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Завдання наскрізної змістової лінії «Здоров’я і безпека» є формування
розуміння важливості здорового способу життя та створення довкола себе
безпечного середовища.

У своєму класі над цією лінією я працюю на всіх уроках.

Наприклад, на уроках з основ здоров’я ця лінія реалізується через завдання з
реальними даними про безпеку і охорону здоров’я. Вивчаючи розділ
«Здоров’я людини, учні, опрацьовуючи тему «Життя і безпека» повинні були
назвати кілька прикладів небезпечних ситуацій, створених людиною і
природою.



Діти обговорювали варіанти поведінки та наслідки, і було вибрано правильні.

Під час вивчення теми «Харчування і здоров’я» мова йшла про корисну і
шкідливу їжу. Об’єднавшись у групи (злакові, овочі та фрукти, молочні
продукти, м’ясо та риба, солодощі) учні підготували коротке повідомлення
про важливість даної групи продуктів і обов’язкове споживання її у своєму
раціоні.

Дуже цікаво проходила практична робота «Правило тарілки».

Об’єднавшись у пари, одноразову тарілку потрібно було поділити на три
сектори (одну половину і дві чверті). На кожній частині тарілки пари
малювали обрані продукти і презентували варіанти здорових справ.

А правило таке:

● Вітамінні салати, свіжі овочі, займають половину тарілки;
● Основна їжа (риба, курка, котлета) – чверть тарілки;
● Гарнір – ще одну чверть.

Весь курс з основ здоров’я вчить відрізняти корисне від шкідливого, безпечне
від небезпечного, та приймати правильні рішення у будь-яких ситуаціях.

Завжди робимо висновок, що життя – це найбільша цінність для людини, а
безпека – це відсутність загрози для життя і здоров’я.

На уроці математики через розв’язування різних задач, теж реалізую
наскрізну лінію «Здоров’я і безпека».

Вивчаючи тему «Площа фігури», ми знаходили площу різних ділянок,
зокрема класної кімнати. Продовжили бесіду про санітарні вимоги в нашому
класі: постійне провітрювання класу, вологе прибирання, порядок і чистота
на робочому місці. Всі ці вимоги сприяють зміцненню нашого здоров’я.

У задачі на різницеве порівняння, де мова йшла про дерева (тополі і дуби),
які поглинають вуглекислий газ. Коли ми дізналися, наскільки більше
кілограмів вуглекислого газу поглинатиме 40 тополь, ніж 40 дубів, то було
зроблено висновок про важливість зелених насаджень для здоров’я і
озеленення довкілля.

І ще одна цікава задача про часник. Ця рослина дуже корисна. Якщо
пожувати шматочок часнику три хвилини, то в роті не залишиться мікробів.
Скільки секунд становить цей час?



Розв’язавши таку задачу, учні зробили висновок про важливість профілактики
народними методами.

На уроках фізичної культури наскрізна лінія «Здоров’я і безпека»
реалізується завжди через загально розвивальні вправи, рухливі ігри,
естафети, постійно нагадуючи про техніку безпеки.

Під час уроків формується фізично здорова особистість, яка дотримується
здорового способу життя.

На кожному уроці обов’язковим етапом є фізкультхвилинки та гімнастика для
очей, які сприяють здоров’ю учнів.

Бажаю усім міцного здоров’я і безпечного життя!


