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1ВАРІАНТ

Людина та її здоров’я.  
Фізична складова здоров’яробота №1

Підкресли правильні відповіді.

1. Щоб зміцнити своє здоров’я, потрібно ... 

а) їсти багато солодощів;

б) грати в рухливі ігри на свіжому повітрі; 

в) займатися в спортзалі без учителя.

2. Найкращий відпочинок після навчання — це ...

а) цікаві комп’ютерні ігри;

б) активний відпочинок;

в) довготривале лежання на дивані.

Дата
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3. Вибери страви на обід. З’єднай стрілочками. 

4. Продовж прислів’я.

Багато ходити — довго

Чиста вода — для хвороби

гречка

торт

борщ

салат

хліб

сік

шоколад

котлета
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Підкресли правильні відповіді.

1. Друг повинен бути ... 

а) байдужим, жадібним, ввічливим;

б) щирим, відповідальним, добрим; 

в) хвалькуватим, правдивим, брехливим.

2. Правила культури спілкування передбачають ...

а) втручання в розмову дорослих;

б) повагу у ставленні до старших;

в) постійне перебивання співрозмовника.

соціальна складова здоров’я.
серед людей

Дата

робота №2
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1ВАРІАНТ

4. Закінчи «золоте» правило спілкування.

Стався до людей так, як би ти хотів, щоб

3. З’єднай стрілочками.

відпочинок
і дозвілля

старанне
навчання

допомога 
старшим

ПРАВА

ОБОВ’ЯЗКИ

догляд за
молодшими

дотримання
чистоти

життя  
і здоровий
розвиток


