
 

Розділ 3. Тема  4 (11). Що таке конфлікт? 

Пропонований зміст 
Поняття конфлікту.  
Причини та джерела конфліктів.  
Види конфліктів.  
Деструктивні та конструктивні шляхи розв’язання конфліктів. 

Проблемні запитання для заняття 
- Що таке конфлікт? 
- Які причини виникнення конфліктів і чому їх важливо знати? 
- Які бувають конфлікти за видами? 
- Як конструктивно вирішувати конфлікти? 

Очікувані 
результати 
навчання для 
учасників заняття: 
 

Учень/учениця: 
- визначає свої потреби, бажання, інтереси та цілі; 
- ідентифікує причини та наслідки виникнення конфліктів у 

різних ситуаціях; 
- моделює ситуацію з конструктивним залагодженням 

конфліктів; 
- пояснює вибір власних альтернатив і рішень з огляду на 

вплив зовнішніх чинників; 
- розрізняє ситуації, коли силу переконання використали з 

позитивними чи негативними намірами; 
- протидіє виявам тиску, агресії, маніпуляції і неповаги щодо 

себе та інших осіб; 
- розуміє взаємовплив емоційного стану, переконань, 

поведінки всіх учасників спільної діяльності; 
- толерантно ставиться до поглядів, переконань, інтересів і 

потреб інших осіб, що не загрожують здоров’ю, безпеці і 
добробуту; 

- визначає відмінності між людьми як ціннісну ознаку 
індивідуальності; 

- називає та пояснює моделі безпечної поведінки згідно з 
інструкціями і правилами в соціальному середовищі 

Ключові поняття та 
ідеї 

Конфлікт, причини конфлікту, види конфлікту, деструктивні та 
конструктивні поведінка в конфлікті  

Підготовка до 
заняття  

Необхідні матеріали:  
місце для проведення ранкової зустрічі та рухливих вправ, 
підготовка столів та стільців для роботи в групах, папір, 
маркери, технічні засоби навчання, девайси тощо (за потреби), 
аркуші фліпчарту, аркуші паперу А4, різнокольорові стікери. 
Роздаткові матеріали: 
Додаток 1. Інформаційне повідомлення «Історія від Вовка»; 
Додаток 2. Кейси для розуміння причин конфліктів; 
Додаток 3. Картки для рольової гри «Апельсин» 
 



 

КРОК 1. Ранкова зустріч (якщо заняття інтегрованого курсу «Культура 
добросусідства» є в розкладі першим за порядком) / Вступна частина 

Мета: актуалізувати інтерес до теми, підвищити активність учасників, 
провести діагностування групи щодо наявного досвіду стосовно теми заняття. 

Час: до 15 хвилин. 
Інструкція: 

1. Привітання. Учні стають у коло і, по черзі звертаючись до сусіда/сусідки 
продовжують фразу: «Я радий/рада тебе бачити, тому що…» 

2. Новини класу та оголошення / щоденні новини. Дитина тижня/дня/місяця або 
доброволець/доброволиця заповнює шаблон «Новини класу та оголошення / 
щоденні новини». Учитель/учителька анонсує учням, що вони робитимуть на 
занятті. 

3. Групове заняття. Учитель/учителька пропонує учням об’єднатися в групи по 4–6 
осіб (тих, хто сидить поряд / простим розрахунком).  
Якщо кількість учнів ділиться на 7, можна завчасно підготувати букви «к-о-н-ф-
л-і-к-т» на картках різного кольору за кількістю груп. Наприклад, при 28 учнях у 
класі – 7 букв синіх, 7 – зелених, 7 – жовтих, 7 – чорних. Можна зробити на 
стікерах різних кольорів. Перемішати їх, роздати учням, запропонувати скласти 
і назвати слово, яке зашифровано, відповідно до кольору. Учні рухаються по 
класу, шукають букви такого ж кольору у своїх однокласників/однокласниць і 
потім складають слово. Завчасно треба подумати про місця, де будуть потім 
працювати групи. 
Коли учні зрозуміли, що зашифровано слово «конфлікт», або учитель/учителька 
озвучив/озвучила, що далі учні будуть працювати з поняттям «конфлікт», варто 
запитати в учнів, як вони його розуміють, і після цього дати визначення. 
Далі учитель/учителька пропонує кожній групі придумати слова-асоціації до 
поняття «конфлікт», які б починалися на кожну з букв слова (к-о-н-ф-л-і-к-т). Для 
візуалізації поняття «конфлікт» варто написати на дошці або аркуші фліпчарту в 
довжину.  
Після того як групи напрацюють асоціації, по черзі називають їх до кожної 
букви, а учитель/учителька фіксує асоціації біля букв на дошці / аркуші 
фліпчарту.  
Далі варто обговорити асоціації, які виникли в групі. Зазвичай серед асоціацій є 
позитивні та негативні, і тут учителю/учительці варто зазначити, що це 
нормально, бо конфлікт може мати різні полюси. Також варто звернути увагу, 
чи зазначені в асоціаціях причини конфліктів та шляхи їхнього вирішення. 

