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Êîçàðèê Ñ.І.
   Â÷èìîñÿ áóòè çäîðîâèìè : áëіö-êîíòðîëü çíàíü òà óìіíü :  
2 êë. / Ñ.І. Êîçàðèê. — Òåðíîïіëü : Íàâ÷àëüíà êíèãà – Áîãäàí, 
2013.  — 64 ñ.

     ISBN 978-966-10-3502-6  

Îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì ïðî àâòîðñüêå ïðàâî.
Æîäíà ÷àñòèíà äàíîãî âèäàííÿ íå ìîæå áóòè âіäòâîðåíà 
â áóäü-ÿêîìó âèãëÿäі  áåç äîçâîëó àâòîðà ÷è âèäàâíèöòâà.

ISBN 978-966-10-3502-6 © Íàâ÷àëüíà êíèãà – Áîãäàí, 2013

Ê59

Пðîïîíîâàíå âèäàííÿ óêëàäåíå âіäïîâіäíî äî íîâîї íàâ÷àëüíîї 
ïðîãðàìè Міíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Уêðàїíè ç ïðåäìåòà «Оñíîâè 
çäîðîâ’ÿ» äëÿ 2 êëàñó òà ïіäðó÷íèêà «Оñíîâè çäîðîâ’ÿ. 2 êëàñ» (àâò. 
Áåх І.Д., Âîðîíöîâà Ò.Â., Пîíîìàðåíêî Â.Ñ., Ñòðàшêî Ñ.Â.). Пîñіáíèê 
ìіñòèòü ðіçíîìàíіòíі âèäè çàâäàíü òà фîðìè ñàìîïåðåâіðêè íàâ÷àëüíèх 
äîñÿãíåíü, ñïðÿìîâàíі íà ïîâòîðåííÿ й çàêðіïëåííÿ âèâ÷åíîãî ìàòåðіàëó, 
ðîçâèòîê ëîãі÷íîãî ìèñëåííÿ і фîðìóâàííÿ ñàìîîöіíêè äðóãîêëàñíèêіâ.

Дëÿ â÷èòåëіâ òà ó÷íіâ 2 êëàñó.
УДÊ 613.955(075.2)

ББÊ 51.204я71

УДÊ 613.955(075.2)
ÁÁÊ 51.204ÿ71 
 Ê59

Твоє Тіло

1. відгадай загадки. відгадки допиши.

 Двоє лисенят навпроти одне одного сидять. (В )

 Між двох світил я посередині один.    (Н )

 На одному камені дві змії лежать.   (Б )

 Ношу їх багато років, а ліку їм не знаю.  (В )

 Кругле, маленьке, а до неба дістане.   (О )

 Якби його не було, не зміг би нічого сказати. (Я )

 Два ряди сорочок, а між ними — фартушок. 

             (З  і Я )
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Вчимося бути здоровими. Бліц-контроль. 2 клас

Ïð³çâèùå              Ê³ëüê³ñòü 

³ì’ÿ       Êëàñ           áàë³â 

Ïð³çâèùå              Ê³ëüê³ñòü 

³ì’ÿ       Êëàñ           áàë³â 

рісТ і розвиТок людини

 Шкідливі звички.

 Свіже повітря.

 Фізичні перевантаження.

 Збалансоване харчування.

 Щеплення.

 Щорічний медичний огляд.

Що потрібно для здорового росту й розвитку дитини? вибери  
і познач () правильні відповіді.

 Чисте приміщення.

 Зіпсовані продукти.

 Заняття спортом.

 Неспокійний сон.

 Відпочинок.

 Особиста гігієна.

2. з’єднай відповідні частини тіла з їх назвами.

