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ПЕРЕДМОВА                                         

Об’єктами перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів              
з предмета “Основи здоров’я” виділено:

1) знання про здоров’я, його складові; здоровий і безпечний 
спосіб життя; зв’язки і залежності між ними; 

2) способи навчально-пізнавальної діяльності: виконання правил, 
вказівок, алгоритмічних приписів здорового і безпечного життя, 
які передбачено програмою;

3) досвід творчого застосування набутих способів навчально-
пізна валь ної діяльності: розв’язування реконструктивних і творчих 
завдань, які реалізуються на програмовому змісті;

4) цінності, норми і ставлення: ставлення до власного здоров’я 
та здоров’я оточуючих; уміння і навички міжособистісних сто-
сунків; потреби і мотиви суспільної, навчально-пізнавальної  
і трудової діяльності.

Критеріями оцінювання навчальних до сягнень учнів визначено:
•якість знань (правильність, конкретність, узагальненість,       

міцність, систематичність, усвідомленість, перенесення знань);
•рівень сформованості розумових і практичних умінь та на-

вичок (учень копіює зразок, виконує за зразком, за аналогією; 
застосовує сформовані уміння й навички в життєвих і навчальних 
ситуаціях, передбачених програмою);

•рівень оволодіння досвідом творчої діяльності;
•рівень оволодіння знаннями про цінності й норми стосовно 

власного здоров’я та здоров’я інших;
•рівень самостійності (учень працює під безпосе реднім 

керівниц твом учителя, потребує значної до помоги вчителя, по-
требує незначної допомоги вчите ля, працює самостійно).

За зазначеними критеріями виділено чотири рівні навчальних 
досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.
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Рівень 
навча ль них 
досяг нень 

Бали

І
Початковий

 Критерії оцінювання 
навчальних досягнень учнів

1

Учень (учениця) називає серед вивчених 
окремі факти щодо здоров’я, його зміц-
нення і збереження; усі види навчальної 
і практичної діяльності може виконувати 
тільки за детальною інструкцією вчителя та 
зоровими опорами.

Знання про здоров’я, здоровий і безпеч-
ний спосіб життя учень (учениця) засвоїв(ла)            
у формі окремих фактів, відтворює їх зміст 
із залученням зорових опор; не здатний(а) 
самостійно виконувати запрограмовані дії; 
потребує постійної допомоги вчителя та до-
даткової опори під час копіювання зразка.

Знання про здоров’я, здоровий і безпеч-
ний спосіб життя учень (учениця) засвоїв(ла)           
у формі одиничних уявлень, відтворює зміст 
цих уявлень, спираючись на зорові опори; 
утруднюється в ситуації вибору безпечної 
поведінки для власного здоров’я і життя; 
запрограмовані дії виконує шляхом копію-
вання зразка; виконує окремі практичні дії 
з допомогою вчителя.

Знання про здоров’я, здоровий і безпеч-
ний спосіб життя учень (учениця) засвоїв(ла)           
у формі одиничних уявлень, відтворює зміст 
цих уявлень; утруднюється висловлювати 
оцінні судження щодо власного здоров’я; 
запрограмовані дії виконує за зразком, 
використовуючи при цьому зорові опори, 
допомогу вчителя.

2

3

4
ІІ

Середній
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1. «Захисти» права казкових героїв. Вкажи стрілочкою, 
які з них були порушені в кожній з казок.

«Троє поросят»   Право на свободу

«Вовк і семеро козенят» Право на недоторкан- 
     ність  житла 

«Маша і ведмідь»        Право на життя

«Кривенька качечка»   Право на відпочинок

«Попелюшка»            Право на особисте
     життя

2. Запиши, які права дітей ти знаєш.

Урок № 13 ТВОЇ ПРАВА
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1. Запиши, які обов’язки ти виконуєш  вдома і в школі.

2. Познач (), в котрій із зображених книг записані 
обов’язки громадян, які тобі необхідно виконувати.

Урок № 14 ТВОЇ ОБОВ’ЯЗКИ
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Урок № 32 ЯК ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ

1. Розгадай ребуси.

 

 Що допоможе прийняти правильне рішення? Підкресли 
зеленим олівцем відповідні слова-відгадки. Чому не 
слід довіряти під час прийняття рішення? Підкресли 
червоним олівцем.

2. Запиши, з ким ти радишся, якщо хочеш прийняти 
важливе рішення.

Щ = С , ,

ННЯ
З

А = Е П
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Урок № 33 АЛКОГОЛЬ І ЗДОРОВ’Я

1. За допомогою шифру склади і запиши прислів’я. 
Поясни, як ти розумієш його зміст.

2. Зроби вибір, поставивши знаки «>», «<», «=».

  сік           узвар

 пиво          компот

 вода           горілка

 квас       шампанське
 

вино
той себе сам

любить губить

і пиво

хто


