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Любий друже!

На сторінки цього підручника завітали твої однолітки — 
Олесь, Надійка, Оленка і Богдан. Прочитай, що вони 
розказують про свої уроки основ здоров’я. 

Я мрію бути футболістом. 
Завдяки цим урокам 
ми всі здружилися, як 
справжня команда. 

Олесь

Я люблю театр, і 
мені подобається, що 
на уроках здоров’я 
ми часто розігруємо 
сценки.  

Богдан

Я хочу стати лікарем, 
як мої тато і мама. У 
школі ми вчимося дбати 
про своє здоров’я і тому 
рідко хворіємо.

Надійка

Я люблю малювати. 
У школі ми часто 
малюємо плакати і 
пам’ятки про здоров’я. 

Оленка

Îс но ви здоров’я: Підру÷ ник длÿ 2-ãо кл. заãалüноосв. 
нав÷. закл. / І. Д. Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Поно-
маренко, С. В. Страшко. — К.: Видавництво «Ала тон», 
2012. — 136 с.

ISBN 978-966-2663-04-4 

Підру÷ ник «Ос но ви здоров’ÿ» ство ре но відповідно 
до про ãра ми з основ здоров’ÿ длÿ у÷нів 2-ãо кла су 
заãалüноосвітніх нав÷алüних закладів. 

Зміст підру÷ника спрÿмовано на розвиток життєвих 
нави÷ок, сприÿтливих длÿ здоров’ÿ, безпеки і ãармоніé-
ноãо розвитку у÷нів. 

ÁÁÊ 51.204я721

О-88

ISBN 978-966-2663-04-4
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Умовні позначення

Стартове завданнÿ

Індивідуалüна робота

Робота в парах або ãрупах

Твор÷е завданнÿ 

Інсценуваннÿ

Руханка

Підсумкове завданнÿ

Домашнє завданнÿ

Зна÷еннÿ слів, виділених таким шрифтом, поÿснено 
у словни÷ку на сторінці 133.

Вступ 

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Яка буває статура

Ріст і розвиток людини

Що робити, коли захворів

Чого бояться мікроби
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Як ти ростеш

Діти зустрілисü у школі післÿ літніх канікул. Вони 
вирішили дізнатисÿ, на скілüки стали вищими і важ÷ими 
з минулої осені. Осü що у них виéшло.  

Хто з дітеé виріс наéбілüше? 
Хто — наéменше?

ПРАКТИЧНА РОБОТА

1. З допомоãоþ дорослих дізнаéсÿ свіé зріст і масу тіла. 

2. Визна÷, на скілüки ти виріс і став важ÷им за минулиé 
рік.

РІСТ І РÎЗВИТÎÊ ЛЮДИНИ

Статура

Статура — це форма тіла лþдини. Вона буває різноþ. 
Одні лþди високі, інші — низüкі на зріст, одні худорлÿві, 
інші — кремезні. Розãлÿнü малþнки. 

З ÿких казок ці малþнки?
Як звали казкових персонажів? 
Опиши їхні статури. Використаé слова: 
високиé — низüкиé, стрункиé — ãладкиé, 
тендітниé — кремезниé.
Порівнÿé статури трüох козаків.

Люди ростуть приблизно до двадцяти років.Люди мають різну статуру.
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Приãадаé назви ÷астин тіла лþдини. 

Поміркуé, ÿкі ÷астини тіла ростутü тілüки 
в дитинстві, а ÿкі — впродовж усüоãо життÿ.

Порахуé, скілüки в лþдини моло÷них зубів, 
а скілüки — постіéних.

Як ти розвиваєшся

На першому році життÿ діти в÷атüсÿ сидіти, стоÿти, 
ходити. У 2 роки вони по÷инаþтü ãоворити. У 6 років 
діти стаþтü дуже допитливими, охо÷е в÷атüсÿ ÷итати, 
писати, рахувати, вив÷аþтü іноземні мови.

По ÷ерзі розкажітü, що ви дізналисÿ і ÷оãо 
нав÷илисÿ під ÷ас літніх канікул. 

Відãадаéте заãадки про те, що допомаãає дітÿм 
рости здоровими.

Із води÷коþ дружити,
без хвороб у світі жити
в наãороду за стараннÿ
подарує _ _ _ _ _ _ _ _.

Сила, спритністü і постава —
це її  хороша справа.
За струнку é ãну÷ку статуру
лþблÿтü діти _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Щоб здоровими зростати
і щороку підростати,
то сма÷ну, корисну é свіжу
споживати варто _ _ _. 

Допоможе відпо÷ити,
працездатністü відновити,
ÿк захопитü у полон
повноцінниé тихиé _ _ _.  

Леся Вознюк

Розвиток людини триває усе життя.

чоло

скроня

підборіддя
ключиця

потилиця

тім’я

лопатки
плече

лікоть
передпліччя

зап’ястякисть

стегно

коліно

гомілка

стопа
п’ята

литка

щиколотка

волосся

вилиця

моло÷ні зуби постіéні зуби
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Îзнаки хвороби

Ти захворів, ÿкщо:
• у тебе щосü болитü (ãолова, ãорло, вухо, зуб, 

живіт...);
• ти по÷уваєшсÿ слабким і знесиленим;
• тебе нудитü, немає апетиту;
• у тебе кашелü, нежитü або висипка на шкірі.

Розãлÿнüте малþнки і скажітü, на що захворіли 
діти. 

У парі з однокласником розкажітü про те, ÿк 
ви хворіли.

• Яка це була хвороба? 
• Чому, на вашу думку, ви захворіли?
• Як вас лікували?

Як хвороба може завадити вашим планам?

ЗДÎРÎВ’Я І ХВÎРÎÁИ

Îзнаки здоров’я

Ти здоровиé, ÿкщо:
• у тебе ні÷оãо не болитü;
• ти добре спиш уно÷і;
• ти бадüориé з ранку до ве÷ора; 
• ти маєш хорошиé апетит;
• у тебе ãарниé настріé;
• тобі цікаво в÷итисÿ.

Привітаéтесü один з одним, бажаþ÷и здоров’ÿ. 

Які ви знаєте прислів’ÿ і приказки про здоров’ÿ?
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Як бути здоровим

Відãадаé заãадки. 

Щоб здоров’ÿ добре мати,
Слід про нüоãо змалку _ _ _ _ _. 

Кожниé ранок обливатисü
І зарÿдкоþ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

У дворі щоднÿ ãулÿти,
Повноцінно їсти é _ _ _ _ _.

Добре мити всі продукти,
Досхо÷у вживати _ _ _ _ _ _.

За зубами доãлÿдати,
Діро÷ки всі пломбу_ _ _ _.  

Будете це все робити –
Перестанете _ _ _ _ _ _ _.

Наталя Гуркіна

Намалþéте малþнки, ÿк потрібно дбати про 
своє здоров’ÿ.

Соловейко застудився

Дощик, дощик, ти вже злива!
Пла÷е ãруша, пла÷е слива.
Ти періщитü заходивсÿ,
соловеéко застудивсÿ.
А тепер лежитü під пледом —
п’є ãарÿ÷иé ÷аé із медом. 

Ліна Костенко

Принесітü з дому свої улþблені іãрашки. 
Об’єднаéтесü у пари і розподілітü ролі. Один 
із вас буде «мамоþ» (або «татом»), а друãиé — 
«лікарем». Уÿвітü, що ваша іãрашка захворіла.

• Що з неþ сталосÿ?

• Чому вона захворіла?

• Як ви її лікували?

• Які поради дали «пацієнту» на маéбутнє?
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Про÷итаéте у словни÷ку на с. 133, що озна÷а-
þтü слова «епідемія» і «карантин». Обãоворітü.

• Як треба поводитисÿ під ÷ас карантину?

• Коли потрібно носити захисні маски? 

• Коли необхідно вдÿãати захисні рукави÷ки?

Як мікроби можуть потрапити в організм

Мікроби можна вдихнути, 
особливо коли хтосü пору÷ 
кашлÿє або ÷хає. 

Їх можна проковтнути з напоÿми 
або їжеþ, особливо ÿкщо їсти 
брудними руками. 

Вони можутü потрапити в орãанізм 
÷ерез рану або подрÿпину, зокрема 
тоді, коли ми поранилисÿ брудним 
предметом або торкалисü ÷ужої крові. 

ЯÊ ЗАХИСТИТИСЯ ВІД ІНФЕÊЦІЙ

Світ мікробів

Навколо нас живе безлі÷ крихітних істот — мікробів. 
Вони такі маленüкі, що їх не видно без мікроскопа. Деÿкі 
мікроби спри÷инÿþтü хвороби. Такі хвороби називаþтü 
заразними або інфекціéними. Це ãрип, кір, скарлатина, 
дизентеріÿ, туберкулüоз. 

Про÷итаéте ознаки інфекціéних хвороб.

Намалþéте, ÿк ви уÿвлÿєте мікробів. 

Зробітü плакат із цих малþнків.  
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Імунітет

У лþдсüкому орãанізмі є невидима «арміÿ» длÿ боротüби 
з мікробами. Її називаþтü імунітетом. Якщо лþдина 
дбає про своє здоров’ÿ, її імунітет зміцнþєтüсÿ. А коли 
вона поãано хар÷уєтüсÿ, недосипає і перевтомлþєтüсÿ —
імунітет послаблþєтüсÿ. Ти зміцниш свіé імунітет, ÿкщо 
будеш щоднÿ висипатисÿ, добре хар÷уватисÿ, ãулÿти 
надворі, заãартовуватисÿ.

Щеплення

Длÿ перемоãи над наéнебезпе÷нішими інфекціÿми 
твоїé «армії» потрібна зброÿ, ÿку створþþтü завдÿки 
щепленням. 

Чого бояться мікроби

Мікроби боÿтüсÿ води і мила. Тому 
треба мити руки, особливо післÿ 
проãулÿнки та іãор з тваринами. 

Мікроби боÿтüсÿ дезінфекції. Тож ÿкщо 
ти поранивсÿ або тебе подрÿпав кіт, треба 
змастити ранку éодом ÷и зеленкоþ.  

Мікроби боÿтüсÿ сонцÿ. Тому треба 
щоднÿ ãулÿти надворі.  

Мікроби боÿтüсÿ кип’ÿтіннÿ. Тому 
треба кип’ÿтити воду і молоко. 

Мікроби боÿтüсÿ холоду. Тому ãотові 
страви слід зберіãати у холодилüнику. 

Мікроби боÿтüсÿ хріну, ÷аснику, 
цибулі, лимона. Тому їх радÿтü їсти під 
÷ас епідемії ãрипу.

Не можна робити щеплення після хвороби 
або якщо ти погано почуваєшся.
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Перевір себе

1. Що є ознаками інфекціéної хвороби?

2. Що треба носити вдома, ÿкщо хтосü у родині захворів 
на ãрип?

Правила захисту від інфекцій

1. Дбати про ÷истоту своãо тіла.

2. Мити ово÷і і фрукти.

3. Вживати тілüки свіжі продукти і ÷исту воду.

4. Оброблÿти рани éодом ÷и зеленкоþ. 

5. Добре хар÷уватисü, щоднÿ ãулÿти на свіжому 
повітрі, заãартовуватисÿ.

6. Під ÷ас епідемії ãрипу носити захисну маску. 

7. Користуватисÿ особистим посудом і рушником, 
ÿкщо вдома хтосü хвориé на ãрип. 

8. Не торкатисÿ ÷ужої крові без захисних рукави÷ок. 

Про÷итаéте правила і по ÷ерзі продовжітü 
ре÷еннÿ: «Я допоможу своєму орãанізму 
захиститисÿ від інфекціé, ÿкщо буду...». 
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РЕЖИМ ДНЯ

Гноми і режим дня

Гном Рудüко спитав: «Встаєм?»
Відповів Хитрун: «Заждем!»
Старшиé спав, не озивавсÿ,
ãном Малþк під стіл сховавсÿ.
Гном Товстун: «Обід!» — кри÷ав.
Гном Худиé: «О, ні!» — блаãав. 
Гном Смілü÷ак ãулÿв охо÷е.
Гном Хитрун на те: «Не хо÷у!»
Гном Малþк утік в кіно.
В лісі ãном Рудüко давно.
Як хотіли ãноми жили,
в полуденü сніданок їли,
ÿк траплÿлосÿ ãуртом
опинитисü за столом. 
Головниé став міркувати:
— Як же ãномів скерувати,
повернути в дім порÿдок? —
Та зãадав про розпорÿдок.
І відтоді — лад в оселі,
на зарÿдку éдутü веселі,
на сніданок поспішаþтü
і ãуртом пісенü співаþтü.

