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Вибери й познач правильний варіант для продовження 

речення.

1.	 Цілісність	здоров’я	полягає	у	взаємозв’язку…

 фізичної та психічної його складових;

 фізичної, соціальної, психічної і духовної його 
складових;

 фізичної та соціальної його складових;

 фізичної, психічної та духовної його складових.

2.	 Одним	із	показників	фізичного	здоров’я	дитини	є…

 уміння дружити;

 гарний настрій;

 відповідність зросту і маси тіла віковим нормам;

 почуття відповідальності за себе і за інших.

3.	 Збалансоване	 харчування	 дітей	 твого	 віку	передбачає	
регулярне	вживання…

 солодких газованих напоїв;

 молочних продуктів, риби, м’яса, овочів та фруктів;

 чипсів, сухариків, тістечок, цукерок;

 ковбас, копченостей, солінь.

Äàòà

робота здоров’я людини. 
Фізична складова здоров’я

№1
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4.	 У	дітей,	які	багато	рухаються,	…

 порушується постава;

 знижується працездатність усього організму;

 послаблюються увага, пам’ять;

 підвищується опір організму до хвороб.

5.	 З’єднай	стрілками,	які	з	названих	чинників	сприяють	збе-
реженню	зору,	а	які	—	призводять	до	його	порушень.

Достатнє  
освітлення

Необережність 
у побуті, під 
час ігор, турис-
тичних походів

Збалансоване  
харчування

Тривалий  
перегляд  
телепередач

Читання 
у транспорті

Правильна поза 
за столом під час 
читання (письма)

Близька відстань 
від очей до моніто-
ра комп’ютера чи 
екрана телевізора

Виконання  
спеціальної  
гімнастики для очей

Збереження 
зору

Порушення 
зору

•

•

•

•

•

•

•

•
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6.	 Склади	правила	запобігання	плоскостопості,	вставляючи	
відповідні	за	змістом	слова.

Щоб запобігти плоскостопості, потрібно:

носити взуття ,

ходити ,

виконувати ,

багато ,

стежити за  тіла.

7.	 Запиши,	що	потрібно	робити,	 аби	повітря	в	оселі	 було	
чистим	і	свіжим.

8.	 Запиши,	яких	правил	ти	дотримуєшся	під	час	виконання	
домашніх	завдань.	


