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Тематична
робота

№1

Здоров’я людини.
Фізична складова здоров’я

1. Від яких чинників залежить здоров’я людини? Познач.

Спосіб життя, сонячна енергія, медицина;
навколишнє середовище, спадковість, теплий
одяг;
спосіб життя, навколишнє середовище, спадковість, медицина;
смачна їжа, веселі танці, слабоалкогольні напої.
2. Здатність людини працювати — це ...

працелюбність;
працездатність;
талант;
імунітет.
3. Придатні для вживання продукти мають …

неапетитний вигляд;
неприємний запах;
гарний вигляд, але неприємний запах;
приємний запах і апетитний вигляд.
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4. З’єднай частини прислів’їв.

Здоров’я маємо — не дбаємо, •

• хворий не був.

Той здоров’я не цінить, хто

•

• проживеш довше.

Ходи більше — 			

•

• а загубивши —

								

плачемо.

5. Запиши, як потрібно доглядати за одягом і взуттям.

6. Які види активного відпочинку тобі відомі? Запиши.
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Робота над помилками
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