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Л Ю Д И Н А

§ 1. Неповторність кожної людини

ПОВТОРИ ТЕ, ЩО ЗНАЄШ

 Закінчи речення. 

 Людина — це частина природи і частина …
 Людина відрізняється від тварин тим, що 

вона …

ПОДІЛИСЯ СВОЇМИ ДУМКАМИ

  Розгляньте малюнок. Обговоріть із сусідом по пар-
ті, чи є на світі абсолютно однакові люди. Чим схо-
жі та чим відрізняються ці хлопчики-близнюки?

Я  Х О Ч У  Д І З Н А Т И С Я

 • Чи справді кожна людина є неповторною?
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  Знайди у словничку (с. 139) слово неповторний.  
Довідайся його значення.

 Розгляньте зображення писанок. 

Майстер Горо-
децький Тарас 
Йосипович

Майстриня 
Гулій Ольга  
Михайлівна

Майстриня  
Василишин 
Оксана Іванівна

  Яка з них тобі найбільше сподобалась? Чим писанки 
схожі? Чим вони відрізняються? Чому писанки вийшли 
різні? Чи подобається тобі, що вони різні?

ОЗНАЙОМСЯ З ДУМКОЮ ІНШИХ ЛЮДЕЙ

Світ, у якому ми живемо, багатий і різнома-
нітний. Природа навколо нас яскрава й різно-

барвна. Кожна істота на землі унікальна й непо-
вторна.

Головним чудом світу є людина. Вона може 
мислити, творити, любити, вірити, цінувати друж-
бу, оберігати ближнього. Цим люди схожі.

Але кожен із нас — неповторна людина. Ми 
відрізняємось один від одного своєю зовнішні стю: 
кольором очей та волосся, формою обличчя та 
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носа, зростом. Ми по-різному думаємо, сміємося 
та плачемо, співаємо та розмовляємо. У нас різні 
інтереси та здібності, різні характери.

Неповторність людини — це поєднання її здіб-
ностей, зовнішності та рис характеру. Завдяки 
своїй неповторності кожна людина доповнює світ. 
У світі однакових людей жити було б нецікаво.

 Поясни запис. 

Неповторність 
людини

зовніш-
ність= + +

здіб-
ності

риси  
характеру

  Прочитай уривок із казки Василя Сухомлинського 
«Пурпурова квітка».

— Хто ти? — спитала Квітка.
— Я каштан. Каштанова Квітка.
— А чого ж ти не пурпурова? Чого ти біла, 

небо — блакитне, а дерево — зелене?
— Якби все у світі було однакове, то не було б 

і краси,— відповіла Каштанова Квітка.
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 Вибери речення, що виражає головну думку казки.

 Я не такий, як ти. Усі ми різні.
 Я сприймаю тебе таким, який ти є.
 Усі ми різні, і це прекрасно.

Кожна людина — це неповторний світ.
Г. Гейне, німецький поет

Якщо я чимось на тебе не схожий, 
я цим зовсім не ображаю тебе, а, навпа-
ки, обдаровую.

А. де Сент-Екзюпері,  
французький письменник і авіатор

Я  Д І З Н А В С Я ,  Щ О

 • кожна людина неповторна;

 • неповторність людини — це поєднання її зовніш-
ності, здібностей і рис характеру;

 • неповторність людини — це велика цінність;

 • я — неповторна людина.

Я  П Р А Г Н У 

 • сприймати й поважати неповторність кожної  
людини.



37

§ 9. Культура поведінки

ПОВТОРИ ТЕ, ЩО ЗНАЄШ

Які правила поведінки ти виконуєш як учень? 

 Які правила поведінки ти виконуєш як молодший 
член сім’ї?

Які правила поведінки ти виконуєш у транспорті як 
пасажир?

ПОДІЛИСЯ СВОЇМИ ДУМКАМИ

Розкажи за малюнками, які правила поведінки  
порушують діти. До чого це призводить?
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 Прочитайте оповідання Василя Сухомлинського.

Наїлися, встали і пішли
У старенької бабусі біля хати росте велика 

яблуня. Рясно вона вродила цього року. Аж гілля 
гнеться.

Прийшла осінь. Достигли яблука. Ідуть зі 
школи три веселі хлопці — Петро, Микола та Іван. 
Бачать, на дереві яблука висять, пахучі, червоно-
бокі.

