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Людина. Родина. Світ: навч. посіб. інтегр. курсу для учнів 1�го кл. 
загальноосвіт. навч. закл. / О. К. Алієв, Л. Ю. Москальова, 
Е. О. Помиткін. – Київ: Видавництво « », 2018. – 100 с.

Навчальний посібник інтегрованого курсу «Людина. Родина. Світ» призначено для 
учнів 1�х класів закладів загальної середньої освіти. Матеріал посібника допомагає 
формуванню в дітей уявлень про себе, сімейні стосунки та навколишній світ. Розділ 
«Людина» ознайомлює учнів з історією людства, будовою людського тіла, емоціями 
та здібностями людини. У розділі «Родина» подано інформацію про чоловічу і жіночу 
стать, людські взаємини та призначення сім’ї. Навчальний матеріал розділу «Світ» 
побудовано таким чином, що від пізнання найближчих споруд і об’єктів діти підходять 
до розуміння безмежності Всесвіту й замислюються над призначенням людського 
життя. Подання навчального матеріалу здійснюється у формі діалогу та з урахуванням 
вікових особливостей інтелектуального й емоційного сприйняття учнів.

Рецензенти:  
Хомич Л. О. – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України;
Кузьменко В. У. – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри теоре�
тичної і консультативної психології Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова;
Ходацька О. М. – заступник директора з науково�методичної роботи спеціалізованої 
школи № 187 м. Києва з поглибленим вивченням української та англійської мов. 

Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах 
комісією з педагогіки та методики початкового навчання 

Науково�методичної ради з питань освіти 
Міністерства освіти і науки України
(Лист ІМЗО від 11. 12. 2017 № 21. 1 / 12�Г�811)
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Цей навчальний посібник складається з трьох 
розділів — «Людина», «Родина» та «Світ». Зі сторінок 
книжки ви дізнаєтеся:

На початку і в кінці кожного уроку, будь ласка, зазна�
чте, якого кольору ваш настрій. Це дасть змогу вчите�
лю та батькам краще розуміти вас.

Автори книжки бажають вам приємного навчання.

Що ми успадковуємо
від батьків?

ДОРОГІ ДРУЗІ!

Яким може бути покликання 
людини в навколишньому світі?

ути покликання

Хто ми і як 
народжуємося?
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РОЗДІЛ 1
ЛЮДИНА 

Друзі, чи знаєте ви, хто ми є? Хлопчики і дівчатка, 
тата і мами, дідусі і бабусі, вихователі і вчителі – ми 
всі люди. А чи розмірковували ви коли�небудь над тим, 
чому ми такі схожі і водночас такі різні? Як і для чого 
ми народжуємося? Чому комусь більше подобається 
малювати, а хтось захоплюється читанням книжок? 
Щоб відповісти на ці запитання, нам слід дізнатися, як 
влаштована людина, як бути здоровими і які ми маємо 
здібності.
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Урок № 1 «ЗНАЙОМСТВО 
З ІСТОРІЄЮ 
ЛЮДСТВА»

У кожної людини є своя історія. Вона триває від на�
родження. Є також історія кожної родини, яка почина�
ється від часу її створення. Крім того, є наша спільна 
історія – історія всіх людей на планеті Земля.

Люди живуть на на�
шій планеті з давніх 
часів. Вони наро�
джуються в різних 
куточках світу. Кра�
їни півночі, півдня, 
сходу, заходу стають 
Батьківщиною людей. 
Одні народжуються 
у Європі, інші – в Азії, 
Америці, Африці, Ав�
стралії. Країна, у якій 
живемо ми, – Украї�
на. Це – наша Батьківщина. 

Люди живуть і на рівнинах, і в горах, і на узбережжі 
океанів. Ви можете зустріти людей з різним кольором 
шкіри й очей. 

Мій настрій сьогодні:
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Так склалося тому, що з давніх�давен тіло людини при�
стосоване до природних умов тієї місцевості, де вона 
народилася.

Так, у людей, які жили в спекотніших краях, темний ко�
лір шкіри, кучеряве або хвилясте волосся. У більшості 
з них широкий ніс та пухкі губи. Люди, які жили серед 
безкраїх степів та пустель, де дують сильні вітри, ма�
ють вузький розріз очей.

А чим ще відрізняють�
ся люди? Вони бувають 
різного зросту: високі, 
середнього зросту та 
низькі. У людей також 
різна статура: одні ху�
дорлявіші, а інші – по�
вніші. Кожен з нас має 
свій характер, особливі 
здібності й таланти. Усіх 
людей, які живуть на 
нашій планеті, разом 
називають людством. 

Наш світ населяють 
різні народи. Вони від�
різняються кольором 
шкіри, волоссям, роз�
різом очей, зростом. 
Мають різні звичаї 
і розмовляють різними мовами. Але, незважаючи на 
своє різноманіття, людство мешкає у спільному домі 
під назвою «Земля».



У кожного з нас є своя родина: велика чи маленька. 
Родина – це тато, мама, діти, бабусі, дідусі, прабабу�
сі, прадіди, брати, сестри, племінники і племінниці. Це 
люди, які пов’язані між собою від народження. Родичі 
зазвичай схожі одне на одного. Ваші мами й тата теж 
схожі на своїх батьків, як і ви – на своїх тат і мам. 

Люди в родинах між собою ніби поєднані якимось 
невидимим ланцюжком, через який передаються від 
батьків до дітей їхні особливі риси. Однак кожен з нас 
є неповторним.

А чи знаєте ви історію своєї родини? Що ви можете 
розповісти про своїх бабусь і дідусів? А про прабабусь 
або прадідів?

Історія родини називається деревом родоводу. 
З історії всіх родин складається історія людства.
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Наклей світлини своєї родини. Розкажи про свою 
схожість із рідними.

Дай відповіді на запитання:
1. Як люди зовні  відрізняються одне від одного? 
2. У якій країні ти живеш?

Практичне 
завдання 
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Мій настрій після уроку:


