
ПСИХІЧНА I ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ'Я 

ТЕМА НАСТРІЙ І ЗДОРОВ'Я. ВПЛИВ НАСТРОЮ НА СПІЛКУВАННЯ ТА 

ЗДОРОВ'Я 
МЕТА: сформувати поняття настрою, його вплив на спілкування та здоров'я; навчити 

розрізняти види настрою; розвивати навички контролю й поліпшення свого настрою; 

виховувати бажання підтримувати позитивний настрій. 

ТИП УРОКУ: вивчення нового матеріалу. 

ОБЛАДНАННЯ: підручник, малюнки «обличчя з різними виявами настрою», ребус 

на дошці, схема, аркуші паперу А3, маркери, кольорові олівці, зошит, аудіозапис 

спокійної музики, дзеркальце (у кожного учня)., 

ХІД УРОКУ 

І. Вступна частина 
Гра «Прогноз погоди» Діти розбирають картки із зображеннями: 

«Дощ, гроза» (мене не чіпати),  

«Із-за хмар визирнуло сонечко» (мені стало краще),,  

«Веселка»(не можу зосередитись) 

«Сонечко» (у мене гарний настрій) тощо.  

Вправа знайомство «Ти молодець!» (кожен встає і  каже, що любить або вміє 

робити, всі скандують: «Молодець») 

Повторення правил (сидіти в колі, приходити вчасно, говорити по черзі, бути 

активним, тут і зараз, правило голосу, руки, слухати і чути, один за всіх і всі за 

одного ) 

ІІ. Актуалізація опорних знань  

1. Здоров’я — стан живого організму, при якому організм у цілому і всі органи 

здатні виконувати свої життєві функції. Це стан повного фізичного, соціального, 

психічного та духовного благополуччя 

2. Складові здоров'я     (фізична, соціальна, психічна, духовна) ст. 12 

Учені давно встановили факт наявності тісного зв'язку між психічним і соматичним 

благополуччям людини. 

Продовжити речення:  

3. Психічне здоров'я — це... (індивідуальні особливості психічних процесів і 

властивостей людини, наприклад, збудженість, емоційність, чутливість. 

Психічне життя людини  складається з цілей, потреб, інтересів, мотивів, 

стимулів, установок, уяви, почуттів тощо. Психічне здоров’я пов’язане з 

особливостями мислення, характеру, здібностей людини.) Показником 

психічного здоров’я є настрій. 

4. Духовне здоров'я — це...  (духовний світ особистості, сприйняття духовної 

культури людства, освіти, науки, мистецтва, релігії, моралі, етики.) 

4. Психічне здоров'я залежить: 

*від самої людини, 

* від уміння спілкуватися з іншими, 

*це природна якість, 

* від виховання.  

III. Повідомлення теми й мети. Мотивація навчальної діяльності учнів 

Марія Пригара  

 Сварка 

Рано-вранці за дрібнички  

Посварились дві сестрички.  



Не чіпай моєї книжки!  

Не бери ведмедя Мішки!  

Віддавай мій олівець,  

Що поламаний кінець!  

І шматок отої стрічки,  

І лялькові черевички.  

В мій куточок не ходи!  

Ми у сварці назавжди! —  

Посідали по кутках,  

Надулися — глянуть страх!  

А надворі дощ і вітер,  

Дуже сумно так сидіти!  

Де не глянеш — скрізь краплинки,  

Навіть просвітку нема. 

…Почекали дві хвилинки,  

Обернулись крадькома.  

Вдвох одразу обернулись,  

Не хотіли — а всміхнулись.  

Що за гра на самоті?  

Вже й ляльки якісь не ті...  

І, забувши всі дрібнички,  

Помирились дві сестрички. 

 

Про що ми сьогодні будемо говорити?   (настрій) 

Уважно прослухайте вірш. Про які емоції йдеться? 

Радість, горе, здивування,  

Смуток, спокій, хвилювання —  

Це емоції, мій друже.  

І вони важливі дуже.  

Як корисні позитивні: 

 Сміх і радість, спокій теж!  

