Плани-конспекти з основ здоров’я

3 КЛАС

ОРІЄНТОВНЕ ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
№

Зміст навчального матеріалу

з/п
Людина та її здоров'я (2 год)
1

Показники здоров'я. Завдяки чому людина рухається

2

Здоровий спосіб життя. Практична робота: складання
власних правил здорового способу життя

Фізична складова здоров'я (7 год)
3

Працездатність учня. Активний відпочинок.
Практична робота: складання правил відпочинку на
природі, біля школи, у дворі

4

Вибір їжі та страв. Культура харчування

5

Практична робота: вивчення маркування харчових
продуктів

6

Корисні та шкідливі мікроби

7

Запобігання інфекційним хворобам. Практична
робота: моделювання поведінки під час епідемії грипу

8-9

Чинники природи, що сприяють збереженню здоров'я.
Тематичне оцінювання

Соціальна складова здоров'я (22 год)
10

Сім'я як чинник здоров'я. Практична робота: рольова
гра «Батьки і діти»

Дата

11

Ставлення до ВІЛ-позитивних людей. Практична
робота: моделювання ситуацій спілкування з ВІЛпозитивними людьми

12

Вплив куріння й алкоголю на здоров'я дитини

13

Твоя домівка

№

Зміст навчального матеріалу

з/п
14

Права дитини на здоров'я в сім'ї та суспільстві

15

Безпека вдома. Тимчасове вимкнення електричного
світла. Тематичне оцінювання

16

Безпечна електрика

17

Практична робота: проект «Ми бережемо
електроенергію!»

18

Небезпека від вогню. Що таке евакуація

19

Пожежонебезпечні предмети. Вибухонебезпечні
предмети. Практична робота: ситуаційна гра «Дії під
час пожежі». Практична робота: рольова гра
«Викликаємо служби 101, 102, 103, 104»

20

Безпека в школі. Правила поведінки в школі.
Практична робота: моделювання ситуацій поведінки в
школі

Дата

21

Дорога з обмеженою оглядовістю. Ознайомлення з
дорожніми знаками.
Практична робота: виявлення місць з обмеженою
оглядовістю на дорогах, прилеглих до школи. Вчимося
безпечно переходити дорогу

22

Дорога за несприятливих умов. Практична робота:
«читання» учнями дорожніх знаків «Рух пішоходів
заборонено», «Слизька дорога»

23

Залізничний переїзд. Практична робота: «читання»
учнями дорожніх знаків «Залізничний переїзд»,
«Одноколійна дорога» тощо. Встановлення зв'язку між
ДТП і порушеннями правил дорожнього руху

24

Ти — пасажир

25

Метро — підземний транспорт. Ти на екскурсії

26

Небезпечні місця для розваг. Незнайомі люди.
Тематичне оцінювання

2728 Природні лиха: гроза, буря, землетрус, повінь
29

Безпечний відпочинок

Исихічна й духовна складові здоров'я (6 год)
30

Не дикі, але небезпечні. Практична робота:
моделювання ситуацій «Зустріч з незнайомою
твариною»

№

Зміст навчального матеріалу

Дата

з/п
31

Надання першої допомоги при укусах, порізах,
кровотечі з носа, потраплянні смітинки в око

32

Увага й пам'ять. Практична робота: тренування уваги
й пам'яті

33

Спілкування у родині, з однокласниками, друзями

34

Поведінка, звички та здоров'я. Корисні й шкідливі
звички. Правда і кривда

35

Творчість і здоров'я. Народні традиції здорового
способу життя. Тематичне оцінювання

розробки уроків
УРОК 1
Тема. Показники здоров'я. Завдяки чому людина рухається
Мета: формувати уявлення учнів про значення здоров'я для людини;
вчити називати показники здоров'я, розрізняти показники власного
здоров'я; вчити дітей тренувати м'язи, розвивати витри- валість;
виховувати бажання вести здоровий спосіб життя.
ХіД УРОКУ
Вступне слово вчителя
Учитель. Життя і здоров'я — найбільша цінність. Коли ти здоровий,
то добре працюєш, гарно вчишся. Ти завзято робиш різні спра- ви:
читаєш цікаву книжку, копаєш грядку, прибираєш кімнату, бі- жиш
до магазину, граєшся у м'яча. До показників здоров'я відносять також

фізичні якості, що відповідають віку дитини. Сьогодні ми поговоримо про показники здоров'я та навчимось їх розрізняти.
Робота за підручником (С. 4-7)
Читання тексту на с. 4.
Розгляньте малюнки. Назвіть показники здоров'я дітей, зо- бражених
на малюнках. Укладіть речення за ними.
Чому говорять, що найбільше щастя в житті — здоров'я?
Як поводиться вдома здорова дитина?
Як поводиться в школі здорова дитина?
Які почуття є у здорової дитини?
Як ставиться здорова дитина до оточуючих?
Який настрій у здорової людини? Висновок: у здорової людини
гарний настрій.
Розгляньте малюнки на с. 5. Яких дітей зображено на малюнках?
Доведіть свою думку. Складіть відповідні речення.
Як керує своїми емоціями здорова людина?
Висновок: здорова людина вміє керувати своїми діями, емоціями.
Розгляньте малюнки на с. 6. Яких дітей зображено на малюн- ках.
Доведіть свою думку. Складіть відповідні речення.
Що ви відчуваєте, коли здорові? Що вам приємно? Чим ви милуєтесь? Які робите справи?
Висновок: здорова людина — добра і справедлива.
Розгляньте малюнки на с. 7.

Завдяки чому людина рухається?
Які рухи ви виконуєте за допомогою м'язів?
Що означає «докласти зусиль»? Наведіть приклади.
Що означає «виконувати посильну роботу»? Наведіть приклади.
Що означає «відсутність витривалості»? Наведіть при- клади.
Розгляньте малюнок. Що робить дівчинка? Чи доводилося вам
фарбувати дерева? З якою метою? Чи легка ця робота? Чого треба
докласти? Чи посильна ця робота для школярів?
На правому малюнку зображено силометр. За допомогою си- лометра
вимірюють силу м'язів.
Фізкультхвилинка
Раз — підняли руки вгору. Два — схилилися додолу. Не згинайте,
діти, ноги, Як торкнетеся підлоги. Раз, два, три, чотири — Треба
знову прямо стати, П'ять, шість, сім, вісім — І спочатку починати.
Продовження роботи за підручником
Розгляньте малюнки на с. 8. Розкажіть, роботу яких м'язів зображено
на них. Укладіть відповідні речення.
Чи можна тренувати м'язову витривалість?
Як це робити?
Чи відома вам гра «Завмри — відімри!»? Що вона розвиває?
Робота в зошиті (С. 2-3)
№ 2. Вивчення вірша.

Повинні завжди люди робити вірний шаг. Здоровим має бути і тіло і
душа. Вода, повітря, сонце, зарядка, спорт, режим: Радій життю, мій
друже! Здоров'я бережи!
(О. Чеботарьов)
№ 3. Поясніть прислів'я.
Краще попередити хворобу, ніж її лікувати.
Живи, як треба, — і лікаря не треба.
№ 5. Тест «Так чи ні?» Упізнай показники здоров'я. О Відсутність
болю
О Добрий настрій О Гарна постава О Дзвінкий голос О Добрий апетит
О Дратівливість О Доброзичливість О Кашель О Ясні очі
№ 6. Поясніть прислів'я.
Якщо дитина бігає й грається, то їй здоров'я усміхається.
Здоровому все здорово.
Без уроків фізкультури не зміцниш мускулатури.
Підсумок уроку
Від чого залежить здоров'я?
Розкажіть, як ви почуваєтесь, коли здорові.
Назвіть показники здоров'я людини.
Назвіть показники свого здоров'я.
Згадайте прислів'я про здоров'я.
Як ви тренуєте свої м'язи?

Оцініть свою м'язову витривалість.
УРОК 2
Тема. Здоровий спосіб життя. Практична робота: складання влас- них
правил здорового способу життя
Мета: розширити уявлення учнів про здоровий спосіб життя, про те,
що позитивно, а що негативно впливає на здоров'я; сприяти
виконанню учнями правил здорового способу життя з метою набуття
навичок здорового способу життя; виховувати відповідальність.
ХіД УРОКУ
Вступна бесіда
Учитель. «Здоров'я для людини — найбільша цінність», — каже
народна мудрість. Чому, як ви вважаєте?
Який вигляд має здорова людина?
Що означає бути здоровим?
Чи можете ви сказати про себе: «Я — здоровий»?
Від чого залежить здоров'я?
Що необхідно робити, щоб бути здоровим?
Робота за підручником
Читання тексту на с. 9.
Що негативно впливає на здоров'я?
Якими є наслідки того, що людина не замислюється про збе- реження
здоров'я?
Якою вона стає? У чому шукає розраду?

Розгляньте малюнки. Що негативно впливає на здоров'я? Складіть
відповідні речення.
Що означає «обирати здоровий спосіб життя»?
Яким є життя такої людини?
Які правила здорового способу життя вам відомі? Висновок: здоров'я
— найдорожчий скарб.
Фізкультхвилинка
Раз! Два! Час вставати — Будемо відпочивати. Три! Чотири!
Присідайте, Швидко втому проганяйте. П'ять! Шість! Засміялись,
Кілька раз понахилялись. Сім! Вісім! Час настав Повернутися до
справ.
Продовження роботи за підручником
Розгляньте малюнки і схему на с. 10. Що позитивно впливає на
здоров'я? Складіть відповідні речення.
Про яку людину можна сказати, що вона обрала здоровий спосіб
життя?
Висновок: якщо людина робить усе, щоб зберегти й зміцнити
здоров'я, вона веде здоровий спосіб життя.

5. Робота в зошиті (С. 4-5)
№ 1. Допишіть.
Наше тіло — механізм, Загартовуй о .
№ 3. Вивчення вірша.
Різні правила бувають, Їх дорослі добре знають. Захворіли мишенята,
Бо не слухалися тата.
(О. Чеботарьов)
— Розгляньте малюнки. Чому захворіли мишенята? Дайте звірят- кам
свої поради щодо зміцнення здоров'я та дотримання правил здорового
способу життя.
№ 4. Розгадайте кросворд «Здоров'я».
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Хай в тебе буде гострим, як в орла. (Зір)
Те, чого ти чекаєш від лікаря, коли захворів. (Допомога)
Найвідоміший лікар. (Айболить)
Дуже корисна і смачна їжа, яка росте на деревах. (Фрукти)
Не менш корисна їжа. (Овочі)
Те, що міститься у 4-му й у 5-му пункті цього кросворда. (Вітаміни)

Окріпнуть, якщо вживатимеш багато того, що у 6-му пункті. (М'язи)

№ 5. Практична робота.
Укладіть власні правила здорового способу життя.
№ 6. Поясніть прислів'я.
Бережи одяг, поки новий, а здоров'я, поки молодий. 6. Підсумок уроку
Як ви можете зберегти своє здоров'я?
Що позитивно впливає на здоров'я?
Що негативно впливає на здоров'я?
Чи ведете ви здоровий спосіб життя?
Які поради щодо здорового способу життя ви виконуєте?
Які не виконуєте? Чому?
Чому здоров'я вважають неоціненним скарбом? У власних
міркуваннях спирайтеся на приклади.
За якими ознаками можна розпізнати здорову людину?
УРОК 3
Тема. Працездатність учня. Активний відпочинок. Практична робота:
складання правил відпочинку на природі, біля школи, у дворі
Мета: розширити уявлення учнів про працездатність і відпочинок;
скласти правила відпочинку на природі, біля школи, у дворі; вчити
учнів дотримуватися цих правил; виховувати обережність,
відповідальність.
ХіД УРОКУ
Вступне слово вчителя

Учитель. Праця зміцнює здоров'я людини. Праця буває фізич- ною і
розумовою. Її потрібно чергувати з відпочинком. Усі ці тези ми й
спробуємо обговорити на сьогоднішньому уроці.
Робота за підручником (С. 14-16)
Читання тексту на с. 14.
Що людину зробило людиною?
Що таке працездатність людини?
Розгляньте малюнки на с. 14. Хто що робить? Укладіть від- повідні
речення. Як почуваються члени сім'ї?
Без чого не можна виконувати будь-яку роботу?
Якою стає людина, що не відпочиває?
Чи можна захворіти, якщо не відпочивати?
Що загрожує втомленій людині?
Чому відпочивати потрібно обов'язково?
Як можна відпочити?
Чи можна відпочити, якщо довше полежати?
Чи можна відпочити, якщо посидіти перед телевізором? Висновок:
знайте, що потрібно чергувати види відпочинку: якщо
довго сидів і читав чи писав, потрібно виконати фізичну роботу або
побігати й пострибати.
Розгляньте малюнки про працю і відпочинок школяра Гри- ця на с.
15. Розкажіть, чим він займався після школи. Складіть ре- чення за
малюнками.

Що вам видається неправильним у поведінці хлопчика?
Що ви порадите Грицеві для збереження й зміцнення його здоров'я?
Учитель. Найкорисніші види відпочинку — особисті захоплен- ня,
хобі: ліплення, живопис, спорт, література, танці, колекціону- вання,
розведення рослин тощо.
Висновок: працю слід чергувати з активним відпочинком.
Розгляньте малюнки на с. 16. Укладіть відповідні речення.
Оберіть з наведених видів відпочинку активні.
Що ви найчастіше робите?
Що вам подобається? Що — ні? Чому?
Складіть правила активного відпочинку для власної родини.
Орієнтовні відповіді
Відпочивати активно.
Відпочивати всією сім'єю.
Відпочивати регулярно.
Відпочивати різноманітно.
Фізкультхвилинка
Хмарка сонечко закрила, Слізки срібнії зронила. Ми ті слізки
пошукаємо, У травичці позбираємо. Пострибаємо, як зайчата.
Політаємо, як пташата. Потанцюємо ще трішки, Щоб спочили ручки,
ніжки. Всі веселі? От чудово, А тепер до праці знову.
Продовження роботи за підручником (С. 17)
Через які проміжки часу слід відпочивати, щоб попередити втому?

Учитель. Допомогти відпочити можуть фізичні вправи і фізкультхвилинки. Завдяки їм поліпшується діяльність усіх органів.
Висновок: щоб не втомлюватися і цікаво відпочивати, потрібно
чергувати працю та активний відпочинок.
Практична робота: складання правил відпочинку на природі, біля
школи, у дворі
Орієнтовні відповіді
Грайся спокійно, намагайся не перезбуджуватися.
Грайся обережно, остерігайся травм.
Грайся у рухливі ігри на майданчику.
Грайся так, щоб не заважати дорослим.
Грайся так, щоб не зашкодити природі.
Добирай зручний одяг, що відповідає погоді.
Гра і відпочинок повинні викликати позитивні емоції. Учитель. Удома
має бути місце, де вам зручно працювати, відпочивати.
Розгляньте малюнки в підручнику. Складіть корисні поради щодо
попередження втоми.
Читання вірша Ганни Чубач.
Як ви вважаєте, чому вчитель похвалив Вову?
Як Вова відпочивав?
Робота в зошиті (С. 6-7)
№ 3. Поясніть прислів'я.

Хто день починає із зарядки, у того всі справи в порядку.
№ 4. Розгадайте кросворд «Чим можна зайнятися у вільний час?»
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По вертикалі:
1. Один із вихідних днів. (Неділя)
По горизонталі:
Місце, де ковзаються. (Ковзанка)
Передавати словами прочитане. (Переказ)

Передавати у власність як подарунок. (Дарувати)
Називати числа у послідовному порядку. (Лічити)
Щось або когось зображувати. (Малювати)
Магазин книг. (Книгарня)
3) № 5. Практична робота.
— Розгляньте малюнки. Складіть за ними речення.

Хто з учнів добре відпочине на перерві, а хто — навпаки? Об- ведіть
червоним олівцем тих, хто не відпочине. Назвіть правила від- починку
під час перерви.
Орієнтовні відповіді
За можливості виходь на свіже повітря.
Грайся обережно, остерігайся травм.
Грайся так, щоб не заважати оточуючим.
Грайся спокійно, намагайся не перезбуджуватися.
7. Підсумок уроку
Що таке розумова праця?

Що таке фізична праця?
Як ви працюєте фізично?
Як ви працюєте розумово?
Назвіть умови успішного виконання домашніх завдань.
Які види відпочинку є активними?
Які види відпочинку є пасивними?
Як ви відпочиваєте?
Що вам потрібно для того, аби ви могли виконувати улюбле- ну
роботу під час відпочинку вдома?
Як ви з батьками обладнали куточок для активного відпочин- ку
вдома?
Які правила відпочинку на природі, біля школи, у дворі ви
запам'ятали?
УРОК 4
Тема. Вибір їжі та страв. Культура харчування
Мета: поглибити уявлення учнів про групи їжі; вчити називати групи
їжі, вибирати їжу та страви; прищеплювати навички культу- ри і
гігієни правильного харчування; виконувати обачливість, акуратність.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва
«Ранок», зокрема плакати «Фрукти і ягоди», «Овочі», «Продукти
харчування».
ХіД УРОКУ
Вступне слово вчителя

Учитель. Харчування — неодмінна умова нашого життя. Без їжі ми не
можемо жити. Як ви вважаєте чому?
Ось саме про їжу — корисну й шкідливу для нашого організ- му — ми
сьогодні й поговоримо.
Робота за підручником (С. 18-19)
Читання тексту.
Для чого людина їсть?
Що ми отримуємо з їжею?
Чому корисно їсти регулярно, у певні години?
Який режим харчування є найкориснішим?
Чому шкідливо вживати їжу похапцем?
Чому шкідливо вживати їжу набагато раніше від установле- ного
часу?
Чому, якщо ви займаєтесь спортом, то з'їдаєте більше?
Чому більше хочеться їсти, коли багато часу проводиш на сві- жому
повітрі, активно рухаєшся?
Чому, якщо надворі холодно, слід вживати більше гарячих страв?
Висновок: корисна для здоров'я їжа — достатня за кількістю і
різноманітна за складом.
Учитель. У всіх є власні смакові уподобання. Хтось більше полюбляє
м'ясні продукти, хтось, навпаки, — рибу. Декому смакують молоко і
каші або страви з овочів і фруктів. Є й такі, які намагають- ся їсти й
пити лише «смачненьке»: копчену ковбасу, морозиво, чіп- си,
пиріжки, шоколад, пепсі-колу.

Чи потрібно при виборі їжі орієнтуватися лише на власні уподобання?
У чіпсах, наприклад, немає вітамінів. Чи потрібно їх їсти щодня?
Кока-кола і пепсі-кола містять багато цукру та речовин, які погано
впливають на перетравлювання їжі. Поміркуйте, чи потріб- но пити
такі напої щодня.
Яку їжу називають «штучною»?
Чим вона насичена?
Чому таку їжу недоцільно вживати?
Чому найчастіше саме у яскравих пакетах і пляшках містять- ся
продукти, некорисні для здоров'я?
Висновок: обирати їжу слід за її якістю.
Розгляньте малюнки на с. 19. Пригадайте, які продукти належать до
кожної групи їжі. Назвіть їх.
Від чого залежить якість їжі?
Які загальні правила збереження харчової цінності продук- тів вам
відомі?
Чому готувати страви краще зі свіжих або охолоджених про- дуктів?
Чому відварені м'ясо і риба корисніші, ніж смажені?
Чому варити продукти необхідно в достатній кількості води у
каструлі, закритій кришкою?
У якому вигляді корисно вживати овочі і фрукти?
Чому всі харчові продукти, які вживають у сирому вигляді, необхідно
ретельно вимити під проточною водою?

Учитель. Кожна людина добирає їжу за своїми потребами. Без
допомоги дорослих вам це зробити складно, адже різної їжі дуже багато. Слід зважити й на те, що традиційно їдять у родині, які продукти вона може собі дозволити.
Які продукти необхідно вживати щодня?
Які страви української кухні вам відомі?
Які страви інших національних кухонь вам відомі?
Розгляньте малюнки. Які страви ви упізнали? Назвіть їх.
Поміркуйте і скажіть, що потрібно знати для виконання правил
приготування корисної для здоров'я їжі.
Обговоріть вдома з батьками страви, які вживають щоденно у вашій
родині. Складіть меню на найближчий тиждень.
3. Фізкультхвилинка
БДЖІЛКИ
Стали, дітки, у рядок,
Всі підемо на лужок. (Ходьба.)
На квітучому лужку
Гудуть бджілки: «Жу-жу-жу».
Разом з ними політаєм. (Імітаціяруху крил.)
Покрутились вліво-вправо. (Повороти тулуба.)
Глянули, де кращі трави. Пошукали квіточок,
Щоб зібрати з них медок. (Нахили тулуба вперед.)
Політали, покрутились,

Дуже бджілки натомились.
Щоб набратись сили,
Усі дружно сіли. (Присідання.)
Знов шукаєм квіточок,
Щоб зібрать смачний медок. (Головою торкнутися до колін.)
Назбирали? Ого-го!
Всі до вулика бігом. (Біг на місці.)
Побували на лужку,
Скуштували ми медку.
Тепер стали у рядок,
Вертаємось на урок. (Заключна ходьба.)
(В. Чабан)
4. Робота в зошиті (С. 81)
№ 1. Допишіть слова. З'єднайте стрілками речення з відповід- ними
малюнками. Назвіть свою улюблену їжу.
Ум

продуктах є необхідний для кісток і зубів кальцій.

Склянка молока к

, ніж склянка лимонаду.

Їжа, багата на вуглеводи, — головна у твоєму харчуванні. Хліб,
картопля, рис забезпечують тебе енергією на цілий день.
Їжа, багата на білки, важлива для росту й розвитку. Квасоля, м'ясо,
риба, курка і сири містять б .
Жири і солодощі зберігають у тілі тепло, але їх треба вживати

у невеликих кількостях. Ця їжа містить б

шкідливих жи-

рів і м вітамінів.
О

іф

багаті на вітаміни і мінерали.

№ 2. За малюнком укладіть власне меню на сніданок, обід та вечерю,
ураховуючи харчову цінність страв і продуктів. Закресліть продукти,
які не є корисними для здоров'я.

