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Мої любі маленькі читачі.

Перед Вами книга із серії “Esprits Curieux”, окремий том, 
виданий з метою ознайомлення дітей з інформацією про 
коронавірус та його наслідки.

Сподіваюсь, що інформація в цій книзі буде корисною для 
Вашого розвитку, а також бажаю Вам, щоб коронавірус ніколи 
не торкався вас і ваших близьких.

З повагою,
Ольга Маркова

Український переклад Катерини Кондрацької
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Незважаючи на те, що день був теплий і сонячний, 
але в цей день сталось дещо неприємне – Максим 
Андрійович, тато Тарасика, доторкнувся до предмету, 
на якому був Коронавірус. І цей Коронавірус просто 
перестрибнув на руку Максима Андрійовича. Сам того 
не усвідомлюючи, тато Тарасика, торкнувся свого 
обличчя. І враз, Коронавірус зрадів, що він може тепер 
легко дістатися носика свого нового господаря і таким 
чином спуститися йому прямо в легені:
 - Ха-ха, - ну от ти мені і попався. В атаку! - 
закричав Коронавірус.



Коронавірус – це поганючий вірус. В нього 
замість носа – ключик і навколо він також 
оточений багатьма ключиками. Його 
найзаповітніше бажання – щоб всі клітини йому 
підкорилися. Він вирішив завоювати світ, для 
цього він створив собі корону та назвав себе 
Коронавірус – король всіх існуючих вірусів на 
світі.







Для того, щоб проникнути в клітину, 
Коронавірус витягує свої ключі. Він пробує 
ключик за ключиком, але спочатку жоден з 
ключів не підходить. Він продовжує підбирати 
інші ключики і нарешті клітина здається і 
дозволяє коронавірусу проникнути всередину.



Всередині клітини, Коронавірус виконує 
свій мерзотний план, він розмножується. 
Заражена клітина, всупереч собі, починає 
виробляти віруси однакові з Коронавірусом. 
Ці копії Коронавірусу починають виходити 
з клітини.





Нові Коронавіруси проникають в інші 
клітини тіла, і виробляють те ж саме 
– вони розмножують Коронавірус все 
більше і більше.





Клітини продукують і продукують Коронавірус.  
Знесилені важкою роботою, клітини просто 
більше не можуть підтримувати нормальний стан 
легенів Максима Андрійовича.
Заражений поганючим Коронавірусом та його 
військом, тато Тарасика дуже сильно кашляє і 
потребує лікування. 
 - Який жах! Коронавірус повсюди!,- 
репетують легеневі клітини Максима 
Андрійовича. – Швидко, будь-ласка, швидко 
допомогу!





Фагоцит, клітина, котра захищає наше тіло, 
швидко приходить на допомогу і намагаються 
з’їсти всіх Коронавірусів.Але тут виникає чимала 
проблема – Коронавірусів дуже забагато! Фагоцит 
полює на них уже кілька днів, але Коронавіруси 
тікають і продовжують розмножуватися. 





У цей час час лімфоцит, також клітина, 
котра захищае наше тіло готувє антитіла. 
Через декілька днів антитіла готові. Лімфоцит 
приходить на допомогу та  кидає антитіла на 
коронавірус.
Ще трішки і тато Тарасика почне одужувати.  





Розуміючи, що він починає програвати битву 
з Фагоцитом та Лімфоцитом, Коронавірус 
намагається атакувати сильніше і сильніше. 
 - Вам не вдасться мене зупинити! Корона 
– моя і я тут Король!- кричить Коронавірус і 
своєю короною штурхає повсюди.







Максим Андрійович сильно кашляє і в цей 
час Коронавірусу вдається втекти з рота 
тата Тарасика на диван.





Коли Тарасик  прийшов додому, він швидко забіг 
до кімнати та стрибнув на диван, а його рука 
ненароком  доторкнулася  місця, де знаходився 
Коронавірус. Який жах!
Відтепер Коронавірус наближається до пальчиків 
Тарасика.
 - Ха-ха-ха, - сміється він, зараз цей 
нерозсудливий хлопчисько суне свого пальця до 
рота і я атакуватиму його тіло разом зі своїм  - 
новоствореним військом.





Однак, щойно прийшовши додому, Тарасик 
біжить швидко мити руки, з милом та 
водичкою, гарно вимиваючи кожну частинку 
рук.
Раптом одна бульбашка мила потрапила на 
Коронавірус.





Коронавірус дуже швидко змила вода до 
вмивальника.
 - Прощавай злодюго, тепер ти ніколи не 
станеш королем!



