай
не кращі за ті, які не рекламують. 
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Ціна реклами

Нерідко реклама ïов’ÿзує товар  з цінностÿми,  
важливими длÿ лþдей. Наïриклад, усі діти лþблÿтü 
ãратисÿ. Тому товари длÿ дітей ÷ас-
то ïродаþтü разом з іãрашками. Та 
÷и відомо тобі, що вартістü іãрашки 
входитü до вартості товару та ще 
й за завищеноþ ціноþ? З кожної 
такої акції виробник отримує 
÷ималий ïрибуток. Тож ïоміркуй, 
÷и варто ïереïла÷увати. 

Реклама, зокрема на телеба÷енні, коштує дуже дороãо. 
Витрати на неї також зараховуþтü до ціни товару. Тому 
розрекламовані товари зазви÷ай дорож÷і за ті, ÿкі не 
рекламуþтü. Отже, ти можеш заоща дити, куïуþ÷и такі 
ж ïродукти іншоãо виробника.

Заïишітü на дошці ціни йоãуртів, ÿкі ви 
ïеревірÿли на смак. Якщо уïаковки йоãуртів 
різні за масоþ, сïо÷атку визна÷те вартістü 100 ã 
кожноãо ïродукту.

Порівнÿйте, ÿкий ïродукт дорож÷ий: той, 
що найсма÷ніший, ÷и той, ÿкий найбілüше 
розрекламований.

«Баãато дрібницü 
стали важливими 
ре÷ами лише 
завдÿки рекламі».

МаркТвен

Розрекламовані товари зазвичай дорожчі за ті, 
що мають таку ж якість, але які не рекламують.  
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Êритичне ставлення до реклами

Мета комерційної реклами — ïродати білüше товару. 
Тому в рекламі ÷асто ïеребілüшуþтü ïозитивні ÿкості 
товару і ні÷оãо не ãоворÿтü ïро неãативні. Щоб ïроти-
стоÿти вïливу реклами, нав÷исü крити÷но ставитисÿ до 
всüоãо, ïро що у ній ãоворÿтü і ïоказуþтü. Наïриклад, 
заïитай себе, ÷ому товар цієї фірми найдешевший і 
водно÷ас найкращий? Чи можливе таке ïоєднаннÿ? 

Знаннÿ рекламних хитрощів також доïоможе крити÷но 
ставитисÿ до реклами і не куïувати неïотрібне.

Ниж÷е наведено деÿкі рекламні хитрощі. 

Приãадайте, в ÿких рекламах ви їх ба÷или. 

Про÷итайте ïрит÷у «Панцир» на настуïній 
сторінці. Обãоворітü, що втра÷ає Череïаха, 
сïокусившисü красивоþ рекламоþ.

Мета комерційної реклами — 
продати більше товару.  

Ефектзірки.Відомі лþди (актори, 
сïіваки, сïортсмени) розказуþтü, що 
вони користуþтüсÿ цим товаром. 

Ефектексперта.Актори в ролі ліка-
рів розïовідаþтü ïро ефективністü 
ліків ÷и зубної ïасти. 

Ефектпопулярності.Переконуþтü, 
що з цим товаром ти станеш набаãато 
ïоïулÿрнішим у своєму колі.

Ефектрозпродажу.Оãолошуþтü, що 
кілüкістü товару обмежена, а знижка 
діє лише декілüка днів.
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Панцир

Сучаснапритча

Жила собі Череïаха. Вона носила на сïині важкий 
ïанцир, тому її життÿ не було леãким. Однак коли із 
сусіднüоãо лісу ïрибіãала ãолодна Лисицÿ, Череïаха 
ховала ãолову ïід ïанцир і сïокійно ÷екала. Лисицÿ 
стрибала навколо неї, ïробувала ïанцир на зуб, намаãаласÿ 
ïерекинути, та все марно — Череïаха була в безïеці.

Одноãо ранку Череïаха вïерше ïоба÷ила на дереві 
телевізійний екран. На нüому ïоказували ÷ереïах, ÿкі 
літали без ïанцира, а диктор-дÿтел у захваті коментував: 
«Яка швидкістü і леãкістü! Яка ãраціÿ і краса! Подаруй-
те собі СВОБОДУ! Адже ви цüоãо варті!»

Реклама дуже сïодобаласÿ Череïасі. «Які вони ÷удові! 
Як би ÿ хотіла бути схожоþ на них і літати без ïанци-
ра!» — думала вона. 

Денü дивиласÿ Череïаха рекламу, два, три... На 
÷етвертий денü вирішила ïозбутисÿ ïанцира. Страшно? 
Так, але ж в останніх новинах реïортер Сова казала, що 
нібито Лисицÿ вже стала веãетаріанкоþ.

«Щойно ÿ скину ïанцир, 
то стану леãкоþ і тендітноþ 
красунеþ», — мріÿла 
Череïаха.

«Щойно вона скине 
ïанцир, ÿ нарешті з’їм 
її!» — мріÿла Лисицÿ, 
ïідïисуþ÷и рахунок на 
настуïну рекламу ïро 
літаþ÷их ÷ереïах. 

І одноãо ранку Череïаха 
все ж таки зробила свій 
ïерший і останній крок до 
«свободи»... 
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Êомерційна реклама і здоров’я

Нерідко реклама ïов’ÿзує товар із користþ длÿ  
здоров’ÿ. Скажімо, ïереконує, що ти можеш стати 
здоровішим від вживаннÿ консервованоãо соку, силüні-
шим — завдÿки шоколадному батон÷ику, енерãійнішим — 
 за доïомоãоþ солодкоãо ãазованоãо наïоþ. 

Та насïравді ці ïродукти не є корисними длÿ здоров’ÿ, 
адже містÿтü забаãато цукру, а також шту÷ні барвники, 
ароматизатори, ïідсилþва÷і смаку та інші шкідливі 
ре÷овини. 

Особливо небезïе÷ноþ є реклама тþтþну і алкоãолþ, ÿкі 
сïри÷инÿþтü залежністü. У ній теж нерідко наãолошуþтü 
на натуралüних складниках ïродукту (отже, корисних 
длÿ здоров’ÿ) або старовинних рецеïтах виãотовленнÿ 
(тобто ïеревірених ÷асом). Однак ÷омусü у такій рекламі 
ніколи не ïоказуþтü курців, хворих на рак леãенів, або 
тих, хто занаïастив своє життÿ і здоров’ÿ ÷ерез надмірне 
вживаннÿ алкоãолþ.

Соціальна реклама

Інколи на телеба÷енні або на вули÷них щитах можна 
ïоба÷ити рекламу, ÿка ïроïаãує здоровий сïосіб життÿ 
÷и інші важливі цінності. Таку рекламу називаþтü 
соціалüноþ. 

Об’єднайтесü у три ãруïи («відеоролик», 
«ïлакат», «листівка»).

Створітü соціалüну рекламу у формі відео-
ролика, ïлаката ÷и листівки. 

Нерідко реклама спонукає людей купувати те, 
 що їм непотрібно і навіть шкодить здоров’ю.
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§ 16. ЗАСÎÁИ ÊÎМУНІÊАЦІЇ 

І ЗДÎРÎВ’Я 

Що таке засоби комунікації 

Засоби комунікації — це телеба÷еннÿ, комï’þтери, 
телефони, ãазети, журнали — усе, що доïомаãає лþдÿм 
сïілкуватисÿ, отримувати та ïоширþвати інформаціþ. 
За останнє століттÿ у засобах комунікації відбуласÿ 
сïравжнÿ револþціÿ. 

Розãлÿнüте мал. 20. Назвітü зображені на нüому 
засоби комунікації. Обãоворітü: 
• Які з них були достуïні у дитинстві вашим 

батüкам?
• Як вони сïілкувалисÿ на відстані, ÿк вітали 

своїх роди÷ів зі свÿтами?
• Як ви це робите теïер?
• Які засоби масової комунікації з’ÿвилисÿ 

ïорівнÿно недавно (на вашій ïам’ÿті)?

По ÷ерзі назвітü свій улþблений засіб кому-
нікації. Як би ви хотіли йоãо удосконалити?

Засоби комунікації допомагають людям
 спілкуватися та отримувати інформацію.

Мал. 20.  Засоби комунікації
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Вплив засобів комунікації на здоров’я

Су÷асні засоби комунікації ïринесли баãато корисноãо 
у життÿ лþдей. За доïомоãоþ телеба÷еннÿ ми дізнаємо-
сÿ новини з усüоãо світу. Комï’þтер, ïідклþ÷ений до 
Інтернету, надає нам необмежений достуï до знанü. 
Мобілüний телефон забезïе÷ує ïостійний зв’ÿзок із 
рідними та друзÿми. Однак кожне з цих досÿãненü не є 
цілком безïе÷ним.

Об’єднайтесü у 3 ãруïи («мобілüний телефон», 
«комï’þтер», «телевізор»). Про÷итайте від-
ïовідний розділ цüоãо ïараãрафа і оформітü ïла- 
кат ïро небезïеки, ïов’ÿзані з цим засобом 
комунікації, та ïравила користуваннÿ ним. По 
÷ерзі ïрезентуйте свої роботи у класі.

Мобільні телефони

Су÷асні мобілüні телефони маþтü 
баãато функцій: ãолосовий зв’ÿзок, 
СМС-ïовідомленнÿ, фотокамера, 
відеокамера, комï’þтерні іãри, 
достуï до Інтернету, музика тощо. 
Та з цим засобом комунікації 
ïов’ÿзуþтü щонайменше три 
небезïеки: електромаãнітне оïромі-
неннÿ, травмуваннÿ, ураженнÿ 
блискавкоþ.

Опромінення. В÷ені ïереконані, що електромаãнітні 
хвилі мобілüних телефонів можутü сïри÷инити ïоãір-
шеннÿ ïам’ÿті, ïорушеннÿ сну та інші ïроблеми зі 
здоров’ÿм. Діти особливо ÷утливі до вïливу оïроміненнÿ, 
тому в деÿких країнах дітÿм до 8 років офіційно 
заборонено користуватисÿ мобілüними телефонами.
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Травмування. Під ÷ас розмови ïо телефону сïо-
вілüнþєтüсÿ швидкістü реакції та звужуєтüсÿ ïери-
ферійний зір. Через це ми можемо в÷асно не ïомітити 
небезïеку або не встиãнути зреаãувати на неї. 
Ураження блискавкою. Увімкнений мобілüний теле-

фон ïосилþє діþ електри÷ноãо розрÿду блискавки. 
Тому розмовлÿти ïо мобілüному телефону на відкритій 
місцевості ïід ÷ас ãрози смертелüно небезïе÷но. 

Правилакористуваннямобільнимителефонами

1. Щоб захиститисÿ від оïроміненнÿ, треба носити 
аïарат у сïеціалüному ÷охлі й у сумо÷ці або ïорт-
фелі, а не в кишені. Розмовлÿй коротко (не білüш 
ÿк 3 хвилини), ïереміщуþ÷и телефон від одноãо 
вуха до іншоãо. 

2. Ніколи не розмовлÿй ïо телефону в ситуаціÿх, коли 
треба бути уважним: на дорозі, в ãромадсüкому 
трансïорті або вдома ïід ÷ас нарізаннÿ хліба ÷и 
розіãріваннÿ обіду.

3. Щоб захиститисÿ від ураженнÿ блискавкоþ, 
обов’ÿзково вимкни свій мобілüний телефон, оïи-
нившисü ïросто неба ïід ÷ас ãрози (мал. 21).

Найбільші небезпеки мобільних телефонів: 
опромінення, травмування, ураження блискавкою.  

Мал. 21. Ситуації, в ÿких небезïе÷но користуватисÿ 
мобілüним телефоном
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Êомп’ютери, Інтернет

Ці засоби комунікації ïов’ÿзуþтü з такими небезïе-
ками, ÿк комï’þтерна залежністü, небажана інформаціÿ, 
зловмисники. 
Комп’ютерна залежність. Інтернет ïроïонує безлі÷ 

цікавинок: іãри, сïілкуваннÿ у соціалüних мережах, 
можливістü слухати музику, користуватисÿ безкоштовним 
відеозв’ÿзком. Вони можутü надмірно захоïити лþдину і 
сïри÷инити комï’þтерну залежністü. 
Небажана інформація. В Інтернеті немає цензури. 

Тому деÿкі сайти містÿтü неïравдиву або шкідливу длÿ 
дітей інформаціþ. 
Зловмисники. Знайомлÿ÷исü із дітüми у соціалüних 

мережах, зловмисники заïитуþтü їхнє ім’ÿ, адресу, 
розïитуþтü ïро матеріалüне становище родини, ïлани 
на вихідні, щоб ïотім скористатисÿ цим і ïоãрабувати 
квартиру, коли ãосïодарів не буде вдома.

Правилакористуваннякомп’ютером, Інтернетом

1. Користуватисÿ комï’þтером слід не білüше ÿк 1 ãо-
дину на денü.

