
Павуки -

знайомі 

незнайомці



В багатьох людей павуки асоціюються з чимось неприємним і 

визивають багато негативних емоцій, але насправді життя

павуків дуже цікаве.



В природі існує близько

30 тисяч видів павуків, в 

Україні – майже 1000. 

Поширені переважно на 

суходолі, але є серед

них і представники

прісноводної та морської

фауни.



Павук – це тварина.

Має чотири пари ніг.

Тіло павука завжди складається з –
голови, грудей і черевця.



В основному павуки мають 8 

очей різних розмірів.

Не дивлячись на це вони 

погано бачать. 

Настільки погано, що ця

відстань в середньому

дорівнює 30 см.

Очі



За допомогою ніг павук
визначає, яка здобич
виявилася в павутині: їстівна
чи ні. 

Ноги



Павуки відчувають запахи за допомогою спеціальних
чутливих волосків, розташованих на ногах. 

За допомогою волосків павук здатний дуже точно визначати
місце випромінювання звуку, інтерпретуючи рух повітря. 

Нога павука під 

мікроскопом



Павук — вправний майстер. Він плете
надзвичайно тонку, непомітну й міцну
павутину.

Воно слугує захистом від хижаків, 
захищає яйця та слугує коконом, 
допомагає у полюванні.

Павутина павуків





Багато павуків забарвленням та формою тіла маскуються під

неїстівні об’єкти: гілочки, листки, лишайники та навіть

екскременти птахів.

Маскування



Насправді, отруйні всі павуки, без винятку, навіть
найменші. Просто, більшість їх не здатні прокусити товсту людську
шкіру, та їм це і не потрібно, адже на людину вони нападають тільки
в самому крайньому випадку, і тільки для самозахисту. А якщо таке
й станеться, то в більшості випадків, їх отрута не представляє
реальної загрози для здоров’я

Багато людей відчувають сильний страх при вигляді павуків, навіть, якщо це

малятко, не більш міліметра завдовжки. Одне здатне заспокоїти – відсутність

отрути. А чи так це?



Деякі види мешкають у житлі людини, 
полюють на комах - шкідників. 

Отрута деяких видів становить загрозу 
здоров'ю і  навіть життю людини та свійських 
тварин (Тарантул та каракурт)

З отрути павуків виготовляють ліки, зокрема 
заспокійливе та снодійне.



Павук є кориснию істотою

Один павук вбиває в рік близько

2000 шкідливих комах.В основному, 

жертвою більшості павуків стають

мухи і комарі. 

Вчені підрахували, що, наприклад, 

у Франції, щороку павуки

споживають 400 мільйонів комах на 

один гектар землі. Це означає, що

павуки виконують вагому екологічну

роль, так як вони оберігають

сільськогосподарські культури від

численних комах-шкідників.



Найчастіше павуки живуть поблизу людини з 

наступних причин.

- У вашому будинку тепло і затишно. Коли 

приходить холод, павуки в пошуках теплого, 

затишного місця переміщаються в житлові

будинки.

- У кімнатах потрібний їм рівень вологості. Не 

дарма вони найчастіше заводяться саме в 

кухні або у ванній, де завжди волого і тепло.

- У будинку достатньо їжі, яка привертає

шкідників. Саме на них вони ведуть

полювання. Якщо в будинку є мухи, мурахи, то 

павуки теж скоро з'являться.

Як живуть і що їдять павуки в 

будинку?



Якщо кількість павуків в будинку
сильно зросла, і ви прийняли рішення
від них позбутися, спочатку варто
приступити до генерального
прибирання приміщення.

Зібрати всіх шкідників, їх павутину
легко за допомогою пилососа, він також
допоможе знищити кладки яєць.
Відсутність крихт їжі знизить кількість
шкідників в будинку - основний кормової
бази павуків.

Щоб ефективно боротися з павуками,
не варто забувати про очищення
від мотлоху житлового простору.
Велика кількість куп речей, макулатури
створює ідеальні умови для життя
комах.

Як самостійно боротися з павуками в будинку?



Кров у нас асоціюється з червоним, а в павуків кров – прозора.

Самців павуків набагато менше ніж самок і вони менші за 
розміром. 

Павук з легкістю може ходити по стінах.

Окремі особини павуків можуть прожити до 30 років.

Найбільшим павуком у світі є павук завдовжки 28 см, а 
найменшим 0,5 мм. 



• Що плете павук?

• Як можна назвати одним словом тих, хто потрапив у павутину?

• Чому павука називають майстром?

• Скільки очей у павука?

• Скільки ніжок у павука?

• Чим корисні павуки?



Розгляньте зображення та поясніть значення 

павуків для людини

Отруйні

Знищують 

шкідників

Об’єкти 

колекціонуванняЕкзотичні домашні тварини

Вживаються в їжу





Жив маленький павучок,

мав клубочок і гачок,

плів кругленьке павутиння

аж до самих днів осінніх.

Як настала тепла осінь —

задивився в неба 

про´синь.

Захотілося в політ —

подивитися на світ.

День і ніч він без упину

плів довгеньку павутину

і на бабиному літі

облетів усе на світі.

Як чудово мрію мати,

що навчить тебе літати!



Самі небезпечні тварини. 

Павуки.

Супер-павук

Дивні павуки Тарантул – король австралійських 

павуків


