
У цій книзі ми з вами торкнемося великої таємниці. 
Сьогодні люди вже змогли схопити її за кінчик хвостика. 

Тільки що то за таємниця?
Ми розкажемо вам, любі друзі, багато цікавого. 

Наприклад,  на що схожі  легені. Чи є в нашому організмі своя 
каналізація та спідометр, хімічна лабораторія, продовольчий 

склад і головний диспетчер. Навіть про те,  відколи почав 
існувати одяг, який не промокає під найсильнішим дощем, 

не всотує вологу, вільно пропускає повітря...
Щоб дізнатися про все це – відкрийте книжечку!

Еліна Заржицька
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Привіт, дорогі друзі!

Як, ми ще не друзі? Неподобство! Треба терміново виправити цей 
стан справ. Пропоную познайомитись. Я — звичайна письмен-

ниця. Та сама, що написала цю книгу.
Хто ви — я здогадалася. Ви — читачі і зараз гортаєте сторінки, аби 

швидше дізнатися, про що йтиметься далі, бо ж малюнки такі приваб-
ливі й яскраві. Мабуть, ви зараз запитуєте себе: «Можливо, це казка? 
Чи оповідка з пригодами? Чи йтиметься про таємниці або скарби?»

Поспішаю запевнити вас, мої любі, що в книжечці «Що ми знаємо 
про себе?» можна водночас дізнатися і про казкові можливості нашого  
тіла, і про таємниці «внутрішнього світу», і про скарби, якими нагороди-
ла нас природа. 

Не вірите? Сумніваєтеся?
Тоді швиденько перегортайте сторінку і помандруємо разом но-

вими шляхами — шляхами пригод і пізнання себе й можливостей, які  
подарувало нам життя. На вас чекають нові відкриття, цікаві та корисні 
знання й уміння.

За мною, шукачі скарбів і любителі пригод!

Ваш друг Еліна Заржицька
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МОЗОК

Сьогодні ми з вами торкнемося великої таємниці, якої досі ніхто 
не розгадав. Але люди все ж змогли схопити її за кінчик хвостика. 

Цікаво? Тож почали! 
Уявімо такий випадок. Ви гралися іграшками у своєму куточку. 

Раптом задзвонив мобільний телефон, забутий на кухні. Ви схоплюєтеся 
з килимка й біжите на кухню. Оскільки там темно, то швиденько 
вмикаєте світло.

Аж тут заходить мама з чудовим букетом. Ви відчули запах квітів, 
узяли вазу й наповнили її водою. Тепер квіти не зав’януть!

Усе це ви зробили не замислюючись. Хто ж керував усіма вашими 
вчинками?

Мозок! Найважливіший орган людини. 
Вуха доповіли йому про дзвінок, мозок нагадав вам, де лежить 

телефон, і наказав бігти на кухню. 
Очі повідомили про темряву, й мозок велів пальцям натиснути на 

вимикач. Ніс розповів про квіти, і руки дістали наказ взяти вазу, набрати 
в неї води і поставити букет.

Мозок повсякчас приймає звіти та сигнали від усіх органів: вух, 
очей, носа, язика, шкіри. А у відповідь посилає накази усім частинам 
тіла. Можна сказати, що це генерал, котрий керує велетенською армією 
солдатів-органів.

Так само уважно стежить мозок за роботою внутрішніх органів — 
серця, легень, шлунка, нирок. Їм він теж постійно віддає накази — як 
слід працювати.

Ось який важливий цей орган! А в чому ж тут таємниця? — спитаєте 
ви. А в тому, що люди ще дуже мало знають про діяльність мозку. Бо він 
влаштований надзвичайно складно! Його зовнішня частина — кора — 
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завтовшки всього 2–3 міліметри. Та в ній клітинок більше, ніж людей 
на всій земній кулі!

Клітини мозку працюють невеликими групами, і кожна має свої 
обов’язки. Одні групи здатні сприймати звуки. Інші відгукуються на 
запахи. Треті розрізняють кольори. Є й такі, що прислухаються до роботи 
серця. Мозкові клітини працюють безперервно і постійно вимагають їжі, 
як ненажерливі пташенята в гнізді. А їжі потрібно їм удесятеро більше, 
ніж будь-яким іншим клітинам.

Мозок живить надзвичайно густа мережа кровоносних судин. Ба- 
гато метрів тонесеньких судин, якими невпинно швидко біжить кров.  
За дві секунди потік свіжої крові встигає рознести кисень до всіх кліти- 
нок мозку. Нумо, порахуймо: один, два... Усе! Цього часу вистачило, 
щоб  наповнити  киснем  усі-усі  клітинки.  Уявляєте  цю  швидкість?!
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А якщо в крові кисню стане трохи менше, ніж потрібно, клітини  
мозку почнуть обурюватися і скаржитися. Посидиш у задушливій кімнаті 
й одразу відчуєш, як починає боліти голова. Це мозок подає тривожний 
сигнал: «Мені не вистачає кисню! Швидше на свіже повітря!» Ось чому 
так корисно трохи погуляти перед сном. Гуляючи, ти насичуєшся киснем.

А коли мозок відпочиває? Ну, звичайно, уві сні, коли в кімнаті темно 
й тихо. Але навіть пізно вночі засинають не всі клітини. У них є «чергові 
бригади». Адже комусь треба стежити, щоб рівно билося серце, дихали 
легені, снилися цікаві сни...

Найважливішою нічною роботою мозку є, так би мовити, «поточний  
ремонт». Поки ви спите, особливі бригади нервових клітин керують від- 
новленням того, що втрачено за день. Ось чому вранці ми прокидаємося 
бадьорими і сповненими сил. За ніч організм не тільки відпочиває,  
а й оновлюється. Тож не змушуйте дорослих увечері силоміць гнати вас 
до ліжка. Лягайте вчасно й спіть не менше 9–10 годин. 

Ви маєте бути зацікавленими в тому, щоб за ніч організм виконав 
необхідний «ремонт» і підготувався до нового дня!

Тож потурбуймося і ми про комфорт свого мозку. Саме так, як він  
турбується про нас. Сьогодні ви погуляєте на повітрі, ввечері без вере- 
дування ляжете у своє ліжечко. А завтра, як добре виспитеся, розпо- 
вісте мені про цікаві сни, які подарував вам найголовніший «генерал» 
організму…

• Навіщо нам потрібен мозок?
• Кого називають «генералом» організму?
• Кому віддає накази мозок?
• Як «харчується» мозок?
• Як поводиться мозок уночі?
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ХРЕБЕТ

Ви, напевно, не знаєте, що у вас не один мозок, а два. І обидва 
вони вкрай необхідні.

Перший мозок — головний. Про нього ви вже багато дізналися.
А який же другий? Другий мозок — спинний. Він схожий на тонку  

й довгу мотузочку.
Головний мозок надійно захищений черепною коробкою. А спин- 

ний так само дбайливо захований у гнучкому футлярі хребетного 
стовпа. Цей футляр гнучкий тому, що складається з тридцяти чотирьох 
невеликих кістяних коробочок — хребців, з’єднаних один з одним 
м’якими хрящиками.
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Хребет злегка зігнутий, наче велика пружина — ресора — в автів- 
ці. Адже він підтримує голову, де лежить чутливий до всього мозок.  
І гнучкий хребет, наче пружина, пом’якшує всі поштовхи. Скільки б ви 
не бігали під час гри, як би не стрибали, ваш мозок не відчуває трясіння. 
Він лише м’яко погойдується на пружині хребта.

Нагадаю, що головний мозок керує всіма думками й почуттями 
людини, стежить за правильною роботою основних внутрішніх орга- 
нів — серця та легень.

У спинного ж мозку є свої, не менш важливі обов’язки. Він керує 
рухами всіх частин тіла.

Досить пошкодити чи застудити одну з ділянок спинного мозку —  
і у людини можуть віднятися ноги. Вона не зможе стояти й ходити. Якщо 
пошкодити інші ділянки хребта, не слухатимуться руки, перестануть 
підніматися й опускатися груди, і легені не зможуть дихати.

Ось наскільки важливий спинний мозок!

• Який мозок у людини головний?
• Де міститься другий мозок?
• З чим можна порівняти гнучкий хребет?
• Які обов’язки у спинного мозку?
• Чому не можна застуджувати спинний 
    мозок?



9

СКЕЛЕТ

Ви колись бачили, як споруджують дім?
Спочатку будівельники зводять каркас — величезну сталеву 

клітку. А потім закріплюють на ньому плити стін, стель і підлоги. На 
міцному сталевому каркасі тримається вся будівля.

Такий самий міцний каркас є і в нашому тілі. Він складений із  
багатьох великих і маленьких кісточок, міцно скріплених між собою. 
Разом вони становлять кістяк — надійну опору тіла.
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Основою рук і ніг є прямі кістки, що не гнуться. До них прикріплені 
м’язи. Між собою ці кістки з’єднані суглобами. На суглобах, наче 
на шарнірах, рухаються руки й ноги, пальці й корпус. Вони легко 
повертаються праворуч і ліворуч, уперед і в зворотному напрямку.

Легені та серце захищені кістяною грудною кліткою. Вона 
складається з дванадцяти пар дуже міцних, але гнучких ребер. Сім пар 
ребер прикріплені одним кінцем до хребта, а іншим — до вузької кістки 
грудини. Усередині цієї надійної огорожі спокійно дихають ніжні легені 
й пульсує серце.

А знаєте, чим закінчується хребет? Маленьким-маленьким хвос- 
тиком.  Називається  він  «куприк».

На перший погляд кістки не схожі на живу тканину. Але насправді 
вони складаються з таких самих живих клітинок, як і все тіло. Ці клітини 
теж харчуються, дихають, ростуть і розмножуються. Якщо людина 
зламає руку або ногу, то в лікарні акуратно з’єднають уламки і обкладуть 
їх гіпсом, щоб не розходилися.

І відразу на місці перелому починають швидко розмножуватися 
нові кісткові клітинки. Мине два-три тижні, і зламана кістка зростеться. 
Якщо ж вона пошкоджена надто сильно, то лікарі можуть замінити 
роздроблену ділянку особливою пластиною. За певний час вона 
проростає кістковою тканиною і з’єднується з пошкодженою кісткою.

Втім, краще залишатися з неушкодженими ручками й ніжками. 
Тому будьте обережні, коли граєтеся, бігаєте чи стрибаєте. І нехай ваші 
кісточки завжди будуть цілими!

• Що є опорою для нашого тіла?
• За допомогою чого з’єднуються кістки?
• Що захищає грудна клітка?
• Чим закінчується хребет?
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М’ЯЗИ

Перш ніж пояснити, що таке м’язи, розповім вам казку про 
стоніжку. Якось молода весела стоніжка танцювала на сонці. 