2. Відвідувати тілüки ті сайти, ÿкі дозволÿþтü батüки. 
Радитисÿ з дорослими, ÿкщо ïід ÷ас користуваннÿ 
Інтернетом у тебе виникли сумніви або ïроблеми.

3. Не зазна÷ати у соціалüних 
мережах своє сïравжнє ім’ÿ, 
ïоштову адресу і номер  теле- 
фону. Не ïовідомлÿти сторон-
нім ïаролü електронної ïошти. 

Найбільші небезпеки Інтернету: комп’ютерна 
залежність, небажана інформація, зловмисники.
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Телебачення

Десÿтки телевізійних каналів ïроïонуþтü філüми і 
ïроãрами на будü-ÿкий смак. Однак з телеба÷еннÿм також 
ïов’ÿзуþтü ïроблеми — марнуваннÿ ÷асу, ãіïодинаміÿ, 
неãативний вïлив реклами і сцени насиллÿ. 
Марнуваннячасу.Телевізор відволікає від виконаннÿ 

домашніх завданü, ïроãулÿнок і корисних сïрав. Зокрема, 
це серіали, з ÿких ти не дізнаєшсÿ ні÷оãо корисноãо, а 
лише змарнуєш ÷ас.
Гіподинамія (малорухливий спосіб життя). Зви÷ка 

відïо÷ивати ïеред телевізором ïризводитü до надмірної 
маси тіла, ïоãіршеннÿ зору та інших ïроблем зі здоров’ÿм. 
Негативнийвпливреклами.Усіфілüми і телеïереда÷і 

÷асто ïерериваþтü на рекламу, ÿка ïереконує куïувати 
те, що не ïотрібно або шкодитü здоров’þ.
Сцени насилля. Ними ïронизані новини, філüми 

жахів, детективи і навітü дитÿ÷і мулüтфілüми. Діти дуже 
довірливі і можутü ïодумати, що насиллÿ є невід’ємноþ 
÷астиноþ лþдсüкоãо життÿ. Це ïідвищує тривожністü 
дитини або сïри÷инÿє аãресіþ.

Правилакористуваннятелевізором

1. Обмежити ÷ас ïереãлÿду телеïереда÷, дивитисÿ не 
білüш ÿк одну ïереда÷у на денü.

2. Надавати ïереваãу телеïереда÷ам, що містÿтü 
корисну інформаціþ (науково-ïоïулÿрні, істори÷ні, 
ïро тварин), художнім ÷и мулüтиïлікаційним 
філüмам, ÿкі ïідходÿтü длÿ твоãо віку і в ÿких немає 
сцен насиллÿ.

3. Іãнорувати рекламу. Під ÷ас реклами краще встати, 
виïити води, ïоãодувати котика ÷и ïомити ïосуд.

Найбільші небезпеки телебачення: марнування часу, 
гіподинамія, реклама і сцени насилля. 
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§ 17. ХВÎРÎÁИ, ЯÊІ НАÁУЛИ

СÎЦІАЛЬНÎГÎ ЗНАЧЕННЯ

По ÷ерзі назвітü відомі вам хвороби, на ÿкі 
хворіþтü лþди.

Заïишітü назви цих хвороб на дошці. Про-
аналізуйте, ÿкі з них є інфекційними (зараз-
ними), а ÿкі — ні. 

Що таке соціально значущі захворювання

Існуþтü хвороби, ÿкі швидко 
ïоширþþтüсÿ і охоïлþþтü 
велику кілüкістü лþдей. Їх 
називаþтü соціалüно зна÷ущими. 
Вони ïризводÿтü до зростаннÿ 
смертності серед населеннÿ і до 
збілüшеннÿ витрат на лікуваннÿ 
хворих, доïомоãу інвалідам і 
державне утриманнÿ сиріт. 

Серед соціалüно зна÷ущих 
захворþванü є інфекційні та 
неінфекційні. 

Туберкулüоз і ВІЛ-інфекціÿ —  
це інфекційні захворþваннÿ, що 
набули  соціалüноãо зна÷еннÿ в 
Україні. 

Соціально значущими називають хвороби, 
які охоплюють велику кількість людей. 

Соціально значущі  
захворювання

неінфекційні:

• цукровий діабет

• серцево-судинні

інфекційні:

• туберкулüоз

• ВІЛ-інфекціÿ
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Що треба знати про туберкульоз

Це захворþваннÿ відоме з давніх ÷асів. Туберкулüоз 
заразний і ïередаєтüсÿ від хворої лþдини до здорової або 
від хворої тварини до лþдини.

Коли хворий кашлÿє, разом зі слиноþ у ïовітрÿ ïо-
траïлÿþтü збудники туберкулüозу. Здорова лþдина може 
вдихнути їх і заразитисÿ (мал. 22). 

Лþдина може заразитисÿ і від хворих на туберкулüоз 
тварин. Наïриклад, коли вживає некиï’ÿ÷ене молоко або 
доãлÿдає за хворими тваринами: ïід ÷ас їх ãодуваннÿ, 
наïуваннÿ, ÷ищеннÿ стійла тощо.

В орãанізмі баãатüох лþдей є збудники захворþваннÿ  
на туберкулüоз. Але ÿкщо дотримуватисÿ  здоровоãо 
сïособу життÿ і не ïереохолоджуватисÿ — не варто ïере-
живати ÷ерез це. Адже коли імунітет силüний, він тримає 
інфекціþ ïід контролем, і лþдина не захворіє. 

Щоб мати міцний імунітет, треба вести здоровий 
сïосіб життÿ. Розкажітü, що це озна÷ає.

Мал. 22. Повітрÿно-краïелüний шлÿх ïереда÷і туберкулüозу

Здоровий спосіб життя 
захищає від захворювання на туберкульоз.
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Êоротко про ВІЛ-інфекцію

ВІЛ-інфекціþ сïри÷инÿє вірус імунодефіциту лþдини 
(скоро÷ено — ВІЛ). Потраïивши в орãанізм, ВІЛ уражує 
клітини імунітету, розмножуєтüсÿ в них, а ïотім їх зни-
щує (мал. 23). 

Слабкий імунітет не здатний боротисÿ з інфекціÿми. 
Якщо ВІЛ-інфікована лþдина не лікуєтüсÿ, то ÷ерез 
ïевний ÷ас у неї виникає синдром набутоãо імунноãо 
дефіциту (скоро÷ено — СНІД). На цій стадії орãанізм уже 
ïовністþ ïозбавлений захисту, і хворий може ïомерти 
від будü-ÿкої інфекції. 

Про це захворþваннÿ лþди дізналисÿ нещодавно — у 
80-х роках минулоãо століттÿ. Однак лише за 30 років 
від наслідків ВІЛ-інфекції у світі ïомерло 40 мілüйонів 
осіб. 

Підстуïністü ВІЛ-інфекції в тому, що захворþваннÿ 
не ïроÿвлÿєтüсÿ роками. Лþдина може не знати, що вона 
хвора, аж до тоãо ÷асу, коли вже неможливо її врÿтувати. 
Якщо ж в÷асно зробити тест і ïриймати ліки, то можна  
ïрожити довãе життÿ. 

ВІЛ спричиняє захворювання на ВІЛ-інфекцію, 
яке без лікування призводить до СНІДу. 

Мал. 23. Як ВІЛ руйнує імунітет 
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ВІЛ-інфекція і діти

ВІЛ ïередаєтüсÿ ÷ерез кров та від інфікованої матері 
до дитини. Деÿкі діти народжуþтüсÿ з ВІЛ і змушені 
ïриймати ліки вïродовж усüоãо життÿ.

Твоїм одноліткам не слід боÿтисÿ зараженнÿ ВІЛ.  
У світі не було виïадків ïереданнÿ ВІЛ від дитини до 
дитини. Тому ходити до школи разом з ВІЛ-інфікованими 
дітüми цілком безïе÷но. Ти не заразишсÿ, ÿкщо дружити-
меш ÷и сидітимеш за однієþ ïартоþ з ВІЛ-інфікованим. 
Треба лише остеріãатисÿ контактів з кров’þ інших лþдей 
без захисних рукави÷ок. 

Розãлÿнüте мал. 24 і назвітü ситуації, ÿкі є 
безïе÷ними щодо інфікуваннÿ ВІЛ. 

По ÷ерзі скажітü: «ВІЛ не ïередаєтüсÿ ÷ерез...» 
і ïокажітü ïантомімоþ одне з тоãо, що ви роби-
те разом з іншими дітüми (нав÷аєтесü, ãраєтесü, 
обідаєте...). Однокласники маþтü здоãадатисÿ, 
що саме ви ïоказали.

За всі роки епідемії в усьому світі не було 
жодного випадку інфікування ВІЛ дитини дитиною.

Мал. 24. Безïе÷ні щодо інфікуваннÿ ВІЛ ситуації
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§ 18. ÎХÎРÎНА ЗДÎРÎВ’Я ДІТЕЙ

Медична допомога

Об’єднайтесü у ïари і ïриãадайте ситуації, ко-
ли ви або хтосü із ваших знайомих захворіли.  
Обãоворітü:
• Що це була за хвороба?
• Які лікарі надавали меди÷ну доïомоãу?
• У ÿких закладах це відбувалосÿ?

Лікарі можутü надавати доïомоãу ïацієнтам ÿк удома, 
так і в сïеціалüних установах охорони здоров’ÿ (мал. 25). 

Назвітü меди÷ні установи, ÿкі є у вашому насе-
леному ïункті (лікарнÿ, дитÿ÷а ïоліклініка, 
амбулаторіÿ сімейноãо лікарÿ, ïоліклініка длÿ 
дорослих, санаторій, центр  здоров’ÿ, курорт).

Мал. 25. Установи охорони здоров’ÿ
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Поліклініка

Діти обслуãовуþтüсÿ у дитÿ÷их ïоліклініках. У 
ïоліклініці тобі зроблÿтü ïрофілакти÷ний оãлÿд, щеï-
леннÿ, а ÿкщо захворів, ïоставлÿтü діагноз, ïризна÷атü 
ліки і ïроцедури або наïравлÿтü до лікарні. Дитÿ÷оãо 
лікарÿ називаþтü ïедіатром. Окрім ïедіатра, в ïолікліні-
ці ïрацþþтü лікарі інших сïеціалüностей. У твоєму віці 
треба знати, до коãо звернутисÿ, ÿкщо занедужав.

Об’єднайтесü у 6 ãруï («ïедіатр», «окуліст», 
«стоматолоã», «ЛОР», «хірурã», «кардіолоã»). 
Розïоділітü ролі та зіãрайте сценки ïро лікарÿ 
і ïацієнта. 

Поліклініки — найпоширеніші медичні установи.

ПЕДІАТР 
(висока темïература) СТОМАТОЛОГ

(зубний білü)

ОКУЛІСТ
(ïорушеннÿ зору)

ХІРУРГ
(травми)

ЛОР
(білü у вухах,
  ãорлі, носі)

КАРДІОЛОГ
(білü у серці)
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Амбулаторії сімейної медицини

Нещодавно в Україні з’ÿвилисÿ 
амбулаторії сімейної медицини. У них 
всі ÷лени родини відвідуþтü одноãо 
сімейноãо лікарÿ. Такий сïеціаліст 
добре знає їхні зви÷ки, бере до уваãи 
схилüністü до сïадкових захворþванü. 
Тому він може ïорадити ïрофілакти÷ні 
заходи. А це набаãато краще, ніж лікувати хвороби, що 
виникли внаслідок неïравилüноãо сïособу життÿ.

Як ти розумієш слова давнüоãрецüкоãо лікарÿ 
Гіïïократа: «Гострі захворþваннÿ від боãа, а 
хроні÷ні – від сïособу життÿ»?

Лікарня

Якщо ïроблема серйозна, ïацієнта 
ãосïіталізуþтü — наïравлÿþтü до лікар-
ні. Тут роблÿтü хірурãі÷ні оïерації, 
доïомаãаþтü ïри тÿжких травмах або 
ïроводÿтü необхідні обстеженнÿ, ÿкщо 
одужаннÿ надто затÿãлосÿ. Не варто 
відмовлÿтисÿ від ãосïіталізації, коли її 
ïроïонуþтü. Адже вдома немає рент-
ãенівсüкоãо кабінету, лабораторії длÿ аналізів ÷и 
оïераційної.

Що слід робити, ÿкщо тобі раïтом стало зле у 
школі?
За ÿким номером телефону викликаþтü «швидку 
доïомоãу»?

У разі різкого погіршення самопочуття
треба викликати «швидку допомогу». 
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Санаторне лікування

Санаторії ïризна÷ені длÿ відновленнÿ здоров’ÿ ïіслÿ 
тÿжких захворþванü. Кожен санаторій сïеціалізуєтüсÿ 
на ïевній ãруïі захворþванü, наïриклад, хвороб орãанів 
травленнÿ, диханнÿ, руховоãо аïарату. 