Злість і смуток — негативні.  

За емоціями стеж!  

Швидко негативний настрій  

Зіпсує здоров'я, знай.  

Не сумуй, жартуй, всміхайся, 

 Завжди добрий настрій май! 

 

*ОЧІКУВАННЯ  

Основна частина 

IV. Вивчення нового матеріалу 
1. Робота з термінами 

Настрій -  це стійкий психологічний стан, загальний показник психічного здоров'я. 

Це певна рівновага всіх проявів психічного життя (емоцій, переживань тощо). 

Виділяють оптимістичний або песимістичний, позитивний чи негативний настрій. 

2. Об’єднуємо учнів у 2 групи (день - ніч), роздаємо аркуші А3 із запитаннями 

*Від чого залежить настрій? Робота з підручником §22 (ст.165-166)  

*Як дізнатися про настрій людини? Робота з підручником §22 (ст.168-169)  



(за допомогою міміки  та інтонації) 

ОБГОВОРЕННЯ… 

*Визначаємо, який настрій виражають обличчя дітей на ст.169(робота у 

тих же групах) 

ОБГОВОРЕННЯ 

*Об’єдную у 4 групи – забираю з попередньо утворених 2х груп  по 4 учня 

Завдання «Розфарбуй клоуна» (Домалюй обличчя веселого, сумного, здивованого 

та плаксивого клоунів. Розфарбуй одяг веселого клоуна у червоний колір, сумного — у 

синій, здивованого — у зелений, плаксивого — у сірий.) 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ 

Гра «Театр масок» (додаток 1) 
Діти отримують картки з написами емоцій і з допомогою пантоміміки по черзі 

показують різні прояви настрою, а інші відгадують. 

 

радість сум 

хвилювання захоплення 

доброзичливість обурення 

гнів розчарування 

страх здивування 

привітність образа 

хитрість   неприязнь 

 

Основними показниками настрою прийнято вважати характер діяльності і спілкування, 

притаманний людині в даний момент. Внутрішній світ людини, її інтелект, розум і 

почуття відображаються в її зовнішності, очах, рисах обличчя, поставі, а також 

поведінці й культурі спілкування. Часто образливими бувають не слова, а тон. 

 

Вправа «Озвуч фразу» 

Учнів об’єднуємо у трійки, ( за кольорами: червоний, зелений, жовтий, синій, 

білий) які озвучують фрази різними інтонаціями. Учні, які отримали білі смужки, 

об’єднуються в групу, яка буде визначати настрій та емоційний стан, з яким казали 

фразу 
«Я радий тебе бачити»  

радість 

страх 

хитрість 

«У тебе така зачіска...» 

захоплення  

неприязнь  

здивування 

«У тебе модне  взуття» 

доброзичливість 

образа 

сум 

«Дякую за ручку» 

привітність 

гнів 

розчарування 

 
(Або ж один зачитує так, щоб приємно було слухати?  



Інший озвучує такою інтонацією, яка  зіпсує настрій? 

«Я радий тебе бачити» 

«У тебе така зачіска...» 

«У тебе модне взуття») 

Руханка «Йдемо полювати на лева…» 

3. — Як настрій впливає на спілкування і здоров'я? 

Об’єднуємося в 3 групи (сонце, місяць, зорі) 
Робота за змістом вірша. Учні отримують запитання і шукають відповіді на них у тексті вірша  

1. Які емоції вклала у свій медальйон добра фея? Кому він дістався? 

2. Які емоції псували життя Ганни? Якими були наслідки негативних емоцій? 

3.ІЦо змінилося в житті Ганни, коли вона позбулася злощасного дарунка? Чи можна 

так легко, як у казці, позбутися негативних емоцій? 

Дарунки фей 

Казка 
Давним-давно історія ця сталась,  

Коли дива щодня кругом траплялись,  

І кожен день з'являлися казки.  

В сім'ї купця одразу дві дочки  

У ніч одну прекрасну народились.  

А тут як раз дві феї нагодились. 