Яєчня, торт, сир, суп, масло, овочі, фрукти, вареники, чай, хліб, курка,
шпроти, сік, печиво, каша з котлетою, цибуля, молоко, йогурт,
лимонад.
Робота із загадками.
В земляній сиджу коморі
А коса моя — надворі. (Морква)
Погуляти в садок вийшла, Щоб зірвати смачну... (вишню).
Синя,соковита Хоч на дереві росте, Містить йод зате. (Слива)

Яків їх в саду нарвав. Ой, які червоні!
У долоні їх узяв — Аж горять долоні. (Яблука)
Блукають мишки у городі, Не завдають нікому шкоди. Мають гарні
зелені сорочки. Здогадалися? Це... (огірочки).
Білі зуби маю, та усі ковтаю,
Довгі коси маю, та не заплітаю. (Кукурудза)
А що то за коні в гаю на припоні, Довгасті, голчасті, зеленої масті,
Нікого не возять, лише солі просять? Оті коні на припоні
Не їдять, не п'ють, а гладшають. (Огірки)
Баран у коморі, а роги — надворі. (Буряк)
Червоні чоботи у землі закопані. (Буряк)
№ 1. Розгадайте кросворд «За столом».
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По вертикалі:
Як ще називають їстівний харч? (Продукти)
По горизонталі:
Розмелене в порошок зерно. (Борошно)
Обов'язковий атрибут весілля. (Коровай)
Смачний виріб з какао та цукру. (Шоколад)
Перед їжею потрібно вимити... (руки).
Після сніданку, обіду чи вечері потрібно... (подякувати).
Не можна одночасно їсти за столом і книгу... (читати).
Поради дитині, яка сіла за стіл
Не відкушуй відразу великі шматки.
Не говори з повним ротом.
Намагайся їсти тихо.
Смажену або варену курку бери із загальної тарілки видел- кою, а
потім можна руками взяти кісточку, щоб її обгризти.
Гарнір набирай на виделку за допомогою ножа або хлібної шкоринки.

Не їж ложкою те, що можна їсти виделкою.
Не їж з ножа — це негарно, до того ж можна порізатися.
Ніж тримай у правій руці, а виделку — у лівій.
Кісточки від компоту виплюнь на піднесену до рота ложечку, а потім
поклади на тарілку.
Не тягнися через увесь стіл за тим, що хочеш з'їсти. Попроси сусіда,
він подасть.
Не вибирай із загальної тарілки те, що сподобалося. Бери край- ній
шматок.
Не вибирай хлібом залишки соусу з тарілки.
Закінчивши їсти, не облизуй ложку. Брудні ніж і виделку по- клади на
свою тарілку.
Не став без дозволу свою брудну тарілку на використану таріл- ку
сусіда.
Розмішавши цукор у чашці, поклади ложечку на блюдце. Не залишай
її в чашці або склянці.
Не сиди боком до столу.
За їжею не читай.
Не скочуй кульки з хліба, не криши хліб, доїдай усі його шма- точки.
5) № 2. Розгляньте малюнки. Пригадайте, з яких казок ці каз- кові
герої. Назвіть їх. (Карлсон, Робін-Бобін-Ненажера, Кіт Мат- роскін)

Хто з цих казкових героїв піклувався про своє здорове харчування?
Хто — навпаки? Що ви їм порадите?
5. Підсумок уроку
Для чого людині необхідно їсти?
Які основні правила харчування вам відомі?
Як ви харчуєтесь щодня?
Які групи їжі вживаєте?
Назвіть страви, які полюбляєте найбільше.
Що ви зробили сьогодні зранку, щоб бути здоровими?
Що зробите для цього ввечері?
Що може трапитись, якщо цього не робити?
Які способи приготування їжі є корисними?
Які правила поведінки за столом ви виконуєте?
Розкажіть, як сервірують стіл у ваших родинах.
УРОК 5
Тема. Практична робота: вивчення маркування харчових про- дуктів

Мета: навчити дітей розпізнавати термін придатності харчових
продуктів за маркуванням; розвивати мислення, мовлення; виховувати самостійність.
ХіД УРОКУ
1. Вступне слово вчителя
Учитель. Разом із продуктами харчування до нашого організ- му
можуть потрапити отруйні речовини, що призведе до отруєння.
Отруєння можуть викликати зіпсовані продукти, отруйні рослини,
гриби, хімічні речовини. Ознаки неякісного стану продуктів харчування — це неприємний запах, нетоварний вигляд, порушена упаковка, прострочений термін зберігання.
Сьогодні ми будемо вчитися розпізнавати якість продуктів харчування за їх певними ознаками.
Робота за підручником (С. 21)
Читання тексту.
Що необхідно зробити перед вживанням консервованих продуктів?
Для чого слід уважно перевіряти термін їх придатності?
На що слід звернути увагу?
Розгляньте малюнки на с. 21. Які продукти можна вживати? Які — ні?
Чому?
Оберіть з наведеного переліку продукти для обіду, що корисні для
здоров'я.
Гречана крупа, курка, сметана, в'ялена риба, хліб український, пепсікола, пиво, молоко, яблука, огірки, помідори, шоколад, батон, торт.

Розгляньте малюнки страв. Назвіть знайомі страви. Оберіть страви
для сніданку, обіду та вечері з урахуванням їх харчової цін- ності.
Фізкультхвилинка
ГУСи
Вийшли гуси на травицю
Пощипати муравицю.
Йдуть вони ладочком,
Рівненьким рядочком. (Ходьба на місці.)
Гусоньки гуляли,
Крильцями махали.
(Піднімання й опусканнярук в сторони і вниз.)
Поскубли травички,
Попили водички,
Нахилились, потяглись,
Усі дружно піднялись. (Присідання.)
Бігали-гуляли,
Крильцями махали.
(Піднімання й опускання рук.)
По дорозі цуцик біг,
Біля гусеняток ліг.
Гуси цуцику зраділи,

Заспівали, зашипіли. (Нахили тулуба вперед.)
Він злякався і утік —
Тікав малий з усіх ніг.
Розправили гуси крила,
За цуциком полетіли.
(Біг з піднятими й розведеними в сторони руками.)
Набігались, заморились,
Криленята опустились.
Пішли малі гусенята
Ввечері додому спати.
(Заключна ходьба, руки на поясі.)
А як спатоньки вкладались — Ще крильцями помахали. (Піднімання
й опускання рук.)
(В. Чабан)
4. Робота в зошиті (С. 11-12)
1) № 2. Практична робота.
— Розгляньте малюнки. Назвіть зображені продукти. Розглянь- те
етикетку кожного харчового продукту.

Який термін придатності цих продуктів? Закресліть ті продукти, що
не можна вживати як їжу.
Поясніть прислів'я.
Від помірної їжі — сила, від надмірної — могила.
Дієта — перший лікар.
2) № 4. Тест.
Оберіть варіанти правильних відповідей.
Ознаки непридатних для вживання продуктів:
а)

поганий вигляд;

б)неприємний запах;
в)

добрий вигляд, але неприємний запах;

г)

приємний вигляд і запах.

Причини харчових отруєнь:
а)

прострочений термін зберігання;

б)

несвіжі їстівні гриби;

в)

незнайомі рослини;

г)

здута банка чи кришка консервної бляшанки.

Ознаки харчових отруєнь:
а)

слабкість;

б)

біль у шлунку;

в)

блювання;

г)

порушення ритму дихання.

Якщо ти отруївся харчовими продуктами, потрібно:
а)

викликати швидку допомогу;

б)

викликати блювання;

в)

уживати ліки;

г)

самостійно промивати шлунок чистою водою.

Де безпечніше купувати продукти харчування?
а)

У магазині;

б)

у випадкової людини;

в)

на базарі.

Відгадайте загадки.
У теплий дощик народився, Парасолькою накрився, Може б, з лісу
пострибав, Якби другу ногу мав. (Гриб)
Які отруйні гриби вам відомі?

Кругла, а не місяць, Біла, а не папір,
З хвостиком, а не миша. (Ріпа)
І печуть мене, і варять, І їдять, і хвалять,
Бо я смачна. (Картопля)
З поля зжинають,
У млині перетирають, У печі гублять — Клянуться, що люблять.
(Хліб)
5. Підсумок уроку
Які причини харчових отруєнь вам відомі?
Що ви робите, коли купуєте продукти у магазині?
Як перевірити термін придатності харчових продуктів?
Чи дотримуються у вас вдома правил приготування їжі, ко- рисної для
здоров'я?
УРОК 6
Тема. Корисні та шкідливі мікроби
Мета: дати учням поняття про корисні та шкідливі мікроби; формувати уявлення дітей про інфекційні хвороби; формувати гігієніч- ні
навички; виховувати бажання турбуватися про своє здоров'я.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва
«Ранок», зокрема плакат «Обережно — хвороботворні мікроби».
ХіД УРОКУ
Вступне слово вчителя

Учитель. Нас оточують різноманітні мікроорганізми. Вони є у повітрі,
ґрунті, воді, на нашій шкірі тощо. Це мікроби. Серед них є корисні та
шкідливі. Саме про користь та шкоду мікробів для ор- ганізму
людини ми сьогодні й поговоримо.
Робота за підручником (С. 22-23)
Читання тексту на с. 22.
Що таке мікроби?
Чи можна їх побачити неозброєним оком?
Вони корисні чи шкідливі?
Назвіть корисні бактерії; шкідливі мікроби.
Розгляньте малюнки на с. 22.
Які мікроорганізми використовують під час випікання хліба?
За допомогою яких бактерій виготовляють сир і кефір?
Які мікроорганізми викликають важкі, часом невиліковні хвороби?
Як називаються хвороби, що спричиняються мікроорганіз- мами?
(Інфекційні)
Що ускладнює інфекційну хворобу?
Назвіть відомі вам інфекційні хвороби.
Що роблять, щоб зміцнити захисні сили організму?
Що є найкращим способом захисту від інфекційних хвороб?
Які хвороби передаються через повітря з крапельками слизу, слини?
(Такими хворобами є грип, ангіна, кір, паротит та ін.)
Як перекрити цей шлях поширення інфекції?

Розгляньте інформацію на с. 23.
Які хвороби називають «хворобами брудних рук»?
Які правила запобігання шлунковим інфекційним хворобам вам
відомі?
Чому необхідно обов'язково мити руки після відвідування туалету,
одразу після приходу додому з вулиці, перед споживанням їжі, у разі
забруднення?
Чому слід обов'язково мити всі сирі овочі і фрукти, обливати їх
окропом перед уживанням?
Чому не можна відкушувати разом з кимось овочі, фрукти, хліб,
тістечка та іншу їжу?
Чому слід користуватися лише індивідуальним посудом та столовими
приборами?
Чому не можна пити сиру воду під час туристичних походів,
відпочинку на природі?
Розгляньте малюнки на с. 23.
Від чого вони застерігають?
Фізкультхвилинка
Щось не хочеться сидіти, Треба трохи відпочити: Руки вгору, руки
вниз, На сусіда подивись. Треба трошки пострибати І в долоні
поплескати. Плесніть, діти, кілька раз, За роботу — все гаразд!
Робота в зошиті (С. 13)
№ 1. Вивчення вірша.

Всім відомо, що мікроби, Нас приводять до хвороби. Але ж Медицина
і Гігієна Борються з ними недаремно. З ними будете дружити —
Менше будете хворіти.
(О. Чеботарьов)
№ 3. Тест «Так чи ні?»
Щоб захиститися від інфекцій, треба:
О користуватися власним гребінцем, зубною щіткою та но- совичком;
О мити руки з милом перед їжею та після туалету; О ретельно мити
овочі та фрукти; О сидіти вдома;
О промивати з милом невеликі подряпини та рани; О не робити
щеплення; О загартовуватись.
№ 4. Розгляньте малюнки. Складіть відповідні речення.
Як запобігти інфекційним шлунково-кишковим хворобам? Підпишіть
поради.
Назвіть інші правила запобігання інфекційних хвороб.

5. Підсумок уроку
Які бувають мікроби?
Для чого використовують корисні мікроби?
Як називаються хвороби, що спричиняють мікроорганізми?
Що таке інфекційна хвороба?
Назвіть відомі вам інфекційні хвороби.
Як мікроби можуть потрапити до організму людини?
Що потрібно робити, щоб мікроби не потрапили до організ- му
людини?
Які способи запобігання шлунковим інфекційним захворю- ванням ви
запам'ятали?
Які заходи профілактики інфекційних захворювань слід вживати?

УРОК 7
Тема. Запобігання інфекційним хворобам. Практична робота:
моделювання поведінки під час епідемії грипу
Мета: дати учням уявлення про заходи профілактики та боротьби з
вірусом грипу, кишкових захворювань; скласти перелік профілактичних засобів; вчити правильно поводитися в різних ситуаціях;
виховувати самостійність, бажання дотримуватись правил гігієни і
культури, турбуватися про своє здоров'я і здоров'я оточуючих.
Хід УРОКУ
1. Вступна бесіда
Учитель. Навколо нас у зовнішньому середовищі знаходиться
величезна кількість невидимих для ока маленьких живих іс- тот. Їх
можна побачити лише за допомогою спеціальних прила- дів —
мікроскопів, які у тисячі та мільйони разів збільшують зоб- раження.
Як називаються хвороби, викликані шкідливими хвороботвор- ними
мікробами і вірусами, що їх не побачиш без мікроскопа?
Коли віруси потрапляють до організму, людина хворіє: у неї
підвищується температура, болить голова, живіт, може початися
кашель, нудота, блювота.
Як мікроби можуть потрапити до організму людини?
До організму людини мікроби потрапляють через ротову порожнину:
із брудом на руках і під нігтями;
із залишками їжі між зубами;
із немитими овочами і фруктами;

із крапельками слини хворої людини;
із повітря, де багато сміття, пилу.
Віруси, що викликають грип, оселяються в ротовій порожнині та в
горлі хворого. Коли хворий розмовляє, кашляє або чхає, з його рота
чи носа вилітають найдрібніші віруси грипу.
Якщо здорова людина разом із повітрям буде вдихати ці крапель- ки,
то вона може заразитися й захворіти на грип!
Які перші ознаки захворювання на грип? (Виділення з носа (нежить),
ніс закладений, дихання утруднене, кашель, біль у горлі, вухах,
охриплість голосу, висока температура, слабкість)
Правила запобігання грипу
Під час кашлю і чхання прикривай рот і ніс носовичком.
Користуйся тільки своєю носовою хусточкою і рушничком.
Намагайся уникати переохолодження.
Промоклий одяг і взуття зніми із себе якомога швидше.
Частіше провітрюй кімнату.
Частіше мий руки з милом.
Намагайся не заходити до будинку, де є хворі на грип.
Щоденно роби ранкову гімнастику.
Загартовуйся.
10) Щоденно їж свіжі овочі й фрукти — вітаміни посилюють за- хисні
сили організму.
Фізкультхвилинка

Станем струнко! Руки в боки! Пострибаєм, як сороки, Як сороки
білобокі. Стрибу-стрибу! Скоки-скоки! А тепер, як жабенята, Хочем
трохи пострибати. Ква-ква-ква! Ква-ква-ква! — Щоб спочила голова.
(Л. Кондрацька)
Робота в зошиті (С. 14)
№ 3. Вивчення вірша.
Я — важливий вітамін. Звуся «С» — запам'ятайте! Весь рік мене
вживать не забувайте! Бо і простуді я запобігаю, І росту вашому
сприяю, І кровообігу допомагаю. Живу в томатах і картоплі, В
капусті, навіть в часнику, А ще у хроні та цибулі, — Продукти ці всім
до смаку!
№ 4. Відгадування загадок.
• В кожній господі я у великій пригоді. Та хто мене роздягати
візьметься, Той слізьми заллється. (Цибуля)
Що то за голова, що лиш зуби та борода? (Часник)
№ 5. Практична робота.
Складіть та запишіть правила поведінки під час епідемії грипу.
Орієнтовні відповіді
Намагайся не ходити в гості, не відвідувати громадських місць.
Частіше перебувай на свіжому повітрі.
Оберігай себе від переохолодження.
Частіше провітрюй кімнату.
Частіше мий руки з милом.

Щоденно їж свіжі овочі (часник, цибулю) й фрукти — вітамі- ни
посилюють захисні сили організму.
Правила захисту членів родини від грипу
Якщо доводиться доглядати хворого на грип, то захищай рот і ніс
марлевою пов'язкою, склавши її вчетверо.
Щоденно кип'яти і пери марлеву пов'язку, носові хустинки та
рушники хворого, прасуй їх.
Не користуйся для власних потреб посудом хворого на грип.
Здійснюй щоденно вологе прибирання приміщення.
Не займайся самолікуванням, дотримуйся порад лікаря.
4. Підсумок уроку
Що таке інфекційна хвороба?
Назвіть відомі вам інфекційні хвороби.
Як захистити себе і родину від інфекційних хвороб?
Як захистити себе від шлункових інфекційних хвороб?
Що слід робити, щоб не захворіти на грип?
Які правила захисту членів родини від грипу ви запам'я- тали?
УРОКИ 8-9
Тема. Чинники природи, що сприяють збереженню здоров'я
Мета: ознайомити учнів з чинниками природи, що сприяють
збереженню здоров'я людини; формувати вміння використовувати
природно-кліматичні фактори для загартовування організму; вчи- ти

називати екологічні особливості своєї місцевості; виховувати бережливе ставлення до природи.
ХіД УРОКУ
Проблемне запитання
Учитель. Людина — частина природи. Чи впливає природа на
людину? Доведіть.
Робота за підручником (С. 24-26)
Читання тексту на с. 24.
Назвіть природні чинники.
Чи можуть сонце, повітря і вода бути шкідливими?
Що випромінює сонце?
Що утворюється у людському організмі під дією сонячних променів?
Який вітамін сприяє росту і розвитку дітей, захисту від ін- фекцій?
Чому сонячні промені — засіб загартування?
Які правила слід пам'ятати, щоб зміцнити здоров'я за допо- могою
сонячних променів?
Чому з 11 години дня до 17 години не слід перебувати під пря- мими
сонячними променями?
Чому влітку потрібно закривати голову хусткою чи капелю- хом?
Розгляньте малюнки вгорі. Складіть за ними речення.
Чому повітря — важливий природний чинник здоров'я?
Чому під час дихання до організму можуть потрапляти шкід- ливі
речовини?

Що забруднює повітря?
Чим шкідливий тютюновий дим?
Робота в групах
Укласти розповідь для молодших брата, сестри, друзів про шкідливий
вплив тютюнового диму на здоров'я.
Розгляньте верхні малюнки. Укладіть за ними речення.
Які процедури називаються повітряними ваннами?
Які правила слід пам'ятати, щоб зміцнювати здоров'я за до- помогою
повітря?
Розгляньте нижні малюнки на с. 25. Укладіть відповідні ре- чення.
Чому влітку вікна у квартирі мають бути відчинені?
Чому узимку слід регулярно провітрювати кімнату?
Чому спати бажано при відкритій кватирці?
Чому прибирання квартири має бути вологим?
Чому класну кімнату на перерві слід обов'язково провітрю- вати?
Чому до школи не слід приносити балончики і флакони з лет- кими
речовинами?
Чому під час роботи з фарбами і лаками слід користуватися
спеціальними респіраторами?
Без якої речовини людина не може обходитися у щоденно- му житті?
Розгляньте малюнки на с. 26. Де в природі ми бачимо воду? Складіть
відповідні речення.
Для чого людині потрібна вода?

Скільки води людина вживає щодня?
Чому, якщо довго не пити, це шкодить здоров'ю?
Якою водою слід користуватися?
Чому часом рекомендують пити кип'ячену воду?
Розгляньте верхні малюнки. Чому воду, яку доводиться бра- ти з
водойми під час туристичного походу чи відпочинку в лісі, треба
обов'язково кип'ятити?
Для чого ще людина використовує воду?
Розгляньте нижні малюнки. Яка користь від обтирання, об- ливання,
купання?
Коли слід робити обтирання?
Як робити обтирання?
Яка повинна бути температура повітря?
Яка повинна бути температура води?
Фізкультхвилинка
МАШИНИ
Ми тепер вже анітрішки
Не будем ходити пішки.
До машини підійдем
І машину заведем. (Ходьба.)
Зробимо машинні вправи —
Їдем на колесах правих.

(Стрибки на правій нозі)
Не втомились ще, машини?
Їдем на колесах лівих. (Стрибки на лівій нозі.)
Зараз дружно загули
Всі машини «жигулі». (Обертання рук.) А тепер загальмували,
Відпочити на мить стали. (Руки на пояс.) В нас колеса накрутились,
Наїздились, натомились. Тож дамо їм відпочити І походим пішки,
діти. (Ходьба.) Йдем на п'ятках, на носках,
Політаєм, наче птах. (Повільні помахируками.)
Ви вже, друзі, відпочили?
До роботи тихо сіли. (Сідають за парти.)
(В. Чабан)
Продовження роботи за підручником
Розгляньте верхні малюнки на с. 28.
Коли можна починати обливання?
Якою повинна бути температура води для обливання?
Розгляньте нижні малюнки на с. 28.
Чому літні купання — найприємніший вид загартовування водою?
Якою повинна бути вода для перших літніх купань?
Якою має бути тривалість першого купання?
Розгляньте малюнки на с. 29.
Де можна ходити босоніж?

Які правила загартовування слід пам'ятати?
Чому тривалість загартувальних процедур має збільшувати- ся
поступово?
Чому загартувальні процедури слід робити систематично?
Чому обов'язкове використання всіх природних чинників?
Як можна використати природні чинники для зміцнення здоров'я?
Розгляньте малюнки на с. 30. На якому з них ви впізнали свою
батьківщину? Складіть речення за малюнками.
Розкажіть про природу своєї батьківщини, про її екологічні
особливості.
Які зони екологічного лиха в Україні вам відомі?
Які небезпечні підприємства є у нашій місцевості?
Чим вони небезпечні?
Розгляньте малюнки на с. 31. Укладіть за ними речення.
Які корисні для здоров'я лікарські рослини ростуть в Україні?
Які рослини, що допомагають боротися із хвороботворними
мікроорганізмами, вирощують на кожному городі?
Які рослини, що збагачують організм дітей і дорослих вітамі- нами і
мінеральними речовинами, вирощують у садах?
Фізкультхвилинка
Горобцям не до науки, Ох, давно вже терплять муки. Затекли і ніжки,
й крила. Горобчиха зве до діла: — Ану, славні малюки, Стали
струнко, мов грибки, Крила вгору піднімайте, Ними добре помахайте,
Головою покрутіть, Ніжками потупотіть, Навкруг себе оберніться,

Швидше, швидше, не лініться. Стане легко й добре враз, Відпочинете
гаразд.
(Л. Лук'янець)
Робота в зошиті (С. 15-17)
1) № 1. Вивчення вірша.
Не буває тих людей, що не хворіють, Є такі, що про здоров'я не
радіють, Бо не тільки ліки нам допомагають, А й також природні сили
надихають. Як дружитимеш із сонцем і водою, То навік не будеш
знатися з бідою.
(О. Чеботарьов)
№ 2. Розгадайте кросворд «Жива сила».
По вертикалі:
Куди ступиш — всюди маєш, Хоч не бачиш, а вживаєш. (Повітря)
По горизонталі:
Що це за диво — небесне світило? Воно день божий починає,
Життєдайну силу на землю посилає.
(Сонце)
Що таке: пливе і ллється, Часом на камінь дереться, Як немає — все
всихає, Звір і птаха помирає. (Вода)
№ 3. Поясніть прислів'я.
З курми лягай — з півнями вставай.
Здорові діти — щасливі батьки.
Чиста вода — для хвороби біда.

