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Умовні позначення

Дорогий четвертокласнику!
Дорога четвертокласнице!

Ми, Дмитрик і Наталочка, вітаємо тебе на 
наступній сходинці до знань про навколишній 
світ.

Разом ми продовжимо дослі джувати і пізна-
вати таємниці Все світу; дізнаємось, що є най-
вищою цінністю для людини, як розвивати свої 
здібності та йти до мети, як поводитися в небез-
печних ситуаціях; вивчатимемо правила співжит-
тя у суспільстві; створюватимемо вироби своїми 
руками.

«Подорожуючи» сторінками під-
ручника, ти побуваєш на всіх ма-
териках і океанах, побачиш красу 
й різноманітність природи нашої 
планети. Ти зрозумієш, що життя 
прекрасне і неповторне.

Отож, вирушаймо досліджува-
ти цей дивовижний світ!

— електронний додаток

—  підсумуй 
свої знання!

—  поміркуй, виконай 
завдання, перевір себе

— попрацюй у парі

— попрацюй у групі

— прочитай

—  скринька
порад

— словничок

— досліди



Неповторність кожної людини

Що таке неповторність людини?
Цікаво влаштована природа: в ній усе прекрасне 

і незвичайне. Кожна її складова необхідна й важли-
ва, має своє місце і призначення.

Ти вже знаєш, що людина — невід’ємна частина 
природи, неповторна, як і всі інші організми.

Обговоріть, чим схожі зображені діти та чим відрізня
ються одне від одного.
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Єдність несхожих
Ти любиш, коли падає сніг? Усе довкола вкрива-

ється білою м’якою ковдрою. Ти можеш кататися на 
санчатах і ковзанах, гратися в сніжки, дивитися, як 
у небі кружляють мільйони несхожих одна на одну 
чарівних сніжинок. «Сніжинки ж усі однакові», — за-
перечиш ти. Насправді, ні. Відомо, що, долаючи свій 
шлях з неба на землю, кожна сніжинка обростає 
унікальними візерунками. Всі вони різні — двох 
однакових сніжинок не знайти. А тепер візьми 
в жменю піску. Здавалося б, піщинки вже точно всі 
однаковісінькі. Але коли розглянути їх під мікроско-
пом, то з’ясується, що одна піщинка — це шматочок 
морської мушлі, друга — висушена багато століть тому 
риб’яча кістка, третя — крихітний шматочок черепа-
шачого панцира. Усі вони відрізняються одна від од-
ної не тільки за своїм походженням, а й за виглядом.

Оскільки навіть однакові на 
перший погляд речі виявляються 
такими різними, то що ж казати 
про людей! Ззовні люди можуть 
бути трохи подібними одне на 
одного, а близнюки — видава-
тися геть однаковими. Але якщо 
пізнати людину ближче, ніби 
роздивитися сніжинку під мікрос-
копом, стане зрозуміло: кожна людина унікальна за 
своїм характером і внутрішнім світом. Іншої такої 
немає.

Ìарко Беденко

Поміркуй, що доводить автор у тексті. Чи погоджуєшся 
ти з його думкою?
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Неповторність — особливості і певні властиво-
сті людини, які виявляються у рисах характеру, 
зовнішності, здібностях, пове дінці.
Унікальний — незвичайний, рідкісний, винятко-
вий, неповторний.

Вислови припущення, чи цікаво було б жити у світі, де 
всі люди однакові.

Поміркуй, яка головна думка вірша.
Ти знаєш, що ти — людина?
Ти знаєш про це чи ні?
Усмішка твоя — єдина,
мóка твоя — єдина,
очі твої — одні.

                       Âасиль Ñимоненко

Спробуйте переконати одне одного, що ви неповторні. 
Якими здібностями та вміннями відрізняєтеся від інших?

Дмитрику, цього літа я навчилася грати 
у шахи. А чого навчився ти?

А я почав займатися йогою. 
Виявляється, це дуже цікаво і корисно.

Розкажи, чого ти навчився/навчилася під час літніх ка
нікул.

Створіть асоціативний кущ «Людина».

