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УРОК 1 – ВСТУП

1 ВСТУПУРОК

На першому уроці клас повідомляють про те, що школа 
братиме участь у проєкті «Перемагай для здоров’я!». 
Учні дізнаються, що включає проєкт і чого від них 
чекають протягом наступних 20 тижнів. 

 

Вступ

Займатися	спортом	і	грати	на	свіжому	повітрі	–	не	просто	
весело,	а	й	дуже	корисно!	Це	досить	важливо,	оскільки	дедалі	
більше	дітей	в	Україні	є	недостатньо	фізично	активними	і	
вживають	не	надто	корисну	їжу.	Свідомо	обираючи,	що	їсти	
та	пити,	ви	зможете	стати	здоровішими.	Можливо,	навіть	
перебувати	у	такій	формі,	як	найкращі	спортсмени!

>  Хто може назвати кількох найкращих 
 спортсменів? Що вони мають робити, 
 щоб лишатись у формі?

Ви	щойно	назвали	провідних	спортсменів.	Професійні	
футболісти	краще	за	всіх	знають,	що	фізичні	вправи	й	
здорова	їжа	для	них	корисні.	Це	дозволяє	концентруватися	
на	тренуванні,	ліпше	грати	та	забивати	більше	голів.	Вони	
не	сидять	цілий	день	перед	телевізором	чи	PlayStation	із	
пакетом	чипсів.	Футболісти	«Шахтаря»	прагнуть	допомогти	
нам	приділити	більше	уваги	здоров’ю,	тому	наша	школа	
долучається	до	проєкту	«Перемагай	для	здоров’я!».

Програма

Наш	клас	братиме	участь	у	проєкті	протягом	наступних	20	
тижнів.	На	уроках	ми	поговоримо	про	харчування,	здоров’я	
та	фізичні	вправи,	проведемо	різноманітні	спортивні	
заняття.	

 Що саме ми робитимемо?
>  Початок відкритого уроку з гравцями на   
 спортивних майданчиках у Маріуполі.
>  Перевіримо, у якій ви формі.
>  Сніданок у класі.
>  Дізнаємось про харчування.
>  Додаткові вправи на свіжому повітрі. 
>  До класу прийде футболіст, щоб поговорити 
 про фізичні вправи та здорову їжу.
>  Завершення відкритого уроку у ФК «Шахтар», 
 де ви отримаєте нагороду, якщо добре   
 виступите.

Деякі	вправи	ви	будете	виконувати	вдома	з	батьками,	а	
деякі	робитимемо	в	школі.	Далі	ми	оберемо	мету	проєкту.	
Поміркуйте	про	те,	чого	б	ви	хотіли	досягти	за	20	тижнів?	

МЕТА ЗАНЯТТЯ:
Повідомити	учнів,	що	вони	приєднаються	до	
проєкту	«Перемагай	для	здоров’я!».
Учні	знають,	чого	від	них	чекають.
Завдання	для	учнів:	виконати	вправу	1	
(на	тиждень	2).

ДЛЯ УРОКУ НЕОБХІДНО:
Вправа	1	урок	1	(посібник	для	дітей).

ЗРОБИТИ: 
Роздати	дітям	інформаційний	лист	
«Перемагай	для	здоров’я!»	для	їхніх	батьків.
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УРОК 2 – ВИБІР ГРУПОВОЇ МЕТИ

2 ВИБІР ГРУПОВОЇ МЕТИУРОК

На цьому уроці клас обирає групову мету на наступні 
20 тижнів проєкту. Вона визначається та погоджується 
сьогодні й виноситься наступного тижня до відкритого 
уроку. Мету буде зазначено в заяві, яку підписує учень 
і футболіст «Шахтаря». Ви разом працюватимете над 
цією метою до останнього відкритого уроку. Щотижня 
вчитель та учень визначатимуть, якою мірою учні 
дотримувались групової мети. Досягнення групової 
мети буде візуалізовано за допомогою спеціальної
 системи балів.

Вступ

Минулого	тижня	ви	дізналися,	що	наш	клас	братиме	участь	
у	проєкті	«Перемагай	для	здоров’я!».	Він	спрямований	на	те,	
щоб	зробити	дітей	активнішими	та	заохотити	їх	споживати	
корисну	їжу.	Починаємо	з	вибору	мети,	тому	що	ми	не	
просто	долучаємось	до	проєкту,	а	збираємося	впевнитись,	
що	станемо	трохи	здоровішими	за	20	тижнів.	У	цьому	нам	
допоможе	мета.	

>  Хто пам’ятає, що ми будемо робити протягом 
 цих 20 тижнів?