Світлана Бєляєва
Переклала з російської Леся Вознюк

Як жили ãноми? Які у них були проблеми? 

Хто навів удома порÿдок? Як він це зробив?

Назвітü правила, ÿкі допомаãаþтü підтримувати 
дисципліну в школі.

Розділ 1 

ЗДОРОВЕ ТІЛО

Режим дня

Як вчити уроки

Правила гігієни

Режим харчування
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Дороãа 
до школи

Нав÷аннÿ Друãиé 
сніданок

Дороãа 
додому

Обід

Проãулÿнка 
Підве÷ірок

Для чого потрібні порядок і дисципліна

Прив÷ивши себе до порÿдку і дисципліни, ти  білüшістü 
справ робитимеш швидко, навітü не замислþþ÷исü. Тому 
усе встиãатимеш і менше втомлþватимешсÿ. А ще в тебе 
залишитüсÿ достатнüо ÷асу длÿ відпо÷инку і занÿтü 
улþбленими справами. 

Розãлÿнü малþнки і склади розповідü про 
режим днÿ Боãдана. Визна÷  ÷ас за допомоãоþ 
ãодинника. По÷ни словами: «Боãдан проки-
даєтüсÿ о 7-é ãодині ранку». 

Прибираннÿ ліжка

Сніданок

Миттÿ посуду

Підéом Ранкова ãімнастика

Ранковиé 
туалет
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Режим вихідного дня

У вихідниé денü можна білüше ÷асу присвÿтити 
розваãам і відпо÷инку. Розãлÿнü малþнок про улþблені 
види відпо÷инку Олесÿ, Надіéки, Оленки і Боãдана. 

Які дні тижнÿ є будніми, а ÿкі — вихідними?

Чим ви лþбите заéматисÿ у вихідні?

ПРАКТИЧНА РОБОТА

З допомоãоþ дорослих склади режим буднüоãо і 
вихідноãо днÿ. Зваж на те, що:

• тобі потрібно спати 9—10 ãодин на добу;

• кожен ранок слід по÷инати з ранкової ãімнастики;

• щоднÿ 3—4 ãодини треба бувати на свіжому повітрі;

• їсти слід 3—5 разів на денü в один і тоé самиé ÷ас. 

Виконаннÿ 
домашніх завданü

Проãулÿнка, 
допомоãа батüкам

Ве÷ерÿ

Вілüниé 
÷ас

Ве÷ірніé 
туалет

Відбіé

Порівнÿé свіé режим днÿ з Боãдановим. Чим 
вони схожі, а ÷им відмінні?
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Робоче місце школяра

У друãому класі тобі задаþтü домашні завданнÿ. Тому 
вдома потрібно мати зру÷не робо÷е місце. 

Разом із дорослими облаштуé місце длÿ занÿтü: 

• стіл і стілецü повинні підходити тобі за 
зростом, щоб ти міã сидіти прÿмо, не 
піднімаþ÷и пле÷еé;

• світло від вікна і настілüної лампи має падати 
зліва, а ÿкщо ти пишеш лівоþ рукоþ — 
справа.

Підтримуй порядок на своєму робочому місці.

НАВЧАННЯ І ВІДПÎЧИНÎÊ

Твої успіхи у нав÷анні залежатü від тоãо, ÿк ти вмієш 
працþвати і відпо÷ивати. 

Про÷итаéте віршик про Петрика і Дмитрика.

Поміркуéте, ÷иé відпо÷инок кориснішиé.

Хто вміє відпочивати?

Каже Петрик: «Поспішаþ,
бо на мулüтик не встиãаþ,
на комп’þтері поãрати,
на дивані полежати».

Каже Дмитрик: «Поспішаþ,
бо ÿ з песиком ãулÿþ.
Ми у будü-ÿку поãоду 
лþбим з песиком природу».

Хто, на вашу думку, діти,
вміє ãарно відпо÷ити?

Леся Вознюк

Назвітü приклади активноãо і пасивноãо 
відпо÷инку. Покажітü їх пантомімоþ.
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Роби короткі перерви

Чи знаєш ти, що солдат у караулі стомлþєтüсÿ білüше, 
ніж у поході? Це тому, що в караулі треба довãо стоÿти 
нерухомо. Коли ти сидиш за робо÷им столом, відбуваєтüсÿ 
те саме: тіло стомлþєтüсÿ, і ти по÷инаєш відволікатисÿ. 
Тому кожні 15—20 хвилин занÿтü треба робити коротку 
перерву. Під ÷ас перерви виéди надвір  або виконаé 
кілüка простих вправ.

Потренуéтесÿ виконувати вправи, зображені 
на малþнках. 

Придумаéте нові цікаві руханки. 

Продемонструéте їх у класі.

Як виконувати домашні завдання

Наéкраще виконувати домашні завданнÿ тоãо днÿ, 
коли їх задаþтü. Адже ти ще добре пам’ÿтаєш поÿсненнÿ 
в÷ителÿ і швидко усе зробиш.

По÷инаé із наéлеãшоãо предмета. Якщо виникли 
труднощі із завданнÿм, пропусти éоãо і виконуé наступне. 
Коли все зробиш, повернисü до тоãо, що пропустив. 
Тепер можна спокіéно все обміркувати або звернутисÿ по 
допомоãу до дорослих. 

Об’єднаéтесü у пари. Обãоворітü.
• Якиé предмет вам даєтüсÿ наéлеãше?
• Якиé предмет здаєтüсÿ наéскладнішим?
• Хто вам допомаãає виконувати домашні 

завданнÿ?

Пальчикова гімнастика

«Ми писали, ми трудилисü, наші палü÷ики втомилисü». 
Якщо тобі доводитüсÿ баãато писати ÷и малþвати, ці 
вправи допоможутü рукам відпо÷ити. 

«Метелик» «Потÿãусі»

«Віÿло» «Кицüка» «Тþлüпан»
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Процедури гігієни

Процедури ãіãієни — це дії, ÿкі ми виконуємо, щоб 
бути ÷истими і охаéними. Розãлÿнü малþнок і назви 
ãіãієні÷ні процедури, ÿкі виконує Оленка.

Які процедури ãіãієни ви виконуєте:
• щоднÿ;
• кілüка разів на денü;
• щотижнÿ;
• ÷ас від ÷асу?

Які процедури ãіãієни ви виконуєте:
• вранці;
• уденü;
• вве÷ері?

ГІГІЄНА ШÊÎЛЯРА

Що таке гігієна

У давнüоãрецüкоãо боãа лікуваннÿ Асклепіÿ була донüка 
Гіãієÿ — боãинÿ ÷истоти і здоров’ÿ. На її ÷естü назвали 
правила ãіãієни, ÿкі допомаãаþтü збереãти здоров’ÿ.

Які ви знаєте правила ãіãієни?

З ÿких казок ці малþнки?

Як звутü казкових персонажів? 

Хто з них дбає про ãіãієну, а хто — ні?
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Лякалки

Хто зуби не ÷иститü, 
не миєтüсÿ з милом,
тоé буде рости 
хворобливим, безсилим.

В бруднулü у товаришах 
тілüки бруднулі,
такі ж неохаéні, 
у бруді втонулі.

Із них виростаþтü 
лиш беки та бÿки,
за ними ãанÿþтüсÿ 
злþщі собаки.

Бруднулі боÿтüсÿ 
води і застуд,
а іноді é зовсім 
вони не ростутü.

Михайло Котін
Переклала з російської Леся Вознюк

Розкажітü, ÿкиé виãлÿд повинен мати охаéниé 
школÿр. 

Догляд за руками

Протÿãом днÿ наші руки баãато разів торкаþтüсÿ різних 
предметів. Так на них потраплÿþтü мікроби, ÿкі можутü 
спри÷инити різні хвороби. 

Склади розповідü: «Один денü з життÿ моїх 
рук». Намалþé про це малþнок.

Назви ситуації, в ÿких треба вимити руки.

Розãлÿнü малþнок і підкажи Олесеві, ÿкими 
засобами ãіãієни можна вимити руки. 

Наéбілüше мікробів накопи÷уєтüсÿ під ніãтÿми. Тому 
щотижнÿ зрізуé ніãті на руках і раз на два тижні — на 
ноãах. На ноãах ніãті треба зрізувати прÿмо, не скошуþ÷и 
кутів. 
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Для чого потрібні зуби

У природі є баãато тварин, ÿкі не виживутü без зубів, 
тому що за їх допомоãоþ добуваþтü собі їжу. А ÿк же 
лþди? Адже вони можутü їсти м’ÿку їжу, ÿку необов’ÿзково 
жувати. 

Розãлÿнü малþнки і даé відповіді на запитаннÿ.

• Які з цих продуктів можна не жувати?

• Які з цих продуктів корисні длÿ здоров’ÿ?

• Чи належатü вони до тих, ÿкі можна не 
жувати?

Щоб їсти такі корисні продукти, ÿк ово÷і, фрукти, 
ãоріхи, потрібні здорові та міцні зуби. Якщо лþдина не 
вживає цих продуктів, то ÷ерез деÿкиé ÷ас стає кволоþ 
і по÷инає хворіти.

ЗДÎРÎВІ ЗУÁИ

Коãо з цих тварин називаþтü ãризунами?

Які з цих тварин не маþтü зубів?

Які з цих тварин кусаþтü без зубів?

За допомоãоþ дзеркала порахуé, скілüки у тебе 
зубів. 

Для здорового харчування 
потрібні здорові та міцні зуби.
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Як чистити зуби

Чистити зуби треба не менш як три хвилини!

1. Сполосни щітку і витисни на неї стілüки зубної пасти, 
щоб вона покрила усþ щетину.

2. Зовнішнþ і внутрішнþ поверхні зубів ÷истü у напрÿм-
ку від ÿсен по 5 разів білÿ кожної пари зубів. 

3. Переміщуé щітку від бі÷них зубів до централüних. 
4. Поверхні змиканнÿ зубів о÷ищуé ãоризонталüними 

рухами.
5. Прополощи рот і сполосни зубну щітку.

Розшифруé пам’ÿтку доãлÿду за зубами.

Щоб мати здорові зуби, треба ÷истити їх дві÷і на денü: 
уранці і вве÷ері. Длÿ цüоãо тобі знадоблÿтüсÿ:

• зубна щітка;
• зубна паста;
• склÿнка води.
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ХАРЧУВАННЯ І ЗДÎРÎВ’Я

Для чого треба їсти

Щоб бути здоровим, мати енерãіþ длÿ нав÷аннÿ і 
відпо÷инку, треба добре хар÷уватисÿ. Дехто думає, що 
це озна÷ає їсти все, що захо÷етüсÿ і коли захо÷етüсÿ. Але 
це не так. 

З ÿких казок ці малþнки? 

Як звутü казкових персонажів? 

Хто з них має надмірну ваãу? 

Як ви думаєте, ÷ому?

Небезпеки «швидкої їжі»

У давні ÷аси лþди довãо полþвали на здоби÷, ãотували 
її, а потім їли. Тепер у маãазинах є безлі÷ ãотових 
продуктів, на кожному кроці продаþтü ãамбурãери, хот-
доãи, смажену картоплþ, іншу так звану «швидку їжу». 

Ознаéомсÿ з небезпеками «швидкої їжі». Чоãо 
у ніé не виста÷ає, ÷оãо забаãато, а ÷оãо взаãалі 
не повинно бути у дитÿ÷ому раціоні? 

У «швидкіé їжі» мало 
вітамінів.

Якщо ми вживатимемо 
мало вітамінів, то станемо 
кволими і захворіємо. 

У «швидкіé їжі» забаãато 
цукру, солі, жиру.

Від них псуþтüсÿ 
зуби, може виникнути 
ожиріннÿ.

