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ÂÀÐ²ÀÍÒ 1
Òåìàòè÷íà
ðîáîòà

Ëþäèíà òà ¿¿ çäîðîâ’ÿ.
Ô³çè÷íà ñêëàäîâà çäîðîâ’ÿ

¹1

Äàòà

Ïî÷àòêîâèé ð³âåíü
Ï³äêðåñëè ïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³.
1. Äëÿ ÷îãî ëþäèí³ ïîòð³áíå çäîðîâ’ÿ?
à) Ùîá äîáðå â÷èòèñÿ;
á) ùîá âñå âñòèãàòè ðîáèòè;
â) ùîá ãàðíî âèãëÿäàòè.
2. Ã³ã³ºíà — öå ...
à) íàóêà, ÿêà ðîçðîáëÿº ³ âïðîâàäæóº ïðàâèëà äîãëÿäó
çà ò³ëîì;
á) íàóêà ïðî ð³çí³ õâîðîáè;
â) íàóêà ïðî õàð÷óâàííÿ.
3. Äëÿ òâîãî çäîðîâ’ÿ êîðèñí³ ...
à) îâî÷³;
á) ìîðîçèâî;
â) ðèáà.
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Ñåðåäí³é ð³âåíü
4. Ïðîäîâæ ðå÷åííÿ.
Ùîá áóòè çäîðîâèì, ÿ:
äîòðèìóþñü
¿ì

çàéìàþñü

Äîñòàòí³é ð³âåíü
5. Âèáåðè îçíàêè çäîðîâî¿ äèòèíè. Ç’ºäíàé ñòð³ëêàìè.

ãàðíèé àïåòèò

áàäüîðèé íàñòð³é

áë³äå îáëè÷÷ÿ

ì³öíèé ñîí

âèñîêà òåìïåðàòóðà

äçâ³íêèé ãîëîñ
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ÂÀÐ²ÀÍÒ 2
Òåìàòè÷íà
ðîáîòà

Ëþäèíà òà ¿¿ çäîðîâ’ÿ.
Ô³çè÷íà ñêëàäîâà çäîðîâ’ÿ

¹1

Äàòà

Ïî÷àòêîâèé ð³âåíü
1. Ùîá çì³öíèòè ñâîº çäîðîâ’ÿ, ïîòð³áíî ...
à) ðîáèòè ðàíêîâó çàðÿäêó;
á) ùîäíÿ ïåðåáóâàòè íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³;
â) áàãàòî ¿ñòè.
2. Ìèòè ðóêè òðåáà ...
à) ïåðåä ¿äîþ ³ ï³ñëÿ òóàëåòó;
á) ï³ñëÿ êóïàííÿ;
â) òðè÷³ íà äåíü.
3. Ùî òè âèáåðåø íà ñí³äàíîê?
à) Òîðò, øîêîëàä, öóêåðêè, ïå÷èâî, ÷àé;
á) êàøà, ìîëîêî, õë³á, ÷àé, ñ³ê;
â) ðèáà, áîðù, ðèñ, ÿáëóêî, õë³á, ñ³ê.
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Ñåðåäí³é ð³âåíü
4. Ïðîäîâæ ðå÷åííÿ.
Ùîá íå çàñòóäèòèñÿ, ÿ ...
äîòðèìóþñü

¿ì

çàéìàþñü

Äîñòàòí³é ð³âåíü
5. ßê ïîâîäèòèñü ç ³íôåêö³éíèì õâîðèì? Ïîçíà÷ ïîðÿäîê ä³é.
Õâîðîãî ³çîëþâàòè.
Âèä³ëèòè éîìó ³íäèâ³äóàëüíèé ïîñóä.
Âèêëèêàòè ë³êàðÿ.
Ùîäíÿ ðîáèòè âîëîãå ïðèáèðàííÿ â ïðèì³ùåíí³,
äå ïåðåáóâàº õâîðèé.
Óâåñü ÷àñ ãðàòèñÿ ç õâîðèì.
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Äàòà

Ï²ÄÑÓÌÊÎÂÈÉ ÒÅÑÒ ÇÀ ²² ÑÅÌÅÑÒÐ

1. Äî áåçïå÷íèõ ðå÷îâèí íàëåæàòü ...
à) ôàðáà, ëàê, äèõëîôîñ;
á) ìåä, îë³ÿ, ìîëîêî;
â) áåíçèí, àöåòîí, ðòóòü.
2. Ùîá íå çàøêîäèòè çäîðîâ’þ, äðóãîêëàñíèê ìîæå ïðàöþâàòè
çà êîìï’þòåðîì ...
à) íå á³ëüøå 15 õâèëèí íà äåíü;
á) íå á³ëüøå 1 ãîäèíè;
â) íå á³ëüøå 2 ãîäèí.
3. Îñíîâí³ ïðàâèëà ïåðåõîäó ïåðåõðåñòÿ âèìàãàþòü ...
à) ïåðåêîíàòèñÿ, ùî íà äîðîç³ íåìàº ìàøèí;
á) øâèäêî ïåðåá³ãàòè;
â) ïåðåõîäèòè ëèøå íà çåëåíå ñâ³òëî ñâ³òëîôîðà.
4. Ùîá íå îòðèìàòè ñîíÿ÷íèé óäàð, òðåáà ...
à) îäÿãàòè íà ãîëîâó ïàíàìêó;
á) ïåðåáóâàòè íà ñîíö³ îáìåæåíèé ÷àñ;
â) çàñìàãàòè îï³âäí³.
5. Ó ñï³ëêóâàíí³ ç îäíîêëàñíèêàìè äîïîìàãàþòü ...
à) óâàãà;
á) äîáðîçè÷ëèâ³ñòü;
â) çàçäð³ñòü.
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6. Êîðèñí³ äëÿ çäîðîâ’ÿ çâè÷êè — öå ...
à) äîòðèìàííÿ ðåæèìó äíÿ;
á) ïàë³ííÿ;
â) ãàðíèé íàñòð³é.
_________________

Ðîáîòà íàä ïîìèëêàìè
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