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Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий
матеріал до уроку

встУп. зДОрОв’я люДиНи

УрОК 1

тема. Здоров’я і розвиток. 
Мета. ознайомити учнів зі змістом предмета «основи здоров’я» у 3 класі; 

сформувати уявлення учнів про те, що таке здоров’я; вчити називати 
показники здоров’я, розрізняти показники власного здоров’я; розвивати 
уявлення про те, що здоров’я залежить від людини, за здоров’ям треба 
стежити, його потрібно берегти; виховувати бажання бути здоровим.

Обладнання. таблиця, ілюстрації по темі, сантиметрова стрічка, секундомір.

хід уроку

і. Організаційний момент.

іі. Ознайомлення зі змістом предмета «Основи здоров’я» у 3 класі.

1. Слово вчителя.
— ось і минули літні канікули. За цей час ви всі підросли, добре відпо-

чили, набралися сили. чи знадобилися вам влітку знання, які ви здобули на 
уроках «основи здоров’я» у 2 класі? як саме?

2. виступи учнів.
Учні розповідають, де вони відпочивали; що робили для того, щоб відпочинок 

був безпечним і корисним для здоров’я, як загартовували свій організм.
3. ознайомлення із підручником «основи здоров’я. 3 клас».

ііі. актуалізація опорних знань учнів.

Гра «Асоціація».
— які асоціації викликає у вас поняття здоров’я? Намалюйте або напи-

шіть.
                                міцні зуби

  гарний настрій

                                        ЗДоРов’я

  нічого не болить

іV. Оголошення теми і мети уроку.

— На сьогоднішньому уроці ми ознайомимося з поняттям «здоров’я», 
його показниками, виміряємо свій ріст і визначимо частоту скорочень серця.
V. вивчення нового матеріалу.

1. Слово вчителя.
— Що таке здоров’я?
— чому одні люди хворіють часто, а інші — рідко?
— чому одні постійно скаржаться на втому, біль, а інші — ні?
— здоров’я — стан живого організму, при якому організм в цілому і всі 

органи здатні виконувати свої життєві функції. Здоров’я не можна купити, але 
можна в одну мить втратити. Це найцінніший дар людини від самої природи. 
Його постійно бажають один одному на різні свята, його потрібно берегти, бо 
без нього — нікуди.

Здоров’я — розкіш для людини,
найбільша цінність у житті.
як є здоров’я день при днині,
можливість є йти до мети.
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Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий
матеріал до уроку

УрОК 16

тема. комп’ютер і здоров’я.
Мета. ознайомити учнів зі значенням комп’ютерів та іншої сучасної техніки 

(телевізор, мобільний телефон), з поняттями «ґаджет», «інтернет» та 
ін., з інформацією про шкідливий вплив на здоров’я сучасної техніки,  
з правилами безпеки користування цією технікою з метою збереження 
здоров’я; активізувати критичне, аналітичне ставлення дітей до впливу 
телебачення, комп’ютера на свідомість людей; розвивати уміння проти-
стояти шкідливому впливу електронних засобів на здоров’я, дати поради 
щодо перегляду телепередач і користування комп’ютером; виховувати 
силу волі та відповідальність за власне здоров’я.

Обладнання. таблиця, ілюстрації, картки.

хід уроку

і. Організаційний момент.

іі. повторення вивченого матеріалу.

— які звички є корисними?
— Назвіть шкідливі звички.
— які звички потрібно в себе виховувати?
— які корисні звички характерні для здорового способу життя?

ііі. актуалізація опорних знань учнів.

Мозковий штурм.
— У кого є особистий мобільний телефон? Для чого його придбали вам?
— Скільки часу ви проводите перед телевізором?
— чи вмієте ви користуватися комп’ютером і як саме ви з ним працюєте?
— телевізор, комп’ютер, телефон — корисні речі. але тим, хто непра-

вильно ними користується, вони не залишають часу для навчання, прогулянок 
і допомоги батькам. а ще можуть зіпсувати зір, поставу і навіть спричинити 
залежність.
IV. повідомлення теми і мети уроку.

— Сьогодні ви дізнаєтесь про шкідливий вплив на здоров’я сучасної тех-
ніки (телевізора, комп’ютера, мобільного телефону), ознайомитеся із правила-
ми безпеки користування ними.
V. вивчення нового матеріалу.

