
О.М. Тітченко

ОснОви здОрОв’я

робочий зошит

1 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

Видання друге, перероблене і доповнене



Умовні позначення

— напиши 

— обведи,
 зафарбуй,
 намалюй,
 познач ()

— з’єднай

— прочитай

— наклей
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Урок 1 
наша школа. Безпека У школі

1. У якому приміщенні йдуть уроки? Зафарбуй кружечок 
біля малюнка зеленим кольором.
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2. Хто поводиться у школі правильно?

3. Який настрій у тебе сьогодні? Зафарбуй веселку чи 
хмаринку.
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Урок 2 
рости здоровим. ознаки хвороБи.  

УБережися від хвороБ!

1. Познач () ознаки здоров’я.

Хороший апетит

Похмурий вигляд

Біль у горлі

Міцний сон

Біль у животі

Гарний настрій
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2. Вибери одяг, який ти одягнеш влітку. Зафарбуй кру-
жечок зеленим кольором.

3. Що захистить тебе від хвороби?

4. Який настрій у тебе сьогодні? Зафарбуй веселку чи 
хмаринку.
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Урок 3 
як росте і розвивається людина

2. Утвори «ланцюжок» розвитку людини.

1. Як ти ростеш? Наклей фото або намалюй себе 
у відповідному віці.
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3. Що ти вмієш робити? Підкресли.

4. Практична робота. 

Виміряй свій зріст і масу.

Мені  
      років

Маса тіла 
              кг

Зріст 
            см

5. Який настрій у тебе сьогодні? Зафарбуй веселку чи 
хмаринку.
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Урок 4 
дБай про своє здоров’я

1. Хто з цих дітей піклується про своє здоров’я?

2. Які звуки негативно впливають на здоров’я?
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3. Вибери, що ти робиш для зміцнення свого здоров’я.

4. Намалюй предмети, які потрібні для щоденного піклу-
вання про своє волосся.

5. Який настрій у тебе сьогодні? Зафарбуй веселку чи 
хмаринку.
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Урок 5 
розпорядок дня

1. Пронумеруй малюнки відповідно до свого режиму 
дня.
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2. Познач (), на що варто витрачати час.

3. О котрій годині ти лягаєш спати?

4. Який настрій у тебе сьогодні? Зафарбуй веселку чи 
хмаринку.
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Урок 6 
стеж за поставою!

1. Хто тобі подобається?

2. Обведи правильне розміщення зошита під час пись-
ма.
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3. У кого ноги менше втомлюються?

4. З кого ти братимеш приклад?

5. Який настрій у тебе сьогодні? Зафарбуй веселку чи 
хмаринку.
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Урок 7 
твоє роБоче місце

1. Познач, за яким столом ти хотів би працювати.

2. Збери рюкзак до школи.
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3. Що ти візьмеш на урок трудового навчання? «Покла-
ди» ці речі на парту.

4. Який учень правильно підготувався до уроку?

5. Який настрій у тебе сьогодні? Зафарбуй веселку чи 
хмаринку.


