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РІСТ І РОзВИТОК ЛÞДИНИ

1. Вибери правильний варіант відповіді. Об
ґрунтуй свою думку.

а) Як можна оцінити фізичний розвиток?
 За кольором волосся.      За характером.

 За вагою, зростом.
б) Як можна оцінити розумові здібності?

 За силою м’язів.    За кмітливістю.

2. Яка статура у кожної людини? з’єднай. По
ясни свій вибір.

3. Практична робота.
 Визначення зросту і маси тіла.
Виміряй свій зріст і масу тіла та запиши дані в таб-
лицю. Визнач, на скільки ти виріс і став важчим 
порівняно з минулим роком.

Маса тіла (кг) Зріст (см)

висока

низька

худорлява

кремезна
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зДОРОВ’Я І хВОРОБИ

1. Розподіли ознаки здоров’я і хвороби за 
зразком. Поясни свій вибір.

Відсутність апетиту
Міцний сон

Слабкість, вередливість
Головний біль 
Гарний апетит

Відсутність болю
Хороший настрій

Висока температура
Нежить

2. за малюнками розкажи, що шкодить здо
ров’ю людини. 
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3. Познач (), хто з дітей дбає про своє 
здоров’я. Поясни, чому ти так вважаєш.

4. Поміркуй і прочитай. Як ти розумієш зна
чення цього вислову?
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ЯК зАхИСТИТИСЯ ВІД ІНФЕКÖІÉ

1. Продовж речення.
Грип, кір, скарлатина, дизентерія, туберкульоз — 

це    хвороби.

2. Встав пропущені букви у ”хворих” словах 
і прочитай ознаки інфекційних хвороб.

Інф...кція, мікр...би, не...ить, каш...ль, б...кт...рії, віру...и, 
н...дота, виси...ка, висока т...мп...ратура.

3. Розфарбуй помічників у боротьбі з мікро
бами.

4. Як треба поводитися з інфекційними хво
рими? Познач () правильні твердження. 
Обґрунтуй свій вибір.

 Хворого ізолювати.
 Виділити індивідуальний посуд.
 Хворого провідувати, гратися з ним.
 Щодня робити вологе прибирання та дезінфекцію 

приміщення.
 Приміщення не провітрювати.
 Викликати лікаря.
 Користуватися захисною маскою.


