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Однак для початку вирішіть моє завдання. А точніше, знайдіть серед цих завдань так звані
«задачі- ловушки». Ну, тобто ті з них, які неможливо вирішити.
1.
Раніше у Тані було 7 кульок,
потім їх стало на 3 менше. Скільки
кульок тепер у Тані?
2.
Коли у коробку поклали 6
олівців, їх стало 10. Скільки олівців
було у коробці спочатку?
3.
У Сашка 14 яблук, а у Колі - на
6 менше. Скільки яблук у Мишка?
4.
На вулиці гралися 5 дівчинок
та 6 хлопчиків. Після обіду семеро дітей
пішли додому. Скільки дітей гралося на
вулиці?
5.
На гілці дозріло 10 яблук.
Кілька яблук зірвали. Скільки яблук
залишилося на дереві?
6.
У Віті 10 солдатиків, а у Васі
на 4 більше. Скільки солдатиків у Васі?

інші скотарські племена, які витискували
попередні.
Хвиля за хвилею кочовики переміщалися
на захід, аж поки десь близько 1500 року до
нашої ери тут не з’явилися кимерійці - кочові
вершники, перші мешканці України, назва
яких дійшла до нас.

Історії про історію України
Історія перша
Від трипільців до кимерійців
Перша моя розповідь про те, що було на
землях, де нині живуть українці.
Напевно, ви знаєте, що колись тут
знаходилася країна (її називали так –
Київська Русь), яку нинішні українці, росіяни
та
білоруси
вважають
своєю
прабатьківщиною.
Однак не всім, можливо, відомо, що
селитися на цих землях люди почали значно
раніше - приблизно 150 тисяч років тому!
Пізніше – на рубежі V і VI тисячоліть до
нашої ери - тут з’явилися трипільці, що
поселилися у долинах Дністра, Бугу і Пруту, а
згодом й на берегах Дніпра.

Про кимерійців відомо небагато, хіба що
те, що вони були
першими
на
цих
землях скотарями, які
перейшли
до
кочового
образу
життя. А ще, що вони
їздили
на
конях,
завдяки
чому
їх
військо, на відміну від
інших скотарів, вже
складалося з вершників.
Греки
називали
кимерійців
«споживачами
кобилячого
молока».
Цікаво,
що
Гомер,
знаменитий
давньогрецький
поет,
оповідаючи
про
північне узбережжя Чорного моря у своєму
творі «Одісея», називає цю землю «землею
кіммерійців».
Пізніше тут з’явилися…
Утім, подальшу історію цих земель я вам
розповім наступного разу. А поки що вирішить
моє невеличке завдання. Ось це:

Найбільшого
розквіту
так
звана
трипільська культура набула у період з 3500
по 2700 роки до нашої ери. Тоді тут можна
було зустріти величезні, як на той час, села,
де мешкало до 600-700 людей. Трипільці
жили у довгих та вузьких спільних оселях, де
кожна сім’я мала свою власну, розгороджену
на кімнати, частину житла.
За дві тисячі років до нашої ери трипільців
змістили кочовики - войовничі племена, що
переміщувалися з місця на місце у пошуках
нових пасовиськ. Слідом за ними рухалися

.

Знайдіть на малюнку дві однакові вази
кімерійців.

Світ без секунд
Чи знаєте ви, що звичні нам годинники не
завжди були такими, якими вони э зараз?
Адже спочатку люди рахували час за
допомогою сонячних, піскових та водяних
годинників.

Механічні ж годинники, якими ми
користуємося з вами і досі, вперше
згадуються у давніх візантійських текстах, що
датуються 578 роком.
Ці годинники мали лише одну стрілку годинникову. Оскільки тоді такі годинники
були
величезними
за
розміром,
їх
розміщували на вежах.
Деякі з них і досі можна побачити у різних
куточках світу. Ось, наприклад, перед вами
годинник
з
вежі
Святого
Стефана
Вестмінстерського
палацу
у
Лондоні
(Великобританія).

У сонячних годинниках час визначався за
величиною тіні, яку відкидав якийсь предмет
(наприклад, звичайний кілочок).