У санаторії ïоєднуþтü лікувалüні властивості ïрирод-
них ÷инників (клімату, мінералüної ÷и морсüкої води) 
з лікувалüноþ фізкулüтуроþ, дієти÷ним хар÷уваннÿм і 
різноманітними ïроцедурами.

Приãадайте, ÷и доводилосÿ вам лікуватисü у 
санаторії. Розкажітü, ÿк це було, ÿкі лікувалüні 
ïроцедури вам ïризна÷али. 

Відпочинок на курорті

Поïулÿрними є різні ïансіонати, курорти. Зазви÷ай 
вони розташовані у малüовни÷ій місцевості в лісі, білÿ 
морÿ ÷и у ãорах. На курорті ÷асто відïо÷иваþтü усієþ 
родиноþ. Активний відïо÷инок на свіжому ïовітрі 
зміцнþє здоров’ÿ і дарує насолоду дітÿм та дорослим.  
У холодну ïору року особливо баãато відïо÷ивалüників 
на ãірсüколижних курортах. 

По ÷ерзі ïокажітü ïантомімоþ одне з тоãо, 
що ви можете робити на курорті. Нехай інші 
діти ïовторÿтü ці рухи і вãадаþтü, що саме ви 
ïоказали.
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§ 19. ДÎПÎМÎГА ЛЮДЯМ 

З ÎÁМЕЖЕНИМИ МÎЖЛИВÎСТЯМИ

У кожноãо траïлÿþтüсÿ ситуації, коли ми 
ïотребуємо стороннüої доïомоãи. Приãадайте 
одну таку ситуаціþ зі своãо життÿ. Розкажітü:

• Що сталосÿ?

• Хто вам доïоміã?

• Що ви від÷ули до цієї лþдини?

Люди з обмеженими можливостями

Гострий зір, слух, можливістü вілüно рухатисÿ — усе 
це здорові лþди зазви÷ай сïриймаþтü ÿк належне. На 
жалü, дехто народжуєтüсÿ з вадами зору, слуху, оïорно-
руховоãо аïарату або набуває їх унаслідок травми ÷и 
захворþваннÿ. 

Такі лþди не можутü самостійно ïовністþ забезïе÷ува-
ти себе у щоденному житті. Тому їх називаþтü лþдüми 
з обмеженими можливостÿми. Оскілüки вони маþтü 
додаткові ïотреби у доãлÿді та ïіклуванні, їх ще називаþтü 
лþдüми з особливими ïотребами.

Лþди з обмеженими можливостÿми не ïотребуþтü 
ÿкоãосü особливоãо ставленнÿ. У сïілкуванні з ними, ÿк 
і з будü-ÿкоþ іншоþ лþдиноþ, важливо виÿвлÿти ïоваãу, 
сïів÷уттÿ і ãотовністü доïомоãти. 

Про÷итайте на настуïній сторінці оïовіданнÿ 
«Як Серãійко нав÷ивсÿ жаліти». 

Що, на вашу думку, сліïа дів÷инка о÷ікувала 
від Серãійка?
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Як Сергійко навчився жаліти

Маленüкий хлоï÷ик Серãійко ãулÿв білÿ ставка. Він 
ïоба÷ив дів÷инку, що сиділа на березі.

Коли Серãійко ïідійшов до неї, вона сказала:
— Не заважай мені слухати, ÿк хлþïаþтü хвилі.
Серãійко здивувавсÿ. Він кинув у ставок камінецü. 

Дів÷инка заïитала:
— Що ти кинув у воду?
Серãійко ще білüше здивувавсÿ.
— Невже ти не ба÷иш? Я кинув камінецü.
Дів÷инка сказала:
— Я ні÷оãо не ба÷у, бо ÿ сліïа.
Серãійко від ïодиву широко відкрив о÷і й довãо дививсÿ 

на дів÷инку.
Так, дивуþ÷исü, він і додому ïрийшов. Він не міã 

уÿвити: ÿк це воно, коли лþдина ні÷оãо не ба÷итü?
Настала ні÷. Серãійко ліã сïати. Він заснув з ïо÷уттÿм 

ïодиву. Серед но÷і Серãійко ïрокинувсÿ. Йоãо розбудив 
шум за вікном. Шумів вітер, в шибки стукав дощ. А в 
хаті було темно.

Серãійкові стало страшно. Йому ïриãадаласÿ сліïа 
дів÷инка. Теïер хлоï÷ик уже не дивувавсÿ. Йоãо серце 
стиснув жалü. Як же вона, бідна, живе в отакій темрÿві?!

Серãійкові хотілосÿ, щоб скоріше настав денü. Він 
ïіде до сліïої дів÷инки. Не дивуватиметüсÿ білüше. Він 
ïожаліє її.

ВасильСухомлинський
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ПРАКТИЧНАРОБОТА

Об’єднайтесü у 3 ãруïи («зір», «слух», 
«рух»). За доïомоãоþ ïорад ïідãотуйте сценки 
ïро те, ÿк доïомаãати лþдÿм з обмеженими 
можливостÿми. Продемонструйте їх у класі.

Якнадаватидопомогулюдямзобмеженоюрухливістю

• Розмовлÿþ÷и з лþдиноþ, ÿка сидитü у візку, 
нахилисÿ до рівнÿ її о÷ей або відійди трохи назад.

• Проïонуй доïомоãу, коли треба від÷инити двері 
÷и ïроїхати ділÿнку, вкриту ïіском, 
травоþ.

• Якщо тобі дозволили везти візок, 
коти йоãо ïовілüно і ïлавно.

• Не сïирайсÿ на інвалідний візок ÷и 
інший доïоміжний засіб лþдини.

• Залиш достатнüо місцÿ длÿ тих, 
хто користуєтüсÿ ходунками або 
милицÿми.

Якнадаватидопомогуглухимлюдям

• Щоб звернути на себе уваãу лþдини з вадами слуху, 
ïомахай рукоþ або доторкнисü до неї.

• Розмовлÿþ÷и, дивисü на сïівбесідника, навітü ÿкщо 
він користуєтüсÿ ïослуãами сурдо ïереклада÷а. 

• Говори ÷ітко і зрозуміло. Баãато 
лþдей з вадами слуху вміþтü 
÷итати ïо ãубах. 

• Використовуй міміку, жести, 
рухи тіла, щоб наãолосити на 
змісті сказаноãо.
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• Переконайсÿ, що тебе зрозуміли. Не соромсÿ ïере-
ïитати ïро це.

• Коли ïовідомлÿєш інформаціþ, що міститü номер, 
адресу або складне слово, наïиши це розбірливим 
ïо÷ерком.

• Якщо існуþтü труднощі ïід ÷ас усноãо сïілкуваннÿ, 
заïитай, ÷и не ïростіше буде листуватисÿ. 

• Якщо ти ÷оãосü не зрозумів — ïоïроси ïовторити 
сказане. Будü терïлÿ÷им у сïілкуванні.

Якнадаватидопомогунезрячимлюдям

• Не заïитуй: «Ви сліïий?». Це 
нетактовно.

• Назви себе: «Я Сашко — ваш сусід». 
• Завжди заïитуй лþдину, ÷и ïотребує 

вона твоãо суïроводу.
• Звертайсÿ безïосереднüо до незрÿ÷оãо.
• Не треба хаïати лþдину, щоб суïроводжувати її, 

дозволü їй взÿти твоþ руку.
• Якщо ïоïереду сïуск ÷и ïідйом, скажи ïро це 

тому, коãо суïроводжуєш.
• Якщо треба ïіднÿтисÿ ÷и сïуститисÿ сходами,  

ïоïередü: «Поïереду сходинки вãору (або вниз)».
• Перед виходом із трансïорту ïоÿсни лþдині, де 

ïору÷ні, і дозволü їй вийти самостійно.
• Не забудü ïовідомити незрÿ÷ому, коли йдеш від 

нüоãо.
• Якщо незрÿ÷ий іде з собакоþ-ïоводирем, не ÷іïай 

собаки і не давай їй команд. Хо÷еш доторкнутисÿ 
до собаки — сïитай дозволу в ãосïодарÿ.
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Підсумкові завдання

Встанови відïовідністü між симïтомами захво-
рþваннÿ та лікарем, до ÿкоãо треба звернутисÿ.

1) стоматолоã

2) окуліст

3) хірурã

4) ЛОР

5) ïедіатр

а) ïорушеннÿ зору

б) білü у вухах, ãорлі, носі

в) зубний білü

ã) ïерелом ноãи, руки

´) висока темïература

Об’єднайтесü у 4 ãруïи. Переãлÿнüте відïовідні 
вив÷ені ïараãрафи і складітü ïравила, ÿк:

група 1: будувати здорові стосунки з 
дорослими та однолітками (§ 11—12);

група 2: ïротидіÿти тиску, насиллþ і 
неãативному вïливу реклами (§ 13, 15);

група 3: безïе÷но користуватисÿ засобами 
комунікації: мобілüним телефоном, телеві-
зором та комï’þтером (§ 16);

група 4: доïомаãати лþдÿм з обмеженими 
можливостÿми (§ 19). 
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Розділ 4

БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ

Уцьомурозділіти:

• дізнаєшсÿ, ÿк ïоводитисÿ ïід ÷ас ïожежі;

• ïоміркуєш, ÷ому деÿкі ре÷і можутü бути 
небезïе÷ними у натовïі;

• ïотренуєшсÿ розïізнавати сиãнали реãу-
лþвалüника; 

• ïроаналізуєш основні ïри÷ини дорожнüо-
трансïортних ïриãод (ДТП);

• нав÷ишсÿ доïомаãати ïостраждалим у 
ДТП.
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§ 20. НАÎДИНЦІ ВДÎМА

Áезпека вдома

Іноді дорослі затримуþтüсÿ на роботі ÷и ненадовãо 
йдутü у сïравах. На цей ÷ас ти стаєш ãосïодарем вашої 
оселі, маєш береãти і захищати її.

По ÷ерзі скажітü, що вам радÿтü батüки, зали-
шаþ÷и самих удома.

Розãлÿнüте мал. 26 і скажітü, ÿк треба діÿти у 
кожній ситуації.

Мал. 26. Приклади небезïе÷них ситуацій 
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Небезпека від вогню

Землетруси, тайфуни, ураãани, цунамі... Про ці та 
інші стихійні лиха ãоворÿтü так ÷асто, що вони здаþтüсÿ 
найбілüшоþ небезïекоþ длÿ лþдей. Однак ïожежі є не 
менш небезïе÷ними. Наïриклад, у 2014 році в Україні 
щоднÿ виникало 150 ïожеж, в ÿких у середнüому ãинуло 
дванадцÿтеро і було травмовано семеро лþдей.

Поки воãонü не розãорівсÿ, йоãо леãко заãасити водоþ 
або ïерекривши йому «диханнÿ» — достуï ïовітрÿ. Длÿ 
цüоãо треба накинути на воãонü ковдру, затоïтати ноãами 
÷и засиïати землеþ з вазона.

Однак дуже важливо не ïереоцінити свої сили: ÿкщо 
довãо боротисÿ з ïожежеþ, можна отруїтисÿ ãазами.
Особливо небезïе÷ні ãази утворþþтüсÿ ïід ÷ас ãоріннÿ 
синтети÷них матеріалів. 

Тому ïравило ãасіннÿ невеликої ïожежі таке: накрий 
воãонü цуïкоþ тканиноþ, неãайно виходü з дому і 
викликай ïожежників.

Станüте ãуртом і сïробуйте імітувати воãнище. 
Коли у÷ителü називає ãорþ÷ий матеріал,  ïід-
стрибнітü, а коли неãорþ÷ий — ïрисÿдüте.

Вода і електрика несумісні,
тому не можна гасити електроприлади водою.
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Як вийти із зони пожежі

Якщо ти живеш на ïершому ïоверсі, треба швидко 
вибіãти у двері ÷и вистрибнути у вікно. На жалü, це 
не завжди леãко зробити. Воãонü може «відрізати» 
тебе від виходу або кімната заïовнитüсÿ димом, і буде 
складно зорієн туватисÿ, куди рухатисÿ. Дим набаãато 
небезïе÷ніший, ніж здаєтüсÿ. Достатнüо вдихнути йоãо 
декілüка разів, щоб настало різке ïоãіршеннÿ зору ÷и 
заïаморо÷еннÿ. Аби цüоãо не сталосÿ, треба оïуститисÿ 
навколішки (дим ïіднімаєтüсÿ вãору) і захистити орãани 
диханнÿ тканиноþ, краще волоãоþ.

Уÿвітü, що ви ïрокинулисÿ вно÷і й від÷ули 
заïах диму. Розãлÿнüте мал. 27 і складітü 
ïравила евакуації ïід ÷ас ïожежі.

Не ïіднімай 
ãолову, сïовзай 

на ïідлоãу

Ні÷оãо 
не видно, 
ïовземо 

ïід 
стінкоþ

Мамо, тату! Прокидайтесÿ, 
на кухні воãонü! Пожежа 

на вулиці 
Максима 

Рилüсüкоãо, 
будинок 23

Мал. 27. Можливі небезïе÷ні ситуації вдома  
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Пожежа в сусідній квартирі, будинку

А що робити, коли ïожежа виникла в сусідній квар-
тирі ÷и в будинку ïору÷? Неãайно зателефонуй 101 і 
скажи, що ти ба÷иш. 

