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Зäîðîâ’я лþäèíè

1   ðіст і ðîЗâèтîк лþäèíè

â-I. âибери й познач правильні відповіді.

Верхня кінцівка (рука) людини складаєть-
ся з таких частин:

 плече;

 гомілка;

 кисть;

 зап’ястя;

 стегно;

 передпліччя;

 лікоть.

â-II. âибери й познач правильні відповіді.

Ôізичниé рîзвитîк ìîæна îцінити за ...

 довжиною волосся;

 вагою та зростом;

 формою очей;

 розміром окремиõ частин тіла;

 вмінням грати у футáол.
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2   Зäîðîâ’я і хâîðîБè

â-I. Ùо º ознаêаìи здоров’я? познач.

 Гарний настрій

 Відсутність áолю

 Бліді ùоки

 Блискуче волосся

 Міцний сон

 Підвиùена температура тіла

 Хороший апетит

 Кволість

 Пружні м’язи

 Правильна постава

â-II. âибери й познач правильні відповіді.

Òи вваæаєø сеáе хвîриì, якùî ...

 у теáе áолить голова;

 теáе нудить;

 ти не õочеш іти до школи;

 ти кашляєш і чõаєш;

 у теáе пригнічений настрій;

 у теáе підвиùена температура.
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19   îБеðежíî: електðèка!

â-і. яêі з öих побуòових приладів праöююòь зав-
дяêи елеêòричноìу ñòруìу? Зафарбуй êру-
жечêи червониì êольороì.

â-II. ðозглянь будову зображеного елеêòропри-
ладу і прочиòай назви його чаñòин. âпиøи 
відповідні öифри в êружечêи.

1. Вилка
2. Вимикач
3. Шнур
4. Штепсель
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20   íеБеЗпечíі ðечîâèíè

â-і. підêреñли назви небезпечних речовин.

Мило, пральний порошок, відáілювач, шам-
пунь, засіá для миття посуду, олія, засіá для 
миття вікон, вода, клей, гель для душу, засіá 
для чиùення килимів, зуáна паста.

â-II. äопиøи речення.

Усі ліки повинні зáерігатися 

Дітям не можна вживати ліки áез дозволу до-

рослиõ, тому ùо 



54

37   тематèчíе îпèтуâаííя

â-і. підêреñли ñлово «òаê», яêùо òвердження 
правильне, або ñлово «ні», яêùо òвердження 
неправильне.

1. Люди мають різні смаки та заõоплення.
Так.   Ні.

2. Улюáленою справою краùе займатися 
разом із друзями.

Так.   Ні.

3. Мета реклами — продати товар.
Так.   Ні.

4. Ùоá отримати гарну, золотисту засмагу, 
треáа цілий день провести на сонці.

Так.   Ні.
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â-II. підêреñли ñлово «òаê», яêùо òвердження 
правильне, або ñлово «ні», яêùо òвердження 
неправильне.

1. Інколи дівчатка і õлопчики мають спільні 
заõоплення.

Так.   Ні.

2. Корисні продукти не потреáують зайвої 
реклами.

Так.   Ні.

3. Алкоголь допомагає веселитися і розва-
жатися.

Так.   Ні.

4. Дорослі завжди повинні знати, де ти гу-
ляєш.

Так.   Ні.
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