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Зäîðîâ’Я Ëþäèíè. Зäîðîâе тіËî

1   Зäîðîâ’Я і ðîЗâèтîк

В-I.	 Підкресли	слова	та	словосполучення,	що	нази-
вають	показники	здоров’я.

Гарний настрій, сила, біль, гнучкість, слабкість, 
довжина волосся, колір очей, витривалість, маса 
тіла, спритність, зріст, міцний сон, чудовий апетит, 
працездатність, бадьорість.

В-ІІ.	 Вибери	й	познач	правильні	варіанти	для	про-
довження	речення.

Учневі третього класу під силу …

 підняти мішок із зерном;

 скопати невелику грядку;

 підбілити стовбури дерев у саду;

 приготувати обід для всієї сім’ї;

 помити посуд;

 прибрати в кімнаті;

 доглянути акваріумних рибок;

 вигуляти собаку.
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2   äжеðеËа Зäîðîâ’Я

В-I.	 Вибери	й	познач	правильні	варіанти	для	про-
довження	речення.

До природного середовища належать ...

 озеро;    мікроби;

 луки;     повітря;

 сусід;    будинок;

 конвалія;    учителька;

 білка;    блискавка.

В-II.	 Вибери	й	познач	правильні	варіанти	для	про-
довження	речення.

До соціального середовища належать ...

 мама;    медсестра;

 тато;     однокласник;

 котик;    папуга;

 бабуся;    продавець;

 дідусь;    тренер.
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3   Зäîðîâèй спîсіБ жèттЯ

В-I.	 Вибери	й	познач	складові	 здорового	способу	
життя.

 Заняття фізкультурою.

 Раціональне харчування. 

 Щоден ні прогулянки на свіжому повітрі.

 Дотримання правил особистої гігієни.

 Перегляд усіх цікавих телепередач.

 Дотримання режиму дня.

 Доброзичливе спілкування з іншими.

В-ІІ.	 Вибери	й	познач	правильні	варіанти	для	про-
довження	речення.

Школяра можна назвати здоровим, якщо він …

 узагалі не хворіє або хворіє рідко;

 легко витримує розумові та фізичні наван-
таження;

 чергує працю з відпочинком;

 їсть, що захоче і коли захоче;

 не має шкідливих звичок.
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4   пðацеЗäатíість і Зäîðîâ’Я

В-I.	 Вибери	й	познач	правильні	варіанти	для	про-
довження	речення.

Підвищенню працездатності людини сприяє ...

 хороше самопочуття;

 врахування природних ритмів;

 повноцінний сон;

 сторонній шум;

 достатнє освітлення робочого місця;

 відсутність перерв;

 хворобливий стан;

 зацікавленість у позитивному результаті.

В-ІІ.	 Вибери	й	познач	правильні	варіанти	для	про-
довження	речення.

Належне освітлення робочого місця ...

 позитивно впливає на поставу та зір;

 сприяє концентрації уваги;

 знижує працездатність;

 викликає сонливість;

 підвищує працездатність;

 негативно впливає на поставу і зір.



8

5   актèâíèй âіäпîчèíîк

В-I.	 Підкресли	 словосполучення,	що	називають	
види	активного	відпочинку.

Туристичний похід, перегляд телепередач, ка-
тання на велосипеді, рухливі ігри, читання жур-
налу, посильна фізична праця, комп’ютерні ігри, 
заняття в танцювальному гуртку, післяобідній сон.

В-II.	 Пригадай	правила	безпеки	під	час	катання	на	
роликах,	скейті,	велосипеді.	Допиши	в	клітин-
ках,	де	потрібно,	слово	«НЕ».

 Катайся лише в місцях, де рух транспорту 
обмежено або заборонено.

 Виїжджай на проїзну частину дороги.

 Надягай засоби захисту (шолом, наколінни-
ки, налокітники, рукавички).

 Хизуйся своїм умінням виконувати небез-
печні трюки.

 Вибирай місця без крутих поворотів, спусків 
та підйомів.

 Катайся в негоду і в темну пору доби.


