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— поміркуй;

— намалюй, розфарбуй;

— напиши, познач, підкресли;

— прочитай, розкажи;

— з’єднай стрілочками.
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ЩО ВИВЧАЄ ПРЕДМЕТ «ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я». 
ЗНАЙОМСТВО ЗІ ШКОЛОЮ

2.  Практична робота. Знайомство зі шко
лою.

Розглянь зображення шкільних приміщень. 
Розкажи, для чого вони призначені. Які ще 
приміщення є у твоїй школі?

1. Розглянь ма
люнок. Поміркуй, 
про що ти дізна
ватимешся,  
вивчаючи предмет 
«Основи здо  ров’я». 
Розфарбуй м’яч 
і фрукти.
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3. На яких малюнках зображено ситуації, 
що зміцнюють здоров’я? Зафарбуй кру
жечки зеленим кольором. Поясни свій 
вибір.

4. Познач () малюнки із зображенням 
ознак здоров’я, які є у тебе.
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РІСТ І РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

1. Розкажи, як ти ростеш. Познач () ма
люн ки, на яких зображені твої ровесники. 
Обґрунтуй свій вибір.

1А 
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2. Що із зображеного ти вмієш робити? 
Познач () відповідні малюнки. Розка
жи, чого хочеш навчитися.

З допомогою дорослих виміряй свій зріст 
і масу тіла.

3. Практична робота. Вимірювання зросту 
та маси тіла.

Маса тіла (кг) Зріст (см)
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1 2

3 4

65

4. Розучи фізкультхвилинку і виконуй кож
ну вправу щодня по 5 разів.
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ЗДОРОВ’Я І ХВОРОБИ

1. Розглянь малюнки. Познач (), у яких 
ситуаціях мікроби можуть потрапити 
в організм людини. Розкажи про мож
ливі наслідки.

2. Познач () малюнки, на яких зображе
но основні ознаки захворювання. Поясни 
свій вибір.