Приãадайте, ÿк треба ïовідомлÿти ïро ïожежу. 
Об’єднайтесü у ïари і ïотренуйтесÿ викликати 
ïожежників. Не забудüте ÷ітко назвати своє 
ім’ÿ та адресу ïожежі.

Післÿ виклику ïожежників вимкни у своїй оселі ãаз 
та електрику і біжи надвір. Якщо там холодно, не забудü 
узÿти теïлі ре÷і. Дороãоþ дзвони в усі квартири і кри÷и: 
«Рÿтуйтесü! Пожежа!» 

Покидаþ÷и баãатоïоверховий будинок, іди сходами. 
Користуватисÿ ліфтом ïід ÷ас ïожежі катеãори÷но забо-
ронено! 

Поба÷ивши у коридорі задимленнÿ ÷и воãонü — зали-
шайсÿ у своїй квартирі. Щоб убереãтисÿ від диму, заткни 
мокрими ãан÷ірками усі щілини навколо вхідних дверей 
і за÷инисü у кімнаті, де 
є балкон або вікно, що 
виходитü на лþдну вулицþ. 

Постарайсÿ ïривернути 
до себе уваãу ïерехожих з 
балкона ÷и вікна: кри÷и, 
махай ãан÷іркоþ, ãрþкай 
ïо ïідвіконнþ, водості÷них 
трубах. 

Але ïам’ÿтай, що стри-
бати з висоти вище третüоãо 
ïоверху дуже небезïе÷но, 
тому ÷екай на ïрибуттÿ 
рÿтувалüників.

Користуватися ліфтом під час пожежі 
категорично заборонено!
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§ 21. ÁЕЗПЕÊА ШÊÎЛЯРА

Áагатолюдні місця

Час ïік у метро, розïродаж у маãазині, ïотік лþдей 
на вокзалі, на виході з кінотеатру, стадіону — тут усþди 
може виникнути тиснÿва. Навітü ÿкщо ти живеш у селі 
÷и невеликому місте÷ку, то можеш ïотраïити у тиснÿву 
в школі, ãромадсüкому трансïорті, на ринку або ïід ÷ас 
ïоїздок до великоãо міста. 

По ÷ерзі розкажітü ïро свій досвід ïеребуваннÿ 
на заходах із великоþ кілüкістþ лþдей. З ÿкими 
ïроблемами ви стикалисÿ?

Які баãатолþдні місцÿ є найбілüш небезïе÷ними 
у вашому населеному ïункті, мікрорайоні?

Де може утворитисÿ тиснÿва у школі? Як треба 
ïоводитисü у дверÿх, на сходах, в їдалüні?

Намагайся уникати тисняви у школі та інших 
громадських місцях.
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Небезпека натовпу

Натовï — це скуï÷еннÿ лþдей, в ÿкому не можна вілüно 
рухатисÿ. Найбілüш небезïе÷ноþ у натовïі є паніка. Це 
стан, коли лþди намаãаþтüсÿ будü-що врÿтуватисÿ, і 
÷ерез це натовï стає некерованим та дуже небезïе÷ним.

Найкраще взаãалі уникати великоãо скуï÷еннÿ лþдей. 
Наïриклад, не ïриєднуватисÿ до демонстрацій, за÷екати, 
ïоки білüшістü лþдей вийде з кінотеатру. 

Та коли вже ïотраïив у лþдсüкий ïотік, не 
оïирайсÿ, нехай він «несе» тебе. Зіãни руки 
в ліктÿх і трохи розведи їх, щоб захистити 
ãрудну клітку від стисканнÿ. Уникай твердих 
ïерешкод і щосили намаãайсÿ втриматисÿ 
на ноãах, адже ïіднÿтисÿ на ноãи у натовïі 
ïракти÷но неможливо. 

В усіх ãромадсüких будівлÿх на видноті 
висÿтü ïлани евакуації, зãідно з ÿкими лþди можутü 
ïокинути ïриміщеннÿ в разі небезïеки. Тому, вïерше 
оïинившисü у ãромадсüкому ïриміщенні, зверни уваãу на 
ïлан евакуації і в разі небезïеки ïостарайсÿ скористатисÿ 
одним із заïасних виходів, щоб уникнути тиснÿви білÿ 
основноãо.

Ознайомтесÿ з ïланом евакуації у вашій школі. 
Разом з у÷ителем відïрацþйте вихід зі школи. 

Об’єднайтесü у три ãруïи. Розïоділітü між 
собоþ ãромадсüкі ïриміщеннÿ, ÿкі є у вашому 
населеному ïункті (мікрорайоні). 
Відвідайте їх і знайдітü там ïлан евакуації. 
Сфотоãрафуйте або ïеремалþйте йоãо, зробітü 
коïії длÿ однокласників. 

Паніка — найбільша небезпека у натовпі.
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Як одягнутись у багатолюдне місце

Збираþ÷исü у баãатолþдне місце, слід вдÿãнути зру÷не 
взуттÿ, заïравити шнурки у ÷еревики, застебнути всі 
блискавки та ´удзики на одÿзі. А от дороãі ре÷і краще 
залишити вдома, адже ãрабіжники ïо÷уваþтüсÿ у натовïі, 
ÿк риба у воді. 

Деÿкі ре÷і можутü бути дуже небезïе÷ними, 
наïриклад: взуттÿ на високих ïідборах, довãа 
сïідницÿ, шарф, ïарасолüка, рþкзак, сумка на 
довãій ру÷ці. Як ви думаєте, ÷ому?

Розãлÿнüте мал. 28  і ïоміркуйте, хто з дітей 
добре ïідãотувавсÿ до ïоходу на стадіон. 
Поÿснітü своþ думку.

Небезпека тероризму

Тероризм (у ïерекладі з латини — «жах») теïер став 
реалüноþ заãрозоþ і длÿ України. Баãатолþдні місцÿ   
завжди ïриваблþþтü терористів, адже теракти з великоþ 
кілüкістþ ïостраждалих ïотраïлÿþтü у стрі÷ки новин ïо 
всüому світу. 

Мал. 28. Максим, Марійка, Боãдан, Оленка і Дмитро 
йдутü на стадіон
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Звісно, терористи не хо÷утü заãинути разом зі 
своїми жертвами. Тому залишаþтü вибухові ïристрої у 
баãатолþдних місцÿх, маскуþ÷и їх у сумках, валізах, 
ïакунках, навітü іãрашках ÷и ãаманцÿх. Вони ïідриваþтü 
ці ïристрої дистанційно або вставлÿþтü у вибухівку 
ãодинниковий механізм. В÷асно виÿвивши такий 
«ïодарунок», можна заïобіãти жертвам.

Помітивши у баãатолþдному місці ïідозрілий ïредмет, 
скажи ïро це міліціонеру або лþдині, ÿка там ïрацþє 
(мал. 29), а ïотім йди ÿкнайдалі від цüоãо місцÿ. 

Інколи хлоïці лþблÿтü ïідбивати ноãами бано÷ки, 
ïа÷ки від сиãарет та інші ïредмети, що лежатü на землі. 
Від такоãо «футболу» краще відмовитисÿ, адже ÿкщо в 
цих ïредметах є вибухівка, удар ïо них може сïри÷инити 
ïотужний вибух. 

Якщо ти став свідком оïерації зі знешкодженнÿ вибу-
хівки або зло÷инців, відійди ÿкнайдалі від цüоãо місцÿ. 
По÷увши вибух ÷и  стрілÿнину, ïадай на землþ, відïов-
зай за ïрикриттÿ (тумбу, торãову ïалатку) і закрий ãолову 
руками. 

Пильність громадян допомагає запобігти терактам.

Мал. 29. До коãо звернутисÿ у виïадку виÿвленнÿ 
ïідозрілоãо ïредмета

У маãазині — 
до ïродавцÿ

У метро — 
до ÷ерãовоãо

На вулиці — 
до міліціонера
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§ 22. ÁЕЗПЕЧНА ПРÎГУЛЯНÊА

Свобода і відповідальність

Ти дорослішаєш і ïостуïово отримуєш білüше свободи. 
Тобі, можливо, вже дозволÿþтü ãулÿти надворі без суïро-
воду дорослих, самостійно ходити до школи, відвідувати 
ãуртки ÷и сïортивні секції. Однак білüша свобода 
ïередба÷ає білüшу відïовідалüністü та вміннÿ діÿти у 
нестандартних ситуаціÿх. 

Які небезïе÷ні длÿ іãор  місцÿ є у вашому 
населеному ïункті (мікрорайоні)?

По ÷ерзі розкажітü, що вам дозволÿþтü робити 
самим надворі, а що — заборонÿþтü. Як ви 
думаєте, ÷ому?

Про÷итайте наведені ниж÷е ïоради. 

Поміркуйте, ÿкі з них вам виконувати леãко, а 
ÿкі — складно. Поÿснітü, ÷ому.

Правилабезпекинадворі

• Перед тим, ÿк іти з дому, скажи дорослим, де і з 
ким ти ãулÿтимеш. Повідом їх, ÿкщо твої ïлани 
змінилисÿ.

• Завжди ãулÿй з друзÿми. Так веселіше і безïе÷ніше. 
• Не затримуйсÿ надворі ïіслÿ тоãо, ÿк стемніло. 
• Ходи безïе÷ними маршрутами, уникай ïустирів, 

ãлухих ïровулків, будівелüних майдан÷иків та 
місцü, де розïиваþтü алкоãолüні наïої.
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Як розпізнати зловмисника

Добре було б, ÿкби зло÷инцÿ можна було вïізнавати 
за зовнішністþ, ÿк Бабу Яãу в казці. Та в реалüному 
житті зловмисник може мати зви÷айну зовнішністü і бути 
ïриємним у сïілкуванні. Саме тому треба завжди бути 
насторожі й оцінþвати лþдей за в÷инками, а не лише за 
одÿãом ÷и манероþ сïілкуваннÿ.

Наïриклад, лþдина без ïідстуïних намірів не ïроïо-
нуватиме незнайомій дитині ïокататисÿ в автомобілі ÷и 
зайти до неї додому. Не ïосïішай виконувати ïроханнÿ 
незнайомців, скажімо, ïередати комусü ïакунок. Пам’ÿ-
тай, що дорослі маþтü звертатисÿ ïо доïомоãу до 
дорослих, а не до дітей. 

Особливо не довірÿй незнайомцÿм, 
ÿкі хо÷утü тебе кудисü забрати, 
ïосилаþ÷исü на твоїх батüків. 

Якосü до восüмирі÷ноãо хлоï÷ика 
ïідійшов незнайомий ÷оловік і заïро-
ïонував ïіти з ним. Він сказав, що 
йоãо ïослала мама хлоï÷ика, бо з неþ 
сталасÿ біда. Хлоï÷ик не розãубивсÿ і 
ïоïросив ÷оловіка назвати ПАРОЛЬ. 
Доки сïантели÷ений незнайомецü отÿ-
мивсÿ, малий утік. 

Просто одноãо разу мама з сином домовилисÿ, що 
навітü ÿкщо вона колисü і ïоïроситü незнайомцÿ ïрийти 
за ним, то цÿ лþдина назве слово-ïаролü, відоме тілüки 
їм. Можливо, це врÿтувало хлоï÷икові життÿ.

Разом із батüками ïридумайте таке слово-ïаролü 
і тримайте йоãо в таємниці від усіх.

Людина з поганими намірами може мати звичайну 
зовнішність і бути приємною у спілкуванні.
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Правила спілкування з незнайомцями

Звісно, ти можеш вілüно сïілкуватисÿ з двірником, 
ïоштарем, сусідами ÷и батüками своїх друзів. А от у 
сïілкуванні з незнайомцÿми завжди треба бути оба÷-
ним. Осü кілüка ïравил, ÿкі доïоможутü тобі уникнути 
неïриємностей.

1. Не заходü у ліфт із незнайомцÿми. Якщо тебе 
вмовлÿþтü, скажи, що ÷екаєш маму, ÿка йде слідом. 

2. Якщо білÿ тебе заãалüмувала машина, відійди від  
неї і не звертай уваãи на ïроïозиції ïідійти ближ÷е. 

3. Щойно від÷уєш незру÷ністü у сïілкуванні, відійди 
від незнайомцÿ. При йоãо сïробі наблизитисÿ до  
тебе — тікай.

4. Коли тебе все ж схоïили і тÿãнутü за собоþ, виривайсÿ, 
кусайсÿ, бийсÿ і щосили кри÷и: «Доïоможітü! Мене 
хо÷утü викрасти! Я йоãо не знаþ!»

5. Розказуй дорослим ïро всі небезïе÷ні або ïідозрілі 
ситуації з незнайомцÿми. 

