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Любий друже!

Ти знайомишся з новою книгою. Мудрі люди 
кажуть: «Нова книга — це новий друг». А що зна-
чить дружити з книгою? Це означає правильно ро-
зуміти її призначення та частіше до неї звертатися.

Ця книга — підручник. Тобто вона щодня буде 
«під рукою» і допомагатиме тобі пізнавати навко-
лишній світ, інших людей, а головне — самого себе. 

Вчитися краще разом із друзями. Адже разом 
і цікавіше, і легше. Ви можете разом читати під-
ручник і обговорювати прочитане, ділитися своїми 
думками одне з одним.

Цей підручник допоможе тобі навчитися  са-
мостійно працювати з інформацією, практично 
і творчо застосовувати набуті знання, поважати 
свій народ, любити свою Батьківщину.
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§1. ГоЛовне чудо світу

У далеку давнину люди вигадали й побудува-
ли ці чудові споруди: давньоєгипетські піра-
міди, висячі сади Семіраміди, статую Зевса 

Олімпійського, мавзолей у Галікарнасі, Алексан-
дрійський маяк, статую Колоса Родоського, храм 
Артеміди. 

Давні греки назвали їх «сім чудес світу». До 
наших днів збереглася тільки давньоєгипетська  
піраміда Хеопса. Решта чудес зруйновані часом, 
природою та людьми... Але рукотворні дива не мо-
гли б з’явитися без найголовнішого чуда світу. Як 
ти гадаєш, якого саме?

Розкажіть, що зображено в кожному овалі? Яке місце 
займає людина серед інших об’єктів на малюнках?

Чи можна назвати головним чудом світу людину?

Я хочу дізнатися про те, чому людину називають 
головним чудом світу.
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«Велика розумом людина, та не 
може осягнути вона всіх чудес зем-
лі. Дивіться, як все мудро влашто-

вано на світі: як небо влаштоване, або 
як сонце, або як місяць, або як зірки, 
і тьма, і світло… А звірі, а птиці різні, 
а риби всілякі! І цьому диву подивує-
мося, як створено людину і які різні та 
багатоликі людські обличчя; якби і всіх 
людей зібрати, то кожен має свій вид 
і образ обличчя».  

Із «Повчання Володимира Мономаха дітям»

Чи вважає Володимир Мономах людину головним 
чудом світу й частиною природи? 

Великий український учений Воло-
димир Іванович Вернадський вва-
жав людину наймогутнішою істотою 

на землі. Силою свого розуму й праці 
вона здатна перетворювати природу: 
будувати міста, греблі, дороги, видобу-
вати корисні копалини, вирощувати 
хліб тощо. Але одна людина все це зро-
бити не може, тому люди працюють разом, склада-
ють суспільство. Кожна людина є частиною природи 
й частиною суспільства. 

Порівняйте думки про людину Володимира Моно-
маха й Володимира Вернадського. Чим вони схожі? 
Чим відрізняються?

Володимир
Вернадський

Володимир  
Мономах
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Знайди в словничку (с. 140–141) слово суспільство. 
Довідайся його значення.

Користуючись малюнками, доведіть, що людське 
суспільство має багато досягнень. 

Тепер я знаю, що людина є частиною суспіль
ства та природи.
Я прагну пізнати людину й світ.



7

§ 2.  Людина — невід’ємна частина  
живої природи

Якось за давніх часів два філософи — Пла-
тон і Діоген — посперечалися про те, що таке 
людина. «Людина, — сказав Платон, — це 

двоноге без пір’я». Тоді Діоген обпатрав півня 
й показав його людям на 
доказ неправильності Пла-
тонового визначення. До-
велося Платонові зробити 
уточнення: «Людина — 
двоноге без пір’я, що має 
широкі нігті».

Чому Платон і Діоген віднесли людину до тварин?

Знайдіть у кожному рядку «зайве». Поясніть свій 
вибір.

Я хочу дізнатися про те, чим людина відрізня
ється від інших живих істот.
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Прочитайте й відгадайте загадку.

Народжується, дихає, росте,
Спочатку повзає, а потім ходить кроком,
Навчається і світ цей пізнає,
Стає сильнішим і мудрішим з кожним роком.

Із чого зрозуміло, що йдеться про людину? Які 
ознаки притаманні тільки людині?

Людина — частина живої природи. Їй власти-
ві всі ознаки живого: ріст і розвиток, живлен-
ня, дихання, розмноження. 
Є риса, що споріднює людину із тваринами, 

яких називають ссавцями, — вони також вигодо-
вують своїх дитинчат молоком. Найбільш схожі 
на людей людиноподібні мавпи. Але, на відміну 
від мавпи, людина ходить на двох ногах, виконує 
різну роботу руками, має великий, добре розвине-
ний головний мозок. 

Також людина спроможна на те, що тварині 
не під силу. Вона змінює навколишній світ завдя-
ки вмінню мислити й використовувати знаряд-
дя праці. Тільки люди спілкуються за допомогою 
мовлення, мають свідомість, можуть цілеспрямо-
вано трудитися. Людина наділена розумом, який 
розвивається в процесі навчання. Саме тому вчені 
називають її Людина розумна.

Чим людина подібна до тварин? Чим відрізняється 
від них? 
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Розгляньте малюнки. За якою ознакою можна роз-
різнити людину і тварин? 

Прочитайте уривок з вірша Василя Фетисова «Хто 
чого вчиться». 

...Коли риби виростають, 
Добре плавають в воді, 
Птахи високо літають, 
Звірі бродять по землі. 
А людина виростає — 
Їздить! Плаває! Літає! 
Одкриває, пізнає 
Геть усе, що в світі є.

