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Це — ми

На нашій планеті живуть мільйони дітей: у містах 
і селах, лісах та пустелях, у горах і навіть у зоні 
вічної мерзлоти. Анна й Тібо мешкають у великому 
місті. 

Жодна дитина не схожа на інших: є діти великі 
й маленькі, повненькі та худорляві, зі світлою  
або смаглявою шкірою, темним, білявим чи рудим
волоссям. Кожна людина унікальна, проте в нас 
багато спільного: щоб жити, ми мусимо дихати, 
їсти, пити і спати. А ще ми однаковим чином  
з’являємось на світ. 



Малятко росте у животі мами протягом дев’яти 
місяців. За цей час із крихітної яйцеклітини  
формується його організм. Тільки уяви: ще задовго 
до свого народження малюк може чути,  
бачити і навіть… смоктати великий палець! 
Мама Тібо невдовзі народить немовля.  
Інколи вона дозволяє Анні та Тібо доторкнутися  
до її живота, аби відчути, як воно там борсається.

За допомогою ультразвукового 
приладу лікар може спостерігати 
за немовлям у животі матері 
і навіть зробити його  
фотографію.

Звідки ми з’являємось на світ?



Через кілька місяців малюк навчиться сидіти, 
повзати і, зрештою, ходити.  
Невдовзі він почне гратися, самостійно їсти  
та вимовляти перші слова.

Тібо часто розглядає свої дитячі 
фотографії. Яким маленьким він 
був колись! Зараз Тібо значно 
вищий, ніж сестра Анни,  
але вдвічі нижчий за тата. 

Людина росте при-
близно до двадцяти 
років. 

Волосся та нігті ростуть 
протягом усього життя. 

Так ми ростемо! 
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Чим ми відрізняємось?

На перший погляд,  
Анна й Тібо майже однакові. 
Але відмінності таки є.  
В Анни світла шкіра  
та біляве волосся.  
У Тібо темні кучері  
й родимка на спині.

Лише близнята схожі одне на 
одного, мов дві краплі води. 
Часто у них навіть однакова 
манера говорити й рухатися. 

Кучер Тібо,

пасмо Анни…  

… і твоє 
пасмо.

У світі немає жодної людини  
з такими самими відбитками 
пальців, як у тебе.  
Який відбиток залишить  
твій великий палець?
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