Допоможи Лімфоцитам і Фагоцитам порахувати:
 1. Скільки на малюнку зображено 
Коронавірусів?
 2. Скільки клітин інфікував Коронавірус? 

Відповіді:
1) 57
2) 9

Розважальна сторінка.





Заходи безпеки для боротьби з Коронавірусом та його 
військом.

 1. Дуже гарно мий рученята. Енергійно натирай 
повністю всю поверхню рук з милом, так щоб на твоїх руках 
утворилося багато мильних бульбашок, потім дуже гарно 
змивай рученята водою, щоб вода змила всі мікроби, які 
знаходились на твоїх руках.

 2. Якщо хочеться кашлянути – роби це собі в лікоть, 
таким чином вірус вийде з твого ротика та застрягне на 
рукаві твого светрика. І обов’язково, як тільки кашлянув, біжи 
та швиденько помий руки з милом.

 3. Не торкайся руками свого обличчя. Вірус часто 
заходить через ротик, ніс або оченята. Якщо ти не будеш 
торкатися обличчя, вірус не зможе проникнути в твоє тіло!

 4.Під час розмови не наближай своє обличчя до обличчя 
іншої людини, на деякий час відмовся від поцілунків 

     5. Якщо став почувати себе недобре, негайно скажи про 
це дорослому, що піклується про тебе.





• Клітина–мішень
Клітина–мішень – це та клітина, яку інфікував 
вірус. Різні віруси по-різному інфікують клітини. 
Коронавірус Ковід 19 атакує клітини легень, і таким 
чином людині стає важко  дихати і вона постійно 
кашляє.

• Коронавірус
Un coronavirus est un virus minuscule.
Au microscope, on voit qu’il a une couronne, 

• Інфікована клітина
Чи знаєте ви як вірус потрапляє до клітин? 
Для того, щоб проникнути всередину 
клітин, вірусу потрібні спеціальні протеїни, 
які знаходяться на поверхні клітини-
мішені. В даній історії вони проілюстровані 
в вигляді ключиків та замків від дверцят.

• Розмноження віруса 
Яким чином коронавірус може 
розмножуватися? Коронавірус – це не живий 
організм, він не може відтворюватися 
самостійно. Для свого розмноження, він 
має інфікувати (заразити) клітину. І після 
цього інфікована (заражена) клітина починає 
виробляти інші маленькі віруси.d’autres petits 
virus.

Словничок для допитливих



• Наука сьогодні
Багато років тому вчені винайшли вакцини для боротьби з різними 
серйозними захворюваннями, такими як віспа, поліомієліт та інші. На 
даний час вчені всього світу розробляють вакцину проти коронавірусу.

• Лімфоцит
Лімфоцит – це клітина 
імунної системи. Лімфоцит 
здатний виробляти молекули, 
які називаються антитілами. 
Антитіла приєднуються до 
білків на поверхні вірусу і їх 
накривають. Таким чином 
вони перешкоджають вірусу і 
він більше не може інфікувати 
клітини.

• Фагоцит
Фагоцит – це клітина імунної системи, яка зразу ж реагує 
на вторгнення. Фагоцит з’їдає абсолютно все, що йому 
зустрічається на шляху і все що може викликати загрозу : 
віруси, бактерії, різноманітне сміття від інших клітин...

• Мило
Щоб запобігти вірусу розповсюдити 
захворювання, потрібно перш за все 
протистояти його прониканню в наш 
організм! Регулярне миття рук милом 
змиє вірус просто вщент, а також і інші 
мікроби разом із ним.

• Щеплення
Робити щеплення – це 
змушувати лімфоцити 
виробляти антитіла. Таким 
чином, якщо станеться 
так, що вірус проникне до 
тіла, антитіла лімфоцитів 
В, будуть вже зразу готові 
воювати з вірусом. Оскільки 
досить багато людей роблять 
щеплення, вірус не зможе 
поширюватися і просто 
зникне.
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Коронавірус хоче оволодіти світом. На щастя, Фагоцит 
та Лімфоцит готові захистити людський організм.

Елен Моро
Доктор біологічних наук, 
науковець Inserm, займається 
вивченням міграції клітин 
імунної системи в Інституті 
Кюрі.

Художні ілюстрації 
відображують наукові дані.

Колекція книг “Esprits Cu-
rieux” запрошує Вас відкрити 
світ науки.

Кожна книга колекції 
написана вченим – 
спеціалістом з даної 
тематики. 

Ольга Маркова
Кандидат біологічних наук 
та ілюстратор.  Вона бере 
натхнення для ілюстрацій зі 
своїх наукових праць у CNRS 
та Інституті Кюрі. Ольга 
переконана, що закохатися в 
науку можна у дуже рано.


