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№ з/п                              Тема уроку                                              № с.              дата

ОрієнТОвний Календарний план

ЗДОРОВ’я люДиНи
1.  Цінність й неповторність життя і здоров’я людини.    5 

Безпека та небезпека для життя. 
 Практична робота. як діяти в небезпечній ситуації.   
2.  Цілісність здоров’я. Чинники здоров’я.     8
3.  Показники розвитку дитини.      11
 Практична робота. Визначення рівня фізичного розвитку. 

ФІЗиЧНа СКлаДОВа ЗДОРОВ’я

4.  Збалансоване харчування.      16
5.  Вплив рухової активності на розвиток організму.   21
6.  Загартовування.       24
7.  Профілактика порушень зору, слуху, опорно-рухового апарату.  29
 Практична робота. Вправи для профілактики плоскостопості. 
8.  гігієна порожнини рота.      32
 Практична робота. гігієнічний догляд за порожниною рота. 
9.  гігієна оселі.        37
 Практична робота. Складання рекомендацій  

«як підтримувати чисте повітря в оселі». 
10.  Організація самонавчання і взаємонавчання.    39
 Практична робота. Джерела допомоги під час самонавчання  

(батьки, родичі, вчителі, однокласники). 

СОЦІальНа СКлаДОВа ЗДОРОВ’я

11.  Традиції збереження здоров’я в родині. Спадковість і здоров’я.  52
12. Знайомство з людьми. Дружба і здоров’я.    55
 Рольова гра «Будьмо знайомі!»      
13.  Вплив друзів. Протидія небажаним пропозиціям.   61
 Практична робота. Моделювання ситуацій відмови від небезпечних  

пропозицій. 
14. Вплив куріння, алкогольних, наркотичних і токсичних речовин  

на здоров’я.        64
 Практична робота. Проведення досліду про шкоду куріння. 
15. Вплив телебачення, комп’ютерів, мобільних телефонів    67 

на здоров’я.     
16. Вплив реклами на рішення і поведінку людей.    70
17. Інфекційні хвороби, що набули соціального значення.   72
 Практична робота. Моделювання ситуації звернення  

за телефонами довіри. 
18.  гуманне ставлення до людей з особливими потребами.   74
 Практична робота. Моделювання ситуацій допомоги людям  

з особливими потребами. 
19. Наодинці вдома.       76
20. Безпека школяра. Правила поведінки  

під час масових шкільних заходів.     79
21. Вихід із непередбачених ситуацій поза межами домівки, школи  81
22. Безпека руху пішоходів. Сигнали регулювання дорожнього руху. 83
23.  Види перехресть. Рух майданами.     86
24.  Дорожньо-транспортні пригоди (ДТП).     88
25.  групи дорожніх знаків.      90
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ПСихІЧНа І ДУхОВНа СКлаДОВІ ЗДОРОВ’я

26.  Самооцінка і поведінка людини. Упевненість і самовпевненість. 111
27.  Бажання, можливості та обов’язки.      113 

Воля і здоров’я людини.      
28.  Повага і самоповага. Вибір і досягнення мети.    115
 Практична робота. Виконання проекту: «Моя мета». 
29. Звички і здоров’я. Формування звичок.     118
 Практична робота. Виконання проекту з формування корисної  

звички. 
30 Розвиток творчих здібностей.      120
 Практична робота. Виконання проекту: «Здоров’я всьому голова!» 

№ з/п                              Тема уроку                                              № с.              дата
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Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий 
матеріал до уроку

здОрОв’я лЮдини

УрОК 1  
ЦіннісТЬ й непОвТОрнісТЬ ЖиТТя і здОрОв’я лЮдини.  

БезпеКа Та неБезпеКа для ЖиТТя

Практична робота. Як діяти в небезпечній ситуації.

Мета. Ознайомити учнів із змістом і завданнями курсу «Основи здоров’я»; 
формувати уявлення про здоров’я як найбільшу цінність людського 
життя, про безпеку та небезпеку життєдіяльності людини; уміння ви-
ходити із небезпечних ситуацій; викликати інтерес до вивчення пред-
мета «Основи здоров’я»; виховувати бажання берегти і зміцнювати своє 
здоров’я.

Обладнання. Макет рибки з картками-лусками, ватман, маркер, робочий зо-
шит, підручник.

Хід уроку

I. Організаційний момент.
II. актуалізація опорних знань.

— Що таке здоров’я?
III. вивчення нового матеріалу.

1. Повідомлення теми уроку.
— Викресліть цифри, які заховалися серед потрібних слів теми уроку.
Цінністьодинйдванеповторністьтрижиттячотириіп’ятьздоров’яшістьлюдини. 

сімБезпекавісімтадев’ятьнебезпекадесятьдляодинадцятьжиття.
2. Вправа «Золота рибка».
— Діти, чого ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? Про що хочете дізна-

тись?
Поділіться з усіма своїми думками, записавши їх на картках-лусочках. 
У кінці уроку перевіримо, чи справдились ваші очікування.
(Діти записують свої очікування, потім кожну картку прикріплюють до ма-

кету рибки, формуючи луску).
3. Розповідь. 
Здоров’я — найбільше благо, яке Бог подарував людині. Без нього життя 

не може бути повноцінним і щасливим. Проте часто люди нехтують цим по-
дарунком, забувають, що здоров’я втратити значно легше, аніж повернути. 

4. Бесіда.
— Що, на вашу думку, може зробити життя щасливим? Розмістіть слова в 

порядку значущості для себе.
Дружна сім’я, великий будинок, добре оплачувана робота, здоров’я, освіта, 

надійні друзі, гроші, любов, гарна зовнішність, впевненість у собі, працьовитість, 
самостійність.

— Доберіть прикметники до слів життя та здоров’я. (Щасливе, веселе, ці-
каве, творче, безрадісне, важке.)

5. Робота з прислів’ями. 
— Поміркуйте, чому з давніх-давен люди вважали здоров’я найбільшою 

цінністю. як це знайшло відображення у народній мудрості: прислів’ях, при-
казках тощо?
 Без здоров’я немає щастя.  
 Доки здоров’я служить, то людина не тужить.  
 Було б здоров’я, а все інше наживемо.  
 Здоровий злидар щасливіший від хворого багача.  
 Здоров’я більше варте, як багатство.  
 Здоров’я за гроші не купиш.  
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6. Розповідь.
З давніх-давен старші люди передавали нащадкам знання, що допомагали 

їм уникати небезпек, які можуть спіткати у житті. У прадавні часи — це захист 
від диких звірів, несприятливих погодніх умов і стихійних лих. Згодом люди 
навчилися захищатися від подібних природних небезпек. Натомість з’явилися 
нові загрози, пов’язані з діяльністю самих людей, що можуть спіткати у побуті, 
на дорогах, екологічні та інформаційні загрози.

7.  «Мозковий штурм».
Учні висловлюють свої думки щодо запитань: «Що таке безпека?», «Що 

таке небезпека?». 
Правила:
• Кажіть все, що спаде вам на думку.
• Не обговорюйте і не критикуйте висловлювання інших.
• Можна повторювати ідеї, запропоновані кимось іншим.
• Розширення запропонованої ідеї заохочується.
Узагальнені формулювання записують на ватмані.
Після закінчення мозкового штурму вчитель обговорює з учнями усі від-

повіді.
8. Робота з підручником.
а) Читання тексту у підручнику (c. 6).
б) Обговорення прочитаного.
— Що таке безпека життєдіяльності?
— які ситуації називаємо небезпечними?
— як кожна людина повинна ставитися до свого життя? Знайдіть відповідь 

у статті підручника.
— Продовжіть речення: «я почуваюся в безпеці, коли…». (… поруч батьки, 

… я вдома, … поряд хтось із близьких дорослих тощо).
9. Вправа «асоціативний кущ».
Учні діляться на дві групи. На дошці схематично намальовано два кущі. 

Перша група складає слова, з якими у них асоціюється безпека, друга група — 
небезпека.

Кожен учень записує на гілках куща почергово.
10. Практична робота (робота в групах): «як діяти в небезпечній ситуації». 

Відпрацювання алгоритму дій у разі потрапляння в небезпечну ситуацію. 
1 група: хтось намагається проникнути в оселю;
2 група: із вікна сусідньої квартири йде дим;
3 група: у дворі ви побачили невідомий пакет;
4 група: людину на пішохідній доріжці збив автомобіль. 
Кожна група обговорює ситуацію. Через 6-7 хв. один доповідач повідо-

мляє рішення групи та алгоритм дій у разі виникнення небезпечної ситуації за 
планом: 

1) оголошення небезпеки, яка спіткала;
2) куди потрібно звертатися по допомогу;
3) що можна зробити, щоб уникнути такого роду небезпеки.
Перегляд відео «Правила поведінки на природі» (матеріал на диску). 
Обговорення. 
Пропонуємо переглянути та обговорити з учнями відеоролик «Як 9-річ-

на дівчинка врятувала старшу за себе дитину» — http://tsn.ua/ukrayina/ 
9-richna-divchinka-vryatuvala-z-richki-starshu-za-sebe-ditinu.html
Фізкультхвилинка. 

