Ж.А. Голінщак

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я
Робочий зошит
3 клас
До підручника О.В. Гнатюк

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

ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН

Урок 1
ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ’Я І РОЗВИТКУ ДИТИНИ
Практична робота. Вимірювання пульсу
1. Прочитай слова-розсипанки і запиши ознаки самопочуття людини. Вкажи, які медичні обстеження необхідно проходити дитині. Обґрунтуй свою відповідь.

ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ’Я
ознаки самопочуття 		

медичні обстеження



(рійстна) 
(пеатит) 



(гаува)





(ьібл)





(ять‘мап) 



Слова для довідки: вимірювання зросту, маси тіла,
температури тіла, частоти пульсу, вивчення результатів аналізів.
2. Вибери і познач показники здоров’я хворого третьокласника (

) і здорового (

).

			поганий
Сон
			міцний
			немає
Біль
			є
				
Температура
				

36.6 °С
37.7 °С
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Пульс
			
			
Настрій
			

90-100 ударів за хвилину
80-90 ударів за хвилину
поганий
гарний

3. ПРАКТИЧНА РОБОТА. Вимірювання пульсу.

За вказівкою підручника виміряй у себе пульс. Заповни таблицю. Зроби висновок про рівень своєї фізичної підготовки.
Пульс
(кількість ударів за хвилину)
У спокійному стані
Після 10 стрибків
(або присідань)
Після відпочинку

Висновок. Я фізично
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Урок 2
ЩО ВПЛИВАЄ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
1. Віднови місцезнаходження пазлів у діаграмі. Впиши
складові життя, що впливають на здоров’я. Розфарбуй діаграму.

Медицина

Спосіб
життя

Навколишнє
середовище

Спадковість

Слова для довідки: короткозорість, інгаляція, доброта, вихлопні гази, хімічні добрива, вирубування
лісів, щеплення, режим дня, цукровий діабет, масаж,
хвороби серця тощо.
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2. Впиши пропущені слова. Познач, на які чинники ти
можеш впливати (
), а на які — ні (
).

На здоров’я людини впливають:
середовище,		
від родичів,		
життя,			
рівень розвитку

.

3. З’єднай частини прислів’їв. Поясни їх зміст.
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Веселий сміх —

		

 всьому голова.

Здоров’я —

		

 як багатство.

Здоровому

		

 сім хвороб лікує.

Здоров’я більше 		
варте,

 це здоров’я.

Часник

 все на здоров’я йде.

		

Урок 3
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ.
Практична робота. Складання правил
здорового способу життя
1. Познач (), хто повинен піклуватися про здоров’я
школяра.

тренер			

сам школяр

батьки			

учитель

лікарі			

друг

2. Розподіли звички на дві групи, дай їм назви.

 заняття фізкультурою 
 паління 
 надмірне захоплення 
комп’ютерними іграми
 дотримання режиму дня 
 привітність 
 вживання алкоголю 
і наркотиків
 дотримання правил 
особистої гігієни
 тривалий перегляд 
телепередач
 звичка гризти нігті 
3. Які корисні звички є у тебе?
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4. Яких шкідливих звичок ти хочеш позбутися?

5. З’єднай частини прислів’їв. Поясни їх зміст.

Здоров’я маємо —
не дбаємо,



 хто хворим не був.

Вартість здоров’я

знає лише той, 			

 а втративши —
плачемо.

Той здоров’я
не цінить,

 хто його втратив.



6. ПРАКТИЧНА РОБОТА. Складання правил здорового
способу життя.

Запиши правила здорового способу життя (ЗСЖ).
Проаналізуй, які правила ти виконуєш (+), а які ні —
(–). Поясни, чому.
Виконую Не виконую

З
С
Ж
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Урок 4
ПРИРОДНІ РИТМИ І ЗДОРОВ’Я
1. Розгадай ребус. Відгадку впиши в речення. Наведи
приклади природних ритмів.

’’

О

— рівномірне чергування процесів або явищ.
2. Встанови відповідність ритмів природи і ритмів життя
людини.

9.00








15.00 



17.00 







3. Продовж дані ритмічні ряди.

...
...
ння

ча
нав

відпочинок

...
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Урок 5
ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ЛЮДИНИ
), а у

сер

еда

1. Познач, у кого з дітей висока працездатність (
кого — низька (
). Обґрунтуй свій вибір.

2. Розгадай ребуси і запиши, що може відновити працездатність. Що допомагає тобі відпочити? Намалюй.

КАУІН
л

’

10

’’

к

и

И=І
И

С

Р

’’

3. Прочитай і вивчи фізкультхвилинку. Використовуй її
на уроці, під час виконання домашніх завдань.