У «швидку їжу» додаþтü  
підсилþва÷і смаку, 
барвники, консерванти.

Це дуже шкідливо, 
особливо длÿ дитÿ÷оãо 
орãанізму.

Розãлÿнüте малþнок. Що ви можете порадити 
Боãдану?
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Де ховаються вітаміни?

В фруктах, ÿãодах, дитино,
при÷аїлисü вітаміни:
у малині, у суниці,
у смородині, ÷орниці.

Як же нам до них дістатисü,
щоб улітку сил набратисü?
Дужими, прудкими стати 
та здоровими зростати.

Ми з’їмо оті суниці,
і малину, і ÷орниці,
ще é смородину, порі÷ки,
щоб рум’ÿні мати щі÷ки.

Леся Вознюк

Об’єднаéтесü у дві команди. Напишітü на 
аркуші паперу ÿкомоãа білüше назв ово÷ів і 
фруктів. 

По ÷ерзі за÷итуéте одну назву з тих, що ви 
написали (повторþватисÿ не можна). 

Виãрає команда, ÿка закін÷итü останнüоþ.

Щоб отримувати достатньо вітамінів, з’їдай не менш 
як п’ять свіжих овочів і фруктів щодня.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Розãлÿнüте малþнки. Назвітü продукти, ÿкі 
слід вживати щоднÿ, ÿкі можна їсти зрідка, а 
ÿкі краще взаãалі не споживати. 

Їж нечасто і потроху.

Обережно: «швидка їжа»!

Їж на здоров’я!
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ÊУЛЬТУРА ХАРЧУВАННЯ

Режим харчування

Дотримуватисÿ режиму хар÷уваннÿ озна÷ає їсти 3—5 
разів на денü, в один і тоé самиé ÷ас. 

Приãадаé, о котріé ãодині ти снідаєш, обідаєш, 
ве÷ерÿєш. 

Розãлÿнüте малþнок і даéте відповіді на за-
питан  нÿ.

• Цеé стіл накритиé до сніданку, обіду ÷и 
ве÷ері?

• Які зі страв є закускоþ, першоþ стравоþ, 
друãоþ стравоþ, десертом?

• Що таке ãарнір? Яким він буває?

• Які страви їдÿтü спо÷атку, а ÿкі післÿ них?

Сніданок — найважливіший у харчуванні

Сніданок потрібен школÿрам, щоб мати силу та енерãіþ 
длÿ нав÷аннÿ. 

Розãлÿнü малþнок і скажи, що діти лþблÿтü 
їсти вранці. Розкажи, ÿкиé твіé улþблениé 
сніданок.

Об’єднаéтесü у 5 ãруп і «накриéте» стіл до 
сніданку, друãоãо сніданку, обіду, полуденку, 
ве÷ері. Намалþéте про це малþнки. 

Уранці завжди снідай!
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Манка та Іванко

Чатувала за сніданком
манна каша на Іванка:
у тарілці вижидала
та зненацüка нападала.
Як Іванко не старавсÿ, 
ще é руками відбивавсÿ, 
але манка не здаваласü:
підповзала, знов ховаласü.
Каша так бешкетувала,
що приклеїла зухвало
до ÷уприни у Іванка
ложку, миску та дві склÿнки.

Леся Вознюк

За допомоãоþ ÿких столових приборів їдÿтü:

• суп, кашу;

• салат;

• друãі страви;

• десерт?

Як поводитися за столом

Кожна кулüтурна лþдина вміє правилüно поводитисÿ 
за столом. Длÿ цüоãо треба нав÷итисü користуватисÿ 
столовими приборами і дотримуватисÿ правил столового 
етикету. 

Принесітü з дому одноразові столові прибори. 
Об’єднаéтесü у пари. Перевірте, ÷и вмієте ви 
тримати ложку, виделку і столовиé ніж, ÿк 
показано на малþнках. 

У÷исü правилüно користуватисÿ столовими 
приборами.

Допомаãаé дорослим накривати на стіл і 
прибирати зі столу.

Правила столового етикету

• Сідати до столу з ÷истими руками і ãарним настроєм.

• Їсти маленüкими шмато÷ками. 

• Ретелüно пережовувати їжу.

• Витирати рот і руки серветками.

• Дÿкувати тим, хто приãотував їжу.
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ФІЗИЧНІ ВПРАВИ І ЗДÎРÎВ’Я

Ранкова гімнастика

Ранкову ãімнастику ще називаþтü зарÿдкоþ. Це тому, 
що вона допомаãає «зарÿдитисü» енерãієþ. Прокинувшисü 
уранці, потÿãнисü, від÷ини вікно, увімкни бадüору музику 
і виконаé кілüка вправ ранкової ãімнастики. Післÿ цüоãо 
умиéсÿ, приéми душ — і ÷удовиé настріé на цілиé денü 
тобі ãарантовано!

Про÷итаéте вірш «Весела зарÿдка» та нав÷ітüсÿ 
виконувати ці вправи. 

Виãадаéте кілüка цікавих вправ длÿ зарÿдки і 
покажітü їх у класі.

Весела зарядка

Що потрібно длÿ зарÿдки?
Стати струнко, разом п’ÿтки.
Із дрібни÷ки по÷инаєм,
з неба зіро÷ку знімаєм. 
Не біда, що не дістали,
розпрÿмилисü — вищі стали!

Руки ставим перед ãруди
і ривки робити будем.
Щоб про нас не ãоворили,
що ми баéдики лиш били,
нумо, хлоп÷ики é дів÷атка,
до кінцÿ зведім лопатки.

Ноãи віднаéшли опору?
Руку — в бік, а іншу — вãору.
Вправу добре знаþтü діти —
будем нахили робити.
Вліво-вправо позãиналисü,
ÿк пружинки розпрÿмлÿлисü.

Уперед всі нахилилисü,
у млини перетворилисü.
Руки в сторони — «Осü так!» — 
меле борошно вітрÿк.
Зупинилисü, видихаєм,
вдих і видих, за÷екаєм.

Як відхекалисÿ трішки,
пострибали спритні ніжки.
Наостанок потÿãнулисü, 
всім привітно усміхнулисü.

Володимир Борисов
Переклала з російської Леся Вознюк
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Види спорту

Давні ãреки казали: «Хо÷еш бути силüним — біãаé, 
хо÷еш бути розумним — біãаé, хо÷еш бути красивим — 
біãаé!» Тому леãку атлетику називаþтü королевоþ спорту. 
Та крім неї існує ще баãато видів спорту. 

Які види спорту зображено на малþнку? 
Яким видом спорту ти заéмаєшсÿ, а ÿкі хо÷еш 
спробувати в маéбутнüому?
Які ще види рухової активності ти знаєш?

Рухливі ігри

Діти дуже лþблÿтü іãри. Та коли біãаєш і ãраєшсÿ з 
друзÿми, то не лише отримуєш задоволеннÿ, а é тренуєш 
м’ÿзи, стаєш силüним і спритним.

У шкілüному дворі поãраéте в ãру «Спіéмаé 
хвіст дракона». Створітü «дракона», ставши в 
колону один за одним. Тоé, хто стоїтü першим, 
буде «ãоловоþ дракона», а останніé — «хвостом 
дракона». За командоþ в÷ителÿ «ãолова» 
намаãаєтüсÿ зловити «хвіст». Перша половина 
«дракона» допомаãає «ãолові», а друãа — 
«хвосту».  

Запитаé дорослих, в ÿкі рухливі іãри вони 
ãрали, коли були у твоєму віці. Коротко запиши 
або намалþé правила однієї ãри. 

Зробітü у класі алüбом «Іãри наших батüків».
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ПРАВИЛА ЗАГАРТÎВУВАННЯ

Процедури загартовування

Процедури заãартовуваннÿ — це повітрÿні і сонÿ÷ні 
ванни, обтираннÿ мокрим рушником, обливаннÿ і 
контрастниé душ. Купаннÿ у водоéмах і ходіннÿ 
босоніж — це теж процедури заãартовуваннÿ. Вони 
бадüорÿтü і покращуþтü настріé, а ãоловне — тренуþтü 
твіé імунітет. Завдÿки цüому ти рідко хворітимеш, а коли 
é захворієш, то швидко одужаєш. 

Розãлÿнüте малþнки. 

Розкажітü, ÿк заãартовуþтüсÿ діти. 

Які ще процедури заãартовуваннÿ ви знаєте?

Повітряні ванни

Свіже повітрÿ ÷удово заãартовує орãанізм. Тому влітку 
корисно спати з від÷иненим вікном, а в холодну пору 
року — з від÷иненоþ кватиркоþ. 

Длÿ по÷атку по÷ни провітрþвати кімнату перед сном 
протÿãом 10 хвилин. Коли орãанізм звикне до прохолоди, 
можна залишати від÷инену кватирку на декілüка ãодин, 
а зãодом — і на цілу ні÷.

Післÿ проãулÿнки на свіжому повітрі леãше виконувати 
домашні завданнÿ, покращуþтüсÿ сон і апетит. Тому за 
будü-ÿкої поãоди намаãаéсÿ щоднÿ ãулÿти надворі не 
менш ÿк 3—4 ãодини.

За ÿкої поãоди збілüшуєтüсÿ ризик пере-
охолодженнÿ і обмороженнÿ, а за ÿкої — 
переãріваннÿ і сонÿ÷них опіків? 

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Принесітü з дому лÿлüки та одÿã длÿ них. Об’єднаéтесü 
у ÷отири ãрупи. Вдÿãнітü лÿлüок відповідно до поãоди: 
спека, вітер, дощ, мороз. 



52 53

Вартовий здоров’я

Я здоров’ÿ захищаþ,
ÿк іду ãулÿти:
тепла курто÷ка é штанці — 
мов біéцівсüкі лати.

І хо÷ літо надворі,
щоб не застудитисü,
буду теплоþ водоþ
ÿ щоранку митисü.

А сусідсüкі малþки 
он ãасаþтü босі —
у футболках і штанцÿх
ще é простоволосі.

В÷ора ба÷ив, ÿк вони
хлþпалисü у рі÷ці
та стрибали залþбки
по мокріé трави÷ці.

І ÷ому боÿтüсÿ їх, 
не збаãну, хвороби?
Оминаþтü стороноþ 
віруси é мікроби?

А до мене з року в рік —
від садка до школи —
всі болÿ÷ки прилипаþтü,
ÿк до меду бджоли.

Леся Вознюк

Як ти думаєш, ÷ому хлоп÷ик ÷асто хворіє?

Чому хвороби оминаþтü сусідсüких дітеé?

Водні процедури

Купаннÿ у рі÷ці, озері, морі — наéприємніша 
процедура заãартовуваннÿ. Взимку можна умиватисÿ 
прохолодноþ водоþ, обтиратисÿ мокрим рушником, 
приéмати контрастниé душ. 

Станüте в коло і по ÷ерзі покажітü пантомімоþ 
своþ улþблену процедуру заãартовуваннÿ.

Правила загартовування

• У твоєму віці можна заãартовуватисÿ тілüки разом 
з дорослими.

• Обтиратисÿ мокрим рушником або приéмати 
контрастниé душ наéкраще післÿ ранкової ãімнастики. 

• Водні процедури маþтü бути короткими, щоб ти 
від÷ув бадüорістü, але не змерз.

• Якщо ти захворів, процедури заãартовуваннÿ слід 
припинити до повноãо одужаннÿ.
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Перевір себе

Про÷итаé, ÿк провели вихідниé Боãдан та Оленка. 

«У неділþ ÿ спав довãо, скілüки хотів. На сніданок 
мама приãотувала мої улþблені млинці, і ÿ так наївсÿ, 
що мені знову захотілосÿ полежати. Цілиé денü ÿ сидів 
удома, дививсÿ телевізор і ãрав на комп’þтері. Уве÷ері 
довãо не міã заснути, а наступноãо ранку в мене боліла 
ãолова і не хотілосÿ вставати з ліжка».