Обãоворітü, ÿк краще діÿти у таких ситуаціÿх.
Ситуація 1. Білÿ Антона зуïинивсÿ авто-
мобілü. Незнайомий ÷оловік заïитав дороãу, 
а ïотім сказав: «Я ні÷оãо не зрозумів. Може, 
сÿдеш до мене в машину і ïокажеш, ÿк 
доїхати?» 
Ситуація2.Оксану зуïинила незнайома жінка 
і ïовідомила, що її рідним заãрожує небезïека, 
та вона може їх врÿтувати, ïринісши з дому 
ãроші.
Ситуація 3.Гарно вдÿãнений ÷оловік ïі дій -
шов до Боãдани і сказав, що вона ідеалüно 
ïідходитü на ролü у рекламі, ÿку він знімає. 
І заïроïонував дів÷инці ïіти з ним на ïроби.
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Поãрайте в ãру «Панно÷ка і хуліãан». Длÿ цüо-
ãо об’єднайтесü у дві команди. Перша команда 
ïридумує ïо÷аток історії ïро вашоãо ровесника, 
ÿкий ïотраïив у небезïе÷ну ситуаціþ. Друãа 
команда має ïродовжити її так, щоб стало 
зрозуміло: з будü-ÿкої ситуації є вихід (ïриклад 
на мал. 30).

Помінÿйтесÿ ролÿми: друãа команда ïридумує 
ситуаціþ, а ïерша — шукає з неї вихід.

Дороãоþ зі школи 
Максима ïерестрів 

молодик і ïотÿãнув за 
собоþ у ïідвал…

Та хлоï÷ик не розãубивсÿ.
Він схоïив камінü, розбив 
найближ÷е вікно і ãолосно 

закри÷ав:
 «Рÿтуйте, ïожежа!»

Здійнÿвсÿ такий ãалас, 
що незнайомецü відïустив 
Максима і ÷курнув ãетü.

Мал. 30. Гра «Панно÷ка і хуліãан»
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§ 23. ÁЕЗПЕÊА ДÎРÎЖНЬÎГÎ РУХУ

Твої помічники на дорозі

Чи доводилосÿ тобі сïостеріãати, ÿк ïереходÿтü дороãу 
тварини? Вони нервуþтü, сахаþтüсÿ автомобілів і ÷ерез 
це ÷асто ãинутü ïід колесами. Тварини ïокладаþтüсÿ 
на свої ïриродні інстинкти, ÿкі ïоãано доïомаãаþтü на 
дорозі. 

На відміну від тварин, лþди можутü безïе÷но ïере-
ходити дороãу, дотримуþ÷исü Правил дорожнüоãо руху. 
Адже ці ïравила було створено на основі аналізу баãатüох 
тисÿ÷ дорожнüо-трансïортних ïриãод. 

Отже, Правила дорожнüоãо руху — це твій ïерший 
ïомі÷ник на дорозі. Друãим ïомі÷ником є уважністü і 
зосередженістü на дорожній ситуації, а третім — уïев-
неністü у собі.

Об’єднайтесü у 3 ãруïи («Сашко», «Оксанка», 
«Юрко»). 

Про÷итайте на настуïній сторінці відïовідну 
історіþ. Обãоворітü: 

• Що заважало дітÿм дотримуватисÿ Правил 
дорожнüоãо руху?

• Які Правила дорожнüоãо руху вони ïору-
шили?

• До ÿких наслідків це ïризвело?

• Що ви можете їм ïорадити?

По ÷ерзі за÷итайте свої ситуації та ïрезентуйте 
резулüтати обãовореннÿ у класі. 

Правила дорожнього руху, уважність і впевненість  
у своїх силах — твої помічники на дорозі.
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Дорожні історії

Це Сашко. Він вважав, що Правила 
дорожнüоãо руху існуþтü длÿ слабаків і 
боÿãузів. А він, мовлÿв, сïритний, смі- 
ливий і ïрудкий. Перед кожним авто-
мобілем ïром÷итü ÿк вихор. Але ïіслÿ 
тоãо, ÿк ÷ерез нüоãо сталасÿ аваріÿ, Сашко 
змінив своþ думку. Лікарі сказали, 
що йому ïощастило, бо відбувсÿ лише 
зламаноþ ноãоþ. Однак він уже не 
зможе біãати так швидко, ÿк раніше, а 
можливо, й кулüãатиме все життÿ.

Це Оксанка. Щоразу, коли доводитüсÿ 
ïереходити вулицþ, вона страшенно 
нервує. Тому ÷астенüко, стуïивши кілüка 
кроків на дороãу, ïовертає назад. Якосü 
дів÷ина заваãаласü уже ïосеред дороãи 
і раïтово кинуласü назад до тротуару. 
Водій, щоб уникнути наїзду, різко 
заãалüмував і звернув убік. Автомобілü 
ïерекинувсÿ. Оксанка не ïостраждала, 
а от водій ïотраïив до лікарні.

А осü і Юрко — маленüкий ãеній, 
ÿк йоãо називаþтü у школі. Він увесü 
÷ас ïро щосü думає і ÷ерез це нерідко 
ïотраïлÿє в халеïу: то ÷еревики різні 
взує, то ложку до рота не донесе. Якосü, 
ãлибоко замислившисü, він ïереходив на 
зуïинці трамвайні колії ïозаду трамваÿ 
і не ïомітив трамваÿ, що рухавсÿ назу-
стрі÷. Тілüки диво врÿтувало хлоï÷ика: 
÷оловік, ÿкий був ïору÷, витÿã йоãо 
майже з-ïід коліс.

Оксанка

Сашко

Юрко
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Правила для пішоходів, пасажирів  
і велосипедистів

Об’єднайтесü у три ãруïи і ïриãадайте деÿкі 
Правила дорожнüоãо руху, ÿкі ви вив÷али у 
молодших класах. Розкажітü ïро це у класі.

Група 1: ïравила длÿ ïішоходів (ÿк треба 
рухатисÿ тротуаром, уздовж шосе, ÿкі є 
ïішохідні ïереходи, ÿк їх ïозна÷аþтü, ÿк 
ïереходити дороãу на реãулüованому і нере-
ãулüованому ïерехресті, в умовах обмеженої 
оãлÿдовості).

Група2:ïравила длÿ ïасажирів (ÿкими знаками 
ïозна÷аþтü зуïинки ãромадсüкоãо трансïорту, 
ÿк треба ÷екати трансïорт на зуïинці, ÿк 
заходити у трансïорт, ÿк ãотуватисÿ до виходу 
з нüоãо, кому треба ïостуïатисÿ місцем у 
ãромадсüкому трансïорті).

Група3:ïравиладлÿ велосиïедистів (де можна 
кататисÿ на велосиïеді до 14 років, ÿк ïереїхати 
на інший бік дороãи, ÿк обладнати велосиïед, 
ÿким має бути одÿã велосиïедиста).

Сигнали світлофора, регулювальника

У ïерекладі з ãрецüкої мови слово «світлофор» озна÷ає 
«той, що несе світло». 

5 серïнÿ 1914 року в місті Клівленд (США) інженер 
Джеймс Хоудж створив ïрилад, схожий на су÷асний 
трансïортний світлофор, тілüки замістü трüох сиãналів у 
нüоãо було два. На ÷естü цієї ïодії 5 серïнÿ ïроãолошено 
Міжнародним днем світлофора. Третє, жовте «око» до 
світлофора додали у 1920 році.
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Якщо світлофор вийшов з ладу, дорожнім рухом 
керує реãулþвалüник. В руках він тримає жезл, ÿким 
ïодає команди. Буває й так, що на ïерехресті одно÷асно 
ïрацþþтü світлофор і реãулþвалüник. У цüому виïадку 
ãоловними є сиãнали реãулþвалüника, і треба діÿти 
відïовідно до них.

Розãлÿнüте мал. 31. Поміркуйте, що озна÷аþтü 
зображені на нüому сиãнали реãулþвалüника. 

Потренуйтесÿ розïізнавати сиãнали реãулþ-
валüника. Длÿ цüоãо: 
• Об’єднайтесü у 2 ãруïи: «водії» (ïоказуþтü, 

що вони тримаþтü кермо) і «ïішоходи». 
Станüте у відïовідному ïоложенні на умов-
ному ïерехресті.

• Оберітü веду÷оãо — «реãулþвалü ника». 
Відïрацþйте рухи за йоãо командами (авто-
мобілі рухаþтüсÿ тілüки ïрÿмо). 

• Той, хто ïерший схибитü, стає на місце 
«реãулþвалüника».

Якщо одночасно працюють світлофор і регулювальник, 
усі повинні виконувати команди регулювальника.

Мал. 31. Сиãнали реãулþвалüника
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§ 24. РУХ НА ПЕРЕХРЕСТІ, МАЙДАНІ

Форми перехресть

Дороãи є всþди: у містах, місте÷ках, селах, між 
населеними ïунктами. На місці з’єднаннÿ або ïеретину 
доріã утворþþтüсÿ ïерехрестÿ. Якщо дивитисÿ на ïе-
рехрестÿ зãори, деÿкі з них наãадуþтü хрестик, тризуб, 
інші — літери Т, У, Х, ще інші маþтü змішану або 
складну форму (мал. 32).

Де у вашому мікрорайоні (селі, селищі) є ïере-
хрестÿ? Якої вони форми? 

Види перехресть

За видами ïерехрестÿ ïоділÿþтü на нереãулüовані, 
реãулüовані (зі світлофором ÷и реãулþвалüником) та 
складні (на деÿких елементах ïерехрестÿ є світлофори, 
а на інших їх немає).

Мал. 32. Форми ïерехрестü

хрестоподібне у-подібне т-подібне х-подібне

змішане форма тризуба багатостороннє



110 111

Перехрестя — небезпечна ділянка дороги!

Якоãо виду ïерехрестÿ є у вашому населеному 
ïункті або мікрорайоні?

Як переходити дорогу на перехресті

Перехрестÿ — небезïе÷на ділÿнка дороãи, адже тут 
ïеретинаþтüсÿ декілüка доріã, і автомобілі їдутü з різних 
боків. Ти маєш знати основні ïравила ïереходу дороãи 
на ïерехресті. 

1. Безумовну ïереваãу на дорозі маþтü автомобілі 
сïеціалüноãо ïризна÷еннÿ: карети швидкої 
доïомоãи, ïожежні, міліцейсüкі автомобілі ÷и 
аварійні служби, ÿкі їдутü з увімкненоþ сиреноþ. 
Їм дозволено ïроїжджати ïерехрестÿ навітü на 
÷ервоне світло. Поба÷ивши такий автомобілü, не 
виходü на дороãу, ïроïусти йоãо.

2. Ніколи не ïереходü ïерехрестÿ навскоси, хо÷  ÿк 
би ти ïосïішав! 

3. Якщо на ïерехресті є ïішохідний ïерехід, йди 
тілüки ïо нüому. Автомобілі ïовинні ïроïустити 
тебе, але ïерш ніж стуïити на дороãу, маєш 
уïевнитисÿ, що вони зуïинилисÿ.

4. Якщо ïішохідноãо ïереходу немає, ïереходити 
дороãу можна лише тоді, коли всі автомобілі 
ïроїхали.

5. На реãулüованому ïерехресті слід ïоводитисÿ 
зãідно з сиãналами світлофора ÷и реãулþвалüника. 
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Îбережно: ремонт дороги!

Ремонт дороãи створþє додаткові незру÷ності длÿ водіїв 
і ïішоходів. Тут сïостеріãаєтüсÿ білüша скуï÷еністü 
автомобілів, можутü утворþватисÿ трансïортні затори. 

Ремонтні роботи ïроводÿтü з використаннÿм сïеціалüної 
техніки: котків, булüдозерів, екскаваторів. Ці автомобілі 

великі за розмірами і можутü об-
межувати оãлÿдовістü на дорозі. Ями 
і траншеї в місцÿх ремонту дороãи 
є додатковими небезïеками. Тому 
ділÿнки ремонту дороãи ïозна÷аþтü 
ïоïереджувалüними зна ка ми та 
оãорожеþ (мал. 33). 

Під ÷ас ремонту тротуарів ïішоходам доводитüсÿ 
обходити цþ ділÿнку ïроїзноþ ÷астиноþ. Перед тим, 
ÿк вийти на дороãу, уïевнисü, що ïозаду тебе немає 
автомобілів.

Ремонт дороги створює додаткові незручності 
для руху транспорту і пішоходів.

Мал. 33. Ремонт дороãи

Дорожні роботи
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Рух майданами

Майдан — це велика ïлоща, одну ÷астину ÿкої ïри-
зна÷ено длÿ водіїв (ïроїзна ÷астина, автомобілüні 
стоÿнки), іншу — длÿ ïішоходів. У ïішохідній зоні май-
данів влаштовуþтü клумби, фонтани, торãовелüні то÷ки 
або інші сïоруди. 

Якщо на шлÿху до майдану треба ïерейти дороãу, 
користуйсÿ ïішохідними ïереходами. Хо÷ на самих 
майданах автомобілі не їздÿтü, розслаблÿтисÿ не варто, 
адже тут може утворитисÿ тиснÿва, особливо на свÿта. 

