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Умовні позначення

— напиши

— обведи,
    зафарбуй,
    намалюй,
    познач ()
— з’єднай

— прочитай,
    розкажи
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Урок 1
я ростУ і розвиваюсь

1. Домалюй смайлики ( , ) біля висловів, що нази-
вають умови здорового розвитку. Поясни свою думку.

        чисте
Довкілля
        брудне

     чипси, тістечка, газована вода
Харчування
     риба, м’ясо, овочі, фрукти

     на стадіоні
Ігри
     за комп’ютером

2. Утвори ланцюжки росту. Вкажи в клітинках послідов-
ність розвитку. Поясни, чому ти так вважаєш.
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3. Відгадай ребуси. Назви предмети, необхідні для ви-
мірювання зросту і маси людини.

масло
’’ а

тз

и=і

р
и
с

4. Практична робота.

Виміряй свій зріст і масу тіла та запиши дані 
в таблицю. Порівняй з даними в підручнику. Зроби 
висновок, чи відповідають твої виміри нормативам.

Вік Зріст Маса

________ років ________ см ________ кг

5. Який настрій у тебе сьогодні? Зафарбуй відповідний 
малюнок.
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Урок 2
здоров’я і хвороби

1. Прочитай і запиши слова-розсипанки. Ознаки здоро-
в’я підкресли зеленим кольором, ознаки хвороби — 
червоним. Поясни свій вибір.

СТЬБІСЛА

ТИТПЕА

ЬЛІБ

ЖИТЬНЕ

СХМІ

ВІСТЬЖВА

2. З’єднай частини прислів’їв. Як ти розумієш їх зміст?

Хвороба з брудом      проживеш довше.

Праця додає здоров’я,    хвороба й біда.

Рухайся більше —      у дружбі.

Не в міру їда —       а лінь — хвороб.
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3. Що допомагає зміцнити й зберегти здоров’я? Напи-
ши на сонячних промінчиках відповідні слова.

з

     д

       о

       р

       о

     в
   ’
   я

Слова для довідки: зарядка, загартовування, до-
брота, дружелюбність, охайність, рух, овочі, вітамі-
ни, відпочинок, ягоди, радість тощо.

4. Який настрій у тебе сьогодні? Зафарбуй відповідний 
малюнок.
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Урок 3
інфекційні хвороби

1. Використовуючи слова для довідки, запиши ознаки 
джерел інфекційного захворювання. Поясни свій ви-
бір.

вода             продукти

людина             руки

Слова для довідки: холодна, сира, використані, 
неякісні, хвора, безпритульна, немиті, поранені.
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2. Познач () ознаки інфекційних захворювань. Обґрун-
туй свій вибір.

 біль у горлі

 веселий настрій

 запаморочення

 біль у животі

 висока температура

 кашель, нежить

3. З’єднай частини прислів’їв. Як ти розумієш їх зміст?

Той не хворіє,            а голові — розум.

Глянь на вигляд         для хвороби біда.

Тілу — чистота,           хто руки чисто миє.

Чиста вода —              і про здоров’я не
      питай.

4. Який настрій у тебе сьогодні? Зафарбуй відповідний 
малюнок.