 На що, на думку автора, здатна тільки людина?

Знайди в словничку (с. 140–141) слово людина. 
Довідайся його значення.

Тепер я знаю, що людина — це жива істота, 
яка наділена мовленням, мисленням, а також 
здіб ністю вчитися, творити. 
Я прагну пізнати себе та інших людей.
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§ 3.  Як Людина росте й розвиваєтьсЯ 

Доведи, що ти ростеш і змінюєшся.

Розкажіть, як росте й змінюється в часі тварина, 
а як — людина.

Тільки народилася Два тижні Два місяці

  1 рік 7 років 15 років  30 років  60 років

Які відмінності в процесах їхнього росту й розвитку? 
Чи змінюється людина тільки зовні?

Я хочу дізнатися про те, як росте й розвивається 
людина.
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Від народження людина росте й змінюється. 
Ці зміни відбуваються в часі — рік за роком. 
Ти теж ростеш і змінюєшся. Придивись: ти 

вже не такий, яким був рік або два тому. За цей 
час ти підріс, у тебе збільшився розмір взуття, 
більшими стали руки... Ці зовнішні зміни добре 
видно в дзеркалі. Проте є й інші зміни — їх у дзер-
калі не побачиш. Це твої нові знання та вміння. 

Тепер ти спритно піднімаєшся 
на шведську стінку, впевнено б’єш 
по м’ячу, можеш пришити ґудзик, 
умієш читати, розв’язувати задачі, 
відгадуєш складніші загадки... Тобі 
вже можна довірити піклуватися про 
інших, ти вмієш дарувати радість 
друзям, розуміти й жаліти когось. 

Зовнішні та внутрішні зміни, які 
відбуваються в часі, називають розвит
ком. Розвиток — це набуття нових 
якостей, властивостей, збільшення 
знань та вмінь. Наприклад, людина 
може розвивати свої здібності й талан-
ти. Хтось навчиться писати вірші або 
створювати музику, хтось — малюва-
ти чудові картини, а хтось зробить важливі нау-
кові відкриття або стане видатним спортсменом... 

Завдяки розвитку збільшуються можливості 
людини, збагачується її життєвий досвід.
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Ілля Юхимович Рєпін — видатний художник, знаний 
на весь світ. Розкажіть за малюнками, як він розви-
вав свої художні здібності.  

Тепер я знаю, що людина протягом життя змі
нюється — росте та розвиває свої здібності. 
Я прагну розвивати свої здібності.
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§ 4.  Людське «Я»

Здавна відома мудрість: «Увесь світ прихований 
у тобі. Пізнаєш себе — пізнаєш світ».  
Чому так кажуть? 

Розкажіть про дітей за планом: хто вони, де жи-
вуть, чим займаються, які вони за характером, 
чим схожі на вас, а чим відрізняються. 

Як ці діти ставляться до інших людей? 

Я хочу дізнатися про те, хто я і яка я людина.
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Людське «Я» проявляється в зовнішності, 
характері, вчинках, інтересах, ставленні до 
інших людей. 
Усі люди різні. Ця різниця полягає не лише 

в зовнішності, а й у людських якостях. Проте 
є між людьми й багато спільного, адже кожна 
людина належить до людства, є частиною сус-
пільства, має свій внутрішній світ. Цей світ не 
можна побачити — у ньому «живуть» думки,  
почуття, бажання, здібності, пам’ять... Внут рішній 
світ кожної людини індивідуальний і неповторний. 
Вивчати його не менш цікаво, ніж навколишній 
світ. 

Дуже важливо знати й розуміти себе, свій вну-
трішній світ. Якщо ти будеш розуміти себе, то  
розумітимеш інших людей, і навпаки: якщо будеш 
розуміти інших людей, то краще розумітимеш себе. 

Що може допомогти тобі пізнавати свій внут рішній 
світ? 

Василь Олександрович Сухомлин-
ський був шкільним учителем — 
вимогливим, справедливим і до-

брим. Він дуже любив дітей. Одна 
з його книжок так і називається — 
«Серце віддаю дітям». 

Мудрі оповідання письменника-
педагога допомагають читачам пізна-
вати себе та інших людей.

Василь  
Сухомлинський
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Прочитайте й обміркуйте.

Бо я — людина
Вечоріло. Битим шляхом йшло двоє подо-

рожніх — батько й семирічний син. Посеред 
шляху лежав камінь. Батько не помітив каменя, 
спіткнувся й забив ногу. Крекчучи, він обійшов  
камінь і, взявши дитину за руку, пішов далі.

Наступного дня вони йшли тією ж дорогою. 
Знову батько не помітив каменя... І третього дня 
батько й син пішли тією самою дорогою. До каме-
ня було ще далеко. Батько каже синові:

— Дивись уважно, синку, треба обійти камінь. 
Ось і те місце, де батько спіткнувся й забив ногу. 

Подорожні сповільнюють кроки, але каменя немає. 
Бачать, край дороги сидить сивий старий дід.

— Дідусю, — запитав хлопчик, — ви не бачи-
ли тут каменя?

— Я прибрав його з дороги.
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— Ви також спіткнулися й забили ногу?
— Ні, я не спіткнувся й не забив ногу.
— Чому ж ви прибрали камінь?
— Бо я — людина. 
Хлопчик зупинився в задумі.
— Тату, — запитав він, — а ви хіба не людина?

За Василем Сухомлинським

Чому дідусь вважає себе людиною? Як проявилася 
його людяність? 

Чому так кажуть:

Хто читає, той людина.

Тепер я знаю, що я — частина людства і відріз
няюся від інших своїм внутрішнім світом.  
Я прагну вивчати й розвивати свій внутрішній 
світ.


