


Патрон – легендарний пес-сапер, який допомагає нашим 
рятувальникам під час розмінування територій. За два місяці 
війни він став справжнім народним героєм.

Патрон – це джек-рассел-тер’єр, якого голова піротехнічної 
служби Чернігівської області купив своїй дитині. Ніхто не 
планував, що пес стане на службу в ДСНС.

Патрон – собака з родоводом, якого готували для участі у 
виставках та змаганнях. Своє ім’я він дістав ще до того, як 
стати сапером.

Він  із   дитинства   вчився   розпізнавати   різні  види  пороху.  
З початком війни ця навичка виявилася життєво важливою.

Пропоную почати зі 
       знайомства з Патроном



Патрон став сапером із першого дня повномасштабного 
вторгнення – він приєднався до команди чернігівських 
рятувальників, які активно розміновують території після 
відходу окупантів.

Спеціалізація Патрона – робота в полях та навколо залишеної 
ворожої техніки. На пошуки розтяжок у лісах його не 
пускають.

Патрон має власний жилет із шевроном ДСНС.

Улюблена їжа Патрона – твердий сир.

У собаки вже є сторінка в Instagram, за якою стежать 147 000 
підписників, а нещодавно з’явилася й особиста сторінка у 
Вікіпедії.

https://vogue.ua/ua/article/culture/lifestyle/shcho-potribno-znati-pro-sobaku-sapera-patrona-yakogo-obozhnyuye-vsya-krajina.html

Пропоную почати зі 
       знайомства з Патроном



Прочитайте поради від песика Патрона

Щоб ви йому побажали?                                                                                                               

А щоб більше дізнатись про Патрона, пропоную послухати 
казку Жанни Хоми «Патрон - собака-рятувальник» 

https://www.youtube.com/watch?v=3knYrjM_g_c

Яку службу потрібно викликати? Який номер телефону?  



Вправа
Пухнасті помічники

                                                                                                                                                                    
Собаки-давні помічники людини. Вони не залишаються 
осторонь війни. Чотирилапі допомагають у боротьбі з 
агресором. Розміновують, патрулюють вулиці. Виявляють 
небезпечні предмети. Боронять блокпости і волонтерять. 
Серед них, найбільше прославився пес Патрон, який у 
складі Чернігівського підрозділу вибухотехніків, допоміг 
знешкодити тисячі мін і снарядів. Патрон отримав орден 
«За службу» від Президента України Володимира Зеленського.                                   

             Виконай завдання: 
                                                                                    
1. Поділи текст на абзаци. Спиши.

2. Випиши з тексту іменники - власні назви.                                                     

3. В тексті підкресли дієслова.                                                                    

(Зі статті «Пухнастий батальйон» кореспондента L.B.ua Андрія Оленіна)                                                                                                     



Прочитайте вірш-загадку
Розумний та завзятий пес,                                                                                                                    

Він справжній воїн Збройних сил.                                                                                                       

У нього дуже гострий зір,                                                                                                                      

І нюх такий, що чує все….                                                                                                                     

Вороже зло знаходить швидко,                                                                                                          

Цей справжній песик-молодець!                                                                                                          

Отримує він нагороди,                                                                                                                            

За вірну службу, цей храбрець!

1. Чи зрозуміли ви, про якого песика тут розповідається?                                                            

2. Як його звати?                                                                                                                                          

3. Що ви про нього ще знаєте?                                                                                                                 

4. Хто може описати його ?                                                                                                                



Завдання з математики на повторення 
вивченого матеріалу в 3 класі

1. Розв’яжи вирази. Дізнайся кличку подружки 
Патрона, яка гарно шукає міни.

3.  Песик Патрон знайшов 24 міни, а Гільза — 8 мін.   цих мін  знешкодили сапери, а решту—вивезли на полігон. 

Скільки вибухівки вивезли на полігон?

610 + 35 • 2 = _ _ _ А   36 : 3 + 100 = _ _ _ Л

390 : 3 + 570 = _ _ _ З   90 × 18 = _ Г

620 – 45 × 2 = _ _ _ І   250 × 2 – 240 = _ _ _ Ь

2.    < = > Порівняй. Хто більше знайшов вибухівки?   

100 : 25

68 : 17

720 : 8

350 :70

96 : 2

64 : 16

420 : 6

480 : 60

5 530 112 260 700 680
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Розгадай патріотичний кросворд
1. Посада, яку обіймає голова нашої держави.

2. Політична самостійність, відсутність підлеглості, 
суверенітет країни.