Одна з них добра, друга зла була, 

Та кожна подарунок свій дала 

Новонародженим: сердечка-медальйони. 

В одному серці камінь був червоний, 

Неначе кров. У другому з сердець 

Був жовтий, ніби сонце, камінець. 

Ішли роки. Дівчата підростали 

І медальйони фей носити стали. 

А кожен з них чарівну силу мав. 

Та от яку — про це ніхто не знав. 

Проте знайомі стали помічати, 

Що стали відрізнятися дівчата: 

Не та була вже Ганна, що колись, — 

У неї очі кров'ю налились. 

Сіяли, ніби сонце, очі в Насті. 

В них відчувались радість, спокій, щастя. 

В душі у Ганни оселився страх. 

І вдень, а особливо по ночах, 

Її гнітили заздрість, гнів, тривоги, 

Ненависть у душі була до всього. 

А особливо до Настусі, до сестри. 

І так тривало років два чи три. 

А потім Ганна почала хворіти, 

І в'янути, як без коріння квіти. 

І ось тоді наснився Насті сон, 

Що в бідах Ганни винен медальйон, 

І щоб сестру від смерті врятувати, 

Його потрібно якнайшвидше зняти. 

В кімнату Настя до сестри пішла, 



Той медальйон із сонної зняла, 

І замінила іншим, з себе знятим. 

«А що ж робити з Ганниним, триклятим? 

Де йому місце?.. На морському дні! — 

Подумала вона. На глибині! 

Щоб він нікому не приносив горя!» 

І кинула його в безодню моря. 

І схожі, як дві крапельки води, 

Жили вони, не знаючи біди… 

 

Заключна частина 

Висновок 

Негативні емоції (гнів, заздрість, незручність тощо), як правило, викликають і 

фізіологічні хворобливі наслідки (біль у животі, головний біль, підвищення 

артеріального тиску, температуру тощо).  

А пригнічений настрій, що викликаний негативними емоціями, зумовлює неврози, 

серцево-судинні і шлунково-кишкові розлади, неврит, радикуліт тощо. 

 

V. Узагальнення та систематизація матеріалу 

*Вправа «Мозковий штурм» Придумати і записати декілька «рецептів» 

поліпшення настрою у вигляді піктограм 

Психотренінг «Поліпшуємо свій настрій» 

1й рецепт, — «сміх»  

 Що над нами? 

- Небо 

А на землі? 

- Хлівець 

А в хлівці? 

- Баранець 

А чоловік йшов? 

- Йшов 

А що він ніс? 

- Міх 

А що в міхові? 

- СМІХ 

То ж засміймося!!! 

- ХА-ХА-ХА… 

«Ніщо не коштує так дешево і не ціниться так дорого, як ввічливість, прикрашена 

природною усмішкою». 

Людина з природною привітною усмішкою й сама стає бадьорою, життєрадісною, і 

поліпшує настрій усім, хто її оточує. Усмішка — це диво, створене сонцем; усмішка та 

сміх — збудники позитивних емоцій. Сміх убиває старість. Осяяна усмішка допомагає 

доброзичливо ставитися до людей, із якими спілкуємося, сприяє уникненню кризових 

ситуацій, що можуть зіпсувати настрій. Після радісного сміху людина заспокоюється, 

у її душі наступає умиротворення. Дуже корисно кожен день починати з усмішки. 

Вранці перед дзеркалом бажано згадати щось приємне. Це допоможе надати обличчю 

виразу привітності. Тільки з таким виразом ви маєте право звертатися до людей, які 

вас оточують. 



Діти тримають перед собою дзеркальце, згадують щось приємне. Розповідають, як 

змінюється настрій. 

2й рецепт — «звуки приємної музики» 

Звучить музика. Обговорення вияву настрою. 

Увага: на різних людей або в різних ситуаціях музика може впливати по- різному. 