«У неділþ ÿ встала рано. Післÿ сніданку ми ходили 
в парк ãодувати білок. Потім ÿ була на занÿттÿх у 
художніé студії, а післÿ обіду каталасü у дворі на 
самокаті. Перед сном ÿ трохи по÷итала, подивиласÿ свіé 
улþблениé мулüтик і заснула, щоéно лÿãла в ліжко. 
Вранці прокинуласÿ з ãарним настроєм».

Хто цікавіше провів вихідні? 
Хто краще відпо÷ив? 
А твіé останніé вихідниé був білüше схожиé 
на відпо÷инок Боãдана ÷и Оленки?

Розділ 2

СЕРЕД ЛЮДЕЙ

Права і обов’язки дитини

Як допомагати дорослим

Склад родини

Спілкування без слів
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ПРАВА ДИТИНИ

Усі діти маþтü рівні права: на ім’ÿ і ãромадÿнство, 
нав÷аннÿ і повноцінниé розвиток, на лþбов і турботу, на 
захист і меди÷ну допомоãу. 

Розãлÿнüте малþнки з казки про Буратіно 
і даéте відповіді на запитаннÿ.
• Хто дав Буратіно ім’ÿ, купив éому абетку 

і відправив éоãо до школи?
• Хто хотів спалити Буратіно в пе÷і?
• Хто намаãавсÿ éоãо обдурити і обікрасти?
• Хто подарував éому золотоãо клþ÷ика?
• Хто у ціé казці захищає права дитини, 

а хто їх порушує?

Право на ім’я і громадянство

Кожна дитина має право на особисте ім’ÿ і на те, щоб 
бути ãромадÿнином ÿкої-небудü країни. 

По ÷ерзі назвітü своє повне ім’ÿ і те, ÿк ви 
лþбите, щоб вас називали. 
Обãоворітü відповіді на запитаннÿ. 

• Громадÿнами ÿкої країни ви є?

• Які імена наéпоширеніші в Україні?

• Які ви знаєте іноземні імена?

• Чому не можна виãадувати образливі  
прізвисüка іншим дітÿм?

Образливі прізвиська порушують права дитини!
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Право на навчання і повноцінний розвиток

Кожна дитина має право безкоштовно в÷итисÿ і 
повноцінно розвиватисÿ. Розãлÿнü малþнок і скажи, 
хто допомаãає дітÿм здобувати освіту і розвивати свої 
здібності.

Якиé твіé улþблениé шкілüниé предмет?

Що ти робиш длÿ своãо розвитку у вілüниé 
від нав÷аннÿ ÷ас?

Право на любов і турботу

Кожна дитина має право на лþбов, турботу і захист 
з боку батüків. Коли у неї немає сім’ї — на турботу і 
захист з боку держави. 

Об’єднаéтесü у пари. Розкажітü про наéкращиé 
подарунок у своєму житті. Хто вам éоãо зробив?

Право на захист і медичну допомогу

Кожна дитина має право жити без страху. У державі є 
лþди, ÿкі зобов’ÿзані це право забезпе÷ити. Якщо дитина 
потрапила у небезпеку ÷и захворіла, вона має право на 
порÿтунок і отриманнÿ меди÷ної допомоãи в першу ÷ерãу.

Запам’ятай!

• Батüки є наéкращими захисниками своїх дітеé. 
• У÷ителі, вихователі, лікарі, міліціонери, рÿтувалüники 

дбаþтü про захист прав дітеé.
• Твіé обов’ÿзок — поважати права інших лþдеé.

Учитися — не тільки твоє право, а й обов’язок!
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ТВÎЯ РÎДИНА

Склад родини

Родина — це твої наéближ÷і роди÷і: тато, мама, брати, 
сестри, бабусі та дідусі. 

Розãлÿнü фотоãрафіþ з сімеéноãо алüбому 
Надіéки і відãадаé заãадку про її родину. 

Серãіéко — рідниé брат Надіéки. Віталіé — 
тато Серãіéка. Дарина — éоãо дружина. 
Катерина — мама Віталіÿ. Панас — її 
÷оловік. Лþдмила — мама Дарини. 

• Як Надіéка називає Віталіÿ, Дарину, 
Катерину, Панаса і Лþдмилу? 

• Кому Надіéка доводитüсÿ сестроþ, донüкоþ, 
онукоþ?

Дружна родина

У Надіéки дружна родина. Її девіз: «Працþємо і 
відпо÷иваємо разом!» Бабусі з дідусем допомаãаþтü  
дітÿм робити уроки. Батüки ходÿтü на роботу, ве÷орами 
разом роблÿтü хатні справи. Діти маþтü свої домашні 
обов’ÿзки: поливаþтü квіти, ãодуþтü рибок, виãулþþтü 
песика, підтримуþтü порÿдок у своїé кімнаті. 

Принесітü з дому лÿлüки різної статі. 
Об’єднаéтесü у ãрупи і поãраéте в родину.

Розподілітü ролі: хто буде «батüками», а хто — 
«дітüми». 

Розподілітü обов’ÿзки: хто ходитü на роботу, 
ãотує обід, миє посуд, прибирає. Як діти 
допомаãаþтü дорослим?

Уÿвітü, що в лÿлüковіé родині хтосü захворів. 
Як інші ÷лени родини допомаãатимутü хворому 
одужати?
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Стояла собі хатка

Стоÿла собі хатка — 
Дірÿвиé ÷обіток. 
А в ніé жила бабусÿ, 
Що мала сто діток. 

Така була сімеє÷ка, 
Сімеє÷ка мала! 
Ніÿк із неþ впоратисü 
Бабусÿ не моãла. 

Та сто дітеé — не ледарі, 
Пішли збирати хмиз. 
Усі взÿли по ãіло÷ці 
Й набрали цілиé віз. 

А потім сто цеãлинок 
Вони принесли вмитü, 
І склали з них будинок, 
І стали в нüому житü. 

А потім сто зернинок 
Поклали в землþ в рÿд. 
І виросли з них квіти, 
І став квіту÷иé сад! 

А ÿкби та бабусÿ 
Не мала сто діток, 
Була б і досі хатка — 
Дірÿвиé ÷обіток!

Наталя Забіла

Об’єднаéтесü у ãрупи по 4 особи. 
Розкажітü, ÿк ви допомаãаєте батüкам, ÿкі маєте 
домашні обов’ÿзки. 

Велика родина

Крім наéближ÷их роди÷ів, лþди маþтü велику 
родину. До неї належатü тітки, дÿдüки, двоþрідні сестри, 
двоþрідні брати і племінники. 

Разом із батüками переãлÿнü фотоãрафії своєї 
великої родини. Розпитаé їх про роди÷ів, 
запам’ÿтаé їхні імена.

Êорисні поради

• У родині, де кожен дбає про інших, усі по÷уваþтüсÿ 
щасливими. Виконуé свої обов’ÿзки і дору÷еннÿ 
батüків. 

• Піклуéсÿ про наéмолодших і наéстарших ÷ленів 
родини.

• Вив÷аé історіþ своãо роду. 
• Вітаé роди÷ів зі свÿтами.
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НАУÊА СПІЛÊУВАННЯ

Що таке спілкування

Спілкуваннÿ — це обмін повідомленнÿми. Лþди 
можутü спілкуватисÿ за допомоãоþ слів і без них. 

Об’єднаéтесü у пари. 

Привітаéтесÿ один з одним без слів. 

Розкажітü, хто зображениé на малþнках. 

Хто з цих лþдеé спілкуєтüсÿ словами, а хто — 
без слів?

Спілкування без слів

Чи знаєш ти, що таке пантоміма? Це — мова тіла, 
коли актор ãрає своþ ролü лише за допомоãоþ міміки, 
жестів і виразних рухів. Розãлÿнü малþнки і відãадаé, 
що «ãоворÿтü» клоуни.

Покажітü пантомімоþ:

• «Можна спитати?»;

• «Живіт болитü»;

• «Поãано ÷ути»;

• «Неприємне на дотик»;

• «Оé, ãарÿ÷е!»;

• «Якиé приємниé запах!».



66 67

Як навчитися розуміти інших людей

Коли хтосü щиро радіє зустрі÷і з тобоþ, це зрозуміло 
не лише з éоãо слів, а é з радісної усмішки, ãолосу. А 
ÿкщо лþдина прикидаєтüсÿ, її слова не відповідаþтü мові 
тіла. 

Розãлÿнü малþнок з казки «Колобок».

Про÷итаé, що каже Лиси÷ка.

Здоãадаéсÿ, про що вона думає (зверни уваãу 
на її жести).

Що видає справжні наміри Лиси÷ки — її слова 
÷и мова тіла?

Розãлÿнüте малþнки і спробуéте здоãадатисÿ, 
про що розповідаєтüсÿ у вірші. 

Про÷итаéте вірш і перевірте, ÷и правилüно ви 
здоãадалисÿ. 

Сварка

Рано-вранці за дрібни÷ки
Посварилисü дві сестри÷ки.
— Не ÷іпаé моєї книжки!
Не бери ведмедÿ Мишки!
— Віддаваé міé олівецü,
Що поламаниé кінецü!
І шматок отої стрі÷ки,
І лÿлüкові ÷ереви÷ки.
В міé куто÷ок не ходи!
Ми у сварці назавжди! —
Посідали по кутках,
Надулисÿ — ãлÿнутü страх!
А надворі дощ і вітер,
Дуже сумно так сидіти!
Де не ãлÿнеш — скрізü краплинки,
Навітü просвітку нема.
...По÷екали дві хвилинки,
Обернулисü крадüкома.
Вдвох одразу обернулисü,
Не хотіли — а всміхнулисü.
Що за ãра на самоті?
Вже é лÿлüки ÿкісü не ті...
І, забувши всі дрібни÷ки,
Помирилисü дві сестри÷ки.

Марія Пригара

Приãадаéте, ÿкі ще вірші-мирилки ви знаєте. 

Про÷итаéте їх однокласникам.
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Перевір себе

Відãадаé заãадки.

1. Хитрі о÷і, дві коси÷ки.
У веснÿнках ніс та щі÷ки.
Непосида невели÷ка 
називаєтüсÿ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

2. Силüниé, добриé, справедливиé, 
Білÿ нüоãо ми щасливі.
Знає, вміє він баãато.
Гордимосü, бо це наш _ _ _ _.

3. Зустрі÷ає тут вну÷ат
пиріжковиé аромат.
Пиріжки пекти нав÷усÿ,
ÿк ãотує їх _ _ _ _ _ _.

4. Він ÷имало літ прожив, 
на поваãу заслужив.
Длÿ матусі він — татусü,
а длÿ мене він — _ _ _ _ _ _.

5. Пеститü, ніжитü і ãолубитü,
розуміє, дуже лþбитü.
Я до неї приãорнусÿ,
бо вона моÿ _ _ _ _ _ _.

Леся Вознюк

6. Ідутü дороãоþ дві матері і дві донüки. Знаéшли три 
ÿблука. Кожніé виéшло по одному. Як вони їх поділили?

7. У водіÿ автобуса є дві сестри, але у них немає брата. 
Як це може бути?

Розділ 3

БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ
1) сестричка; 2) тато; 3) бабуся; 4) дідусь; 5) матуся; 
6) дорогою йшло троє: донька, мати і бабуся; 7) водій — жінка.

Як розпізнати небезпеку

Види перехресть

Áудова електроприладів

Правила спілкування 
з тваринами
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ÁЕЗПЕÊА І НЕÁЕЗПЕÊА

Áезпека

Безпека — це коли тобі ні÷оãо не заãрожує, ти 
по÷уваєшсÿ спокіéно і впевнено. 

По ÷ерзі продовжітü ре÷еннÿ: «Я по÷уваþсÿ 
в безпеці, коли...».

Назвітü тих, хто дбає про вашу безпеку вдома, 
у школі, надворі. 

Розкажітü, ÿк вони це роблÿтü.

Небезпечні ситуації

У житті траплÿþтüсÿ небезпе÷ні ситуації. Наприклад, 
дитина заãубиласü у незнаéомому місті; на хлоп÷ика 
напав собака; під ÷ас проãулÿнки по÷аласÿ ãроза. 

Наведітü приклади небезпе÷них ситуаціé.

Об’єднаéтесü у пари. Розкажітü про небезпе÷ну 
ситуаціþ зі своãо життÿ. 