Держи голову в холоді, ноги у теплі — проживеш довгий вік на землі.
№ 5. Практична робота.
Розгляньте малюнки. Розкажіть про правила загартовування.

5) № 1. Вивчення вірша.
Дихай чистим повітрям, Пий кришталеву воду, Люби свою
Батьківщину, Охороняй природу!
(О. Чеботарьов)

№ 3. Відгадайте загадки, з'єднайте їх з відгадками.
Яке дерево є символом сили і могутності?
Гарне дерево, міцне, Листя різьблене, рясне, А на гілочках крислатих
Буде жолудів багато. (Дуб)
Яке дерево є символом миру і спокою?
Весною росте, літом цвіте, Восени осипається, Зимою відсипається, А
квіти, як медок.
Лікує від грипу, кашлю і хрипу. (Липа)
№ 4. Напишіть, які місця у природі сприяють відновленню і
зміцненню здоров'я.
Ті, що зустрічаються у вашій місцевості, позначте зеленим кружечком.
№ 5. Розгляньте малюнки-піктограми. Підпишіть правила по- ведінки
у природі. Намалюйте власні знаки.
№ 6. Поясніть прислів'я.
Землю гріх ображати, бо вона наша мати.
Немає ліпшої краси, ніж гаї та ліси.
№ 8. Практична робота.
Вивчення вірша. Всю силу, що у неї є, Земля нам щедро віддає:
Помідори, огірки І салат, і буряки... Овочів багато є, Що назвеш —
усе твоє.
(О. Чеботарьов)

Напишіть, які рослини вирощують на городах і в садах ва- шого краю.
Розкажіть, якими цілющими властивостями багаті рослини. 7.
Підсумок уроку
Які чинники природи сприяють збереженню здоров'я?
Які способи застереження родини від впливу тютюнового диму вам
відомі?
Як слід зберігати балончики і флакони з леткими речовинами?

Які способи захисту родини від летких речовин ви запам'я- тали?

Яку воду слід пити під час туристичного походу або на відпо- чинку в
лісі?
Як ви загартовуєтесь?
Які поради щодо загартовування за допомогою сонця, води, повітря і
ходіння босоніж ви запам'ятали?
Як ви загартовуєтесь повітрям?
Чи робите ви ранкову зарядку у провітреній кімнаті?
Чи гуляєте ви по дорозі до школи і на перерві на свіжому повітрі?
Чи провітрюєте клас?
Чи спите у провітреній кімнаті?
Чи гуляєте у вихідні дні?
Чи ходите разом з батьками на екскурсії, у туристичні походи?
Як ви загартовуєтесь водою?
Чи вмиваєтесь та обтираєтесь водою вранці?
Чи робите ванни для ніг або обливання ніг увечері?
Якими є екологічні особливості природи вашої малої бать- ківщини?
Які місця у природі сприяють відновленню здоров'я?
УРОК 10
Тема. Сім'я як чинник здоров'я. Практична робота: рольова гра
«Батьки і діти»

Мета: розширити уявлення учнів про сім'ю як чинник здоров'я;
спонукати дітей до виконання обов'язків щодо старших і молодших
членів своєї родини; виховувати піклування про здоров'я всіх членів
родини, повагу до старших членів родини.
ХіД УРОКУ
Вступне слово вчителя
Учитель. Сім'я — це найдорожчі для тебе люди. Всі сім'ї різні. У
кожної сім'ї — свої правила і традиції. У сім'ях, де всі піклу- ються
одне про одного, завжди панує добробут і здоров'я. Саме про такі
стосунки й піде мова на сьогоднішньому уроці.
Робота за підручником
1) Читання тексту (С. 35).
Що таке сім'я?
Де вас люблять і дбають про вас?
Де можна бути впевненим, що кожний член сім'ї докладе зу- силь для
збереження і зміцнення здоров'я всіх?
Читання вірша Варвари Гринько.
Хто є в сім'ї, про яку йдеться у вірші?
Розкажіть про свою сім'ю. Назвіть імена всіх членів родини.
Чи вистачить вам лічилки, щоб перелічити всіх членів вашої родини?
Розгляньте малюнки на с. 35.
Розкажіть, як у родині дбають про найменших і найстар- ших.
Чому в сім'ї найбільше піклуються про вас?

Чому в сім'ї ви відчуваєте єдність з рідними і близькими?
Чому рідний дім гарантує безпеку?
Хто намагається зробити все, щоб вам було затишно і тепло?
Хто для батьків найдорожчий і найкращий?
Розкажіть, як про вас піклуються в родині.
Напишіть, як ви любите своїх рідних.
Поміркуйте, чи все ви робите для того, щоб мамі й татові було
приємно з вами спілкуватися.
Читання оповідання Василя Сухомлинського «Поздоров- ляємо».
Яке значення для сім'ї має народження дитини?
Кому принесло щастя народження Марійчиного братика?
Розкажіть, для кого ви є сином чи донькою, братом чи сестрою,
онукою чи онуком, небіжем чи небогою.
Чим вас оточує сім'я?
До кого ви звертаєтесь за порадою і по допомогу, якщо у вас
виникають певні проблеми?
Практична робота: рольова гра «Батьки і діти» (С. 37).
На кого схожі діти в сім'ї?
На кого намагаєтесь бути схожими ви?
Опишіть свою маму.
Хто вас завжди приголубить і пожаліє, вислухає і порадить? Читання
вірша про маму.

Чому мама — найкраща людина у світі?
Кого всі поважають і люблять?
Жінка — берегиня роду. Їй не під силу важка фізична праця, вона
потребує постійної допомоги, ніжної турботи чоловіків.
Кого найбільше любить тато? Чому?
Розкажіть, що роблять ваші мами вдома.
Опишіть, що вони роблять на роботі.
Дівчатка, ви — майбутні жінки. Ви маєте бути чуйними, ніж- ними,
добрими, лагідними, завжди посміхатися.
Хто у сім'ї мужній, великий, надійний?
Хто багато працює?
У кого руки однаково вправні і з молотком, і з обценьками, і з ножем
на кухні?
Хто веселий, гарно співає і розповідає веселі історії?
Хто багато знає?
Кого поважають на роботі, звертаються шанобливо?
Кого любить і поважає мама, радиться з ним, нетерпляче ви- глядає з
роботи?
Розкажіть, що роблять вдома ваші татусі.
Опишіть, що вони роблять на роботі.
Хлопчики, ви — майбутні чоловіки, маєте бути мужніми і силь- ними,
поступатися дівчаткам місцем, не ображати їх, пропускати першими
до класу, допомагати.

Хто в сім'ї — добрі приклади для наслідування, завжди го- тові
допомогти дітям?
Що є найголовнішим у родині?
Висновок: добрий батько, ніжна мати — дітям щастя в рідній хаті!
Які домашні справи роблять у ваших сім'ях мама й тато?
Як ви допомагаєте батькам?
Розгляньте малюнки на с. 38. Укладіть за ними речення. Як ви маєте
ставитися до менших?
Чому немовлята потребують особливої уваги?
У кого з дітей у сім'ї більше обов'язків?
Що ви можете зробити для молодших братиків і сестричок?
Розкажіть, як ви піклуєтесь про менших братиків і сестри- чок.
Поміркуйте, що вам слід змінити у взаєминах з меншими.
Яку роботу ви можете виконувати у сім'ї? Висновок: у родині всі
мають виконувати посильну роботу.
3. Фізкультхвилинка
Вепр у лісі зве діток: — Всі швиденько на урок. Станем дружно на
зарядку, Всі шикуйтесь по порядку. Лапки вгору, лапки вниз, У землі
ми погреблись. Круть наліво, круть направо, — Роблять свинки різні
вправи.
— Біг на місці починайте, Біль і слабкість проганяйте, — Тато їм дає
урок. Роблять дружно крок у крок, Лапки ставлять по порядку,
Люблять діточки зарядку. Вепр заняттям тим радіє, Вчити діточок він
вміє.

4. Робота в зошиті (С. 20-21)
1) № 2. Тест «Так чи ні?».
Щоб твоя сім'я жила весело і щасливо, потрібно: О вітати зі святами
О допомагати одне одному О часто сваритися О піклуватися одне про
одного О разом мандрувати О готувати приємні сюрпризи О дуже
пізно лягати спати О приховувати свої неприємності
2) № 3. Розгадайте кросворд «Обов'язки дітей і батьків».

По вертикалі:
Те саме, що й відповідальність. (Обов'язок) По горизонталі:
Те, що робить чисте брудним. (Бруд)
Страва, яку готують ввечері, або споживання їжі. (Вечеря)
Замовлення або прохання іншим словом. (Доручення)
Загальний уклад життя, властивий сім'ї або народу. (Побут)

№ 4. Практична робота.
Перелічте, яку роботу по дому ви вмієте і не вмієте робити.
Позначте, чого б ви хотіли навчитись у першу чергу. Я вмію...
Я не вмію...
№ 5. Поясніть прислів'я і пораду.
Слова щирого вітання дорожчі за частування.
Не забувай дякувати дорослим за послуги.
5. Підсумок уроку
Яке значення для людини має сім'я?
Яка атмосфера повинна панувати у сім'ї, щоб всі були здорові?
Розкажіть про свої обов'язки в родині.
Про кого з членів родини ви піклуєтесь? Як саме?
Чи приносить це вам задоволення?
Якими повинні бути чоловіки? Чому?
Якими повинні бути жінки? Чому?
УРОК 11
Тема. Ставлення до ВІЛ-позитивних людей. Практична робота:
моделювання ситуацій спілкування з ВІЛ-позитивними людьми
Мета: поглибити уявлення учнів про ВІЛ-інфекцію; вчити толерантно ставитися до ВІЛ-позитивних людей; виховувати культуру
поведінки.
ХіД УРОКУ

1. Вступне слово вчителя
Учитель. З повітрям, пилом, водою, їжею, з немитих рук до організму
кожного з вас можуть потрапити хвороботворні бактерії і віруси.
Деякі з них знаходяться в організмі досить довго і не викли- кають
захворювань. Це пояснюється ось чим. В організмі людини є такі собі
маленькі гномики-силачі. Вчені називають їх лімфоцита- ми. Ці
гномики захищають організм від дії хвороботворних бактерій і
вірусів. А коли ви перемерзли, перенервували чи ваш організм заслаб
з якихось інших причин, у гномиків-силачів теж зменшуються сили. І
тоді в наступ ідуть хвороботворні бактерії і віруси. Починається
захворювання. Якщо до організму потрапляє вірус імунодефіциту
людини (ВІЛ — дуже поганий і страшний вірус), він поступово вбиває всіх гномиків-силачів. І людський організм залишається без їх
захисту. За таких умов людина стає беззахисною перед дією будьяких збудників захворювань і відразу захворює.
Страшна небезпека СНІДу (синдром набутого імунодефіциту) полягає в тому, що кінцевим результатом цієї хвороби є смерть.
13 млн дітей у світі стали сиротами через СНІД, 8500 дітей і молодих людей щорічно заражаються вірусом ВІЛ, який викликає цю
хворобу. Ліків проти СНІДу поки що немає, тому виняткове значення
мають запобіжні заходи. Збудник СНІДу може потрапити до організму дитини з молоком матері у тому разі, якщо ця хвороба є у когось з батьків, а також через шприці та інші медичні інструменти, не
піддані стерилізації. Профілактикою проти зараження дітей ВІЛ є
використання разових шприців та обов'язкова стерилізація медич- них
інструментів.
Запам'ятай!
Ти не заразишся СНІДом, якщо:
будеш гратися з дитиною, яка заражена на ВІЛ;

будеш купатися з нею у басейні;
потиснеш їй руку;
будеш сидіти з нею за однією партою.
Фізкультхвилинка
Ми з-за парт мерщій встаєм, Лінькам волі не даєм. Руки вгору, руки
вниз, На сусіда подивись. Руки вгору, руки в боки І зроби чотири
кроки. Думки наші прилетіли, Ми за парти тихо сіли.
Бесіда
Що роблять в організмі гномики-силачі?
Як діє збудник СНІДу (ВІЛ — поганий вірус)?
У чому полягає профілактика СНІДу?
ВІЛ і СНІД — це різні речі: ВІЛ — інфекція, СНІД — стан або
хвороба.
СНІД може з'явитися тільки в разі зараження ВІЛ-інфекцією.
Як розшифровується скорочення ВІЛ?
«В» — вірус
«І» — імунодефіциту
«Л» — людини
«Вірус» (збудник захворювань), «імунодефіциту» (відсут- ність
захисної реакції системи організму, яка забезпечує захист від
мікроорганізмів, що спричинюють хворобу), «людини» (цей вірус є
тільки у людини).
Як слід ставитись до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД людей?

Якби у вашому класі була ВІЛ-інфікована дитина, ви спілку- валися б
із нею? Як?
4. Підсумок уроку
Як бактерії потрапляють усередину організму?
Як віруси потрапляють усередину організму?
Які правила ви запам'ятали на уроці?
Що відбувається, коли ви користуєтесь чужими речами: ка- пелюхом,
чашкою?
Чи можна користуватися чужими книгами, іграшками та олівцями?
Як убезпечити себе від ВІЛ?
УРОК 12
Тема. Вплив куріння й алкоголю на здоров'я дитини
Мета: поглибити уявлення учнів про шкідливий вплив куріння й
алкоголю на здоров'я дитини; вчити чинити опір тискові у разі
пропозиції закурити, випити алкогольний напій; виробляти негативне ставлення до паління, вживання алкогольних напоїв; виховувати самостійність, наполегливість, рішучість.
ХіД УРОКУ
1. Вступне слово вчителя
— Найбільше шкодять здоров'ю людей (викликають тяжкі захворювання) паління, вживання алкогольних напоїв та наркотиків.
Від паління потерпають дихальна та серцево-судинна системи: людина починає важко дихати, кашляти, у частини курців віднімають- ся
ноги. Вживання алкоголю страшне тим, що людина стає залеж- ною
від нього. Вона вже не може утриматися, щоб не пити, і посту- пово

перетворюється на звичайного алкоголіка, який занапащає не тільки
власне життя, але й життя своїх рідних.
Якщо для дорослих алкоголь у малих дозах нешкідливий, то для
дитини це — отрута.
Часто діти споживають алкоголь, курять сигарети, щоб виділи- тися
серед однолітків, здаватися старшими. Це поганий спосіб привернути до себе увагу. Інтерес до таких дітей швидко згасає.
Якщо ваші друзі палять, допоможіть їм позбутися цієї шкід- ливої
звички. Це принесе користь не тільки їхньому, а й вашому здоров'ю.
Це корисно знати!
Повітря, яке ви вдихаєте, перебуваючи поблизу курців, міс- тить
стільки шкідливих речовин, якби ви самі викурили 2 цигарки на день.
У тих, хто викурює 10 цигарок на день, на 50 % підвищуєть- ся ризик
померти від інфаркту серця і раку легень.
Із 3000 дітей, що палять, 1000 помирає від хвороб, пов'язаних із
курінням.
Одна крапля нікотину вбиває коня.
Якщо змочити нікотином кінчик скляної палички і доторкну- тися
нею до дзьоба горобця, він загине.
Крапля нікотину спричиняє загибель усіх рибок в акваріумі.
Цікаво знати!
Вченими був проведений такий експеримент: у трьох годівничках
годували п'ять крільчих. Крільчихи їли з кожної годівнички окре- мо.
У першу годівничку насипали цукор, у другу — налили молоко, у
третю — вино. З першої годівнички їла одна крільчиха, з другої —
теж одна, а біля третьої була бійка. Крільчихам сподобалося вино,

вони хотіли пити з третьої годівнички. Від задоволення вони верещали, кусали одна одну. Через деякий час у всіх крільчих народилися
маленькі кроленята. У тих, які пили вино з третьої годівнички, народилися мертві, спотворені кроленята без вушок і без лапок.
2. Фізкультхвилинка
Ходить качка по двору, Закликає дітвору: — Встаньте швидко по
порядку, Розпочнем мерщій зарядку. Покрутили головою, Стали всі,
немов до бою, Крила в боки розвели Й полетіли, попливли. Ліва,
права, ліва, права, Роблять ніжки наші вправи. Не лінуйтесь,
присідайте, Ви здоров'ячко зміцняйте, Щоб хвороби оминали, Смутку
й заздрості не знали.

2) № 2. Тест «Так чи ні?»
Тютюн, алкоголь, наркотики:
О приносять користь для здоров'я;
О руйнують організм і нівечать життя;
О роблять тебе дорослим.
Робота в групах
Вчитель пропонує дітям об'єднатися в групи за принципом «Фруктовий салат» (ківі, апельсин, яблучко, банан, курага, родзинка).
Групам роздаються записані на аркушах тексти.
Максим вважає, що паління негативно впливає на дихальну та
серцево-судинну системи. Тютюновий дим уражає бронхи і легені.
Курці, як правило, кашляють. У декого з них віднімаються ноги, їм
важко ходити («ноги курця»).
Оксана говорить, що їй подобається, коли дівчина чи жінка палять.
Цим вони нібито стверджують свою самовпевненість і не- залежність.
Шкільний лікар пояснив, що діти, які палять, погано ростуть, мають
обличчя сірого кольору.
Завдання: сформувати думку, висловлену в текстах. Аргумен- товано
ствердити або заперечити її.
Підсумок уроку
У чому полягає шкідливість куріння й алкоголю на здоров'я дитини?
Як ви будете чинити опір тискові у разі пропозиції закурити, випити
алкогольний напій?

3. Робота в зошиті (С. 24)
1) № 1. Розгляньте малюнок. Розкажіть, як алкоголь і цигарки
руйнують здоров'я дитини. Чим небезпечні ці шкідливі звички?

Яким є ваше власне ставлення до паління, вживання алко- гольних
напоїв?

УРОК 13
Тема. Твоя домівка
Мета: формувати уявлення учнів про домівку як рідне гніздо;
виховувати дбайливе ставлення до свого дому, бажання піклувати- ся
про нього.
ХіД УРОКУ
Вступне слово учителя
Кожен має рідний дім. Кожен обирає для себе зручне і краси- ве
житло. Здавна відомо, що оселя має велике значення для здорового
щасливого життя. Кожен повинен турбуватися про неї. Саме про це
ми й поговоримо на сьогоднішньому уроці.
Робота за підручником
1) Читання тексту (С. 39).
Як довести, що кожна родина має свою історію?
Чому кажуть, що вдома і стіни допомагають?
Розгляньте малюнки. Що на них зображено? Складіть від- повідні
речення.
Згадайте, як ви повернулися додому після літнього відпочинку. Що
вам видалося незвичним?
За ким і за чим ви найбільше сумували?
Чим можуть допомогти чергові у під'їздах міських будинків (С. 40)?
Часто чергові добре знають усіх, хто тут живе. Вони можуть
захистити дітей від домагань незнайомців, за необхідності надати
першу допомогу, прихистити дитину, якщо вона загубила ключі чи

вдома нікого немає. Їм можна залишити записку про своє місцеперебування, якщо немає іншої можливості повідомити батьків, що
ви пішли до друга чи до бібліотеки. Чергові можуть викликати
міліцію, пожежну чи швидку допомогу.
Чи знайомі ви із черговими, які працюють у вашому під'їзді?
Чи зверталися ви до них по допомогу?
Як облаштовують подвір'я у селі чи селищі?
Що збудовано на господарчому дворі?
Розгляньте малюнки на с. 40. Як облаштоване подвір'я? Складіть
речення за малюнками.
Чи є у вас вдома турнік?
Як би ви облаштували своє подвір'я для занять гімнастични- ми
вправами?
Які вправи, що розвивають силу, гнучкість, вправність, вам відомі?
Фізкультхвилинка
Ми берізки і кленці, В нас тоненькі стовбурці. Ми в стрункі стаєм
рядки, Випрямляємо гілки. Ледь зіп'явшись з корінців, Дістаєм до
промінців. Наші ручки-пагінці Хиляться на вітерці Вправо, вліво. І
весь сад Нахиливсь вперед-назад.
Творча вправа «Я говорю від імені під'їзду»
Запропонуйте учням уявити себе складовими під'їзду (двері, вік- но,
сходинки стіни тощо) і розповісти про їх життя тоді, коли про них
піклуються, і тоді, коли їх не бережуть, коли пишуть на стінах,
малюють у ліфтах і т. ін.
Під час обговорення доцільно з'ясувати:

Наскільки легко було розповідати про життя під'їзду? Які з'явилися
думки, ідеї, почуття, бажання?
Висновок: кожен повинен дбайливо ставитися до своєї оселі,
піклуватися про неї.
Робота в зошиті (С. 22-23)
1) № 1. Розгляньте малюнки. Що на них зображено? Складіть за ними
речення.
Розкажіть, як можна зміцнити своє здоров'я у місті. А в сіль- ській
місцевості? Доповніть малюнки власними прикладами.

№ 2. Тест.
Зафарбуйте правильну відповідь. Які звички є корисними для
здоров'я? О Уранці ми всі разом робимо зарядку. О Увечері ми всі
допізна дивимося телевізор. О Ми їмо багато овочів та фруктів.
О Щодня ми їмо дуже багато печива, цукерок, тістечок. О Усю хатню
роботу виконує мама. О Кожний член нашої сім'ї має домашні
обов'язки, О Усю роботу по дому ми розподіляємо між собою. О Мої
батьки курять. О Мої батьки займаються спортом.
№ 4. Поясніть прислів'я.
Батькова хата усім багата.
Місто — для багатства, село — для здоров'я.
Які ще прислів'я про рідну домівку вам відомі?
6. Підсумок уроку
Опишіть свої домівки.

Якою ви хотіли би бачити свою оселю?
Що ви робите для цього?
Що кожен може зробити для підтримання порядку у своїй оселі?
Що можна зробити для своєї оселі, під'їзду, вулиці?
Для чого це потрібно? Як це впливає на наше здоров'я?
Чому людина завжди сумує за рідною домівкою?
УРОК 14
Тема. Права дитини на здоров'я в сім'ї та суспільстві
Мета: розширити уявлення учнів про основні права дитини в сім'ї та
суспільстві; викликати в учнів бажання знати свої права; сприя- ти
розумінню учнями важливості прав дитини для розвитку особистості; розвивати самостійність.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва
«Ранок», зокрема плакат «Права дитини».
ХіД УРОКУ
Вступна бесіда
Учитель. Що потрібно для того, аби дитина виросла? (Їсти, гратися,
займатися фізкультурою, вчитися, спілкуватися, дотримуватися
здорового способу життя тощо)
На все, про що ви зараз сказали, ви маєте право.
Як ви розумієте значення слова право? (Необхідне правило; те, що
можна робити)
Право — надана законами держави можливість здійснювати певну
діяльність.

