
Ж.А. Голінщак

ОснОви здОрОв’я
робочий зошит

4 клас

До підручника О.В. Гнатюк

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
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Урок 1

Цінність і непОвтОрність 
Життя і здОрОв’я людини

1. Упиши найважливіші, на твою думку, цінності людини.

Цінності

 зафарбуй червоним кольором запис, що виражає найваж-
ливішу цінність, зеленим — записи значущих цінностей, си-
нім — записи уявних цінностей. Обґрунтуй свою думку.

2. з’єднай частини прислів’їв. поясни, як ти розумієш їх зміст.
Здоров’я не купиш —   без здоров’я.

Нема щастя          а втративши — плачемо.

Здоров’я маємо —       а здоров’я — поки
не дбаємо,       молодий.

Бережи одяг,          його розум дарує.
поки новий,
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3. віднови послідовність рядків вірша. прочитай виразно. по-
ясни, як ти його розумієш.

 То буде країна багатством цвісти!

 Найбільше багатство — здоров’я людини!

 Як будуть здоровими діти рости,

 А люди здорові — багатство країни.
          Надія Красоткіна

Урок 2

прО безпекУ ЖиттєдіяльнОсті.  
безпечні і небезпечні ситУаЦії

1. Установи відповідність між номерами телефонів і назвами 
відповідних служб.
А. 101        1. Швидка медична допомога
Б. 102       2. Аварійна газова служба
В. 103       3. Пожежно-рятувальна служба
Г. 104       4. Міліція

2. віднови послідовність правил безпечної поведінки.

 У разі необхідності — дій.

 Передбачай небезпеку.

 По можливості уникай небезпеки.

1 2 3 4
А
Б
В
Г
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3. розгадай кросворд «причини небезпеки».
	 По	горизонталі

1.  Прозора, без запаху рідина, без якої неможливе життя.
2.  Засоби, що перевозять людей, вантажі.
3.  Хімічні речовини, які люди використовують для оздо-

ровлення.
	 По	вертикалі

1.  Горіння, при якому виділяється тепло, світло, по-
лум’я, дим.

4.  Царство живої природи, яке здатне активно рухатись.
5.  Отвір у кризі замерзлої водойми.
6. Горюча корисна копалина без кольору, запаху.
7.  Від нього працюють всі електроприлади.

6

1

4 1

5 7

2

3

 поясни, коли слова-розгадки є причиною небезпечної ситуації.
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Урок 3

складОві здОрОв’я. чинники здОрОв’я

1. підкресли словосполучення, які називають чинники, що 
є запорукою здоров’я.

Дотримання розпорядку дня, доброзичливе ставлення 

до оточуючих, тютюнопаління, забруднене довкілля, здо-

рові батьки, високий рівень працездатності, одноманітне 

харчування, спадкові хвороби, загартовування, вміння ба-

чити прекрасне, довготривалі комп’ютерні ігри, лінощі, за-

няття фізкультурою.

2. Установи відповідність між назвами складових здоров’я та 
назвами їх показників.
А. фізична        1. толерантність,
              доброзичливість
Б. психічна        2. міцний сон,
              гарний апетит
В. соціальна         3. уміння цінувати життя,
              здатність чинити доб-
              ро, співчувати іншим
Г. духовна        4. вміння контролювати
              свої почуття та емоції

1 2 3 4
А
Б
В
Г
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3. заповни схему «чинники здоров’я». Обґрунтуй свою відпо-
відь.

     1. 

     2. 

     3. 

         

     4. 

4. Практична	робота. виміряй свій зріст і масу тіла. показ-
ники запиши в таблицю. порівняй свої дані з даними у під-
ручнику (с. 20). зроби висновок.

Вік, років Зріст, см Маса тіла, кг

Висновок: 

Урок 4

ХарчУвання і здОрОв’я

1. познач правильні варіанти відповідей. Обґрунтуй свій вибір.

  Нестача вітамінів у харчуванні може призвести до ...

 успіхів у навчанні;

 порушення здоров’я та розвитку;

 покращення настрою.

1 2 3 4



8

  Наслідком нестачі мікроелементів у продуктах харчу-
вання є ...

 зіпсовані зуби, крихкі кістки;

 хороша шкіра, витончена фігура;

 бадьорість упродовж дня.

