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Скелет захищає внутрішні 
органи. Череп людини обе-
рігає вразливий і дуже важ-
ливий орган – мозок. Ребра 

оберігають серце і легені. Хребет підтри-
мує голову і тулуб, захищає розміщений 
усередині спинний мозок. Хребет – го-
ловна опорна вісь нашого тіла. Він пру-
жинить, згладжуючи поштовхи і трясін-
ня, які виникають під час ходьби. 

Скелет дорослої людини складається з 
206 кісток. До кісток кріпляться 650 ске-
летних м’язів, які надають кісткам руху. 
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БЕРЕЗЕНЬ

Я дуже люблю птахів. Щодня, гуляючи в 
парку, спостерігаю за різними птахами: го-
робцями, синицями, повзиками, дятлами 
та граками, дроздами, шпаками, сорока-
ми, снігурами. Одного разу я почув, як на 
дереві хтось нявкав, і побачив там сойку. Я 
дізнався, що сойки – це птахи-пересмішни-
ки, що можуть відтворювати голоси різних 
тварин. З того часу я почав спостерігати за 
сойками, чув, як вони каркали, наче воро-
ни, і стрекотали, немов сороки. 

А ще одного разу взимку до нас на бал-
кон з парку залетіла синичка і знайшла на-
сіння соняшника. Насіння було багато, на 
балконі тепло, і вона ніяк не хотіла від нас 
летіти. Ми з мамою навіть встигли її сфото-
графувати.

СИНИЧКИ
Жовтогруді синички
Налетіли зграєю.
Дуже холодно їм взимку:
Корму вже немає.
Ми з матусею удвох їм допомо-

гали:
Годівничку змайстрували -
Синичок вітали.
Їм насипали насіння
та шматочки сала,
А пташки нам були вдячні,
Голосно співали.

Присяжна Оля, 8 років  
м. Красноармійськ,  

Донецької обл.

ОПОРНА ВIСЬ 
НАШОГО ТIЛА

ЦІКАВИНКИ ВІД ЛАПУНІ

• У дорослих менше кісток, ніж у дітей. Це тому, що з 
віком деякі кісточки зростаються, утворюючи більші 
кістки.

• Найбільша кістка людського тіла – стегнова: її довжи-
на може сягати 50  см. А найменша – стремінце за-
вдовжки лише 3 мм. Вона розміщена всередині вуха. 

• На черепі немає носа. Це тому, що ніс складається з 
хряща, а не з кісткової тканини.

Всередині  
довга кістка  

порожниста, а її  
головка – губчаста

Скелет

Хрящова 
тканина

Губчаста 
тканина 

Порожнина

Ущільнення

СОЙКА-ПЕРЕСМІШНИК
Йшов я якось через ліс
І почув ворону.
Я підняв цікавий ніс – 
Сойка заховалась в крону.

Далі лісом я пішов,
Кіт нявчить на дубі.
Пташку я лише знайшов,
Бачив на крилі блакитні смуги. 

Раптом вовк завив жахливо.
Подививсь я вправо, вліво,
Вгору очі я підняв – 
То я сойку за вовка прийняв.

І тоді я зрозумів,
Що ця сойка синьокрила
Знає мову всіх тварин.
Ось таке маленьке диво.

 Сашко Іванчук, 7 років, м. Чернівці

ПРАВДА ПРО ТВАРИН 
У ВІРШАХ

„Синичка снідає”
Фото Сашка Іванчука

Череп

Нижньощелепна  
кістка

Ключиця

Плечовий суглоб

Лопатка

Плечова кістка

Грудина

Ребра

Поперекові хребці

Ліктьовий суглоб

Крижова кістка

Кістки п’ястка

Куприкова кістка

Кістки зап’ястка

Стегнова кістка



КIСТКИ
Кістки тверді, їхня поверхня 

щільна. Всередині головки до-
вгих кісток і короткі кістки губ-
часті (пористі). Вони заповнені 
червоним кістковим мозком, 
в якому утворюються червоні 
кров’яні тільця. Довгі кістки по-
рожнисті. Завдяки такій будові 
кістки́  дуже міцні, але легкі. 

ОПОРНА  СИСТЕМА 

Довгі кістки, до яких належать 
обидві кістки передпліччя 
(ліктьова і променева), тов-
стіші на краях. Завдяки такій 
будові вони міцніші у місці 
з’єднання. 

Зап’ясток складається 
з восьми щільно розта-
шованих різних малих 
кісток. Вони з’єднують 
кисть з передпліччям, 
що дає можливість руха-
тися долоні у двох пло-
щинах. 

П’ясток складається з 
п’яти довгих кісток, до 
яких приєднані кісточки 
пальців – фаланги. Вели-
кий палець має дві фалан-
ги, а решта – по три. 

Плечовий суглоб з’єднує плечо-
ву кістку з лопаткою та ключи-
цею. Верхня частина плечової 
кістки має кулясту форму і по-
трапляє в чашоподібну виїмку в 
лопатці. Цей суглоб забезпечує 
рух в усіх площинах. 

Хребет складається з 33–34 
хребців, більшість з яких (24) 
нагадують кільця. Між хреб-
цями знаходяться диски (з 
хрящової тканини). Завдяки 
такій будові хребет дуже міц-
ний і еластичний. 

Ребра – це парні дугоподіб-
ні плоскі кістки. У людини є 
12 пар ребер. Зі спини вони 
всі з’єднані з хребцями 
грудної частини хребта. 

Суглоб ліктьовий діє точні-
сінько так, як завіси у двер-
цят шафи. Він забезпечує 
рух лише в одній площині 
для згинання і розгинання 
передпліччя. 

СУГЛОБИ
Кістки з’єднуються між собою су-

глобом. У тілі людини є приблизно 
100 суглобів. Суглоби рухомі. Че-
рез це твій ліктьовий суглоб згина-
ється і розгинається, а плечовий і 
кульшовий ще й обертаються. Ці-
каво, що на черепі є лише пара ру-
хомих суглобів, які забезпечують 
рухи нижньої щелепи під час жу-
вання і розмови.

Сухожилля – це волокниста тка-
нина, яка з’єднує м’язи з кістками, 
зміцнює і захищає суглоби і стабілі-
зує скелет. 

Хрящова тканина – еластична, 
але дуже міцна частина скелету. 
Вона вкриває поверхню суглобів 
і запобігає їхньому передчасному 
стиранню. А ще пом’якшує струси, 
яких ми зазнаємо, приземляючись 
на тверду поверхню після стрибка. 

З хрящів складаються вушні ра-
ковини, кінчик носа, ними зміцнені 
гортань, трахеї та бронхи. 

Ліктьовий
суглоб

Хрящова 
тканина

Головка 
стегнової 
кістки

Кульшова 
кістка

Лобова 
кістка

Верхня  
щелепа

Тім’яна кістка 
(ліва)

Потилична 
кістка

Скронева 
кістка (ліва)

Нижня 
щелепа

Очна ямка

Носова кістка (ліва)

Вилична кістка (ліва)




