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Умовні позначення

— напиши 

— обведи,
 зафарбуй,
 намалюй,
 познач ()

— з’єднай

— прочитай

— наклей
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Урок 1 
наша школа. Безпека У школі

1. У якому приміщенні йдуть уроки? Зафарбуй кружечок 
біля малюнка зеленим кольором.
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2. Хто поводиться у школі правильно?

3. Який настрій у тебе сьогодні? Зафарбуй веселку чи 
хмаринку.
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Урок 2 
рости здоровим. ознаки хвороБи.  

УБережися від хвороБ!

1. Познач () ознаки здоров’я.

Хороший апетит

Похмурий вигляд

Біль у горлі

Міцний сон

Біль у животі

Гарний настрій
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2. Вибери одяг, який ти одягнеш влітку. Зафарбуй кру-
жечок зеленим кольором.

3. Що захистить тебе від хвороби?

4. Який настрій у тебе сьогодні? Зафарбуй веселку чи 
хмаринку.




