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Тематична
робота

№1

Здоров’я людини. Здорове тіло

1. Здоров’я людини залежить від …

способу життя людини;
наявності грошей;
недотримання режиму дня.
2. До ознак здоров’я належать …

поганий настрій і самопочуття;
нежить, висока температура, кашель;
хороший настрій і самопочуття, міцний сон,
нормальний ріст і маса тіла, рожеві щоки, міцні
зуби.
3. Корисними продуктами для твого віку є …

молокопродукти, овочі та фрукти;
солодощі;
олія, масло, м’ясо, ковбаса.
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4. Продовж речення.

Здоровий спосіб життя — це дотримання
, правильне
тя

, занят-

, активний

шкідливих

, відсутність

, гарний

.

5. З’єднай стрілками.

Дотримання гігієни
тіла, одягу і взуття •
Шкідливі звички

•

Пасивний
відпочинок

•

Заняття спортом •

Активний
відпочинок

Зміцнює
твоє
здоров’я

•

Руйнує
твоє
здоров’я

•

Переїдання

•

Вживання
корисної їжі

• Корисні звички

6. Що ти робиш, аби запобігти інфекційним захворюванням?
Запиши.
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Äàòà

Тематична
робота

№1

Здоров’я людини. Здорове тіло

1. Здоров’я — це …

розум людини;
зовнішній вигляд людини;
найбільша цінність людини.
2. Показниками здоров’я є …

поганий настрій і самопочуття;
міцний сон, здорові зуби, чудовий апетит, нормальна температура тіла, гарний настрій;
висока температура тіла, бліді щоки, нежить.
3. Яка їжа вважається корисною для дітей твого віку?

М’ясо, ковбаса, сало, риба, масло;
овочі, фрукти, молочні продукти;
цукерки, тістечка, торти, морозиво.
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4. Продовж речення.

Для здоров’я корисно багато
гуляти на

,

, вживати корисну

бути

, не мати шкідливих

,
.

5. З’єднай стрілками.

Тримати в чистоті
·
одяг і взуття

Корисно

·

Бути ввічливим

·

Гризти нігті

·

Прибирати за
собою

·

Курити
Не вживати алкогольних напоїв

Зранку довго
спати

·

Щодня робити
зарядку

·

Не чистити зуби

·

·

Переїдати

·

· Часто сваритися

Шкідливо

6. Яких правил поведінки під час епідемії грипу ти дотримуєшся? Напиши.
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4. Що може зробити твоє життя щасливим і успішним? Пронумеруй слова і словосполучення у порядку значущості.

Великий будинок.		

Вірні друзі.

Висока заробітна плата.

Якісна освіта.

Міцне здоров’я.			

Дружна сім’я.

5. З’єднай стрілками.

слабкість ·
почервоніння очей ·
втрата апетиту ·

· бліде обличчя
Ознаки
втоми

головний біль ·
порушення
пам’яті, уваги ·
часті застуди ·

· сонливість
· дратівливість
· порушення сну

Ознаки
перевтоми

· плаксивість
зниження праце·
здатності

6. Як ти відпочиваєш? Чи сприяє такий відпочинок твоєму
здоров’ю? Запиши.
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Робота над помилками
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