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1.	 Здоровою	людиною	можна	вважати	ту,	яка	…

 веде здоровий спосіб життя;

 має шкідливі звички;

 не дотримується режиму дня.

2.	 До	ознак	здоров’я	належать	…

 поганий настрій і самопочуття;

 нежить, висока температура, кашель;

 хороший настрій і самопочуття, міцний сон, 
нормальний ріст і маса тіла, рожеві щоки, міцні 
зуби.

3.	 Корисними	продуктами	для	дітей	твого	віку	є	…

 молокопродукти, овочі та фрукти;

 солодощі;

 олія, масло, м’ясо, ковбаса.

Äàòà

Робота Здоров’я людини. Здорове тіло№1
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4.	 Продовж	речення.

Здоровий спосіб життя — це дотримання  

, правильне , занят- 

тя , активний , відсутність 

шкідливих , гарний .

5.	 З’єднай	стрілками.

•

•

•

•

•

•

•

•

Дотримання гігієни
тіла, одягу і взуття

Шкідливі звички

Пасивний 
відпочинок

Заняття спортом

Активний 
відпочинок

Корисні звички

Переїдання

Вживання 
корисної їжі

Зміцнює  
твоє 

здоров’я

Руйнує  
твоє

здоров’я

6.	 Що	ти	робиш,	аби	запобігти	інфекційним	захворюванням?	
Запиши.
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Äîäàòêîâ³ çàâäàííÿ

Рîбîòà íàä пîмилêàми


