
Ж.А. Голінщак

ОснОви здОрОв’я
зошит

2 клас

ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією  
з педагогіки та методики початкового навчання  

Науково-методичної ради з питань освіти  
Міністерства освіти і науки України



Умовні позначення

— напиши

— обведи,
    зафарбуй,
    намалюй,
    познач ()
— з’єднай

— прочитай,
    розкажи
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Урок 1
я ростУ і розвиваюсь

1. Домалюй смайлики ( , ) біля висловів, що нази-
вають умови здорового розвитку. Поясни свою думку.

        чисте
Довкілля
        брудне

     чипси, тістечка, газована вода
Харчування
     риба, м’ясо, овочі, фрукти

     на стадіоні
Ігри
     за комп’ютером

2. Утвори ланцюжки росту. Вкажи в клітинках послідов-
ність розвитку. Поясни, чому ти так вважаєш.
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3. Відгадай ребуси. Назви предмети, необхідні для ви-
мірювання зросту і маси людини.

масло
’’ а

тз

и=і

р
и
с

4. Практична робота.

Виміряй свій зріст і масу тіла та запиши дані 
в таблицю. Порівняй з даними в підручнику. Зроби 
висновок, чи відповідають твої виміри нормативам.

Вік Зріст Маса

________ років ________ см ________ кг

5. Який настрій у тебе сьогодні? Зафарбуй відповідний 
малюнок.
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Урок 2
здоров’я і хвороби

1. Прочитай і запиши слова-розсипанки. Ознаки здоро-
в’я підкресли зеленим кольором, ознаки хвороби — 
червоним. Поясни свій вибір.

СТЬБІСЛА

ТИТПЕА

ЬЛІБ

ЖИТЬНЕ

СХМІ

ВІСТЬЖВА

2. З’єднай частини прислів’їв. Як ти розумієш їх зміст?

Хвороба з брудом      проживеш довше.

Праця додає здоров’я,    хвороба й біда.

Рухайся більше —      у дружбі.

Не в міру їда —       а лінь — хвороб.
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3. Що допомагає зміцнити й зберегти здоров’я? Напи-
ши на сонячних промінчиках відповідні слова.

з

     д

       о

       р

       о

     в
   ’
   я

Слова для довідки: зарядка, загартовування, до-
брота, дружелюбність, охайність, рух, овочі, вітамі-
ни, відпочинок, ягоди, радість тощо.

4. Який настрій у тебе сьогодні? Зафарбуй відповідний 
малюнок.
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Урок 3
інфекційні хвороби

1. Використовуючи слова для довідки, запиши ознаки 
джерел інфекційного захворювання. Поясни свій ви-
бір.

вода             продукти

людина             руки

Слова для довідки: холодна, сира, використані, 
неякісні, хвора, безпритульна, немиті, поранені.
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2. Познач () ознаки інфекційних захворювань. Обґрун-
туй свій вибір.

 біль у горлі

 веселий настрій

 запаморочення

 біль у животі

 висока температура

 кашель, нежить

3. З’єднай частини прислів’їв. Як ти розумієш їх зміст?

Той не хворіє,            а голові — розум.

Глянь на вигляд         для хвороби біда.

Тілу — чистота,           хто руки чисто миє.

Чиста вода —              і про здоров’я не
      питай.

4. Який настрій у тебе сьогодні? Зафарбуй відповідний 
малюнок.
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Урок 4
як захиститись від інфекцій

1. Розв’яжи ребуси. Слова-відгадки впиши у речення.

 — масове поширення ін-
фекційної хвороби.

 — захід безпеки, що до-
помагає припинити розповсюдження інфекції.

2. Встав пропущені букви. Підкресли назви інфекцій-
них хвороб.

Епі..емія, ін..екція, к..клюш, кар..нтин,
вітр..нка, бакт..рії, ві..уси, кі.. .

3. Розфарбуй предмети, які допоможуть перемогти ін-
фекцію. Поясни свій вибір.
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4. Познач () правила поведінки з інфекційними хвори-
ми. Обґрунтуй свій вибір.

 ізолювати хворого

 голосно заспівати свою улюблену пісню

 виділити хворому окремий посуд

 щільно зачинити вікна

 вивести на вулицю погуляти

 користуватися марлевою пов’язкою

 ретельно прибирати в кімнаті, користуючись 

гумовими рукавичками

5. Який настрій у тебе сьогодні? Зафарбуй відповідний 
малюнок.
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Урок 5
розпорядок дня

1. Практична робота. Складання розпорядку дня.

Який твій розпорядок дня? З’єднай за зразком.

7.30

8.10

14.00

16.00

20.00

7.40

9.00

15.00

19.30

21.00
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2. Намалюй, чим ти любиш займатися у свій вільний 
час. Які речі тобі в цьому допомагають?

3. Познач () правильні твердження. Обґрунтуй свій вибір.

Дотримуватись розпорядку дня — це ...

 вставати в один і той самий час;

 чистити зуби двічі на день;

 лягати спати, коли хочеться;

 систематично виконувати домашні завдання;

 ранкову зарядку робити за бажанням;

 дивитись телевізор скільки хочеться;

 після уроків обов’язково відпочивати і обідати.

4. Який настрій у тебе сьогодні? Зафарбуй відповідний 
малюнок.
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Урок 6
порядок і дисципліна

1. Користуючись малюнками-підказками, прочитай вірш. 
Чому треба дотримуватись правил для учнів?

Правила для учнів

Заходить вчитель — треба
  

.

Коли дозволить, тихо
  

.

  Спитати хочеш — не
  

,

  а тільки
  

.

У школі  бережи

і на парті не  .

       С. Маршак

2. Розгадай ребус. Слово-відгадку впиши в речення.

’
о а

’’
цип
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 — це порядок, дотриму-
ватись якого повинні всі члени колективу.

3. Де в школі слід дотримуватися порядку? Впиши 
в кросворд відповідні слова.

п
о
р
я
д
о
к

1

2

3

4

5

6

7

1.  Жовтіє листя на тополі
     летять у синяві хмарки.
     Відкриті навстіж двері в школі — 
     йдуть по подвір’ю школярі.

2.  В коридорі в ігри грайся,
     а не бігай, не штовхайся.

3.  По перилах не з’їжджай,
     в гру на східцях теж не грай.

4.  У їдальні всі їдять.
     Там не бігають — сидять.

5.  В роздягальні не штовхайся.
     Одяг власний зберігай
     і чужий не розкидай.

6.  Сходи — це вже небезпека
     й до біди тут недалеко.

7.  Підвіконня, любі діти, 
     не для того, щоб сидіти.
     Там хай квіточки стоять,
     діти ж поруч постоять.

4. Який настрій у тебе сьогодні? Зафарбуй відповідний 
малюнок.
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Урок 7
навчання і відпочинок

1. Закресли речі, які необхідно прибрати зі столу перед 
виконанням домашнього завдання. Поясни, чому.

2. Познач види активного відпочинку буквою А, пасив-
ного — буквою П. Поясни свою думку.
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3. Познач стрілочками, які предмети корисні для до-
звілля, а які — шкідливі. Поясни, чому.

К
О

Р
и

С
Н

і

ш
К

іД
л

и
В

і
4. Який настрій у тебе сьогодні? Зафарбуй відповідний 

малюнок.


