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всТуП. здОрОв’я Людини

Здоров’я  і  роЗвиток

1. Що найдорожче і найцінніше у твоєму житті?

2. Показниками здоров’я є: 

Слова для довідки: сила, краса, розум, нормальна 
температура тіла, достатня маса тіла, довголіття, чудо-
вий апетит, працездатність, міцний сон, довжина волос-
ся, блискуче волосся, кашель, нормальний зріст, міцні 
зуби, частий пульс, гарний настрій, нежить, бліді щоки, 
чиста шкіра, правильна постава, слабкість.
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3. визнач ступінь свого фізичного розвитку.

Виміряй свій зріст, масу тіла, кількість зубів на по-
чатку року. Порівняй ці дані з даними за минулий рік 
та з нормативними показниками фізичного розвитку 
дітей твого віку. Зроби висновок.

Зріст (см) Маса тіла (кг) Кількість зубів

Висновок: 

4. Практична робота. вимірювання пульсу.

Заповни таблицю і зроби висновок.
а) Виміряй свій пульс у стані спокою.

б) Пострибай 50 разів і знову полічи кількість уда-
рів за хвилину.

в) Відпочинь (5-10 хв) і визнач, через який час 
пульс повернувся до норми.

У стані 
спокою

Після 
навантаження

Після 
відпочинку

Пульс  
(за 1 хв)

Висновок. Я фізично 
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рОздІЛ 3. БЕзПЕЧнЕ дОвКІЛЛя

беЗПеЧний  діМ

1. які небезпечні ситуації можуть підстерігати тебе вдома?

Слова для довідки: погасло світло, прорвало водо-
провідну трубу, виникла пожежа, відключили телефон, 
вийшла з ладу сигналізація, затопило квартиру, виті-
кає газ, сталося коротке замикання, відключили радіо- 
приймач, перегоріла лампочка.

2. доповни речення.

  — це система труб і кранів, 
якими вода надходить у будинок із магістраль-
ного водопроводу, прокладеного під землею.

 Робітник, який займається наладкою та ремон-
том сантехнічного обладнання, виконує ремонт 
та монтаж систем опалення, водопостачання, 
каналізації — це 

Слова для довідки: сантехнік, водогін.
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3. вибери можливі причини несправності водогону.

 засмічення труб

 зношеність труб

 прорив труб

 правильне користування кранами

 витік води на підлогу

 правильне проектування системи водогону

4. Познач свої дії в даних ситуаціях.

 Коли я йду з дому, завжди …
 перевіряю, чи закручені крани

 знаю, що нічого не станеться

 не зважаю на такі дрібниці, адже це не моя 
справа

 Якщо вода ледь капає, я …
 щосили закручу кран

 закручу обережно, щоб не пошкодити прокладку

 зателефоную батькам

 попрошу допомоги у сусідів

 Якщо кран зіпсувався і вода заливає помешкан-

ня, я …
 спробую відремонтувати сам

 зателефоную батькам

 якнайшвидше залишу квартиру

 попрошу допомоги у сусідів

 направлю струмінь води у ванну, відро, інший 
посуд

 перекрию кран подачі води у квартиру
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вЧиМося  відПоЧивати

1. як ти любиш відпочивати? Познач або домалюй.

2. ознаки втоми підкресли однією лінією, а ознаки пере-
втоми — двома.

Слабкість; почервоніння очей; бліде обличчя; сон-
ливість; порушення пам’яті, уваги; втрата апетиту; 
часті застуди; дратівливість; зниження працездатно-
сті; плаксивість; головний біль; порушення сну.

3. релаксаційна пауза.

Пограйте в гру «День і ніч».
Поділіться на дві команди: «Сови» і «Діти». Коли вчи-

тель скаже «день», всі «сови» сплять, а «діти» показують 
те, що вони роблять протягом дня: встають, вмивають-
ся, їдять, ідуть в школу і т.д. Якщо вчитель каже «ніч» — 
«сови» прокидаються і літають, а «діти» завмирають в 
тій позі, в якій їх застала команда вчителя.
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4. Практична робота. створення колажу «Що мені при-
носить радість». робота в групах.

намалюй малюнок на тему «Що мені приносить радість». 
Згодом разом із однокласниками створіть зі своїх малюн-
ків колаж.
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