У	школі	впродовж	дня	необхідно	бути	зосередженим.	
Ви	повинні	вміти	працювати	спокійно,	не	відволікатися	
на	речі	на	своєму	столі,	зручно	сидіти.	Гарне	робоче	
середовище	–	не	єдине,	що	важливо	для	концентрації.	
Їжа,	рідина	та	фізичні	навантаження	також	можуть	у	цьому	
допомогти.	Хто	їсть	замало,	почувається	слабким	і	сонливим.	
Хто	споживає	забагато	нездорової	їжі	та	напоїв,	страждає	
від	утоми	чи	дратівливості.	Крім	того,	потрібно	робити	
достатньо	фізичних	вправ,	щоб	підтримувати	форму	та	
імунну	систему	в	нормі,	адже	тоді	мозок	працює	краще,	
ви	почуваєтеся	бадьоро	і	здатні	зосередитись.

Вибір мети

Отже,	ми	знаємо,	що	харчування	й	фізичні	вправи	важливі	
для	концентрації	та	здоров’я.	Але	як	ми	збираємося	більше	
рухатись	і	контролювати	своє	харчування?	Відкрийте	вправу.	
Зараз	ми	будемо	самостійно	ставити	собі	цілі,	а	незабаром	
визначимо	групову	мету.				

Переконайтеся,	що	ваша	мета	є	здійсненною	та	
вимірюється.	Наприклад,	щодня	ходити	разом	до	спортзалу	
–	нездійсненна	мета.	А	менше	сидіти	за	комп’ютером	–	не	
вимірюється.	Натомість	щодня	пити	по	2	склянки	води	в	
школі	–	це	можливо	і	вимірюється.	

ПРЕДМЕТ УРОКУ:
Учні	обирають	групову	мету	разом	з	учителем.	
Учні	розуміють,	що	їх	оцінюватимуть	щотижня,	
щоб	побачити,	чи	дотримувались	вони	групової	
мети	на	вищому,	середньому	або	нижчому	рівні.	

ДЛЯ УРОКУ НЕОБХІДНО:
Цитата	гравця	ФК	«Шахтар»	на	дошці.	
Запропонувати	всім	учням	вправу	з	групової	
мети,	враховуючи	систему	балів	і	нагород.

ЗРОБИТИ:
Передати	батьківський	лист	на	відкритий	урок.
Повідомити	відповідну	особу	зі	служби	охорони	
здоров’я	про	початок	роботи	відкритого	уроку,	
пояснивши,	як	стає	зрозумілою	робота	над	
груповою	метою.
Перевірити,	чи	заповнили	учні	вправу	уроку	1,	
та	обговорити	з	ними	результати.
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Щотижня	будемо	визначати,	чи	досягли	ми	мети	як	група,	
за	допомогою	оцінок	«добре»,	«посередньо»	або	«погано».
	Якщо	дотримуватись	групової	мети	щотижня,	то	наприкінці	
20	тижнів	ми	здобудемо	нагороду	й	матимемо	шанс	
отримати	додатковий	приз	для	класу,	який	досягнув	
найкращих	результатів.	

>  Запишіть 5 речей, які ви бажаєте вдосконалити  
 самостійно. Це може бути здорова їжа, фізичні  
 вправи, час користування комп’ютером тощо.
>  Запишіть 2 речі, які ми могли б удосконалити  
 разом.
>  Подумайте, яку ціль ви вважаєте найкращою, 
 і запишіть в останньому полі. Можете назвати її,  
 тоді ми разом дійдемо спільної мети. 
 
> Хто бажає назвати свою мету? Чому ви вважаєте,  
 що вона є прийнятною для роботи нашого   
 класу? 

Збереження мети

Запишіть	мету	на	аркуші	паперу	(надати	на	початку	
відкритого	уроку).	Групову	мету	буде	вказано	на	великому	
плакаті	з	підписом	учителя	та	футболіста	«Шахтаря».	
Установіть	плакат	на	видимому	місці	й	щодня	нагадуйте	
дітям	про	мету.

Приклади	цілей:	
•	 Щодня	протягом	проєкту	йти	до	школи	пішки	або	
	 їхати	на	велосипеді.
•	 Їсти	лише	фрукти	та	овочі	під	час	ранкової	перерви	
	 4	рази	на	тиждень.
•	 Витрачати	максимум	2	години	на	день	на	телевізор	
	 або	комп’ютер.
•	 Грати	на	вулиці	з	однокласниками	півгодини	двічі	
	 на	тиждень.
•	 Щодня	випивати	не	менш	ніж	4	склянки	води	
	 (2	з	них	–	у	школі).
•	 Їсти	за	вечерею	овочі	(принаймні	2	великі	ложки)	
	 6	разів	на	тиждень.
•	 Не	їсти	солодощів,	снеків	і	печива	в	школі.
•	 Не	пити	солодких	безалкогольних	напоїв	у	школі.

