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У зошиті подано тематичні та підсумкові завдання для контролю навчальних досягнень учнів 
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Початковий рівень

Підкресли правильні відповіді.

1. Фізичний розвиток дитини можна оцінити за ... 

а) характером;     

б) масою і зростом; 

в) кольором очей.

2. Гігієна — це ...

а) наука, яка розробляє і впроваджує правила догляду

     за  тілом; 

б) наука про різні хвороби; 

в) наука про харчування.

3. Для твого здоров’я корисні ... 

а) овочі;    

б) морозиво;     

в) риба.

Тематична 
робота

Людина та її здоров’я.  
Фізична складова здоров’я №1

Дата
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Середній рівень 

4. Продовж речення.

 Щоб бути здоровим, я: 

дотримуюсь 

їм

займаюсь

Достатній рівень

5. Вибери ознаки здорової дитини. З’єднай стрілочками.

 гарний апетит

 бліде обличчя

 висока температура

бадьорий настрій

міцний сон

дзвінкий голос
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Робота над помилками

6. Корисні для здоров’я звички — це ...
а) дотримання режиму дня; 
б) паління; 
в) гарний настрій. 

_________________
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Початковий рівень

1. Щоб зміцнити своє здоров’я, потрібно ...

а) робити ранкову зарядку;     

б) щодня перебувати на свіжому повітрі; 

в) багато їсти.

2. Мити руки треба ...

а) перед їдою і після відвідування туалету; 

б) після купання; 

в) тричі на день. 

3. Що ти вибереш на сніданок? 

а) Торт, шоколад, цукерки, печиво, чай; 

б) каша, молоко, хліб, чай, сік; 

в) риба, борщ, рис, яблуко, хліб, сік. 

Тематична 
робота

Людина та її здоров’я.  
Фізична складова здоров’я №1

Дата
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Середній рівень 

4. Продовж речення.

 Щоб не застудитися, я ...

 дотримуюсь

 їм

 займаюсь

Достатній рівень

5. Як поводитись з інфекційним хворим? Познач порядок дій. 

 Хворого ізолювати. 

 Виділити йому індивідуальний посуд.

 Викликати лікаря.

 Щодня робити вологе прибирання в приміщенні,   

        де  перебуває хворий.

 Увесь час гратися з хворим.
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Робота над помилками

6. Алкоголь, тютюн, наркотики ...
а) добре впливають на здоров’я людини; 
б) шкодять здоров’ю; 
в) затримують ріст дитини. 

_________________
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