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Ïð³çâèùå              Ê³ëüê³ñòü 

³ì’ÿ       Êëàñ           áàë³â 

Я РОСТУ І РОЗВИВАЮСЬ

Які умови необхідні дитині для здорового фізичного і розумового 
розвитку? Познач ().

4

5






Ïð³çâèùå              Ê³ëüê³ñòü 

³ì’ÿ       Êëàñ           áàë³â 

Я РОСТУ І РОЗВИВАЮСЬ

Які умови необхідні дитині для здорового фізичного і розумового 
розвитку? Познач ().

4

5






Ïð³çâèùå              Ê³ëüê³ñòü 

³ì’ÿ       Êëàñ           áàë³â 

ОДИН УДОМА.  
ЯК УНИКНУТИ НЕБЕЗПЕЧНОЇ СИТУАЦІЇ

1. Якими предметами ти можеш користуватися без дозволу бать-
ків? Познач ().

2. Познач () правила безпечної поведінки вдома.

 Ніколи й нікому не кажи, що ти вдома сам.

 Піднімаючи телефонну трубку, не називай свого імені.

 Якщо вийшов з квартири  і побачив сторонніх людей, 

 сміливо йди вперед.

 Не відчиняй дверей, не подивившись у вічко.

 Якщо тебе попросять винести води, запропонуй звернутись 
  до сусідів і попередь, що ти їм зателефонуєш.
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ВОГОНЬ — ДРУГ, ВОГОНЬ — ВОРОГ

1. Знайди межі слів у даному реченні. Запиши його.

Пустощіізсірникамитазапальничкамиможутьпризвести

довиникненняпожеж!

2. Запиши свої дії, якщо виникне пожежа.
 

 1)

 2)

 за телефоном 

40
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АЛКОГОЛЬ І ЗДОРОВ’Я

1. Закінчи речення, використавши малюнки.

Людина стає сама собі ворогом, якщо вона  , 

вживає ,  .

2. Знайди межі слів у даному реченні. Запиши. Як ти його розу-
мієш?
Виноігорілкуполюбив — здоров’язагубив.

3. Вибери відповідь на пропозицію випити трохи пива. Запиши її.

 Я хочу жити.

 Моє захоплення — спорт, а не алкоголь.

 Мені потрібен мій мозок і розум.

 Я хочу бути здоровим і красивим.

 Я хочу мати розумних дітей.
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ДЛЯ ДОДАТКОВИХ ЗАВДАНЬ
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