Стара жаба сердито стежила за нею з болота, заздрячи легкості її рухів. 
І раптом вона запитала в танцюристки:

— Чи не поясниш ти мені, дорогенька, як тобі вдається так чудово 
вправлятися з усіма своїми ніжками? Звідки ти знаєш, яку ногу треба 
підняти першою, а яку — двадцять восьмою? І що в цей час роблять 
сьома і двадцять перша?

Стоніжка зупинилася й замислилася. 
Вона ніколи не розмірковувала над цим. 
Тепер їй стало цікаво — що ж відбувається, 
коли ніжки танцюють?

Але вона цього не знала. І що більше 
думала, то більше заплутувалася. Так вона  
й залишилася нерухомою зі своїми числен- 
ними ніжками на радість злій жабі.

Ви теж могли б опинитися в сумному 
становищі цієї танцівниці, якби щоразу, 
перш ніж зробити крок або підняти руку, 
починали міркувати, як це зробити.

Що піднімає догори руку, коли ви її піднімаєте? Це роблять м’язи, 
що в перекладі з латини означає «мишенята».

Кожен м’яз кінцями прикріплений до кісток скелета. За наказом  
мозку м’язи можуть ставати або коротшими, або довшими. І коли, ска- 
жімо, м’яз плеча скорочується — рука піднімається, а при розслабленні 
м’яза рука опускається.

Різних — великих і маленьких — м’язів у вашому тілі стільки, скільки 
живе людей у п’ятиповерховому будинку! А для того, щоб зробити 
лише крок, мають скоротитися чи розслабитися стільки м’язів, скільки  
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у вас пальчиків на ручках і ніжках разом. І працюють м’язи не всі відразу, 
а по черзі — спершу один, потім інший.

Ось і подумайте, як важко, точніше — неможливо було б рухатись, 
якби потрібно було про все це пам’ятати! Але, на щастя, організм  
людини влаштований так мудро, що всі звичні рухи ми робимо 
автоматично, не замислюючись.

У нашого організму є ще одна дивна властивість — йому корисно 
працювати. Адже що більше ви ходите, то сильнішими стають ноги. 
А що більше сидите, то більше вони слабшають. Те саме відбувається 
й з усіма іншими м’язами. Тому що організм завжди посилає більше 
крові тим клітинам, які в цю мить працюють. Вони краще харчуються  
і швидше ростуть. Клітини-ледарки ж залишаються голодними.

В одній школі стався такий випадок. За тиждень до початку літніх 
канікул було оголошено, що в останній день занять відбудуться  
змагання з бігу. Хто із хлопців виявиться найшвидшим? Два приятелі, 
які жодного разу не брали участі в змаганнях, вирішили підготуватися 
по-своєму. Упродовж останнього тижня вони з’їдали по дві добавки  
за обідом і намагалися більше лежати.

— Треба накопичувати сили, — міркували вони, — а не витрачати їх 
даремно.

Проте результат виявився зовсім несподіваним. Обидва так погладшали, 
що захекалися й зійшли з бігової доріжки вже на середині дистанції.

Ось чому спортсмени завжди намагаються поставити перед собою 
завдання важчі, ніж потребують змагання. Готуючись до бігу, атлет на 
кожному тренуванні долає дистанцію вдвічі, а то й утричі більшу, ніж 
належить.

Гарних результатів у змаганні досягне лише той, у кого рівномірно 
розвинені всі м’язи тіла, відмінно працюють легені, серце, нерви.

• Чому стоніжка не змогла танцювати після слів жаби?
• Хто чи що допомагає вам рухати ручками й ніжками?
• Скільки м’язів у тілі людини?
• Чи корисно м’язам працювати?
• Як правильно тренуватися?
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РУКИ

Що роблять люди, коли зустрічаються? Звичайно ж, спершу вони  
 вітаються. А як? Кажуть: «Доброго дня!». При цьому хтось по- 

сміхнеться, хтось — кивне головою, а чоловіки тиснуть один одному руки.
Рук у людини дві — права і ліва. Учені називають їх верхніми 

кінцівками. А прадавні люди називали просто —  «збиралками».
Руки виконують стільки роботи, що втомишся й перелічувати. 

Вони пишуть, малюють, тримають ложку й виделку, книгу та іграшку, 
гребінець і зубну щітку; миють посуд і перуть білизну; витирають пил 
і готують смачну їжу; кермують транспортом і працюють за станком...

Рука складається з плеча, передпліччя та кисті. Плече створює міцна 
плечова кістка. Передпліччя складається з двох кісток — ліктьової та 
променевої. А вже кисть має три частини: зап’ястя, п’ясток і пальці.

Скільки у вас пальчиків? Правильно, 
п’ять! І кожен братик-пальчик має власне 
ім’я. Звуть їх  великий, вказівний, середній, 
підмізинний і мізинець.

Великий палець розташований окремо.  
Він дуже сильний, бо допомагає вам при- 
тримувати те, що ви збираєтеся переста- 
вити або перенести.

А пальчики дівчаток можна ще й прикрашати каблучками або 
перснями. Та найкращими прикрасами для ручок є чисто вимиті 
долоньки й підстрижені нігтики…

• Скільки рук у людини?
• Як називали руки прадавні люди?
• Що вміють робити руки?
• З яких частин складається рука?
• Розкажіть про великий палець. Що він робить?
• Які імена у пальчиків?
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НОГИ

Згадайте казку про Попелюшку.
«...І вдягли гінці на праву ніжку Попелюшки кришталевий 

черевичок. А вона дістала з кишені другий і вдягла його на ліву ніжку. 
Тоді всі зрозуміли, що вона і є справжньою нареченою принца...»

Отже, завдяки чому знайшла Попелюшка своє щастя? Правильно, 
завдяки точній мірці! Бо саме на її ніжки були начакловані феєю 
кришталеві черевички. Але зовсім неважливо, малі у вас ніжки чи 
великі. Головне — вони слухняні та прудкі. Їх ще називають нижніми 
кінцівками. Бо ж вони знаходяться внизу вашого тіла.

А ще ноги є органами руху. Адже вони 
допомагають вам рухатися, пересуватися  
з місця на місце, ходити, бігати, стрибати  
й навіть плавати.

Складається нога з трьох частин — стег- 
на, гомілки і стопи. Поєднуються ці частини 
між собою за допомогою суглобів.

На стопі — наче грибочки на пеньочку — 
сидять пальчики. Їх аж п’ять на кожній стопі.

Улітку ніжки добре почуваються в легких сандаликах, узимку — в теп- 
лих чобітках. Не раджу під час прогулянки бігати по калюжах, бо і чоботи, 
і ноги можуть промокнути. Мокрі ж ноги часто є причиною застуди. Але 
мені відома таємниця, як і по калюжах побігати, і хворобу при цьому не 
підчепити! Гумові чобітки не промокають. Тому, якщо збираєтеся бігати  
по калюжах, вдягайте гумові — й бігайте собі на здоров’я!

• Скільки ніг у людини?
• Як ще називають ноги?
• Що ми можемо робити за допомогою ніг?
• З яких частин складається нога?
• Що ми бачимо на стопі?
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НЕРВОВА СИСТЕМА

Уявіть собі, що ви з батьками збираєтеся в кіно. Тато купив  квиточки 
й відразу зателефонував мамі, щоб домовитися про зустріч  

біля входу до кінотеатру. Саме в цей час до хлібзаводу надійшов  
дзвінок із магазину з проханням привезти свіжого хліба. А десь 
сталася пожежа, тож мешканці будинку набрали «101», щоб викликати 
пожежників.

Усі ці сигнали мчать по незліченних дротах телефонної мережі, чи то 
мобільної, чи то звичайної. 
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Тепер уявіть, що така сама мережа є у вашому організмі. По всьому 
тілу людини прокладена ще густіша мережа найтонших дротів. Саме 
так! І цими живими дротами повсякчас передаються різноманітні 
сигнали й накази. Що то за мережа, запитаєте ви? Це наша нервова  
система.

Біленькі ниточки нервів тягнуться до мозку від усіх куточків тіла. 
Закінчення цих ниточок лежать в очах, вухах, носі, язиці; вони заховані 
в шкірі та усіх внутрішніх органах.

Про все, що побачать ваші очі, почують вуха, відчує рука чи нога, 
миттєво повідомлять ниточки чутливих нервів свого генерала — 
головний мозок. Це стається настільки блискавично, що ви навіть 
не встигаєте нічого зрозуміти. А від мозку по тілу розбігаються такі ж 
зустрічні ниточки інших нервів — тих, що відповідають за рух, слух, біль 
та інші відчуття.

Волокна нервів тонші за волосину! Але кожне нервове волокно 
лежить у тоненькому гнучкому футлярчику. Ці футлярчики надійно 
відгороджують одне волокно від іншого, щоб можна було передавати 
повідомлення, не заважаючи сусідові.

Нервових волокон у нашому організмі безліч, адже їм потрібно 
зв’язати з мозком кожну точку тіла. Якби з’єднати їх усіх разом в одну 
нитку, ця тонка, наче павутинка, ниточка двічі дотяглася б до Місяця та 
повернулася до Землі.

• З чим можна порівняти нашу нервову систему?
• Про що можуть сповістити нервові волокна  
наш мозок?
• Навіщо кожне нервове волокно поміщене  
в гнучкий футляр?
• Яка довжина всіх нервових волокон  
в організмі однієї людини? 
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БІЛЬ

Нерви — найкращі охоронці людини. Пам’ятаєте день, коли ви 
зненацька прищемили палець? Чи забили коліно? Було боляче, 

й ви скаржилися мамі:
— І хто це вигадав біль? Кому він потрібен? Ото було б добре, якби 

його зовсім не існувало! 
А чи так це добре? Спробуємо з’ясувати. 
Уявіть собі, що у вас розболівся зуб і ви з мамою пішли до лікаря. 

Відкриваєте ви рота, й лікар одразу бачить, що в зубі з’явилася маленька 
дірочка. Він запломбує отвір, і зубчик знову стане цілим і здоровим.
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А що б могло статися, якби зуб не болів? Дірочка в ньому дедалі 
збільшувалася б, але ви навіть і гадки не мали б про це. Зрештою 
зіпсований зуб довелося б видалити. Біль вчасно підказав, що треба 
негайно лікуватися. 

Якось у лікарні я бачила жінку, яка зовсім не відчувала болю.  
Така була в неї хвороба. Її руки були вкриті шрамами. Адже вона могла 
схопити розпечену праску або опустити пальці в окріп і не помітити 
цього, доки на шкірі не надмуться бульбашки від опіків. Могла  
вколотися або порізати палець і теж не звернути на це уваги. 