Розãлÿнüте мал. 34 і ïідкажітü дів÷инці без-
ïе÷ний шлÿх, щоб куïити морозиво та сісти в 
автобус на ïротилежному боці ïлощі.

Намалþй ïлан майдану, ÿкий є у вашому 
населеному ïункті. Позна÷  ïішохідну зону, до-
роãи, ïішохідні ïереходи.

Мал. 34. План майдану
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§ 25. АВАРІЇ НА ДÎРÎГАХ

Що таке ДТП

Перші автомобілі рухалисÿ 
зі швидкістþ 20 км/ãод. Будü-
ÿкий кінü леãко обãанÿв їх. Коли 
ж ïід колеса автомобілів уïерше 
ïотраïили неуважні ïішоходи, 
ãазети здійнÿли страшенний ãалас, 
вимаãаþ÷и неãайно заборонити 
рух автомобілів на вулицÿх.

Минуло ïівтораста років, і автомобілі стали невід’єм-
ноþ ÷астиноþ нашоãо життÿ. За цей ÷ас вони дуже 
змінилисÿ і рухаþтüсÿ незрівнÿнно швидше. Це створþє 
умови длÿ виникненнÿ великої кілüкості дорожньо-
транспортних пригод (ДТП). 

Кожні шістü секунд ДТП на дороãах ïланети забира-
þтü одне життÿ або калі÷атü лþдину. Щоднÿ 3500 лþдей 
у різних куто÷ках світу виходÿтü із дому, щоб білüше 
ніколи не ïовернутисü — вони ãинутü у ДТП…

1. Розкажітü ïро ДТП, свідками або у÷асниками 
ÿкоãо були ви ÷и ваші знайомі. 

2. Про÷итайте кілüка ïовідомленü місцевої 
ïреси ïро ДТП, що сталисÿ у вашому населено-
му ïункті. Обãоворітü:

• Що сïри÷инило ці ДТП?

• Як їх можна було уникнути?

Головна причина ДТП — 
порушення Правил дорожнього руху!
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Причини ДТП

Аваріþ на дорозі може сïри÷инити несïравністü 
автомобілÿ (наïриклад, несïравні ãалüма), а також не-
сïриÿтливі дорожні умови: ожеледü, туман, вибоїни на 
дорозі, відсутністü тротуарів, світлофорів, ïішохідних 
ïереходів.

Чимало ДТП траïлÿþтüсÿ з вини водіїв: ÷ерез керму-
ваннÿ у нетверезому стані, ïеревищеннÿ швидкості руху, 
виїзд на зустрі÷ну смуãу. 

Частину аварій сïри÷инÿþтü ïішоходи, ïереходÿ÷и 
дороãу в недозволеному місці або на ÷ервоне світло. 
Кожна ÷етверта така ïриãода стаєтüсÿ з ïровини дітей.

Розãлÿнüте мал. 35. Які Правила дорожнüоãо 
руху ïорушили діти? До ÿких наслідків це може 
ïризвести?

Мал. 35. Які Правила дорожнüоãо руху ïорушуþтü діти?
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Якщо ти став свідком ДТП

Якщо ти ба÷ив, ÿк сталосÿ ДТП, твоÿ інформаціÿ може 
доïомоãти слідству. Коли винуватецü ДТП намаãаєтüсÿ 
ïокинути місце ïриãоди, дуже важливо заïам’ÿтати 
номерний знак, колір і марку йоãо автомобілÿ. 

Твоÿ доïомоãа може знадобитисÿ також і ïостраждалим. 
Хо÷ ти й не лікар, та можеш врÿтувати лþдÿм життÿ, 
в÷асно викликавши «швидку доïомоãу», міліціþ і, за 
необхідності, ïожежників. 

Не ïокладайсÿ лише на власні сили, ïостарайсÿ залу-
÷ити коãосü із дорослих: зуïини інший автомобілü, звер-
нисü до ïерехожих, ïостукай у найближ÷і двері, ворота.

Об’єднайтесü у 4 ãруïи та ïідãотуйте сценку 
«Свідок ДТП». 
Розïоділітü ролі («ïостраждалі», «свідок ДТП», 
«місцеві мешканці», «міліціÿ», «лікарі») і ïо 
÷ерзі ïродемонструйте сценки у класі. 

Ставши свідком ДТП, 
не будь байдужим спостерігачем!
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Дорожні знаки 

Існуþтü дорожні знаки, ÿкі доïоможутü у виïадку 
ДТП (мал. 36). Вони сïовіщаþтü ïро наÿвністü ïоблизу 
ïункту ïершої меди÷ної доïомоãи, лікарні, ïосту ДАІ, 
ресторану, кафе, ãотелþ тощо. Табли÷ка з додатковоþ 
інформацієþ (7.1.4) дастü змоãу оцінити відстанü до 
цüоãо об’єкта. Якщо він знаходитüсÿ неïодалік, можна 
ïросто збіãати туди за ïідмоãоþ.

6.1
Пункт першої

медичної
допомоги

6.2
Лікарня

6.3
Телефон для

виклику аварійної
служби

6.4
Вогнегасник

Мал. 36. Інформаційно-вказівні дорожні знаки

6.8
Телефон

6.9
Пункт довідкової 

служби

6.10
Пост ДАІ

6.14
Кафе

6.13
Ресторан або

їдальня

6.15
Місце

відпочинку

6.12
Питна вода

6.11
Туалет
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Підсумкові завдання

Встанови відïовідністü між матеріалами та їх 
ïожежними характеристиками.

1) неãорþ÷і

2) ãорþ÷і

3) ãорþ÷і (леãкозаймисті)

4) ïід ÷ас ãоріннÿ виділÿþтü отруйні 
ãази

а) бензин

б) вода

в) ïісок

ã) дерево

)́ сïирт

д) ïластик

Об’єднайтесü у 4 ãруïи. Переãлÿнüте відïовідні 
ïараãрафи і складітü ïравила, ÿк:

група 1: ïравилüно ïоводитисÿ ïід ÷ас 
ïожежі у своїй квартирі, сусідній квартирі 
÷и будинку (§ 20);

група2: безïе÷но ïоводитисü у баãатолþдних 
місцÿх (§ 21);

група 3: розïізнати зловмисника і сïілку-
ватисÿ з незнайомцÿми (§ 22);

група4: ïереходити дороãу на ïерехресті, в 
місцÿх ремонту дороãи, на майданах (§ 24). 
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Розділ 5

ЗДОРОВИЙ ДУХ

Уцьомурозділіти:

• дізнаєшсÿ, у ÷ому різницÿ між уïевненістþ 
і самовïевненістþ;

• ïоміркуєш, ÿк бажаннÿ сïіввідно сÿтüсÿ з 
нашими можливостÿми і обов’ÿзками;

• ïотренуєшсÿ мислити твор÷о, ïродукувати 
свіжі ідеї та ориãіналüні рішеннÿ; 

• ïроаналізуєш зви÷ки, ÿкі ведутü до усïіху;

• в÷итимешсÿ заохо÷увати однолітків до 
здоровоãо сïособу життÿ.
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§ 26. САМÎÎЦІНÊА 

І ПÎВЕДІНÊА ЛЮДИНИ

Що таке самооцінка

Самооцінка — це наші уÿвленнÿ ïро себе, свої 
здібності та можливості. Самооцінка складаєтüсÿ з тоãо, 
ÿк ми оцінþємо себе у різних ситуаціÿх (нав÷анні, 
сïорті, твор÷ості). Наïриклад, ти можеш добре ïлавати і 
ïоãано ãрати у футбол, ãарно малþвати і мати труднощі 
з математикоþ. Це нормалüно, адже жодна лþдина не є  
досконалоþ в усüому.

Самооцінка буває завищеноþ, заниженоþ і 
реалісти÷ноþ. За доïомоãоþ мал. 37 ïриãадай-
те і розкажітü, що це озна÷ає.

Люди з реалістичною самооцінкою
 бачать себе такими, якими вони є насправді.

Мал. 37. Види самооцінки
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Вплив самооцінки на поведінку

Самооцінка вïливає на те, що ми робимо і ÿк ми це 
робимо. Наïриклад, ÿкщо діти вважаþтü себе здібними 
у математиці, вони зацікавлено слухатимутü ïоÿсненнÿ 
в÷ителÿ, охо÷е виконуватимутü домашні завданнÿ і 
досÿãнутü ÷удових резулüтатів. А ті, котрі вважаþтü себе 
нездібними, можутü ïодумати, що не варто і старатисÿ, а 
це зменшує їхні шанси на усïіх.

Тому ïіслÿ однієї або декілüкох невдалих сïроб ніколи 
не роби висновків ïро відсутністü у тебе здібностей. Коли 
щосü не виходитü, не здавайсÿ! Повір: тобі ïід силу це 
зробити! Наïолеãливо ïрацþй, і ти неодмінно здолаєш 
ïерешкоди. Не забувай вітати себе з кожноþ, навітü 
невеликоþ ïеремоãоþ.

Станüте в коло і ïоãрайте в ãру «Ти — моло-
децü!». Длÿ цüоãо кожен ïо ÷ерзі ïродовжує 
фразу: «Я нещодавно нав÷ивсÿ (ïлавати бра-
сом, робити “шïаãат”...)». У відïовідü усі ïро-
мовлÿþтü: «Ти — молодецü!» і ïідніма þтü вãо-
ру великий ïалецü.

Самооцінка і поведінка людини взаємопов’язані.
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Види поведінки

Щоднÿ ми сïілкуємосÿ з баãатüма різними лþдüми, і 
вони ïоводÿтüсÿ ïо-різному. Одні лþблÿтü бути у центрі 
уваãи, інші — сором’ÿзливі й намаãаþтüсÿ, щоб їх не 
ïомі÷али. Деÿкі охо÷е встуïаþтü у розмову, інші — 
білüше слухаþтü, ніж ãоворÿтü. 

Різну ïоведінку лþди демонструþтü і в ситуаціÿх, коли 
треба щосü ïоïросити або ïостоÿти за себе. 

Той, хто завжди ïостуïаєтüсÿ, 
не вміє відмовити, коли це 
необхідно, ïоводитüсÿ пасивно. 
Такі лþди леãко ïіддаþтüсÿ 
ïоãаному вïливу.

Той, хто ставитüсÿ до інших 
зверхнüо, ïраãне ïеремоãти у 
будü-ÿкий сïосіб, ïоводитüсÿ 
агресивно. Такі лþди ÷асто 
сварÿтüсÿ з іншими, вдаþтüсÿ до 
тиску і ïоãроз, коли з ними не 
ïоãоджуþтüсÿ. 

Той, хто ïоважає себе та 
інших, уміє слухати і ãоворити, 
відстоþє себе, не ïринижуþ÷и 
інших, ïоводитüсÿ впевнено 
(гідно).

Аãресивна і ïасивна ïоведінка ïритаманні лþдÿм із 
нездоровоþ (завищеноþ або заниженоþ) самооцінкоþ. 
Лþди, ÿкі ïоводÿтüсÿ ãідно у будü-ÿкій ситуації, маþтü 
реалісти÷ну самооцінку. Вони можутü леãко відмовитисÿ 
від тоãо, що їм не ïідходитü, і рішу÷е від тоãо, що 
небезïе÷но.

Люди можуть поводитися 
пасивно, агресивно і впевнено (гідно).
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Упевненість і самовпевненість

Із самооцінкоþ ïов’ÿзані такі риси характеру, ÿк 
уïевненістü і самовïевненістü. Дехто ïлутає ці два 
ïонÿттÿ, хо÷а вони різні.

Уïевнена в собі лþдина має реалісти÷ну самооцінку, 
усвідомлþє свої ïереваãи та недоліки і з ãумором 
ставитüсÿ до невда÷. 

Самовïевнені лþди зазви÷ай маþтü завищену або 
занижену самооцінку. Вони демонструþтü браваду і 
ïоказну вïевненістü у власній ïравоті, а це ïороджує 
суïере÷ки і конфлікти.

Про÷итайте характеристики трüох ваших одно-
літків. Обãоворітü:
• Яка самооцінка у кожноãо з дітей? 
• Хто з них ïоводитüсÿ уïевнено, а хто — 

самовïевнено? 

Марійка— активна, винахідлива і товарисüка дів÷инка. 
Вона охо÷е бере у÷астü в іãрах та змаãаннÿх, не 
ображаєтüсÿ, ÿкщо ïроãрає.

Оленка завжди боїтüсÿ, що ïроãрає, а інші сміÿтимутüсÿ з 
неї. Коли її заïрошуþтü до ãри, вона зверхнüо відïовідає: 
«У мене є кращі занÿттÿ, ніж ваша дурна ãра».

