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Урок 1
ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ’Я І РОЗВИТКУ ДИТИНИ 

Практична робота. Вимірювання пульсу

1. Прочитай слова-розсипанки і запиши ознаки самопо-
чуття людини. Вкажи, які медичні обстеження необ-
хідно проходити дитині. Обґрунтуй свою відповідь.

ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ’Я

ознаки самопочуття     медичні обстеження

  (рійстна)   

  (пеатит)    

  (гаува)      

  (ьібл)        

  (ять‘мап)   

Слова для довідки: вимірювання зросту, маси тіла, 
температури тіла, частоти пульсу, вивчення резуль-
татів аналізів.

2. Вибери і познач показники здоров’я хворого третьо-

класника ( ) і здорового ( ).

   поганий
Сон
   міцний

   немає
Біль
   є

           36.6 °С
Температура 
           37.7 °С
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      90-100 ударів за хвилину
Пульс
      80-90 ударів за хвилину
        поганий
Настрій
        гарний

3. ПРАКТИЧНА РОБОТА. Вимірювання пульсу.

За вказівкою підручника виміряй у себе пульс. За-
повни таблицю. Зроби висновок про рівень своєї фі-
зичної підготовки.

Пульс  
(кількість ударів за хвилину)

У спокійному стані

Після 10 стрибків 
(або присідань)

Після відпочинку

Висновок. Я фізично 
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Урок 2
ЩО ВПЛИВАЄ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

1. Віднови місцезнаходження пазлів у діаграмі. Впиши 
складові життя, що впливають на здоров’я. Розфар-
буй діаграму.

Спад-
ковість

Навколишнє

середовище

Меди-
цина

Спосіб

життя

Слова для довідки: короткозорість, інгаляція, до-
брота, вихлопні гази, хімічні добрива, вирубування 
лісів, щеплення, режим дня, цукровий діабет, масаж, 
хвороби серця тощо.
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2. Впиши пропущені слова. Познач, на які чинники ти 

можеш впливати ( ), а на які — ні ( ).

На здоров’я людини впливають:

 середовище,  

 від родичів,  

 життя,   

рівень розвитку . 

3. З’єднай частини прислів’їв. Поясни їх зміст.

Веселий сміх —      всьому голова.

Здоров’я —            як багатство.

Здоровому             сім хвороб лікує.

Здоров’я більше     це здоров’я.
варте,   

Часник                   все на здоров’я йде.