Біль попереджає про небезпеку. Торкнешся ненавмисно гарячого, 
відчуєш біль і негайно прибереш руку. Заболить живіт, голова, зуб — це 
організм сповіщає нам: потрібна допомога лікаря. 

Але надмірний біль також терпіти не варто. Тому лікарі намагаються 
нас від нього позбавити. Будь-яку, навіть найменшу, операцію проводять 
під наркозом, і при цьому хворий зовсім не відчуває болю.

Наркоз — це знеболювання. Вам, можливо, вже доводилося мати 
справу з наркозом. Пам’ятаєте, як лікар впорснув у ваші ясна якісь ліки, 
а потім видаляв зуб, і ви нічого не відчували? Ясна немов всохли.

Такий наркоз називається місцевим, тому що позбавляє чутливості 
якусь одну ділянку тіла. 

Якщо ж операція триваліша й складніша, хірурги застосовують 
загальний наркоз. Від його дії хворий міцно засинає й нічого не відчуває, 
доки його не розбудять. Прокинеться він уже на своєму ліжку в палаті  
й з радістю дізнається, що операцію давно закінчено. 

Тому не треба боятися, коли йдете до лікарні. Добрі лікарі завжди 
подбають, щоб вам не було боляче, а від хвороби позбавлять назавжди.

• Навіщо нам потрібен біль?
• Що станеться, якщо людина не відчуватиме болю?
• Що таке наркоз?
• Чому хворий не відчуває болю під час операції?
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ГОЛОВА

Ви знаєте, де на військовому кораблі найтовстіша броня?
Ні, не на носі. Не на бортах. І навіть не на гарматних баштах.

Найтовстіші сталеві стіни надійно прикривають бойову рубку, де 
розташований командний пункт корабля.

Ваш мозок — це командний пункт 
організму. І природа охороняє його так само 
дбайливо, як моряки свою бойову рубку.

Мозок міститься всередині голови — 
з усіх боків захищений черепом, який 
оберігає його від ушкоджень. Півкулі мозку 
лежать у цьому міцному футлярі, наче ядро 
горіха в шкаралупі.

Кістки черепа дуже тверді. Учені, намагаючись з’ясувати, що було  
в давнину, знаходять у землі черепи людей, які давно померли. Усі  
інші кістки їхніх скелетів безслідно зотліли й перетворилися на пил.  
А черепи збереглися до наших днів.

Усередині черепа мозок упакований як найчутливіший прилад.  
Його оберігають три оболонки.

Перша — тверда. Вона стикається лише з черепом.
Друга — м’яка. Вона прилягає до мозку. Простір між цими оболон- 

ками заповнений дивовижною рідиною. Ця рідина вільно пропускає  
потрібні мозку речовини, а отруту й шкідливі речовини затримує.

А третя оболонка, легка, як павутиння, огортає мозок з усіх боків. 
Уся вона зіткана з найтонших кровоносних судин, які забезпечують 
харчування й дихання ніжних клітинок мозку.

Розумно подбала природа про безпеку на командному пункті!

• Що міститься всередині голови?
• Навіщо нам череп?
• Скільки оболонок є навколо мозку?
• Яка оболонка огортає мозок з усіх боків?
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ВОЛОССЯ

Скажіть, любі хлопчики, чи доводилося вам смикати дівчинку, 
яка подобається, за кіску? І ви, дорогі дівчатка, зізнайтеся: як 

часто ображалися на хлопчиків, які підбігали й несподівано хапалися 
за вашу довгу (або не дуже) біляву, руду або каштанову косичку? Іноді 
ви шкодували, що у хлопчиків кісок немає — лише коротко стрижене 
волоссячко. Ото б і їх смикнути у відповідь!

Утім, думаю, що боляче вам не було. А от про таке ж довге волосся,  
як у казкової героїні Рапунцель, мріє кожна з вас.

Тільки відкрию велику таїну: дівчатка з волоссям завдовжки декіль- 
ка метрів можуть існувати лише в казках. У реальному житті волосся 
росте зі швидкістю сантиметр на місяць. На сьогодні власницею най- 
довшого у світі волосся вважається американка Діана Уїтт. Довжина 
волосся цієї американської Рапунцель — майже зо двоповерховий бу- 
динок. Лише одна людина змогла побити цей рекорд. Майже сто років 
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тому в Індії жила дівчина, довжина волосся якої дорівнювала висоті 
чотириповерхового будинку.

Росте волосся з фолікулів. Волосина складається зі стрижня, який 
піднімається над шкірою, та кореня, схованого у волосяному мішечку — 
цибулині.

Волосся — то елемент шкіри, який у сучасної людини є символом 
краси. Поділяється волосся на довге, щетинкове і пушкове.

Довге росте на голові, під пахвами; у чоловіків це також борода  
і вуса.

Щетинкове волосся — це брови, вії. У чоловіків є також у ніздрях  
і зовнішніх вухах.

Пушкове волосся, за деякими винятками, покриває все тіло людини.
Тривалість життя волосся — від двох до п’яти років. Спочатку воно 

зростає, потім ріст припиняється, і волосся залишається на голові ще 
кілька місяців. Потім випадає, звільняючи місце для нового. Тому 
не треба лякатися, коли на гребінці після розчісування залишається 
кільканадцять волосин. Це природно.

Мити волосся треба залежно від того, як часто воно забруднюється. 
Вода має бути не дуже гарячою, а після використання шампуню бажано 
наносити спеціальний бальзам.

Розчісувати волосся краще двічі на день. Бо розчісування — це 
своєрідний корисний лікувальний масаж: розчісуйте волосся великою 
масажною щіткою, і воно ростиме густим, блискучим та міцним.

• У кого волосся довше: у дівчат чи у хлопців?
• Якого кольору буває волосся?
• З яких частин складається волосина?
• На які три різновиди поділяється волосся?
• Де росте довге волосся? Де щетинкове?
• Яка тривалість життя волосся?
• Як треба доглядати за волоссям?



22

ОЧІ

Ви знаєте, як влаштований фотоапарат? Якщо ви натиснете на 
кнопку, відкриється маленький круглий отвір. Через цей отвір 

проходять промені світла. Вони падають на пластинку й малюють на 
ній те, на що спрямований апарат.

Приблизно так само влаштоване й наше око. Подивіться на нього в 
дзеркало. Ви побачите посередині круглу кольорову плямку. У когось 
вона коричнева, у когось зеленувата, сіра чи блакитна. Це — райдужна 
оболонка.

У самому центрі цієї оболонки знаходиться чорна крапочка. Але 
насправді це не крапочка, а маленький отвір. Він називається зіницею. 
Через неї промені світла потрапляють усередину ока й малюють 
зменшене зображення того, на що спрямовані очі.

Світлові промені потрапляють в око, пройшовши через опуклий 
і прозорий кришталик. Він збирає їх у вузький яскравий пучок. Усе 
точнісінько, як у фотоапараті. 
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Але є різниця. Фотоапарат — прямокутний. А око круглесеньке, ніби 
яблуко. Його навіть так і називають: «очне яблуко».

У фотоапараті всередині порожньо. А очне яблуко наповнене 
прозорим склоподібним тілом, ніби желе.

У фотоапараті промені світла падають на світлочутливу поверхню 
пластинки. А в о́ці вони потрапляють на задню стінку очного яблука. 
Там міститься величезна кількість крихітних паличок і колбочок.

Палички чутливі до світла, а колбочки сприймають колір. Саме вони 
й передають далі те, що побачить зіниця. До речі, колбочки схожі на 
вузеньку вазочку з вузьким горлечком. Тому учені й обрали таку назву. 

Зовні очне яблуко покрите твердою прозорою оболонкою, як яйце 
шкаралупою. Ця оболонка називається «рогівка».

Природа дбайливо оберігає око. Потече з лоба піт — його зупинить 
густа огорожа брів. Вітер понесе в обличчя пил — його затримає  
щільний частокіл вій. А якщо кілька порошинок і сядуть на рогівку,  
їх негайно прибере миготливе повіко.

Із внутрішнього боку повіки вологі. Вони працюють, як «двірники»- 
склоочисники на склі автомобіля. Легкими дотиками повіки постійно 
обмивають поверхню рогівки, змітаючи з неї пилинки. Якщо ж в не- 
безпечній близькості від ока з’явиться якийсь предмет, повіки закри- 
ються раніше, ніж ви про це подумаєте. До речі, це найшвидший рух 
м’язів у нашому тілі.

Ось так дбайливо піклується про очі наш організм!

• До якого приладу подібне око за влаштуванням?
• Якого кольору буває райдужна оболонка?
• Яку форму має очне яблуко?
• Як природа оберігає око?
• Як працюють повіки?
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ВУХА

Буває, що вчинить дитина якусь дурницю, а бабуся й скаже: «Ех, 
ти — голова, два вуха!» Але бабця помиляється. Не тому, що 

картає. А тому, що вух у нас не два. Здивовані? 
Так-так, я не помиляюсь! Насправді в людей не два, а шість вух. 

Тільки два видимих, а чотири захованих усередині. Зовнішні вуха — 
вушні раковини. Самі вони нічого не чують, а лише допомагають мозку 
зрозуміти, з якого боку лунає звук. Посередині вушної раковини є 
маленький отвір. Звідси починається слуховий прохід, що тягнеться 
всередину голови. Далі шлях звуку перегороджує тоненька й гнучка 
барабанна перетинка.

По інший бік перетинки лежить друге, середнє, вухо. У ньому 
розташовані три крихітні вигнуті кісточки — молоточок, ковадло й 
стремінце. Вони з’єднані між собою так, що здригаються від будь-якого  
найменшого коливання перетинки.
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А за середнім вухом розташоване третє вухо — внутрішнє. Воно 
закручене, наче мушля равлика, й наповнене особливою рідиною. 
Спробуйте якось кинути камінець у воду. Від нього відразу побіжать 
водою хвилі. Отак і від будь-якого звуку в різні боки теж розбігаються 
хвилі. Тільки повітряні.

Коли звукова хвиля добігає до барабанних перетинок і вдаряється 
об них, перетинки теж починають коливатися. Від цього розгойдуються 
кісточки середнього вуха. Вони здригаються й передають коливання 
рідині, що наповнює спіраль внутрішнього вуха. Коливання досягають 
слухових нервів, які лежать у внутрішньому вусі. А нерви донесуть по- 
відомлення про звукові хвилі до мозку. Ось лише тепер ви почуєте звук. 