У кожної людини є свої права, які захищаються законами держави і
міжнародними законами. У кожної дитини також є права, і вони
також захищаються державним законом, а ще міжнародним законом
— Конвенцією ООН про права дитини. Держави, які прий- няли
(ратифікували) Конвенцію, погоджуються, що на їх території діти
мають права, окреслені цим законом. Україна прийняла даний закон.
(Вчитель демонструє плакат «Конвенція прав дитини» і пе- рераховує
основні права дитини.)
Робота за підручником (С. 41-42)
Читання тексту.
Хто вас захищає?
Як називається Основний Закон країни?
Які права ви маєте за Конституцією?
Розгляньте малюнки підручника.
Які права дитини затверджені Організацією Об'єднаних На- цій?
Укладіть відповідні речення.
Висновок: права дітей захищає держава. Якщо ви відчуваєте певні
утиски з боку старших чи однолітків, звертайтеся по допомогу до
старших друзів, учителів, до міліції або соціальної служби.
Розкажіть про права, які допомагають вам зберегти й зміц- нити
здоров'я.
Учитель. Для того щоб зберегти право, наприклад право на навчання, дітям потрібно дотримуватись певних обов'язків.
Які учнівські обов'язки ви знаєте? (Доцільно записувати відповіді на
дошці або на плакаті. Увага учнів звертається на те (і це позначається
стрілочками), що обов'язки пов'язані з правами.)

Оскільки право навчатися є не тільки в одного учня, а й у його
однокласників, то ваш обов'язок — не порушувати їх права, тобто не
заважати їм слухати і вчитися на уроці. У вчителя є право пра- цювати
— навчати всіх дітей у класі, тому ніхто не повинен порушувати
право вчителя, а обов'язок учня — не заважати вчителеві проводити
урок.
Які ще обов'язки є в дитини?
Вчитель разом із дітьми створює плакат «Мої обов'язки», куди
записує основні обов'язки дітей (вчитися, піклуватися про здоров'я,
любити батьків, виконувати правила, встановлені в школі, тощо).
Важливо підвести учнів до висновку, що в дитини є право на здоров'я,
на любов батьків, отже, є й обов'язок піклуватися про своє здоров'я,
турбуватися про батьків і т. ін.
Висновок: права й обов'язки будь-якої людини, будь-якої дитини
взаємопов'язані і дуже важливі; життя буде гармонійним і справедливим за умови, якщо кожна людина дотримуватиметься своїх
прав і не забуватиме про свої обов'язки як гарантію дотримання прав
інших.
Фізкультхвилинка
Раз, два, три, чотири — У лісок ми ходили, Зайця сірого зустріли.
Зайчик прудко так стрибає, Пташка весело літає, Швидко лис десь
пробіжить, Їжачок в кущах сидить. Посиділи і ми трішки, Щоб
спочили руки, ніжки. Всі веселі, от чудово! У лісок підемо знову.
Робота в зошиті (С. 25-26)
1) № 1. Вивчення вірша.
Назвіть права дитини, про які йдеться у вірші.

І дівчатко, і хлоп'я Мають право на ім'я. Ти — Надійка, я — Василь. А
оцей малюк — Максим.
Мають Дмитрик і Оленка Ще й по батькові ім'я. «Я — Дмитро Ілліч
Орленко! Каже впевнено хлоп'я. І дівчатко, і хлопчина, І великі, і малі
Мають власну Батьківщину, Найріднішу на землі. Мають право
називати Україну словом МАТИ, Бо вона дітей завжди Оборонить від
біди.
(І. Жиленко)
№ 2. Напишіть, які права дитини, затверджені ООН, вам відомі. Які з
цих прав допомагають збереженню й зміцненню здоров'я?
— Якби ви складали перелік прав дитини, що б ви до нього включили?
Розгляньте малюнок на с. 26. Згадайте казку А. Ліндгрен «Ма- люк і
Карлсон, що живе на даху».

Який персонаж казки викликає співчуття і чому?
Хто гнітить Малюка?
Як ви ставитесь до слів фрекен Бок: «Нічого-нічого, — сказала
фрекен Бок, — у мене і діти і собаки швидко стають шовковими».
Яке ім'я придумав Малюк для фрекен Бок?

Хто в цій історії виступає захисником прав Малюка?
4) № 4. Обведіть номери правил, яких ви дотримуєтесь, зеленим
олівцем, яких не дотримуєтесь — червоним.
Готовий допомогти товаришеві.
Не ображаю менших.
Мирно граюся з друзями.
Поважаю працю чергових.
Завжди вітаюся з товаришами.
Не гніваюся, коли програю у грі.
Чемно розмовляю з однокласниками.
5. Підсумок уроку
Які права мають діти?
У яких документах записані ці права?
Що означають слова «Ти — не один!»?
До кого діти можуть звернутися по допомогу?
Які ваші права порушуються в родині, в школі?
Хто вам може допомогти мати рівні з іншими права?
Які права та обов'язки має школяр?
Розкажіть про свої права, які допомагають зміцнити й збере- гти
здоров'я.
УРОК 15

Тема. Безпека вдома. Тимчасове вимкнення електричного світла
Мета: розширити уявлення учнів про безпеку і небезпеку; формувати вміння та навички, які допоможуть уникнути небезпечних
ситуацій вдома під час відсутності батьків; вчити орієнтуватися у
темряві; виховувати сміливість, самостійність.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва
«Ранок», зокрема плакат «Сам удома».
ХіД УРОКУ
Вступне слово вчителя
Учитель. Напевне вам доводилося залишатися в квартирі без
електрики. Звичайно, за таких обставин виникають певні незручності. Їх треба вміти уникати. Сьогодні на уроці ми вчитимось цього.
Робота за підручником (С. 54)
Читання тексту.
Які незручності відчуваються, коли вимикають електричне світло?
Як же їх уникнути?
Що означає орієнтуватися в темряві?
Як досягти вміння орієнтуватися в темряві?
Розгляньте малюнок підручника.
Розкажіть, як можна потренуватися в обстеженні оселі із заплющеними очима.
Хто вам допоможе вивчити власне помешкання?
Що робити, якщо ви залишилася удома наодинці і раптом вимкнули
світло?

Яким же джерелом світла скористатися?
Чому користуватися сірниками, свічками, гасовою лампою ви можете
лише з дозволу дорослих та в їх присутності?
Розгляньте нижченаведені малюнки.
Назвіть джерела відкритого вогню.
Поміркуйте, чому вам не можна користуватися джерелами відкритого
вогню.
Розгляньте сюжетні малюнки.
Хто з дітей наражається на небезпеку? Чому? Дайте їм ко- рисні
поради.
Фізкультхвилинка
Поросятко зранку встало, потягнулось, В різні боки повернулось,
Потім весело всміхнулось. Кругом себе обернулось, Та й побігло до
води. — Хрю, хрю, хрю! Хрю, хрю, хрю! Я купатися люблю!
Робота в зошиті (С. 27)
1) № 1. Розгляньте малюнки. Що спільного між цими групами
предметів?

— Запам'ятайте правила користування джерелами відкрито- го вогню.

Не встановлюй свічки і гасові лампи біля предметів, які мо- жуть
загорітися.
Не заправляй гасові лампи бензином.
Не став свічки у скляні посудини.
Не залишай відкритий вогонь без нагляду.
Будь обережним, щоб не спалахнули одяг і волосся.
№ 2. Тест «Так чи ні?»
Якщо погасло світло і ти залишився вдома наодинці, потрібно: О
почати кликати дорослих;
О хвилину зачекати, щоб твої очі звикли до темряви: О відшукати
сірники і запалити папір; О знайти ліхтарик або акумуляторну лампу.
№ 3. Відгадайте загадки.
• Паличка-черкалочка, Головою черкне — вогонь спалахне. (Сірник)
• Що за гість, що сам себе їсть? (Вогонь) 5. Підсумок уроку
Чи часто вам доводилося залишатися в оселі без електрики?
Чому треба вміти орієнтуватись у темряві?
Які правила користування джерелами відкритого вогню ви
запам'ятали?
Чому не можна встановлювати свічки й гасові лампи біля пред- метів,
які можуть загорітися?
Чому не можна заправляти гасові лампи бензином?
Чому не можна ставити свічки у скляні посудини?
Чому не можна залишати відкритий вогонь без нагляду?

Якими будуть ваші дії, якщо у квартирі раптом погасне світло?
УРОК 16
Тема. Безпечна електрика
Мета: розширити уявлення учнів про електричні прилади й електричний струм; спонукати учнів до виконання правил безпечного
користування електроприладами; виховувати обережність, формувати вміння чинити розсудливо.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва
«Ранок», зокрема плакати «Побутова техніка. Інструменти», «Сам
удома».
Хід УРОКУ
1. Вступне слово вчителя
Учитель. Різноманітні побутові електроприлади полегшу- ють людині
життя. Це наші помічники. Але в разі порушення правил техніки
безпеки вони перетворюються на грізних ворогів. Саме правил
безпечного поводження з електроприладами ми сьогодні й будемо
навчатися.
2. Робота за підручником (С. 56-58)
Читання тексту.
Згадайте, за допомогою чого працюють електричні прилади.
Коли електричний струм небезпечний для людини?
Пригадайте правила користування електричними приладами,
які ви вивчили у 2-му класі.
Правило 1. Вмикай і вимикай прилади сухими руками за допо- могою
вимикача.

Правило 2. Не тягни за електричний шнур.
Правило 3. Не торкайся оголених проводів і не підходь до них.
Правило 4. Не лізь до розетки, а тим більше не засовуй в неї сторонні предмети.
Правило 5. Користуйся електричними приладами лише з до- зволу
дорослих.
Правило 6. Небажано вмикати декілька електроприладів одно- часно.
Правило 7. Не залишай електроприлади без догляду.
Правило 8. Ізоляція не повинна бути пошкодженою.
Якими електричними приладами ви користуєтесь самостійно?
Як потрібно користуватися електричними приладами?
Що станеться, якщо залишити без нагляду праску, електрич- ну
плитку, телевізор?
До чого може призвести порушення правил користування
електричними приладами?
Через що може статися коротке замикання?
Де може виникнути пошкодження ізоляційного матеріалу?
Розгляньте малюнок на с. 56. Укладіть за ним речення.
Чому не можна порушувати правила користування електроприладами?
Що слід робити, перш ніж увімкнути електричний прилад?
Як переконатися, що він справний?
До чого може призвести коротке замикання?

Розгляньте малюнок у підручнику. Як вважаєте, чому стало- ся
пошкодження пилососа?
Чим це небезпечно?
Розгляньте малюнок на с. 57.
Що може статися, якщо одночасно ввімкнено багато елект- ричних
приладів або ж в одну розетку ввімкнено кілька електрич- них
приладів?
Яка небезпека може виникнути за цих обставин?
Чому не можна користуватися електричними приладами без дозволу
дорослих?
Що необхідно робити, якщо ви вдома відчули запах диму, по- бачили
іскри, полум'я?
Якщо ж удома нікого немає, за яким номером необхідно не- гайно
телефонувати?
Чому не можна лякатися й панікувати?
Чому в жодному разі не можна гасити електричні прилади водою?
Розгляньте малюнки на с. 58. Укладіть за ними гасла.
Чому не можна торкатися обірваних проводів?
Чому не можна вставляти у розетку цвяхи та інші металеві предмети?
Чому не можна торкатися того, хто перебуває під дією елек- тричного
струму?
Як надати допомогу ураженому електричним струмом?
Чому за цих обставин необхідно відключити електрику в помешканні?

Чому потрібно стати на гумовий килимок, або дерев'яну дощечку, або
навіть на книжку?
Чому відводити провід від постраждалого необхідно сухим
дерев'яним або пластмасовим предметом?
Розгляньте малюнки та запам'ятайте, як слід допомагати ура- женому
електричним струмом. Укладіть правила.
Фізкультхвилинка
— Що ж, мабуть, настав вже час
Трохи відпочити,
Хочу на фізкультхвилинку
Всіх вас запросити.
Раз — підняли руки вгору.
Два — схилились всі додолу.
Руки в боки!
Повернулись, нахилились І вправо і вліво — Щоб нічого не боліло.
Раз, два, три, чотири! Набираємося сили. Нахиліться, поверніться, До
товариша всміхніться.
Робота в зошиті (С. 28-29)
1) № 1. Розгляньте малюнки. За малюнками сформулюйте від- повідні
правила.

2) № 3. Розгляньте малюнки. Розфарбуйте предмети, якими можна
скористатися, щоб допомогти постраждалому від уражен- ня струмом,
зеленим кольором, а ті, якими не можна, — червоним. (Металева
трубка, дерев'яне весло, мотузка, палка, швабра, пара- солька,
лінійка.)

3) Тест «Так чи ні?»
Якщо ти відчув запах диму або горілого, побачив іскри та не- велике
полум'я, треба:
О терміново сказати про це батькам чи сусідам; О залити полум'я
водою; О накрити ганчіркою.
Якщо загорівся електроприлад, необхідно: О залити його водою;
О вийняти шнур із розетки, обмотавши руку ганчіркою; О накрити
електропривод ковдрою; О відрізати шнур ножем; О покликати
дорослих.
Побачивши на вулиці обірваний електропровід, ти: О підійдеш
ближче;
О негайно повідомиш дорослих; О скажеш друзям.
Поблизу електрощитової та ліній електропередач можна: О гратися;
О торкатися опор;

О прив'язувати корів; О немає жодної правильної відповіді.
Якщо вмикати одночасно велику кількість електроприладів у розетку:
О вони можуть згоріти; О перегріється провід; О нічого страшного не
трапиться.
Користуючись праскою, ти ставиш її: О на керамічну підставку:
О підошвою на стіл.
5. Підсумок уроку
Якими електричними приладами ви користуєтесь самостійно?
Яких правил при цьому ви дотримуєтесь?
Коли може статися коротке замикання в електричній мережі?
пошкодження електроприладів?
Чому не можна гасити електричні прилади водою?
Які правила безпечної поведінки з електричним струмом вам відомі?
Чому їх треба дотримуватись?
Як надати допомогу ураженому електричним струмом?
УРОК 17
Тема. Практична робота: проект «Ми бережемо електроенер- гію!»
Мета: ознайомити школярів із заходами щодо енергозбережен- ня,
дати корисні поради; формувати у дітей світогляд дбайливого господаря своєї країни; розвивати зацікавленість учнів до проведення
заходів енергозбереження; виховувати відповідальність.
ХіД УРОКУ
1. Вступне слово учителя

Учитель. Сьогодні ми поведемо розмову про всім відоме: про
бережливість, про економію електроенергії, тепла — про енергозбереження. Щоб розібратися з цією досить непростою і суперечливою
проблемою, проведемо прес-конференцію. Представляю вам групу
вчених, інженерів, кореспондентів, художників, експертів.
2. Прес-конференція
«Кореспондент». Із чого виникла проблема економії енерго- ресурсів
— тепла й електричної енергії? Адже зараз добувають так багато
нафти, вугілля, газу, побудована велика кількість елект- ростанцій, у
тому числі атомних, тобто постійно зростає виробниц- тво енергії.
«Інженер». Простота і доступність електроенергії породила у багатьох
людей уявлення про невичерпаність енергетичних ре- сурсів.
«Вчений». Людство багато років добуває із надр землі мільяр- ди тонн
енергоресурсів. Енергія — показник життєвого рівня сучас- ної
людини. І цей показник включає, зокрема, обігрів житла, кондиціювання, приготування їжі, виробництво промислових товарів і
продуктів харчування.
Весь час проводяться серйозні дослідження енергетичних за- пасів,
пошук більш ефективних і більш економічних енергоносіїв. В
результаті такої роботи вчені дійшли висновку, що існуючих за- пасів
вистачить не на багато років. У майбутньому, можливо, основна
частина наших енерговитрат ляже на альтернативні види енер- гії:
енергію Сонця, енергію вітру, підземну (геотермальну) енергію тощо.
А сьогодні одним із заходів енергозбереження стало введен- ня в
нашій країні літнього та зимового часу. У результаті цього заходу
всього за один сезон економиться майже 500 тисяч кіловат-го- дин
електроенергії.
«Експерт». Людство має забезпечити себе енергією на май- бутнє.
Тому піклування про економію енергоресурсів — одна з го- ловних
проблем.

«Кореспондент». Ми іноді чуємо від дорослих, що наш дім дірявий.
Чому так говорять?
«Інженер». Говорять, що дім дірявий, бо йде витікання тепла із
квартири.
Попри те, що будівельники отримують не досить якісні деталі —
панелі, віконні рами, вони до цього додають ще й свої огріхи: погано
замазують стики, іноді перекошують вікна. Тож виходить буди- нок,
який ми називаємо дірявим.
У сучасних будинках — подвійні рами вікон, під покрівлею є тепловий демпфер — повітряний простір, у під'їзді — подвійні тамбури.
«Вчений». Якщо розглянути тепловий баланс житла, стане зрозуміло,
що більша частина теплової енергії опалювальної систе- ми йде на те,
щоб перекрити збитки тепла. А вони у квартирі з цен- тральним
опаленням і водопостачанням такі:
• збитки через неутеплені вікна — 20 %,
через неутеплені вхідні двері — 12 %,
через незачинені двері і розбите скло на сходовій клітці — 70 %.
Підраховано, що тільки через неущільнені балконні двері тепла
вивітрюється стільки, скільки вивітрювалося б через дірку у стіні
діаметром 20 см.
«Інженер». Замість проведення робіт з утеплення приміщень деякі
мешканці для створення у домах комфортної температури до- датково
до системи центрального опалення застосовують електроопалювальні прилади (комини, радіатори, конвектори). Все це викликає нові витрати електроенергії, у яких часто немає потреби, якщо
своєчасно підготувати вікна та двері до зими.

«Експерт». Більша частина теплової енергії йде на те, щоб пе- рекрити
збитки тепла. Бережіть тепло!
«Кореспондент». А економія води! Багато хто вважає, що це інша
проблема, яка не стосується електроенергії.
«Інженер». Це неправильна точка зору. Коли ми економимо воду, ми
економимо електроенергію. Адже вода не сама приходить у наші
багатоповерхові будинки. Потужні насоси, які приводяться у рух
електричними моторами, піднімають воду на потрібну висоту.
«Експерт». Бережіть воду — збережете електроенергію.
Фізкультхвилинка
Що ж, мабуть, настав вже час
Трохи відпочити,
Хочу на фізкультхвилинку
Всіх вас запросити.
Раз — підняли руки вгору.
Два — схилились всі додолу.
Руки в боки!
Повернулись, нахилились І вправо і вліво — Щоб нічого не боліло.
Раз, два, три, чотири! Набираємося сили. Нахиліться, поверніться, До
товариша всміхніться.
«Кореспондент». Сьогодні більшість людей живе в окре- мих
квартирах. Ми купуємо красиві люстри на 8-10 лампочок, су- часні
пральні машини, пилососи, кондиціонери, фени, міксери, комп'ютери,
музичні центри тощо. Чимало сімей використовують по два
телевізори, два холодильники, мікрохвильову піч. Чи не вва- жаєте ви,

що таке різке збільшення споживання електроенергії в побуті — одна
з причин проблеми, що обговорюється?
«Вчений». Дійсно, скільки енергії витрачається на забезпе- чення
роботи радіотелевізійної та іншої апаратури, яка працює од- ночасно
у декількох кімнатах квартири! У приміщеннях, де нікого немає,
горять електролампи, без потреби працюють конфорки елек- троплит,
світяться екрани телевізорів. А горіння лампочки потуж- ністю 40 Вт
без потреби протягом доби дорівнює витратам електро- енергії,
достатньої для випікання 20 кг хліба, виробництва 10 кг цемента,
виготовлення двох пар взуття.
«Інженер». На побутові потреби використовується більша част- ка
електроенергії, газу, тепла, води. Електрифікація дозволила знач- но
скоротити час на ведення домашнього господарства, покращити
умови праці у побуті.
Бережливе використання енергоносіїв — обов'язок кожного.
Поступово бережливість стане потребою.
«Експерт». Бережливе використання енергоресурсів — обов'язок
кожного.
Робота з прислів'ями
Як про тепло дбаєш, так і маєш.
Тепло маємо — не дбаємо, а втративши — плачемо.
Хто добрих порад не слухає, той потім і на пальці дмухає, та пізно!
Виготовлення плакатів
Учитель. Наші художники намалюють плакати за вашими
пропозиціями.
Приклади плакатів:

Бережливо використовувати тепло й енергію — значить еко- номити
працю мільйонів людей.
Коли вимикаєш лампочку, яка даремно горить, ти одночасно
запалюєш вогонь, але тільки в потрібному місці.
Навіть якщо виходиш із кімнати на декілька хвилин, вими- кай світло.
Учитель
На землі, у домі вселюдському —
Протиріч і негараздів тьма.
Будьте, люди, бережливі в ньому!
І тоді достатньо буде всім тепла!
3. Підсумок уроку
Чому виникла проблема економії енергоресурсів — тепла й
електричної енергії?
Як у ваших сім'ях бережуть електроенергію?

Чому говорять: «Бережи воду — збережеш електроенергію»?
Чому бережливе використання енергоресурсів є обов'язком кожного?
УРОК 18
Тема. Небезпека від вогню. Що таке евакуація
Мета: розширити уявлення учнів про причини виникнення по- жежі;
вчити передбачати наслідки своїх дій; спонукати учнів до ви- конання
правил протипожежної безпеки, евакуації з приміщення; виховувати
відповідальність.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва
«Ранок», зокрема плакати «Дітям про вогонь», «Поведінка під час
виникнення пожеж».
ХіД УРОКУ
Відгадування загадок
Без крил, без рук, без ніг,
А вгору піднімається. (Дим)
З язиком, а не лає,
Без зубів, а кусає. (Вогонь)
Учитель. Всі ви знаєте, що вогонь може бути добрим і злим. Коли ж
вогонь буває небезпечним?
Робота за підручником (С. 60-63)
Читання тексту на с. 60.
Чому не можна пустувати з вогнем?
Розгляньте малюнки на с. 60.

Що може бути причиною пожежі?
Назвіть правила безпечної поведінки під час пожежі.
Чому за таких обставин у жодному разі не можна панікувати?
Розгляньте верхні малюнки на с. 61.
Що слід робити, якщо загорілася якась невелика річ?
Що слід робити, якщо полум'я не подолаєш? Що необхідно
повідомити пожежникам?
До кого, крім пожежників, ви можете звернутися по допо- могу?
Чому необхідно намагатися вибратися з приміщення?
Розгляньте нижні малюнки на с. 61.
Що слід робити, якщо вам не вдається погасити полум'я?
Що потрібно робити, щоб полум'я не поширювалося?
Чому біля виходу з кімнати треба вилити на підлогу воду?
Що треба робити, щоб не отруїтися чадним газом?
Чому треба дихати через зволожений рушничок, серветку, футболку?
Розгляньте верхні малюнки на с. 62.
Що треба робити, якщо на комусь загорівся одяг?
Чим треба збивати полум'я?
Як потрібно діяти, коли приїдуть пожежники?
Чому, коли приїдуть пожежники, треба робити все за їхнім наказом?
Чому говорять, що пожежники — «майстри своєї справи»?