Кожна людина потребує поваги та любові.
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Перевір себе
1. У чому неповторність людини?
2. Чому кожна людина унікальна?

! Підсумуй свої знання

 Кожна людина неповторна.
 Унікальність виявляється не тільки в зовнішності, 

а й у рисах характеру, здібностях, уміннях та пове-
дінці.

Виготов візитку: напиши великими літерами своє ім’я, 
перелічи власні якості, уміння, звички. Укажи, чим ти ці
кавишся, захоплюєшся.

Життя людини — найвища цінність

Що є найбільшою цінністю для людини?

Дмитрику, а чи замислювався ти, 
навіщо ми живемо?

Звичайно. На мою думку, 
ми живемо, щоб рости, розвиватися, 

дізнаватися про навколишній світ, 
захоплюватися його красою, робити 

добро, радіти, любити, мріяти, 
йти до своєї мети.

Обговоріть, чи згідні ви з думкою Дмитрика. Висловіть 
свої мірку вання.
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Найвища в світі цінність — жити,
йти вдаль по вранішній росі,
сміятись, плакати, любити
і дивуватися красі.
Яке це щастя — в світі жити
і відчувати смак життя,
співати, мріяти, радіти
й летіти в світле майбуття.
Яке це щастя — в світі жити!

                                 Надія Красоткіна

 Поміркуй, чому найбільшою цінністю для людини  
є життя.

Цінність — те, що має певну вартість, ціну; важ-
ливість, значущість чого-небудь.

В Основному законі нашої держави — Конституції 
України — зазначено, що людина, її життя і здоров’я 
є найвищою соціальною цінністю.

На жаль, багато людей задумуються про цінність 
життя тільки тоді, коли виникає серйозна загроза 
для здоров’я або коли воно майже втрачене.

Людина повинна дорожити своїм життям, адже 
воно неповторне.

Щодня ти перебуваєш у різних місцях: надворі, 
в приміщенні, у транспорті. Займаєшся різними ви-
дами діяльності — навчаєшся, працюєш, граєшся 
тощо. Твоє життя значною мірою залежить від того, 
як ти дбаєш про власне здоров’я та безпеку.

 Пригадай, що таке безпека. Які ситуації називають не
безпечними?
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 Обговоріть, до яких наслідків можуть призвести вчинки 
зображених дітей. Як потрібно діяти в даних ситуа ціях, 
щоб уникнути небезпеки?

Учись розпізнавати небезпеки та розуміти на-
слідки своїх дій, аби не створювати загрози 
здоров’ю та життю.

Із давніх-давен люди вчаться передбачати небез-
печні ситуації, запобігати їм або їх уникати. Проте 
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трапляються загрози, які не залежать від людини. 
Наприклад, стихії: землетруси, виверження вулка-
нів, лавини, урагани тощо. У багатьох надзвичайних 
ситуаціях людина сама не може впоратися з небез-
пекою. Тоді потрібно звертатися до служб захисту  
населення.

 Пригадай, які служби можна викликати за номерами те
лефонів 101, 102, 103, 104, 112.

 Складіть і запишіть пам’ятки про поведінку в небез
печних ситуаціях:

 1 група — в будинку виникла пожежа;
 2 група — у квартиру намагається проникнути злодій;
 3 група — у приміщенні відчувається запах газу.

 Знайди в додаткових джерелах приказки та прислів’я 
про цінність життя людини.

 Поміркуйте, що означає вислів видатного вченого, мит
ця і мислителя Леонардо да Вінчі.

Пам’ятай, життя — це подарунок; і той, хто його не 
цінує, на цей подарунок не заслуговує.

 Перевір себе
1. Чому потрібно берегти здоров’я і життя?
2. Що впливає на життя і здоров’я людини?
3. До яких наслідків може призвести нехтування пра-

вилами безпечної поведінки?
4. Розкажи рідним, про що ти сьогодні дізнався/ді-

зналася.

!  Підсумуй свої знання

 Життя людини — це найбільша цінність.
 Яким буде життя, багато в чому залежить від самої 

людини.
 Кожна людина має дбати про своє здоров’я і життя.
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