Я так довго про це розповідала, але насправді все відбувається 
миттєво! Плесніть у долоньки. Почули сплеск? Бачите, як швидко звук 
від сплеску долоньок досягає вушок і мозку?

Але внутрішні вуха не тільки слухають. Вони відповідають за рівно- 
вагу. Ось закрийте очі й станьте на одну ногу. Стоїте? Не падаєте? Вам 
допомагають крихітні органи рівноваги, закладені у внутрішніх вухах. 
Без них ви не зможете ані стояти, ані ходити, ані сидіти. Будете весь час 
падати.

Тож бережіть усі свої шість вушок!
І коли бабуся скаже: «Ех, ти — голова, два вуха!», можете виправити: 

«Не два, а шість!» і розкажіть їй про все, що зараз дізналися.

• Скільки вух у людини?
• Скільки вух ми бачимо? А скільки приховано?
• Де розташований слуховий прохід?
• Чим наповнене третє вухо?
• У чому ще допомагають внутрішні вуха?



26

НІС

Дехто вважає, що ніс — це така собі прикраса на обличчі.
 Хтось думає, що ніс потрібен лише для того, щоб піднімати 

його догори, коли величаєшся, й вішати донизу, коли сумуєш. Недарма 
кажуть: «Ти ба, ніс задер!» Або: «Ну, чого ти ніс повісив?»

Це, звичайно, жарт. Насправді, навіть найменшенький носик — це  
вельми важлива частина тіла. Бо ніс працює водночас і фільтром,  
і грубкою, й охоронцем.

Ви вдихаєте, тобто втягуєте ніздрями повітря. Воно потрапляє 
всередину носа й пробігає його звивистими каналами. Поверхня цих 
каналів усіяна безліччю крихітних вій, які повсякчас швидко колива- 
ються, наче трава на лузі, коли подме вітер. До цих війок, як мухи до 
липкого паперу, пристають пил і різні порошинки.
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Спробуйте витерти хустинкою ніс усередині після прогулянки по 
курній дорозі. Темна пляма на хустці покаже, скільки пилу осіло в носі.  
Так цей живий фільтр пильно захищає легені, щоб у них разом із по- 
вітрям не потрапив бруд.

Внутрішні стінки носа пронизані безліччю найтонших судин, 
якими невпинно струменить гаряча кров. Тому у вузьких каналах носа 
спекотно, як у духовці! Пробігаючи тими звивинами, навіть морозне 
повітря встигає зігрітися й теплішає.

Ось чому треба дихати носом, а не ротом. Буде менше небезпеки 
нахапатися пилу чи застудитися.

Ну, а охоронцем організму наш ніс можна назвати тому, що він 
єдиний з органів чуття вміє сприймати запахи. А це дуже важливо!

Запахне в повітрі димом — і ніс відразу повідомить про це мозок.  
А той уже дізнається, де сталася пожежа.

Долине з духовки смачнючий запах пирога — й господиня знає: пиріг 
готовий, пора його дістати. Понюхає кухар м’ясо, почує неприємний 
запах і зрозуміє: м’ясо почало псуватися, готувати з нього котлетки 
не можна. А ще саме запах може попередити нас про дуже серйозну 
небезпеку — витік газу з плити.

І, звичайно, не варто засмучуватися, якщо навесні на вашому носі 
з’являться яскраві жовті цятки веснянок. Адже вони не заважають 
носику виконувати свої важливі обов’язки, а лише прикрашають ваше 
обличчя! В одному польському місті навіть святкують «День веснянок» 
і вибирають королем того, в кого ніс «розцвів» найяскравіше…

• Навіщо потрібен ніс?
• Що можна відчути, вдихнувши повітря?
• Як ніс зігріває повітря, яке людина вдихає?
• Чим людина сприймає запахи?
• Чому цяточки на носику називають веснянками?
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ЗУБИ ТА ДОГЛЯД ЗА НИМИ

Ви знаєте, скільки в людини зубів? Шістнадцять у верхній щелепі  
і стільки ж у нижній. Усього 32! Але це в дорослої. У вас їх поки 

що менше. 
А чи всі зубки однакові? Ні. У роті три види зубів. Для одних потреб 

одні, для інших — інші.
Візьміть-но дзеркальце й дивіться в нього. Посміхніться! Ширше! 

Ще ширше!

Що ви побачили? Точно! Спереду — можете порахувати — вісім 
гострих різців. Ними ви легко перегризете не тільки огірок чи яблуко,  
а й морквину. За ними розміщені чотири міцних ікла. Вони допомага- 
ють відкусити шматок чогось твердого або в’язкого. А позаду — малі  
й великі корінні зуби. Їх завдання — перетирати їжу.
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Зуби — найтвердіші частини вашого організму. Але навіть маючи 
таку міцність, вони не пристосовані розжовувати щось інше, крім їжі.  
Ні залізо, ні деревину, ні каменюку ними не перегризеш.

Під шаром емалі лежить менш твердий, але теж дуже міцний 
шар дентину. Ось його й висвердлює лікар, коли в емалі з’являється 
тріщинка, яку потрібно закрити пломбою.

Раз у житті кожна людина змінює всі свої зуби на нові. Ви, звичайно, 
не можете згадати, як у вас з’являлися перші молочні зубки. Бо це 
відбувалося тоді, коли ви були ще немовлятами. Головною вашою їжею 
було мамине молочко. Ось саме тому ті зубки назвали «молочними». 
У них навіть коренів немає! А тому вони дуже легко й безболісно 
випадають. 

Ось подивіться одне на одного. У багатьох ви побачите щербинки 
на місці зубів, які забрала у вас мишка. Чи, може, до когось прихо- 
дила зубна фея? Ці дітки вже переконалися, що молочний зуб випадає  
дуже легко. 

А на тих самих місцях з ясен почнуть прорізуватися нові, вже  
постійні, зуби. Тільки чотири останні корінні зуби у вас ще довго не 
випадуть. Ці «зуби мудрості» зміняться новими лише тоді, коли ви 
станете дорослими.

Та якими б твердими не були зуби, вони бояться мікробів. Після 
сніданку, обіду й вечері у вузенькі щілинки між зубами потрапляють 
крихітні залишки. А в їжі, воді й навіть у повітрі є безліч небезпечних 
мікробів. Опинившись разом із крихтами в «затишних» щілинках між 
зубами, вони почуваються там дуже зручно. Позбутися їх можна тільки 
за допомогою зубної щітки.

Ось чому треба обов’язково чистити зуби вранці, коли вмиваєшся,  
і ввечері перед сном. Жорсткі щетинки зубної щітки «виметуть» мікро- 
бів, а порошок і паста приберуть сліди їжі. Зуби знову стануть білими  
й подякують вам за своє здоров’я.
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Якщо ж у вашому зубі  з’явилася дірочка, а ви не поспішаєте йти 
до лікаря і пломбувати цей крихітний отвір, то гостинно надаєте зручні 
помешкання мікробам. Навіть у найменшому дуплі, де скупчуються 
крихти їжі, можуть розміститися мільйони мікробів! А влаштувавшись 
там, вони швидко візьмуться за справу й почнуть руйнувати зуб.  
Спершу в дентині утвориться маленька порожнина, потім — дірочка 
збільшиться, далі отвір дійде до чутливої тканини зуба, і... ось вам 
гарантований біль після вживання гарячого супу чи холодного морозива.

Тепер зволікати не можна ані дня! Зуб потрібно терміново лікувати. 
Інакше запалення перекинеться на верхній шар щелепи, вся щока 
розпухне так, немов за неї положили яблуко, й виникне флюс. У цьому 
разі зіпсований зуб доведеться видалити. Невелика біда, якщо це 
молочний зубчик. А якщо такої неприємності зазнає постійний, то у вас 
на все життя стане на один зуб менше.

Тепер ви розумієте, чому треба показувати зуби лікарю-стоматологу 
двічі на рік, не чекаючи, доки вони болітимуть? Краще перетерпіти 
невелику неприємність від дзижчання бормашини, ніж втратити хоча б 
один зуб! Адже новий на його місці вже ніколи не виросте…

• Скільки зубів у дорослої людини?
• Що можна гризти зубками?
• Чому перші зуби в дітей називають молочними?
• Для чого нам потрібні різці?
• Яке завдання мають ікла?
• Яку роботу виконують корінні зуби?
• Де люблять оселятися хвороботворні мікроби в роті?
• Чому зуб починає потерпати від гарячого та 
холодного?
• Як допомагає лікар-стоматолог хворому  
пацієнту? А здоровому?
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ЯЗИК

Скажіть, завдяки чому ми можемо спілкуватись? Який прилад 
допомагає нам вимовляти слова? Підкажу: вимовляєте слова  

ви за допомогою важливого органа, яким користуєтесь із ранку до 
вечора. Ви здогадалися! Це — язик.

Язик допомагає нам видавати потрібні звуки: без його допомоги не 
вимовити жодного слова.

Та язик потрібен не лише для розмови, коли ви розповідаєте мамі, 
як минув день у дитсадочку чи школі. Він також є нашим помічником 
під час обіду, сніданку чи вечері. Особливо коли ви ласуєте смаколиком, 
яким пригостила сусідка чи бабуся. Що язик робить у цей час? Він 
старанно перевертає їжу, яку ви жуєте, і підкладає її під ті чи інші зуби!
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Та є в нашого язика ще одна особливість. Це — єдиний орган смаку.
Зовні язик вкритий безліччю крихітних сосочків. У них закладені 

закінчення нервів, які вміють відчувати, що потрапило до рота: кисле 
чи солодке, солоне чи прісне, смачне чи гірке. 

Кінчик язика найчутливіший до солодкого. Досить лизнути кульку 
морозива, й одразу впізнаєш його смак. Краї язика найкраще відчу- 
вають кисле, а його основа — гірке.

Отже, язик теж стоїть на чатах вашого здоров’я та безпеки. Якщо 
ви помилитеся та відкусите шматочок зіпсованої ковбаси або зробите 
ковток застарілого молока, язик миттєво повідомить про це мозок. 
А той, своєю чергою, надішле наказ м’язам рота, і… не встигнете ви 
навіть замислитись, як зробите: «Тьфу!» — і виплюнете шматочок чи 
ковток несвіжого продукту. І це зрозуміло. Бо від зіпсованої їжі можна 
захворіти. Як добре, що в нас є язик! 

• З якого звуку починається назва органа,  
з яким ми познайомилися?
• Чи можна вимовити слово без допомоги язика?
• Що робить язик під час уживання їжі?
• Чим вкрита поверхня язика?
• Який смак відчуває кінчик язика? А його краї?
• Хто надсилає наказ м’язам рота виплюнути 
несвіжий продукт?
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ШКІРА

Були часи, коли люди мріяли винайти одяг, який би не промокав  
під найряснішим дощем, не всотував вологу, вільно пропускав 

повітря. І до того ж не вицвітав, не м’явся, і його можна було б носити 
хоч сто років.