Розгляньте нижні малюнки на с. 62.
Що необхідно робити, якщо ви мешкаєте у приватному будин- ку і
його охопило полум'ям?
Чому слід накритися з головою мокрим простирадлом чи рушником й
утікати з будинку через вікна чи двері?
Розгляньте малюнки на с. 63. Складіть за ними речення.
Що означає слово евакуація?
Коли евакуюють людей з приміщення?
Щоб вміти евакуюватися зі свого помешкання, разом з батьками
складіть план свого помешкання. Позначте на ньому шлях до виходу
зі своєї оселі під час пожежі. Пройдіть його разом з батьками, а потім
— самостійно.
Фізкультхвилинка
Щоб здоровим буть нівроку — Треба рано встати, На зарядку
шикуватись І не лінуватись. Руки вгору, ноги ширше, На носочки
піднімись. Під рахунок ти швиденько В різні боки нахились. Раз, два,
три! Присіли, встали, Якнайвище пострибали! Біг на місці починай!
Веселіш! Не відставай! Вийшла пауза мала — До роботи нам пора.
Робота в зошиті (С. 30)
1) № 1. Що належить до горючих матеріалів? Підкресліть. Сталь,
папір, вата, пісок, вугілля, бензин, скло, дерево.

Що ви робитимете, якщо у під'їзді побачите дим?
3) № 3. Поясніть вирази.
Грати з вогнем.
Догратися з вогнем.
Боятися як вогню.
5. Підсумок уроку
Які правила протипожежної безпеки вам відомі?
Чим небезпечне порушення цих правил?
Що необхідно робити, щоб не «допомогти» спалахнути по- жежі?
Чому іскри бенгальського вогню можуть бути причиною по- жежі?
Чому саморобні обігрівальні прилади можуть бути причиною
пожежі?
Чому одяг, що сушиться біля ввімкнених електричних чи га- зових
приладів, може бути причиною пожежі?
Чому несправна штепсельна розетка, вилка на електричному шнурі
може бути причиною пожежі?
Коли полум'я можна затоптати ногами?
Коли треба викликати пожежників?
Із якими новими правилами протипожежної безпеки ви ознайомилися?
Повправляйтеся їх виконувати під наглядом дорослих.

2) № 2. Розгляньте малюнки. Складіть за ними речення. Яких помилок припускаються герої мультфільмів? Дайте їм корисні поради.

Згадайте назви книжок, мультфільмів, герої яких приборку- вали
пожежу. Як це їм вдалося?

УРОК 19
Тема. Пожежонебезпечні предмети. Вибухонебезпечні предмети.
Практична робота: ситуаційна гра «Дії під час пожежі». Практична
робота: рольова гра «Викликаємо служби 101, 102, 103, 104»
Мета: розповісти дітям про небезпечні речовини та предмети, які
створюють небезпеку для здоров'я і життя; вчити порядку дій
повідомлення відповідним службам (101, 102, 103, 104) про небезпечні ситуації; спонукати учнів до виконання правил протипожеж- ної
безпеки; виховувати самостійність, відповідальність.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва
«Ранок», зокрема плакати «Дітям про вогонь», «Поведінка під час
виникнення пожеж».
ХіД УРОКУ
Вступне слово вчителя
Учитель. Всі ви знаєте, що існують горючі матеріали і речовини.
Вони можуть спричинити пожежу. Існують також вибухоне- безпечні
предмети. Небезпечної поведінки з ними ми й будемо сьо- годні
навчатись.
Робота за підручником (С. 86-88)
Читання тексту (С. 86).
Що ви знаєте про пожежонебезпечні предмети?
Чи погоджуєтесь ви з думкою, що сірники, запальничка, прас- ка і
навіть телевізор — пожежонебезпечні предмети?
Розгляньте малюнки на с. 86. Укладіть за ними речення.

Чи правильно чинять діти? Обґрунтуйте свою відповідь.
Що означають цифри 01? (Зараз — 101)
Коли треба викликати пожежників?
Як треба викликати пожежників?
Коли викликаєш пожежників, чітко повідомляй:
своє ім'я та прізвище,
адресу,
номер телефону,
з якої причини сталася пожежа,
що загорілось,
код на дверях у під'їзді, якщо він є.
Розгляньте малюнки на с. 87.
Які предмети є вибухонебезпечними?
Чи погоджуєтесь ви з думкою, що аерозольні балончики, якими ми
користуємося в побуті (лак для волосся, засоби від тарга- нів), є
вибухонебезпечними?
Що може статися, якщо порушити правила користування ними?
Чому на аерозольних балончиках поміщають застережні на- писи?
Чому треба дотримуватися цих застережень?
Чи можна назвати поведінку дітей, зображених на малюн- ках,
безпечною?
Чим це небезпечно для їхнього здоров'я?

3) Розгляньте інформацію на с. 88.
Які застережні знаки поміщають на небезпечних предметах?
Що вони означають?
Чи можуть вам трапитися вибухонебезпечні предмети, на яких
відсутні застережні написи?
Чому вони залишилися в землі після останньої війни?
Чому інколи важко розпізнати бомби, гранати, міни, патро- ни,
снаряди?
Де на них можна натрапити?
Що слід робити, якщо ви побачили такі предмети?
Чому не можна підходити до них близько, брати їх до рук?
Чому від найменшого дотику до них може статися вибух ве- личезної
сили?
Висновок: якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет, повідом- те
про цю страшну знахідку дорослих або зателефонуйте до міліції за
номером 102.
Складання правил поводження з пожежонебезпечними
та вибухонебезпечними предметами
Важливе правило для дітвори: Оці предмети в руки не бери!
Правило 1. Не грайся аерозольними балончиками.
Правило 2. На небезпечних предметах поміщають застережні знаки.
Ознайомтеся з ними!

Правило 3. Якщо ти побачив такий предмет, не підходь до нього
близько, не бери його в руки. Від найменшого дотику до нього може
статися вибух величезної сили.
Правило 4. Якщо ти виявив вибухонебезпечний предмет, пові- дом
про цю страшну знахідку дорослих або зателефонуй до міліції за
номером 102.
Фізкультхвилинка
Як захочу, Так підскочу — Навіть хату перескочу.
Я по колу стриб та стриб На одній нозі, як гриб. Ще й на другій —
Стрибу, стрибу... Вже мені немає стриму. Вже скачу, Скачу,скачу,—
Наскачуся Досхочу.
5. Робота в зошиті (С. 44)
1) № 1. Розгляньте малюнки. Складіть за ними речення. Дайте
корисну пораду хлопцям.

2) № 2. Розгляньте малюнки. Яку загрозу життю і здоров'ю становлять ці предмети?

3) № 3. Тест «Так чи ні?»
Якщо по дорозі до школи ти знайдеш невідомий предмет, то: О
заховаєш, а йдучи зі школи, забереш;
О повідомиш дорослих; О спробуєш сам розібратися, що це таке.
Ацетон, розчинники фарб використовуються: О для технічних потреб;
О для будівництва; О для забави; О як харчовий продукт.

5) № 5. Практична робота «Дії під час пожежі».
Прочитайте і дайте оцінку діям дітей.
Даша схвильовано кричить у трубку:
Алло, пожежна охорона! Негайно приїздіть сюди. У нас по- жежа!
Сергій набирає номер 101 і швидко говорить у трубку:
Алло, виникла пожежа, вулиця Пермська, будинок 13, квартира 13.
Повідомив Адаменко Сергій.
Укладіть повідомлення про пожежу у квартирі за обставин, коли
викликаєте пожежну команду.
Робота в парах. Укладання діалогу між «потерпілим»
і «оператором» служби 101
П. Алло! Пожежа!
О. Адреса?
П. Вулиця Пермська, 13, квартира 3.
О. Хто викликає?
П. Чеботарьов Олександр Васильович.
О. Виїжджаємо.
Підсумок уроку
Які пожежонебезпечні та вибухонебезпечні предмети вам ві- домі?
Чому вони так називаються?

Які пожежонебезпечні предмети вам траплялися?
Як треба викликати пожежників?
Які вибухонебезпечні предмети вам траплялися?
Які застережні знаки поміщають на небезпечних предметах?
Чи можуть вам трапитися вибухонебезпечні предмети, на яких
відсутні застережні написи? Які саме?
Що слід робити, якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет?
4) № 4. Розгляньте малюнки на с. 31. Що означають ці знаки? Де їх
вивішують?

Які правила поводження з пожежонебезпечними та вибухонебезпечними предметами ви запам'ятали?

Якими будуть ваші дії під час пожежі у квартирі? у приватному
будинку?
Як ви повідомите про пожежу у квартирі під час виклику по- жежної
команди?
УРОК20
Тема. Безпека в школі. Правила поведінки в школі. Практична робота:
моделювання ситуацій поведінки в школі
Мета: вчити учнів аргументувати необхідність безпечної поведінки в
школі для збереження життя й здоров'я, вирішувати конфлікт- ні
ситуації мирним шляхом; спонукати школярів до виконання правил
безпечної поведінки в школі; виховувати відповідальність за свої
вчинки.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва
«Ранок», зокрема плакат «Як уникнути неприємностей».
ХіД УРОКУ
Вступне слово вчителя
Учитель. Задля збереження життя і здоров'я у школі учням необхідно
знати і дотримуватися правил безпечної поведінки. Саме про них ми
сьогодні й поговоримо.
Робота за підручником
Розгляньте малюнки на с. 64. Складіть за ними речення.
Чи дотримуються учні правил безпечної поведінки на уроках
трудового навчання? Якими були б ваші дії? Дайте учням ко- рисні
поради.

Укладання правил поведінки на уроках трудового навчання.
Правило 1. Роботу розпочинай лише з дозволу вчителя.
Правило 2. Використовуй інструменти лише за призначенням.
Правило 3. У процесі роботи не розмовляй, будь уважним.
Правило 4. Під час роботи тримай своє робоче місце в належному порядку, а після роботи акуратно прибери його.
Що може трапитися, якщо учні не дотримуватимуться правил
безпечної поведінки на перервах?
Розгляньте малюнки. Поясніть, хто з учнів поводиться на пе- рерві
чемно, а хто бешкетує.
Укладання правил поведінки на перерві.
Правило 1 . На перервах не бешкетуй, не кричи, розмовляй напівголосно.
Правило 2. У коридорах школи рухайся спокійним кроком, без шуму.
Правило 3. Акуратно й уважно користуйся дверима, не став руки у
дверні отвори, не бешкетуй, не ляскай дверима.
Правило 4. На сходах не перегинайся через поруччя, дивися собі під
ноги, тримайся правої сторони.
Правило 5. Не бігай по сходах, не штовхай тих, що йдуть попе- реду,
не смикай дітей за рюкзаки, не став підніжки, не зупиняйся у дверях і
проходах.
Правило 6. Не сміти.
Правило 7. Не ображай однокласників і не сварися з ними.

Правило 8. Грайся з друзями у цікаві ігри, не порушуючи правил
безпечної поведінки.
Чому інколи учні травмуються під час рухливих ігор, спор- тивних
змагань?
Розгляньте малюнки. На яку небезпеку наражаються діти?
Укладання правил поведінки на шкільному подвір'ї.
Правило 1 . Уникай травм під час рухливих ігор і спортивних
змагань.
Правило 2. Коли йдеш зі школи додому, іди через ворота. Через
огорожу не лазь.
Правило 3. Під час перерви можна відпочити у дворі школи, але на
дерева не лазь.
Правило 4. Грай у м'яч тільки в місцях для гри. Не грай біля ві- кон.
Правило 5. На уроках фізкультури не користуйся спортивним
обладнанням без дозволу вчителя. Виконуй правила техніки без- пеки.
Правило 6. Не ходи по газонах, не кидай недогризків, не лузай
насіння.
Правило 7. Не бийся, не бешкетуй.
Правило 8. Не лізь на дах чи дерева.
Правило 9. Не кричи.
Правило 10. Не ображай менших, слабших.
Правило 11. Грайся з друзями в різні ігри.
Укладання правил поведінки у спортивному залі.

Правило 1 . На уроки фізкультури приходь у спортивній формі.
Правило 2. Без дозволу вчителя не вилазь на спортивні знаряддя.
Правило 3. Будь уважним, чітко виконуй вказівки вчителя.
Оцініть свою поведінку в школі.
Учитель. Нерідко до травм призводять ситуації, коли учні з'ясовують
стосунки за допомогою кулаків.
5) Що таке конфлікт? Це суперечка, яка може призвести і до бійки.
Роздивіться інформацію на с. 66 підручника.
З яких причин між дітьми виникають конфлікти?
Як треба діяти, щоб уникнути конфлікту?
Як необхідно з'ясовувати причину конфлікту?
Як потрібно висловлювати свою незгоду щодо думок іншого?
Чому треба стримувати свої емоції?
З ким треба узгоджувати свої думки?
Чому не потрібно обурюватися, коли програв?
Як слід сприймати поразку?
Як треба оцінювати власні дії та дії інших дітей?
На що треба намагатися перетворити негативну ситуацію?
Яких людей треба уникати?
Чому треба уникати тих, хто нав'язує суперечку чи бійку?
Обговорення ситуацій

Брати Андрійко і Миколка посварилися за книжку. Андрій- ко хотів її
читати тоді, коли й Миколка.
Як можна було братикам уникнути сварки?
Сестрички Богданка й Іринка спокійно домовилися про гру на піаніно.
Укладіть із сусідом (сусідкою) по парті діалог між Богданкою та
Іринкою.
Фізкультхвилинка
Раз, два!
Всі присіли,
Потім вгору підлетіли.
Три! Чотири!
Нахилились,
Із струмочка гарно вмились. П'ять! Шість! Всі веселі Летимо на
каруселі. Сім! Вісім! В поїзд сіли, Ніжками затупотіли. Дев'ять!
Десять! Відпочили І за парти дружно сіли.
Продовження роботи за підручником (С. 67)
Чому в разі виникнення конфлікту у жодному разі не можна вступати
у бійку? Що може трапитися?
Які «сліди» залишає бійка кулаками?
Що може завдати серйозної травми?
Хто зазвичай розпочинає бійку?
Поясніть власне ставлення до бійки.
Розгляньте малюнки у підручнику на с. 67. Укладіть за ними речення.

Хто з дітей уміє уникати конфліктів? Хто — ні?
Як ви поводитесь у подібних ситуаціях?
Робота з приказками
Бійка до добра не доводить.
Захищатися треба словами, а не кулаками.
Які ще прислів'я та приказки щодо теми уроку ви знаєте?
Робота в зошиті (С. 32-33)
1) № 1. Розгляньте малюнки. Складіть за ними речення. Дайте корисні
поради дітям.

2) № 2. Тест «Так чи ні?»
На перервах у школі можна:
О бігати на майданчику для ігор; О стрибати на спортмайданчику;
О розмовляти і спокійно рухатися в приміщенні школи; О голосно
кричати.

Чому треба виконувати правила для учнів? О Щоб не засмучувати
батьків;
О щоб тебе ставили за взірець; О щоб себе не травмувати; О щоб не
порушувати спокій інших.
Якщо ви з товаришем посварилися, то ти: О обов'язково з'ясуєш
стосунки бійкою; О уникнеш бійки;
О будеш кликати на допомогу; О підеш на примирення.
3) № 3. Практична робота.
Розгляньте малюнки. Оленку ображають старшокласниці. Допоможіть їй прийняти правильне рішення. Зафарбуйте відповідні
квадратики. Чому інші рішення не є правильними?

8. Підсумок уроку
Які правила безпечної поведінки на уроках трудового навчан- ня ви
виконуєте?
Які правила безпечної поведінки на перерві ви виконуєте?
Яких правил безпечної поведінки на шкільному подвір'ї ви
дотримуєтесь?
Які правила безпечної поведінки у спортивному залі вам ві- домі?
Як уникати конфліктів?

Як ви вважаєте: бійка приносить користь чи шкоду людині? Чому?
Що таке конфлікт? Що потрібно робити, аби конфлікт не ви- никав?
УРОК 21
Тема. Дорога з обмеженою оглядовістю. Практична робота: виявлення місць з обмеженою оглядовістю на дорогах, прилеглих до
школи. Вчимося безпечно переходити дорогу
Мета: поглибити знання учнів про правила пішохідного руху; вчити
переходити дорогу з обмеженою оглядовістю; виховувати дисциплінованість пішохода, уважність.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва
«Ранок», зокрема плакат «Безпека на дорозі».
ХіД УРОКУ
Робота із загадками
• Два брати спереду гудуть, За ними двоє ще женуться, Біжать, ніяк не
доженуть, Об землю спересердя б'ються. (Колеса)
• Тягнеться нитка, а в клубок не змотаєш. (Дорога)
Учитель. Ми всі — пішоходи у випадку, коли ходимо пішки, тобто
рухаємося дорогою, але не користуємося транспортом. Для пішоходів
існують певні правила дорожнього руху, з яким ви ознайо- милися у
попередніх класах. Назвіть їх.
Робота за підручником
С. 64.
Як треба поводитись пішоходові, щоб уникнути небезпеки на дорозі?
Чому для переходу треба знайти безпечне місце якомога далі від
повороту?

Як має проглядатися з обох боків дорога в цьому місці?
Розгляньте малюнок. Чому не можна виходити на проїжджу частину
дороги із-за перешкоди?
Що може бути перешкодою?
С. 69.
Які транспортні засоби заважають проглядати дорогу в оби- два боки?
Розгляньте малюнок. Чи правильно вчинили діти? Дайте їм корисні
поради.
Як переходити дорогу в такій ситуації?
Чому треба зачекати, доки проїжджа частина дороги звіль- ниться від
транспорту?
Що потрібно зробити, якщо на дорозі великий рух?
У кого попросити про допомогу?
3) С. 70.
Розгляньте верхній малюнок. Чи можна поведінку дітей на- звати
безпечною? Чому?
Складіть речення за малюнками. Дайте дітям корисні поради.
Які місця особливо небезпечні для пішоходів?
Чому місця виїздів машин з дворів, автостоянок, автозаправ- них
станцій особливо небезпечні для пішоходів?
Розгляньте нижній малюнок на с. 70.
Хто з дітей наражається на небезпеку? Чому?
Фізкультхвилинка

ЧАПЛЯ
Пошила чапля черевички І пішла мерщій до річки. — Чапу-лапу,
чапу-лапу, В мене гарні черевики. Поки ходила, говорила — Черевики
загубила.
Робота в зошиті (С. 34-35)
1) № 1. Розгляньте малюнки і дайте оцінку діям дітей. Укладіть
відповідні речення.
Які правила порушили пішоходи?

2) № 2. Тест «Так чи ні?»
— Як перейти дорогу, якщо на зупинці стоїть трамвай? О Обійти
спереду; О почекати, поки відійде; О обійти ззаду.
Обмежена оглядовість — це: О добра видимість;
О частково видно шлях; О нічого не видно.

Коли рухаєшся в умовах обмеженої оглядовості, треба: О добре
оглянути шлях;
О спокійно перейти дорогу; О швидко перейти дорогу, добре її
оглядаючи.
Правила безпечного переходу:
О поглянь направо, а потім — наліво; О поглянь наліво, а потім —
направо.
3) № 3. Розгляньте малюнок. Яких помилок припускаються ге- рої
мультфільмів? Обведіть порушників червоним олівцем. Укладіть
речення за малюнками.

5. Підсумок уроку
Чому не можна виходити на проїжджу частину дороги з-за
перешкоди?
Чи можна переходити дорогу в тому місці, де вона піднімаєть- ся
вгору чи спускається вниз? Чому?

Які небезпечні місця на дорозі від домівки до школи вам трапляються?
За яких умов дорожній рух буде безпечним для всіх пішо- ходів?
УРок 22
Тема. Дорога за несприятливих умов. Ознайомлення з дорожні- ми
знаками. Практична робота: «читання» учнями дорожніх знаків «Рух
пішоходів заборонено», «Слизька дорога».
Мета: поглибити знання учнів про правила пішохідного руху; вчити
переходити дорогу за несприятливих умов, читати дорож- ні знаки;
виховувати дисциплінованість пішохода, уважність, обе- режність.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва
«Ранок», зокрема плакат «Безпека на дорозі».
ХіД УРОКУ
Вступне слово вчителя
Учитель. У вулиці є своя мова. Це мова дорожніх знаків. І водії, і
пішоходи повинні розуміти мову вулиці. Саме цього ми й будемо
сьогодні навчатись.
Робота за підручником
С.

71.

Розгляньте малюнок. Який знак на ньому зображено?
Про що він попереджає?
Де ви бачили такий знак?
Висновок. Запам'ятай: цей знак стосується пішоходів та озна- чає, що
йти в цьому напрямку заборонено.

Розгляньте малюнки. Визначте небезпечні місця для пішо- ходів.
Дайте корисні поради пішоходам.
С. 72.
Чи подобається вам гуляти під дощем чи у завірюху?
Чому негода може зробити дорогу небезпечною для пішохода?
Чим покривається поверхня тротуарів, узбіч, проїжджої части- ни
доріг в ожеледицю? Що загрожує пішоходу на таких дорогах?
Чи «слухається» водія машина на такій дорозі?
У яку погоду слід бути особливо уважним при переході дороги?
Коли можна переходити дорогу?
Розгляньте малюнок. Який знак на ньому зображено?
Про що він попереджає?
Де ви бачили такий знак?
Висновок. Запам'ятай: цей знак попереджає і пішоходів і водіїв, що
дорога слизька.
Розгляньте наступний малюнок.
Розкажіть, що ви взуваєте під час ожеледиці. Яка підошва на такому
взутті?
Пам'ятайте, що кращими для льоду є підошви з мікропорис- тої чи
іншої м'якої основи та без великих підборів.
Не прогулюйтесь біля самого краю проїжджої частини дороги. Це
завжди небезпечно, а на слизьких дорогах — особливо. Можна впасти та потрапити на дорогу, а автомобіль може виїхати на тротуар.

Поміркуйте, чому при переході дороги треба бути уважними і тоді,
коли туман, йде дощ чи падає сніг.
Розгляньте наступний малюнок. Хто з дітей порушує правила
дорожнього руху? Надайте їм корисні поради.
Фізкультхвилинка
ВЕСЕЛЕ СОНЕЧКО
Стало вранці ясне сонце, Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися,
Ми всі дружно піднялися, Будем дружно присідати, Сонечко
розвеселяти. Встали-сіли, встали-сіли, Бачте, як розвеселили! Стало
сонце танцювати, Нас до танцю припрошати. Нумо разом, нумо всі,
Потанцюймо по росі!
Продовження роботи за підручником (С. 73)
Чому слід бути особливо уважним, коли переходиш дорогу або
рухаєшся узбіччям за недостатньої видимості?
Чому за таких умов водієві важко вчасно помітити пішо- ходів?
Що про це зазначається у правилах дорожнього руху?
Чому за таких умов пішоходи, особливо діти, повинні чимось себе
виділити?
Висновок. Пам'ятай: в умовах недостатньої видимості транспорт- ні
засоби рухаються з увімкненими фарами.
Розгляньте верхній малюнок на с. 73.
Чи водій побачить вчасно пішоходів? Чому? Дайте корисні поради
пішоходам.
Розгляньте нижній малюнок.