4. Обмін інформацією. Висловлення позиції та спільне обговорення різних 
поглядів і ставлень до конфлікту. 
Учитель/учителька зазначає, що в попередній вправі учні навели багато 
асоціацій до слова «конфлікт». Деякі з них позитивні, деякі – негативні. Далі 
учитель/учителька просить уявити лінію, проведену з одного кута кімнати в 
інший (можна справді накреслити таку лінію або аркушами позначити її початок 
та завершення).  



Після цього просить тих, хто вважає, що конфлікт між людьми – це завжди 
погано, зайняти місце в правому куті. Тих, хто вважає, що конфлікт – це добре, 
просить зайняти місце в лівому куті. Тих, хто не має однозначної відповіді, – 
стати посередині лінії або ближче до одного чи іншого краю.  
Коли всі учні обрали своє місце, обговоріть, чому вони стоять саме там і яке 
їхнє ставлення до конфліктів.  
Наприкінці учителю/учительці через питання для обговорення варто підвести 
учнів до думки, що конфлікти – це нормальний процес взаємодії між людьми і 
він може стимулювати розвиток, якщо вирішується конструктивним шляхом.  
Після завершення обговорення варто запитати учнів: «Чи хотіли б вони зараз 
змінити своє місце?» Якщо так – попросіть їх це зробити.  
Питання для обговорення: 

- Чи завжди конфлікти шкодять взаємодії між людьми? 
- Що позитивного можуть принести конфлікти? 
- У яких випадках конфлікти призведуть до розвитку та покращення стосунків? 

 
КРОК 2  

Мета: ознайомити учнів з причинами та видами конфліктів. 
Час: до 10 хвилин. 
 

Варіант 1. Вправа «Історія від Вовка»* 
Інструкція: 

1. Учитель/учителька зазначає, що для того, щоб ефективно вирішувати 
конфлікти, насамперед варто розуміти, через що вони відбуваються, тобто їхні 
причини. Далі пропонує розглянути взаємодію Червоної Шапочки та Вовка з 
відомої казки та поглянути на неї з трохи незвичного для учнів боку. Варто 
запитати, чи пам’ятають учні казку «Червона Шапочка». Якщо відповідь «так», 
попросити переказати коротко її зміст. 

2. Після цього учитель/учителька пропонує разом описати портрети головних 
героїв – Червоної  Шапочки та Вовка. Учителю/учительці варто завчасно 
підготувати аркуш фліпчарту або дошку, розділивши його/її на дві частини. На 
одній частині зробити невеликий малюнок Червоної Шапочки, на іншій – Вовка. 
Коли учні почнуть називати характерні риси персонажів, їх варто занотувати на 
аркуші/дошці. Наприкінці учитель/учителька підсумовує портрети кожного з 
персонажів. 

3. Далі учитель/учителька пропонує учням послухати історію, яку розповів Вовк 
(додаток 1). Емоційно зачитує інформаційне повідомлення «Історія від Вовка» і 
просить учнів висловити свої думки про головних героїв, почувши інший варіант 
казки. Варто повернути учнів до портретів і запитати про те, чи внесли б вони 
якісь зміни в опис. 

