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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.
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4. Обведи номер телефону «швидкої допо
моги». Запам’ятай його.

3. Познач (), що захистить тебе від інфек
цій. Поясни чому.

103 102 101
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щОденне піклування  
пРО свОє здОРОв’я

1. Розглянь малюнки. Познач (), хто з цих 
дітей піклується про своє здоров’я. По
ясни, чому ти так гадаєш.

2. Обведи зображені предмети, необхід
ні для що денного піклування про своє 
здоров’я. Обґрунтуй свій вибір.
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Режим дня

1. Практична робота. складання режиму 
дня. 

Пронумеруй малюнки відповідно до свого 
режиму дня. Чи дотримуєшся ти цього роз
порядку щодня? Якщо ні, то чому?
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твОя пОстава. здОРОві стОпи. 
твОє РОбОче місце

1. За зразком, поданим у підручнику, з до
помогою сусіда (сусідки) по парті або 
дорослих перевір, яка у тебе постава. 
Обведи. 

2. Практична робота. вправи для вироб
лення правильної постави і стопи.

Малюнки із вправами для вироблення пра
вильної постави познач червоним кольо
ром, а для стопи — зеленим.
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3. На якому малюнку показано, як правиль
но сидіти за партою? Зафарбуй круже
чок зеленим кольором.

«Склади» портфель. Закресли «зайві» пред
мети. Поясни свій вибір.

4. Практична робота. складання портфеля 
(ранця).
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чистОта і здОРОв’я

1. Розфарбуй зображені предмети, які до
поможуть тобі бути чистим і охайним 
(чистою і охайною). 

2. Практична робота. догляд за руками.
Розкажи і покажи на практиці, як пра
вильно мити руки.
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4. Познач (), яким стає твоє волосся, 
коли ти регулярно миєш голову.

 Заплутується.

 Кучерявиться.

 Стає чистим.

 Стає гарним.

 Щодня.       

 1 раз на тиждень.

 1 раз на місяць.

5. Як часто потрібно підстригати нігті на 
руках? Познач ().

3. Хто із зображених дітей дбає про збе
реження слуху? Зафарбуй кружечок зе
леним кольором. Поясни, чому.
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хаРчування та здОРОв’я

1. Познач () зображені продукти, які ко
рисні для здо ров’я. Поясни свій вибір.

2. Розмалюй зображення страв, які ти їси 
на сніданок. Поясни, в чому їх користь 
для здоров’я.

3. Намалюй овочі або фрукти, які тобі най
більше смакують. Розкажи, чому дітям 
необхідно їсти багато овочів і фруктів.
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Рух і здОРОв’я

1. Познач () зображення предметів, при
значених для занять спортом. Обґрун
туй свій вибір.

2. Якщо я щодня виконуватиму фізичні 
вправи, то: 

 стану сильним і спритним (сильною і 
спритною);

  буду кволим і немічним (кволою і неміч
ною);

 матиму гарний настрій;

 часто хворітиму;

 зможу добре вчитися.
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