Зараз такі тканини є.
Але... незвичайний одяг із не- 

звичайної тканини існував завжди.  
Просто люди про це не здогадува-
лися. Відкрию таємницю: цей одяг — 
наша шкіра.

Шкіра не пропускає вологу, як  
найкращий непромокальний плащ.  
Пірніть  під  воду — вона  вкриє  всеньке 
тіло, а всередину не потрапить. Ви- 
лазьте, обітріться рушником, і знову 
будете сухими.

Тоненьким захисним панциром 
шкіра покриває все тіло: від п’ят до  
голови. Вона надійно оберігає вну- 
трішні органи від ушкоджень, при- 
ймаючи на себе поштовхи й удари, 
подряпини та опіки.

Шкіра береже нас і від спеки,  
і від холоду. Під гарячими променя- 
ми сонця вона «засмагає» — стає 
щільнішою і смаглявішою та не дає 
перегріватися внутрішнім органам. 
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Від холодного вітру вона вкривається пухирцями, які закривають пори  
і не дозволяють холоду пробратися всередину тіла.

Але й це ще не все! Шкіра допомагає людям дихати. Через свої пори 
вона вбирає свіже повітря, таке потрібне кожній клітинці.

Шкіра повсякчас повідомляє вам, що відбувається з вашим тілом: 
спекотно йому чи холодно; тисне на нього щось, дряпає чи пече… 
Скажімо, всядеться на лоба муха — і шкіра негайно про це вам доповість.

Шкіра допомагає організму звільнятися від зайвої вологи й шкідли- 
вих речовин. У ній закладені сотні тисяч крихітних потових залозок, 
що виділяють краплі поту. Також ці залози позбавляють організм від 
багатьох шкідливих відходів.

А інші крихітні залози — сальні — виділяють спеціальний жир — таке 
собі мастило. Жир вкриває шкіру тонюсіньким непроникним шаром  
і закриває отвори пор. Для чого це робиться? Для того, щоб заступити 
шлях усіляким мікробам.

Та найдивовижніше те, що наш живий панцир — шкіра — постійно 
оновлюється. Її верхній шар старіє і обсипається, а під ним уже готовий 
новий.

Тепер, мабуть, учені намагаються вигадати таку тканину, яка вміла 
б самостійно оновлюватися. Думаю, вашим матусям це сподобалося б.  
А вам?

• З чим можна порівняти шкіру?
• Які властивості має шкіра?
• Як допомагає шкіра організму людини?
• Що роблять потові залози?
• Як шкіра оновлюється?
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КРОВ

Люди завжди вважали, що кров — надзвичайно важлива рідина 
для нашого організму. У давнину їй приписували таємничі 

можливості. Кров’ю скріпляли клятви. А стародавні вчені додавали її до 
різних речовин, намагаючись перетворити їх на чарівні. І вже тоді лікарі 
знали, що від стану крові залежить здоров’я людини.

Так, може, кров справді є чарівною рідиною? Що ж воно таке — кров?

На перший погляд крапелька крові здається яскраво-червоною. 
Зазвичай навіть кажуть: «Червоний, наче кров». Але насправді кров 
прозора. А червоною вона здається тому, що в ній плаває сила-силенна 
крихітних червоних кульок — еритроцитів.

Червоні кульки зайняті важливою справою. Вони забирають із 
повітря кисень, а потім передають його клітинам. Розумієте тепер, чому 
пораненій людині поспішають перев’язати рану й зупинити кровотечу? 
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Бо за великої втрати крові клітини організму мало отримують кисню  
й починають гинути. 

Червоні кульки крові дуже недовговічні: вони живуть лише 3–4 мі- 
сяці. Але їм на зміну в організмі постійно з’являються нові. Кожної 
секунди! От скажіть: «Еритроцит». І за цю коротку мить у ваших судинах 
народиться безліч червоних кульок.

Між червоними кульками в крові плавають білі. Це — лейкоцити, 
самовіддані захисники організму від мікробів.

Червоні кров’яні кульки безпорадні проти невидимих ворогів. Вони 
швидко гинуть від отрути, якою озброєні мікроби. А ось білі кульки їх не 
бояться.

Тільки-но в нашу кров потраплять шкідливі бактерії, як білі кров’яні 
кульки миттю зберуться у величезні загони й помчать до місця бою. 
Вони самовіддано боротимуться з мікробами, знищать їх і тихенько 
розчиняться...

Але часом трапляється, що в організм втручається армія настільки 
сильних і небезпечних ворогів, що впоратися з ними звичайним 
лейкоцитам не під силу. Саме тоді ви й захворієте на ту хворобу, яку 
несуть із собою ці мікроби. І тоді уже на допомогу приходять ліки…

Бачите, як важко доводиться вашим маленьким захисникам. Та ви 
залюбки можете їм допомогти. Як? Дуже просто! Їжте овочі та фрукти, 
гуляйте на свіжому повітрі. Тоді еритроцити й лейкоцити стануть ще 
сильнішими і зможуть перемогти ваших спільних ворогів — мікробів.

• Що залежить від стану крові?
• Який колір має кров? А насправді?
• Як називають червоні кульки?
• А що то за білі кульки?
• Для чого потрібні лейкоцити?
• Як зробити сильнішими еритроцити і лейкоцити?
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СЕРЦЕ І КРОВООБІГ

Як дізнаються, чи жива людина?
Передусім перевіряють, чи є в неї пульс. Або просто прислуха- 

ються — чи б’ється її серце. Якщо серце зупинилося — людина мертва.
Ось який це важливий орган!
Людське серце невелике. Це щільний м’язистий мішок розміром 

трохи більше за кулак. Усередині він розподіляється на чотири камери: 
праве та ліве передсердя і правий та лівий шлуночки. У перегородках 
між передсердями і шлуночками є невеликі ворітця.

І цей «мішок» постійно стискається, не зупиняючись ані на хвилину. 
Усі інші органи людини то працюють, то відпочивають. А серце 

працює безупинно від першого до останнього дня вашого життя, лише 
трішки прискорюючи або сповільнюючи хід.
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Для чого ж йому так працювати?
Бо серце — той невтомний мотор, який безперервно жене в судини 

кров і змушує її оббігати все тіло. А ви вже знаєте: припинить рухатися 
по тілу кров — усі клітинки залишаться без кисню та їжі й почнуть 
гинути. Тож серце невпинно працює в заданому ритмі. Людина може 
мати неприємні відчуття як за уповільненого, так і за підвищеного 
ритму биття серця. 

Коли серце стискається, воно виштовхує в коротку й широку  
трубку аорти яскраво-червону кров, насичену киснем і поживними 
речовинами. Пробігши через аорту, кров великими кровоносними 
судинами — артеріями — розтікається по всьому організму. Поступово  
артерії тоншають і нарешті стають набагато тоншими за волосину, щоб 
дістатися кожної клітинки. Свіжа кров з артерій приносить клітинам 
повітря та їжу.

Навзамін кров забирає у клітинок вуглець та інші відходи. Від того 
вона стає брудною і змінює колір —  з яскраво-червоної перетворюється 
на темно-вишневу.

Ця забруднена темна кров знову повертається до серця. Але тепер 
вона пробігає вже по венах. Збираючи зіпсовану кров з усіх клітинок тіла, 
вени поступово товщають і двома широкими трубками входять у серце. 

Розширюючись, серце всмоктує в себе зіпсовану венозну кров. Як  
же тепер відправити забруднену кров на очищення і наповнити її 
киснем? Цим теж займається серце. 

Оце і є кровообіг.
Стискаючись і розширюючись, серце працює, наче потужний насос. 

За кожний поштовх воно вкидає в аорту півсклянки гарячої крові. За 
добу серце пропускає через себе майже цілу цистерну крові. Уявіть собі 
машину, якою возять бензин. Оце така кількість крові проходить через 
серце тільки за день і ніч! 

Уявляєте, який потужний наш внутрішній мотор, наше малесеньке 
серце? При цьому вся кров пробігає знайомим маршрутом: із серця 
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через аорту й артерії, потім по венах у зворотному напрямку в серце, 
звідти — в легені, знову в серце і через аорту в артерії. Саме так серце 
працює впродовж усього життя людини. 

Як же кров не збивається зі шляху?
Для цього в серці й судинах є особливі «дверцята». Вони називаються 

клапанами. Ці маленькі дверцята влаштовані так мудро, що можуть 
відкриватися лише в один бік. Уперед — будь ласка, у зворотному 
напрямку — ніколи! Якщо цей порядок порушується, людина стає дуже-
дуже хворою і потребує операції на серці.

Та чи можна проводити операцію на органі, який ніколи не 
відпочиває? Адже після його зупинки людина помирає за лічені 
хвилини! Що ж тоді роблять хірурги?

Вони спокійно зупиняють живе серце хворого і... замінюють його на 
штучне, зроблене зі сталі. Таке тимчасове серце називається «апаратом 
штучного кровообігу», який стоїть поряд з операційним столом. Цей 
дивовижний апарат змушує кров бігти по судинах так само, як це робить 
справжнє серце.

Живі легені на час операції теж замінюють скляним «апаратом 
штучного дихання». Він насичує киснем кров, забирає з неї вуглець  
і знову посилає оновлену кров у судини.

Багато корисних для людини апаратів створили винахідники. Може, 
й ви, коли подорослішаєте, теж вигадаєте вкрай необхідні для людей 
прилади?

• Коли відпочиває серце?
• Як ви гадаєте, що станеться, коли м’язи серця 
почнуть працювати безладно, нерівномірно?
• Як за кольором можна дізнатися, венозна кров  
чи артеріальна?
• Скільки крові пробігає через серце за одну добу?
• Як лікарі проводять операцію на живому серці?
• Що таке кровообіг?



40

ПУЛЬС

Коли водій керує машиною, він час від часу поглядає на стрілку 
маленького приладу, закріпленого перед кермом. Це — спі- 

дометр. Його стрілка показує, з якою швидкістю рухається автівка.
Такий самий «спідометр», але живий, є й у вас. Це тоненька блакитна 

судинка на зап’ястку. Вона будь-якої хвилини може розповісти, з якою 
швидкістю б’ється ваше серденько. Ця швидкість називається пульсом.