  Під дією сонячних променів у шкірі людини утворюєть-
ся вітамін ...

 C    A    D

2. Упиши назви речовин, що містяться в їжі.

 назву якої речовини ти записав(-ла) в центрі схеми? чому? 
доведи правильність свого вибору.
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3. намалюй свій улюблений харчовий продукт. запиши, які ре-
човини він містить.

     

     

     

     

     

     

Урок 5

прО рУХ і загартОвУвання

1. розділи «буквений потік» на слова. запиши народну му-
дрість. поясни, як ти її розумієш.
ранокзустрічайзарядкоювечірпроводжайпрогулянкою

2. склади свою «стежку» здоров’я, де кожна зупинка — вид ру-
хової діяльності. порівняй її зі «стежками» однокласників. 
зроби висновок.
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3. запиши принципи загартовування, що відповідають даним 
умовам.
 Якщо почав загартовуватися, то роби це щодня.

  Не можна мерзнути на морозі, засмагати до опіків, 
купатися до появи «гусячої шкіри».

  Обливання слід розпочинати з теплого душу, нада-
лі зменшувати температуру води на 1 градус кожні 
2–3 дні до 15 °С.

 Сонце, повітря, вода — мої природні друзі.

Урок 6

ЩОб Очі дОбре бачили, а вУХа чУли. 
береЖи Органи чУття!

1. Установи відповідність між назвами чуттів та органів людини.
А. очі    1. нюх
Б. ніс    2. дотик
В. язик    3. слух
Г. шкіра   4. смак
Д. вуха    5. зір

1 2 3 4 5
А
Б
В
Г
Д
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2. склади пам’ятку «гігієна органів зору людини».

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

3. склади пам’ятку «гігієна органів слуху людини».

4. з поданих слів склади і запиши вислови. поясни, як ти їх ро-
зумієш.
 Можна, і, очей, не, вух, наситити.
 Ока, як, бережи, зіницю.
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Урок 7

прО пОставУ. плОскОстОпість

1. домалюй відбиток здорової стопи.

2. намалюй предмети, які можна використати для профілакти-
ки плоскостопості. поясни свій вибір.
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3. вибери і познач () малюнки із зображенням дітей, які дба-
ють про свою поставу. Обґрунтуй свій вибір.

Урок 8
ЩОб мати здОрОві зУби … 
гігієна пОрОЖнини рОта

1. підпиши назви зубів людини. поясни їхнє призначення.
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2. склади і запиши правила догляду за зубами.

   1. 

   2. 

   3. 

   4. 

   5. 

   6. 

   7. 

3. вибери і познач правильні варіанти відповідей.

 Від чого псуються зуби?

 від солодощів;    від фруктів і овочів;

 від розкушування горіхів та льодяників;

 від чищення зубів.

 Яке значення зубів?

 подрібнюють їжу;

 прикрашають обличчя людини;

 допомагають чітко вимовляти слова;

 відкушують нитки від котушки.

 Причини порушення прикусу.

 захворювання;    гризіння олівців;

 користування губною помадою;

 вживання в їжу вітамінів.
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Урок 9

яким пОвітрям ми диХаємО.  
стеЖ за чистОтОю в Оселі

1. розгадай ребус, впиши слово-відгадку в речення.

ПО
’

Мікроклімат житла — це (ПЕТУТЕМРАРА) , 

(ЛОВОГІСТЬ) , (ТАТОЧИС) , 

(ПО ’) .

2. намалюй об’єкт живої природи, що покращує мікроклімат 
оселі. підпиши його назву.
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3. Практична	 робота. склади пам’ятку «як підтримувати 
чисте повітря в оселі». запиши її.

Урок 10

традиЦії збереЖення здОрОв’я в рОдині

1. вибери та підкресли на’зви сімейних традицій, що сприяють 
збереженню та зміцненню здоров’я.

Спільна ранкова зарядка, заборона вживання алкого-

лю та тютюну, нарізно проведений відпочинок, походи на 

природу у вихідні дні, спільне прибирання оселі, щоденний 

перегляд телепередач, спільне приготування і вживання 

національних страв, мамина і татова робота на присадиб-

ній ділянці, шанобливе ставлення до всіх членів сім’ї.

2. склади і запиши вислів всесвітньої організації охорони здо-
ров’я. поясни, як ти його розумієш.


