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ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я
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ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН

ПЕРШИЙ ВАРІАНТ1

ЗОШИТ
для перевірних робіт

уч___________________ 2 ___________класу



1ВАРІАНТ

2

У зошиті подано чотири двоваріантні тематичні роботи для контролю 
навчальних досягнень учнів 2-го  класу, складені відповідно до нової навчальної 
програми з предмета “Основи здоров’я” та підручника “Основи здоров’я. 2 клас”  
(авт. Гнатюк О.В.).

Кожна робота містить чотири завдання у вигляді тестів, які учні виконують   
безпосередньо в зошиті.

У посібнику відведено також вільні сторінки для додаткових завдань та 
роботи над помилками.

Кожен варіант є окремим блоком сторінок. Посібник можна розширити 
й отримати дві окремі брошури.

Для учнів 2-го класу.
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ББК 51.20я71
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кандидат педагогічних наук, доцент

Онишків З.М.
вчитель вищої категорії, вчитель-методист
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Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина цього видання не може бути відтворена 
в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.
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Тематична 
робота

Людина та її здоров’я.  
Фізична складова здоров’я№1

Підкресли правильні відповіді.

1. Щоб зміцнити своє здоров’я, потрібно ... 

а) їсти багато солодощів;

б) грати в рухливі ігри на свіжому повітрі; 

в) займатися в спортзалі без учителя.

2. Найкращий відпочинок після навчання — це ...

а) цікаві комп’ютерні ігри;

б) активний відпочинок;

в) довготривале лежання на дивані.

Дата
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3. Вибери страви на обід. З’єднай стрілочками. 

4. Продовж прислів’я.

Багато ходити — довго

Чиста вода — для хвороби

Бали (рівень 
навчальних досягнень)

_________________

гречка

торт

борщ

салат

хліб

сік

шоколад

котлета
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У зошиті подано чотири двоваріантні тематичні роботи для контролю 
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безпосередньо в зошиті.

У посібнику відведено також вільні сторінки для додаткових завдань та 
роботи над помилками.
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2ВАРІАНТ

Тематична 
робота

Людина та її здоров’я.  
Фізична складова здоров’я№1

Підкресли правильні відповіді.

1. Фізичний розвиток дитини визначають за допомогою… 

а) лінійки і портфеля;

б) ростоміра і ваги;

в) підручника і олівця.

2. Здорова людина ...

а) бліда, згорблена, квола;

б) міцна, роздратована, безсила;

в) струнка, бадьора, загартована.

Дата
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Бали (рівень 
навчальних досягнень)

_________________

руки,

людина.

4. Познач () правила загартовування. Обґрунтуй свій вибір.

Засмагай з 12 до 15 години дня.

Одягайся відповідно до погоди.

Улітку ходи босоніж по траві, піску.

Купайся до появи «гусячої шкіри».

Загартовуйся поступово і щодня.

фрукти,

3. Встав пропущені слова. 

Причинами інфекційної хвороби є:
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4. Підкресли дії, які ти можеш виконати, зустрівши інваліда.

  Притримати двері; тицьнути пальцем; піднести речі; допо-

могти увійти в транспорт; глузувати і дражнити; спілкуватись, 

не звертаючи уваги на його вади.

3. Склади і запиши з поданих слів прислів’я. 

Дерево, друзів, без, людина, без, гілля, що.

Бали (рівень 
навчальних досягнень)

_________________
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Додаткові завдання

Робота над помилками
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Для додаткових завдань
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