Петро й каже:
— Давайте попросимо в бабусі яблук.
Попросили. Бабуся й запрошує:
— Ідіть, діти, нарвіть собі яблук, їжте.
Нарвали хлопці повне відро яблук. Сіли, їдять. 

А недогризки біля хати кидають. Наїлися, встали 
й пішли собі додому. І подякувати забули, а про 
недогризки вже й казати нічого: лежать.

Устала старенька, зітхнула та й пішла недо-
гризки збирати. Позбирала й козі віддала.

 Як ви оцінюєте вчинок хлопців? Чи можна вважа-
ти їх вихованими? Яке правило поведінки порушили 
хлопці?

Я  Х О Ч У  Д І З Н А Т И С Я

 • Які існують правила культурної поведінки?
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 Знайди у словничку (с. 138) словосполучення куль-
тура поведінки. Довідайся його значення.

ОЗНАЙОМСЯ З ДУМКОЮ ІНШИХ ЛЮДЕЙ

У людині все має бути прекрасним: 
і обличчя, і одяг, і душа, і думки. 

А. Чехов, російський письменник

 Розкажіть за схемою, із чого складається культура 
поведінки.

культура  
мовлення

культура  
спілкування

культура зовніш-
нього вигляду

Культура поведінки

 Прочитай уривок із книги Дмитра Ліхачова «Листи 
про добре та прекрасне».

Про виховання
Отримати гарне виховання можна не тільки 

у своїй родині або в школі, а й… у самого себе.
Треба тільки знати, що таке справжня вихова-

ність.
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Я переконаний, наприклад, що 
справжня вихованість виявляється, 
насамперед, у себе вдома, у своїй 
родині, у стосунках зі своїми рід-
ними.

Вихована людина — це та, яка 
хоче й уміє рахуватися з іншими, 
це та, кому власна ввічливість не 
тільки звична й легка, але й приєм-
на. Це та, яка в рівній мірі ввічлива 
і зі старшим, і з молодшим роками 
і за станом.

Вихована людина з будь-якого боку не веде 
себе «голосно», економить час інших («Точ-
ність — ввічливість королів»,— говорить приказ-
ка), обов’язково виконує дані іншим обіцянки…

В основі поведінки вихованої людини лежить 
турбота про те, щоб людина не заважала іншій 
людині, щоб усі разом почувалися добре…

Для того щоб стати вихованою людиною, не 
треба запам’ятовувати сотні правил, треба за-
пам’ятати одне — необхідність шанобливого став-
лення до інших. А якщо у вас буде це і ще трохи 
винахідливості, то манери самі прийдуть до вас 
чи, краще сказати, прийде пам’ять на правила 
гарної поведінки, бажання й уміння їх застосу-
вати.

 Яку людину Дмитро Ліхачов вважає вихованою?

Д. Ліхачов, 
видатний  
філолог  

та історик
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 Доповніть схему, скориставшись змістом листа 
«Про виховання».

Не поводиться 
шумно

Економить  
час інших

Вихована  
людина

 Які ознаки вихованої людини стосуються культури 
мовлення?
Які — культури зовнішнього вигляду? 
Які — культури спілкування?

Я  Д І З Н А В С Я ,  Щ О

 • головне правило культурної поведінки — шано-
бливе ставлення до людини.

Я  П Р А Г Н У 

 • виконувати правила культурної поведінки.
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§ 27. Ми — мандрівники
ПОДІЛИСЯ СВОЇМИ ДУМКАМИ

Кого називають мандрівником?
Для чого люди подорожують?

 Розгляньте малюнок.

 Кого вважають першою українською мандрівни-
цею? Яким був маршрут подорожі?
На чому мандрували у давні часи? Як подорожують 
тепер?

ОЗНАЙОМСЯ З ДУМКОЮ ІНШИХ ЛЮДЕЙ

 Прочитай текст. 

Подорожувати можна літаком, потягом або на-
віть на велосипеді й навіть пішки (якщо відстань 
невелика). А коли немає можливості поїхати або 
піти куди-небудь, можна подорожувати за допомо-
гою книг або Інтернету, тобто здійснити віртуаль-
ну подорож.
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 Створемо кілька проектів. Як це зробити? Будемо 
працювати крок за кроком.

1. Як буде називатися наш проект?
2. Що ми повинні дізнатися?
3. Що нам потрібно для виконання проекту?
4. Чия допомога нам знадобиться?
5. Які джерела інформації нам можуть допомогти?
6. Що буде головним результатом нашого проекту?