IV. закріплення вивченого матеріалу.

1. Робота в зошиті.
2. Робота з віршем.
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життя твоє — безцінний дар. 
Не забувай про це ніколи. 
Ти спиш під зорями Стожар, 
чи з друзями ідеш до школи, 
живеш ти в місті чи в селі, 
подумай, як життя прожити. 

                                             Лариса Шевчук
— які слова є найголовнішими у цьому вірші?
3. Робота з підручником (с. 8–9).
Читання притчі «Все залежить від тебе».
— Чому потрібно берегти здоров’я і життя?
— Що впливає на життя і здоров’я людини?
— До яких наслідків може призвести нехтування правилами безпечної по-

ведінки?
V. підсумок уроку.

1. Відповіді на запитання.
— Що є найбільшою цінністю для людини?
— Чому потрібно берегти здоров’я?
— Чи впливає здоров’я на життя людини? Чому? як?
— Що таке безпека життєдіяльності? 
— Що таке небезпека для життя?
— як вберегти себе від небезпечних для життя ситуацій?
2. Перегляд відеоролика  «Заповіт Матері Терези» (матеріал на диску).
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УрОК 2  
ЦіліснісТЬ здОрОв’я. ЧинниКи здОрОв’я

Мета. Формувати в учнів уявлення про цілісність здоров’я, його складові; роз-
ширити набуті знання про чинники впливу на здоров’я, що сприяють 
гармонійному особистісному розвитку; розкрити вплив природних і со-
ціальних чинників на здоров’я; розвивати вміння щоденно піклуватись 
про своє здоров’я; виховувати бажання розвивати усі складові свого 
здоров’я.

Обладнання. Малюнки та ілюстрації, схематичне зображення квітки здоров’я, 
робо чий зошит і підручник.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

Девіз уроку.
хто здоровий, той сміється, все йому в житті вдається. Він долає всі вер-

шини, це ж чудово для людини!
II. актуалізація опорних знань.

Бесіда.
— як ви зміцнювали здоров’я упродовж тижня?
— Кому доводилося вести боротьбу з ворогами «Країни Здоров’я»?
— як ви це робили?
Підсумовуючи сказане, вчитель загадує загадку: 
• Коли воно є — марно тратимо, не дбаємо, а коли його не стане — віддали 

б усе, щоб повернути назад. (Здоров’я.)
Звичайно — це здоров’я!
— Що ви знаєте про здоров’я? Чому кажуть, що здоров’я — всьому голова?
Можна витрачати гроші, якесь багатство. а як витрачають здоров’я?

III. вивчення нового матеріалу.

1. Оголошення теми уроку.
— Що таке здоров’я, ви вже маєте певні уявлення. а щоб його зміцнювати 

і не втратити, треба знати, з чого воно складається, які чинники впливають на 
нього. Це завдання нашого уроку.

2. Бесіда.
— Можливо, хтось знає, з чого складається здоров’я?
— З чим його можна порівняти?
3. Розповідь.
На запитання «Що таке здоров’я?» сучасна наука налічує близько 300 ви-

значень. Сьогодні ви теж називали, як розумієте поняття «здоров’я».
Здоров’я — одне з основних джерел радості, щасливого повноцінного життя.
Здоров’я — це стан життя і діяльності людини за умови відсутності хвороб, 

фізичних дефектів, психологічне, соціальне і духовне благополуччя.
я уявляю, що здоров’я — це така квітка, яка може змінювати своє забарв-

лення, свою форму і розміри, залежно від впли-
ву на неї різних чинників.

(Вчитель показує схему «Складові здоров’я»)
людина — живий організм. Вона росте і 

розвивається. В неї змінюється маса тіла, зріст, 
розміри всіх органів, м’язи, сила. Кожна люди-
на має свій колір шкіри, волосся, свій пульс, 
частоту дихання. Вона спроможна виконувати 
якусь дію: рухатися, працювати. Всі ці показ-
ники є фізичними показниками здоров’я. Тобто 
це — фізичне здоров’я. (Вчитель записує на одній 
пелюстці: фізичне і логотип «Рухайся».)

Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий 
матеріал до уроку
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Усе своє життя від народження до смерті людина перебуває в оточенні 
інших людей, певних соціальних груп (сім’я, дитячий садок, школа, клас, гро-
мада, про фесійна спілка тощо). Саме в цих групах відбувається соціалізація 
(становлення) особи, набуття соціальних ролей, які вона зможе успішно вико-
нувати впродовж свого життя. В них людина стає такою, якою хоче стати, по-
водиться з людьми так, як хоче, щоб поводились із нею. Це ознаки соціальної 
складової  здоров’я. (Вчитель записує: соціальне і логотип «Спілкуйся».)

Від того, як людина буде поводитися з іншими людьми, який шлях ста-
новлення вона собі вибере, залежатиме її самопочуття та поведінка кожного 
оточуючого. Невміння керувати почуттями та емоціями впливає на психіку 
людини, тобто психічну складову здоров’я. (Вчитель записує: психічне й лого-
тип «Заряджайся»).

Психічна складова здоров’я — надзвичайно важлива. Вона визначає роз-
виток людини як особистості, забезпечує її пристосування до соціуму та ду-
шевне благополуччя. Умовою психічного здоров’я є розвиток різноманітних 
емоцій та почуттів, вміння контролювати та керувати ними. Психічне здоров’я 
дає можливість людині оптимально адаптуватися до змін соціального сере-
довища, пізнати себе, реалізувати власні можливості. 

Четверта складова здоров’я — духовна. Без неї людина не може прожити. 
Це розумна думка, весела вдача, доброта, мудре слово, щире серце. Це вмін-
ня бачити прекрасне у довкіллі і в собі, вміння приймати рішення. Духовне 
здоров’я — це доброта, уважність, справедливість, людяність. Духовно здорова 
людина завжди рада допомогти іншим. Це норма поведінки, вчинки, вибір 
життєвого шляху, розуміння сутності навколишнього світу, місця людини в 
природі й суспільстві. Це віра людини в свої сили, вміння ставити мету і до-
кладати зусилля для її досягнення. Завдяки духовності індивід (людина) стає 
особистістю. (Вчитель записує: духовне, «Змінюйся».) Удосконалюйся — і ти 
виростеш духовно здоровою людиною.

4. Робота з підручником.
а) Розглянути схему, на якій зображено усі складові здоров’я (с. 11).
б) Робота в групах (с. 11).
— Об’єднайтеся в чотири групи. Складіть пам’ятки, як розвинути ту чи 

іншу складову здоров’я.
1 група — фізичну складову.
2 група — соціальну складову.
3 група — психічну складову.
4 група — духовну складову.

Фізкультхвилинка.

в) Читання тексту про чинники, які впливають на здоров’я (с. 12).
Обговорення тексту.
— які чинники впливають на здоров’я?
— як на здоров’я впливають природні чинники?
— яку небезпеку для здоров’я може становити забруднення навколишньо-

го середовища?
IV. закріплення вивченого матеріалу.

1. Самостійна робота з підручником (с. 14).
2. Перевірка набутих знань.
— Що впливає на здоров’я людини?
— Що найбільше впливає на зміцнення і збереження здоров’я?
3. Робота в зошиті. 
4. Релаксаційна пауза.
— а зараз заплющте очі і уявіть, що ви на лісовій галявині. Ви відчуваєте, 

як ноги ступають по ранковій росі, сонячне проміння гладить ваше обличчя. 
Повіває ніжний вітерець, і ви вдихаєте на повні груди пахощі ранкових аро-
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матів. Прислухайтеся до навколишнього. Що це за звуки? Може, це шумлять 
дерева, чи співають пташки, а, може, ви чуєте як звучить книга? Ви наповню-
єтеся цим розмаїттям звуків і на душі радісно, тепло...

а тепер розплющте очі й повільно озирніться довкола. Спробуйте зберегти 
свіжість, тишину і гарний настрій до кінця дня.
V. підсумок уроку.

Гра «Хто більше знає».
Кожна група по черзі називає чинники, які впливають на здоров’я людини. 
Вчитель записує на дошці, визначає переможців.

VI. домашнє завдання.

Обговоріть з батьками місця безпечного відпочинку (підручник, с. 14).
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Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий 
матеріал до уроку

УрОК 3  
пОКазниКи рОзвиТКУ диТини

Практична робота. Визначення рівня фізичного розвитку

Мета. Формувати уявлення про вікові зміни власного організму; необхідність 
підтримання нормальної маси тіла; розвивати вміння визначати рівень 
свого фізичного розвитку.

Обладнання. Плакат «Розвиток людини», ваги, ростомір, підручник, робочий 
зошит, запис на дошці.

Хід уроку
I. Організаційний момент.
II. повторення вивченого матеріалу.