Покладіть великий палець на  
зап’ясток і прислухайтеся. Відчу- 
ваєте слабкі поштовхи? Тук... тук... 
тук... тук... Спробуйте їх підрахувати, 
стежачи за секундною стрілкою го- 
динника, й ви дізнаєтесь, який зараз 
ваш пульс.

Здорове серце має битися зі  
швидкістю 70–80 ударів на хви- 
лину. Після того як ви побігаєте або 
пострибаєте, пульс може прискоритися на 20–25 ударів. Та за 2–3 хви- 
лини серце заспокоїться й знову битиметься повільніше.

Звичайно, ви не вмієте ще рахувати до 70. Але добре відчуваєте, 
коли ваше серце б’ється занадто швидко. Отже, якщо ваш пульс довго 
не повертається до норми, обов’язково розкажіть про це батькам чи 
вихователям. Можливо, вправа, яку ви робили, для вас занадто важка. 
А пульс — це живий лічильник, і він вас про це попереджає.

• Що таке пульс?
• Де його може знайти кожна людина?
• Якою має бути швидкість биття серця?
• Коли прискорюється швидкість пульсу?
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ЛЕГЕНІ

Легені схожі на дві великі рожеві губки для миття посуду. 
Вони складаються з безлічі крихітних пухирців. Якби вдалося 

розправити оболонки цих пухирців і з’єднати їх разом, вийшла б така 
величезна тонка плівка, що нею можна було б вкрити волейбольний 
майданчик.

Стінки цих пухирців обплетені густою мережею тонюсіньких 
кровоносних судин. Вони у п’ятдесят разів тонші за волосинку, але 
всередині них пробігає кров. Через стінки цих крихітних судинок  
можуть проникати гази — кисень і вуглець.

Коли ви вдихаєте повітря, ваші груди піднімаються, легені роз- 
ширюються, й свіже повітря наповнює пухирці. Цієї миті кров, що 
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пробігає по стінках, жадібно вбирає в себе цілющий кисень. Потім вона 
розносить його по всьому тілу, годує киснем усі органи.

В обмін кров, у якій накопичився вуглець, віддає цей газ пухирцям. 
Після цього ваші груди опускаються. Легені стискаються, наповнене 
вуглецем повітря біжить у зворотному напрямку — в дихальне горло,  
і ви його видихаєте.

Тепер вам зрозуміло, чому треба щодня провітрювати приміщення 
для ігор у дитсадку або кімнату вдома? 

У закритому приміщенні швидко накопичується вуглець — газ, 
непридатний для дихання. А кисню майже не залишається. Стає 
важко дихати. При цьому всі внутрішні органи починають ображатися 
й повідомляють про те свого хазяїна. Чи то головним болем, чи то 
бажанням спати. Тоді треба негайно оновити повітря, додати свіжого. 
Не забувайте частіше провітрювати свою кімнату!

А знаєте, яку величезну роботу безперервно виконують ваші 
легені? Якби вони перекачували не повітря, а воду, то лише за одну ніч 
підняли б на висоту другого поверху стільки води, що нею можна було 
б наповнити величезний басейн.

Ось який потужний дихальний апарат у людини!

• На що схожі легені?
• Що відбувається з легенями, коли людина  
вдихає повітря?
• Який газ корисний для людини?
• А який непридатний для дихання?
• Чому треба провітрювати приміщення?
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ПЕЧІНКА

Печінка — найбільший внутрішній орган людини. Розміщена вона 
праворуч шлунка, трохи нижче легень. Навіть важко уявити, 

що це водночас хімічна лабораторія, продовольчий склад і головний 
диспетчер організму. Ось які важливі в неї обов’язки.

Невтомна кров доправляє сюди різні поживні речовини, які збирає, 
пробігаючи по стінках кишківника та шлунка. Передусім печінка їх 
ретельно сортує. Якісь речовини вона негайно повертає в кров, щоб та 
рознесла їх за різними адресами — у м’язи, кістки, нерви, мозок. 

Інші речовини вона переробляє, перетворює в нові, іноді зовсім 
несхожі на попередні, і лише після цього відправляє за призначенням. 
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А шкідливі для організму відходи направляє до відділу чистки. Про 
нього ви дізнаєтеся з оповідки «Нирки».

А чому я називаю печінку складом? Тому, що в ній завжди зберігається 
великий запас різних речовин, потрібних організму для його роботи  
і життя. Адже їсте ви не безперервно, а лише чотири-п’ять разів на день. 
А клітини вимагають їжі щосекунди, і печінка повсякчас надсилає їм  
цю їжу зі своїх запасів.

Ви можете нічого не їсти з ранку до вечора, можете взагалі  
голодувати кілька днів, але кров усе одно вправно розноситиме 
клітинам їжу. Вона забиратиме її з тих далеких комор печінки, де  
завжди зберігається  недоторканний запас.

А чому печінку можна вважати диспетчером? Тому, що вона уважно 
стежить за складом крові. Як вона проводить аналізи, невідомо. Але 
вчені помітили, що тільки-но склад крові почне змінюватися, печінка 
негайно додає в неї потрібні речовини. А на крайній випадок вона 
тримає у своїх коморах — тобто на продовольчому складі — невеличку 
кількість готової крові кращої якості. Отже, це ще й кровотворний орган.

• Який орган у людини називають «хімічною 
лабораторією»?
• Що робить печінка з тими речовинами, які 
приносить їй кров?
• Чому печінку називають зберігальною коморою 
організму?
• Чи можна назвати печінку диспетчером 
організму? Чому?
• Як печінка реагує на пошкодження  
чи зміни в складі крові? 
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НИРКИ

Добре, коли в будинку є водопровід. Не треба виносити брудну  
 воду на двір. Ви миєте руки під краном, а мильна вода з рако- 

вини  стікає  по  трубах  каналізації.
Своя каналізація є й у нашому організмі.

Людський організм турботливо охороняють різні залози, шкіра, 
волоссячко бронхів і носа. А втім разом з їжею і повітрям у кров 
потрапляють непотрібні, інколи навіть шкідливі речовини. Та й у самому 
організмі накопичуються різні відходи. І все те треба якось видаляти.
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За це й відповідають нирки — дві великі залози, за формою схожі 
на величезні боби квасолі. Усередині ці «боби» складаються з безлічі 
крихітних камер, пронизаних найтоншими кровоносними судинами. 
Розташовані нирки в нижній частині спини, трохи вище від попереку.

Печінка спрямовує сюди потік крові, в якій розчинені непотрібні та 
шкідливі речовини, що потрапили в організм або скупчилися під час 
його роботи. Нирки переробляють їх у сечу, і вона виводить усе зайве 
з організму, як труби каналізації забирають з дому брудну воду. А далі 
вже ви йдете до туалету й позбавляєтеся від неї…

Нирки — парний орган. Тому інколи людина може жити з однією 
ниркою. Це в тому разі, коли одна перестає функціонувати. Якщо ж 
відмовлять обидві нирки, в лікарні кожного дня людині очищують 
кров за допомогою спеціальної апаратури. На жаль, довго тривати це 
не може. Тому хворому шукають донора — людину, яка віддасть йому 
одну свою нирку і таким чином врятує від смерті. 

Отже, ви зрозуміли, наскільки нирки важливі в роботі нашого ор- 
ганізму. А тому впродовж усього життя ви маєте берегти їх: не пере- 
охолоджуватися, запобігати травмуванню спини в ділянці попереку, 
не зловживати надто гострою, солоною та смаженою їжею.

• Який орган відповідає за виведення з організму 
шкідливих залишків?
• Скільки нирок у тілі людини?
• Де розташовані нирки?
• Чи може людина жити з однією ниркою?
• Що шкодить нормальному функціонуванню 
нирок? 
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ШЛУНОК

Уявіть дивний випадок. Ви повернулися з прогулянки додому.  
Час обідати. А матуся чи бабуся пропонує скуштувати трохи 

м’ясного фаршу, жменю рису і дві сирих картоплини. Звичайно, ви навіть 
дивитися не схочете на такий обід і запитаєте, чому вам не приготували 
котлетку, кашу та суп.

Так само й вашому організму потрібна по-особливому оброблена 
їжа. Для того щоб обід пішов на користь, усе, що потрапило до рота — 
котлетка, каша, картопля, хліб, варення, яблуко і цукерка, — має 
перетворитися на крапельки прозорої рідини.



48

Ці перетворення здійснює шлунок — головне відділення вашої 
«внутрішньої кухні». У його м’язистих стінках є особливі залози. Вони 
виділяють кислі соки, що здатні розчинити велику частину речовин,  
з яких складається їжа. Шматочок хліба ще у вашому роті, а залози 
шлунка вже готують такий склад соку, в якому найкраще «звариться» 
саме хліб. Для різної їжі залози виділяють різні соки.

Працює шлунок сумлінно, але повільно. З цукром або фруктами він 
упорається швидше, з м’ясом — довше.

Бачите, як мудро все налагоджено. Ви ні про що навіть не думали,  
а організм уже сам усе підготував!

Крім того, від цієї підготовки у вас виникає бажання поїсти. Це 
бажання називається апетитом.

Що привабливіша на вигляд їжа, що смачніше пахне, то більше 
виділяється слини й шлункового соку. А це означає, що їжа перетравить- 
ся швидше й буде кориснішою.

Ось чому мама підкладає вам найкрасивішу рум’яну картоплину  
і сердиться, якщо ви розмазуєте по тарілці сирники або котлету. Цим ви 
самі собі псуєте апетит.

А ще апетит з’являється, коли ви побігаєте чи попрацюєте на свіжому 
повітрі. Тоді кожен шматочок, що потрапить до рота, смакуватиме 
якнайкраще!

• Для чого потрібен шлунок?
• Як ще його можна назвати?
• Що міститься у стінках шлунка?
• Що виділяють шлункові залози?
• Швидко чи повільно працює шлунок?
• Коли виникає апетит?
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СТРАВОХІД

Внутрішня кухня людини тягнеться майже на 8 метрів. Її називають 
кишківником. Він згорнутий так щільно, що цілком поміщається 

в животі.
Зі шлунком ви вже знайомі. А 

далі починається довгий звивистий 
коридор стравоходу. Тільки після  
того, як їжа подолає цей шлях від  
початку до кінця, вона перетво- 
риться на прозорі розчини, які може 
увібрати в себе кров і рознести по 
всьому організму. 

Сам шлунок не спроможний 
перетравити все, що в нього по- 
трапляє. З хлібом він, наприклад, 
упорається, а з маслом — ні. Тут 
потрібні активніші розчинники, ніж 
ті, які виділяють залози шлунка.

