
Водними 
стежками

ГО  «Центр муніципального 
та регіонального розвитку – 

Ресурсний центр»

В Україні «Кожна краплина має значення» є спільним проектом Програми розвитку Організації 
Об’єднаних Націй та компанії «Кока-Кола» в Україні (за підтримки ТМ “BonAqua”), метою якого є зао-
хочення до використання нешкідливих навколишньому природному середовищу промислових техно-
логій, підтримки відповідального управління водними ресурсами та сприяння підвищенню доступу до 
безпечної питної води. Програма розвитку Організації Обєднаних Націй (ПРООН) є глобальною мере-
жею ООН в галузі розвитку, організацією, яка виступає за позитивні зміни та надає країнам доступ до 

джерел знань, досвіду та ресурсів задля допомоги в усьому світі будувати краще життя.

Адреса: 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 26. 
Тел./факс (0342) 509-883    e-mail: if-msw@yandex.ru. 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЦЕНТР МУНІЦИПАЛЬНОГО 
ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ – РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР»

Думки, висновки чи рекомендації належать авторам та упорядникам цього видання і не 
обов'язково відображають погляди Програми розвитку ООН, інших організацій 

і закладів системи ООН та компанії “Кока-Кола” в Україні.

Це видання  виготовлено в рамках проекту «Кожна краплина має значення».

Друк СПД Семко Я.Ю., тел. (0342) 77-98-92. Наклад 2000 пр.   













Читайте, не позіхайте,
А загадки відгадайте!

Все це вода
1. Біжить, шумить, хвилюється, а добігла і загубилася. 

2. Із-за гаю, з-за діброви вийшли кралі чорноброві. Узяли 
водиці жбан, полили увесь лан.

3. Коли нема мене – чекають, коли прийду – усі тікають.

4. Сама вода і по воді плаває.

5. М‛якша від вовни, а прориває скелі.

6. По морю йде, йде, а на берег вийде – тут і пропаде.

7. Не дід, а сивий,
 Не спить, а стелиться,
 Вкриває землю й океан,
 А зовуть його…

8. Біле, як сорочка,                          
 Пухнасте, як квочка.
 Крил не має,
 А гарно літає.
 Що це за птиця,
 Що сонця боїться?

9. Біла морква взимку росте.

10. Без очей, а сльози ллє.

Цікаві факти про воду
Ми ніколи не будемо мати більше води, ніж маємо зараз.
Щодня з поверхні землі випаровується 1,000,000,000,000 (трильйон) 
тонн води
Вода - єдина субстанція, яка зустрічається в природі в трьох формах: 
твердій (лід), рідкої і у вигляді газу.
80% земної поверхні вкриті водою.
3% води на землі прісні; більша частина прісної води зберігається у 
замерзлому стані в льодовиках.
Середньостатистична людина складається з води на 50-80%. Ембріон 
людини складається з води на 95%, дитина на 70-80%, а доросла 
людина на 50-70%, тобто з віком людина всихає, організм людини 
зашлаковується і разом зі зменшенням частки води в організмі приходять 
хвороби і старість.
Кров людини на 83% складається з води. Кавун на 93% складається з 
води.
У найглибшій точці світового океану (Маріанський жолоб, 11034 м.) 
кинутій у воду залізній кульці потрібно більше години, щоб досягти 
океанського дна.
Недалеко від села Кергалан в Азербайджані є горюча вода. Від сірника 
вода спалахує блакитним полум'ям через наявність у її складі метану.
Забруднені підземні води очищаються протягом декількох тисячоліть.
Людина може обходитися 30 діб без їжі і менше тижня без води.
У склянці води міститься близько 8,000,000,000,000,000,000,000,000 
(8 септіліонов) молекул.
Вода – це основний розчинник в людському організмі. З її допомогою 
переносяться всі корисні речовини, вона ж виводить з організму шлаки 
та шкідливі речовини. 
Середньостатистична людина, користуючись водопровідною водою, за 
своє життя пропускає через організм від 80кг до 100кг хімічної бруду. І 
саме тому так важливо бути впевненим в якості води, яку ви вживаєте.
У складі мантії Землі води міститься в 10-12 разів більше, ніж у Світовому 
океані.
Вживання кофеїну й алкоголю призводить до обезводнення. На кожну 
випиту чашку кави або порцію алкоголю треба додатково випити 
склянку води. 
Морська вода замерзає при температурі -1,91°С.
Вода відбиває 5% сонячних променів, у той час як сніг - близько 85%. 
Під лід океану проникає тільки 2% сонячного світла.



З‛єднай початок прислів‛я чи приказки з його 
кінцем і прочитай зашифроване речення

1 Водичка - О чекай доброї погоди
3 Де верба, Н як не потече з неба вода
5 Не знаючи броду, В найстарша сестричка
7 Вилами А береги розмиває
8 Вода камінь Я вода не тече
2 Чайка сіда в воду - Т бо схочеш водиці
6 Буде погода, С не сунься у воду
9 Не брудни криниці, И довбає
10 Під лежачий камінь Д там і вода
4 Прудка вода Ж по воді писане

1 2 3 4 - 2 5 6 2 1 4 7 8 9 9 10

Українські народні прислів‛я та приказки 
про воду

Не тим крапля камінець довбає, що сильна, а тим, що часто 
падає!
Вода в решеті не встоїть!
Вода греблю рве!
З брудної води ще чистим ніхто не вийшов!
Чий берег, того і вода!
Всі ріки до моря ведуть.
Великі річки з малих джерел витікаю.
Земля найбагатша, вода найсильніша.
Впав, як камінь у воду.
Багато води сплило з того часу.

Струмочок по землі біжить,             
Співає, весело дзюрчить, 
Видзвонює, дзвенить, лунає, 
Бо дуже гарний голос ….. . 

Вода у нім така чистенька, 
То з бурунцями, то гладенька 
Вона холодна і в жнива, 
Прозора, свіжа і ….. 

Струмок біжить до нас здалека, 
І п‛є водичку в нім …..  
На берегах росте травичка,
Калина і густа вербичка. 

І звірі йдуть води попити,
Тут людям можна …..
Струмок дає всім прохолоду,
Запрошує: «Скуштуйте ….. !»

Під сонечком струмок сміється
І навіть срібним він здається.
Ще й зайчик сонячний стрибає
І людям серце …..

Струмок біжить, не спочиває,
Веселу пісеньку …..
Впадає десь далеко в річку,
Спокійну, тиху, невеличку.

Приносить їй свої дари
І ніжно каже: «Ось, .....».
Вливає в неї чисту воду
Щодень, у будь-яку …..

Не має часу спочивати,
Бо треба ріки ….. ,
Струмок видзвонює, спішить,
Із джерельця біжить, біжить.

В струмках малих багато сили.
Вони всю землю ….. ,
Зійдуться разом — стануть ріки!
Вони не висохнуть повіки

Течуть струмки у майбуття, 
А в них вода саме – життя!
Бо без води не можна жити
І нею треба ….. .    

Розчистіть кожне джерело,
Щоб засміялось, ….. ,
І щоб струмочок задзюрчав,
Із джерела початок ….. .

Джерельну воду щоб поніс
Через луги, горби і …. .
Тож хай біжить, у добрий час,
Хай напува здоров‛ям ….. !        

А тепер послухайте вірш і доберіть риму 
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