4. Після обговорення треба наголосити, що при вирішенні конфлікту важливо 
неупереджено вислухати іншу сторону конфлікту та спробувати визначити 
причини, що його спровокували. Також варто обговорити причину виникнення 
такої ситуації через питання для обговорення – упереджене ставлення до 



Вовка, порушена комунікація між головними героями та відсутність повної 
інформації. 
Питання для обговорення: 

- Які висновки можна зробити з цієї вправи? 
- Наскільки влучно можна судити про конфлікт, почувши опис ситуації тільки з 

однієї сторони? Які проблеми можуть виникати в такому разі? 
- Як ви гадаєте, що є причинами конфлікту в цій ситуації? Чому виникла така 

ситуація? 
*Адаптована за: https://naurok.com.ua/trening-spilkuemos-bez-konfliktiv-14415.html 

 
Варіант 2. Робота з кейсами для розрізнення причин та видів з подальшою 
візуалізацією/демонстрацією 

Інструкція: 
1. Учитель/учителька об’єднує учнів у 5 груп. 
2. Учні розподіляють ролі для роботи в групах. Вони домовляються про такі ролі:  
- відповідальний(-а) за матеріали (отримує); 
- секретар(-ка) (веде записи); 
- дизайнер(-ка) (малює, вирізує); 
- вартовий(-а) часу (стежить за часом); 
- доповідач(-ка) (озвучує результати). 

Учитель/учителька обов’язково нагадує учням, що, незважаючи на відповідну 
роль, усі учасники групи активно беруть участь в обговоренні.  

3. Учитель/учителька пропонує учням варіанти причин виникнення конфліктів з 
додатка 2 (причини та ситуації зазначені в додатку в порядку їхньої 
відповідності одна одній). Варто з’ясувати з учнями розуміння змісту кожної з 
причин і пересвідчитися, що учні розуміють зміст понять «мета», «ресурс», 
«комунікація», «інформація», «взаємовідносини». 

4. Далі кожна група отримує розрізані окремо картки – причини конфліктів та 
ситуації. Учитель/учителька пропонує прочитати запропоновані ситуації та 
знайти причину для кожного із запропонованих варіантів. Після виконання 
завдання учні повинні мати викладене на столі виконане завдання за схемою: 
«опис ситуації конфлікту – причина конфлікту». 

5. Після цього кожна група зачитує по одній ситуації і пояснює, яка її причина і 
чому вони так думають. Якщо в інших групах інший варіант, то відбувається 
обговорення. 

6. Як альтернатива, всі варіанти причин конфліктів фіксуються на дошці. Кожна 
група отримує одну ситуацію із зазначенням відповідної причини. 
Учитель/учителька пропонує намалювати ситуацію на аркуші паперу і 
презентувати групі або розіграти в ролях зазначену ситуацію. Інші учні мають 
назвати причину конфлікту. 

7. Коли всі ситуації озвучено, вчитель/вчителька зазначає, що конфлікти бувають 
різних видів, і пояснює учням дві типології конфліктів: міжгрупові, особистісно-
групові, міжособистісні, внутрішньоособистісні; насильницькі, ненасильницькі. 
Далі разом з учнями відносять описані ситуації до певного виду конфлікту. 

 



КРОК 3. Вправа «Спільне малювання» 
Мета: сприяти розумінню ознак конструктивної та деструктивної поведінки в 

конфлікті; сприяти формуванню навичок конструктивного розв’язання конфліктів. 
Час: до 10 хвилин. 
Інструкція: 

1. Учитель/учителька пропонує учням знайти собі пару і місце в аудиторії. Можна 
працювати із сусідом/сусідкою по парті.  

2. Далі учитель/учителька повідомляє учням, що вони будуть малювати спільний 
малюнок одним/однією олівцем/ручкою. Для виконання завдання учні повинні 
мати один спільний чистий аркуш паперу та ручку або олівець. На малювання в 
них буде три хвилини. Малювати потрібно в повній тиші. Не можна говорити, 
промовляти звуки, пояснювати жестами, що робити.  

3. Далі учитель роздає учням невеликі аркуші з назвами тварин. Треба зробити це 
максимально природно, щоб учні не здогадалися, що в парі різні тварини. 
Наприклад, можна сказати: «Зараз на картці ви отримаєте назву тварини, яку 
буде малювати ваша пара. Оскільки завдання вам потрібно буде виконувати 
кожному/кожній у тиші, кожен/кожна отримає окрему картку і ви не маєте її 
показувати своєму/своїй партнеру/партнерці. Щоб було цікавіше, різні пари 
отримають різних тварин, тому я не буду називати вголос, а роздам аркуші». 
Варто завчасно підготувати невеликі аркуші з назвами тварин, краще зігнуті 
навпіл, щоб назви не було видно. Тварини мають суттєво різнитися за 
ознаками. Наприклад, заєць – кішка; жираф – собака; ведмідь – кінь.  
Повторюватися в парах тварини можуть.  

