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Вибери і підкресли правильний варіант, щоб продовжити 
речення (№ 1–3).

1. Фізичний розвиток дитини можна оцінити за ... 

а) характером;     

б) масою і зростом; 

в) кольором очей.

2. Гігієна — це ...

а) наука про збереження і зміцнення здоров’я;

б) наука про різні хвороби; 

в) наука про харчування.

3. Для твого здоров’я корисні ... 

а) овочі;

б) морозиво;

в) пиво.

робота
Людина та її здоров’я.  

Фізична складова здоров’я №1
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4. Продовж речення.

 Щоб бути здоровим, я: 

дотримуюсь

займаюсь

їм

5. Підкресли ознаки здорової дитини.

 гарний апетит    бадьорий настрій

 бліде обличчя    міцний сон

 висока температура   дзвінкий голос

6. Продовж міркування.

  Якщо ти захворів на вітряну віспу, слід додержувати каран-

тину, щоб
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Робота над помилками



1ВАРІАНТ

6

1. Познач характерні ознаки дружної сім’ї.

 байдужість, скупість, лінь; 

 взаєморозуміння, допомога, повага, щедрість; 

 злість, заздрість, обман. 

Вибери і підкресли правильний варіант, щоб продовжити 
речення (№ 2–3).

2. Якщо в родині хтось захворіє, я ...

а) не зверну увагу і буду займатися своїми справами; 

б) буду допомагати, дотримуватись санітарно-гігієнічних 

вимог; 

в) піду гуляти.

3. Основні правила школяра вимагають ...

а) бути ввічливим;

б) виконувати правила для учнів; 

в) ламати шкільні речі.

робота соціальна складова здоров’я №2
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