• Що з тобоþ трапилосÿ? 

• Що ти від÷ув тієї миті? 

• Що ти зробив?

• Хто тобі допоміã?
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Важливі телефони

Телефон — корисна рі÷, особливо тоді, коли сталосÿ 
щосü небезпе÷не, а пору÷ немає дорослих. Ти зможеш 
зателефонувати батüкам, покликати сусідів, викликати 
рÿтувалüників. 

Разом з дорослими запиши важливі телефони 
на аркуші паперу і розмісти éоãо пору÷  із 
домашнім телефоном. 
Унизу напиши домашнþ адресу і номер  своãо 
телефону, щоб у разі потреби ÷ітко і швидко 
назвати éоãо.
Запиши ці телефони у своєму мобілüнику.
Вив÷и вірш, що на наступніé сторінці. Він 
допоможе запам’ÿтати телефони аваріéних 
служб, ÿкі діþтü паралелüно з номером «112».

Номер для виклику всіх рятувальних служб — 112.

Служби порятунку

Щоб життÿ убереãти
від реалüної біди,
полум’ÿ помітив, дим —
подзвони на 101.

Громадÿн охоронÿти
і порушників шукати —
це міліції права,
що за номером 102.

Забиттÿ, поріз, заноза,
травма, будü-ÿка заãроза
длÿ здоров’ÿ дітвори —
набираємо 103.

Газ палає é вибухає.
Кожен хаé запам’ÿтає: 
ãазом ÷ути із квартири —
подзвони на 104.

Леся Вознюк
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Що допомагає уникати небезпек

Тих, хто поводитüсÿ необа÷но, небезпеки підстеріãаþтü 
на кожному кроці. А тих, хто звик приéмати зважені 
рішення, оминаþтü стороноþ.  

Приãадаé кроки приéнÿттÿ зважених рішенü 
за «Правилом світлофора». 

Поÿсни, що озна÷ає кожен із цих кроків. 

ЗУПИНИСЬ

ОЦІНИ 
НАСЛІДКИ

ВИБЕРИ 
І

ДІЙ

Уміння приймати зважені рішення 
допомагає уникати небезпек. 

Олесü і Руслан запізнþþтüсÿ на тренуваннÿ. 
Руслан запропонував біãти навпростецü ÷ерез 
озеро. Олесü сказав: «Не можна, бо...». 
Продовжи ре÷еннÿ. 

Користуþ÷исü «Правилом світлофора», визна÷, 
÷иє рішеннÿ правилüне. Поÿсни, ÷ому.
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ПÎМІЧНИÊИ У ДÎМІ

Побутові прилади

У кожніé оселі є баãато приладів, ÿкі світÿтü, ãріþтü, 
пе÷утü, перутü, прибираþтü. Якщо правилüно ними 
користуватисÿ, вони будутü справно служити. В іншому 
разі — можутü стати дуже небезпе÷ними. 

Розãлÿнü малþнок і назви зображені на нüому 
побутові прилади.

Об’єднаéтесü у пари. З’ÿсуéте, ÿкі побутові 
прилади є вдома у вас обох, а ÿкі — тілüки в 
одноãо з вас.

Îбережно: електрика!

Білüшістü «домашніх помі÷ників» працþþтü завдÿки 
електри÷ному струму. Це — телевізор, холодилüник, 
праска, настілüна лампа тощо. Їх так і називаþтü — 
електри÷ні прилади або електроприлади.

Щоб електроприлад по÷ав працþвати, треба встромити 
вилку в розетку. Вимикаþтü електроприлади з розетки, 
тримаþ÷исü рукоþ за штепселü, а не за шнур. 

Розãлÿнüте будову будü-ÿкоãо вимкненоãо 
електри÷ноãо приладу. Знаéдітü шнур, 
штепселü, вилку, вимика÷.

Разом із дорослими роздивисü електроприлади, 
ÿкі є у вашому домі.

Запитаé, ÿкими електроприладами тобі можна 
користуватисÿ, а ÿкими — ні.

Користуватися несправними електроприладами 
заборонено! 
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Небезпечні речовини

У давні ÷аси длÿ праннÿ і прибираннÿ оселі 
використовували просту воду. Нині на допомоãу приéшли 
засоби побутової хімії: длÿ миттÿ посуду і вікон, ÷ищеннÿ 
каналізації, килимів, праннÿ білизни. 

Вони корисні у ãосподарстві, але потребуþтü обережноãо 
поводженнÿ, адже ними можна замаститисÿ, обпектисÿ і 
навітü отруїтисÿ. Тому дітÿм заборонено користуватисÿ 
цими ре÷овинами. Але ÿкщо хімі÷на ре÷овина випадково 
потрапила тобі на шкіру, неãаéно змиé її прото÷ноþ 
водоþ і скажи про це дорослим.

Усі ліки повинні зберіãатисÿ в 
за÷иненіé домашніé апте÷ці. Та коли 
такої апте÷ки немає, в жодному разі не 
вживаé самостіéно будü-ÿкі ліки, навітü 
вітаміни. Ними можна смертелüно 
отруїтисÿ. Але ÿкщо ти ненароком щосü 
проковтнув, неãаéно скажи про це 
дорослим.

Якщо дорослих немає поруч, телефонуй 
за номером 112.

Вогонь — друг, вогонь — ворог!

Я — воãонü, лþдині друã!
Прислужусÿ всім навкруã. 
Як зі мноþ пустувати,
можу вороãом ÿ стати.

Леся Вознюк

У наших оселÿх баãато предметів, ÿкі леãко заãорÿ-
þтü сÿ: папір, тканина, дерево. Інколи достатнüо однієї 
іскри, щоб спалахнула пожежа. Вона здатна знищити все 
маéно, та наéстрашніше те, що під ÷ас пожежі можутü 
постраждати лþди. 

Розãлÿнü малþнок і назви ре÷і, ÿкі можутü 
заãорітисÿ від воãнþ, і ре÷і, ÿкі можутü 
спри÷инити пожежу.

Назвітü ситуації, коли воãонü — друã і коли 
воãонü — вороã. 

Êорисні поради

• Якщо в будинку по÷аласÿ пожежа, неãаéно виходü 
з оселі. Рÿтуé лþдеé, а не маéно.

• Біжи до сусідів, телефонуé батüкам і рÿтувалüникам.
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ÁЕЗПЕÊА ВДÎМА

Сам удома

Ти вже не маленüкиé, тому іноді ненадовãо можеш 
залишатисÿ вдома сам. Але треба де÷оãо нав÷итисÿ. 
Наприклад, ÿк спілкуватисÿ з незнаéомцÿми.  

Приãадаéте казку «Вовк і семеро козенÿт». 
• Про що мама Коза попереджає козенÿт? 
• Що сталосÿ потім? 
• Чим усе закін÷илосÿ?

Як спілкуватися з незнайомцями

У житті зловмисники не схожі на вовків. Вони можутü 
назватисÿ лікарем, сантехніком, електриком, навітü 
міліціонером. Запам’ÿтаé, що це небезпе÷но: від÷инÿти 
двері незнаéомцÿм, називати їм своþ адресу або номер 
телефону, казати, що вдома немає дорослих.

Про÷итаé, ÿк ти можеш вві÷ливо поãоворити по 
телефону з незнаéомоþ лþдиноþ, коли вдома 
немає дорослих.

Об’єднаéтесü у пари і розіãраéте цеé діалоã. 
Спо÷атку один із вас буде «дитиноþ», а потім — 
друãиé.

Знайомий — це той, кого ти знаєш. 
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Веселий цирк

В цирк ми бавилисÿ з братом.
Був Серãіéко акробатом.
Як жонãлер, ÿ справу знав
і тарілки підкидав.
Ми сміÿлисÿ, раділи,
ÿк вони униз летіли,
а ще білüше веселилисü,
ÿк упали та розбилисü.
Доведетüсÿ акробату 
швидко фокусником стати,
бо  уже ÷ерез ãодину
приéде мама з маãазину.

Леся Вознюк

Поміркуéте, ÿкими справами моãли б заéнÿтисÿ 
хлоп÷ики замістü тоãо, щоб бешкетувати. 

По ÷ерзі покажітü одну з таких справ 
пантомімоþ.

Телевізор, комп’ютер, телефон

Телевізор, комп’þтер, телефон — корисні ре÷і. Але 
тим, хто неправилüно ними користуєтüсÿ, вони не 
залишаþтü ÷асу длÿ нав÷аннÿ, проãулÿнок і допомоãи 
батüкам. А ще можутü зіпсувати зір, поставу і навітü 
спри÷инити залежністü. Осü ÿк можна цüоãо уникнути.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

1. Напиши або намалþé пам’ÿтку про користуваннÿ 
телевізором, комп’þтером, мобілüним телефоном.

2. Порадüсÿ з батüками, ÿкі телепереда÷і тобі варто 
дивитисÿ. Позна÷  їх у проãрамі телепереда÷.

Дивисü один мулüтфілüм 
або одну телепереда÷у щоднÿ.

Стеж за тим, щоб кімната 
була добре освітлена.

Граé на комп’þтері 
не білüш ÿк 30 хвилин на денü.

З друзÿми білüше спілкуéсÿ 
надворі, а не по телефону.
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ÁЕЗПЕЧНА ШÊÎЛА

Школа твоєї мрії

Уÿви, що ти потрапив до школи своєї мрії. 
Роздивисü, ÿкі в ніé класи, їдалüнÿ, коридори, 
ÿким є шкілüне подвір’ÿ. Намалþé про це 
малþнок. 

Об’єднаéтесü у пари. Обãоворітü.

• Що вам подобаєтüсÿ у вашіé школі?

• Що ви хотіли б у ніé змінити?

Поділітüсÿ своїми ідеÿми з класом.

Наука спілкування

Щоранку ти приходиш до школи, щоб у÷итисÿ не 
тілüки ÷итати, писати і рахувати, а é спілкуватисÿ зі 
своїми однолітками. Від успіхів у ціé важливіé науці 
залежитü, ÷и будеш ти та інші діти з радістþ приходити 
в клас і добре в÷итисÿ.

Добрози÷ливістü — наéãоловнішиé секрет спілкуваннÿ. 
Якщо ти всім бажаєш добра, то é у відповідü отримуєш 
добро. Там, де панує добрози÷ливістü, усі діти 
товаришуþтü, допомаãаþтü одне одному, ніхто нікоãо не 
дражнитü і не ображає.

Про÷итаéте правила добрози÷ливості, ÿкі за-
про  понували діти. 

Придумаéте кілüка своїх правил. Запишітü їх 
на аркуші паперу та повісüте на видноті.
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Евакуація з приміщення школи

Якщо всі лþди, ÿкі перебуваþтü у школі, спробуþтü 
одно÷асно виéти з неї, у коридорах, на сходах і у дверÿх 
утворитüсÿ натовп. А це дуже небезпе÷но. Адже від тоãо, 
ÿк швидко лþди покинутü приміщеннÿ під ÷ас пожежі 
або іншої небезпе÷ної ситуації, залежитü їхнє життÿ. 

Тому в небезпе÷них ситуаціÿх евакуація 
здіéснþєтüсÿ не лише ÷ерез основні, а é ÷ерез 
запасні виходи. На дверÿх запасних виходів є 
спеціалüниé знак. Запам’ÿтаéте éоãо.

У кожніé школі є план евакуації. Він вказує, ÿк 
виходити з різних приміщенü, щоб уникнути скуп÷еннÿ. 

Дізнаéтесÿ, де у вашіé школі виситü план 
евакуації.

Ознаéомтесÿ з планом евакуації. Знаéдітü на 
нüому ваш клас, основні і запасні виходи.

ПЛАН ЕВАÊУАЦІЇ 
1 поверх

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Cтанüте в пари і проéдітü до евакуаціéноãо 
виходу спо÷атку від вашоãо класу, потім від 
спортивноãо залу, їдалüні, інших приміщенü, в 
ÿких буваєте протÿãом днÿ.

Як діяти під час евакуації

• Уважно слухаé і ÷ітко виконуé команди в÷ителÿ.

• Із приміщеннÿ треба виходити швидко, але без паніки 
і метушні.

• Не штовхаéсÿ, не відставаé від класу, будü уважним 
і зосередженим.