3й рецепт — «дихання» 

Оздоровча вправа 

Зручно сісти в крісло, ніби відпочити після прогулянки. Заплющити очі. Дихати 

неглибоко, у зручному ритмі (5-10 секунд). Потім виконати спокійний вдих із 

закритим ротом, схожий на позіх, одночасно образно уявляючи, що струмінь повітря 

йде по хребту до куприка. Видихати повітря через рот, знов уявляючи, що видих іде 

знизу вгору, і цей струмінь обволікає хребет. 

4й рецепт — «постава» 

Оздоровча вправа 

Сидіти слід прямо і вільно, і ви автоматично відчуєте себе сильнішими і 

впевненішими. Пряма і гарна хода також сприяє гарному настрою (рухові вправи). 

5й рецепт — «компліменти» (люб'язні, приємні слова, похвала) 

Хороші думки покращують внутрішній стан. Слід думати про себе та 

ближніх лише добре, тоді просвітлення в душі не забариться, гарний настрій 

обов'язково проявить себе. 

Гра «Крісло короля» 

Ця гра вчить дітей говорити один одному компліменти 

Дитина сідає в центрі кола їй одягають корону, і бажаючі по колу кажуть компліменти. 

 

*Чи легко було говорити та сприймати компліменти? 

*Чи змінився настрій? Як? 

6й рецепт — «розмова з другом» 

Гра «Ти не знаєш про мене те, що...» 

Робота в парах. Стати напроти один одного. Розказувати один одному про приємності 

чи необразливі речі. 

 «У мене сьогодні гарний настрій...» 

«Мені сьогодні хотілося іти до школи...» 

«Я хочу написати сьогодні твір про….» 

7й рецепт — «не ображайтеся, вмійте вибачати» 

Відкиньте образу від своїх помислів, настрій зразу поліпшиться. 

8й рецепт — «страва» 

Гарний настрій приходить через шлунок. Поїжте страву, яку любите, — ваш настрій 

швидко підніметься. 

9й рецепт — «любов» 

До того, хто любить, повертається його любов, збільшена в сто разів. 

10й рецепт — «вплив природи» 

Якщо вам важко на душі, не гайте часу, негайно виходьте на вулицю, ідіть у ліс, парк, 

сквер чи сад. Спілкуйтеся з квітами, деревами, пташками. Ваш настрій значно 

поліпшиться. 

11й рецепт — «праця» 

Займіться корисною працею, зокрема на свіжому повітрі, працею, яку ви любите, яка 

приносить задоволення. Доведіть її до завершення. Настрій підніметься обов'язково. 

12й рецепт — «молитва, розмова з Богом, потаємна розмова із собою,  



зі своїм внутрішнім «Я» 
Можна прописати на аркуші паперу свою розмову із собою. 

(7 - 12 рецепти обговорюються колективно. Учитель пропонує дітям удома перевірити 

вплив даних рецептів на зміну настрою.) 

VI. Рефлексія. Чи збулися ваші очікування? 

VIІ. Домашнє завдання 

Опрацювати § 22 в підручнику. 

Зробити апробацію впливу рецептів на поліпшення настрою (за бажанням). 

Обговорити з батьками й знайти нові рецепти поліпшення настрою.  

VIІІ. Підсумкова гра «Прогноз погоди» 

Завершення тренінгу  

Руханка «Тістечко» 



ДОДАТОК 1 КАРТКИ  

Гра «Театр масок» 

радість сум 

хвилювання захоплення 

доброзичливість обурення 

гнів розчарування 

страх здивування 

привітність образа 

хитрість   неприязнь 
 



«Озвуч фразу» 

 

«Я радий тебе бачити» 
радість 

страх 

хитрість 
«У тебе така зачіска...» 
захоплення  

неприязнь  

здивування 

«У тебе модне  взуття» 
доброзичливість 

образа 

сум 

«Дякую за ручку» 
привітність 

гнів 

розчарування 
 

 

 



ДОДАТОК 2 

ГРА «ШКОЛА ВВІЧЛИВОСТІ» 

Усі діти утворюють чарівне коло ввічливості. Одна дитина промовляє якесь ввічливе 

слово своєму сусідові. Той, у свою чергу, повторює це слово та додає до нього своє. 

