
ВІДЧУТТЯ 
 

 
Куб льоду 

Вогонь  
 
Вчитель: Чи може хтось тримати шматочок льоду дуже довго? 
 
Комал: Я можу тримати його, але не довго, тому що мої пальці замерзнуть. 
 
Вчитель: Добре. Чи є тут хтось, хто може тримати руки над вогнем ? 
 
Бгараті: Нізащо! Вогонь надто гарячий, і ми можемо отримати опік! 
 

 
 
Вчитель: Правильно! Чи може хтось зараз сказати мені, скільки важить футбольний або тенісний 
м’яч? 
 
Моган (тримаючи обидва м’ячі): Я не можу сказати вам, скільки вони важать, але м’яч для футболу 
важчий за тенісний м’яч.  
 

 
 
Вчитель: Добре. Чи спав хтось на лаві раніше? 
 
Дінеш: Я спав! На ній важко спати дуже довго. 
 
Вчитель: Я погоджуюсь з тобою. Може хтось сказати мені, чи він знає, наскільки холодний лід, 
наскільки гарячий вогонь, наскільки важкий бейсбольний м’яч і наскільки тверда лава? 
 
Раві: Я скажу. Ми можемо відчувати лід, вогонь, бейсбольний м’яч і лаву нашими руками. 



 
Вчитель: Діти, запам’ятайте, що ця здатність відчувати – також називається відчуттям. Ми можемо 
відчувати холод, тепло, вагу, сухість, вологу, гладке, тверде тощо. Коли ми когось чи чогось 
торкаємось, це називається дотиком. Завдяки нашій шкірі, ми можемо відчувати різні речі. Дотик – 
це наш перше відчуття. 
 

 
 
Хтось із вас куштував морозиво? 
 
Жатін: Пане, я певна, що всі куштували. Воно солодке на смак. Я люблю морозиво! 
 
Вчитель: Може хтось скаже, який на смак апельсиновий сік? 
 
Ракеш: Апельсиновий сік різкий. 
 
Вчитель: Чому ти так думаєш? 
 
Ракеш: Я спробував апельсиновий сік язиком і зрозумів це. 
 
Вчитель: Діти, за допомогою смаку ми можемо відчути солодке, кисле, гірке, пряне тощо. Тому смак 
є нашим другим відчуттям. Язиком ми можемо відчути різні смаки. 
 
Міна, можеш розповісти нам, як ти обираєш свої парфуми? 
 

 
 
Міна: Це просто. Я купую ті, аромат яких мені подобається. 
 
Вчитель: Слухайте діти, за допомогою відчуття запаху ми можемо сказати: чи є запах приємним, 
або неприємним. Наш ніс допомагає це відчути. Відчуття запаху це наше третє відчуття. 
 
Вчитель: Комале, якого кольору небо? 
 
Комал: Пане, воно блакитне. 
 
Вчитель: Бгараті, якого кольору твої ланцюг і каблучка? 
 
Бгараті: Пане, ланцюг золотий, а каблучка срібна. 
 
Вчитель: Ніла, ти можеш сказати, як люди знають, якого кольору ці речі? 



 
Ніла: Ми можемо бачити кольори нашими очима. 
 
Вчитель: Так, ти права. Запам’ятайте, що за допомогою нашого зору, ми можемо бачити різні 
кольори та форми. Тож зір – наше четверте відчуття, і очі допомагають нам вирішити це. 
(Шумно за вікном) 
 
Раві: Пане, чи можемо ми зробити перерву? 
 
Вчитель: Чому? 
 
Раві: Шум назовні заважає нам слухати Вас. 
 
Вчитель: Які різновиди шуму ти чуєш? 
 

 
 
Раві: Це шум від групи людей, крик дітей і машин. 
 
Вчитель: Чи можеш ти сказати, як ти зрозумів, що це за шуми? 
 
Раві: Пане, я зміг розрізнити їх моїми вухами.  
 
Вчитель: Правильно, Раві. Запам’ятайте, що за допомогою наших вух, ми можемо чути різні шуми і 
можемо сказати, звідки вони беруться. Це – наше п’яте відчуття. 
Отже, всього є п’ять відчуттів. 
Тепер ви знаєте, що ми відчуваємо нашою шкірою, смак – язиком, запах – нашими носами, бачимо 
– очима і чуємо за допомогою наших вух. Ми маємо усі п’ять відчуттів. 
 

 
 
Тож люди – живі істоти з п’ятьма відчуттями.  
 
Комал: Пане, чи всі живі істоти на землі мають п’ять відчуттів, як ми? 
 
Вчитель: Чи може хтось відповісти? 
 
(Мовчання у класі) 
 
Вчитель: Ні. Деякі живі істоти мають п’ять відчуттів, як і ми, а деякі можуть мати чотири відчуття, 
три, два, або одне. Так як ми, мають п’ять відчуттів тварини і птахи. Комахи можуть мати чотири, 
три або два відчуття, а рослини – тільки одне. Нам дуже пощастило мати усі п’ять відчуттів, тому 
слід бути дуже обережними з ними. 
 



Питання: 
1) Що означає відчуття? 
2) Як багато відчуттів існує? 
3) Можете назвати усі відчуття? 
4) Яка найменша кількість відчуттів у живої істоти? 
5) Яка найбільша кількість відчуттів у живої істоти? 
6) Скільки відчуттів у неживого? 
 
 
Підберіть відповідну пару: 
 
Ekendriya   Три відчуття 
Beindriya  П’ять відчуттів 
Teindriyas  Одне відчуття 
Chaurindriya  Чотири відчуття 
Panchendriya  Два відчуття 
 