4. Коли учні прочитали назву тварини, яку мають намалювати, учитель/учителька 
просить разом взяти ручку/олівець і почати малювати. Важливо ще раз 
наголосити, що учні не можуть розмовляти та допомогати собі жестами. 

5. Після завершення малювання учитель/учителька просить показати малюнки і 
запитує, яку тварину малювали. Після цього важливо обговорити вправу з 
учнями. 
Питання для обговорення: 

- Чи вдалося вам виконати завдання? Що заважало? Що сприяло? 
- Які дії партнера/партнерки допомагали, а які заважали? 
- Що ви відчували під час виконання завдання? Як впливали ваші емоції та 

емоції партнера/партнерки на виконання вправи? 
- Якщо б вам потрібно було повторити цю вправу знову, що б ви продовжили 

робити, від чого відмовилися, а що б зробили інакше? Що ще можна зробити, 
щоб працювати злагоджено?  

- Чи були в цієї діяльності ознаки конфлікту і чому ви так думаєте? 
6. Під час обговорення учитель/учителька допомагає учням відрефлексувати дії, 

які допомагали та заважали вирішенню ситуації. Виокремлює дії, які мали 
конструктивний та деструктивний характер. Краще їх зафіксувати на дошці у дві 
окремі колонки. Далі учитель/учителька вводить поняття «деструктивна 
поведінка в конфлікті» та «конструктивна поведінка в конфлікті» та пояснює їх, 
спираючись на складені списки.  



Також важливо повернути учнів до ознак, видів та причин конфліктів. Варто 
запитати про причини цього конфлікту та його вид. У цій вправі можна говорити 
про певну суперечність інтересів та цілей. Серед причин можна виокремити: 
відмінності в інформації, відмінності в цілях, відмінності в баченні використання 
ресурсів (спільного(-ї) олівця/ручки), погана комунікація. Вид конфлікту: 
міжособистісний. 
Як додатковий матеріал, який може допомогти дітям у конструктивній 
комунікації можна використати матеріал про я- і ти- висловлювання з додатку 3. 

 
КРОК 4. Рольова гра «Апельсин» 

Мета: відпрацювання навичок конструктивного розв’язання конфліктів. 
Час: до 10 хвилин. 
Інструкція: 

1. Учитель/учителька пропонує взяти участь у грі двом добровольцям. Усі інші учні 
будуть спостерігати. 

2. Далі учитель/учителька просить добровольців самостійно прочитати по картці з 
додатку 3. 

3. Після цього представляє учасників/учасниць рольової гри іншим учням, називає 
їх «доктор Блек» і «доктор Моруа». Каже, що вони біолог і лікар і що 
допомагають владнати серйозні проблеми, про які вони ще розкажуть. Для того 
щоб це зробити, їм потрібен апельсин сорту «Сонячний», який залишився в 
цьому сезоні тільки один на Землі. І зараз доктор Блек і доктор Моруа 
спробують домовитися, кому він дістанеться. Далі передає слово учасникам. 
Якщо учасники довго не можуть знайти рішення, варто допомогти їм питаннями: 
«Чи цілий вам потрібен апельсин?», «Що саме вам потрібно з апельсина?» 

4. Після завершення гри проводиться обговорення. Важливо вивести учнів на 
розуміння того, що конфлікт вирішується, якщо з’ясовувати інформацію, 
цікавитися думкою опонента/опонентки та ставити уточнювальні запитання: 

- Чи вдалося виконати завдання? Що заважало? Що сприяло? 
- Що ви відчували під час виконання завдання? Як впливали ваші емоції та 

емоції партнера/партнерки на виконання вправи? 
- Що важливо робити, щоб зуміти домовитися в конфлікті? 

 
КРОК 5. Самостійна робота / домашнє завдання. Створення схеми 

(ментальної карти) до поняття «конфлікт» 
Мета: узагальнити думки про конфлікт. 
Інструкція:  

1. Учитель/учителька пропонує учням створити ментальну карту до поняття 
«конфлікт» в одній з онлайн-програм (наприклад, Mindmeister.com) і поділитися 
посиланням.  