— В чому полягає цілісність здоров’я?
— які чинники здоров’я ви знаєте?
— як впливає на здоров’я стан довкілля?

III. вивчення нового матеріалу.

1. Оголошення теми уроку.
2. Робота з підручником (с. 15-16). 
Об’єднавшись у чотири групи, учні виконують завдання.
1 група — прочитати про вік немовляти.
2 група — прочитати про ранній вік.
3 група — прочитати про дошкільний вік.
4 група — прочитати про шкільний вік.
Обговорення.
— які вікові періоди росту і розвитку дитини виділяють?
— Назвіть ознаки кожного вікового періоду росту та розвитку людини (учні 

по групах називають ознаки кожного віку).
3. Бесіда.
— Упродовж життя людина змінюється, її організм росте і розвивається. 

Фізичний розвиток людини визначається зростом, вагою, розмірами окремих 
частин тіла, кількістю зубів тощо.

Дуже важливо, щоб фізичний розвиток відбувався розмірено, відповідно 
до віку, тобто гармонійно.

Гармонійний фізичний розвиток — це відповідність маси тіла та зросту ві-
ковій нормі, правильна постава, чиста шкіра, рівні нігті, здорові зуби, нор-
мальний прикус, червоні вологі губи, блискуче волосся, злагоджена робота 
вну трішніх органів тощо.

Щоб бути фізично розвиненою людиною, потрібно робити ранкову заряд-
ку, бігати, стрибати, гратися на відкритому повітрі, загартовуватись, правиль-
но сидіти, ходити, дотримуватись режиму дня, стежити за особистою гігієною 
та чистотою особистих речей. Фізичному розвитку сприяє і фізична праця.

— Чи можна визначити рівень фізичного здоров’я?
Існує таблиця основних вимірів (маси і зросту) дітей 6-10 років. Розгля-

немо її.
4. Робота з таблицею основних вимірів (маси і зросту) дітей віком 6-10 років.

вік дітей
дівчатка Хлопчики

зріст, см Маса, кг зріст, см Маса, кг

6 років 119 22 119 22

7 років 124 24 124 24

8 років 128 26 129 24

9 років 136 31 134 27

10 років 141 34 141 30
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а) Розгляд таблиці.
б) Знаходження основних вимірів (маси і зросту) свого віку.
5. Практична робота. Визначення рівня фізичного розвитку
(Потрібно принести на урок ростомір і вагу). 
Пригадування з учнями правил користування ростоміром та вагою. 
Кожен із учнів по черзі зважується і вимірює свій ріст.
якщо маса дитини менша на 5-7 кг, це свідчить про недостатню вагу, 

якщо більша на 5-7 кг — про надлишкову, на 8-10 кг — про ожиріння.
Найпоширеніша причина ожиріння у дитячому і підлітковому віці — недо-

статня рухова активність та надто калорійне харчування. який же вихід? Рух, 
раціональне харчування! (Наприкінці уроку можна зважити і виміряти зріст 
усіх учнів і занести дані у таблицю в зошиті. Висновок учні роблять самостійно.)

Цікаві факти.
Давні єгиптяни вважали, що люди можуть дожити до 110 років.
(Перегляньте відеоролики про секрети довголіття українки Нагорної Христи-

нії Аврамівни та Хосе дель Ґато із Коста-Ріки:
http://vikna.stb.ua/episode/dozhiti-do-115-sekret-dovgolittya/ 
https://www.youtube.com/watch?v=bYec3DiMFlM.)
— Чому ми припиняємо рости?
Ріст і розвиток нашого організму контро лює спеціальна система — ендо-

кринна. Основною частиною ендокринної системи є гіпофіз — це спеціальна 
залоза у головному мозку, яка відповідає за ріст. Саме він контролює його 
інтенсивність і, так би мовити, старт і фінал цього процесу. Тому приблизно у 
20-23 роки людина вже досягає максимуму свого зросту і надалі починає тільки 
поволі зменшуватися.

6. Бесіда.
— Ви, напевне, помітили, коли лікар слухає хворого, то, як правило, пере-

віряє пульс. яка ж залежність між пульсом і здоров’ям людини?
7. Практична робота.
Пригадайте, як правильно виміряти пульс (матеріал на диску).
Виміряйте пульс у себе та свого однокласника.

Фізкультхвилинка.

IV. закріплення вивченого матеріалу.

Робота у зошиті.
V. підсумок уроку.

— які вікові періоди росту та розвитку людини виділяють?
— які головні ознаки росту та розвитку?
— як ви розумієте слова: «показник» та «гармонійний»?
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ДоДаткоВий матеріал До розДілу

помста
(Уривки з оповідання)

… Ми живемо на Річній. Ця вулиця проходить через яр, а внизу тече ко-
лишня річка либідь, яка давно вже стала звичайною канавою. Її так звуть через 
дерев’яний міст, по якому майже ніхто ніколи не їздить, особливо взимку. По 
ній просто неможливо їздити — дуже круті схили: жодна машина не вибереть-
ся. а тому взимку Річна перетворюється на ковзанку. Сміх, вереск, крики…  
І яких тільки санок тут немає! лежачи на боці або на животі і міцно вчепив-
шись у санки, вихором летиш униз…

…В цей вечір було якось особливо хороше і весело на Річній. Не хотілося 
йти з неї. Було пізно, і вже то тут, то там чулися сердиті голоси матерів. І по-
волі вулиця порожніла. Нарешті залишилася тільки наша компанія. Час і нам 
додому. е ні, ще один раз…

… Ось тільки… губа. якби його не було! як він мене дратує, клятий губа! 
Не можу спокійно дивитись, коли він мчить на своїх довгих вузеньких сан-
ках... Спереду сидить його сестра Зінка... 

…Ось і зараз ми всі зібралися внизу біля містка, щоб уже йти додому. 
а його нема. Пішов із Зінкою нагору — ще раз з’їхати. Не міг потерпіти! я, 
звичайно, не став би чекати, та хлопці… Ми переступаємо з ноги на ногу. хо-
лодно…

Нарешті! Он уже мчать сани!..
Раптом… Ми навіть здригнулись від несподіванки, почувши шум мотора. 

Разом обернулися і — обімліли. З крутого спуску з’їжджала величезна вантаж-
на машина. Шофер, очевидно не київський, не знав дороги і випадково звер-
нув на Річну. Тепер він одчайдушно гальмував, та колеса буксували, і машина 
швидко спускалася вниз до мосту.

Ми, як по команді, повернули голови в протилежний бік, звідки з стра-
шенною швидкістю мчали Васькові санки. І одразу зрозуміли, що зараз ста-
неться. Санковий бій! 

…Ми завмерли. губі треба було перекинути санки і, чорт з ними, з синя-
ками, — викинутись на тротуар. але він розгубився і лише безпорадно галь-
мував ногами. Дивак! хіба можна загальмувати на такій швидкості? І звернути 
нікуди. Санки все ближче й ближче… Ось уже видно широко розкриті від жаху 
Зінчині очі. Ще кілька секунд…

… І ось, коли санки пролітали повз мене, я раптом кинувся всім тілом на 
них, упав на Васька, санки перекинулись, і ми всі троє клубком полетіли під 
міст, у канаву.

Коли я опам’ятався, то побачив, що лежу на льоду і з носа у мене тече 
кров. Поруч без шапки сидів губа, а з-під поламаних санок виглядала Зінка. 
Всі були цілі й неушкоджені, за винятком Васькових санок і мого носа.

Навкруги товпились хлопці й галасували щось подібне до: «Ух, Рудий! Оце 
так молодець!» але я їх не чув. я дивився на Васька, а Васько — на мене. І ми 
мовчали.

Всеволод Нестайко
(Пригоди грицька Половинки. —  

харків: Белкар-книга. — 2014. — 288 с.)



14

Міні-тренінг «Чи з різного тіста зроблені герої та героїні?»

Мета: розвинути в учнів усвідомлення того, що здатність до героїчних вчинків 
залежить від особистісних рис людини, а не від її статевої належнос-
ті; поглиблювати уявлення про рівність статей шляхом розвитку уміння 
оцінювати мотиви поведінки людини, її спрямованість; навчати ана-
лізувати героїку подвигів людини з позиції її індивідуальних рис поза 
статевою належністю.

Обладнання: аркуш паперу формату а1, скотч, маркери, 4-5 аркушів а4, ручки, 
роздруковані документальні історії героїчних вчинків дітей.

Вступне слово вчителя. Розповідає про те, що природні явища — пожежі, 
повені, нещасні випадки на дорогах, воді загрожують життю людини. Праців-
ники спеціальних служб рятують жертв від смерті. Чимало таких героїв, ви-
конуючи свій професійний обов’язок, гине. У складі рятівних служб швидкого 
реагування переважно чоловіки, оскільки рятівні операції вимагають великих 
фізичних навантажень, до яких краще пристосований чоловічий організм. 
Проте професії вогнеборця, військового, міліціонера, працівника Міністерства 
надзвичайних ситуацій все частіше освоюють жінки.