чоло               волосся

скроня              потилиця

вилиця              підборіддя

ключиця              лопатки

плече               лікоть

передпліччя             зап’ястя

кисть               литка

стегно               щиколотка

коліно               п’ята

гомілка         

стопа
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Â÷èìîñÿ áóòè çäîðîâèìè. Áëіö-êîíòðîëü. 2 êëàñ

Ïð³çâèùå              Ê³ëüê³ñòü 

³ì’ÿ       Êëàñ           áàë³â 

Ïð³çâèùå              Ê³ëüê³ñòü 

³ì’ÿ       Êëàñ           áàë³â 

Особлива турбота 
дітям-інвалідам.

Право на повноцінне 
харчування.

Право на медичне 
обслуговування.

Право на відпочинок 
і дозвілля.

2. хто частіше використовує зображені предмети? з’єднай 
стрілочками.
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Â÷èìîñÿ áóòè çäîðîâèìè. Áëіö-êîíòðîëü. 2 êëàñ

1. які права дитини відображені в малюнках? з’єднай стрілочками.

Права диТини

Право на любов 
і піклування.

Право на освіту.

Право на захист від 
злочинців.

Право на рівність 
з іншими.

1. хто з дітей допомагає старшим? Познач ().

Твоя родина
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Вчимося бути здоровими. Бліц-контроль. 2 клас

Нàâ÷àëüíå âèäàííÿ
ÊОçàðèÊ Ñâіòëàíà Іâàíіâíà

ÂЧèìîÑЯ БУòè çДîðîÂèìè
Бëіö-êîíòðîëü çíàíü òà óìіíü

2 êëàñ

Гîëîâíèй ðåäàêòîð Бîãäàí Бóäíèй
ðåäàêòîð Люáîâ Лåâ÷óê

Оáêëàäèíêà Рîñòèñëàâà Кðàìàðà
Êîìï’юòåðíà âåðñòêà Îëåíè Зàõàðій÷óê

Òåхíі÷íèй ðåäàêòîð Îêñàíà Чó÷óê

Піäïèñàíî äî äðóêó 05.09.2013. Фîðìàò 60х84/16. Пàïіð îфñåòíèй. Гàðíіòóðà Пðàãìàòèêà.  
Уìîâí. äðóê. àðê. 4,65.  Уìîâí. фàðáî-âіäá. 4,65. 

Âèäàâíèöòâî «Íàâ÷àëüíà êíèãà – Áîãäàí»
Ñâіäîöòâî ïðî âíåñåííÿ ñóá’єêòà âèäàâíè÷îї ñïðàâè äî Дåðжàâíîãî ðåєñòðó âèäàâöіâ,  

âèãîòіâíèêіâ і ðîçïîâñюäжóâà÷іâ âèäàâíè÷îї ïðîäóêöії 
 ДÊ № 4221 âіä 07.12.2011 ð.

Íàâ÷àëüíà êíèãà – Áîãäàí, ïðîñï. Ñ. Áàíäåðè, 34à, ì. Òåðíîïіëü, 46002
Íàâ÷àëüíà êíèãà – Áîãäàí, à/ñ 529, ì. Òåðíîïіëü, 46008

òåë./фàêñ (0352)52-06-07; 52-19-66; 52-05-48   
office@bohdan-books.com 
www.bohdan-books.com

“КНИГА ПОШТОЮ” А/С 529
м. Тернопіль, 46008

т. (0352)  287489, 511141
(067) 3501870, (066) 7271762

mail@bohdan-books.com

9 789661 035026

ISBN 978-966-10-3502-6

1. незнайко не знає, як правильно поводитися на воді. 
    допоможи йому (). 

 Купатися з дорослими.

 Купатися у відведених для купання місцях.

 Запливати за буйки.

 Спокійно плавати на крузі.

 Плавати на надувному матраці, коли великі хвилі.

 Купатися в недозволених місцях.

 Гратися на воді у небезпечні ігри.

 Кидати у воду склянки, консервні бляшанки, інше сміття.

Правила ліТнЬого відПоЧинку
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Вчимося бути здоровими. Бліц-контроль. 2 клас
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2. утвори слова зі складів, записаних від 1 до 42.  
    Прочитай поради сонечка.
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