Наступний по колу повторює два попередні ввічливі слова та додає до них своє і т. д. 

(наприклад:  

 

1 доброго дня 2 бажаю успіху 

3 перепрошую 4 будьте люб'язні 

5 не варто дякувати 6 щиро радий 

7 дуже приємно 8 усього вам найкращого 

9 дякую 10 будьте ласкаві 
 

Потім попросіть дітей уявити, що їхні слова ожили та розповіли їм чарівні пригоди зі 

свого життя. Розподіліть дітей на групи, запропонуйте їм вибрати будь-яке ввічливе 

слово і розповісти випадок із його життя. 

Бесіда 

Запитання та завдання до бесіди 

*Що ви відчуваєте, коли до вас звертаються ввічливо? 

*Що станеться, якщо люди не говоритимуть одне одному ввічливих слів?  

*Чи можуть вчинки бути ввічливими?  

Пригадайте різні ввічливі вчинки (наприклад: поступитися місцем людині похилого 

віку, допомогти жінці з важкими сумками вийти з автобуса тощо). 



ПРОЧИТАЙТЕ ДІТЯМ КАЗКУ 

БДЖОЛА ТА ГАРБУЗОВА КВІТКА 

В. Сухомлинський 

Полетіла бджола в поле за медом — далеко-далеко. А сонечко вже до заходу хилиться. 

Знайшла бджола велике гарбузове поле. У гарбуза квіти великі, пелюстки жовті, 

яскраві, мов сонце. Літала бджола від однієї квітки до іншої, збирала мед. Підняла 

голівку, поглянула довкола та скрикнула по-бджолиному з переляку: сонечко зайшло, 

у небі зірочки мерехтять, у полі цвіркун співає. 

Що ж мені тепер робити? — розмірковувала вголос бджола. 

Сідай під мої пелюстки, — запропонувала їй гарбузова квітка. — Переночуєш, а 

вранці додому полетиш. 

Сіла бджола на солодкі тичинки, закрила її квітка пелюстками. Спить гарбузова квітка. 

Спить бджола. Спить поле. Увесь світ спить, тільки зірочки на небі мерехтять. 

Ось і сонечко з'явилося з-за лісу. Гарбузова квітка відкрила пелюстки. Прокинулася 

бджола. Час додому летіти. Але в маленькому бджолиному серці щось затремтіло — 

сумне і тепле. Щось затримувало бджолу біля квітки. Вклонилася низенько бджола 

гарбузовій квітці та мовила: 

Дякую тобі, квітко, за гостинність. 

Квітка зітхнула. їй теж не хотілося розлучатися із бджолою. Але сонце вже піднялося 

високо над обрієм, весело співав жайворонок у небі, літали метелики — починався 

день. 

Бджола покружляла над гарбузовою квіткою та й полетіла додому, понесла мед 

діточкам. 

Запитання та завдання до казки 

Як на вашу думку, чому бджолі було важко розлучатися із гарбузовою квіткою? 

Якщо ви зустрічаєте добрих людей, чи важко вам розлучатися з ними? • Придумайте 

кілька правил гостинності (наприклад: завжди зустрічати гостей із посмішкою, 

люб'язно пригощати, вигадувати для них цікаві заняття тощо). Творче завдання 

«Ласкаве слово» 

Прочитайте дітям приказки та прислів'я: «Добре слово краще, ніж готові гроші», «Від 

теплого слова і крига скресає», «Від красних слів язик не відсохне», «М'які слова і 

камінь крушать». 

Діти діляться на пари. Кожна з них має придумати ласкаві слова та жести, які зможуть 

присмирити хижака; заспокоїти людину, котра впала і дуже забилася; помирити двох 

друзів; підтримати людину, яка загубила гроші тощо. 

 

 

 

 



Дарунки фей 

Казка 

*1. Які емоції вклала у свій медальйон добра фея? Кому він дістався? 
 

Давним-давно історія ця сталась,  

Коли дива щодня кругом траплялись,  

І кожен день з'являлися казки.  