3. Військове формування, на яке відповідно до 
Конституції України покладені завдання охороняти 
та захищати Україну.

4. Військовослужбовець, який займається 
мінно-вибуховими предметами.

5. Той, хто захищає обороняє, охороняє країну від 
нападу ворогів.

6. Людина, яка цілком безоплатно займається 
громадською діяльністю, допомагає у сиротинцях, 
будинках пристарілих, військовим та тваринам.

7. Полотнище, що є офіційною емблемою держави, 
символом її суверенітету.

8. Документ, у якому записано права та обов’язки 
громадян.

9. Країна, у якій розміщено географічний центр 
Європи.
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Прочитай цікаві факти про породу 
джек-раcсел-тер'єр

Порода собак джек-раcсел-тер'єр схильна до впливу 
сонячних променів. Собаки цієї породи можуть засмагати, 
тому власнику доведеться купувати спеціальний 
сонцезахисний крем.

Ця порода собак  любить полювати на щурів.  Песик на 

прізвисько Вампір встановив рекорд, знищивши за рік 
близько тонни гризунів. 

Ці собаки дуже високо стрибають, здатні підстрибнути на 1,5 
метра у висоту.

Вважається, що  ця порода - одна з найрозумніших порід 
собак. Вони часто працюють на митниці й в поліції. 

Джек-рассел-тер'єр зіграв одну з головних ролей у відомій 
комедії «Маска». Саме після виходу на екрани цього фільму 
стала зростати популярність породи.

https://tactical-ops.org.ua/archives/310



Аудіювання
Пес Патрон

                                                                                                                                                                    
Патрон - талісман чернігівських піротехніків. Свою 
роботу собака обожнює: діловий Патрон у повній 
амуніції щодня прямує на роботу. Місія у нього 
дуже важлива: песик відважно шукає небезпечні 
міни. Завдання у собаки й справді дуже 
відповідальне, адже Чернігівщина місяць була в 
окупації, тож вся область у вибухонебезпечних 
предметах. Патрон допомагає працівникам  ДСНС  
знайти міни у важких недоступних місцях. Коли 
Патрона брали в родину, господарі планували, аби 
цей породистий красень  джек –рассел–тер’єр був 
виставковою собакою. Але з початком війни 
власник працівник ДСНС, брав його з собою на 
завдання. Так Патрон перейняв від саперів усе, що 
вони вміють робити. Тепер він допомагає робити 
вулиці міста чистішими і безпечними, собака живе 
у частині  мінерів, має багато друзів і кота Тома. 
Укрпошта нещодавно анонсувала випуск марки з 
Патроном - легендарним псом – сапером. За два 
місяці війни він став справжнім героєм. Йому було 
присвоєно престижну нагороду «Пальмовий пес».         

1. Як ставиться до своєї роботи Патрон.
 а) обожнює;
 б) не любить.

2. Яку місію виконує собака на вулицях міста.
 а) шукає їжу;
 б) шукає місце для відпочинку;
 в) шукає небезпечні міни.

3. Кому допомагає Патрон ?
 а) дітям;
 б) працівникам поліції;
 в) працівникам ДСНС.

4. Де живе собака мінер?
 а) у сім’ї
 б) у частині ДСНС

5. Яку нагороду було присвоєно Патрону?

6. Напиши коротку розповідь про Патрона.



У світі існує понад 400 порід собак різних розмірів і 

забарвлень. Найбільшою породою собак вважається 

Ірландський вовкодав. 

- А які породи собак тобі відомі?

Напиши.

Я знаю такі породи собак: 

100 кг 85 см

ВАГА ЗРІСТ



- А чи є у тебе чотирилапий  друг?                                                                                                       

- Чи, можливо, ти мрієш про одного з них?                                                                                                  

- Підготуй розповідь про свого домашнього улюбленця.                                                         

- На альбомному аркуші намалюй його.     



4 жовтня у світі відзначають Всесвітній день 
захисту тварин. Це свято заснували в 1931році, 
щоб привернути увагу людей до проблем тварин. 
З того часу було створено багато фондів та 
волонтерських організацій, які допомагають 
безпритульним тваринам.

Кожна країна, кожна родина може долучитися до 
цієї допомоги. Можна переказати кошти на фонд, 
взяти тварину з притулку чи знайти їй новий дім. 
Можна стати волонтером і допомагати в притулку: 
годувати, прибирати, вигулювати тварин та 
утеплювати воль’єри. 

Кожна така організація має свою емблему.

Придумайте та намалюйте емблему для 
благодійної акції 

«Допоможи безпритульним тваринам».
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