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Óðîê 3

×èííèêè çäîðîâ’ÿ. 
Ïðèðîäí³ ÷èííèêè çáåðåæåííÿ ³ çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ. Êë³ìàò ³ çäîðîâ’ÿ.

Çàïàì’ÿòàé! Çäîðîâ’ÿ — îäíå ç îñíîâíèõ äæåðåë ùàñòÿ, ðàäîñò³ òà ïîâíî-
ö³ííîãî æèòòÿ.

     Çäîðîâ’ÿ çàëåæèòü â³ä áàãàòüîõ ÷èííèê³â, çîêðåìà â³ä ñòàíó íàâêîëèøíüîãî 
ñåðåäîâèùà, â³ä ñòàâëåííÿ äî çäîðîâ’ÿ, â³ä ñïîñîáó æèòòÿ, â³ä ñïàäêîâèõ äàíèõ, 
â³ä ð³âíÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Âñ³ ÷èííèêè ùîäî âïëèâó íà îðãàí³çì ëþäèíè ïîä³-
ëÿþòüñÿ íà ñïðèÿòëèâ³ ³ íåñïðèÿòëèâ³.

1. Ðîçãëÿíü ä³àãðàìó ³ âïèøè äî íå¿ ÷èííèêè çàëåæíî â³ä ñòóïåíÿ ¿õíüîãî 
âïëèâó íà çäîðîâ’ÿ ëþäèíè.

50 %

20
 %

20 %

10 %

2. Çàïîâíè ñõåìó, âêàçàâøè òðè åëåìåíòè êë³ìàòó.

Åëåìåíòè êë³ìàòó

3. Ïîì³ðêóé ³ çàïèøè, ÿê âïëèâàþòü  íà çäîðîâ’ÿ ëþäèíè çì³íè êë³ìàòè÷íèõ óìîâ.
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4. Íà ïðèêëàä³ îäíîãî ç³ ñïîñîá³â çàãàðòóâàííÿ çàïèøè, ÿê ïðàâèëüíî ïî-
òð³áíî ïî÷èíàòè çàãàðòîâóâàòè ñâ³é îðãàí³çì.

 

 

 

 

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ ¹ 1

Òåìà. Äîá³ð îäÿãó çà ñåçîíîì ³ ïîãîäîþ.

Ìåòà: íàâ÷èòèñÿ äîáèðàòè îäÿã â³äïîâ³äíî äî ïîðè ðîêó òà ïîãîäè.

Îáëàäíàííÿ ³ ìàòåð³àëè: ìàëþíêè òà ôîòîãðàô³¿ ð³çíîãî îäÿãó.

Õ³ä ðîáîòè

1. Çà ìàëþíêàìè, ÿê³ â³äîáðàæàþòü ð³çí³ ïîðè ðîêó, äîáåðè â³äïîâ³äíèé 
îäÿã ³ç çàïðîïîíîâàíèõ íèæ÷å çðàçê³â.
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2. Çàïèøè, ÿê³ âëàñòèâîñò³ îäÿãó ñë³ä âðàõîâóâàòè, äîáèðàþ÷è éîãî â³äïî-
â³äíî äî ïîðè ðîêó òà ïîãîäè.

 

 

 

Âèñíîâîê.

 

 

 

 

 

 

 

Çðàçêè îäÿãó
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