В сім'ї купця одразу дві дочки  

У ніч одну прекрасну народились.  

А тут як раз дві феї нагодились. 

Одна з них добра, друга зла була, 

Та кожна подарунок свій дала 

Новонародженим: сердечка-медальйони. 

В одному серці камінь був червоний, 

Неначе кров. У другому з сердець 

Був жовтий, ніби сонце, камінець. 

Ішли роки. Дівчата підростали 

І медальйони фей носити стали. 

А кожен з них чарівну силу мав. 

Та от яку — про це ніхто не знав. 

Проте знайомі стали помічати, 

Що стали відрізнятися дівчата: 

Не та була вже Ганна, що колись, — 

У неї очі кров'ю налились. 

Сіяли, ніби сонце, очі в Насті. 

В них відчувались радість, спокій, щастя. 

В душі у Ганни оселився страх. 

І вдень, а особливо по ночах, 

Її гнітили заздрість, гнів, тривоги, 

Ненависть у душі була до всього. 

А особливо до Настусі, до сестри. 

І так тривало років два чи три. 

А потім Ганна почала хворіти, 

І в'янути, як без коріння квіти. 

І ось тоді наснився Насті сон, 

Що в бідах Ганни винен медальйон, 

І щоб сестру від смерті врятувати, 

Його потрібно якнайшвидше зняти. 

В кімнату Настя до сестри пішла, 

Той медальйон із сонної зняла, 

І замінила іншим, з себе знятим. 

«А що ж робити з Ганниним, триклятим? 

Де йому місце?.. На морському дні! — 

Подумала вона. - На глибині! 

Щоб він нікому не приносив горя!» 

І кинула його в безодню моря. 

І схожі, як дві крапельки води, 

Жили вони, не знаючи біди. 



Дарунки фей 

Казка 

*2. Які емоції псували життя Ганни? Якими були наслідки негативних 

емоцій? 
Давним-давно історія ця сталась,  

Коли дива щодня кругом траплялись,  

І кожен день з'являлися казки.  

В сім'ї купця одразу дві дочки  

У ніч одну прекрасну народились.  

А тут як раз дві феї нагодились. 

Одна з них добра, друга зла була, 

Та кожна подарунок свій дала 

Новонародженим: сердечка-медальйони. 

В одному серці камінь був червоний, 

Неначе кров. У другому з сердець 

Був жовтий, ніби сонце, камінець. 

Ішли роки. Дівчата підростали 

І медальйони фей носити стали. 

А кожен з них чарівну силу мав. 

Та от яку — про це ніхто не знав. 

Проте знайомі стали помічати, 

Що стали відрізнятися дівчата: 

Не та була вже Ганна, що колись, — 

У неї очі кров'ю налились. 

Сіяли, ніби сонце, очі в Насті. 

В них відчувались радість, спокій, щастя. 

В душі у Ганни оселився страх. 

І вдень, а особливо по ночах, 

Її гнітили заздрість, гнів, тривоги, 

Ненависть у душі була до всього. 

А особливо до Настусі, до сестри. 

І так тривало років два чи три. 

А потім Ганна почала хворіти, 

І в'янути, як без коріння квіти. 

І ось тоді наснився Насті сон, 

Що в бідах Ганни винен медальйон, 

І щоб сестру від смерті врятувати, 

Його потрібно якнайшвидше зняти. 

В кімнату Настя до сестри пішла, 

Той медальйон із сонної зняла, 

І замінила іншим, з себе знятим. 

«А що ж робити з Ганниним, триклятим? 

Де йому місце?.. На морському дні! — 

Подумала вона. - На глибині! 

Щоб він нікому не приносив горя!» 

І кинула його в безодню моря. 

І схожі, як дві крапельки води, 

Жили вони, не знаючи біди. 



Дарунки фей 

Казка 

*3.ІЦо змінилося в житті Ганни, коли вона позбулася злощасного дарунка? 

Чи можна так легко, як у казці, позбутися негативних емоцій? 
Давним-давно історія ця сталась,  

Коли дива щодня кругом траплялись,  

І кожен день з'являлися казки.  