Встало вранці ясне сонце,
зазирнуло у віконце.
Ми до нього потяглися,
за промінчики взялися.
Будем дружно присідати,
сонечко розвеселяти.
Встали-сіли, встали-сіли!
От уже й розвеселили.
Нумо, друзі, нумо всі
потанцюймо на росі.
4. Запиши свій режим дня.
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Урок 6
АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК
1. Прочитай правила безпечного відпочинку. Допиши,
де потрібно, «НЕ». Поясни свій вибір.

1. Під час гри обирай
2. Грай
3.

безпечні місця.

за правилами.
бешкетуй,

штовхайся,

став підніжки.
4. Катайся на санчатах
нах —

у парках, на ковза-

на ковзанці.

5. Під час катання на роликах

треба одяга-

ти засоби захисту — шолом, наколінники.
6. Кататися на самокаті, велосипеді

можна

на тротуарах.
2. «Віднови» правила безпечного відпочинку. Обґрунтуй
свою думку.

КАТАТИСЯ


 на ковзанах на замерзлій водоймі 
 на скейтбордах, роликах без шо- 
лому і налокітників
ГРАТИСЯ
 у баскетбол на будівельному май- 
данчику
 у футбол на спортмайданчику
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ЗА БОРОНЕ НО

Д ОЗВ ОЛЕ НО

 на роликах у парках			
 на санчатах у дворах			

3. Розділи «буквений потік» на слова. Запиши приказку.
Поясни, як ти її розумієш.

ДАЙРОБОТУТІЛУВІДПОЧИНЕГОЛОВА
4. Який із зображених видів відпочинку тобі подобається? Познач. Поясни, чому. Усно розкажи, які засоби
захисту потрібні під час активного відпочинку.
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Урок 7
КОРИСНІ ТА ШКІДЛИВІ МІКРООРГАНІЗМИ
Практична робота. Моделювання поведінки
під час епідемії грипу
1. «Хвилинка фантазера». Намалюй мікроби. З’єднай малюнок із приладом, через який ти можеш їх побачити.

2. Доповни схему пропущеними словами. Обґрунтуй свій
вибір.

МІКРОБИ

+

–

ліки 					грип
хліб 					туберкульоз
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3. Скориставшись довідкою, запиши назви інфекційних
хвороб.

Слова для довідки: грип, апендицит, дизентерія,
кір, короткозорість, дифтерія, правець, поліомієліт,
скарлатина, вітрянка, хвороба Боткіна (жовтяниця),
цукровий діабет.
4. ПРАКТИЧНА РОБОТА. Моделювання поведінки під час
епідемії грипу.

Познач () заходи, які можуть запобігти виникненню епідемії. Поясни свій вибір.
ізолювати хворого
користуватись із хворим одним посудом, рушником
доїсти те, що залишив хворий через відсутність
апетиту
проводити дезінфекцію приміщення хворого
користуватися марлевою пов’язкою
сходити з хворим в кінотеатр
зробити щеплення
частіше провітрювати приміщення
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Урок 8
ОХАЙНІСТЬ ТА ОСОБИСТА ГІГІЄНА.
ДОГЛЯД ЗА ОДЯГОМ І ВЗУТТЯМ
1. Чи вмієш ти доглядати за своїми речами? Хто і як саме
тобі у цьому допомагає? З’єднай малюнки за зразком.
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2. Впиши пропущені слова. Чи можна стверджувати, що
ти зміцнюєш своє здоров’я?

Моє чисте і сухе взуття дякує (кому?)

.

Мої випрасувані речі вдячні (кому?)

.

Мій одяг складений у шафі завдяки (кому?)
.
Відірвані ґудзики до мого одягу пришиває (хто?)
.
3. Вибери одяг і взуття відповідно до запропонованих
ситуацій.

4. Закресли кожну третю букву. Прочитай і запиши вислів. Поясни, як ти його розумієш.

Напнерохтайднібйлсюдоинцівнсячканодкежбапсогвануа.
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Урок 9
ВІТАМІНИ І МІКРОЕЛЕМЕНТИ,
ЇХ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я
1. Розкажи про користь вітамінів. Наведи приклади продуктів, багатих на вітаміни. З’єднай відповідні малюнки.

Для чого?

захищає від
простуди;
загоює рани;
зміцнює кровоносні судини

vit A

сприяє росту;
корисний для
шкіри, зубів,
кісток, зору

vit B

сприяє засвоєнню поживних
речовин;
корисний для
шкіри, крові,
нервів
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Що?

vit C

Де?

2. Розгадай ребуси. Розкажи, для чого людині потрібні
ці мікроелементи, в яких продуктах вони містяться.

’

’’

к=ф
’’

’
’’

І
Л

’’

’’

3. Основними способами приготування здорової їжі є...

Слова для довідки: варіння без зливання відвару,
смаження, варіння в лушпинні, тушкування, запікання, парова обробка, коптіння, соління, сушіння.
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