Пісковий годинник працював стільки,
скільки часу було потрібно для того, щоб
пісок з верхньої колби пересипався у нижню.
Після цього такий годинник потрібно було
перевертати.

Водяні годинники працювали, як піскові.
Ось
тільки
замість
піску
в
них
використовувалася вода, що виливалася з
посудини. Незважаючи на те, що цими
годинниками
вже
давно
ніхто
не
користується, на згадку про них нам
залишилася приказка: «Багато води витекло»
(що означає «пройшло багато часу»).

Потрібно сказати, що у ті часи люди зовсім
інакше сприймали час та відстань, оскільки
швидкість пересування тоді була зовсім
невеличкою. Наприклад, уявіть собі: від
Лондона до Риму мандрівник добирався цілих
сім тижнів!
Для більшості людей за годинники
слугували церковні дзвони, що скликали
віруючих на молитву.
Утім, особливої потреби тоді знати точний
час й не було. Тому й хвилину як відрізок часу
тоді не дуже й сприймали. Що вже казати про
секунду!
Потреба у таких маленьких одиницях часу
виникла набагато пізніше - коли людям
знадобилося точно вимірювати час. Тобто
значно ближче до наших днів.

Блакитна планета

Скільки материків у Землі?
Усю сушу Землі зазвичай поділяють на
частини світу та материки, а ще - на півкулі:
Західну і Східну, Південну і Північну.

Західна півкуля

Усі найвищі вершини Землі розташовані в
Азії.
Саме тут, наприклад, є гори Гімалаї з
найвищою вершиною світу Джомолунгом
(Еверестом), висота якої становить 8848
метрів над рівнем моря.
Але є на Землі й інші дуже високі гори.
Наприклад, такі:
•
вулкан
Аканкагуа
(Аргентина, Південна Америка)
- 6960 метрів;
•
Мак
Кінли
(США,
Північна Америка) - 6194 метри;
•
Кіліманджаро (Африка)
- 5895 метрів;
•
Вінсон (Антарктида) 5140 метрів;
•
Ельбрус (Європа) 5633 метра;
•
Косцюшко (Австралія) 2230 метрів.

Східна півкуля

Існує шість частин світу: Європа, Азія,
Америка, Африка, Австралія і Антарктида.
Європа, Африка, Австралія, більша
частина Азії та пів-Антарктиди розташовані у
Східній півкулі. У Західній півкулі розташовані
Америка, невеличка частина Азії та півАнтарктиди.
Найвища частина світу - Антарктида. Її
середня висота над рівнем моря становить
2040 метрів.
Найнижчою є Європа. Її висота над рівнем
моря становить приблизно 300 метрів.

Поверхню Землі поділяють також на
материки.
Материків також шість: Євразія, Африка,
Південна
Америка,
Північна
Америка,
Антарктида й Австралія.
Ви, напевно, вже звернули увагу, що у
поділі Землі на частини світу і материки існує
невеличка відмінність.
Дві частини світу - Європу й Азію –
об’єднують в єдиний материк Євразію.
А ось частину світу Америку, навпаки,
поділяють на два материки - Північну і
Південну Америку.

Подивіться, яку площу займає кожен із
шости материків:
•
Євразія - 55 мільйонів
квадратних кілометрів;
•
Африка - 30 мільйонів
квадратних кілометрів;
•
Північна Америка - 20
мільйонів
квадратних
кілометрів;
•
Південна Америка - 18
мільйонів
квадратних
кілометрів;
•
Антарктида
14
мільйонів
квадратних
кілометрів;
•
Австралія
8,5
мільйонів
квадратних
кілометрів.
Загальна площа всіх материків становить
139 мільйонів квадратних кілометрів.
Інші 10 мільйонів квадратних кілометрів
суши займають острови в морях і океанах.

Південна півкуля
Найбільший материк - Євразія. На його
території, як ви вже зрозуміли, розташовані
дві частини світу - Європа і Азія.
Африка - другий за величиною материк
Землі.
Материки Північна і Південна Америка,
розташовані у Західній півкулі, з'єднуються
вузьким
Панамським
перешийком,
створюючи, таким чином, один материк.
Австралія - найменший материк, що
розташований у Південної півкулі.
До речі, як стверджують науковці, колись
на Землі, дуже-дуже давно, був лише один
материк, що мав назву Пандея.