В сім'ї купця одразу дві дочки  

У ніч одну прекрасну народились.  

А тут як раз дві феї нагодились. 

Одна з них добра, друга зла була, 

Та кожна подарунок свій дала 

Новонародженим: сердечка-медальйони. 

В одному серці камінь був червоний, 

Неначе кров. У другому з сердець 

Був жовтий, ніби сонце, камінець. 

Ішли роки. Дівчата підростали 

І медальйони фей носити стали. 

А кожен з них чарівну силу мав. 

Та от яку — про це ніхто не знав. 

Проте знайомі стали помічати, 

Що стали відрізнятися дівчата: 

Не та була вже Ганна, що колись, — 

У неї очі кров'ю налились. 

Сіяли, ніби сонце, очі в Насті. 

В них відчувались радість, спокій, щастя. 

В душі у Ганни оселився страх. 

І вдень, а особливо по ночах, 

Її гнітили заздрість, гнів, тривоги, 

Ненависть у душі була до всього. 

А особливо до Настусі, до сестри. 

І так тривало років два чи три. 

А потім Ганна почала хворіти, 

І в'янути, як без коріння квіти. 

І ось тоді наснився Насті сон, 

Що в бідах Ганни винен медальйон, 

І щоб сестру від смерті врятувати, 

Його потрібно якнайшвидше зняти. 

В кімнату Настя до сестри пішла, 

Той медальйон із сонної зняла, 

І замінила іншим, з себе знятим. 

«А що ж робити з Ганниним, триклятим? 

Де йому місце?.. На морському дні! — 

Подумала вона. - На глибині! 

Щоб він нікому не приносив горя!» 

І кинула його в безодню моря. 

І схожі, як дві крапельки води, 

Жили вони, не знаючи біди. 



Ступені здоров’я 

*Досконале здоров’я, відмінний настрій, сильний імунітет. 

*Здоровий, але присутні незначні вади, що практично не заважають життєдіяльності і 

не мають потреби в лікуванні. Наприклад — шрами, пломби. 

*Нормальний стан. Здоровий, але присутні захворювання що не розвиваються, що 

іноді можуть обмежти життєдіяльність, підвищувати втомлюваність. Наприклад: 

короткозорість і далекозорість, лупа, плоскостопість, сутулість. Рекомендується 

лікувати по можливості. 

*Здоровий, але поганий настрій, стрес, ослаблення імунітету. Рекомендується 

швидше перейти в нормальний стан. 

*Хворий. Наявність легкого захворювання, що піддається лікуванню. Немає загрози 

життю. Необхідно швидке лікування або припинення розвитку захворювання. 

Наприклад: застуда, нежить (риніт), грип, викривлення хребта. 

*Хронічне захворювання або інвалідність. 

*Травма. Тимчасова втрата деякої здатності. Можлива загроза здоров’ю. Наприклад, 

забите місце, поріз, вивих, опік, відмороження, шок, втрата свідомості. Необхідна 

перша медична допомога. Майже кожна людина повинна вміти робити першу медичну 

допомогу. Легкі травми можна цілком вилікувати. Важка травма може привести до 

ампутації органу (гангрена). 

*Загроза життю. Наприклад: важке поранення, температура тіла вище 42 °C, утрата 

крові, зупинка серця, дихання. Необхідна термінова інтенсивна перша медична 

допомога. 

*Клінічна смерть. Припинення дихання або кровообігу. Реанімація можлива 

протягом 5 хвилин. 

*Біологічна смерть. 

 

 



*Домалюй обличчя веселого, сумного, здивованого та плаксивого клоунів.  

 

*Розфарбуй капелюшка веселого клоуна у червоний колір,  

сумного — у синій, здивованого — у зелений, плаксивого — у сірий. 

 

 



Кіт  Кіт 

Собачка  Собачка 

Півник  Півник 

Жабеня  Жабеня 

Сова  Сова 

Зозуля Зозуля 

Кури Кури 

Комар  Комар 
 

 

 


