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Юний фізиолог
(твоє iм’я та прiзвище)

Тіло людини – це унікальне творіння приро-
ди. Як і інші живі організми, люди пристосовані 
до живлення, дихання, пересування, розмно-
ження, виділення відходів. Але ми ще й мислимо, 
розмовляємо, творимо і запам’ятовуємо величезні 
обсяги інформації. 

Основа будь-якого організму – клітина. У люд-
ському тілі понад 200 типів клітин. З клітин одного 
типу складаються тканини, які утворюють органи 
(наприклад, серце чи мозок). Органи пов’язані 
між собою в злагоджено працюючі системи, а з 
них складається наш організм. 

Але ми всі різні. В кожного з нас є індиві-
дуальні особливості: зріст, маса, форма тіла, 
риси обличчя, колір очей, волосся, шкіри. 
Вони роблять будь-яку людину неповторною.
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Інструкція складання 
модflлі тіла людини.
1. З додатків до газет № 5–8 виріж еле-

менти моделі тіла людини.
2. Склади елементи, вставляючи їх у від-

повідні прорізи за схемою.
3. Пропусти нитку крізь отвір у складе-

ному черепі, продінь у елемент 10, як 
показано на малюнку, і підвісь за неї 
скелет.

Склади голову з елементів 13–16.

З елементів 30 і 31 склади руку.
Другу руку зроби з елементів 32 і 33.

Склади елементи 
тазу 19–21.

Закріпи ребера 1–7 
грудної клітки за допо-
могою елементу 11. 

Встав у відповід-
ні розрізи обидві 
лопатки (17 і 18).

Повкладай ребра (1–9) 
у відповідні розрізи у 
хребет (10) в правиль-
ній послідовності.  

Елементи 34 і 35 
розмісти все-
редині грудної 
клітки на виступі 
внизу спереду 
хребта. 

З елементів 22–
25 зроби ногу.

Другу ногу зро-
би з елементів 
26–29.
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ОРГАНIЗМ  
ЯК МЕХАНIЗМ

ДОВІДНИЧОК 
РОЗУМНИКА
Фізіологія – наука, яка ви-

вчає життєві процеси, діяльність 
окремих органів та їх систем і 
всього організму в цілому . 

лінія обрізу
лінія згину

Умовні позначення на 
елементах у додатках 
до газет № 5–8:

зроби з батьками



СИСТЕМИ ОРГАНIВ 

Щоб отримати енергію, 
паливо треба спалити, а для 
горіння необхідний кисень. 
Наше тіло постійно отримує його з повітря. Че-
рез дихальні шляхи повітря потрапляє в легені. 
разом вони утворюють дихальну систему і від-
повідають за газовий обмін – дихання. кисень 
разом з кров’ю потрапляє в усі куточки тіла. 
Там відбувається спалювання їжі, яке назива-
ється клітинним диханням. 

кисень і поживні речовини 
з їжі безперервно розносить 
по нашому організму кров. 
Щоб вона могла без упину рухатися по 
кровоносних судинах, щось повинно 
виконувати роль помпи. Такою помпою 
є серце, яке невтомно працює день і ніч. 
Серце, кровоносні судини і кров утво-
рюють кровоносну систему.

Щоб пристрій працював, потрібне 
паливо. Для нашого організму  па-

ливо – це їжа. Вона дає нам енергію 
та необхідні речовини для збережен-

ня здоров’я і відбудови пошкоджених еле-
ментів. Для молодого організму, особливо 
дитячого, їжа є джерелом речовин, необхід-
них для розвитку і росту. Продукти, які ми 
з’їдаємо, організм переробляє за допомогою 
травної системи. 

Для злагодженої ро-
боти усіх частин будь-
якого механізму необ-
хідний центр управління, який 
збирає, перетворює інформацію 
та видає накази. Функцію тако-
го штабу в людському організмі 
виконує мозок і його помічник  – 
спинний мозок, а дані переда ють 
нерви. разом вони становлять  
нервову систему. Вона складаєть-
ся з мільярдів взаємопов’язаних 
нервових клітин (нейронів), які 
блискавично передають між ор-
ганами інформацію, закодовану в 
електричних імпульсах.

кістки організму сполучені в міцну, 
але рухливу структуру – скелет. Ске-
лет підтримує тіло, надає йому фор-
ми, захищає внутрішні органи. До 
нього приєднано кілька шарів ске-
летних м’язів. За рахунок скорочен-
ня м’язів людина рухається і зберігає 
обране положення тіла. З кісток, їх 
з’єднань та скелетних м’язів склада-
ється опорно-рухова система. 

ТIЛА ЛЮДИНИ
Ней

рони не відновлюют
ься.

М’язи можуть і тягнути, і штовхати кістки.

Ко
ли
сь

 лю
ди 

жи
тим

уть до 150 років.

Людина впродовж життя з’їдає в середньому 30 т їжі.
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