ГОТУЄМОСЬ ДО РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ

 На першому форзаці підручника знайдіть «План ро-
боти над проектом». 
Розгляньте подану схему.

«Крок за кроком»  
маршрут руху до результату проекту

Тема  
проекту

Мета  
проекту

Збір  
та обробка 
інформації

Оформлення  
результатів

Захист  
проекту

Оцінка  
проекту

Тема Тема 

Мета Мета 

Захист Захист 

Я  Д І З Н А В С Я ,  Щ О

 • працювати над проектом треба крок за кроком.

Я  П Р А Г Н У 

 • виконати гарний проект.
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§ 33. Усім світом охороняємо природні багатства
ПОВТОРИ ТЕ, ЩО ЗНАЄШ

Закінчи речення.

 Повітря, вода, ґрунт, корисні копалини, тва-
рини, рослини — це …

ПОДІЛИСЬ СВОЇМИ ДУМКАМИ

 Чи знаєте ви, що означає сигнал SOS?

Розкажіть за схемою, які природні багатства мо-
жуть подати цей сигнал.

повітря

вода

ґрунт

тварини

рослини

корисні копалини

Я  Х О Ч У  Д І З Н А Т И С Я

 • Як люди всього світу охороняють природні багатства?

 Знайди у словничку (с. 141) слово утилізація. До-
відайся його значення.
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ОЗНАЙОМСЯ З ДУМКОЮ ІНШИХ ЛЮДЕЙ

 До чого закликає автор вислову?

Дивлячись на землю з кос-
мосу, ти розумієш, що все на 
нашому світі взаємопов’язано, 
що всі ми, незалежно від того, 
на якому континенті живемо 
і в якому місті, всі ми — брати 

і сестри. Земля — наш спільний дім, який ми по-
винні оберігати і про який повинні піклуватися.

Я. Артюс-Бертран, французький фотограф

 Користуючись таблицею, розкажіть, які свята та ак-
ції придумали люди для захисту природних багатств.

11 січня Всесвітній день заповідників

21 березня Міжнародний день лісу

22 березня
Всесвітній день водних ресурсів (День 
води)

22 квітня Всесвітній день Землі

22 травня
Міжнародний день збереження біоло-
гічної різноманітності (флори і фауни 
Землі)

5 червня
Всесвітній день охорони навколишнього 
середовища

16 вересня
Міжнародний день охорони озонового 
шару
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22 вересня
День без автомобілів, Європейський 
день пішоходів

Тиждень 
у вересні

Всесвітня акція «Очистимо планету від 
сміття»

Останній чет-
вер жовтня

Міжнародний день без паперу

11 листопада Міжнародний день енергозбереження

15 листопада День вторинної переробки

 Яка мета Міжнародного дня без паперу та Дня без 
автомобілів? 

 Прочитайте текст. Розкажіть, як вчені різних країн 
вирішують проблему переробки сміття.

Холодильники містять небезпечний для при-
роди газ фреон. Фінське підприємство Ekokem пе-
реробило вже близько 300 тисяч холодильників 
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з метою утилізації цього газу. Після 
переробки більшість матеріалів по-
вертається в промисловість як вто-
ринна сировина або енергія.

Вироби з пластика, який широко 
використовується в побуті й техніці,  
не можна переплавити для нового 
використання, їх утилізація полягає 
в розмелюванні або розчиненні в до-
рогих і токсичних реактивах. Аме-

риканські вчені виявили, що довговічний пластик 
може повністю розкладатися грибом «біла гниль», 
яка зазвичай розвивається на деревині.

У Німеччині вважають, що утилізація сміт-
тя — справа кожного громадянина. У цій краї-
ні не лише ретельно сортують сміття, а й здають 
для повторного використання упаковки, помічені 
емблемою із «зеленою крапкою». Німецька влада 
стимулює виробників створювати продукти, які, 
перетворюючись на сміття, завдають споживачам 
мінімум турбот.

Я  Д І З Н А В С Я ,  Щ О

 • громадяни всіх країн намагаються зберігати при-
родні багатства.

Я  П Р А Г Н У

 • економно користуватися водою, папером, за-
ощаджувати електроенергію.

Міжнародний 
символ  

вторинної 
переробки — 

стрічка  
Мебіуса




