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Урок 1
Показники здоров’я і розвитку дитини 

Практична робота. вимірювання пульсу

1. Прочитай слова-розсипанки і запиши ознаки самопо-
чуття людини. Вкажи, які медичні обстеження необ-
хідно проходити дитині. Обґрунтуй свою відповідь.

Показники здоров’я

ознаки самопочуття     медичні обстеження

  (рійстна)   

  (пеатит)    

  (гаува)      

  (ьібл)        

  (ять‘мап)   

Слова для довідки: вимірювання зросту, маси тіла, 
температури тіла, частоти пульсу, вивчення резуль-
татів аналізів.

2. Вибери і познач показники здоров’я хворого третьо-

класника ( ) і здорового ( ).

   поганий
Сон
   міцний

   немає
Біль
   є

           36.6 °С
Температура 
           37.7 °С
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      90-100 ударів за хвилину
Пульс
      80-90 ударів за хвилину
        поганий
настрій
        гарний

3. Практична робота. Вимірювання пульсу.

за вказівкою підручника виміряй у себе пульс. за 
результатами вимірювання побудуй графік. зроби 
висновок про рівень своєї фізичної підготовки.

70

I II III IV
вимір

80

90
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110

120

(кількість ударів 
за хвилину)

пульс

Висновок. я фізично 
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Урок 15
як уникнути конфлікту

1. Розгадай ребус.

Ф
и=т1 3 5

2. Збери із слів-розсипанок синоніми до слова конфлікт.

Скавар     ТкнЕзІння     рЕЧСУПЕка

3. Прочитай «секрети» спілкування. Впиши, де потрібно, 
«НЕ».

  будь доброзичливим і дружелюбним.

  давай образливі прізвиська, 

  пліткуй.

  змінюй тему розмови, якщо вона непри-

ємна співрозмовникові.

  вступай у суперечку через будь-які дріб-

ниці.

  вирішуй конфлікти бійкою.
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Урок 16
небезПека шкідливих звичок

1. Впиши, які шкідливі звички викликають дані негативні 
наслідки для організму людини. Поясни свою відпо-
відь.

      —   хвороби головного мозку,
  печінки, шлунка, серця; 
  злочинність; дорожні аварії.

      —   хвороби легень, слабка
  пам’ять, жовті й зіпсовані
  зуби.

      —   головний біль, слабкість,
  роздратованість, погіршен-
  ня зору, постави.

2. Встанови відповідність між частинами приказок. По-
ясни їх зміст.

а Пити до дна —    1 комп’ютерна
          залежність.
б вино з розумом    2 кидай палити.
В Хочеш довше     3 не ладить.
   жити —  
Г алкоголь —      4 не бачити добра.
   викрадач розуму, 
   а викрадач часу —    

3. Чим можна замінити щоденні довготривалі комп’ютер-
ні ігри? Запиши.

1 2 3 4

а

б

В

Г
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Урок 34
творчі здібності

1. Домалюй кола так, щоб утворилися різні предмети. 
Порівняй свої малюнки з іншими. Який висновок мо-
жеш зробити?

2. Гра «Переплутались рядки». Віднови їх за допомогою 
цифр.

 Й ненароком розлила

 Хмарка йшла на іменини

 в подарунок дощ несла

 до сестрички, до хмарини

3. Гра «Шифрувальники».

Склади речення, слова якого починаються на кож-
ну букву записаного слова.

СоБака — Слон обідав Бананами, а кит анчоусами.

Гра — 

шкоЛа — 

ЛІТо — 
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відповіді
До с. 3. настрій, апетит, увага, біль, пам’ять.

До с. 9. ритм.

До с. 10. канікули. Сон. Перерва. Ігри. вихідні дні.

До с. 13. дай роботу тілу — відпочине голова.

До с. 17. на неохайній людині всяка одежа погана.

До с. 19. Фосфор. кальцій. залізо.

До с. 20. Тістечко. вівсянка. Майонез. Гречка. овоч.

До с. 22. один за всіх, всі за одного!

До с. 23. Сім’я.

До с. 28. 1. конфлікт. 2. Сварка, зіткнення, суперечка.

До с. 31. Пролиту воду назад не збереш.

До с. 42. 1. канат. 2. Гойдалка. 3. двір. 4. карусель.

  5. Турнік. 6. М’яч. 7. Пісочниця. 8. Гірка.

  Майданчик.

До с. 50. не кажи не вмію, кажи — навчусь.

До с. 51. б) здоров’я. в) Літак. Транспорт. г) ковба-

  са. Продукти.

До с. 52. втома. Перевтома.
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