Хто з дітей дотримується правил дорожнього руху? Хто — ні? Дайте
корисні поради пішоходам.
5. Робота в зошиті (С. 36)
1) № 5. Розгляньте малюнок.
— Чи правильно поводяться герої мультфільмів? Кому із них загрожує небезпека? Обведіть порушників червоним олівцем. Дайте їм
корисні поради.

2) № 6. Практична робота. Складання порадника «Що допомо- же
безпечно перейти слизьку дорогу?»
Йди не поспішаючи, ноги злегка розслаб в колінах, ступай на всю
підошву.
Не тримай руки в кишенях — це збільшує можливість не тіль- ки
падіння, але й більш важких травм, особливо переломів.
Обходь металеві кришки люків.
Не перебігай проїжджу частину, коли на дорозі ожеледиця та під час
снігопаду.

Пам'ятай, що в ожеледицю значно збільшується гальмівний шлях
машини, і падіння перед автомобілем, що рухається, призво- дить як
мінімум до каліцтв, а в гіршому випадку і до загибелі.
6. Підсумок уроку
Чому потрібно бути особливо уважним на дорозі за несприят- ливих
погодних умов?
Із якими новими дорожними знаками ви ознайомилися на уроці?
Яку форму вони мають?
На якому фоні вони намальовані?
Якого кольору облямівка?
Які дорожні знаки є на дорозі, якою ви йдете до школи?
Де вони розташовані: обабіч дороги чи над нею?
УРОК23
Тема. Залізничний переїзд. Практична робота: «читання» учнями
дорожніх знаків «Залізничний переїзд», «Одноколійна дорога» тощо.
Встановлення зв'язку між ДТП і порушеннями правил дорожнього
руху
Мета: ознайомити учнів з правилами безпечного переходу залізничного переїзду; вчити наводити приклади наслідків порушен- ня
правил пішоходів, читати дорожні знаки, дотримуватися правил
поведінки біля залізничної колії; виховувати дисциплінованість,
обережність.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва
«Ранок», зокрема плакат «Безпека на дорозі».
ХіД УРОКУ

Відгадування загадок
Полотно, а не доріжка,
Кінь біжить сороконіжка. (Поїзд)
Тримається за проводи,
Бігає туди-сюди,
А за нею з десяток
Близнюків-дитяток. (Електричка)
В полі драбина лежить,
Дім по сходинках біжить. (Поїзд)
Учитель. Напевне, кожен з вас користувався залізничним транспортом. Задля власної безпеки необхідно знати правила поведінки
біля залізничної колії, з якими ми сьогодні й ознайомимось.
Робота за підручником (С. 74)
Як називається місце, де перехрещуються дороги?
Як називається місце, де дорога перетинає залізничну колію?
Де ви бачили залізничний переїзд?
Розгляньте малюнок на с. 74.
Про що попереджають ці дорожні знаки? (Про наближення до
залізничного переїзду)
Які бувають залізничні переїзди?
Як позначаються залізниця й залізничний переїзд?
Опишіть дорожній знак «Одноколійна залізниця».

Якої форми цей знак?
На якому тлі він намальований?
Якого кольору облямівка?
Опишіть дорожній знак «Залізничний переїзд із шлагбаумом».
Якої форми цей знак?
На якому тлі він намальований?
Якого кольору облямівка?
Опишіть дорожній знак «Залізничний переїзд без шлагбаума».
Якої форми цей знак?
На якому тлі він намальований?
Якого кольору облямівка?
Чому місце біля переїзду дуже небезпечне для пішоходів?
Яких правил поведінки слід дотримуватися біля залізнич- ної колії?
Чому не можна виходити на залізничний переїзд, якщо шлагбаум
опущено? Чому не можна виходити на залізничний переїзд, якщо
горить червоне світло світлофора?
Чому не можна виходити на залізничний переїзд, якщо по- дається
звуковий сигнал?
Фізкультхвилинка
Горобцям не до науки: Ох, давно вже терплять муки. Затекли і ніжки,
й крила, Горобчиха зве до діла: — Ану, славні малюки, Стали
струнко, мов грибки, Крила вгору піднімайте, Ними добре помахайте,
Головою покрутіть, Ніжками потупотіть, Навкруг себе оберніться...

Швидше, швидше, не лініться! Стане легко й добре враз, Відпочинете
гаразд.
(Л. Лук'янець)
Продовження роботи за підручником (С. 75-76)
Чому не можна поспішати переходити залізничний переїзд, якщо
поїзд пройшов, а шлагбаум не піднімається?
Коли можна переходити залізничний переїзд?
Чому переходити залізничний переїзд без шлагбаума треба дуже
обережно?
Розгляньте малюнки на с. 75-76.
Яка небезпека підстерігає пішоходів, що зображені?
Хто чинить правильно?
Дайте корисні поради пішоходам.
Яких правил слід дотримуватися, щоб уникнути небезпечних ситуацій
на залізничній колії?
Чому треба переходити залізничну колію тільки по пішохід- них
настилах, по надземних або підземних переходах?
Чому не можна переходити залізничну колію, коли набли- жається
поїзд?
Чому не можна ходити й гратися на залізничних насипах?
Чому в жодному разі не можна обходити поїзд, що стоїть на
залізничній станції?
Чому не можна гратися на залізничних коліях?

Розкажіть за малюнками на с. 76, де можна переходити за- лізничну
колію.
Хто порушує правила переходу залізничної колії?
Дайте порушникам корисні поради.
5. Робота в зошиті (С. 37)
1) № 2. Практична робота.
Розгляньте малюнок.
Знайдіть на малюнку тих, хто неправильно переходить заліз- ничну
колію. Дайте їм корисні поради.

2) № 1. Розгляньте малюнок.
Розфарбуйте й запам'ятайте зображені знаки.
Як вони називаються?
На якому тлі вони намальовані?
Якого кольору їх облямівка?

Що вони означають?

6. Підсумок уроку
Що називається залізничним переїздом?
Які бувають залізничні переїзди?
Яких правил безпечної поведінки слід дотримуватись біля залізничного переїзду?
Коли залізнична колія буває небезпечною?
Яких правил поведінки слід дотримуватися біля залізнич- ної колії?
Ознайомте своїх братиків і сестричок з вивченими правилами.
Намалюйте малюнок «Мій друг — безпечний рух!»
УРОК24
Тема. Ти — пасажир
Мета: розширити уявлення учнів про те, хто такі пасажири; вчити
правил користування громадським транспортом; ознайоми- ти дітей із
дорожньою розміткою й дорожніми знаками, що позна- чають місце
зупинки пасажирського транспорту; виховувати культуру поведінки.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва
«Ранок», зокрема плакат «Транспорт».
ХіД УРОКУ

1. Робота із загадками
Я літаю, я літаю,
Я зірки на крилах маю, І мотор у мене є, Що життя мені дає. (Літак)
Маленькі будиночки По місту біжать, Хлопчики й дівчатка
В будиночках сидять. (Трамвай)
Дім по вулиці іде, На роботу всіх везе — Не на курячих лапках,
А в гумових чобітках. (Автобус)
• Не трамвай це, не автобус, Хоч тримається за проводи І у гумових
черевиках
Ходить маршрутом туди-сюди. (Тролейбус)
Учитель. Літак, поїзд, трамвай, тролейбус — види транспорту. Вам
вже відомі деякі правила користування транспортом. Назвіть їх.
2. Робота за підручником
Читання тексту (С. 77).
Хто такі пасажири?
Який транспорт називають громадським або пасажирським?
Чому кожен пасажир повинен не тільки знати, а й виконува- ти
правила користування пасажирським транспортом?
Де слід чекати пасажирський транспорт?
Чому пасажирський транспорт слід чекати на тротуарі або посадковому майданчику?
Де потрібно чекати пасажирський транспорт, якщо немає посадкового майданчика?

Як позначається місце зупинки пасажирського транспорту?
Розгляньте дорожні знаки. Розкажіть про кожний із них за планом.
Як називається знак?
Якої форми цей знак?
На якому тлі він намальований?
Якого кольору облямівка?
Розгляньте нижній малюнок.
Як ще позначається місце зупинки пасажирського транспорту?
Яким громадським транспортом батьки дозволяють вам користуватися самостійно?
С. 78.
Розгляньте малюнки.
Хто з дітей на малюнку порушує правила користування пасажирським транспортом?
На яку небезпеку наражаються діти?
Дайте їм корисні поради.
Чому коли на зупинці скупчується багато людей, треба бути особливо
обережним? Чим це небезпечно?
Як слід поводитися, щоб не потрапити під колеса транспорту?
Чому не можна підходити до краю проїжджої частини дороги?
Як слід поводитися, коли заходиш у транспорт чи виходиш з нього?
Коли дозволяється посадка і висадка з транспорту?

Чому посадка й висадка з транспорту дозволяється лише піс- ля
повної зупинки тролейбуса, трамвая чи автобуса?
Через які двері треба заходити до автобуса, трамвая, тролей- буса?
Чому до автобуса, трамвая, тролейбуса треба заходити через задні
двері, а виходити — через передні?
Чому до виходу треба готуватися заздалегідь?
Чому, коли зайшов до салону, не треба поспішати займати місце?
Кому повинен поступитися місцем школяр?
Яке місце слід обрати, щоб нікому не заважати і щоб вас ніхто з
пасажирів не штовхав?
Що треба робити, щоб під час раптової зупинки транспорту не
втратити рівновагу і не впасти?
Чому не можна голосно розмовляти й пустувати у салоні?
С. 79.
Розгляньте верхні малюнки. Оцініть поведінку дітей.
Які правила-заборони ви запам'ятали?
Чому не можна стрибати з транспорту, що рухається?
Чому не можна їхати на підніжках, виступах пасажирсько- го
транспорту?
Чому не можна висуватися з вікон, перешкоджати зачинен- ню
дверей, спиратися на двері?
Розгляньте нижні малюнки.

Які правила користування пасажирським транспортом пору- шують
діти? На яку небезпеку вони наражаються?
С. 80.
Чому не потрібно поспішати переходити дорогу після того, як вийшов
із транспорту на тротуар чи узбіччя?
Що треба намагатися знайти?
Чому краще користуватися підземним чи наземним пішохід- ним
переходом?
Як треба обходити автобус і тролейбус? трамвай? Чому?
Які правила безпечного переходу проїжджої частини дороги ви
знаєте?
Чому миттєво зупинити транспорт не можна?
Коли можна йти до тротуару, якщо трамвайну колію прокла- дено на
проїжджій частині дороги? (Йти до тротуару можна тільки тоді, коли
переконаєшся, що на дорозі немає транспорту.)

Розгляньте малюнки. Які правила переходу дороги після ви- садки з
транспорту порушують діти?
Чому цього не слід робити?
Фізкультхвилинка
Часу гаяти не варто — Руки покладем на парти. Сонце, діти, вже
високо! Всі вдихаємо глибоко, Руки разом опускаєм І глибоко
видихаєм. В другій вправі для дітей Руки ставим до плечей. Руки
вгору почергово — Вправу робимо чудово, Чітко руки піднімаєм,
Пальці вгорі розтискаєм. Руки вже за головою — Дивимось перед
собою. Випрямляємо хребет, Лікті зводимо вперед. Мов метелики,
злітаєм, Крильця зводим — розправляєм. Треба на поясі руки тримати
— Будем вставати та присідати: Встати-присісти, встати-присісти, Як
перед грою всі футболісти.
Робота в зошиті (С. 38-41)
№ 1. Які види транспорту належать до громадського?
№ 2. Які види громадського транспорту є в нашому місті (селі)?
— Хто із зображених героїв мультфільмів порушив правила користування громадським транспортом? Обведіть порушників червоним олівцем. Дайте їм корисні поради.
№ 3. Розгляньте малюнок.

Як треба обходити трамвай, тролейбус і автобус? Зафарбуй- те
відповідну стрілку.
№ 5. Тест «Так чи ні?»
Чекаючи на автобус, трамвай або тролейбус, ти: О вийдеш на
проїжджу частину вулиці;
О будеш чекати на зупинці; О підійдеш до узбіччя дороги.
Під час посадки у транспорт:
О зайдеш спокійно, дотримуючись черги; О забіжиш поза чергою; О
відштовхнеш літніх людей і зайдеш.
Під час виходу з транспортного засобу: О самовільно відчинеш двері;
О обережно, не штовхаючись, вийдеш; О вийдеш на проїжджу
частину дороги.
Якщо відходить автобус, а ти не встигаєш до нього сісти, то: О
голосно закричиш;
О швидко побіжиш; О будеш чекати наступного.
№ 6. Розгляньте малюнки на с. 40.
4) № 4. Розгляньте малюнки на с. 39.

Які правила користування громадським транспортом порушу- ють
хлопці? Дайте їм корисні поради.

№ 7. Що вчинити у такій ситуації?
На зупинці чимало людей. Ти станеш у чергу чи проберешся наперед,
щоб бути першим?
Після тебе в черзі стоїть дівчинка. Ти її пропустиш чи відштовх- неш?
Біля тебе стоїть бабуся. Даси їй дорогу чи проскочиш під її руками
сам?
Ти сидиш в автобусі, а на зупинці до салону увійшов дідусь. Твої дії?
Ти з мамою зайшов до автобуса. Вільне місце було лише одне. Твої
дії?
Ти виходиш на наступній зупинці. Як ти звернешся до паса- жирів із
проханням пропустити тебе до виходу?
Тобі треба передати гроші на квиток. Як ти звернешся до па- сажирів?
С. 41. Гра «Ввічливо — неввічливо».
Зафарбуйте відповідь «так» — зеленим, «ні» — червоним кольо- ром.
О Поступитися в трамваї місцем.
О Привітатися під час зустрічі.
О Штовхнути, не вибачитись.
О Допомогти підняти річ.
О Не поступитися місцем у транспорті.
5. Підсумок уроку
Які види громадського транспорту вам відомі?

Які правила безпечної поведінки пасажирів ви запам'ятали?
Які правила користування пасажирським транспортом ви знаєте?
Чому їх потрібно виконувати?
Ознайомте своїх братиків і сестричок з вивченими правилами.
Як позначається місце зупинки пасажирського транспорту?
Яких правил поведінки слід дотримуватися на зупинці гро- мадського
транспорту?
Як потрібно заходити до автобуса, трамвая, тролейбуса?
Як необхідно обходити автобус, трамвай, тролейбус?
УРОК25
Тема. Метро — підземний транспорт. Ти на екскурсії
Мета: розширити уявлення учнів про метро як підземний транспорт;
вчити правил користування метро; ознайомити дітей із правилами
дорожнього руху, яких треба дотримуватися під час екскурсії;
виховувати культуру поведінки.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва
«Ранок», зокрема плакат «Транспорт».
Хід уроку
Робота із загадкою
Під землею, подивіться, Незвичайна залізниця, Сновигають поїзди:
Цей туди, а той — сюди. Ми до станції «Дніпро» Їдем з татом на...
(метро).
Учитель. Метро — це підземний вид транспорту. Саме правилам
безпечного поводження у метро присвячується сьогоднішній урок.

Робота за підручником (С. 81)
Читання тексту.
Що треба знати і виконувати, щоб безпечно почуватися в метро?
Які правила користування метрополітеном вам відомі?
Чому, коли заходиш до метро або виходиш з нього, треба притримувати двері?
Як слід підніматися нагору та опускатися донизу в метро?
Що таке ескалатор?
Чому, їдучи ескалатором, треба триматися за поруччя?
Чому бігти по східцях і сідати на них не можна?
Де треба чекати поїзд?
Чому безпечніше чекати на поїзд за обмежувальною лінією на
платформі?
Розгляньте малюнок на с. 81.
Що слід робити, якщо впустив щось на рейки?
Чому необхідно звернутися де чергового по станції?
Чому говорять, що метро розраховане на чемних пасажирів?
Поміркуйте, чому кинута на платформу бананова шкірка може стати
загрозою для багатьох людей.
Фізкультхвилинка
Щось повісили носи, І з-за парт не вийшли всі... Вгору добре
потяглись, На носочки піднялись. Опустились легко вниз, І подув в
обличчя бриз.

Як дерева, захитало: Вправо-вліво, вліво-вправо. Біля парт усі
присіли, Потім встали й полетіли. Руки в боки узяли, На всі боки
повели. Руки вниз всі опустили І за парти тихо сіли.
(Л. Лук'янець)
Продовження роботи за підручником (С. 82-83)
Розгляньте малюнки на с. 82.
Яких правил дорожнього руху треба дотримуватись учням, які
зібралися на екскурсію?
Як треба вишикуватися учням?
Хто повинен супроводжувати колону дітей?
Що вони повинні мати?
Де повинні йти дорослі із червоними прапорцями?
Де повинна йти колона учнів?
Чому тротуаром або пішохідною доріжкою треба йти, трима- ючись
правого боку?
Як дозволяється йти, якщо тротуарів, пішохідних доріжок немає?
У яку пору доби дозволяється йти шеренгою узбіччям дороги в
напрямі руху транспорту?
Розгляньте малюнки на с. 83.
Що слід робити, якщо виникла потреба перейти проїжджу частину
дороги?

Як треба діяти під час посадки в автобус, тролейбус, трамвай і
висадки з них?
Чому потрібно не поспішати, не штовхатися, не затримувати- ся на
посадковому майданчику?
Чи дотримуються правил дорожнього руху діти, зображені на
малюнках? Обґрунтуйте свою думку.
Робота в зошиті
Розгляньте малюнок (С. 41, № 9). Хто з цих дітей знає правила поведінки на ескалаторі у метро? Роз- фарбуйте його. Які правила порушують інші діти? Дайте їм корисні поради.
Підсумок уроку
Що таке метро?

Що таке ескалатор?

Які небезпечні ситуації можуть виникнути на платформі метро?
Як їх уникнути?
Яких правил ви дотримуєтесь у метрополітені?
Яких правил ви дотримуєтесь на ескалаторі?
Поясніть правила користування метрополітеном своєму бра- тикові чи
сестричці.
Герої якого відомого мультфільму порушили правила користу- вання
метрополітеном? До чого це призвело?
Яких правил дорожнього руху повинні дотримуватись екс- курсанти?
Яких правил безпечної поведінки під час екскурсії дотриму- ються
учні нашого класу?
УРОК26
Тема. Небезпечні місця для розваг. Незнайомі люди. Тематич- не
оцінювання
Мета: формувати в учнів вміння обирати безпечні місця для відпочинку та гри, де ніщо не загрожує життю і здоров'ю; допомогти
дітям засвоїти правила безпечної поведінки з незнайомими людьми;
виховувати обережність, обачливість.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва
«Ранок», зокрема плакат «Подбай про свою небезпеку».
ХіД УРОКУ
Вступне слово вчителя

Учитель. Дітям важливо вміти обирати безпечні місця для відпочинку
та гри, де ніщо не загрожує життю і здоров'ю. Саме про обачливість й
обережність під час виникнення різних несподіваних ситуацій ми
сьогодні й поговоримо.
Робота за підручником
1) С. 84.
Розгляньте малюнки на с. 84.
Чи можна гратися біля трансформаторної будки або ж біля дороги?
Що може статися біля трансформаторної будки?
Що може статися біля дороги?
Чому ліфт — це не місце для розваг?
Чому на ньому не можна кататися?
Висновок: небезпека чатує на тих дітей, які не замислюються над тим,
де можна гратись і чим можна гратися.
С. 85.
Розгляньте малюнки. Чи безпечні місця для ігор обрали діти,
зображені на них?
Що загрожує їхньому життю та здоров'ю?
Розкажіть, чи є біля нашої школи небезпечні місця для ігор.
Які небезпечні місця для розваг є біля вашого будинків?
Учитель. Іноді на вас чатує небезпека й у безпечному місці. Це
можуть бути незнайомі люди.
С. 89.

Які люди зустрічаються серед незнайомців?
Що слід робити, щоб не потрапити у небезпечну ситуацію з незнайомими людьми?
Від кого залежить ваша безпека?
Що завжди слід відповідати на всі умовляння незнайомців?
Чому в жодному разі не можна сідати в машину до незнайом- ців,
навіть якщо вам пропонують цікаві речі?
Що слід робити, якщо незнайомець просить допомогти знайти
будинок чи вулицю?
Що слід робити, якщо незнайомець переслідує вас?
Чому ніколи не можна вірити незнайомцеві, який говорить, що його
послали ваші батьки, аби забрати вас, наприклад, зі школи?
Розгляньте малюнки. Чи дотримуються діти, зображені на них, правил
поведінки з незнайомцями?
Фізкультхвилинка
Трави ростуть низько-низько, Дерева ростуть високо! А ми ідемо
тихо-тихо, Щоб не зробить нікому лиха. Вітер дує сильно-сильно,
Дерева хита невпинно, А нам у класі так затишно — Ми до занять
готові сісти.
Продовження роботи за підручником (С. 90)
Чому треба бути обережними й уважними, якщо вам довіри- ли
ключі?
Що треба робити, щоб ними не скористалися зловмисники і не
проникли до вашого помешкання?
Чому не можна носити ключі на шиї?

Що слід зробити, якщо ви загубили ключі або у вас їх викрали?
Чому не можна обирати за схованку для ключів поштову скриньку,
килимок перед вхідними дверима, електрощит?
Чому в жодному разі не можна передавати ключі до чужих рук?
Розгляньте малюнки на с. 90.
Хто з дітей необачно поводиться з ключами? Обґрунтуйте свою
думку.
5. Робота в зошиті (С. 42-43, 45-46)
1) № 1. Розгляньте малюнок. Чому небезпечно гратися на будівельному майданчику? Розкажіть.

2) N° 2. Розгляньте малюнок. Якої помилки припускаються діти,
зображені на ньому? Дайте їм корисну пораду.

№ 3. У яких місцях вашого району (селища) слід бути особливо
уважним? Запишіть.
№ 4. Чи пам'ятаєте ви про які-небудь надзвичайні пригоді у ва- шому
районі? Як ви вважаєте, чи могли люди їм запобігти?
№ 5. Тест «Так чи ні?»
Ігри у піжмурки можна проводити: О між будинками;
О у покинутих будинках та новобудовах; О на деревах;
О біля трансформаторних будок і щитових.
№ 1. Розгляньте малюнки на с. 45.
Розіграйте ситуації за малюнками (на вас напав злочинець тощо).

№ 2. Згадайте, що сталося з Колобком, який пішов гуляти без дозволу.
Яких правил він не дотримувався під час прогулянки?