Чи здатні жінки до героїчних вчинків? Чи здатні дівчатка до подвигів?
Інформаційно-розвивальний блок «Представники якої статі здатні на по-

двиги?»
Вчитель просить клас розділитися на малі групи по 5-7 осіб і обговорити 

між собою ситуацію реальних героїчних вчинків дітей різної статі. Історії про 
такі події та їхніх героїв зачитують і обговорюють в групі.

Крок 1. У процесі представлення результатів роботи групи, діти заното-
вують ключові слова, якими вони характеризували своїх героїв і героїнь, на 
«чоловічому» та «жіночому» аркуші. Наприклад:

Герої Героїні

Сміливий, сильний.
Розумів загрозу власному життю.
Рішучий, не вагався.
Добрий, співчутливий.
Вмів надавати першу медичну допомогу.
Думав не про себе, а про інших.

Не боялася.
Здатна на самопожертву.
Співчутлива.
Не вагалась, а діяла.
жаліслива.
Знала, як надавати допомогу, куди 
звертатись.

Крок 2. «Чи є різниця між рисами героїв і героїнь?»
З двох статевовідповідних стовпчиків групи виокремлюють спільне в ха-

рактеристиці героїчних вчинків хлопців і дівчат. Роблять висновок, що за ге-
роїкою мужнього вчинку немає статі, а є смілива, орієнтована на допомогу 
іншим особа.

Підсумки роботи учнів вчителем. Чому, коли йдеться про людей, які вря-
тували життя іншим, більшість думає, що це зробили чоловіки? Тому що ще 
досить живучим є стереотип, що мужність — це лише чоловіча якість, а жіночу 
стать навіть називають «слабкою».

Чи можуть такі стереотипні очікування спричинити до того, що в загроз-
ливій ситуації дівчатка чи навіть дорослі жінки будуть чекати на допомогу, 
замість того, щоб рішуче діяти самим?

Вчитель наголошує, що розглядаючи ситуації героїчних вчинків, учні роз-
ширюють знання про ґендер. адже стать автора мужнього вчинку не відіграє 
суттєвої ролі в його творенні. Словом «ґендер» ми охоплюємо ті властивості 
людини, яких вона, як чоловік чи жінка, набуває у суспільстві, в тому числі й 
мужність, витривалість, сміливість.
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Осмислення заняття учнями.
 якості людей, які героїчно рятували життя потерпілим, не залежать від 

їхньої статевої належності.
 Ґендерні стереотипи вказують на чоловічу стать як на єдину, яка здатна 

до героїчного вчинку.
 Стереотипні уявлення стають перешкодою як для жінок, так і дітей — 

дівчаток і хлопчиків. Вони обмежують варіанти порятунку, оскільки орієнту-
ються на очікувальну позицію допомоги замість самодопомоги.

домашнє завдання. Знайти інформацію про героїчні вчинки дітей, за вико-
нання яких дівчатка і хлопчики отримали нагороди за мужність та порятунок 
інших людей.

(Кравець В.П., Говорун Т.В., Кікінежді О.М.  
Ґендерна соціалізація молодших школярів: навч. посіб. — Тернопіль:  

Навчальна книга — Богдан, 2011. — 192 с.) 
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ФізиЧна сКладОва здОрОв’я

УрОК 4  
зБалансОване ХарЧУвання

 Мета.  Формувати уявлення про групи харчових продуктів; необхідність вжи-
вання різноманітної корисної їжі і достатньої кількості води; потребу 
обмежувати вживання жирних, копчених і солодких продуктів та напоїв, 
смажених страв; виховувати прагнення турбуватись про здорове, збалан-
соване харчування.

Обладнання. Таблиця «Складові їжі», ілюстрації до теми, підручник, робочий 
зошит.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. аналіз стану здоров’я учнів та повторення вивченого матеріалу.

— Що ви робили впродовж тижня, щоб бути здоровими?
— Що таке гармонійний фізичний розвиток?

III. вивчення нового матеріалу.

1. Робота з підручником. 
Самостійне читання визначення поняття «збалансоване харчування» (с. 20).
Колективне обговорення. 
Робота за таблицею «Складові їжі».
—  На малюнках ви бачите три групи найкорисніших для дітей продуктів. 

Одні з них насичують організм енергією, щоб можна було рухатися і мислити. 
Інші є будівельним матеріалом для клітин, кісток, волосся, нігтів. Дуже смачні 
фрукти й овочі. В них найбільше вітамінів і мінеральних речовин. Вони до-
помагають рости і розвиватися, зміцнюють захисні сили. У всіх трьох групах 
трапляються однакові продукти. Це означає, що вони втричі корисніші.

2. Розповідь.
— До складу продуктів харчування входять білки, жири і вуглеводи, віта-

міни, мінеральні речовини, клітковина, вода тощо.
Білки містяться в м’ясі, рибі, яйцях, молоці, кефірі, квасолі, горосі. Багаті 

на жири масло вершкове, різні олії та інші продукти. Вуглеводи є в меді, цукрі, 
хлібі, картоплі, рисі, манці, вівсяних та інших крупах, фруктах і овочах.

Білки є будівельним матеріалом для організму. З них утворюються і рос-
туть нові клітини, завдяки чому людина росте.

Жири відновлюють витрати теплової енергії (тепла). Вони йдуть на зігрі-
вання організму.

Вуглеводи витрачаються на роботу м’язів (фізична праця, рух, дихання, 
робота серця та інших органів).

3. Робота в групах. 
гра-вправа «Зроби свій вибір».
Учні діляться на три групи. Кожній групі дається набір малюнків із різни-

ми продуктами. 
1 група повинна відібрати зображення продуктів, багатих на білки;
2 група — на жири;
3 група — на вуглеводи.
Завдання. 
Кожна група вибирає картку із набором продуктів щоденного споживання.
1 група — продукти, які бажано споживати на сніданок;
2 група — на обід; 
3 група — на вечерю. 

Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий 
матеріал до уроку
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Кожна група демонструє свій вибір, інші учні аналізують правильність до-
бору такого набору продуктів.

4. хвилинка-цікавинка.
«Віта» (від латинського) — означає «життя». 
Колись давно люди не знали про існування вітамінів. 
Одного разу команду моряків уразила страшна хвороба — цинга. хоч хар-

чувалися вони нормально: споживали м’ясні консерви, галети, але все одно 
потерпали від страшної хвороби... Згодом вони помітили, що хворі виздоров-
лювали, коли їли багато свіжих фруктів та овочів. Так моряки зрозуміли, що 
саме в овочах і фруктах містяться необхідні для здоров’я та життя речовини. 
Тепер ми знаємо, що це були вітаміни. 

Учені навчилися концентрувати корисні для організму речовини у відомих 
всім нам вітамінах, які можна купити у аптеці. але потрібно пам’ятати, що 
приймати такі вітаміни треба виключно у дозволеній лікарем кількості.

5. Бесіда.
— Чи знаєте ви, що таке вітаміни?
Вітаміни — речовини, необхідні для життя людини, її росту та розвитку. 

Особливо необхідні вітаміни для дитячого організму.
Існує багато вітамінів. Для зручності їх називають буквами латинського ал-

фавіту: а, В, С, D тощо.
Вітамін А впливає на ріст дитячого організму, підвищує його стійкість до 

інфекційних захворювань. якщо цього вітаміну не вистачає в їжі, діти хворі-
ють, погано ростуть.

Міститься вітамін а у вершках, вершковому маслі, молоці, яєчному жовт-
ку, печінці, моркві, шипшині, помідорах, зеленому горошку, абрикосах, апель-
синах, обліписі, чорній смородині.

Вітаміни групи В впливають на перебіг багатьох процесів обміну речовин  
і діяльності нервової системи.

Ці вітаміни містяться в бобах, сої, квасолі, в гре чаній, перловій, вівсяній, 
пшеничній, рисовій та інших крупах, у пшеничному та житньому хлібі з муки 
грубого помелу, капусті, цибулі, моркві, яблуках та інших продуктах. В умовах 
дефіциту вітамінів групи В починається порушення діяльності нервової систе-
ми (судоми, паралічі).

Вітамін С відіграє важливу роль у житті нашого організму. якщо його не 
вистачає, втрачають міцність дрібні кровоносні судини, знижується опірність 
організму збудникам хвороб.

Вітамін С міститься у квасолі, шипшині, цибулі, чорній смородині, об-
ліписі, солодкому перці, томатах, суницях, капусті, солодкому перці, лимонах, 
апель синах, аґрусі, редисі, малині, яблуках.

Вітамін D сприяє росту і формуванню кісток та зубів. Він міститься в мас-
лі, молоці, жовтках яєць, морській рибі. Корисними є і мінеральні речовини 
(солі). Вони входять до складу кісток, зубів, крові, м’язів та інших органів. 
Найбільше в організмі кальцію, фосфору, натрію, калію, заліза. Вони містяться 
в молоці, сирі, яйцях, круп’яних виробах, яблуках та інших харчових продуктах.