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
Інформаційне повідомлення «Історія від Вовка» 

Ліс був моєю домівкою. Я тут мешкав, тому я дбав про нього. Намагався тримати 
його в чистоті. І ось одного сонячного дня, коли я прибирав сміття після туристів, 
почув за спиною чиїсь кроки. Я сховався за деревом і побачив маленьке дівчисько, що 
самовпевнено спускалося по стежці, тримаючи в руці кошик. Я зразу ж запідозрив 
щось недобре, тому що вона була вдягнута якось чудернацьки – вся в червоному, на 
голові щось незрозуміле, начебто вона не хотіла, щоб її впізнали. Звичайно я зупинив 
її, щоб поставити кілька запитань. Я запитав, хто вона така, звідки і куди прямує. Вона 
почала щось базікати про те, що йде до своєї бабусі та несе їй сніданок у кошику. 
Власне кажучи, вона здалася мені щирою дівчинкою, але вона була в моєму лісі, до 
того ж мала досить підозрілий вигляд з тим дивним червоним ковпаком на голові. Ось 
я й вирішив дати їй науку, наскільки це серйозна справа вештатись по моєму лісі без 
попереднього запрошення та ще й у такому кумедному вбранні. 

Я дозволив їй продовжувати свій шлях, а сам випередив її і дістався хатинки її 
бабці раніше. Мені відчинила порядна стара жіночка. Я розповів їй про свою 
проблему, і вона погодилася, що її онука заслуговує на добру прочуханку. Ми 
домовилися, що бабця сховається і не буде показуватися, доки я її не покличу. Як ви 
вже, мабуть, здогадуєтеся, вона сховалася під ліжком. 

Коли дівчисько дісталося до хатинки, я запросив її до спальні, де я лежав у ліжку, 
одягнутий як її бабуся. Дівчисько швиденько зайшло до спальні, таке собі 
розрум’янене, і почало плести щось зовсім нечемне про мої великі вуха. 

Мені це дуже не сподобалося, але я стримався і сказав, що маю такі великі вуха, 
щоб краще її чути. Я просто мав на увазі, що хотів більш уважно почути, що вона 
верзе. Але вона знову почала нести образливу нісенітницю – на цей раз про мої 
банькуваті очі. Тепер ви маєте зрозуміти, як я ставився до цієї дівчинки, яка, попри 
свою пришелепкувату зовнішність, виявилася такою уїдливою. Але ж я свого часу 
поклявся завше підставляти щоку, тому нагадав їй, що маю такі великі очі, щоб краще 
її бачити. Те, що вона сказала після цього, мене справді дістало. Розумієте, я маю 
дуже проблемні великі зуби. І коли це дівчисько знову-таки нечемно про них 
відгукнулося, я втратив контроль над собою. Скочив з того ліжка і гримнув на неї, що, 
мовляв, маю такі великі зуби, щоб краще її було їсти. Тепер погляньмо правді в очі: чи 
чули ви колись, щоб який-небудь вовк, що поважає себе, з’їв хоч одну маленьку 
дівчинку? Відповідь буде «ні» – це всім відомо! Але те дівчисько немов з глузду 
з’їхало: воно почало бігати по всій хатинці і репетувати, немов її ріжуть! А я був 
змушений ганятися за нею, щоб якось її угамувати. Мені довелося скинути бабцин 
одяг, але це все тільки ускладнило. Раптом двері з тріском відчинилися – на порозі 
стояв дроворуб з великою сокирою в руці. Я подивився на нього і вмить зрозумів, що 
маю великі проблеми. Вікно за моєю спиною було відчинене, і я прожогом вискочив у 
нього. 

Цим все і закінчилося. Але, на жаль, бабця ніколи нікому не розповідала мою 
версію того, що сталося. Через це пішов поголос, що я дуже злий і страшний звір. Всі 
почали мене обминати десятою дорогою. Не знаю, що сталося з тим дівчиськом у 
дурнуватому червоному ковпаку, але мені з тих пір живеться не дуже солодко. 



Додаток 2 
Кейси для розуміння причин конфліктів 

 

✂------------------✂------------------✂-----------✂----------------✂---------------------✂ 

✂------------------✂------------------✂-----------✂----------------✂---------------------✂ 

 

✂------------------✂------------------✂-----------✂----------------✂---------------------✂ 

✂------------------✂------------------✂-----------✂----------------✂---------------------✂ 

✂------------------✂------------------✂-----------✂----------------✂---------------------✂ 

Михайло на перерві виходив в коридор і почув від 
старшокласника, що їхній клас буде чергувати в їдальні 
наступного тижня. Михайло зайшов до кабінету і почав 
розповідати іншим. Декілька учнів класу відповіли, що, 
коли його не було в кабінеті, заходила чергова і сказала, що 
це буде через два тижні. Між Михайлом та учнями 
зав’язалася суперечка. 