• Якщо знаєш, що хтосü залишивсÿ у школі, скажи про 
це дорослим.
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ÁЕЗПЕÊА НА ДÎРÎГАХ

Які бувають дороги

Скрізü, де живутü лþди, вони будуþтü дороãи. У містах 
це дороãи з твердим покриттÿм (бруківка, асфалüт), за 
містом і в селах подекуди є ґрунтові дороãи. 

А ÿкі дороãи у вашому населеному пункті?

Заміські дороги

Замісüкі дороãи називаþтü шосе. Зазви÷аé білÿ шосе 
немає тротуарів, тому пішоходи рухаþтüсÿ узбі÷÷ÿм 
назустрі÷ транспорту. 

Переходити шосе можна тілüки там, де дороãу добре 
видно в обидва боки. До÷екаéсÿ, коли поблизу не буде 
транспорту. Переходü дороãу тілüки під прÿмим кутом. 
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Дорожні знаки для пішоходів

Пішоходи, пасажири, водії є у÷асниками дорожнüоãо 
руху. 

Як називаєтüсÿ ÷астина дороãи, призна÷ена длÿ  
пішоходів?

Як називаєтüсÿ ÷астина дороãи, призна÷ена длÿ  
руху транспорту?

Як називаєтüсÿ місце, де пішоходи переходÿтü 
дороãу?

Знаéдітü на малþнках знаки пішохідноãо 
переходу. Що озна÷ає кожен із них?

Знаки «Житлова зона», «Пішохідна зона», «Пішохідна 
доріжка» позна÷аþтü місцÿ, де рух транспорту обмежениé 
або заборонениé. Тут можна спокіéно ходити, біãати, 
ãратисÿ.

Житлова зонаПішохідна зонаПішохідна доріжка

Дорожня розмітка

На проїзніé ÷астині дороãи ÷асто можна поба÷ити 
позна÷еннÿ білоþ, жовтоþ, синüоþ або ÷ервоноþ фарбоþ. 
Це — дорожнÿ розмітка. 

Потоки транспорту, що рухаþтüсÿ у протилежних 
напрÿмках, розділÿþтü осüовоþ лінієþ. 

Місце пішохідноãо переходу позна÷аþтü «зеброþ» 
або доріжкоþ з пунктирних лініé, ÿкщо на переході є 
світлофор. 

На широких дороãах розмі÷аþтü «острівці безпеки», 
де пішоходи можутü зупинитисü і пропустити транспорт.

Знаéди на малþнку осüову лініþ, «зебру», 
«острівецü безпеки». 
Розкажи, ÿк треба правилüно переходити 
дороãу. 
Поÿсни, ÷ому спо÷атку потрібно уважно 
подивитисÿ наліво, а зупинившисü на осüовіé 
лінії або на «острівці безпеки», — направо? 
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НА ПЕРЕХРЕСТІ

Що таке перехрестя

Місце перетину доріã називаþтü перехрестÿм. 
Перехрестÿ буваþтü різної форми, наприклад, Т-подібні, 
хрестоподібні.

Знаéди на малþнках хрестоподібне перехрестÿ.
Знаéди на малþнках Т-подібне перехрестÿ.
Перехрестÿ ÿкої форми є у вашому місті ÷и 
селі?

Регульоване і нерегульоване перехрестя

Якщо на перехресті встановлено світлофор, éоãо 
називаþтü реãулüованим перехрестÿм. Якщо світлофора 
немає — нереãулüованим. 

Знаéди на малþнках реãулüоване і нереãулüоване 
перехрестÿ.
На ÿкому малþнку зображено перехрестÿ, де 
пішоходам заборонено виходити на проїзну 
÷астину дороãи?

Намалþé перехрестÿ, ÿкі є у вашому населеному 
пункті.

1

2

3

4
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Як визначити напрямок руху транспорту

На перехресті автомобілі рухаþтüсÿ не тілüки прÿмо,  
а é повертаþтü убік ÷и розвертаþтüсÿ. Якщо водіé 
збираєтüсÿ повертати направо, він вмикає сиãнал правоãо 
повороту. Якщо він збираєтüсÿ повернути наліво або 
по÷ати розворот, вмикає сиãнал лівоãо повороту.  

Розãлÿнü малþнок. Покажи автомобілü, ÿкиé 
збираєтüсÿ:
• повернути направо;
• повернути наліво;
• розвернутисÿ;
• їхати прÿмо.

Разом із дорослими потренуéсÿ визна÷ати 
напрÿмок руху транспорту на перехресті. 

Як переходити дорогу на перехресті

На реãулüованому перехресті можна перехо-
дити дороãу тілüки на зелениé сиãнал світлофора, 
що стоїтü на протилежному від тебе боці дороãи. 
Коли зелениé сиãнал блимає, по÷инати перехід 
уже не можна. 

Особливо обережним треба бути на нереãулüованому 
перехресті. Переходü там, де є знак «Пішохідниé перехід». 
За÷екаé, коли всі автомобілі проїдутü або зупинÿтüсÿ, 
щоб пропустити тебе. 

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Об’єднаéтесü у дві ãрупи: «водії» (отримуþтü макети 
рулÿ) і «пішоходи». Відпрацþéте правила руху на 
нереãулüованому перехресті. 

Учись переходити дорогу в супроводі дорослих!
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ТВАРИНИ ДÎВÊÎЛА НАС

З давніх-давен порÿд з лþдüми живутü тварини. Їх 
можна зустріти у дворі, в домі, навітü у місüкіé квартирі. 

Розãлÿнü малþнок і приãадаé, ÿк називаþтüсÿ 
«хатинки» тварин.

Об’єднаéтесü у пари і розкажітü, ÷и є у вас 
удома тварини. 
Як їх звутü? 
За що ви їх лþбите?

Як доглядати за домашніми тваринами

Домашні тварини потребуþтü належноãо доãлÿду, 
інакше вони можутü захворіти. Наприклад, ÿкщо у 
тебе живе папуãа, треба в÷асно ãодувати éоãо, наливати 
води÷ки, ÷истити клітку. Також домашнім улþбленцÿм 
необхідно робити щепленнÿ у ветеринара.

Станüте в коло і розрахуéтесÿ на песиків, 
котиків, півників, поросÿт. Заплþщітü о÷і é 
об’єднаéтесÿ в ÷отири ãрупи за допомоãоþ 
звуків, ÿкими «розмовлÿþтü» ці тварини.

У ãрупах обãоворітü, ÿк слід доãлÿдати за 
«вашоþ» твариноþ. 

Розкажітü про це класу.

Завжди мий руки після спілкування з тваринами! 
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Правила поведінки з тваринами

На жалü, не кожен домашніé улþбленецü добре 
вихованиé. Тому ÿкщо хо÷еш поãратисÿ з ÷ужим котом 
÷и собакоþ, запитаé у ãосподарÿ, ÷и це безпе÷но. Не слід 
ãратисÿ з бездомними тваринами, адже навітü маленüке 
кошенÿ може заразити тебе небезпе÷ноþ інфекцієþ. 

Якщо на тебе ãавкає бездомниé пес, нахилисü до 
землі, ніби піднімаєш камінü, або візüми до рук палицþ. 
Зазви÷аé цüоãо достатнüо, щоб собака відступив. 
Повілüно відходü, не повертаþ÷исü до нüоãо спиноþ. 
Якщо злÿкаєшсÿ і по÷неш тікати, він може розцінити це 
ÿк слабкістü і напасти. 

Розкажітü у класі випадки, коли на коãосü напав 
собака ÷и коãосü подрÿпав кіт. Як ви думаєте, 
цüоãо можна було уникнути?

Розпитаéте дорослих, ÷и нападали на них коли-
небудü тварини. Як це трапилосÿ? Що вони 
робили в такіé ситуації? 

Êоротке інтерв’ю

Що собака друã лþдині,
зрозуміло і дитині.
На знаннÿ закону цüоãо 
інтерв’þ берем в булüдоãа:
— Вам це твердженнÿ знаéоме?
В÷или в школі? Чули вдома?

— Гадки жодної не маþ.
Про закон не ÷ув, не знаþ.
Як нав÷ала вдома мама, —
ÿ ãанÿвсÿ за котами,
а у студіÿх соба÷их
дисципліни в÷у куса÷і.

Білüше запитанü не маєм, —
ноãи в руки, відступаєм.

Леся Вознюк

Запам’ятай!

• Не підходü до тварини, ÿка шипитü, ãар÷итü, ãавкає.

• Тримаéсÿ на відстані від кота ÷и собаки, ÿкиé їстü 
або щосü охоронÿє, особливо своїх дитин÷ат.

• Не нападаé жартома на ãосподарÿ собаки — тварини 
жартів не розуміþтü. 

• Не заходü туди, де написано: «Обережно: злиé пес!».

• Скажи батüкам і звернисü до лікарÿ, ÿкщо тебе 
вкусила тварина. Вона може бути хвора на сказ.
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ВІДПÎЧИНÎÊ НА ПРИРÎДІ

Ліс ãарниé будü-ÿкої пори року. Та особливо вабитü він 
навесні, коли все навкруãи розквітає і птахи наповнþþтü 
éоãо радісним співом. Та пам’ÿтаé, що ліс — не твоÿ 
квартира. Тут можна заблукати ÷и зустріти диких тварин. 

Які тварини зображені на малþнку? 

Коãо з них боÿтüсÿ мешканці лісу?

Розпитаé дорослих, ÿкі дикі тварини є у вашіé 
місцевості.

Відãадаéте заãадки про птахів.

Загадки про птахів

Тук-тук-тук, тук-тук-тук —
лине лісом переãук.
Телеãрами всім завзÿто
відправлÿє з пошти _ _ _ _ _.

Довãоноãиé і цибатиé,
виéшов з хати поãулÿти.
Жабки з острахом здалека
упізнали в нім _ _ _ _ _ _. 

Жовтоãруді щебетушки
маþтü ÷орні капелþшки,
сірі лапки, білі щі÷ки,
називаþтüсÿ _ _ _ _ _ _ _.

У ÷ервонім фартушку
птах стрибає по сніжку
і розпитує сини÷ку
про наéближ÷у ãодівни÷ку.

Понад хмарами літає,
пилüно здоби÷ виãлÿдає.
Як поба÷итü її — вмитü
камінцем униз летитü.  

Швидко ласти одÿãнула
і до рі÷е÷ки ÷курнула.
Покупаласü, стрепенуласü
і сухоþ повернуласü. 

Леся Вознюк

Намалþé дику тваринку, ÿку ти зустрів на 
проãулÿнці. 

Виãотовте плакат «Хто в лісі (у степу) живе».
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Збираємося на прогулянку до лісу

Проãулÿнки на природі — ÷удовиé відпо÷инок длÿ 
всієї родини. Але іду÷и до лісу ÷и парку, не забудü 
одÿãнути міцне взуттÿ і щілüниé одÿã, ÿкиé захиститü 
від подрÿпин і кліщів. 

Допоможітü Оленці та Боãдану обрати одÿã 
і взуттÿ длÿ проãулÿнки на природі.

Правила поведінки у лісі

Ми помітили — в дуплі
біл÷енÿта є малі.
Та казали мама é тато,
що не слід їх за÷іпати.

Їжа÷ка в траві знаéшли,
оминули та é пішли.

Раптом заé÷ик довãовухиé
дременув з кущів щодуху.
Зупинилисü за÷екати,
щоб éоãо не налÿкати.

Ми звірÿток розумієм,
шкоди їм не заподієм,
щоб мандрівка лісова
всім безпе÷ноþ була.

Леся Вознюк

Êорисні поради

• Ходи до лісу тілüки з дорослими.

• Не руéнуé ãнізда птахів і нори тварин.

• Не бери до рук дитин÷ат диких тварин — вони можутü 
÷ерез це заãинути.

• Небезпе÷но ãладити дику тварину, ÿка не тікає 
від тебе — вона може бути хвора.

• Не лізü у ÷аãарники — там можна подрÿпатисü 
і натрапити на зміþ.