Йод і фтор є в морських продуктах та рослинній їжі. Мідь — у вівсяній та 
гречаних крупах, горіхах.

Вітаміни і мінеральні речовини не діють окремо. Тому й слід вживати таку 
їжу, яка містить достатню кількість усіх життєдайних вітамінів та мінеральних 
речовин.

6. Виступ лікаря (або шкільної медсестри).
— харчування — необхідна умова нашого життя. Без їжі людина не може 

жити.
З їжею ми отримуємо поживні речовини, необхідні для роботи мозку, сер-

ця, легенів, м’язів та інших органів. Їжа забезпечує наш організм енергією, яка 
міститься в продуктах харчування. а ще здоров’я залежить від того, як швидко 
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і часто ми їмо, наскільки ретельно пережовуємо їжу. Отже, щоб бути здоровим, 
потрібно знати правила харчування.

Дієтологи вважають, що харчування дітей молодшого віку має бути не над-
мірним, раціональним, тобто різноманітним, з достатньою кількістю вітамінів.

Усі харчові продукти (рослинного або тваринного походження) мають бути 
доброякісними і свіжими.

харчові продукти спеціального приготування (солодощі, копчені ковбаси, 
м’ясні і рибні консерви тощо) можуть бути небезпечними для дітей, а особливо 
корис ними є всі види круп, овочі, м’ясо, риба і, природно, молочні продукти.

Не бажано приправляти страви гострими спеціями. Доцільно чергувати 
м’ясні страви з рибними. Рибний білок рівноцінний м’ясному, але в рибі зна-
чно менше холестерину (бо вона пісніша); у риб’ячому жирі більше ненаси-
чених жирних кислот, ніж у м’ясному, і, як правило, відсутні отрутохімікати.

Слід привчати дитину до перших кроків сироїдіння: листочок-два свіжої ка-
пусти, почищена картоплинка або «грушка» топінамбуру, невелика морквина...

Велике значення для раціонального харчування дітей має характер приго-
тування страв. Закуски, приправи і соуси не повинні бути занадто гострими. 
Страви із м’яса, риби та овочів варто лише трохи підсмажити і подавати до 
столу 2-3 рази на тиждень. Овочі для салатів слід нарізати дрібно, заправляти 
рослинною олією або сметаною і посипати зеленню петрушки (кропу) з до-
даванням подрібненого часнику.

У жодному разі не можна давати багато солодощів і солодких напоїв, осо-
бливо у проміжках між прийомами їжі. Замість них рекомендується випити 
півсклянки яблучного або морквяного соку, багатого на вітаміни.

Також важливо дотримуватися режиму достатнього споживання рідини. 
Добова потреба у воді для дитини 6-7 років сягає близько 1,5 літра.

Корисна порада!
Корисний і приємний на смак так званий «чайний бальзам». Напій готу-

ють із суміші чорного чаю з лікарськими травами у співвідношенні 80:20.
Взяти 1 ст. ложку чорного чаю, 1/4 ложки ромашки, 1/4 ч. ложки м’яти,  

4 склянки води. Суху м’яту і ромашку змішати із сухим чаєм. У заварний чай-
ник, ошпарений окропом, насипати цю суміш і залити кип’ятком до повного 
заповнення чайника. Дати настоятися 5-6 хв.

7. літературна хвилинка.
Народна мудрість про раціональне харчування говорить:
• гадай не гадай — борщу наливай: миску з’їси — здоров’я додаси (Україн-

ське прислів’я).
• людина не живе, щоб їсти, а їсть, щоб жити (Українське, російське, фран-

цузьке, молдавське прислів’я.)
• Їж, та не жирнішай, будеш здоровіший (Індійське прислів’я).
Бесіда за змістом прислів’їв.
8. хвилинка-цікавинка.
— як ви вважаєте, чи можна пити сиру воду? Чому? а тепер послухайте 

пізнавальну інформацію.
Звідки береться вода у нашому крані?
Звичайно, з річки. а в річці риби живуть і раки. а що, коли б ми повер-

нули кран, а з нього разом із водою хлюпнула рибка — окуні, плітки, пічкурі?
От здорово! Підставляй каструлю і вари юшку.
На щастя, такого не буває. Інакше незабаром не бачити нам ні риби, ні 

води. Засмітилася б труба, і все.
а взагалі, коли пофантазувати, так могло б бути. адже вода прийшла до 

нас просто з річки. але тоді й листочки, й травинки, й піщинки мали б також 
із крана разом із водою вилітати, тим паче, що в річці їх хоч відбавляй. Проте 
не вилітають. а чому?

Та краще все за порядком.
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Тече біля містечка річка. Із прадавніх часів тече. Бувало, скінчиться вдома 
вода, місцеві мешканці біжать до річки з відрами на розмальованому коромислі 
й низько кланяються: «Здрастуй, річко-матінко! Дай нам водички».

І назад повертаються з повними відрами. Дужки відер — брязь-брязь! Вода 
на землю — кап-кап! Поки донесуть, половину розхлюпають. Важко і незручно!

Ось і вирішили: досить! Нехай річка нам воду несе.
Сказано — зроблено. Від берега річки проклали довгі труби. Вода в них і 

потекла. Повернеш удома кран — ллється холодний прозорий струмінь.
Так з’явився на світ водопровід. Тепер він у кожному міському будинку, 

у кожній квартирі. Виходить, ніхто воду в кран не наливає. Вона сама біжить 
трубами.

Розпочинається водопровід далеко за містом. У цих місцях порядки на обох 
берегах суворі: «Не купатися! Не прати білизну! Не пасти корів! Не кататися 
на човнах! Навіть не гуляти». Самі «не» та «не». Що поробиш — водоохоронна 
зона. Цю воду людям пити, отже, річку тут треба берегти від бруду, оберігати, 
як найдорожчий скарб.

За людьми, звичайно, встежити можна. а як за річкою встежити? Їй не 
нака жеш: перестань розмивати береги! Облиш тягати на собі різне сміття! До-
водиться на самому початку водопроводу ставити сітку-решітку, яка затримує, 
не пускає в трубу зайвого. а воду пропускає без затримки. От і тече вона собі. 
Ні. Поки що не в будинки. Дорогою вона ще забігає на станцію очищення — 
позбутися того, що не виловила решітка: піску, грудок землі і глини.

По трубі мчить стрімголов, а через велетенський бак станції ледве повзе, 
і вся каламуть устигає потихеньку осісти на дно бака. І це дуже погано, що 
потихеньку. Треба позбутися каламуті скоріше — воду люди чекають, багато 
людей — ціле місто. От і доводиться додавати до води таку речовину, що при-
скорює процес очищення. Від неї утворюються білі пластівці. Піщинки до них 
прилипають і на цих дивних сніжинках швидко опускаються на дно.

Часто дорослі кажуть: «Не пий сиру воду! Не пий сиру воду!» а чому «не 
пий», коли вона смачніша і холодніша за кип’ячену!

Дорослі завжди так — усе найкраще, найцікавіше дітям чомусь забороня-
ють: «Не їж багато морозива — застудишся!», «Не ходи босий — захворієш!», 
«Не лізь на дах — розіб’єшся!»

Ось і сиру воду пити не дозволяють. Однак дорослі найчастіше мають ра-
цію.

Узяти хоча б сиру воду. На вигляд вона ніби й справді чиста. а поглянеш 
на краплю цієї «кришталевої» води через скельце мікроскопа, який усе збіль-
шує в багато разів, — о-го-го! Справжній зоопарк! якісь кузьки, комашки, жуч-
ки, черв’ячки! Це бактерії, яких ми неозброєним оком не бачимо. І від багатьох 
з них бувають небезпечні хвороби. Ви ж не хочете захворіти?

Ось і на станції очищення теж ніхто не хоче, щоб люди хворіли. І тому там 
щосили намагаються зробити воду нешкідливою.

На станції є пастки для бактерій. Щось на зразок бактерієловок.
Поглянеш на бактерієловку — басейн, та й годі. Тільки у ньому ніхто не 

купається. Стіни у білосніжних плитах. Тиха прозора вода. Піщане дно. Ві р-
ніше — зверху піщане. Під товстим шаром піску там шар дрібних камінців.

Вода потихеньку просочується крізь обидва шари і за цей час встигає по-
збутися бактерій. Вони, ніби мухи до липкого паперу, прилипають до піщинок і 
камінців. а раптом не всі прилипнуть? а раптом найспритніша втече з пастки?

Не біда — і на таких управа знайдеться. Додадуть до води трішечки отруйних 
речовин — і все в порядку! Тим, хто питиме воду, шкоди від такого дріб’язку — 
жодної. Ніхто нічого навіть не помітить, не відчує.

Отаку очищену, знезаражену воду потужні насоси подають трубами до бу-
динків. Відкрутив кран — ось вона, річкова водичка.