Північна півкуля
До речі
Чи знаєте ви, скільки океанів (рахучи лише водні, повітряний не підходить) офіційно є на Землі?
Виберіть правильну відповідь:
а) два;
б) три;
в) чотири;
г) п’ять.

Сім чудес світу
Історія перша
Піраміди давніх єгиптян
Чи чули ви коли-небудь про сім чудес
світу? Їх відбирали ще давні греки багато
століть тому!
І сталося це так.
Ще у ті далекі часи люди будували чудові
пам’ятники.
Їх
зараз
ще
називають
пам’ятниками архітектури.
І ось одного разу давні греки подумали: а
давайте но ми спробуємо обрати серед них
найкращі.
Так вони і зробили. З усіх памятників, які
вони знали, греки відібрали сім найгарніших і
назвали їх так – «сім чудес світу».
І, знаєте, чому? Тому, що вони й насправді
були чудові!
Ось вони, перед вами –

Варто сказати, що зберігся з того часу
лише
один
з
цих
пам’ятників
давньоєгипетські піраміди, про які я вам зараз
трохи й розповім. Про те ж, куди подівалися
інші чудеса, ви дізнаєтеся пізніше. Добре?
Ну от. Побудували ці піраміди давні
єгипетські царі (їх тоді називали фараонами).
Найбільш відома з них - піраміда Хеопса була побудована на початку XXVII сторіччя
до нашої ери (тобто приблизно 4 тисячі 700
років тому, уявляєте, як давно?).

До речі, а чи знаєте ви, що означають
слова «до нашої ери»?

Річ у тому, що наш відлік часу (так звана
система літочислення) пов'язаний з вірою в
Ісуса
Христа,
рік
народження
якого
вважається першим роком.
Тобто якщо якісь події відбулися за 100
років до народження Ісуса Христа (до
першого року), люди кажуть, що це було «у
100-м році до нашої ери».
Якщо ж ці події відбулися через сто років
після його народження, люди кажуть, що це
було «у 100-му році нашої ери», або просто
«у 100-му році».
От, наприклад, коли ми кажемо, що якась
подія відбулася у 2010 році, це означає, що
це сталося у 2010 році після народження
Ісуса Христа, або у 2010 році нашої ери.
Але повернемося до пірамід, добре?

Піраміда Хеопса – найвища з усіх. Її
висота - цілих 147 метрів!
А будували її двадцять років. У будівництві
цієї піраміди брало участь близько ста тисяч
чоловік.
При цьому працювали тут раби, тому й не
дивно, що їхню працю ніхто не цінував. Вони
тисячами вмирали, їх замінювали кожні три
місяці, і скільки їх взагалі після цього
залишилося, невідомо.
Піраміди були гробницями фараонів тобто будинками, в яких повинні були
зберігатися їхні тіла після смерті.
Давні єгиптяни вірили, начебто справжнє
життя людини розпочинається лише після
того, коли людина вмирає.
Тому й будувалися такі своєрідні
«будинки» для фараонів.
Але годі про це. Краще вирішить мою
загадку, що якраз й пов’язана з цією темою.
Отже, допоможіть мандрівникові дістатися
піраміди:

Іоанівни. Тому юний Мюнхгаузен постійно
бував при дворі імператриці і брав участь в
усіх парадах.

