
https://bohdan-books.com/catalog/book/148537/


3

ЛЮДИНА В СУСПІЛЬСТВІЛЮДИНА В СУСПІЛЬСТВІ

МОЄ ВІДКРИТТЯ: Я — людина розумна

Як я росту і розвиваюсь?

1. Познач (), що сприяє твоєму здоров’ю, успішному 
й щасливому життю.

 Дотримання розпорядку дня;

 доброзичливе спілкування з рідними й іншими 
людьми;

 вживання в їжу чипсів, сухариків, гамбургерів, 
піци;

 прогулянки на свіжому повітрі;

 комп’ютерні ігри.

2. Підкресли назви рис характеру, які потрібні успішній 
лю дині.

Допитливість, лінощі, відповідальність, сила волі, 

за здрість, доброта, наполегливість, толерантність.

3. Виміряй свій зріст і масу тіла та запиши дані в табли-
цю. Визнач, на скільки ти виріс/виросла, поважчав/по-
важчала.

Маса тіла Зріст

 кг  см
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Як стежити за своєю поставою?

1. Продовж речення.

Постава — це положення

2. Познач () правильні відповіді.

Щоб постава була правильною, потрібно ... .

 виконувати фізичні вправи;

 носити портфель на одному плечі;

 стежити, щоб спина була рівною;

 читати лежачи;

 спати на жорсткому матраці.

Який у мене характер?

1. Обведи назви позитивних рис характеру людини зеле-
ним кольором, а негативних — червоним.

СТРИМАНІСТЬ

ЩЕДРІСТЬ

НЕТЕРПЛЯЧІСТЬ
ЗАЗДРІСТЬ

САМОСТІЙНІСТЬ

ЧЕСНІСТЬ

СМІЛИВІСТЬ

ВЕРЕДЛИВІСТЬ

ЖАДІБНІСТЬ

СКРОМНІСТЬ
ПРАЦЬОВИТІСТЬ

ЛІНЬ
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2. Запиши, які риси характеру ти найбільше цінуєш  
у людях.

МОЄ ВІДКРИТТЯ: Як жити у злагоді?

Що таке суспільство?

1. Продовж речення.

Суспільство — це

2. Напиши, що об’єднує дітей у класній спільноті.
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Як потрібно поводитися серед людей?

1. Продовж речення.

Поведінка — це вміння

2. Познач () малюнок із зображенням дітей, які правиль-
но поводяться за столом. Що ти порадиш іншим дітям?
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Як зробити спілкування приємним?

1. Що таке, на твою думку, культура спілкування? По-
знач () відповідні слова.

 Уміння слухати співрозмовника.

 Використання слів увічливості.

 Здійснення добрих вчинків.

 Уживання грубих слів.

 Здатність стримувати негативні емоції.

 Повага до права кожного мати власну думку.

2. Розшифруй слова. Запиши їх, розподіливши на дві гру-
пи. Поясни свій вибір.

рикк сміушка зигропо рістьщи

МОЄ ВІДКРИТТЯ: Ми — громадяни України

Хто такі громадяни своєї країни?

1. Доповни речення.

Країна, в якій я живу, називається .

Україна є  державою.
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2. Запиши, якими правами користуються зображені діти.

3. Запиши, які обов’язки маєш ти як громадянин України.

Слова для довідки: поважати близьких та друзів, 
бути толерантним/толерантною до інших людей, 
сумлінно навчатися, любити та допомагати бать-
кам, цінувати і дбати про своє здоров’я, оберігати 
природу.
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