• Якщо ти поба÷ив дику тварину, обережно відходü 
туди, звідки приéшов, тримаþ÷и її в полі зору. 
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Правила надання першої допомоги

Під ÷ас проãулÿнок, катаннÿ на велосипеді, роликах не 
завжди вдаєтüсÿ уникнути синців і подрÿпин. Якщо ти 
забивсÿ, приклади до цüоãо місцÿ щосü холодне, і синецü 
буде меншим. Подрÿпина — це ушкодженнÿ шкіри. Щоб 
у неї не потрапила інфекціÿ, треба в÷асно надати першу 
допомоãу. 

ПРАКТИЧНА РОБОТА

У парі з однокласником потренуéтесÿ надавати першу 
допомоãу при невеликих подрÿпинах. Спо÷атку один із 
вас буде «лікарем», а потім друãиé.

САМ СÎÁІ ЛІÊАР

Якби не було болю

Усі лþди боÿтüсÿ болþ. Але саме білü повідомлÿє нам, 
що з орãанізмом щосü неãаразд. Уÿви, що ти поранивсÿ, а 
болþ не від÷уваєш. Замістü лікуватисÿ, ти не звертатимеш 
на рану уваãи. У неї можутü потрапити мікроби, і вона 
ãоїтиметüсÿ не один-два дні, а тижденü ÷и навітü місÿцü. 

Об’єднаéтесü у пари. Розкажітü про випадки, 
коли у вас щосü боліло.

• Як це сталосÿ?

• Що ти робив?

• Хто тобі допоміã?

Якщо в тебе щось болить, скажи про це дорослим.

1. Вдÿãни захисні 
рукави÷ки. 

2. Промиé подрÿпину 
прото÷ноþ водоþ з милом.

3. Продезінфікуé краї 
éодом ÷и зеленкоþ.

4. Заклеé леéкопластиром 
з марлевоþ вставкоþ. 
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Îбережно: комахи!

Улітку важко вбереãтисÿ від укусів комарів. На місці 
укусу може з’ÿвитисÿ пухирецü, ÿкиé дуже свербитü. 
Якщо місце укусу змастити éодом ÷и зеленкоþ, воно 
перестане свербіти. 

Коли ти раптом від÷ув різкиé пеку÷иé білü, можливо, 
тебе вкусила бджола, оса або джмілü. 

• Перевір, ÷и є у тому місці жало. Якщо так, треба éоãо 
витÿãнути.

• Промиé уражене місце холодноþ водоþ і протри 
спиртом ÷и одеколоном. 

• Приклади щосü холодне.

Îголошення

Діти! Ми, місцеві оси,
переконливо вас просим
із солодким не ãулÿти,
нас і бджіл не дратувати.
Дуже лþбим солоденüке
і злітаємосü швиденüко.
Можем вжалити-вкусити,
бо не вмієм попросити.

Пісенька джмеля

Джмелик пісенüку співав,
школÿрів застеріãав:
— Де трава, барвисті квіти,
не ãулÿéте босі, діти,
ÿ дрімаþ на осонні,
можу вжалити спросоннÿ.

Сумний кліщ

Між високої трави÷ки
éшли малÿта невели÷кі.
Одÿãнули молодці
÷ереви÷ки і штанці.
Сумно кліщ услід дививсÿ:
— Знову ÿ не пожививсÿ.

Леся Вознюк

Про÷итаéте вірші. 

Назвітü правила захисту від укусів комах.
Якщо набряк збільшується або погіршується 

самопочуття, слід негайно звернутися до лікаря.
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Розділ 4

ЗДОРОВИЙ ДУХ
Перевір себе

Поÿсни, ÷ому художник поставив стріло÷ку перед 
одним із пішоходів і хрестики перед двома іншими.

Смаки і захоплення 
людини

Правила літнього 
відпочинку

Друзі з особливими 
потребами

Небезпека 
алкоголю
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СМАÊИ І ЗАХÎПЛЕННЯ

У кожного свій смак

Як ти думаєш, ÷ому в маãазинах так баãато різних 
продуктів і товарів? Це тому, що у лþдеé різні смаки. 
Одні полþблÿþтü ванілüне морозиво, інші — ескімо, 
шоколадне ÷и фруктове. Одному подобаєтüсÿ синіé колір 
одÿãу, іншому — білиé або ÷ервониé. Тому в маãазинах 
є товари на будü-ÿкиé смак.

Об’єднаéтесü у пари і розкажітü про свої смаки. 
Знаéдітü три ре÷і, в ÿких ваші смаки збіãаþтüсÿ, 
і три — в ÿких відрізнÿþтüсÿ.

Поміркуéте, що озна÷ає прислів’ÿ «Про смаки 
не спере÷аþтüсÿ».

Інтереси і захоплення

Лþди маþтü не лише різні смаки, а é різні захопленнÿ. 
Захопленнÿ — це те, ÷им ти заéмаєшсÿ у вілüниé ÷ас. 
Хтосü лþбитü ÷итати, а хтосü — ãрати на музи÷них 
інструментах, малþвати ÷и танцþвати. Розãлÿнüте 
малþнок і скажітü, ÷им захоплþþтüсÿ діти.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

1. Намалþé своє захопленнÿ. 

2. Виãотовте плакат «Захопленнÿ нашоãо класу».

3. Удома візüмітü інтерв’þ у батüків. Розпитаéте, ÷им 
вони захоплþвалисü у вашому віці, про їхні теперішні 
інтереси і захопленнÿ. 
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Складний експеримент

Хтосü ãалактики вив÷ає
у потужниé телескоп.
Хтосü мікроби розãлÿдає 
в електронниé мікроскоп. 
Я поãодивсÿ б охо÷е
на складниé експеримент:
їсти шоколад досхо÷у
замістü супу і котлет.
У дослідженнÿх існує
прикриé лиш один момент, —
«Тато-банк» не фінансує
цеé складниé експеримент.

Леся Вознюк

Розкажітü, про ÿкі захопленнÿ éдетüсÿ у вірші. 

Чому тато не підтримує цеé експеримент?

Смаки, захоплення і здоров’я

На жалü, деÿкі смаки і захопленнÿ можутü шкодити 
здоров’þ. Розãлÿнü малþнок і розкажи, ÿкі смаки і 
захопленнÿ є корисними длÿ здоров’ÿ дітеé, а ÿкі — 
шкідливими.

Назвітü приклади захопленü, ÿкі зміцнþþтü 
здоров’ÿ. 

Навчись відрізняти корисне від шкідливого і завжди 
обирай корисне!
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ДРУЗІ ЗА ІНТЕРЕСАМИ

Світ захоплень

Тобі нудно, не знаєш, ÿк розважитисÿ? Озирнисü 
довкола, і ти поба÷иш, що існує безлі÷ цікавих занÿтü. 
Розãлÿнü малþнки і розкажи, що роблÿтü діти. 

Об’єднаéтесü у дві ãрупи (хлоп÷ики і дів÷атка).

Напишітü на маленüких папірцÿх ÿкомоãа 
білüше своїх захопленü. 

Розподілітü ваші записи на три ãрупи: те, ÷им 
заéмаþтüсÿ переважно хлоп÷ики; переважно 
дів÷атка; і хлоп÷ики, і дів÷атка. 

Разом веселіше

Захопленнÿ приносÿтü білüше користі і задоволеннÿ, 
ÿкщо заéматисÿ улþбленоþ справоþ разом із друзÿми. 

По ÷ерзі розкажітü про свої захопленнÿ.

Назвітü ті захопленнÿ однокласників, ÿкі вам 
наéбілüше сподобалисÿ.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Влаштуéте шоу талантів і презентуéте своє захопленнÿ: 
принесітü з дому своþ колекціþ, приãостітü власнору÷ 
приãотовленоþ стравоþ або покажітü те, що вмієте добре 
робити.
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Друзі з особливими потребами

Пору÷ із тобоþ можутü жити ÷и нав÷атисÿ діти з 
особливими потребами. Це — хлоп÷ики або дів÷атка, у 
ÿких слабке здоров’ÿ, ÿкі поãано ба÷атü або ÷уþтü, ÿкі 
пересуваþтüсÿ в інвалідному візку. Але вони, ÿк і всі 
діти, потребуþтü поваãи і підтримки. 

Про÷итаé історіþ з мулüтфілüму про Сміша-
риків на наступніé сторінці.
Як ти ставишсÿ до тих, хто не може робити 
тоãо, що в тебе добре виходитü?
Що ти можеш зробити, ÿкщо хтосü при тобі 
ображає слабшоãо?

Чавунець не грає

Якосü зібралисÿ на ãалÿвинці під деревом Крош, 
Їжа÷ок та Бібі é вирішили поãрати у баскетбол. Їжа÷ок 
закинув м’ÿ÷а, потім Крош закинув, а Бібі потÿãнувсÿ до 
м’ÿ÷а, та éоãо перехопив Крош. Прикро!

— Кроше, а ÿк же Бібі? — запитав Їжа÷ок. — Тепер 
éоãо ÷ерãа.

— Ти що? Чавунецü не ãрає! Він же робот, не такиé, 
ÿк ми, éому формули подаваé, зада÷ки. Чавунцеві в наші 
іãри нецікаво ãрати.

— Може, нехаé він сам вирішитü?
— Що тут вирішувати? — по÷ав було Крош і раптом 

замовк. Бібі маéстерно закинув м’ÿ÷ у корзину.
— Клас! — виãукнув Крош. — Ану даваé ще! 
І вони продовжили ãру втрüох.

Поруч з нами завжди є люди, 
в яких можна навчитися чогось хорошого.
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РЕÊЛАМА І ЗДÎРÎВ’Я

Твої рішення

Коли ти був маленüкиé, усі рішеннÿ за тебе приéмали 
дорослі. Тепер ти вже друãокласник, і тобі дедалі ÷астіше 
доводитüсÿ робити вибір самостіéно. Розãлÿнü малþнок і 
розкажи, ÿкі рішеннÿ приéмаþтü твої однолітки.

Назви рішеннÿ, ÿке тобі довелосÿ приéнÿти 
сüоãодні вранці. 

Приãадаé правило, ÿке допомаãає приéмати 
зважені рішеннÿ (с. 74). 

Реклама і здоров’я

Іноді ти не знаєш, ÿку рі÷ краще придбати, і звертаєшсÿ 
за порадоþ до батüків ÷и друзів. Або купуєш те, що 
поба÷ив у рекламі. Та реклама — ненадіéниé порадник. 
Вона може заохо÷увати купувати ре÷і, ÿкі тобі не потрібні, 
або продукти, шкідливі длÿ здоров’ÿ. 

Розкажітü про ситуації, коли ви просили купити 
щосü під впливом реклами. Чи можна було 
обіéтисÿ без цієї покупки?

Мета реклами — продати товар.
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Про÷итаéте вірш «Серãіéко і реклама».
Назвітü продукти, ÿкі ÷асто рекламуþтü. 
Назвітü продукти, ÿкі рідко рекламуþтü.
Які з них є кориснішими длÿ здоров’ÿ?

Сергійко і реклама

Дивилисü ÷ипси на Серãіéка із реклами — 
підсмажені, з рум’ÿними боками.
Хотілосü біãти і одразу купувати,
та навітü дозволу у мами не спитати.
В рекламі дружно ÷ипсами хрумтіли,
хвалили, насолоджуþ÷исü їли.
Із шинкоþ та сиром, із ãрибами
просили: «З’їж їх, не запитуé в мами!»
Але Серãіéко впевнено тримавсÿ
і на спокуси ÷ипсів не піддавсÿ.
Засвоїв, що нав÷аþтü не реклами,
а в школі та поради тата é мами.

Леся Вознюк

Корисні продукти не потребують зайвої реклами.

АЛÊÎГÎЛЬ І ЗДÎРÎВ’Я

Небезпека алкоголю

Алкоãолü — це ре÷овина, що міститüсÿ в пиві, вині, 
ãорілці. Алкоãолü дуже небезпе÷ниé длÿ життÿ і здоров’ÿ 
лþдеé. Білüшістü аваріé і нещасних випадків на дороãах 
і підприємствах траплÿ þтüсÿ з вини тих, хто зловживає 
алкоãолем. 

Розãлÿнü малþнок і про÷итаé назви деÿких 
внутрішніх орãанів, на ÿкі зãубно впливає 
алкоãолü.