№ 3. Тест «Так чи ні?» Профілактикою пограбувань є такі дії: О
носити із собою коштовні речі;
О не носити ключ так, щоб було видно; О не ховати ключ під
килимком перед дверима; О не називати свою адресу незнайомим.
№ 4. Розгляньте малюнки. Поміркуйте: кому з цих людей можна
довіритися? Чому?

Розіграйте сценки зустрічі з цими незнайомцями.
Розгляньте малюнки на с. 46.
Уявіть: ви сховали ключі від квартири у «надійному місці» і —
скоріше на вулицю, гратися. Повернувшись, ключа на місці не
знайшли. Як ви діятимете?
Зафарбуйте кружечки біля відповідних малюнків та обґрун- туйте
відповідь.
Що, на вашу думку, повинні зробити дорослі, якщо ви пові- домите їм
про втрату ключів?
6. Підсумок уроку
Які місця для ігор і розваг ви обираєте на вулиці?
Які місця для ігор і розваг ви не обираєте на вулиці? Чому?

Якщо ви потрапляєте у біду, до кого будете звертатися по до- помогу?
Розкажіть про правила поведінки з незнайомцями.
Про які поради безпечного користування ключами ви дізна- лися
вперше?
Обговоріть поради щодо користування ключами вдома.
УРОК 27-28
Тема. Природні лиха: гроза, буря, землетрус, повінь
Мета: дати уявлення учням про природні стихійні лиха; ознайо- мити
з правилами безпечної поведінки під час грізних явищ приро- ди;
виховувати дисціплінованість, відповідальність.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва
«Ранок», зокрема плакат «Природні явища».
ХіД УРОКУ
Вступне слово вчителя
Учитель. життю і здоров'ю людини можуть загрожувати природні
явища. Саме про правила безпечної поведінки під час стихій- них лих
ми сьогодні й поговоримо.
Робота за підручником (С. 91)
Читання тексту.
Що таке природні лиха?
Які грізні явища природи вам відомі?
Чому говорять, що вони мають нездоланну силу.

Розгляньте малюнки на с. 91. Що на них зображено? Складіть
речення.
Свідком яких грізних природних явищ були ви? Розкажіть про свої
враження.
Що таке гроза? Що зазвичай буває під час грози?
Як поводитися під час грози? Від чого це залежить?
Як поводитися під час грози вдома?
Чому блискавка дуже небезпечна?
Що робити, якщо в цей час працюють електричні прилади?
Чому від блискавки вони можуть зіпсуватися?
Як поводитися під час грози надворі?
Чому треба негайно йти додому?
Що робити, якщо ваша домівка далеко?
Куди можна зайти?
Як слід поводитися під час грози у лісі?
Чому не можна ховатися під високими деревами?
Яка найкраща схованка від грози у лісі?
Як поводитися під час грози у полі?
Чому не можна зариватися у скирту?
Як треба заховатися в улоговині?
Чому в жодному разі не можна лягати на мокру землю?

Як слід поводитися під час грози у воді?
Чому необхідно негайно вийти на берег?
Чому ви можете одержати серйозну травму, якщо блискавка вдарить у
водойму?
Чому не можна втікати від блискавки на човні, велосипеді чи на коні?
Що потрібно робити, якщо побачив кулясту блискавку?
Розгляньте малюнки на с. 92-93.
На яких з них поведінка дітей небезпечна? Обґрунтуйте свою думку.
Що таке буря?
Як ще називають бурю?
Якої шкоди завдає буревій людині й природі?
Для чого про наближення грізних природних явищ повідом- ляють
заздалегідь?
Розкажіть за малюнками, як люди готуються до бурі.
Чому не можна виходити без дозволу старших з приміщення?
Поміркуйте, чому слід виконувати усе те, що говорять до- рослі.
Розкажіть за малюнком на с. 94, що робити, якщо буря за- стане в
полі?
Де і як треба заховатися?
Що таке землетрус?
У якій місцевості здебільшого виникають землетруси?
Які землетруси бувають на рівнинній місцевості?

Скільки щороку на земній кулі буває землетрусів?
Що відбувається під час слабкого землетрусу?
Що відбувається під час сильного землетрусу?
Як очевидці описують сильний землетрус? (Земля глухо гуді- ла,
горбилася під ногами, утворюючи глибокі тріщини...)
Як передбачають землетруси?
Як тварини передчувають наближення лиха?
Що слід робити, щоб уникнути небезпеки під час землетрусу?
Чому не можна в жодному разі панікувати?
Що робити, якщо землетрус застав вас у будинку?
Чому не можна залишатися в ньому і слід негайно йти з нього?
Чому не можна витрачати часу на рятування речей, іграшок?
Як можна вибратися з одноповерхового будинку?
Як можна вибратися з багатоповерхового будинку?
Чому треба спускатися сходами і не можна користуватися ліфтом?
Поміркуйте, чому на вулиці треба швидко відійти від будин- ку,
стовпів, огорож.
Що може бути безпечним місцем?
Чому сквер, широка вулиця, спортивний майданчик може бути
безпечним місцем?
Що робити, якщо не вдалося вибратися з багатоповерхівки?
Що може стати безпечним місцем?

Чому отвір дверей може стати безпечним місцем?
Поміркуйте, чому під час землетрусу небезпечно перебува- ти в
наріжних кімнатах, особливо в тих, які знаходяться на верх- ніх
поверхах.
Поміркуйте, чому під час землетрусу небезпечно стояти біля вікон чи
на балконах.
Поміркуйте, чому, щоб захиститися від уламків скла та шмат- ків
штукатурки, треба залізти під стіл, у шафу, в комірчину.
Чому голову обов'язково треба закрити руками?
Що треба робити, якщо землетрус застав тебе в школі?
Чому треба залізти під парту?
Розгляньте малюнки на с. 95. Укладіть за ними правила без- печної
поведінки під час землетрусу.
3. Фізкультхвилинка
Раз, два! Час вставати, Будемо відпочивати.
Три, чотири! Присідаймо, Швидко втому проганяймо. П'ять, шість!
Засміялись, Кілька раз понахилялись. Зайчик сонячний до нас Завітав
у світлий клас. Будем бігати, стрибати, Щоб нам зайчика впіймати.
Прудко зайчик утікає І промінчиками грає. Сім, вісім! Час настав
Повернутися до справ.
4. Продовження роботи за підручником (С. 96)
Що таке повінь?
Де найчастіше бувають повені?
Який рівень води під час повені?

Куди евакуюють людей?
Хто допомагає людям під час евакуації?
Чому треба бути уважним й обережним і чітко виконувати вказівки
дорослих?
Розгляньте малюнок на с. 96. Чому в першу чергу під час по- вені
піклуються про дітей?
Поясніть прислів'я.
Не той пропав, хто в біду попав, а той, хто духом занепав.
5. Робота в зошиті (С. 47-49)
1) № 1. Розгляньте малюнки. Підпишіть назви природних стихій- них
лих.

2) № 2. Під час природних стихійних лих людям, що потерпають від
них, допомагають працівники рятувальної служби.

Розгляньте малюнок на с. 48. Що роблять працівники рятуваль- ної
служби під час рятувальних робіт?

№ 3. Тест «Так чи ні?» Правила безпечної евакуації:
О негайно вийти з приміщення; О взяти необхідні речі; О
скористатися ліфтом;
О швидко, але без паніки залишити приміщення.
№ 5. Розгляньте малюнки на с. 49. Як потрібно діяти під час грози,
бурі, землетрусу, повені?

У якому районі України найчастіше бувають землетруси?
Про які значні аварії і катастрофи ви чули?
6. Підсумок уроку
Коли гроза буває небезпечною для людини?
Де вам доводилося бути під час грози? Якими були ваші дії?
Якої шкоди завдає буревій природі та людині?
Чому про наближення бурі людей попереджають заздале- гідь?
Як треба діяти, якщо буря застане в полі?
Чому під час землетрусу потрібно перебувати подалі від буді- вель?
Чому під час повені люди піднімаються на горище?
Обстежте своє помешкання разом з батьками й визначте в ньо- му
безпечні місця.

Дізнайтеся, коли був землетрус у вашій місцевості. Якими були його
наслідки?
Дізнайтеся про інші природні лиха, які трапляються у нашо- му краї.
Якими були їх наслідки?
УРОК29
Тема. Безпечний відпочинок
Мета: поглибити знання учнів про правила безпечної поведінки під
час відпочинку; вчити уникати небезпек, бути обережними; виховувати відповідальність за власне життя, здоров'я.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва
«Ранок», зокрема плакат «Як уникнути неприємностей».
ХіД УРОКУ
Робота із загадкою
Сонце пече, липа цвіте.
День прибуває. Коли це буває? (Влітку)
Учитель. Літо — час канікул. Це час, коли ви відпочиваєте і
поліпшуєте своє здоров'я. Як ви вважаєте, чи може відпочинок бути
небезпечним? (Відповіді дітей)
Про це ми сьогодні й поговоримо.
Робота за підручником (С. 97-101)
Читання тексту.
Про що треба пам'ятати, відпочиваючи в селі або на дачі?
Чому ви повинні дотримуватися правил безпечної поведінки?

За якої умови відпочинок буде корисним, зміцнить ваше здоров'я?
Доведіть, що сонце буває і корисним і шкідливим.
Пригадайте, коли може статися сонячний удар.
А коли можна отримати сонячний опік?
Коли найкраще засмагати?
Розгляньте малюнок на с. 97.
На яку небезпеку наражаються діти?
Як її можна уникнути? Дайте дітям корисні поради.
Про що треба пам'ятати, перебуваючи біля річки, ставка, озера?
Які правила безпечної поведінки на воді й біля води вам ві- домі?
Розгляньте малюнок на с. 98. Яка небезпека підстерігає цих дітей?
Розкажіть сусідові по парті правила безпечної поведінки на воді й
біля води.
Чим приваблює нас ліс?
Що дарує нам ліс?
Про що треба пам'ятати, перебуваючи в лісі?
Чому не кожен гриб і не кожну ягоду можна класти в ко- шик?
Розгляньте малюнки на с. 98. Назвіть зображені гриби і рос- лини.
Чим вони небезпечні для людини?
А для диких тварин?
Які правила треба пам'ятати, щоб уберегти себе від небез- пеки?

Які гриби й ягоди можна збирати?
Чому не можна у жодному разі куштувати ягід, яких не знаєш?
Кому треба показати гриби і ягоди, які ви поклали у свій ко- шик?
Які ще небезпеки підстерігають у лісі?
Як слід поводитися під час зустрічі з дикими тваринами?
Чому не можна робити різких рухів і втікати, коли зустрівся з дикими
тваринами?
Розгляньте малюнок на с. 99.
Як слід поводитися, якщо зустрів гадюку?
Що робити, якщо гадюка вкусила?
Чим необхідно промити ранку?
Що корисно пити?
Розгляньте малюнок кліща.
Чи бачили ви коли-небудь кліщів у лісі, на садових ділянках?
Де багато кліщів?
Де треба відпочивати у лісі, щоб зустріч з ними не відбулася?
Чим небезпечний укус кліща?
Який необхідно вдягати одяг, прогулюючись лісом? Чому?
Розгляньте малюнок на с. 100.
За малюнком розкажіть, як треба одягатися, коли йдеш до лісу.
Де найчастіше присмоктуються кліщі?

Чому укус кліща невідчутний? (Він вводить у ранку знеболю- вальну
речовину. Через це відразу виявити його неможливо.)
Розкажіть за малюнком, як треба діяти, щоб витягти кліща, що
всмоктався?
Чим треба залити місце довкола нього?
Що слід робити, якщо кліщ не відпаде?
А що робити, якщо хоботок кліща обірвався?
Чому голку потрібно попередньо прожарити на вогні?
Чому місце укусу треба промити водою з милом і змастити йодом?
Чому треба ретельно помити руки?
Чому необробленими руками не треба торкатися очей, носа, рота?
Чому треба обов'язково звернутися до лікаря, а кліща відда- ти на
аналіз?
Як можуть зашкодити люди, перебуваючи в лісі?
Яке лихо для лісу найстрашніше?
Поміркуйте, чому пожежа — найстрашніше лихо для лісу?
Від чого найчастіше виникають лісові пожежі?
Пригадайте правила протипожежної безпеки, яких слід дотримуватись, щоб не спричинити пожежі в лісі.
Наведіть приклади інших пожежонебезпечних місць.
Розгляньте малюнок на с. 101. Чи правильно чинять діти? Чому?
Чому біля поля, на якому дозріли зернові рослини, і біля тор- фовища
не можна розпалюти багаття?

3. Фізкультхвилинка
Гра «Будь уважним» (на відпочинок м'язів, шиї та очей)
Школярів заспокоїти, посадити рівно, запропонувати руки по- класти
на парту, заплющити очі і, повільно відлічуючи, зробити декілька
обертів головою: на «раз» — підборіддя торкається грудей; на «два»
— голова нахиляється праворуч; на «три» — потили- ця провисла над
спиною; на «чотири» — голова нахиляється ліво- руч. (Вправу
виконуємо 3-4 рази.)
Розплющити очі, подивитись на парту і сусіда, за командою вчителя
погляд перевести на стіну, потім — у вікно, подивитись яко- мога
далі.
4. Робота в зошиті (С. 50-51)
1) № 1. Розгляньте малюнок. Укладіть за ним речення.
Знайдіть на малюнку те, чим можна намастити обпечене місце.
Головний убір якого кольору краще одягти у сонячну погоду?

2) № 2. Розгляньте малюнок. Укладіть за ним речення. Обведіть
порушників червоним олівцем. Дайте їм корисні пора- ди щодо
безпечної поведінки.

3) № 3. Розгляньте малюнок. Укладіть за ним речення. — Яких
помилок припускаються герої мультфільмів?

4) № 4. Практична робота. Напишіть назви отруйних ягід. Напишіть
назви отруйних грибів.
Тест «Так чи ні?»
Якщо тебе вкусила змія, то треба:

О накласти джгут, перетиснути руку або ногу; О хоча б частину
отрути відсмоктати ротом; О промити рану перекисом водню і
перев'язати; О бігти скоріше додому; О кликати на допомогу.
Щоб тебе не вкусив кліщ, треба: О не ходити до лісу;
О

вибирати у лісі сонячні місця;

О

гуляти у заростях кущів;

О

вдягати одяг з гладенької тканини;

О

перед походом у ліс побризкати себе одеколоном.

5. Підсумок уроку
Які небезпечні ситуації можуть виникнути на відпочинку?
Яка небезпека підстерігає вас під час купання?
Коли найкраще засмагати?
Коли гадюка стає небезпечною?
Як треба діяти, якщо вас вкусила гадюка?
Обговоріть ці поради вдома.
Де в лісі найбільше кліщів?
Як вберегтися від кліщів?
Що має робити постраждалий, щоб видалити зі свого тіла кліща?
Яких правил протипожежної безпеки слід дотримуватись, щоб не
спричинити пожежі в лісі?
УРОК30

Тема. Не дикі, але небезпечні. Практична робота: моделювання
ситуації «Зустріч з незнайомою твариною»
Мета: розглянути можливі небезпеки від свійських тварин; ознайомити учнів із правилами поводження зі свійськими тваринами;
виховувати обачливість, турботливе ставлення до тварин.
ХіД УРОКУ
Робота із загадками
Коло бабусі сидить у кожусі, Проти печі гріється,
Без водички миється. (Котик)
Гавкає, кусає,
А в дім не пускає. (Собака)
Голодна — мукає, сита — жує, Всім дітям молоко дає. (Корова)
Я великий, я красивий. Як біжу я — в'ється грива, Копитами — туптуп-туп, По камінню цок-цок-цок. Хвіст у мене довгий-довгий, Хвіст
у мене мов шовковий. (Кінь)
Хто співає на паркані
У червоному жупані й чобітку: «Ку-ку-рі-ку»? (Півень)
Учитель. Під час зустрічі зі свійськими тваринами можуть виникнути небезпечні ситуації.
Робота за підручником (С. 102-104)
Читання тексту.
Чому, коли зустрінеш незнайомого собаку, ніколи не потріб- но
виявляти страху перед ним?

Чому треба особливо остерігатися собаки, що присідає?
Що треба про всяк випадок одразу зробити?
Як треба захистити горло?
Що робити, якщо собака напав на тебе?
Чим треба відбиватися від нього?
По чому треба намагатися вдарити його?
Яке найуразливіше місце собаки?
Чому не можна дивися в очі чужим собакам?
Чому не можна чіпати собаку, навіть свого, коли він їсть або спить?
Чому небезбечно відбирати у собаки предмета, яким він гра- ється?
Що робити, якщо чужий собака схопив якусь твою річ, щоб
погратися?
До кого звертатися по допомогу?
Чому не можна чіпати бездомних собак і кішок?
Які хвороби від тварин передаються людям?
Розгляньте малюнки на с. 102. Сформулюйте правила пово- дження із
собакою.
Що слід робити після того, як ви гралися з бездомними тва- ринами
або годували їх?
Що робити, якщо вас вкусив або подряпав собака чи кіт?
Чим небезпечні укуси, подряпини скажених собак, котів?
Яке щеплення обов'язково треба зробити?

Чому не можна відразу зупиняти кров?
Що треба зробити перед тим, як йти до лікаря?
Яких правил слід дотримуватися, щоб не постраждати під час
спілкування з коровами, кіньми, козами?
Чому не можна наближатися до чужих тварин?
Про що треба пам'ятати?
Що робити, якщо на дорозі зустрінеш череду корів?
Чому треба бути обережним з телятами, козенятами, ягнятами?
Розгляньте малюнок на с. 103. Сформулюйте правила поведін- ки під
час зустрічі з чередою корів.
Розгляньте малюнок на с. 104. Сформулюйте правила поведін- ки під
час спілкування з конем.
Чому не можна частувати чужого коня цукром чи хлібом?
Чому не можна підходити до коня ззаду?
Що треба зробити після догляду свійських тварин, гри з ними?
Фізкультхвилинка
Гра «Комарики»
Школярі виходять із-за парт, спочатку звуками імітують дзиж- чання
комарів, потім рухами — їх політ навколо голови, рук, ніг, ловлять їх
оплесками. Наприклад: «Комарик над головою». Діти плещуть у
долоні над головою і т. ін.
Робота в зошиті (С. 52)

1) № 1. Чому тварину, яку взяли на вулиці, необхідно показа- ти
ветеринару?

Коли інші тварини можуть бути небезпечними для людини?
4) № 6. Практична робота. Тест «Так чи ні?»
Якщо на тебе напав собака, треба:
О дивитися йому у вічі й посміхатися; О утікати;
о рішучо й твердо дати команду «Стояти!», «Сидіти!» або «Лежати!»
Якщо ти зустрінеш по дорозі свійську тварину, ти: О обійдеш її на
безпечній відстані;
О почнеш тікати; О будеш дратувати.
5. Підсумок уроку
Коли собаки бувають небезпечними?
Які хвороби передаються людям від хворих собак, котів?
Чому обов'язково треба звернутись до лікаря, якщо вас покусав або
подряпав кіт чи собака?
Чому небезпечно наближатися до чужих коней, корів, кіз?
Чому треба бути обережним з телятами, ягнятами, козеня- тами?
Коли небезпечними бувають коні?
Назвіть свійських тварин, які є в тебе вдома.
2) № 2. Чому не можна підходити до тварин, коли вони їдять, сплять,
б'ються або граються одне з одним?
3) № 3. Розгляньте малюнки. Назвіть зображених тварин. Обведіть
олівцем тварин, які небезпечні для людини.

Розкажіть, як ви доглядаєте їх.

УРОК 31
Тема. Надання першої допомоги при укусах комах, порізах, кровотечі з носа, потраплянні смітинки в око
Мета: поглибити знання учнів про надання першої допомоги при
укусах комах, порізах, кровотечі з носа, потраплянні смітинки в око;
вчити користуватися ліками домашньої аптечки (нашатир- ним
спиртом, йодом, перекисом водню, лейкопластирем, бинтом);
виховувати самостійність.
ХіД УРОКУ
Вступне слово вчителя
Учитель. На попередніх уроках ми з вами з'ясували, що під час
відпочинку можна травмуватися. Кожен з вас повинен вміти нада- ти
першу допомогу в таких випадках.
Загадки
• Летить — кричить, сяде — мовчить. (Комар)
• Не мотор, а гуде, не пілот, а летить, Не гадюка, а жалить. (Бджола)
Як ви вважаєте, чому я запропонувала вам відгадати саме такі
відгадки?
Робота за підручником (С. 105-108)
Читання тексту.
Якого клопоту завдає маленький комар, який залетить до помешкання?
Чим небезпечні укуси комах?

Чи небезпечний укус однієї бджоли чи оси?
Чи небезпечні укуси кількох десятків бджіл чи ос?
Поміркуйте, чому дуже небезпечні укуси бджіл, ос у губу, язик,
піднебіння.
Розгляньте малюнок на с. 105. За малюнком розкажіть, що слід
робити, коли вас вкусила бджола чи оса.
Як видалити жало?
Чому не можна висмикувати й видавлювати жало?
Чим потрібно промити уражене місце?
Що необхідно накласти на уражене місце?
Коли можна отримати садно?
Розгляньте малюнок на с. 106. За малюнком розкажіть, як надати
допомогу при саднах.
Чим промити рану?
Чим легенько притиснути уражене місце?
Чому руку чи ногу треба підняти догори?
Що зробити, коли рана трохи підсохне?
Чому рану не можна зав'язувати, якщо кров не тече?
Чому утворюється синець?
Розгляньте наступний малюнок. За малюнком розкажіть, як надати
допомогу, якщо хтось забився і в нього з'явився синець.
Чому синець спочатку слід промити водою?

Чому треба на 10-15 хвилин прикласти до синця щось хо- лодне?
Що це може бути?
Розгляньте малюнок на с. 107. За малюнком розкажіть, як надати
допомогу, коли з рани тече кров.
Як зупинити кровотечу?
Чим можна промити рану?
Чим змастити місце довкола рани?
Що накласти на рану?
Що робити, якщо кровотеча не припиняється?
Чим можна заклеїти неглибоку рану?
Розгляньте малюнок. За малюнком розкажіть, як надати до- помогу
під час кровотечі з носа.
Як зупинити кровотечу з носа?
Як треба посадити постраждалого при кровотечі з носа?
Чому голова має бути нахилена трохи вперед?
Що покласти на ніс?
Де затиснути рукою ніс?
Скільки це триватиме?
Чим треба дихати в цей час?
Чому не можна відкидати голову назад?
Що треба робити постраждалому, після того як кровотечу зу- пинено?

