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Там, де наші очі бачать 
Звичні речі побутові,
Мікроскоп сприймає, наче
Велетенські забудови.
Де був порох, там бруківка,
Де чистенько – стало бридко,
Де гладеньке скло блищало,
Натекли патьоки лави…
Не лякайтеся,
Придивляйтеся!

ЗАВДАННЯ ВІД лАпуНІ
1. Довідайся у батьків.
•	 Які винаходи зробили 
        за допомогою мікроскопа?
•	 Що	можна	побачити	за
        допомогою мікроскопа?
2. Попроси у батьків подарувати
     тобі мікроскоп.

Пемза пориста та темна,
Чи старий шматок кори?
То мурахи чи терміти
Прогризали ті ходи?
Та є люди відчайдухи,
Що не знаючи страху,
Варять темні каменюки
У крутому кип’ятку. 
Це для них звичайна справа
Намолоти  _____________!

Це труба від водогону
Чи морський канат товстий,
Той, що витримає тонну,
А можливо, що і дві?
Ні, не товста це лозина,
Це  ____________________ !

Біле, липке павутиння,
Наче фарбою покрито.
Павуків таких донині
Ще не бачили на світі!
Може, це рідка сметана
Чи крем-маска для лиця?
А насправді це звичайна
 _______________________!

Ось фрагмент такої карти,
Що у світі на знайти!
То не Товтри, не карпати,
Не річки і не ліси!
Лабіринти неповторні,
В них блукати все життя.
Візерунки та шифровки
Свідчать, хто тут: він чи я?
Важко буде здогадатись:
Це  _____________________ !

Мікроскоп
Ти носиш окуляри, які допомагають краще ба-

чити? А може, знаєш людей, у яких вони є? Тоді по-
дивись через окуляри. Предмети будуть виглядати 
зменшеними або збільшеними.

розглянь через скельце окулярів (лупу) крапли-
ну дощової води. Ти побачиш, що вона трохи збіль-
шиться, але не зможеш розгледіти безліч істот, які в 
ній живуть. А як їх можна побачити? Учені викорис-
товують для цього спеціальний прилад – мікроскоп. 

Це слово походить від двох грецьких слів: „мі-
крос” – малий і „скопос” – спостерігати. Тобто мікро-
скоп – це прилад, який використовують для того, 
щоб побачити крихітні предмети або їхні частини, 
невидимі неозброєним оком. Мікроскоп  допомагає 
вченим досліджувати таємниці мікросвіту.

Вірші Олени крижановської



Чи то корені, чи дрова,
Чи будують міст міцний?
Чи залізна то дорога
Із завалами на ній? 
Бачу, наче товсті гілки
Напиляли на шматки.
Наче ребра у скелета,
 _______________________!

ЗАВДАННЯ ВІД РоЗумНикА
 Розгадай загадки. У цьому тобі допоможуть уважність, 
 уміння добирати риму та цей перелік фраз: 
•	 крупинки	перцю	й	солі,
•	 від	гітари	то	струна,	
•	 застібка-липучка,
•	 шкаралупа	від	яйця,
•	 голка	з	ниткою,
•	 трохи	кави,
•	 зубна	нитка,	
•	 відбитки	наших	пальців,
•	 леза	бритви	й	волоски,
•	 головка	сірника,
•	 зубна	щітка,
•	 людини	волосина.

Може, віник велетенський,
Може, то зміїний хвіст?
Чи в’язанка із соломи,
Чи такий рівненький хмиз?
Як у настрої – співає,
Як ударити – гарчить.
Бас низький глибокий має,
І звучить у ньому мідь.
Не лякайтеся дарма –
 __________________________ !

Ой, які страшні гаки!
клацають, мов зуби!
І стирчать на всі боки
Петлі з дроту грубого.
роздивляєшся коли,
Не вгадаєш близько – 
Це сучасна борона 
Чи міцна підвіска?
Ні, це зовсім інша штучка:
Просто  _________________ !

Монстр у ванні причаївся,
Тягне щупальця з полиці.
Голки, наче в дикобраза,
Не впізнати їх одразу.
Не морський їжак на дні,
Не корали в глибині,
Не отруйних голок гілка,
А звичайна  ________________ !

Обережно, обережно!
Справжній пристрій для пожежі!
Небезпечніше, ніж лава,
Що застигла край вулкану.
Це не бомба з літака,
А  __________________ !

Сірі й білі валуни,
Наче брили кам’яні.
Що це, залишки обвалу?
Бо нападало немало.
Не між скелями в землі,
А на вашому столі!
То не берег біля моря,
А  ___________________ !

Щось кошлате, страхітливе,
Наче відьмина коса.
Чи то пряжа із кропиви,
Чи мочало для хвоста?
Що це, сіно для корови
Або кістка з діркою?
Це виделка з макаронами?..
Ні, звичайні  _____________!

З ізоляцією труби
Або м’ясо на кістках?
Що це товстелезне, грубе
У лахмітті – просто страх!
Навіть подивитись гидко,
А це просто _______________ !