Алкоголь може стати причиною
отруєння, травмування, тяжких хвороб.
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Алкоголь і діти

Алкоãолü особливо небезпе÷ниé длÿ дітеé, адже маса 
їхнüоãо тіла набаãато менша, ніж у дорослих. Тому 
навітü ковток алкоãолþ може спри÷инити в дитини тÿжке 
отруєннÿ. 

Закон заборонÿє продаж алкоãолüних напоїв лþдÿм 
до 18 років. Длÿ захисту дорослих на кожніé плÿшці є 
попередженнÿ про шкідливістü алкоãолþ.

Запам’ятай!

• Алкоãолü наéбілüше шкодитü дитÿ÷ому орãанізмові.
• Якщо тобі пропонуþтü спробувати алкоãолüниé напіé, 

рішу÷е скажи «НІ».
Щоб розважатися і весело проводити час, 

алкоголь не потрібен!

Розваги та алкоголь

Дехто з дорослих думає, що алкоãолü допомаãає 
веселитисü і розважатисÿ. Але длÿ справжніх розваã 
алкоãолü не потрібен.

Розãлÿнüте малþнки і назвітü те, ÷им не можна 
заéматисÿ післÿ вживаннÿ алкоãолþ.

Як ви думаєте, ÷ому?
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ПРАВИЛА ЛІТНЬÎГÎ ВІДПÎЧИНÊУ

Ура, канікули!

Осü і закін÷ивсÿ нав÷алüниé рік. Попереду довãі літні 
канікули. Ти маєш провести їх весело і з користþ длÿ 
здоров’ÿ. Длÿ цüоãо не обов’ÿзково їхати десü далеко. 
Вживаé білüше ово÷ів і фруктів, не забуваé їх ретелüно 
мити, пиé білüше води, білüше ãулÿé на свіжому повітрі. 

Êорисні поради

• Граéсÿ тілüки у дозволених місцÿх.
• Обходü стороноþ пустирі, будівелüні маéдан÷ики.
• На велосипеді, самокаті, роликових ковзанах катаéсÿ 

там, де немає транспорту.
• Не бери до рук незнаéомі предмети.
• До лісу, рі÷ки, озера ходи тілüки з дорослими.

Як потрібно засмагати

На пісо÷ку ми лежали 
і на плÿжі засмаãали.
Сонце ãріло, припікало,
але нас не налÿкало:
ãралисü, біãали, пірнали
і на сонце не зважали.
А уве÷ері все тіло
запекло é по÷ервоніло.
Що ж порадити малÿтам,
ÿк потрібно засмаãати?

Леся Вознюк

Êорисні поради

• Спекотноãо днÿ білüшу ÷астину ÷асу намаãаéсÿ 
проводити у затінку.

• Обов’ÿзково вдÿãаé на ãолову панамку ÷и кепо÷ку.
• Носи одÿã з леãких натуралüних тканин.
• Змащуé відкриті ділÿнки тіла сонцезахисним кремом.
• Засмаãаé зранку до 10-ї ãодини або надве÷ір післÿ 

16-ї ãодини.

Дорослі завжди повинні знати, де ти гуляєш. Відчувши нудоту, запаморочення, біль на шкірі, 
скажи про це дорослим.
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ДОДАТКИ
Матеріали для додаткового читання

Ледача подушка*

Маленüкіé Яринці треба рано-рано вставати, щоб до 
школи éти. А не хо÷етüсÿ, оé ÿк не хо÷етüсÿ! Вве÷ері 
питає Яринка у дідусÿ:

— Дідусþ, ÷ому вранці вставати не хо÷етüсÿ? Нав÷ітü 
мене, дідусþ, спати так, щоб хотілосü вставати і éти до 
школи.

— Це подушка в тебе леда÷а, — відповів дідусü. 
— А що ж їé зробити, щоб не була леда÷оþ?
— Знаþ ÿ одну таємницþ, — пошепки сказав дідусü. — 

Ото саме тоді, ÿк вставати не хо÷етüсÿ, візüми подушку, 
винеси на свіже повітрÿ, добре вибиé її кула÷ками — 
вона і не буде леда÷оþ.

— Справді? — зраділа Яринка. — Я так i зроблþ 
завтра.

Ще дуже рано, а треба збиратисü до школи. Не хо÷етüсÿ 
вставати Яринці, але треба ж нарешті подушку пров÷ити, 
лінощі з неї вибити.

Схопиласü Яринка швиденüко, одÿãласÿ, взÿла подушку, 
винесла на подвір’ÿ, поклала на лавку — та кула÷ками 
її, кула÷ками. Повернуласÿ до хати, поклала подушку на 
ліжко — та é умиватисÿ. А дідусü у вуса посміхаєтüсÿ.

Василь Сухомлинський

Мийдодір*

Сценарій п’єси за твором Корнія Чуковського

Дійові особи:
Бруднулÿ
Миéдодір
Щітки — 2 особи
Мило і Губка
Крокодил
Кокоша і Тотоша

Бруднуля стоїть посеред кімнати, книжка під ліжком.

Áруднуля

Простирадла
Повтікали,
Ковдра — з ними за поріã.
І подушка,
Мов скакушка,
Мов та жаба-скрекотушка,
Пострибала, хо÷  без ніã.
Я за сві÷ку —
Сві÷ка в пі÷ку!
Я за книжку —
Утекла
І під ліжко
Залÿãла!
Хо÷у ÿ напитисü ÷аþ,
Але що це? Сам не знаþ!
Самовар  міé, повниé вщертü,
Утікає шкеребертü!

* До теми «Режим днÿ». * До теми «Гіãієна школÿра».
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Тож від тебе é штаненÿта,
Сміх сказати, штаненÿта
Гетü від тебе подалисü!
Рано-вранці на світанку
Умиваþтüсÿ ка÷ата,
Кошенÿта, é мишенÿта,
І жу÷ки, і паву÷ки.
Тілüки ти не умивавсÿ,
Замазуроþ зоставсÿ,
І втекли від замазури
І штанці, і ÷обітки.
Я — Великиé Умивалüник,
Славнозвісниé Миéдодір,
Умивалüників На÷алüник
І мо÷алок Командир!
Тілüки тупну ÿ ноãоþ,
Тілüки крикну: «Воþватü!» —
У кімнату цþ þрбоþ
Умивалüники влетÿтü
І заãавкаþтü, завиþтü,
Заскреãо÷утü, завищатü
І брудноãо замазуру
Всі ухоплÿтü ÷имскоріш,
Просто в рі÷ку,
Просто в рі÷ку
З ãоловоþ полетиш!

Áруднуля
Стукнув він у мідниé таз,
Закри÷ав: — Кара-бараз! —
І щітки попідбіãали,
Задир÷али, затріщали
І даваé мене вмиватü,
Ще é приказуватü:

Що зробилосü?
Що зробилосü?
І від ÷оãо
Все круãом
Підхопилосü,
Завертілосü,
Закрутилосÿ млинком?
Утþãи
За ÷обітками,
Чобітки
За пиріжками,
Пиріжки
За тарілками,
Ко÷ерãа
За поÿском —
Все літає,
Утікає,
Що аж курÿва стовпом!
Тут із маминої спалüні
Клишоноãиé і кривиé
Вибіãає умивалüник
І кри÷итü мені, страшниé:

Входить Мийдодір.

Мийдодір

Ах, неãарне, не÷упарне,
Неумите поросÿтко!
Чорне, ніби сажотрус,
Ти на себе подивисü:
В тебе вакса за ушима,
В тебе клÿкса під о÷има,
В тебе руки — ãидко взÿти!
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Вбігають Щітки, труть бруднулю.

Щітка 1

Я бруднулþ миþ, миþ,
Миþ носа, миþ шиþ.

Щітка 2

Ти, бруднуле, не забудü, —
Чистим, ÷истим, ÷истим будü!

Вбігають Мило і Губка, ганяються за бруднулею.

Áруднуля

Тут і мило підлетіло,
З мила піна потекла,
І шуміла, і шипіла,
І жалила, ÿк бджола!

Я від ãубки із кімнати
Прудко кинувсÿ тікати,
А вона услід біжитü,
Ще é ãукає: — Геé, ловітü!

Враз до парку ÿ приско÷ив,
Оãорожу переско÷ив, 
Губка все за мноþ м÷итüсÿ
І кусає, ÿк вов÷ицÿ.

Аж дивлþсü:
Міé друã хорошиé,
Крокодил стариé іде.
Він Тотошу і Кокошу
На проãулÿнку веде.

Входить Крокодил з Тотошею і Кокошею.

Áруднуля

Губку вмитü він проковтнув,
Як цукеро÷ку ãлитнув.
А тоді ноãоþ — туп,
Ще é кри÷итü,
Він двома ноãами — ãуп,
Ще é ãар÷итü:

Êрокодил (тупотить ногами)
Ти бруднішиé, ніж землÿ! 
Забираéсÿ звідсілÿ! 
А ÿк ні, то дожену, 
Розтоп÷у і проковтну!

Áруднуля

Ех, ÿк кинусü ÿ додому утікатü!
Як візüмусü ÿ руки, ноãи обмиватü!
Милом, милом, 
Милом, милом
Умивавсÿ без кінцÿ.
Змив і ваксу, 
І ÷орнило
З неумитоãо лицÿ.
Враз штанці мої вбіãаþтü
І до ніã мені плиãаþтü.

А за ними é пиріжок:
— Ну-бо, їж мене, дружок! —
А за ним і бутерброд
Підлетів — і прÿмо в рот!

От і книжка повернуласü,
З неþ é зошит-молодецü,
Арифметика метнуласü
Із абеткоþ в танецü.
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Словничок

Ветеринар — лікар, ÿкиé лікує тварин.

Висипка — пухирці на шкірі, можутü свід÷ити про 
інфекціéне захворþваннÿ.

Вітаміни — корисні длÿ здоров’ÿ ре÷овини, ÿкі містÿтüсÿ 
у свіжих ово÷ах, фруктах та інших продуктах.  

Дезінфекція — знищеннÿ мікробів за допомоãоþ éоду або 
інших засобів дезінфекції. 

Евакуація — орãанізоване виведеннÿ лþдеé із небезпе÷ної 
зони.

Епідемія — швидке поширеннÿ інфекціéноãо захво рþ-
ваннÿ.

Зважені рішення — те, що лþди роблÿтü післÿ обмір кову-
ваннÿ ситуації. 

Імунітет — здатністü орãанізму захищатисÿ від інфекціé. 

Карантин — закриттÿ шкіл під ÷ас епідемії ãрипу та інші 
заходи проти поширеннÿ інфекціé.

Караул — віéсüкова охорона. 

Мікроскоп — прилад, ÿкиé збілüшує зображеннÿ у сотні 
або тисÿ÷і разів. 

Столовий етикет — правила поведінки за столом.

Стоматолог — лікар, ÿкиé лікує зуби. 

Щеплення  (вакцинація) — меди÷на процедура, ÿка захищає 
від зараженнÿ наéнебезпе÷нішими інфекціÿми.

Тут Великиé Умивалüник,
Славнозвісниé Миéдодір,
Умивалüників На÷алüник
І мо÷алок Командир,
Підбіãає, і танцþє,
І цілує, é каже так:

Мийдодір

От тепер  тебе лþблþ ÿ,
От тепер  тебе хвалþ ÿ,
Ти вже білüше не бруднулÿ,
А ÷истесенüкиé хлоп÷ак!

Усі разом

Треба, треба умиватисü,
Умиватисü треба нам!
Ви, бруднулі, 
Замазулі,
Сором вам! 
Сором вам!

Хаé славитüсÿ мило пашисте,
Рушник хаé прославитüсÿ ÷истиé,
Хвала порошкові зубному
І ãребінцеві ãустому!

Даваéте ж бо митисü, купатисü,
Пірнатü, хлþпотатü, полоскатисü
У но÷вах, у мисці, у ванні,
В струмку, у ставку, в океані,
І в рі÷ці, і в бані 
Старі é молоді, —
Слава дові÷на воді!

Корній Чуковський (скорочено)
Переклав з російської Максим Рильський
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