Справжній барон Мюнхгаузен
А
ця
моя
розповідь
–
про
всесвітньовідомого барона…
Звичайно ж, ви чули про барона
Мюнхгаузена, так? І не тільки, напевно, чули,
а й читали усі його історії. Я не помилився?
Наприклад, про те, як барон за допомогою
звичайного турецького боба, городнього
овоча, що виріс до неба, дістався до Місяця.
Або як він літав на гарматному ядрі…
Дуже дивні ці історії, я б навіть сказав,
фантастичні. Чи не так? До речі, якщо ви ще
не читали історії Мюнхгаузена, обов’язково
зробіть це!
А от чи знаєте ви, що барон існував
насправді? Хоча й не все, про що він
розповідав, було, звичайно, правдою…

Звали цю людину так – Ієронім Карл
Фрідріх
барон
фон
Мюнхгаузен.
Він
народився 11 травня 1720 року у маєтку
Боденвердер неподалік від Ганновера (це
Німеччина).
Коли Ієроніму виповнилося 15 років, він
пішов
на
службу
до
герцога
Брауншвейгського, а через два роки став
пажом у його сина, принца Антона. Оскільки
принц проходив службу у Росії, Мюнхгаузену
довелося переїхати у цю країну.
На той час Антон Брауншвейгський
сватався до Анни Леопольдівни, племінниці
тодішньої
російської
імператриці
Анни

Анна Леопольдівна

Антон Ульрiх

Анна Іоанівна
1739 року відбулося пишне весілля Антона
Ульріха і Анни Леопольдівни.
У цей саме час Ієронім вирішив перейти на
військову службу. І незабаром Гіронімус Карл
Фрідріх фон Мініхаузин (так його записали у
документах) став корнетом Брауншвейгського
кірасирського полку.
Завдяки заступництву Антона Ульріха
Мюнхгаузен вже через рік отримав звання
поручика і почав командувати першою ротою
цього полку. У 1740 році померла
імператриця Анна Іоанівна, яка перед
смерттю проголосила спадкоємцем престолу
Іоана III, сина Анни Леопольдівни та Антона
Ульріха.
Оскільки Іоанн був ще маленький, правити
країною почала Анна Леопольдівна.

Іоан III

Однак вже наступного року стався
дворцовий переворот, внаслідок якого владу
в країні захопила цесарівна Єлизавета, дочка
Петра Великого.
Анну Леопольдівну, Антона Ульріха та іх
оточення було заарештовано.
Їх заточили у Ризькому замку. І поручик
Мюнхгаузен, який служив у Ризі, сам того не
бажаючи, перетворився на охоронця своїх
колишніх покровителів.
1750 року у Німеччині помер батько
Ієроніма, і він поїхав разом зі своєю
дружиною на батьківщину.
Більше у Росію барон ніколи не
повертався.
Так закінчилася «російська одисея»
барона Мюнхгаузена, без якої не було б його
дивних оповідань.

З 1752 року Ієронім Карл Фрідріх фон
Мюнхгаузен жив у родовому маєтку в
Боденвердері.
Барон багато розповідав про свої пригоди
в Росії. Він був чудовим оповідачем і
частенько придумував якісь небувальщини.
Поступово ці веселі фантазії Мюнхгаузена
про полювання, військові пригоди і подорожі
стали відомими у Німеччині.

Щоправда, спочатку люди сприймали його
оповіді як справжню брехню, і Мюнхгаузен
отримав дуже образливе прізвисько –
«барон-брехун».
Але у 1785 році німецький учений і
літератор Рудольф Эрих Распе літературно
обробив ці історії, після чого видав целую
книжку про пригоди барона Мюнхгаузена.
Ця книжка викликала величезний інтерес
читачів, і відношення до барона змінилося.
Ось і вся моя історія про барона
Мюнхгаузена – людину та літературного
героя…
А тепер вирішить завдання.
Допоможіть барону Мюнхгаузену на
гарматному
ядрі
дістатися
до
цього
загадкового замку.

Трохи про нас і наш організм
Чи знаєте ви, що…
…Організм
людини
складається
з
10000000000000 (десять трильйонів) клітин.

…Скелет дорослої людини складається
приблизно з 220 кісток, з'єднаних між собою.
Найміцнішими є кістки черепа. Вони дуже
тверді - археологи знаходять черепи людей,
які померли багато тисяч років тому. Усі інші
кістки їхнього скелета давно стліли і
перетворились на порох. А череп зберігся до
наших днів.
…В організмі людини налічується майже
400 скелетних м'язів, які скорочуються
відповідно до його волі.
…Один
із
найсильніших
м'язів
гомілковий. Він може піднімати вагу в 130
кілограмів.