Отже, ваш обід вирушає у три- 
валу подорож звивистим лабірин- 
том тонких кишок, покладених 
петлями всередині живота. Рідка 
кашка, на яку до цього часу пере- 
творилася їжа, повільно рухається 
темними закутками, куди виходять 
протоки різних залоз. Вони виді- 
ляють свої соки, що розчиняють 
речовини одну за одною.
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І все ж частина вашого обіду залишилася неперетравленою. Для 
завершення цього процесу їй потрібно пройти останнім відділенням 
«кухні» — товстими кишками.

Тут до справи беруться цілі армії крихітних кухарів. Це корисні  
кишкові бактерії, які постійно мешкають на стінках товстих кишок. 
Їх обов’язок — переробляти в прозорі розчини залишки їжі. І вони 
виконують свою роботу на «відмінно». До речі, вчені вважають, 
що в органах травлення дорослої людини живе від одного до двох  
кілограмів корисних бактерій. Без них ні шлунок, ні кишківник не 
впоралися б зі своїм завданням!

Так закінчується довга подорож вашого обіду по «внутрішній кухні». 
Свій шлях він розпочав у вигляді шматочка хліба з маслом, тарілки супу, 
каші, котлети, компоту. А до кінця подорожі перетворився на маленькі 
крапельки прозорої рідини.

Саме ці крапельки невтомна трудівниця кров рознесе до кожного 
органа, щоб нагодувати його смачним обідом. За те щиро подякують  
серце й печінка, легені та мозок. Тільки висловлять вдячність не 
словами. Вони почнуть краще й енергійніше працювати, і ви відчуєте 
себе бадьорими та веселими.

А що далі? — спитаєте ви. А далі все дуже просто: непотрібні 
організму залишки втраплять до туалету. І вкрай важливо, щоб ви 
відвідували його щоденно, бо інакше дістанете проблеми з животом.

А вам це треба?..

• Куди відправляється їжа зі шлунка? 
• На що перетворюється їжа в кишківнику?
• Чи можуть бактерії бути корисними?
• Чи можна знехтувати щоденним походом до 
туалету?
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ВАГА

А чи знаєте ви, яка у вас вага?
 Не знаєте? Та про це легко дізнатися.

Якщо ви зайдете до приміщення під  
трибунами стадіону, де зазвичай перевдяга- 
ються спортсмени, то обов’язково побачите 
медичні ваги. Кожен футболіст, бігун, стрибун, 
плавець — словом, кожен спортсмен час від 
часу обов’язково зважується: став він легший 
чи важчий? Корисні для нього заняття спортом 
чи шкодять?

У здорової, добре розвиненої людини вага має відповідати її зросту. 
Але як довідатися, чи все гаразд? Запевняю, зробити це неважко.

Спочатку треба дізнатися про свій зріст у дециметрах. Для цього 
існує зростомір. Потім треба зважитися. А вже потім поділити число 
кілограмів на число дециметрів.

Звичайно, самі ви цього не зробите. Адже ви навіть не знаєте, що 
воно таке — дециметр. Тут вам допоможуть дорослі. Отже, виконавши 
нехитрий розрахунок, можна точно визначити, чи достатньо ви важите.

Якщо частка від ділення трішки більша за три — значить, ви важите 
стільки, скільки потрібно. Якщо набагато більша, то маєте зайву вагу. Із 
цим доведеться поборотися: правильно харчуватися, більше рухатися й 
відмовитися від надмірного вживання солодощів. Це називається дієтою.

Якщо ж частка виявиться меншою за три, то ви важите замало.  
І в цьому разі доведеться краще їсти й достатньо спати. І вдень також.

• Що допомагає нам виміряти нашу вагу?
• Як ми дізнаємося про наш зріст?
• Навіщо спортсмени контролюють вагу?
• Як позбавитися зайвої ваги?
• Що робити людям, які важать надто мало?
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НЕБЕЗПЕЧНІ МІКРОБИ

Уявіть собі таку картину. Одного разу батьки привели вас до 
дитячого садка чи школи й побачили, що вхідні двері зачинено, 

а на них висить табличка: «Карантин». Виявляється, кілька днів тому 
вранці до вашої групи чи класу не прийшов один із хлопчиків. А другого 
дня не було дівчинки — його сусідки по столу. Потім ще один хлопчик 
був відсутній.

Усі вони захворіли на скарлатину, заразившись одне від одного.  
Й довелося на тиждень дитсадок чи школу закрити.

Про те, що існують інфекційні хвороби, людям було відомо ще 
в давнину. Іноді хворіли, масово інфікуючись, жителі всього міста 
або й цілої країни! Однак ніхто не знав, що спричинило хворобу, як  
вона переходить від людини до людини і як вберегтися від інфекції.
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Ще чотириста років тому італійські лікарі, щоб захистити себе від 
зараження смертельно небезпечними хворобами, вдягали маски з дов- 
гим носом, наповненим ароматними травами.

Лише після того, як був винайдений мікроскоп, лікарі побачили тих 
невидимих отруйників, що поселяються в організмі здорової людини  
й роблять її хворою.

Якби ви подивилися в мікроскоп на крапельку крові важкохворого,  
то помітили б, що вона сповнена якихось крихітних паличок. У крові 
іншого хворого шмигають ледь помітні коми. У крові третього вору- 
шаться такі самі живі спіральки. Водночас у крові здорових людей таких  
паличок або спіральок немає. Цих крихітних збудників хвороби нази- 
вають мікробами.

Потрапивши до організму людини з їжею або з повітрям, вони над- 
звичайно швидко розмножуються і труять кров. Унаслідок цього розви- 
вається та чи інша хвороба. Інколи організм сам може впоратися з тими 
підступними мікробами. Та найчастіше виникає потреба в лікуванні.

Іноді від цих мікроорганізмів можна захиститися за допомогою 
марлевої маски чи навіть миття рук. А звичайна зубна щітка вимітає 
їх із ваших зубів. Тож з ними можна боротися завчасно, доки вони не 
атакували ваш організм.

До речі, збудники грипу враз гинуть у холодному повітрі. А отже, 
треба частіше провітрювати кімнату, особливо, якщо там є хворий…

• Які заразні (інфекційні) хвороби ви знаєте?
• Як можна дізнатися про інфекційну хворобу?
• Що викликає інфекційну хворобу?
• Як можна захиститися від деяких заразних хвороб?
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ТЕМПЕРАТУРА

Як же дізнаються лікарі, хвора людина чи здорова?
Спробуйте виміряти свою температуру в спекотний літній день. 

Термометр покаже 36,6.
Спробуйте виміряти її у морозний зимовий день. Ви знову побачите, 

що ртутний стовпчик зупинився на тій самій позначці — 36,6.
Ваш мозок постійно стежить, щоб цей показник температури тіла 

не змінювався, адже тоді весь організм працює якнайкраще. Досить 
підвищити чи знизити температуру лише на п’ять градусів — і людина 
може померти! 

Коли ж у нашу кров потрапляє відразу занадто багато шкідливих 
мікробів, захисні сили організму розпочинають запеклу боротьбу проти 
них. Цих захисників звуть лейкоцитами. Вони, не гаючись, нападають 
на мікробів і знищують їх.
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Від запеклої сутички лейкоцитів з мікробами температура на місці 
бою відразу ж підвищується. Так, ви, напевно, не раз помічали, що 
сильно подряпане або поранене місце червоніє й запалюється — стає 
гарячим. Отже, там розпочалася люта битва захисників із ворогами, 
які потрапили до організму. А якщо вороги все ж прорвуться через 
захисний заслін і боротьба пошириться далі, підвищиться температура 
всього тіла. Те саме буває, коли ви захворієте на грип чи застуду.

Ось чому лікар насамперед запитує хворого про його температуру. 
Якщо вона підвищена — людина справді захворіла. 

Але не треба поспішати знижувати температуру. Адже вона для 
нашого організму як очисна піч. У цій гарячій печі гинуть мікроби 
й бактерії. Однак якщо температура тіла довго не падає або й далі 
підвищується, треба обов’язково прийняти відповідні ліки.

Вам здається, що чим нижча температура, тим для нас краще. Та ні!  
При різкому зниженні температури людина стає кволою, блідою, рухи 
її сповільнюються, зникає інтерес навіть до іграшок. І тут уже треба 
негайно діяти, перш ніж вам допоможе лікар: прийняти теплий душ, 
випити тепленького чаю, зігріти ніжки грілкою.

Тепер ви знаєте, чим загрожує людині зниження чи підвищення 
температури тіла.

• Яка температура тіла вважається нормальною?
• Навіщо треба міряти температуру?
• На що вказує підвищена температура?
• Як працюють лейкоцити?
• Що станеться, якщо температура різко знизиться?
• Як можна підвищити низьку температуру тіла?
• Чому підвищену температуру збивають не відразу?
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ЩЕПЛЕННЯ

У  давнину існувало багато дуже небезпечних для життя хвороб. 
Люди не знали, як від них захищатися. Якщо захворювала 

одна людина, то спочатку заражалися члени її родини, потім сусіди,  
а згодом — усе село чи місто... Називають таку навалу хвороби епідемією.

Якось стався такий випадок. У ті часи, коли ще ваші прадідусі лише 
мали народитися, в далекій країні Англії жив звичайний скромний 
лікар. Звали його Едвард Дженнер. Саме він відкрив дивовижний  
спосіб допомагати організму долати небезпечні захворювання.

Дженнер не тільки лікував людей, він ще й багато думав над при- 
чинами їхніх хвороб. І зауважив: там, де пройшла епідемія віспи (існу- 
вала тоді така вкрай тяжка недуга), зустрічалися люди, які залишалися 
здоровими. Лікар розпитав багатьох і з’ясував, що в дитинстві всі вони 
хворіли на віспу, але одужали.
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І Дженнер зрозумів: той, хто вже переніс віспу, може не боятися цієї 
хвороби — в його крові з’явилося щось, що вбиває віспяних мікробів.

Тоді лікар вирішив ризикнути. У восьмирічного хлопчика на ім’я 
Джон гострим ножичком зробив надрізи на руці й помазав ранки 
крапельками крові однієї жінки. Вона, бач, у дитинстві хворіла на віспу. 
Минуло кілька днів, і Джон захворів. Ні вдень, ні вночі Дженнер не 
відходив від ліжка хворого. Минуло ще три дні, і хлопчик одужав. 

Смілива думка Дженнера підтвердилася. Тоді він зважився на ризи- 
кованіший крок. Лікар прищепив Джону крапельку гною, взяту від хво- 
рої на віспу людини. Цього разу хлопець навіть не занедужав. Бо в його 
крові з’явилися лейкоцити, які навчилися перемагати мікробів, що ви- 
кликають віспу.