1. відгадування загадок.
— відгадайте загадки.
	 •	Є у мене помічник, справжнє диво, чарівник. 
   тільки кнопку натискаю — і говорить він, і грає. 
   Де що робиться, все знає, і мені повідомляє.
   і розкаже, і покаже... як він зветься, хто нам скаже? (Телевізор)
	 •	Учитись він допомагає,
   інформацію зберігає,
   в ігри він з тобою грає,
   з дисків музика лунає. (Комп’ютер)
2. Повідомлення на тему «З історії походження комп’ютера».
•	З моменту появи на Землі людина постійно повинна була рахувати. Дав-

ня людина використовувала прості обчислення. як розділити вбитого мамон-
та? Скільки коренів запасти на зиму? чи був у первісної людини комп’ютер? 
так, він завжди був під рукою. Це десять пальців.

•	Першим лічильним приладом у давнину став абак, що в перекладі озна-
чає «дрібний пісок». На спеціальній дощечці розташовували в певному поряд-
ку камінці, і щоб вони не скочувалися, посипали дошку піском.
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•	Поступово «обчислювальні машини» удосконалювалися. кісточки для 
лічби нанизували на нитку. Буси (намистини), що утворювалися, натягували 
на рамку. так одержали рахівницю.

•	У 17 столітті французький вчений Паскаль винайшов першу лічильну 
машинку, яка називалася арифмометр. вона виконувала будь-які арифметичні 
дії. Це було великим досягненням того часу. але головним недоліком арифмо-
метра було те, що все мала робити людина: передування коліщаток, встанов-
лення результатів, запам’ятовування проміжних результатів.

•	У 20 столітті для обчислень арифмометр став дуже повільним. люди 
застосовували електричну енергію, щоб створити зовсім нові обчислювальні 
машини. так прийшов час еоМ.

Слово «комп’ютер» виникло від латинського слова «рахувати, лічити». 
вони рахували в 1000 разів швидше, ніж механічні лічильні машини.

•	Нові еоМ були дуже величезними. вони займали багато кімнат. Декіль-
ка десятків тисяч електронних ламп обробляли велику кількість цифр. але на 
зміну лампам прийшли транзистори, і комп’ютери стали розміром з кімнату. 
а теперішні персональні комп’ютери з мікросхемами легко розміщуються на 
письмовому столі чи в кишені. Перші персональні комп’ютери з’явилися в 
1976 році в СШа.

3. вступне слово вчителя.
— Сучасний вік зробив телевізор і комп’ютер невід’ємними атрибутами 

не лише офісів, але і кожної квартири в місті і селі. телевізор і комп’ютер — 
прекрасна розвага. однак саме ці геніальні винаходи деколи стають причина-
ми головного болю, погіршення зору, болю у хребті. телевізійні передачі при 
тривалому їх перегляді несприятливо впливають на окремі функції зору дітей, 
часто виникають порушення нервової системи, погане самопочуття.

4. Розв’язування ситуативних завдань і складання правил, яких необ-
хідно дотримуватися, коли дивишся телевізор, або працюєш чи граєшся за 
комп’ютером.

— як ви вчините у таких ситуаціях?
•	ви переглядаєте цікавий фільм по телевізору. Молодший братик кличе 

вас гуляти. Що ви оберете?
•	ви граєте у комп’ютерну гру. вона ще не скінчилася. Мама просить їй 

допомогти. Що ви зробите?
•	вам треба зателефонувати однокласнику. якому телефону ви віддасте 

перевагу — домашньому чи мобільному?
висновок. Дозволяючи дітям дивитися телевізійні передачі, працювати чи 

грати за комп’ютером, необхідно дотримуватись таких правил:
— дивитися тільки спеціальні дитячі передачі;
— тривалість безперервного перегляду не повинна перевищувати 45 хв.
— за комп’ютером працювати у спеціальних окулярах; 
— тривалість роботи за комп’ютером для дітей початкових класів не пови-

нна перевищувати 30–40 хв.
5. Робота в групах. Гра «Дискусійна гойдалка».
Клас поділити на дві команди: «За» та «Проти». Учасники команд стають 