Юрко завжди командує в іãрах і ïраãне ïеремоãти за 
будü-ÿку ціну. Найменша ïоразка може вивести йоãо 
з рівноваãи, і він страшенно ãніваєтüсÿ, ÿкщо хтосü 
наважуєтüсÿ заïере÷увати йому. 
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§ 27. ХÎЧУ, МÎЖУ, ТРЕÁА

Хочу, можу, треба

Уÿвітü, що до вашоãо класу завітала феÿ і 
заïроïонувала виконати будü-ÿкі ваші бажаннÿ.

По ÷ерзі назвітü свої бажаннÿ і заïишітü їх на 
дошці. Поміркуйте:
• Чи всі ваші бажаннÿ реалісти÷ні (ÿкі можна 

здійснити)?
• Чи всі ваші бажаннÿ ïотрібні, корисні?
• Чи можемо ми завжди робити тілüки те, що 

хо÷етüсÿ? Чому?

Кожному важливо уміти розрізнÿти «хо÷у», «можу» і 
«треба»:

ХОЧУ — це бажаннÿ        Я ХОЧУ
МОЖУ — це можливості   Я МОЖУ
ТРЕБА — це обов’ÿзок   Я МУШУ

Свої бажання ми маємо звіряти з можливостями 
для їх здійснення та зі своїми обов’язками.
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Твої бажання

Коли ми робимо щосü охо÷е (за бажаннÿм), то 
від÷уваємо радістü, задоволеннÿ. А ÿкщо ÷асто іãноруємо 
свої бажаннÿ, то ïо÷уваємосÿ нещасливими. 

Твоє життÿ тілüки ïо÷инаєтüсÿ. Звісно, ти хо÷еш, щоб 
воно було щасливим, щоб здійснилисÿ твої мрії. Можливо, 
ïраãнеш стати олімïійсüким ÷емïіоном ÷и мрієш ïро 
навколосвітні ïодорожі. Щоб твої мрії здійснилисÿ, маєш 
насамïеред нав÷итисÿ розуміти і ретелüно аналізувати 
свої бажаннÿ.

Об’єднайтесü у ïари і ïоділітüсÿ один з одним 
своїми мріÿми. Розкажітü:
• Де ви хотіли б жити?
• Що ви хотіли б робити?
• З ким би хотіли дружити?
• Як уÿвлÿєте своþ сім’þ?
• Яку користü ви хотіли б ïринести іншим 

лþдÿм, державі?

Заïишітü ваші бажаннÿ на аркушах ïаïеру і 
ïроілþструйте їх невеликими малþнками.

Усвідомлення своїх бажань  — 
перший крок до досягнення мети.
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Твої можливості

Можливості — це ïевні умови, ÿкі сïриÿþтü здійсненнþ 
бажанü. Насамïеред це твої знаннÿ, уміннÿ, а також 
доïомоãа інших лþдей. Ти вже баãато ÷оãо можеш 
зробити, але ще білüше маєш нав÷итисÿ. 

Переãлÿнü заïиси ïро свої мрії та ïоміркуй:

• Що ти вже маєш длÿ здійсненнÿ цих мрій?

• Яких знанü і вмінü тобі ïоки що бракує?

• Як ти можеш ïокращити свої можливості?

• Які лþди можутü тобі доïомоãти? 

• У ÿкий сïосіб?

Твої обов’язки

Обов’ÿзки — це ïравила та умови, дотриманнÿ ÿких 
дає можливістü ладнати з іншими лþдüми і досÿãати 
усïіху. Наïриклад, щоб здійснити свої мрії, тобі треба 
добре в÷итисü або баãато тренуватисÿ. 

Продовжітü фрази:

• Щоб бути здоровим, ïотрібно...

• Щоб бути силüним, ïотрібно...

• Щоб добре в÷итисÿ, ïотрібно...

• Щоб мама завжди усміхаласÿ, ïотрібно...

• Щоб на дороãах не було сміттÿ, ïотрібно...

• Щоб мати хороших друзів, ïотрібно...

Твої обов’язки — це умови, дотримання яких 
допоможе тобі досягти успіху. 
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Воля і здоров’я

Воля — це здатністü долати труднощі на шлÿху до мети. 
Силüна волÿ є однієþ з найцінніших лþдсüких ÿкостей. 
Без неї важко сïодіватисÿ на усïіх у будü-ÿкій сïраві. 
Силу волі треба виховувати: не відстуïай, коли щосü не 
виходитü. Не вдаєтüсÿ одразу — ïереïо÷инü і берисÿ 
знову. Не вийшло сüоãодні —  
ïоміркуй, ÷ому і сïробуй 
завтра. Не знаєш — заïитуй, 
не вмієш — у÷исü. 

Роби не лише те, що 
хо÷етüсÿ, а насамïеред те, що 
треба: дотримуйсÿ режиму 
днÿ, щоранку роби зарÿдку, 
відмовлÿйсÿ від сïокус (на-
ïриклад, довше ïосïати, з’їсти 
зайве тісте÷ко). Сïо÷атку буде 
складно, а з ÷асом це стане 
корисноþ зви÷коþ. 

Обãоворітü, що озна÷аþтü ïрислів’ÿ:

«Волÿ — це талант збирати зусиллÿ докуïи».

«Лежа÷ий камінü мохом обростає».

«Як немає сили волі, то не буде щастÿ й долі».

«З лежі не буде одежі, зі сïаннÿ не куïиш 
конÿ».

Поміркуй, ÿк ти можеш тренувати своþ волþ. 
Обãовори це з дорослими. Заïиши кілüка ідей. 
Вони знадоблÿтüсÿ тобі на настуïному уроці.

Вольові якості

• цілесïрÿмованістü
• наïолеãливістü
• самостійністü
• рішу÷істü
• мужністü
• дисциïлінованістü

Воля — це здатність долати труднощі 
на шляху до  мети.
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§ 28. ШАНУЙ СЕÁЕ ТА ІНШИХ

Повага і самоповага

Поваãа — це ïриÿзне, шанобливе ставленнÿ до іншої 
лþдини, визнаннÿ її унікалüності, особистих ÷еснот, 
досвіду і заслуã. 

Самоïоваãа — це ïоваãа до самоãо себе. Поважати  
себе — не озна÷ає бути самовïевненим. Навïаки, самоïо-
ваãа озна÷ає, що ти добре знаєш свої недоліки, однак 
цінуєш себе за твої знаннÿ, уміннÿ і досÿãненнÿ. 

Об’єднайтесü у ïари і ïо ÷ерзі розкажітü, за 
що ïоважаєте одне одноãо. Наïриклад: «Сашко, 
ÿ ïоважаþ тебе за те, що ти завжди доïомаãаєш 
мені з математики».

Самоповага і добрі справи

Самоïоваãа додає вïевненості у собі, доïомаãає взаємо-
діÿти з іншими лþдüми і сïриÿє здоров’þ. Адже той, 
хто себе ïоважає, не буде нищити здоров’ÿ шкідливими 
зви÷ками, оïиратиметüсÿ ïоãаному вïливу. 

Про÷итайте оïовіданнÿ на с. 129. Обãоворітü:

• У ÷ому траãедіÿ цüоãо ÷оловіка? 

• Чи знаєте ви лþдей, що залишили ïо собі 
ãідний слід? Розкажітü ïро це.

• Які сïрави, ãідні ïоваãи, ви можете робити 
щоднÿ? 

Стався до інших так, як ти хочеш, 
щоб вони ставилися до тебе!
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Який слід повинна залишати 
людина на Землі?

(Скорочено)

Старий Майстер звів кам’ÿний будинок. Став осторонü 
і милуєтüсÿ. «Завтра в нüому оселÿтüсÿ лþди», — думає 
з ãордістþ. А в цей ÷ас білÿ будинку ãравсÿ Хлоï÷ик. Він 
стрибнув на сходинку й залишив слід своєї маленüкої 
ніжки на цементі, ÿкий ще не затвердів.

— Длÿ ÷оãо ти ïсуєш моþ роботу? — сказав з докором 
Майстер. Хлоï÷ик ïодививсÿ на відбиток ноãи, засміÿвсÿ 
й ïобіã собі.

Минуло баãато років. Хлоï÷ик став дорослим 
Чоловіком... Прийшла старістü. Зãадав старий Чоловік 
своє рідне село на березі Дніïра. Приїхав на батüківщину, 
зустрі÷аєтüсÿ з лþдüми, називає своє ïрізвище, але всі 
здвиãуþтü ïле÷има — ніхто не ïам’ÿтає такоãо Чоловіка.

— Що ж ти залишив ïіслÿ себе? — ïитає у староãо 
Чоловіка один дід. — Є в тебе син ÷и до÷ка?

— Немає у мене ні сина, ні до÷ки.
— Може, ти дуба ïосадив?
— Ні, не ïосадив ÿ дуба...
— Так, мабутü, ти ïіснþ склав?
— Ні, й ïісні ÿ не склав.
— Так хто ж ти такий? Що ж ти 

робив усе своє життÿ? — здивувавсÿ дід.
Ні÷оãо не міã відïовісти старий Чоловік. Зãадаласü 

йому та митü, коли він залишив слід на сходинці. 
Пішов до будинку. Стоїтü той, на÷е в÷ора збудований, 
а на найниж÷ій сходинці — закам’ÿнілий відбиток 
Хлоï÷икової ніжки.

«Осü і все, що залишилосü ïіслÿ мене на Землі, — 
з болем ïодумав старий Чоловік.— Але цüоãо ж мало, 
дуже мало... Не так треба було жити...»

ВасильСухомлинський
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Постановка і досягнення мети

Заслужений усïіх ïідвищує самоïоваãу. Домаãатисÿ 
усïіху доïомаãаþтü особливі уміннÿ ïостановки і досÿã-
неннÿ мети. Якщо ïо÷неш тренувати їх з дитинства, 
то набудеш таких важливих волüових ÿкостей, ÿк 
цілесïрÿмованістü, наïолеãливістü, витримка, самостій-
ністü, рішу÷істü. І тоді жодні труднощі та неãаразди не 
сïинÿтü тебе на шлÿху до усïіху. 

Цілü (мета) – це те, ÷оãо ти хо÷еш досÿãти. Цілі є 
ïрості і складні, короткострокові і довãострокові. 

Яку ж цілü краще обрати? Добре мати одну-дві 
довãострокові цілі та декілüка короткострокових, ÿкі 
наближаþтü до досÿãненнÿ довãострокових цілей.

По÷инати краще з тоãо, що ти можеш досÿãти у 
найближ÷ому майбутнüому. Наïриклад, ïідтÿãнути ма-
те ма тику, нав÷итисÿ ãрати мелодіþ на ãітарі (мал. 38).

Мал. 38. Приклади короткострокових цілей

Уміння ставити цілі та досягати їх  
допоможе тобі у житті.

Три÷і ïідтÿãнутисÿ
на ïерекладині

Сïлести браслет 

Виростити квіткуПро÷итати обсÿãову 
книжку
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ПРАКТИЧНАРОБОТА

Виконайте ïроект «Моÿ мета». Длÿ цüоãо:

1.  Проведітü мозковий штурм і заïишітü на 
дошці ïриклади різних цілей. 

2.  З’ÿсуйте, ÿкі з них короткострокові, а ÿкі — 
довãострокові.

3.  Об’єднайтесü у ïари і доïоможітü одне 
одному обрати цілü:

• наïишітü на ïаïері свої бажаннÿ; 

• відкинüте варіанти, що не викликаþтü у вас 
особливоãо захоïленнÿ;

• відмовтесÿ від цілей, длÿ ÿких у вас немає 
ïотрібних засобів. Наïриклад, ти хо÷еш 
сïівати в хорі, але не маєш музи÷ноãо слуху;

• оберітü ïо одній цілі, ÿку можна досÿãти 
швидко (за один-три місÿці). 

4. Длÿ досÿãненнÿ мети скористайтесÿ наве-
деними ниж÷е ïорадами.

Якдосягтимети

1. Оïиши конкретні сïрави, що ведутü до мети, і 
терміни їх виконаннÿ. 

2. Налаштуйсÿ на усïіх. Повір, що тобі це ïід силу. 

3. Виконуþ÷и ïлан, намаãайсÿ доводити до кінцÿ 
кожну окрему сïраву. Роби ïро це відмітки. 

4. Не бійсÿ ïомилок і невда÷. Якщо у тебе щосü не 
виходитü, зміни свої ïлани або сïробуй ще раз.
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§ 29. ЗВИЧÊИ І ЗДÎРÎВ’Я

Притча про бур’яни і звички

Якосü навесні онук з дідом виривали на ãороді бур’ÿни. 
Раïтом онук заïитав: 

— Дідусþ, а ÷ому бур’ÿни, ÿкі ми не садили, так добре 
ростутü, а ãородина, ÿку ми садимо, ïотребує нашої 
уваãи, турботи і ïраці? 

— А знаєш, ону÷ку, завдÿки своїй сïостережливості ти 
зробив важливе длÿ себе відкриттÿ: все цінне і зна÷уще 
длÿ лþдини ÷асто вимаãає від неї ÷ималих зусилü, а 
шкідливе і неïотрібне виростає само.