То чи можна пити сиру воду? Звісно ... якщо мама дозволить.
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Перегляд відеоролика реклами «Карпатська джерельна» (матеріал на диску).
— Чи знаєте ви, що чипси — шкідлива їжа?
Послухайте, чому так.
Чипси — це не що інше, як суміш вуглеводів і жиру з додаванням солі, 

барвників і замінників смаків. Через високий вміст вуглеводів (крохмалю) і 
жиру чипси дуже калорійні, тому вони сприяють ожирінню. Надлишок у них 
солі заважає нормальному росту кісток, порушує обмін речовин, може ви-
кликати набряки і проблеми із серцем. Барвники та ароматизатори можуть 
«порадувати» ще й алергією. а жири, що містяться в чипсах, вкрай небезпечні, 
адже мають канцерогенну дію, тобто здатність викликати рак.

Вітамінів і мінеральних речовин (не кажучи вже про корисну клітковину) 
у чипсах обмаль. І при цьому вони ще й здатні викликати звикання. Справ-
жнісінька вбивча суміш!

9. Бесіда.
— які ваші улюблені страви та продукти?
— Чому потрібно їсти лише свіжоприготовлену їжу?
— Для чого на продуктах ставлять дату виготовлення та термін зберігання?
— які ознаки несвіжих продуктів і блюд?
— як ви добираєте їжу?
10. Робота з підручником.
Читання пам’ятки про правила  здорового харчування (с. 26).
Колективне обговорення.

Фізкультхвилинка.

Хвилинка-цікавинка.
Що воно таке — козацька кухня? Козаки не робили з їжі культу, але смач-

но попоїсти ніколи не відмовлялись. Страва з казана чи з вогню — проста, 
поживна, енергетично збагачена й позитивно заряджена. Ми всі колись таку 
готували.

Недаремно ж наші предки вірили, що споживаючи їжу, не тільки живили 
тіло, а й встановлювали духовний зв’язок між людьми, навіть з вищими сила-
ми й духами предків. Чи чули ви, що їсти бажано з тими, кому довіряєш? Це 
добре для здоров’я! 

(Гончар Л., Найда Р. Козацька кухня: кулінарний роман. — Ярославів Вал, 
2014. — 384 с.)

11. гра «Вибери мене».
У дітей — картки з малюнками різних продуктів харчування.
Вчитель дає завдання: «Виберіть продукти, корисні для зубів (кісток, очей, 

шкіри, боротьби організму з інфекцією тощо)». Діти піднімають картки або 
виходять з картками на середину класу і аргументують свій вибір.

12. Робота з підручником.
а) Опрацювання текстів з підручника (с. 22-26).
б) Розгляд малюнків.
в) Вивчення основних правил.
г) Відповіді на запитання.

IV. закріплення вивченого матеріалу.

Робота в зошиті.
V. підсумок уроку.

— З чого складається їжа?
— яке значення білків, вуглеводів, жирів для організму людини?
— які вітаміни ви знаєте? Для чого вони потрібні?
— Що таке мінеральні солі? В яких продуктах вони містяться?
— які вимоги до якості їжі?
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Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий 
матеріал до уроку

УрОК 5  
вплив рУХОвОЇ аКТивнОсТі на рОзвиТОК ОрГанізМУ

Мета. Формувати уявлення про вплив малорухливого способу життя на 
здоров’я; вчити виконувати фізичні вправи для розвитку сили, сприт-
ності; розвивати вміння позитивно впливати на розвиток свого орга-
нізму; виховувати прагнення займатись фізичною культурою, спортом, 
дбати про своє здоров’я. 

Обладнання. Таблиця основних вимірів (маси і зросту) дітей 6-10 років, ма-
люнки, робочий зошит.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. аналіз стану здоров’я учнів та повторення вивченого матеріалу.

— Що ви робили протягом тижня, щоб бути здоровими?
— Що впливає на здоров’я людини?
— У які ігри ви грали під час вихідних?
— яка ваша улюблена справа?

III. вивчення нового матеріалу.

1. Бесіда.
— як ви думаєте, яку роль відіграє рухова активність для здоров’я людини?
Фізичні вправи, заняття спортом позитивно впливають на стан нашого 

здоров’я. Повсякденні навантаження на тренований організм допомагають 
зміцнити наші м’язи, додають сили та енергії, покращують сон та працездат-
ність. 

Щоденні фізичні навантаження — шлях до фізичної сили, здоров’я, краси.
Проте, завжди треба знати міру, адже надмірна рухова активність, фізичне 

перенапруження можуть бути шкідливими для організму.
— Чи займаєтесь ви спортом? яким саме?
2. Дослід (використання матеріалів з диску).
Знайдіть у себе пульс і порахуйте його в стані спокою. (Вчитель відмічає 

час — 1 хвилину.) Тепер встаньте, вийдіть з-за парт і пострибайте 50 разів. Зно-
ву ви значте свій пульс (за 1 хв). Відпочиньте і знову порахуйте пульс.

Дайте відповіді на запитання.
— На скільки змінився пульс?
— Чи швидко після відпочинку пульс приходить до норми?
Зробимо висновки.
якщо після фізичного навантаження пульс і частота дихання не дуже зрос-

тають і швидко приходять до норми, це означає, що ви фізично міцні.
Це результат вашої фізичної активності. Продовжуйте займатися фізкуль-

турою і фізичною працею. Так ви станете ще сильнішими.
якщо ж після навантаження пульс і частота дихання різко зростають (ви 

швидко втомлюєтеся, задихаєтеся), отже, ви фізично слабкі. Вам потрібно змі-
нити спосіб життя. Щоранку робіть фізичну зарядку. Старайтеся менше си-
діти, їздити в транспорті. Більше ходіть, бігайте, фізично працюйте, грайте в 
м’яча, катайтеся на велосипеді, лижах та ковзанах.
Фізкультхвилинка.

Перегляд комплексу вправ для ранкової зарядки (матеріал на диску).
3. Вправа «Зарядка». 
Учитель пропону є учням встати в коло і дати оцінку окремим компонен-

там уроку через виконання окремих рухів, а також висловити своє ставлення 
до того,  що відбулося.

Рухи  можуть бути  такими:
присісти — дуже  низька оцінка,  негативне ставлення;
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злегка присісти — невисока оцінка, байдуже ставлення;
звичайна поза, руки  вздовж  тулуба  — задовільна оцінка,  спокійне став-

лення;
руки зігнуті  в ліктях — гарна оцінка, позитивне ставлення;
піднести руки догори, плескати  в долоні  — дуже  висока оцінка, захоп-

лення.
Учитель ознайомлює учнів з  рухами, пояснюючи їхнє значення. Після 

цього він може називати окремі елементи уроку: зміст, методи, робота в групах, 
власна діяльність учня, діяльність учителя, а учні рухами висловлюють свою  
оцінку та  ставлення.

(Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. — К.: А.С.К. , 2007. — 
144 с.)

4. Тестові завдання.
• Для чого потрібно рухатися?

а) Розвивається дихальна система;
б) покращується сон;
в) покращується самопочуття;
г) зростає працездатність;
ґ) зміцнюється здоров’я;
д) розвивається сила, спритність, витривалість; 
є) з’являється гарний апетит.

• Для розвитку сили, спритності і витривалості найкорисніші…
а) силові вправи;
б) ходьба, біг, лижі, плавання;
в) вправи для м’язів;
г) тривалий сон;
ґ) калорійне харчування.

• якщо щодня виконувати фізичні вправи, то ...
а) станете сильними і спритними;
б) матимете веселий настрій;
в) буде чудовий апетит;
г) матимете гарний зовнішній вигляд;
ґ) будете добре вчитися;
д) станете витривалішими;
є) краще працюватимете.

• Показником фізичного розвитку людини є ...
а) відповідність зросту і маси тіла віковій нормі; 
б) здорові зуби;
в) можливість виконувати фізичну роботу;
г) міцний сон;
ґ) сильні, тверді м’язи;
д) порушена постава;
є) нормальна шкіра, нігті, губи, волосся.

5. Робота з підручником.
а) Вивчення основних правил здоров’я (с. 28).
б) Відповіді на запитання.

IV. закріплення вивченого матеріалу.

1. Робота в зошиті.
2. Вправа «Рух у мові ґендеру».
Мета вправи: привернути увагу учнів до того, як під впливом вимог до-

рослих вони навчаються бути хлопчиками і дівчатками, спонукати школярів 
замислитись над тим, як статеві стереотипи (упереджені погляди щодо статевої 
належності) втручаються в процес їх навчання і виховання в школі та вдома.

Вчитель пропонує з розкладених на картках з написами дієслів відібрати 
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ті, з яких можна скласти за декілька хвилин маленьке оповідання: «Що після 
уроків робив хлопчик?» або «Чим після уроків займалася дівчинка?».

Вчитель відбирає трьом хлопчиками з вибраних карток оповідання про 
дівчаток, а дівчаткам — про хлопчиків з якомога більшою кількістю вказаних 
на картках слів. Перемагає та група, в оповіданні якої цих дієслів буде най-
більше.