один навпроти іншого, перекидають великий м’яч, зображуючи гойдалку, і нази-
вають «За» (комп’ютер) або «Проти».
                  «За»                      «Проти»
Матеріал для підготовки для уроків. Погіршення зору.
Створення музики, віршування. викривлення хребта і порушення 

постави.
Пошта, спілкування через інтернет. Немає живого спілкування.
Бібліотека вдома. Не знає, що таке справжня бібліотека.
Медичне обстеження. Шкідливе випромінювання.
ігри. Безліч агресивних ігор.
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Учні беруться за руки і йдуть по колу вліво. На останні слова зупиняють-
ся, піднімають руки. вчитель в цей час продовжує:

— чий найкращий вінок,
той і піде у танок.

Після цих слів учні швидко опускають руки на плечі своїм сусідам. вчи-
тель зазначає, у якому колі учні швидко поклали руки на плечі і чи зберігають 
форму кола. Ці діти танцюють під будь-яку мелодію, а решта аплодують їм. 
Гра повторюється.

5. Робота з підручником (с. 134–137).
а) опрацювання статей.
б) Розгляд ілюстрацій і бесіда за їх змістом.
в) відповіді на запитання.
г) читання і обговорення висловів.
ґ) Практична робота. Створення колажу «Що приносить мені радість?».
Намалювати те, що вам приносить радість. Скласти з цих малюнків пла-

кат (колаж).
6. Фізкультхвилинка-релаксація.
 Добре те, що сонце світить!   (Руки піднімають вгору.)
 Добре те, що віє вітер!   (Імітують колихання дерев від вітру.)
 Добре те, що цей ось ліс  (Присідають.)
 разом з нами ріс і ріс!   (Повільно піднімаються.)
 Добре те, що в нашій річці   (Руки опускають униз.)
 синя, не брудна вода!   (Імітують плавання.)
 і мене матуся рідна    (Крокують на місці.)
 після школи вигляда!    (Плескають у долоні.)
 Добре гратися надворі!   (Стрибають.)
 Добре вчитися у школі!   (Сідають за парти.)
 Добре плавати в ставу!   (Імітують плавання.)
 Добре те, що я живу!    (На слово «я» руками показують  

      на себе, потім підіймають вгору.)
Vі. закріплення вивченого матеріалу.

1. Робота в зошиті (с. 68–69).
2. Допишіть словечко.
•	як прокинувся — вставай, ліні волі не д____.
•	У школі, в класі не брудни, сміття бачиш — п____.
•	квітку роса умила, а тебе умиє м___.
3. Скільки часу протягом дня необхідно перебувати на свіжому повітрі?
4. відгадати загадку.

Гру цю люблять всі на світі:
і дорослі, й малі діти.
М’яч. Удар. і крики: «Го-ол!».
Пречудова гра ... (футбол).

5. Гра «Режим дня».
Учитель роздає дітям сюжетні картинки. кожний ряд отримує повний 

набір картинок із зображенням різних моментів, пов’язаних із режимом дня. 
виграє та група, в якій діти швидше стануть одне за одним так, щоб отримати 
відповідну послідовність виконання режиму дня (можна повторити гру декіль-
ка разів).

6. Ситуативні завдання.
Ситуація 1. як подолати втому, яку відчуваєте після уроку? (Відповіді учнів.)
— а тепер послухайте вірш. Зверніть увагу на те, що пропонує автор.

Дочекалися перерви — 
швидше, друзі, із-за парт!
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Щоб розслабить трохи нерви — 
тут завжди згодиться жарт.

                                                  Дмитро Білоус
Ситуація 2. як «заразити» іншого радістю?

Vіі. підсумок уроку.

— Що таке розпорядок дня?
— Розкажіть свій розпорядок дня.
— Скільки часу ви витрачаєте на відпочинок?
— який відпочинок для вас найкращий?
— чи дотримуєтесь ви певного розпорядку дня?
— які поради ви використовуєте?
— Назвіть ознаки втоми, перевтоми.
— коли ви найбільше втомлюєтесь?
— як знімаєте втому?
— Розкажіть про свій куточок відпочинку вдома.
— як ви відпочиваєте на перерві?
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