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Урок 2. Звідки беруться хвороби (продовження)
На попередньому уроці ти дізнався про те, як збуд-

ники хвороб потрапляють до організму. А ти пам’ятаєш, 
що таке бактерії та віруси? Яких правил потрібно дотри-
муватися, щоб захистити від них свій організм?
Деякі хвороботворні бактерії та віруси дуже сильні. 

Потрапивши в організм людини, вони можуть відразу 
викликати хворобу, часто дуже важку.
Лікарі різних країн багато працювали для того, щоб 

навчитися лікувати і попереджати важкі інфекційні хво-
роби. Тепер кожній здоровій дитині роблять щеплення 
проти них.
Щеплення — це введення в організм здорової люди-

ни особливої речовини — вакцини.
Інші мікроби, потрапивши в організм, не відразу по-

чинають діяти. Вони нібито затаюються і чекають сво-
го часу. Наприклад, в організмі людини зазвичай пере-
буває значна кількість бактерій, які можуть викликати 
ангіну, а людина цією ангіною не захворіє, якщо вона 
загартована, якщо її організм добре чинить опір мікро-
бам. Та варто організму ослабнути, як бактерії легко по-
трапляють усередину слизової оболонки і горло запалю-
ється.
А зараз давай поміркуємо, чому ослабляється орга-

нізм?

У р о к и  А й б о л и т яУ р о к и  А й б о л и т яУ р о к и  А й б о л и т я
езвичайні урокиезвичайні уроки

Анна Циба, вихователь

Любий друже! Пам’ятаєш доброго лікаря Айболитя, який 

лікував хворих звірів? Лікувати хворих — обов’язок кожного 

лікаря. Але дуже важливо навчити всіх людей (і краще з са-

мого малечку) берегти своє здоров’я. Доктор Айболить на 

своїх уроках навчить тебе того, як зміцнити своє здоров’я, 

що необхідно знати, щоб уникнути хвороб, як допомогти 

собі та іншим у біді й багато чого іншого. Будь уважним! 

Займайся із задоволенням!
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Хвороби виникають не тільки через бактерії та віру-
си. Існує багато інших, неінфекційних, хвороб. Розглянь 
уважно малюнки і дай відповідь: чим можуть захворіти 
діти, які зображені на них.

До нових зустрічей на уроках здоров’я!