На картках написані такі слова:

гратися 
стрибати 
змагатися  
ділитися секретами 
гасати, бігати
милуватися 
вибігати 
прикрашати 
вишивати   
випилювати
перемагати                               
шептати                                    
заспокоювати                               
підтримувати                               
приміряти                                     
штовхати                                     
думати                                          
кричати                           
плакати                                          
радіти    

лякати                                      
мандрувати                             
мріяти                                  
ламати                                
ремонтувати                         
пришивати                            
веселитися                               
втішати                                    
чистити                                   
садити                                   
пригощати                             
танцювати                             
вирізати                               
випікати                                
прасувати                               
дражнити                          
господарювати                    
грати  на інструменті                        
слухати                              
бешкетувати    

довіряти
обіймати
випереджати
дружити
пестити
підпалювати
ображатися
кликати
дзвонити
допомагати
захоплюватися
миритися
хвалитися
застерігати
лаятися
присоромлювати
обзивати
турбуватися
пояснювати
навчати

Підсумок роботи груп вчителем. Чи могли ми з вами як слухачі зрозуміти, 
про кого йдеться — про хлопчиків чи дівчаток? Так, бо хлопчачу поведінку 
описували словами, які переважно стосуються змагань, спорту, роботи з яки-
мись предметами, а дівчачу — тими, які відповідають на питання, що роблять 
діти, коли приймають гостей чи займаються домашніми справами.

(Кравець В.П., Говорун Т.В., Кікінежді О.М. Ґендерна соціалізація молодших 
школярів: навч. посіб. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2011. — 192 с.) 
V. підсумок уроку.

— які вправи впливають на фізичний розвиток дитини?
— які вправи зміцнюють м’язи ніг, рук?

VI. рухливі ігри за бажанням учнів.

Перегляд відеоролика «Рухова активність учнів в умовах ГПД Волочиська 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 1» — https://www.youtube.com/watch?v=Sf5UvZO9xU4 

(Пропоновані комплекси фізкультхвилинок можна використовувати на кож-
ному уроці.)
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УрОК 6  
заГарТОвУвання

Мета. Продовжити формувати уявлення про загартовування як одну із умов 
фізичного розвитку людини; розвивати вміння практично використо-
вувати природні чинники загартовування; ознайомити із принципами 
загартовування (поступовість, систематичність, дозованість) та комп-
лексом процедур загартовування; виховувати бажання систематично за-
гартовуватись.

Обладнання. Таблиця «Загартовування», ілюстрації та література до теми, під-
ручник, робочий зошит.

Хід уроку
і. Організаційний момент.

II. аналіз стану здоров’я учнів та повторення вивченого матеріалу.

— Що ви робили впродовж тижня, щоб бути здоровими?
— Для чого людині потрібна рухова активність?
— які правила здоров’я ви пам’ятаєте?

III. вивчення нового матеріалу.

1. Робота за таблицею «Загартовування».
— Розгляд малюнків.
— які види загартовування зображені? (Водні ванни, сонячні ванни, холодне 

обтирання, ходіння босоніж.)
— Для чого потрібно загартовуватись?
— як ви загартовуєтесь?
2. Розповідь.
— Загартовування, як відомо, — це послідовне підвищення опірності ор-

ганізму шкідливим впливам навколишнього середовища. Наш організм має 
здатність підтримувати свою теплову рівновагу на більш або менш постійному 
рівні, незважаючи на значні коливання температури зовнішнього середовища. 
Загартовування зміцнює цю властивість.

Систематичне проведення холодових процедур (дія повітря, води) під-
вищує стійкість організму проти охолодження, отже, зменшується небезпека 
простудних захворювань.

Суть загартовування полягає в тому, що під впливом регулярної дії факто-
рів зовнішнього середовища відбувається поступове пристосування організму 
до цих змін.

Найкращими і найдоступнішими для всіх засобами загартовування є пові-
тря, сонце і вода.

— Для позитивного впливу загартовування необхідно дотримуватись осно-
вних гігієнічних вимог і принципів.

1. Принцип поступовості процедур полягає у поетапному підвищенні їх 
тривалості та зниженні температури.

2. Принцип послідовності переходу від слабких до сильніших подразників.
3. Принцип безперервності та систематичності виконання процедур загар-

товування.
4. Принцип активності та свідомого ставлення до загартовування.
5. Принцип різнобічності передбачає комплексне використання природ-

них факторів загартовування.
Загартовування повітрям
Загартовування повітрям — найдоступніше. Воно ґрунтується на поступо-

вому пристосуванні організму до температури навколишнього повітря, нижчо-
го від температури тіла.

яскравим прикладом загартовування є факт пристосування взимку до 
низь кої температури повітря шкіри обличчя і кистей рук. Усі види зимового 
спорту пов’язані із загартовуванням холодним повітрям.

Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий 
матеріал до уроку
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Вимоги до повітряних ванн:
— приймати повітряні ванни не пізніше, як за 1,5 години до і після при-

йому їжі;
— повітряні ванни слід поєднувати з руховою активністю (ранкова гім-

настика, рухливі ігри, катання на велосипеді, ігри з м’ячем тощо), що сприяє 
легкому пристосуванню до змін температури;

— вибирати для повітряних ванн місця, захищені від сильного вітру;
— в спекотну погоду повітряні ванни слід приймати в затіненому місці;
— не допускати перегріву та переохолодження організму.
Кращому загартовуванню сприяє систематичне перебування на свіжому 

по вітрі. Тому слід узяти за правило: повітряні ванни — в будь-яку погоду (крім 
великого дощу).

Особливо цінними для здоров’я є повітряні ванни під деревами, на дачі, 
в селі, на лісовій галявині. Цінність їх полягає у тому, що дерева (особливо 
черемха, береза, сосна, ялинка та ін.) виділяють багато фітонцидів, які згубно 
впливають на деякі бактерії та хвороботворні грибки. Такі повітряні ванни 
сприяють зміцненню здоров’я.

Загартовування водою
Найпростіші та найдоступніші форми загартовування водою — обтирання 

та обливання. Обтирання бажано проводити після ранкової гімнастики. Про-
тягом 1-2 хвилин тіло швидко обтирають віджатою губкою, кінцем рушника 
або серветкою, потім швидко розтирають насухо рушником до появи рожевого 
кольору й відчуття приємної теплоти.

Ще сильніший вплив має душ, оскільки тут приєднується і механічна дія 
води. Водні процедури краще починати влітку, а потім продовжувати їх восени 
і взимку. Купатися в морській чи прісній воді можна починати при темпера-
турі води, не нижчій від 20-22 градусів. Тривалість перших купань треба обме-
жити 2-4 хвилинами, а потім довести до 10-15 хвилин.

Ножні ванни
Ножні ванни — це занурення ніг у тазик чи відро при температурі води 

28-30 градусів. Температура води протягом 10 днів поступово знижується на 
1-2 градуси. Тривалість ванни спочатку становить 1 хвилину і протягом 2-3 
місяців поступово доводиться до 5 хвилин при температурі 15 градусів. Під час 
проце дури для самозігрівання можна ворушити пальцями. Після закінчення 
кожної процедури ноги потрібно добре витерти.

Значно сильнішим загартовуючим засобом є контрастні ножні ванни. 
Суть їх полягає у тому, що в один тазик наливається гаряча вода (температура 
38-40°С), а в другий — холодна (температура 30-32° С). Спочатку на 1,5-2 хви-
лини ноги в гарячу воду, а потім на 5-10 секунд — у холодну. За один сеанс 
занурення проводиться 4-5 разів.

Після 10 днів за постійної температури гарячої ванни температура холод-
ної води зменшується на 1-2 градуси. а тривалість занурення в холодну ванну 
збіль шується до 20 секунд. Ці процедури значно підвищують загартованість, 
несприй нятливість організму до застудних захворювань, особливо коли мерз-
нуть ноги.

Загартовування сонцем
Загартовування сонячним промінням — також широко доступний засіб 

зміцнення організму дитину.
Перші сонячні ванни мають тривати не довше 5-10 хвилин. Що дня можна 

додавати по 3-5 хвилин і поступово довести їх тривалість до 30-40 хвилин.
Після перебування на сонці рекомендується відпочити в затінку, а потім 

прийняти душ, обмитися чи скупатися і розтерти тіло досуха.
Ультрафіолетові промені знищують хвороботворні бактерії, здійснюють 

антирахітну дію (під їхнім впливом у шкірі утворюється протирахітний вітамін 
D), сприяють утворенню засмаги. Загалом сонячні промені підвищують опір-
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ність організму захворюванню туберкульозом, сприяють утворенню гемоглобі-
ну, поліпшують обмін речовин. Проте для одержання позитивних результатів 
від сонячних ванн потрібно виконувати ряд вимог.