Те ж стосувалося й інших небезпечних хвороб.
Тепер ви знаєте, що коли роблять щеплення, у вашу кров впускають 

багато лейкоцитів, які загартовані в боях з мікробами — збудниками 
якоїсь страшної хвороби. Вони легко можуть подолати їх. Тому най- 
небезпечніші захворювання стали сьогодні дуже рідкісними.

• Що таке епідемія?
• У якій країні жив лікар, який винайшов щеплення?
• Що придумав Дженнер?
• Яка хвороба в давнину була дуже небезпечною?
• Хто в крові перемагає мікробів?
• Навіщо робити щеплення?
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РЕЖИМ ДНЯ

Надзвичайно важливим для організму є правильний режим дня.
Припустімо, вчора ви захопилися грою у ляльки чи машини  

і зовсім забули, що час обіду вже настав. Аж раптом щось почало смок- 
тати в шлунку. А потім рот наповнився слинкою. Й відразу стало зрозу- 
міло: ви голодні. Подивіться на годинник. Так і є! Час обіду давно минув. 

Як же, однак, здогадався про це шлунок?
На годинник він, звичайно, не дивився. Та 

звик виділяти травний сік саме о цій порі — тож 
у вас з’явилося відчуття голоду.

А ввечері ви гралися чи дивилися мультики. 
І раптом очі почали злипатися, немов у них 
насипали пісок. Ви позіхнули раз... другий... 
третій... У чому річ?

Погляньте на годинник. Його стрілки підійшли до цифри дев’ять, 
коли ви зазвичай лягаєте спати. Тож мозок і нагадав про це. 

У людського організму є дивна властивість. Він звикає дотримуватися 
внутрішнього розкладу й дуже не любить, коли його порушують.

Стережіться робити це часто. Адже організм може збунтуватися. 
І тоді станеться ось таке: сідаєте обідати, та апетиту немає; лягаєте 
спати, а сон кудись утік; час вставати, а очі не розкриваються…

Якщо ж ви будете дотримуватися розпорядку дня — спати, їсти, 
гуляти, читати, грати в один і той самий час, організму буде легко 
працювати й ви завжди  почуватиметеся здоровими та бадьорими.

Отже, ви переконаєтеся, що за правильного режиму у вас з’явиться 
набагато більше часу. Його вистачить на все: на сон, прогулянки, спорт.

• Чому виділяється травний сік?
• Чому потрібно їсти вчасно?
• Як очі підказують, що вже час іти до ліжка?
• Навіщо треба дотримуватися режиму дня?
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СОН

А ви чули про таке свято — Всесвітній день сну? Відзначають його  
 щорічно третьої п’ятниці березня. Подумаєш, сон! Буває, тільки 

поринеш у цікаву гру, а бабуся й каже: «Час лягати спати!» Або читає 
тато цікаву казку, а мама: «Закінчуйте! Дитині потрібно в ліжечко!» І так 
стає сумно... Навіщо ж відзначати такий день?

Але річ у тім, що сон вкрай потрібен кожній живій істоті. Не лише 
людині, а й пташкам, звірятам та й комахам теж.

Сон — одне з найбільш загадкових і цікавих явищ у нашому житті. Під 
час сну, що правильно протікає, організм відновлює сили, витрачені на 
денну активність. Саме тому здорова людина прокидається з відчуттям 
свіжості та припливу сил.

Учені довели, що тривалі періоди «недосипу» шкідливі для нашого 
організму: зникає почуття гумору, з’являється дратівливість, навіть 
злість. Погіршується пам’ять, можливе загострення різних захворювань.

Для того щоб висипатися, досить дотримуватися кількох простих пра- 
вил. Не варто лягати спати голодним або, навпаки, наївшись досхочу. Після 
вечері має минути не менше двох годин, перш ніж ви підете до ліжечка.

Однак спати багато не менш шкідливо, ніж недосипати. На думку 
вчених, ідеальна тривалість сну дорослої людини становить 7–8 годин 
на добу. Діткам потрібно спати не менше 10 годин на добу.

Спати цікаво. Бо кожна людина бачить сни. До того ж, щоночі вам 
сниться не один сон, а стільки, скільки пальчиків на вашій руці.

Чи бачить сни ваш домашній улюбленець: котик або песик? Так! 
Подивіться, як іноді спить собака. Лапи рухаються, наче під час бігу; він 
скавулить, пищить або й погавкує. Цікаво, що йому наснилося?

• У якому місяці відзначають Всесвітній день сну?
• Чи потрібен сон комахам, птахам, тваринам?
• Якою стає людина, коли недосипає?
• Які правила треба пам’ятати, аби висипатися?
• Що відбувається уві сні?
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ДЕ ВОДА — ТАМ ЖИТТЯ

Гарно літечком! Уранці й по травичці побігати можна, і в пісочниці 
погратися, і на гойдалки піти... Тільки чому вранці? Бо вранці 

сонечко прокидається, промінці в нього лагідні, теплі. А як здійметься 
сонце на небо, втомиться, і промені в нього стануть сердитими, 
пекучими. І від того всім захочеться пити — і травичці, і деревам, і зві- 
рятам, і діточкам.

Згадайте: якщо на початку літа трави-дерева зеленіють, буяють, то 
в середині — жовтіють, сохнуть. Та й у вас, якщо ви довго гулятимете 
в спеку, настрій зіпсується. Чому? Та тому, що ваш організм відчуває 
нестачу вологи. Води, тобто. Зазвичай це називають спрагою. Поп’єте 
водички — й одразу повеселішаєте. Та й сил побільшає.
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Поміркуймо: чому так? Людина вмить відчуває зміну вмісту води  
в організмі. Стан, коли рідина втрачається, називають обезводненням. 
Воно може стати навіть причиною хвороби. Певний і постійний вміст 
води — одна з необхідних умов існування всього живого: людей, тварин, 
птахів, рослин.

Кожна жива клітинка організму людини містить водний розчин різ- 
них живильних речовин. Вода дбайливо доправляє їх туди або допома- 
гає виводити непотрібні, регулює температуру тіла. Та ще й еластичність 
шкіри забезпечує.

Порівняйте: без їжі можна прожити понад місяць, а без води — 
лише кілька діб.

Один мудрець сказав, що вода — то сік життя. Справді, вода є не- 
одмінною частиною всього живого. У тілі дорослої людини її аж 65 %.  
Навіть кістки містять понад 20 % води. У рослинах же міститься до 90 % 
води, тому вони дуже чутливі. Без вологи вони спочатку жовтіють, а по- 
тім всихають. 

Отже, не забувайте поливати квіти, що ростуть у вас на підвіконні, 
вчасно наповнюйте свіженькою водою тарілочку своїх домашніх 
улюбленців, пийте самі й будьте здоровими!

• Яке сонце вранці? А вдень?
• Що таке спрага?
• З якої кількості води складається людина? 
• Скільки можна прожити без води?
• Як треба дбати про рослини? А про домашніх 
тварин?
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ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ

Ви колись гуляли в лузі? Ото там краса! Вільного місця багато — 
бігай скільки завгодно. А впадете — не заб’єтеся, бо травичка 

м’якенька, наче килим. І така ж різнобарвна. Скільки в лузі квітів! Тут 
тобі й червоні, і жовті, і блакитні, й білі. 

Коли заб’єтеся, можна мамі поскаржитись. І вона подряпане колінко 
йодом змаже. Або зеленкою. Ой, ні! Воно ж пектиме… «Нічого, — ла- 
гідно скаже мама, — проте потім не болітиме. І ранка на коліні швидко  
загоїться».

Так є нині. А як було колись? У давні часи люди не мали навіть таких 
простих ліків, як йод і зеленка. 

«Чим же вони лікувалися?» — запитаєте ви. Я відповім: люди 
вишукували лікарські рослини. Ті самі, що ростуть на луках чи в лісі. 
Навіть у садку, біля дому. Тільки ви про це не знаєте. Та дарма! От я вам 
розповім.

У саду зростають кущі малини й смородини. Їх смачні ягоди допо- 
магають при застуді. Додайте до чашки з чаєм лише жменьку свіжих, 
сушених або заморожених ягід — і ваш організм отримає добрячу пор- 
цію вітамінів — речовин, які підтримують і бадьорять. Те саме стосується 
суниць і полуниць.
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Колючий шипшиновий кущ із червоними ягідками — взагалі не- 
вичерпна скарбниця корисних для здоров’я вітамінів.

А в лузі, де ви гуляли вчора, росте гарна квіточка — з жовтим оком  
і білими віями-пелюстками. Це — ромашка. Чай із ромашкою заспокоює, 
допомагає позбутися болю й запалення.

На берегах водойм росте м’ята — рослина з маленькими рожевими 
квіточками. Це дуже корисна рослина. Вона усуває запалення, за- 
спокоює, вгамовує біль, зупиняє кровотечу.

До речі, якщо ви забили коліно або лікоть, можна прикласти по- 
дорожник. Розтерті листки подорожника прикладають до ран, фурун- 
кулів, набряків, до місць запалення шкіри, укусів комах. І ранки чи 
набряки швидко зникають. Мама чи бабуся й захвилюватися не встиг- 
нуть. Бо, коли вони хвилюються, їм доводиться пити валер’янку, тобто 
настій трави валеріани.

Цю траву, точніше, її коріння, використовують і сучасні лікарі.
У народній медицині валеріану здавна застосовують для лікування 

пропасниці, заспокоєння серцевого болю, при нервових збудженнях, 
головному болі й таке інше…

Валеріана росте на сирих і заболочених луках, у вологих листяних 
лісах.

Але треба дотримуватися правила: не збирати лікарських рослин 
без дорослих. Інакше можна наробити лиха і собі, й рідним. Тільки 
спеціально навчені люди знають, коли й де можна збирати рослини 
так, щоб не нашкодити, а допомогти.

• Як лікувалися люди в давнину?
• Які лікарські рослини ростуть біля вашого дому?
• Чим вони корисні?
• Які лікарські рослини можна знайти в лузі? А в лісі?
• Чи можна збирати рослини без дорослих?
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У цій книзі ми з вами торкнемося великої таємниці. 
Сьогодні люди вже змогли схопити її за кінчик хвостика. 

Тільки що то за таємниця?
Ми розкажемо вам, любі друзі, багато цікавого. 

Наприклад,  на що схожі  легені. Чи є в нашому організмі своя 
каналізація та спідометр, хімічна лабораторія, продовольчий 

склад і головний диспетчер. Навіть про те,  відколи почав 
існувати одяг, який не промокає під найсильнішим дощем, 

не всотує вологу, вільно пропускає повітря...
Щоб дізнатися про все це – відкрийте книжечку!

Еліна Заржицька
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