Розгляньте малюнок на с. 108. За малюнком розкажіть, як надати
допомогу, коли в око потрапить смітинка.
Як вийняти смітинку?
Чому в жодному разі не можна терти очі руками?
Чим можна промити око?
Якою водою? Чому?
Чим можна вийняти смітинку?
Як інакше це можна зробити?
Що робити, якщо смітинку не вдалося вийняти або в око по- трапило
щось гостре?
Чому ми закликаємо вас бути обережними на відпочинку?
Висновок: не в кожному селі, дачному селищі є лікарня, пожеж- норятувальна команда. Вони здебільшого знаходяться в районному
центрі. От і поміркуйте, що може статися, доки приїде допомога.
Тому намагайтесь виконувати правила безпечної поведінки, з якими
ви ознайомилися в 1-му, 2-му і 3-му класах.
Завжди будьте готовими допомогти людині, яка цього потребує.
— Оберіть, що з переліченого нижче необхідне для боротьби з небезпекою.
Сила, акуратність, мужність, доброта, знання.
Укладіть відповідні речення.
Фізкультхвилинка
Гра «Зайчик»

Учні присідають біля своїх парт. На слова вчителя: «Сірий зайчик сів
і жде, спритно вушками пряде»,— вихованці, приклавши кисті до вух,
то розгинають, то згинають їх. Потім класовод пропо- нує «зайчикам»
погріти ніжки.
Зимно зайчику стоять, Треба трішки пострибать: Скік-скік, скік-скік,
скік-скік, Треба трішки пострибать. Пострибавши, відпочить.
«Зайчики» займають місце за партою.
Робота в зошиті (С. 53-55)
1) № 1. Розгляньте малюнки на с. 54. У які ситуації, що призво- дять
до травм, можуть потрапити діти? Відповідь дайте за допомо- гою
підказок у нижній частині малюнка.

№ 4. Які рослини можна використати, щоб зняти свербіж і біль від
укусу комах?
Яку користь приносять бджоли?

№ 2. У разі кровотечі з руки або ноги лікарі рекомендують під- няти
відповідну кінцівку. Як ви гадаєте, для чого?
№ 3. Практична робота. Тест «Так чи ні?»
Якщо тебе вкусила бджола, треба:
О швидко видавити або висмикнути жало; О протерти вкушене місце
нашатирним спиртом або одеколоном; О почухати; О звернутися до
лікарні.
Як ти надаватимеш першу допомогу при саднах? О Намастиш місце
йодом чи зеленкою;
О намочиш тканину холодною водою і прикладеш на місце садна;
О порадиш піти до дорослих; О викличеш швидку допомогу.
Як ти надаватимеш першу допомогу при синцях? О Помістиш місце із
синцем під холодну воду;
О обробиш синець йодом чи зеленкою; О забинтуєш; О прикладеш
щось холодне.
Як ти надаватимеш першу допомогу при порізах? О Промиєш рану
водою і забинтуєш;
О промиєш розчином перекису водню і накладеш пов'язку; О заллєш
йодом; О викличеш швидку допомогу.
Якщо пішла кров носом, треба: О відкинути голову назад;
О покласти на ніс холодну примочку; О затиснути ніс рукою; О лягти.
Коли потрапляє смітинка в око, потрібно: О звернутися до лікаря;
О звернутися до дорослих;
О промити водою;

О самому почати витягувати хусткою. 5. Підсумок уроку
Коли укус бджіл, ос стає небезпечним для життя людини?
Як треба рятуватися від укусів бджіл, ос та інших комах?
Які комахи кусали вас?
Що ви робите, щоб зменшити біль?
Коли утворюється садно? синець? Як їх лікувати?
Як собі зарадити, коли рана глибока?
Як обробити неглибоку рану?
Як ви допоможете другові, в якого відкрилася кровотеча з носа?
Як можна витягнути смітинку з ока?
Чому треба бути обережним, коли відпочиваєш?
УРОК32
Тема. Увага й пам'ять. Практична робота: тренування уваги й пам'яті
Мета: дати учням уявлення про пам'ять, увагу та їх зв'язок зі
здоров'ям та навчанням; довести необхідність розвитку пам'яті й
уваги; розучити вправи для тренування уваги й пам'яті; виховувати
допитливість, ініціативність.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва
«Ранок», зокрема плакати «Почуття. Емоції».
ХіД УРОКУ
Мотивація навчальної діяльності
Учитель. Чи легко вам вчитися?

Чи залежить навчання від здоров'я?
Чи впливає навчання на здоров'я?
Задля чого потрібно вчитися і чи потрібно це взагалі? Доведіть свою
думку.
Робота за підручником (С. 49)
Читання тексту.
Що таке природні здібності?
Коли дітям легко вчитися?
Чи можна розвивати пам'ять і увагу?
Учитель. Завдяки пам'яті людина передала багато знань із по- коління
в покоління.
Пам'ять має властивість накопичуватися, зберігатися й відтворюватися. Вона буває, наприклад, зорова (запам'ятовуєш те, що
прочитав); слухова (запам'ятовуєш те, що почув) і моторна
(запам'ятовуєш те, що записав). У кожного якийсь вид пам'яті розвинений більше.
Існують правила запам'ятовування.
Зрозумій те, що хочеш запам'ятати.
Виділи головне й неодноразово повторюй те, що хочеш запа- м'ятати.
Не повторюй одноманітно й машинально.
У кожного з вас є власні правила і прийоми запам'ятовування.
Розкажіть про них.
Щоб краще запам'ятовувати, слід уміти зосереджувати свою увагу.

Практична робота: тренування уваги й пам'яті
Є вправи, які допомагають розвивати природні здібності.
Розгляньте малюнок протягом однієї хвилини. Закрийте книжку і
назвіть предмети, зображені на ньому. (Діти відповідають.)
Розгляньте малюнки. Відшукайте 6 відмінностей.
Полічіть за 2 хвилини до 35 за табличкою.
Фізкультхвилинка
Гра «Будь уважним» (на відпочинок м'язів, шиї та очей)
Школярів заспокоїти, посадити рівно, запропонувати руки по- класти
на парту, заплющити очі і під повільне відлічування зроби- ти
декілька обертів головою: на «раз» — підборіддя торкається грудей;
на «два» — голова нахиляється праворуч; на «три» — потилиця
провисла над спиною; на «чотири» — голова нахиляється ліворуч.
(Вправу виконуємо 3-4 рази.)
Розплющити очі, подивитись на парту і сусіда, за командою вчителя
погляд перевести на стіну, потім — у вікно, подивитись яко- мога
далі.
Робота в зошиті (С. 56-57)
1) № 2. Розгляньте малюнок, запам'ятайте його. Закрийте малюнок
аркушем паперу і дайте відповіді на запитання.
Скільки дерев на малюнку?
Скільки тварин зображено?
Хто сидить на пеньку?
Скільки грибів на малюнку?

2) № 3. Скільки мавпочок і скільки папуг заховались у джунглях?

6. Підсумок уроку
Які природні здібності допомагають вам вчитися?
Чи тільки люди мають пам'ять?
Яка пам'ять у кожного з вас розвинена більше?
Доведіть, що учневі потрібна увага.
Продовжте речення.
Щоб пам'ять не погіршувалася, треба.
Щоб увага була стійкою, треба.
Що росте праворуч від берези?

Скільки пеньків на малюнку?

Обговоріть вдома з батьками, як можна тренувати увагу і пам'ять.

УРок 33
Тема. Спілкування в родині, з однокласниками, друзями
Мета: поглибити уявлення дітей про ввічливу людину; вчити
розпізнавати різні вияви поведінки близьких, однокласників, друзів;
сприяти усвідомленню дітьми цінності людського спілкування та його
важливості в їх житті; вдосконалювати навички культу- ри
спілкування; спонукати школярів до виконання правил спілку- вання
з рідними, однокласниками, друзями.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва
«Ранок», зокрема плакати «Почуття. Емоції».
ХіД УРОКУ
Вступна бесіда
Для чого людині потрібне спілкування? (Щоб обмінюватися
новинами, допомагати одне одному, дружити, підтримувати, підбадьорювати тощо)
З якою людиною вам приємно спілкуватися? (Ввічливою, доброзичливою, привітною, вдячною, чемною, яка уміє слухати, не перебиває тощо — таку людину називають приємним співрозмовником.)
Що треба вміти робити, щоб бути приємним співрозмовником?
(Уважно слухати, тактовно висловлюватись, чемно проси- ти, не
забувати дякувати людям, доброзичливо вітатись і проща- тись,
обов'язково вибачатися тощо.)
Робота за підручником (С. 46-48)
Читання тексту.

Розкажіть, як слід поводитися під час спілкування з рідними, друзями,
однокласниками, знайомими і незнайомими.
Для чого треба навчися оцінювати свою поведінку і вибачатися, якщо
зробив щось нетактовно?
Які слова доречно вживати?
З ким треба бути ввічливим?
Що означає бути ввічливим?
Які правила ввічливості ви запам'ятали?
Чому треба говорити чемно, не вживати образливих слів?
Кому треба допомагати?
Чому молодшим за тебе і людям похилого віку треба допома- гати?
Чому треба поважати інших людей?
Чому треба терпляче чекати своєї черги?
Чому треба пропускати у дверях старших, дівчат, менших?
Чому треба поступатися місцем у транспорті?
Висновок: якщо ти ввічливий, то своїми вчинками сприяєш збереженню здоров'я свого і батьків.
Які риси характеру характеризують здорову людину?
Що відбувається, якщо людина дратується?
Розгляньте малюнки на с. 46-47.
Оцініть поведінку школярів. Укладіть відповідні речення. Дайте їм
корисні поради.

Що дуже важливо для класного колективу?
Чому це сприяє?
Що означає вислів «уроки проходять творчо»?
Наведіть приклади ввічливої поведінки героїв кінофільмів, казок чи
мультфільмів.
Часом люди не хочуть, щоб їм допомагали. Як ви вважаєте, чому так
трапляється?
А як ви спілкуєтесь зі своїми друзями?
Чи відомі вам «секрети» спілкування?
Як навчитися мистецтва спілкування?
Як бути гарним другом та запобігати сваркам?
Чому треба називати друга на ім'я?
Чому треба бути уважним до тих, хто вас оточує?
Чому треба уміти уважно слухати іншого?
Чому треба бути ввічливим?
Чому треба уміти поставити себе на місце іншого?
Чому часом між однокласниками виникають суперечки?
Яка їх причина?
Що є основою добрих стосунків у класі?
Чому треба вчитися стримувати свої емоції, ставитися до дріб- ниць з
гумором, не діяти зопалу, обмірковувати наслідки?

Розгляньте малюнки на с. 48. Хто з дітей не вміє спілкувати- ся?
Дайте їм корисні поради.
Фізкультхвилинка
Гра «Гойдалки»
Стати прямо, ноги нарізно, руки на поясі. Гойдатися, піднімаю- чись
на носки й опускаючись на п'яти на рахунок учителя «раз і два»
(«раз» — на носках, «два» — на п'ятах).
Робота в зошиті (С. 58-60)
1) № 1. Вивчення вірша.
Хто людей всіх поважає, Той багато друзів має, Лагідно завжди
говорить, Дома близьких підбадьорить.
Треба й нам не забувати Ввічливі слова казати. Тож подумай, що
робити, Щоб ти з кожним міг радіти.
(Л. Глоба)
№ 2. «Дев'ять негідних речей» за В. О. Сухомлинським
Нашіптувати, доносити на товариша.
Бути легкодушним. Уникати відповідальності за свій вчинок.
Байдуже проходити повз чужу біду, горе, відчай, посилаючись на
свою слабкість.
Використовувати свою силу і фізичну перевагу на зло.
Мовчати, коли треба говорити, й говорити, коли треба мовча- ти.
Базікати.
Відступати перед небезпекою, щоб зберегти спокій, благопо- луччя.

Добиватися для себе полегшення за рахунок товариша.
Не слухати батьків, обманювати їх. Глузувати з калік.
Кривдити дівчинку, дівчину, жінку. Не любити й кривдити тварин.
№ 3. Тест «Так чи ні?» Комплімент — це:
О

— Які у тебе красиві очі!

О

— Які у тебе довгі вуха!

О

— Ти струнка, як берізка!

О

— Ти вайлуватий, як ведмідь!

О

— Ти працьовита, як бджілка!

О

— Ти впертий, як віслюк!

О

— Яке у тебе гарне довге волосся!

О

— Мамо, яка ти добра!

О

— Я тебе дуже люблю!

№ 6. Вивчення вірша.
Гриця вибачатись вчили, А дружити не навчили. Де із друзями він
грає, Там спокійно не буває. Дасть комусь по голові Й каже: «Та
пробач мені!» Чи дівчат обсипле брудом: «Вибачаюсь, більш не
буду!» А тоді міркує в тузі: «Чому в мене мало друзів?»
(О. Чеботарьов)
— Як ви вважаєте, коли слід просити вибачення?
5. Підсумок уроку
Якими словами можна описати спілкування з друзями?

Поясніть, що означає для вас спілкування.
Яку людину ви назвали би ввічливою?
Назвіть слова, які не підходять для характеристики доброго
спілкування.
Чи потрібно вибачатися, коли запізнився, випадково зачепив когось
чи штовхнув, наступив на ногу?
Як ви розумієте прислів'я: «Умій сказати, умій і змовчати»?
УРОК34
Тема. Поведінка, звички та здоров'я. Корисні й шкідливі звич- ки.
Правда і кривда
Мета: поглибити уявлення дітей про корисні й шкідливі звич- ки, про
правду і кривду; вчити розпізнавати власні корисні й шкід- ливі
звички, позбавлятися шкідливих звичок, набувати корисних;
виховувати чесність.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва
«Ранок», зокрема плакати «Почуття. Емоції».
ХіД УРОКУ
Вступна бесіда
Учитель. Поведінка — це спосіб життя людини, рівень її вихованості. Які позитивні риси характеру притаманні вам?
Яких негативних рис ви хотіли би позбутися?
Що таке звичка? (Манера поведінки, що стала постійною.)
Які бувають звички?
Як звички впливають на здоров'я?

Робота за підручником (С. 50)
Читання тексту.
Які звички характерні для здорового способу життя?
Назвіть такі корисні звички.
Поміркуйте і продовжте перелік корисних звичок.
Які шкідливі звички вам відомі?
Чи можна позбутися таких звичок?
Яких шкідливих звичок ви позбулися або хочете позбутися? Наведіть
приклади з життя.
Доведіть, що це шкідливі звички.
Які шкідливі звички завдають значної шкоди здоров'ю?
Розгляньте малюнки на с. 50. Хто з дітей має корисні звички, а хто —
шкідливі? Дайте дітям корисні поради.
Робота з прислів'ям
Гірка правда краща за солодку брехню.
Чи можна сказати, що правда — це добро, а брехня — зло? Доведіть
свою думку.
Як навчитися говорити правду?
Фізкультхвилинка
Гра «Півень і кури»
Встати прямо, ноги нарізно, руки опустити. Розвести руки в сто- рони
— вдих, хлопати ними по стегнах — видих. Видихаючи, каза- ти:
«Ку-ку-рі-ку, куд-ку-дах, куд-ку-дах». Повторити 3-4 рази.

Робота в зошиті (С. 59-60)
№ 3. Позначте, які риси ви хотіли би в собі виправити. О Жадність
О лінькуватість О упертість О балакучість О гордість О брехливість О
грубість О дратівливість О любов до солодощів
№ 4. Позначте хрестиком, із чим ви погоджуєтесь.
О Старшокласник запропонував спробувати закурити цигарку. О
Однокласник попросив тебе взяти телефон у чужому порт- фелі.
О Тебе попросили нарвати букет квітів на клумбі, щоб прикрасити святковий стіл. О Бабуся попросила піднести важку сумку.
№ 5. Утворіть прислів'я. Поясніть їх.
Не встояти злу...

...не робить нікому.

У лиху годину впізнаєш...
Поспішай робити...

...добро.

...проти добра.

Шляхом зла не доходять...

...вірну людину.

Худо тому, хто добра...

...до добра.

4) № 7. Розгляньте малюнки на с. 60. Оцініть поведінку героїв казок.

Дайте поради негативним героям. 5. Підсумок уроку
Назвіть позитивні й негативні емоції.
Чому негативні емоції не сприяють зміцненню здоров'я?
Що таке звичка?
Які звички потрібно в себе виховувати?
Які у вас є корисні звички?
Які корисні звички набуваються легко?
Назвіть корисні звички, яких вам слід набути. Порадьтесь вдо- ма з
батьками щодо формування у вас корисних звичок.
Яких шкідливих звичок ви хочете позбутися? Чому?
Що ви робите, аби позбутися шкідливих звичок?
В яких українських казках добро перемагає зло?

УРОК35
Тема. Творчість і здоров'я. Народні традиції здорового способу життя
Мета: дати учням уявлення про мистецтво як складову частину
загальнолюдської культури, його важливість для здоров'я людини;
поглибити знання учнів про традиційні свята українців, звичаї, обряди, народні ігри та забави; вчити дітей цінувати та розуміти прекрасне, вести здоровий спосіб життя.
На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва
«Ранок», зокрема плакати «Народні свята. Пори року».
ХіД УРОКУ
Вступна бесіда
Як ви розумієте слово «мистецтво»? (Мистецтво — творча художня
діяльність; досконале оволодіння якою-небудь справою;
майстерність. )
Які види мистецтв ви знаєте? (Види мистецтв: живопис, скульптура,
музика, архітектура, танець, література, театр, кіно, прикладне
мистецтво.)
Які види мистецтв вам подобаються? Чим?
В яких музеях ви були, що бачили? Що вам найбільше запам'яталось?
Учитель. Людину робить людиною вміння любити й відчува- ти
прекрасне. Та людина не народжується з цим відчуттям, вона набуває
його протягом життя, спостерігаючи прекрасне навколо себе, творячи
його власноруч, цінуючи та насолоджуючись витво- рами мистецтва.
Що дає мистецтво людям? (Можливість насолоджуватись
прекрасним, приємно проводити час на виставках, концертах, у
театрах тощо)

Творча гра «Найкраще я вмію....»
Учитель пояснює правила: діти будуть перекидати м'ячик одне
одному. Той, хто триматиме в руках м'ячика, повинен розказати про
те, що він найкраще вміє робити, а решта мають це запам'ятати.
Кожен має починати з фрази «Найкраще я вмію...» (розв'язувати
приклади з математики, співати, танцювати, прибирати в кімнаті,
вчити вірші, малювати, грати у футбол тощо), а закінчува- ти свою
фразу словами «...Ось який я молодець». Вчитель почи- нає гру з себе.
Учитель. Мистецтво творять люди, ви теж можете творити, бути
авторами власних витворів мистецтва. Як ви вважаєте, який витвір
мистецтва ви можете створити? (Декоративну прикрасу, ак- варельну,
пастельну, графічну картинку, вишивку, аплікацію, гли- няну,
пластилінову скульптурку чи композицію)
Повідомлення вчителя

Учитель. Наш народ має багату культуру, що розвивалася впро- довж багатьох поколінь. життєва
мудрість наших пращурів та їхні настанови щодо здорового способу життя втілилися в
українських звичаях, обрядах, фольклорі, що дійшли до наших днів.
Вітаючись і прощаючись, люди бажали одне одному здоров'я: «Здоровенькі були!», «Дай, Боже,
здоров'я!», «Доброго вам здоров'я!», «Бувайте здорові!», «Ходіть здорові!» та інші.
Ще з часів Київської Русі наші пращури цінували здоров'я, за- гартованість, спритність. Свою
силу, винахідливість, кмітливість вони проявляли в іграх, забавах, які часто проводили у традиційні свята.
Мозковий штурм «Чи знаєш ти традиції та звичаї свого народу»
Учитель запитує дітей, що таке традиції та звичаї; які з них вони можуть назвати (діти
розповідають про власне розуміння традицій та звичаїв).
Учитель наголошує, що упродовж усього життя — з раннього ди- тинства і до глибокої старості —
людей супроводжують різні обряди. З'ясовує поінформованість дітей, ставлячи запитання:
Чи знаєте ви, що таке обряд?
Які свята та обряди, що здавна побутують в Україні, вам ві- домі?
Які з них відзначають у вашій родині?
Які свята супроводжуються великою кількістю звичаїв, об- рядових дійств? (Різдвяно-новорічні,
Великодні, Зелені свята, свято збору врожаю тощо)
Які символи-обереги існували в наших батьків? (Дерева — калина, верба, тополя; квіти — мальви,
чорнобривці, барвінок; елемен- ти одягу — сорочки-вишиванки, рушники тощо)
Традиції — елементи культурної спадщини, які передають- ся наступним поколінням і
зберігаються протягом тривалого часу в суспільстві. Вони виявляються у вигляді звичаїв, обрядів,
свят, усталених норм поведінки.
Звичай — загальноприйнятий порядок, традиційно встановлені правила поведінки.
Обряд — це усталені звичаї, умовні дії людей, пов'язані з певни- ми народними святами й
побутовими традиціями, що передаються з покоління в покоління.
Оберіг — предмет, що оберігає від лиха, хвороб; талісман.
В Україні діти завжди любили гратись.
жодне свято не обходилося без ігор та веселощів.
Які старовинні ігри вам відомі? Розкажіть. («Слон», «Квач», «Кішки-мишки», «Вудочка»,
«Хованки», «Панас» тощо)
3. Розучування дитячих народних ігор
ВОВК І КОЗИ
Упоперек майданчика креслять дві лінії на відстані півметра одна від одної. Це рів, де причаївся
вовк. Решта дітей — кози. Кози стрибають через рів, а вовк хоче їх упіймати. Як упіймає кількох,
діти обирають іншого вовка і знову починають стрибати.

лисицяізаєць
Діти стають парами в різних кінцях майданчика обличчям одне до одного, узявшись за руки.
Одного вибирають зайцем, другого — лисицею. Заєць ховається від лисиці, поспішає до якоїсь
пари і стає спиною до одного з гравців. Той стає зайцем, тікає і так само хоче стати в середину
іншої пари. Тим часом лисиця намагається його пі- ймати. Пійманий стає лисицею, а лисиця —
зайцем, і гра триває.
4. Робота в зошиті
1) № 2. Розгляньте малюнки на с. 61. Підпишіть, які це свята. Що ми святкуємо в ці дні?

Перед цими святами люди дотримують посту: не вживають їжу тваринного походження і прагнуть
позбутися шкідливих звичок.
Назвіть намальовані продукти харчування. Закресліть, що не можна їсти під час посту.
2) № 4. Розгляньте малюнки на с. 57. Що на них зображено?

— Які твори мистецтва можна побачити в театрі (музеї, церкві)?

5. Підсумок уроку
Як твори мистецтва впливають на зміцнення здоров'я?
У яких казках зустрічаються дужі та здорові герої?
На кого з них ви хочете бути схожим?

В які ігри ви любите гратися?
Дізнайтесь, у які ігри гралися ваші бабусі й дідусі.
Які слова прощання й вітання з побажанням здоров'я вам ві- домі?
Отже, я бажаю всім вам: «Будьте здорові!»

