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Життя і безпека людини

БЕзПЕКА І НЕБЕзПЕКА

1. доповни речення потрібними словами.

Безпека — це  загрози 

для життя і  людей.

Небезпека — це ситуація, в якій існує  для 

людини: її  ,   , 
майна чи гідності. Потрапивши у небезпеку, треба завжди 

2. поміркуй та запиши те, що викликає в тебе почуття безпе-
ки.

3. наведи приклад якоїсь небезпечної ситуації і запиши, як 
слід поводитися у разі її виникнення.
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4. допиши прислів’я, скориставшись словами для довідки. 
поясни їх зміст.

Хто терпеливий, той 

Добру людину бджола не 

Мудрим ніхто не вродився, а 

Слова для довідки: щасливий, жалить, навчився.

ЖИТТя І зДОРОВ’я

1. продовж речення.

Запорука довгого й активного життя —  

Складові здоров’я:   

2. «Створи» квітку «Чинники здоров’я».
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3. Вибери та познач () риси характеру, які відображають хо-
роший стан духовного здоров’я людини.

 доброта     співчутливість

 заздрість     брехливість

 готовність допомогти  толерантність

 байдужість    людяність

4. запиши три чинники, які позитивно впливають на здоров’я.

РОзВИТОК ЛюДИНИ

1. Вибери та познач (), чим займаються діти твого віку.

 повзають по підлозі    виховують дітей

 вчаться у школі     читають книжки

 грають у футбол    їздять на машині

 працюють на заводі    гуляють у дворі

 відвідують гуртки    ліплять

 споживають грудне молоко  відвідують басейн

2. запиши, які домашні справи під силу тобі.
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3. доповни речення.

Слово «гармонія» у перекладі з грецької мови означає 

« ,  ». 

Гармонійний розвиток людини — це узгодженість її 

 ,  , 

 і  

розвитку.

Показниками гармонійного фізичного розвитку людини є 

4. практична робота.
Виміряй свій зріст у сантиметрах і масу тіла у кілогра-

мах та запиши їх у таблицю. Порівняй з даними у підручнику 
(с. 17)

ІМТ

Зріст (см)

Вага (кг)

Який висновок ти можеш зробити?
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здороВе тіло

зБАЛАНсОВАНЕ хАРЧуВАННя

1. які з цих продуктів слід вживати щодня? познач ().

2. з’єднай стрілками назви харчових груп з назвами продуктів, 
які до них належать.

1 група 
злакові

2 група 
овочі та фрукти

3 група 
молочні продукти

4 група 
м’ясо, риба, яйця

5 група 
жири, солодощі

•            •
              •

              •
•            •
              •
•            •
              •

•            •
              •
              •
•            •
              •

борщ
банани
омлет
тістечка 
гречка
макарони
сметана
цукерки
яблука
котлета
манна каша
сир

3. продовж речення.

Збалансоване харчування — це 