…Головний мозок людини знаходиться в
черепі. Важить він у чоловіків - 1375 г, у жінок
- 1245 г, але розмір мозку не вказує на
розумові здібності.
…У корі великих півкуль налічується
близько 14 млрд. нейронів.
…Капіляри в 50 разів тонші від найтоншої
людської волосини.
…У здорового дорослого пульс - 75 ударів
за хвилину, а в новонародженого - 140.
…У звичайних умовах людині потрібно 22,5 л води на день. А при фізичній праці, в
спекотну погоду - 5-6 л.
…За добу слинні залози виробляють від
0,5 до 2л слини.

…Зуб - живий організм. Загальна довжина
всіх канальців одного зуба дорівнює 1 км.
…Вчені виявили, що у 1 міліграмі зубного
нальоту до 8000 млн. живих мікробів, які
руйнують зуби і ясна. Тому потрібно цей наліт
знищувати за допомогою зубної щітки та
пасти.
…Вислови «молочні» зуби та зуб
«мудрості»
належать
давньогрецькому
лікарю та мислителю Гіппократу.

…За розміром серце майже таке, як кулак
йото господаря, і важить до 530 г.
…За одну хвилину серце перекачує
близько 4 л крові, якщо людина спить. А коли
швидко йде, то 10-12 л. Протягом року
кількість перекачаної крові сягає 3000 тонн. В
організмі дорослої людини 5-6 л, організмі
дитини - 3л.
…Серце - це невтомний мотор, який
безперервно виштовхує кров і примушує її
оббігати все тіло за 26 секунд.

…Шкіра - зовнішній покрив тіла. Її площа
приблизно дорівнює 2 кв.м.
…У шкірі людини є понад 2 мільйони
потових залоз, здатних виділяти до 12 л поту
на добу.
…1 кв. см брудної шкіри містить 40000
мікробів.

…
Верхній
шар
шкіри
повністю
оновлюється через кожні кілька місяців. Її
найдрібніші частини весь час відмирають і
опадають, наче пожовкле листя з дерев, їм на
зміну виростають нові.
…Кров оновлюється ще частіше - через
кожні 130 днів.

…Нігті ростуть швидко, по 0,1-0,2 мм
щодня.
…В 1 г бруду, що міститься під нігтями,
знаходиться до 380 млн. мікробів.
…У людини щодня випадає 30-50 волосин,
одночасно стільки ж волосинок виростає.
…В середньому волосся голови росте за
рік на 25 см.
…Волосся живе від 2 до 4 років.
…А от волосся вій змінюється кожні 3-5
місяців.

…Клітини, які живуть у кишечнику, живуть
лише 24 години.
…За добу людина вдихає близько 12 тис.
л повітря. Якби волоски слизової оболонки
носа не виводили із шляхів дихання пил, то
за 70 років в легенях людини його зібралося б
близько 5 кг.
…За добу виділяється 1 г сліз, а за рік 0,5
л.
…99% Слізна рідина людини складається
з 99% води і 1% солі.
…Наші легені безперервно виконують
велику роботу. Якби вони перекачували не
повітря, а воду, то тільки за одну ніч підняли
б на висоту другого поверху 0,5 тонн води.
Ось такий потужний дихальний апарат
створила природа!
… І останнє. Давні греки вважали, що за
все на світі відповідають боги. Так, за
здоров’я відповідає богиня, яку вони
називали так Гігія. Цю богиню вони
зображали з чашею, що була обвита змією.

Ну, ось і все.
Пишіть!
Нагадую свою електронну адресу –
info@vrakov.net
А знайти мій сайт можна отут –
http://improvisus.com/ua
Бувайте!
Ромчик.

Відповіді на загадки:
Стор. 2. Неможливо вирішити 7 та 8 завдання. Не вірите? А ви спробуйте :)
Стор. 3. Однакові 2 та 5 вази
Стор. 6. П’ять. (Річ у тому, що у 2000 році Міжнародний гідрографічний союз вирішив виділити з
Атлантичного, Індійського і Тихого океанів так званий Південний океан – четвертий за розмірами
океан Землі, що оточує Антарктиду.)
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