1) На території України, в північній її частині, влітку найкращим для при-
ймання сонячних ванн є час з 9 до 12 і з 16 до 18 годин, у середній смузі —  
з 9 до 11 і з 16 до 18 годин, а на півдні — з 8 до 11 і з 17 до 19 годин. У цей 
період теплова дія сонця ще невелика і наявна найбільша кількість корисних 
ультрафіолетових променів. Тому приймати сонячні ванни слід саме у вказа-
ний час.

2) Доза сонячного опромінення регулюється тривалістю перебування на 
сонці. Перший день ванни потрібно обмежити двома хвилинами, а потім що-
дня збільшувати на 2 хвилини. Поступово тривалість сонячних ванн доводити 
до 30-40 хвилин.

3) Не можна приймати сонячні ванни одразу ж після вживання їжі, в хво-
робливому стані, а також у разі захворювання на малярію, туберкульоз легенів, 
порок серця і особливо при радіаційному опроміненні.

4) Перед прийманням сонячних ванн голову слід покрити головним убором.
5) Після сонячних ванн потрібно обмитись водою температурою 26-28 гра-

дусів, обтертись і перейти у затінене місце.
Порушення цих вимог може призвести до опіків, сонячного та теплового 

ударів. Сонячний опік характерний появою почервоніння, в подальшому — 
пухирів, що супроводжуються головним болем, підвищенням температури, по-
рушенням сну.

Сонячний удар є результатом впливу сонячної радіації (гамма-промені і 
рентгенівські промені) та ультрафіолетових променів на головний мозок (за 
відсутності головного убору). Початкова його стадія характеризується голо-
вним болем, різким почервонінням шкіри, запамороченням. У важких випад-
ках сонячний удар супроводжується блюванням, непритомністю, судорогами, 
може навіть призвести до смерті.

Тепловий удар може бути результатом звичайного перегріву організму.  
І особливе погіршення стану здоров’я може викликати його поєднання з со-
нячним ударом.

Тому, приймаючи сонячні ванни, слід бути обережними, дотримуватися 
поданих вище вимог. Це сприятиме збереженню і зміцненню здоров’я.

Перша допомога при сонячних опіках чи при сонячному ударі
якщо шкіра почервоніла, можна змастити її одеколоном, сметаною (кефі-

ром, кислим молоком), розведеним оцтом.
якщо утворився пухир, треба обмити обпечене місце блідо-рожевим роз-

чином марганцівки, а краї його обробити перекисом водню, підсушити стру-
менем повітря.

Народні засоби допомоги при опіках.
1. Місце опіку намащують рідкою глиною. Коли вона висохне, намащують 

новий шар. глина знімає жар.
2. На обпечене місце накладають білок свіжого курячого яйця.
3. На обпечене місце накладають зварені та розім’яті жовтки курячих яєць.
Допомога при сонячному ударі. Потерпілу людину несуть у прохолодне й 

добре провітрюване місце, кладуть так, щоб голова була трохи піднята, роз-
стібають комір сорочки, пасок чи одяг, який заважає, миють обличчя холод-
ною водою, на голову кладуть холодний компрес (змочений рушник або по-
лотняну сервет ку), дають напитися холодної води. Компреси змінюють через  
5-8 хвилин. якщо знизилася серцева діяльність, під шкіру, якщо є така можли-
вість, вводять 1 мл однопроцентного розчину кофеїну або інші серцеві засоби.  
а якщо зупинилося дихання, роблять штучне і вводять під шкіру 1 мл одно-
процентного розчину лобеліну. Обов’язково потрібно викликати лікаря.
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Перегляд відеоролика «Медогляд +» у Сніданку з 1+1. Сонячний удар» — 
https://www.youtube.com/watch?v=Yw3FGwhehI4 

Ходіння босоніж
Дуже ефективний спосіб загартовування — ходити і бігати босоніж. а щоб 

уникнути можливого переохолодження, слід привчатися на ніч мити ноги хо-
лодною водою.

ходьба босоніж як засіб загартовування та зміцнення здоров’я і навіть 
ліку вання деяких захворювань використовувалася з давніх часів.

За даними давньогрецьких істориків, у спартанських і афінських навчаль-
них закладах, де загартовування майбутніх воїнів було пріоритетним завдан-
ням, вихованці цілий рік ходили босоніж. Право носіння взуття вони одержу-
вали лише з вісімнадцятирічного віку. Відомо, що учасники перших Олімпій-
ських ігор змагалися босоніж.

За свідченням давньогрецького письменника Плутарха, філософ Сократ 
«з метою загострення мислення» постійно ходив босоніж і вимагав цього від 
своїх учнів.

Відомо, що давньоримський лікар антоній Муза вилікував від тяжкої хво-
роби поета горація тим, що змушував його ходити босими ногами по гострому 
камінні.
Хвилинка-цікавинка.

система загартовування запорозьких козаків
 як  відомо, козаки жили серед квітучої  природи  з  чистим  і свіжим  по-

вітрям.  За давнім звичаєм, більшу частину року  вони ходили  в  легкій одежі, 
без головних уборів, часто босими  і  з оголеним торсом, що давало добрий 
ефект від повітряних ванн.

 Завдяки постійному перебуванню на повітрі організм козаків поступово  
пристосовувався до температури навколишнього середовища, нижчої від тем-
ператури тіла. Завдяки  дії повітря непомітно зникало збудження, поліпшував-
ся сон, з’являвся бадьорий настрій; позитивно  впливали  повітряні  ванни  і 
на серцево-судинну систему, сприяючи нормалізації  артеріального тиску та 
кращій роботі серця.

 Велике  значення для загартування козаків мав  сон  на  свіжому повітрі. 
Це  підвищувало  стійкість  організму  до  простудних захворювань верхніх 
дихальних шляхів.

 Великого поширення серед запорожців набуло загартування  водою. За  
словами  Дмитра яворницького: «Козаки вставали  на  ноги  із сходом  сонця,  
зразу  ж  умивалися  холодною,  джерельною   або річковою  водою». 

Раціональним  є  те, що козаки приймали водні  процедури  рано-вранці,  
коли  шкіра  рівномірно зігріта, що  забезпечує  хорошу судинну реакцію.   

 Загартовування  водою, порівняно з повітрям, мало більший  вплив. Це  
пояснюється тим, що холодна вода спочатку викликає  звуження поверхневих  
кровоносних  судин,  що  містяться  в  шкірі  та  в підшкір’ї;  у  цей  час  кров  з  
них  переміщується  в  глибоко розміщені судини, з’являється «гусяча шкіра»; 
після цього  серце починає   працювати   енергійніше,   кровоносні   судини   
шкіри розширюються,  кров  знову переміщується до  шкіри,  з’являється від-
чуття теплоти. Така своєрідна гімнастика, завдяки якій судини розширюються  
і  звужуються  залежно  від  температурних   умов, дозволяла   швидко  адап-
товуватись  козакові   до   відповідного середовища. 

Так  само, як і стародавні слов’яни, запорозькі козаки  дуже високо  ціну-
вали цілющі властивості сонячного проміння і тому прагнули якомога більше 
часу перебувати під його дією.

Під  дією  сонячного проміння в козаків  підвищувався  тонус центральної   
нервової   системи,  посилювалось   потовиділення, знищувались  мікроби  й 
руйнувались отрути,  які  виробляють  ці мікроби.
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Потрібно також враховувати, що козаки жили на берегах річок, озер, став-
ків, де ультрафіолетових променів значно більше.

Таким чином, систематичне  виконання  фізичних  вправ   і ефективна  
система загартовування виховали той тип козаків, які легко переносили спра-
гу, голод, спеку й холод та були надійними захисниками. 

(Взято із Інтернету: http://www.bereginya-rodu.org/statti/fiz_vdosk_zapor_
kozakiv.php; стаття «Про систему фізичного вдосконалення запорозьких козаків».)

3. Тестові завдання.
 Сонячні ванни в літній час краще приймати ....
     а) вранці;
     б) до обіду;
  в) після обіду.
  г) ввечері.
 Загартовуватися водою під душем бажано при температурі ...
     а) 15-18 °С;               б) 18-20 °С;                 в) 20-22 °С.
 Під час купання у відкритих водоймах на організм одночасно діють ...
     а) сонце;  г) атмосферний тиск;
     б) повітря;  ґ) вода;
     в) дерева;  д) пісок.

Фізкультхвилинка.

4. Робота з підручником.
а) Розгляд ілюстрацій (с. 31-34).
б) Вивчення основних правил загартовування.
в) Відповіді на запитання.

IV. закріплення вивченого матеріалу.

1. Робота в зошиті.
2. Перегляд відеороликів: 
а) «Дитячий табір «Козацька фортеця» — https://www.youtube.com/

watch?v=yRI6FXaW2q4
б) «Родовід Січ — дитячий табір у Національному музеї народної архі-

тектури та побуту України «Пирогово» — https://www.youtube.com/watch?v=_
gn0m8CA3QA 
V. підсумок уроку.

— Що таке загартовування?
— Для чого потрібно загартовуватися?
— які є види загартовувань?
— як ви загартовуєтеся?