Як, на вашу думку, слова дідусÿ ïов’ÿзані зі 
шкідливими і корисними зви÷ками?
Чим корисні зви÷ки відрізнÿþтüсÿ від шкід-
ливих?
Які зви÷ки є найбілüш шкідливими?
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П’ять звичок успішних людей

Недаремно кажутü, що зви÷ка — це друãа натура. 
Наïриклад, є зви÷ки, ÿкі ведутü лþдину до усïіху.

Об’єднайтесü у 5 ãруï. Розïоділітü між со-
боþ зви÷ки усïішних лþдей. Про÷итайте 
інформаціþ і ïо ÷ерзі розкажітü її у класі.

Звичкадбатипросвоєздоров’я. Ти не зможеш 
досÿãти усïіху, ÿкщо недбало ставитимешсÿ 
до своãо здоров’ÿ. Намаãайсÿ достатнüо руха-
тисÿ, вживати здорову їжу і знаходити ÷ас длÿ 
відïо÷инку.

Звичкацінуватичас.Постарайсÿ не марнувати 
÷асу. Американсüкий мілüÿрдер Доналüд Трамï 
ÿкосü зауважив, що ÷ас цінніший за ãроші, 
адже ãроші можна заробити, а от ïовернути 
÷ас неможливо.

Звичкавіритивсебе. Якщо ти ïовіриш, що 
ãідний найкращоãо, усі навколо теж ïовірÿтü у 
це і доïомаãатимутü тобі. Звісно, ÿкщо це бу-
дутü не лише твої мрії, а й наïолеãлива ïрацÿ.

Звичка учитися в інших і діяти разом.
Намаãайсÿ в÷итисÿ на ÷ужому досвіді та 
сïівïрацþвати з іншими. Так можна досÿãти 
кращих резулüтатів, ніж тоді, коли діÿти 
наодинці і в÷итисÿ на власних ïомилках. 

Звичкасамовдосконалюватися.У÷исü ïрацþ-
вати над собоþ, адже лінощі роблÿтü тебе 
слабким. Усïішні лþди вміþтü створþвати длÿ 
себе нові ïравила і неухилüно дотримуватисÿ 
їх. Так вони набуваþтü корисних зви÷ок, ÿкі 
зãодом забезïе÷уþтü їм усïішне життÿ.

1
2
3

5
4
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Як сформувати корисну звичку

Дитÿ÷і зви÷ки ÷асто формуþтüсÿ несвідомо, ÷ерез 
наслідуваннÿ інших лþдей (наïриклад, батüків ÷и стар-
шоãо брата). Саме тому ÷лени однієї родини маþтü баãато 
ïодібних зви÷ок.

Інша рі÷, ÿкщо ти хо÷еш свідомо виробити в собі ïевну 
зви÷ку, скажімо, заïравлÿти ліжко, мити за собоþ ïосуд 
÷и дотримуватисÿ режиму днÿ. 

Длÿ цüоãо сïо÷атку маєш обрати, ÿкої зви÷ки хо÷еш 
набути, і ïоставити це собі за мету. Відтак дізнайсÿ, ÿк 
ïравилüно це треба робити (мал. 39). А ïотім роби так 
денü за днем, відïрацüовуþ÷и уміннÿ до автоматизму. 

Коли ïо÷неш це робити не тому, що так треба, а тому, 
що звик, можна вважати, що у тебе сформуваласÿ корисна 
зви÷ка. 

Об’єднайтесü у ïари. Розкажітü одне одному 
ïро зви÷ку, ÿкої ви набули свідомо. Обãоворітü:
• Яка це зви÷ка?
• Що конкретно ви робили, щоб її сформувати?
• Скілüки ÷асу на це знадобилосÿ? 

Учені підрахували, що нова корисна звичка 
формується приблизно за три місяці.

Мал. 39. Демонстраціÿ зви÷ки
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ПРАКТИЧНАРОБОТА

Наïиши ïерелік своїх зви÷ок (корисних і 
шкідливих).

Поміркуй, ÿкої зви÷ки хо÷еш набути або змінити 
ïід ÷ас літніх канікул.

Постав це собі за мету і наïиши ïлан її досÿã-
неннÿ.

У ïлані зазна÷  кроки, ÿкі необхідно виконати, 
щоб набути або змінити зви÷ку, і терміни 
виконаннÿ.

Щоднÿ оцінþй свої усïіхи та роби ïро це 
відмітки. 

Коли досÿãнеш резулüтату, ïохвали себе. 
Відсвÿткуй усïіх з рідними та друзÿми. 
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§ 30. ТВÎРЧІСТЬ І ЗДÎРÎВ’Я

Що таке творчість

В усüому, що ми робимо, має бути елемент твор÷ості. 
Творчість — це здатністü мислити вілüно, знаходити нові 
рішеннÿ та ориãіналüні ідеї. Резулüтатом твор÷ості може 
бути не лише витвір мистецтва, а й цілком буденні ре÷і, 
але зроблені ориãіналüно. 

Станüте в коло і ïо ÷ерзі ïривітайтесÿ зі своїм 
сусідом, що стоїтü зліва від вас, ориãіналüним 
сïособом, наïриклад, іноземноþ мовоþ або 
ïантомімоþ. 

Назвітü ïриклади твор÷ої діÿлüності зі своãо 
життÿ (ïридумала казку длÿ молодшоãо брати-
ка, зробив віталüну листівку своїми руками, 
створила новий рецеïт бутерброда, розв’ÿзав 
зада÷у іншим сïособом...). Приãадайте, що ви 
ïри цüому від÷ували. Назвітü ці ïо÷уттÿ.

Творчість приносить задоволення, 
робить життя цікавішим.
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Розвиток творчих здібностей

Дехто думає, що твор÷і здібності маþтü лише окремі 
лþди. Однак це не так. Твор÷і здібності, або креативністü 
(від анãл. to create — створþвати), — це уміннÿ, ÿке 
можна і треба розвивати. Адже твор÷і лþди і твор÷і 
ïідходи надзви÷айно цінуþтüсÿ в су÷асному світі. Існує 
баãато іãор длÿ розвитку креативності, зокрема такі:

Гра«РобінзонКрузо»
Об’єднайтесü у ãруïи («ложка», 

«ãолка», «ковдра», «ïарасолüка»). 
Уÿвітü, що ви ïотраïили на 

безлþдний острів і маєте лише цþ 
рі÷. Придумайте длÿ неї ÿкнайбілüше 
застосуванü.

Гра«Ранковазарядка»

Об’єднайтесü у ãруïи («ïри сі-
даннÿ», «стрибки», «махи», «нахили») 
і виãадайте ÿкнайбілüше ориãіналü них 
сïособів виконати ці вïрави. По ÷ерзі 
ïродемонструйте їх у класі.

Гра«Кулінар»
Придумайте ÿкнайбілüше страв із 

таких ïродуктів: молоко, картоïлÿ, 
ÿблука, борошно, мед, сир, ÿйцÿ. Мо-
жете ускладнити ãру, ïридумуþ÷и 
страви, де основними складниками 
будутü два ïродукти (наïриклад, мо-
локо і цукор).

Креативність цінується в сучасному житті.



138 139

До здоров’я — разом!

Ти вже знаєш, що усïішні лþди зазви÷ай сïівïрацþ-
þтü з іншими лþдüми. Адже так цікавіше, веселіше і 
можна досÿãти кращих резулüтатів. 

Це також стосуєтüсÿ і здоровоãо сïособу життÿ. Якщо 
твої друзі ïолþблÿþтü сïорт і надаþтü ïереваãу здоро-
вій їжі, то й тобі леãко робити вибір на користü здоров’ÿ. 
Діти ÷асто ïрислухаþтüсÿ до думки своїх однолітків. 
Отже, і ти маєш наãоду зробити щосü сïравді важливе —  
доïомоãти своїм друзÿм зміцнити здоров’ÿ.

Придумайте ідеї:

• ÿк відволікти друãа від комï’þтера;

• ÿк заохотити ïодруãу до ранкових ïробіжок;

• ÿк швидко зібрати команду длÿ ãри у ïлÿжний 
волейбол.

Ти можеш заохотити друзів 
до здорового способу життя.
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ПРАКТИЧНАРОБОТА

Мистецтво — один із найкращих сïособів аãітації за 
здоровий сïосіб життÿ. Інколи один цікавий вірш або 
малþнок можутü ïереконати лþдину швидше, ніж баãато 
розумних слів.

Використайте свої твор÷і здібності длÿ ïідãо-
товки свÿта «Здоров’ÿ — всüому ãолова». Длÿ 
цüоãо:
• За бажаннÿм об’єднайтесü у дві ãруïи 

(«сценаристи» і «художники»).
• «Сценаристи» ïідбираþтü цікаві вірші 

або іãри ïро різні асïекти здоров’ÿ 
(ãіãієну, хар÷уваннÿ, рухову активністü, 
заãартовуваннÿ, безïе÷ну ïоведінку на 
дороãах тощо) і ïишутü сценарій свÿта.

• «Художники» ãотуþтü відïовідні декорації 
та костþми. 

• Розïоділітü ролі і ïроведітü свÿто длÿ ваших 
батüків та молодших школÿрів. 
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Словничок

Атмосфера — ïовітрÿна оболонка Землі.

Безпека — ситуаціÿ, в ÿкій немає заãрози життþ і здо-
ров’þ лþдей. 

Витривалість — здатністü тривалий ÷ас витримувати 
ïомірні навантаженнÿ. 

ВІЛ — вірус імунодефіциту лþдини (захворþваннÿ, ÿке 
руйнує імунітет).

ВІЛ-інфекція — захворþваннÿ, сïри÷инене вірусом 
імунодефіциту лþдини (ВІЛ). Без лікуваннÿ ÷ерез 
декілüка років ïризводитü до синдрому набутоãо імунноãо 
дефіциту (СНІДу). 

Воля — здатністü долати труднощі на шлÿху до мети. 

Гіподинамія — малорухливий сïосіб життÿ. 

Дефіцит — неста÷а тоãо, в ÷ому існує ïотреба (від лат. 
deficit — «не виста÷ає»). Наïриклад, дефіцит води — 
неста÷а води, йододефіцит — неста÷а йоду.

Діагноз — висновок лікарÿ ïро наÿвну хворобу ÷и 
відсутністü хвороб.

Дорожньо-транспортна при го да (ДТП) — аварійна ситуа-
ціÿ, що склаласÿ ïід ÷ас руху трансïорту, внаслідок ÿкої 
ïостраждали лþди ÷и заïодіÿно матеріалüну шкоду. 

Дружба — особливі стосунки, що виникаþтü між лþдüми, 
ÿкі маþтü сïілüні ïоãлÿди та інтереси.

Залежність — неконтролüоване вживаннÿ шкідливих 
ре÷овин. Існує тþтþнова, алкоãолüна та наркоти÷на 
залежністü.

Засоби комунікації — телеба÷еннÿ, комï’þтери, телефони, 
ãазети, журнали — усе, що доïомаãає лþдÿм сïілкуватисÿ 
і отримувати інформаціþ. 
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Карієс — руйнуваннÿ тканини зуба, що ïризводитü до 
утвореннÿ ïорожнини.

Кулер — ïристосуваннÿ длÿ розливу і дозуваннÿ ïитної 
води.

Мікроклімат (приміщення) — ïоєднаннÿ освітленнÿ, тем-
ïератури і волоãості ïовітрÿ та інших ïоказників, ÿкі 
вïливаþтü на самоïо÷уттÿ лþдей у ïриміщенні. 

Небезпека — ситуаціÿ, в ÿкій існує заãроза длÿ лþдини: 
її життÿ, здоров’ÿ, майна ÷и ãідності. 

Паніка — неконтролüований стан, в ÿкому лþди 
намаãаþтüсÿ будü-що врÿтувати своє життÿ. 

Рахіт (у ïерекладі з ãрецüкої мови — «хребет») — дитÿ-
÷е захворþваннÿ, ÿке ïризводитü до неïравилüноãо 
формуваннÿ скелета і внутрішніх орãанів.  

Сила — здатністü наïружувати м’ÿзи длÿ ïідніманнÿ або 
штовханнÿ ваãи. 

СНІД — синдром набутоãо імунноãо дефіциту, останнÿ 
стадіÿ захворþваннÿ на ВІЛ-інфекцію. 

Спадковість — здатністü усïадковувати від ïоколіннÿ до 
ïоколіннÿ ïевні зовнішні ознаки та особливості розвитку. 

Спритність — швидкістü реакції, то÷ністü і координаціÿ 
рухів. 

Творчість — здатністü мислити вілüно, знаходити нові 
рішеннÿ та ориãіналüні ідеї.

Фітонциди — ре÷овини, що утворþþтüсÿ рослинами і 
вбиваþтü ÷и ïриãні÷уþтü зростаннÿ і розвиток бактерій.

Цензура — обмеженнÿ свободи слова у засобах масової 
комунікації.

Чинники здоров’я — усе, що вïливає на здоров’ÿ.
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