✂------------------✂------------------✂-----------✂----------------✂---------------------✂ 

Учні класу ніяк не можуть домовитися, куди піти після 
уроків. Частина учнів хочуть піти до кінотеатру. Там 
показують новий фільм, і вони хочуть дізнатися сюжет, бо 
на його основі зроблять комп’ютерну гру. А інша частина 
учнів хочуть піти до зоопарку, бо планують зробити відео 
про тварин для свого блогу. 

✂------------------✂------------------✂-----------✂----------------✂---------------------✂ 

На перерві Іван вийшов у коридор. Коли повернувся, 
побачив, що Петро із Сергієм кидають один одному його 
рюкзак. Вони це робили й раніше. Він підбіг до Петра і 
спробував забрати рюкзак. Петро штовхнув Івана. Почалася 
бійка. 
 

✂------------------✂------------------✂-----------✂----------------✂---------------------✂ 

Відмінності в інформації 

Відмінності в цілях 

Незадовільні взаємовідносини 

Відмінності в баченні використання ресурсів 

Погана комунікація 



Під час підготовки до виступу на шкільному святі між 
Сашком та Іриною виникла суперечка. Сашко запропонував 
використати в номері стіл, для того щоб артистам було 
зручно сидіти. Ірина вважає, що потрібні тільки стільці. 
 

✂------------------✂------------------✂-----------✂----------------✂---------------------✂ 

Учитель попросив Софію та Христину підготувати 
презентації про забруднення повітря та про забруднення 
води. Дівчата не домовилися між собою, яку з тем хто буде 
готувати. Так сталося, що обидві підготували презентацію 
про забруднення повітря. Між ними виникла суперечка, хто 
саме буде показувати презентацію. 
 

 

Додаток 3. 
 

Спостерігаючи за людьми, які знаходяться в стані конфлікту, можна 
помітити що зазвичай вони використовують «ти-твердження». Так фахівці-
конфліктологи називають твердження, що починається зі слова «ти». 
Приклад «ти-твердження»: «Ти мене ображаєш, коли ти так кричиш. 
Негайно припини!». 

Однак, коли одна зі сторон конфлікту використовує «ти-твердження», 
воно сприймається іншою стороною як обвинувачення. Відповідно, виникає 
бажання захиститися, виправдатися, або навіть стати ще більш 
агресивним/агресивною. Тож «ти-твердження» зазвичай не допомагає 
вирішити конфлікт, а навпаки залучає ще більше негативних емоцій і може 
посилити його.  

Для ефективного спілкування під час конфліктів варто 
використовувати формулу «я-твердження». Вона починається зі слова «я» і 
це допомагає віддзеркалити саме власні емоції і переживання, 
запропонувати варіант покращення ситуації або навіть конструктивного 
вирішення. Приклад «я-твердження»: «Я відчуваю себе 
ображеним/ображеною, коли на мене підвищують голос, пропоную 
говорити в спокійному тоні».  

Порівняй приклади ти- і я-тверджень і відчуй різницю.   
 
Запам’ятай і використовуй формулу «Я-твердження»: Я відчуваю 

... (емоція) – коли ... (поведінка) - І я хочу/для меня важливо ... (бажаний 
результат).     

 



Додаток 4 
Картки для рольової гри «Апельсин» 

 

Ви доктор Блек, біолог. Нещодавно кілька спеціальних 
контейнерів з газом було доправлено на невеликий острів в 
океані. Вони містять речовину, що паралізує людину. Під час 
транспортування три контейнери було пошкоджено. Фахівці 
перевірили пошкодження і зрозуміли, що через два тижні газ 
вийде і тоді багато людей отруїться. 

Ви можете приготувати вакцину зі шкірки апельсина 
сорту «Сонячний». Так сталося, що на Землі в цьому році 
залишився тільки один апельсин. І він потрібен також 
докторові Моруа. 
 

✂------------------✂------------------✂-----------✂----------------✂---------------------✂ 

Ви доктор Моруа, лікар. Вас просять допомогти в 
лікуванні хвороби, яка впливає на зір людей. Зараз почалася 
епідемія і треба терміново знайти ліки, бо багато людей 
постраждає.  

Ви можете приготувати вакцину із соку апельсина сорту 
«Сонячний». Так сталося, що на Землі в цьому році залишився 
тільки один апельсин. І він потрібен також докторові Блеку. 
 