Додатково

Запишіть	на	дошці	цитату	гравця	ФК	«Шахтар».
Цитата	гравця:	«.....»

 



УРОК

Розкажіть учням, чого їм слід чекати від відкритого уроку, 
користуючись наведеними нижче інструкціями. Надавати 
інформацію краще за день до відкритого уроку. 

Початок відкритого уроку

Завтра	стартує	проєкт	«Перемагай	для	здоров’я!».	
Минулого	тижня	ми	разом	визначили	групову	мету,	
над	якою	працюватимемо	протягом	наступних	20	тижнів.	

>  Ви ще пам’ятаєте групову мету? 

Завтра	ми	вирушаємо	на	спортивні	майданчики	в	Маріуполі,	
щоб	почати	відкритий	урок.	Ранок	має	бути	веселим	та	
спортивним.	Разом	ми	визначилися,	над	якою	метою	
працюватимемо	в	класі,	і	завтра	запишемо	її.	Учитель	підпише	
заяву	від	імені	класу.	Цим	ми	зазначаємо,	що	зробимо	все	
можливе	для	досягнення	мети.	Один	із	гравців	ФК	«Шахтар»	
також	поставить	свій	підпис.	Він	цікавитиметься	нашими	
успіхами.

Що	ви	маєте	одягнути	й	принести?	
•	 Одяг:	спортивні	шорти,	футболка/спортивна	сорочка.		
	 Кожен	отримає	футболку	«Перемагай	для	здоров’я!».
•	 Взуття:	спортивне,	у	якому	зручно	займатися	на	свіжому		
	 повітрі.	Жодних	балеток	чи	футбольного	взуття.
•	 Їжа:	бутерброд	або	корисні	снеки.
•	 Напої:	бажано	воду.

Не	забудьте	гарний	настрій!	Ми	збираємось	зробити	цей	
день	чудовим.	
 

Оцінювання відкритого уроку 

•	 Як	ви	оцінюєте	день	спорту	в	Маріуполі?	
•	 Що	найбільше	сподобалось?	
•	 Що	пройшло	добре?		
•	 Для	чого	довелося	зробити	все	можливе?	
•	 Ви	вже	намагалися	працювати	над	груповою	метою?	
	 Як	це	пройшло?

МЕТА УРОКУ:
Учні	знають	про	початок	відкритого	уроку	і	що	їм	
слід	принести	із	собою.

ЗРОБИТИ:
Вирушити	з	учнями	на	спортивні	майданчики.	
Розрахувати	ІМТ	учнів.
Підписати	контракти.

УРОК 3 - ПОЧАТОК ВІДКРИТОГО УРОКУ

3 ПОЧАТОК ВІДКРИТОГО УРОКУ
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УРОК

УРОК 4 -ЧОВНИКОВИЙ БІГ  

ЧОВНИКОВИЙ БІГ 

Розкажіть учням, чого їм слід чекати від тесту з 
човникового бігу, користуючись наведеними нижче 
інструкціями. Надавати інформацію краще за день до 
того, як відбудеться тест. Співробітник або викладач 
контролюватимуть перебіг тесту.

 

Тест із човникового бігу

Завтра	проведемо	тест	із	човникового	бігу.	На	початку	
проєкту	«Перемагай	для	здоров’я!»,	у	якому	ми	беремо	
участь,	важливо	знати,	наскільки	ви	спортивні,	адже	ми	
намагаємося	стати	здоровішими	за	20	тижнів.	Наприкінці	
проєкту	виконаємо	цей	тест	знову.	

Як	проходитиме	тест	із	човникового	бігу?	Займіть	вихідне	
положення	з	високого	старту.	Нога,	якою	ви	робите	поштовх,	
попереду,	а	махова	–	ззаду.	Вагу	свого	тіла	перенесіть	на	
фронтальну	ногу.	За	стартовим	свистком	потрібно	розвивати	
максимально	можливий	рівень	швидкості	протягом	лічених	
секунд.	Корпус	тримайте	нахиленим,	намагайтеся	не	
випрямляти	спину.	Біжіть	на	носках:	це	збільшує	частоту	
кроків,	що	позначиться	на	темпі.	На	повороті	трохи	
пригальмуйте,	зробіть	спритну	зупинку	ногами	й	миттєво	
наберіть	швидкість	знову.	Добіжіть	до	фінішу	чим	швидше.	

Примітка.	Немає	правильного	чи	неправильного.	Нормативи	
визначаються	безпосередньо	перед	початком	тесту	разом	із	
співробітниками	клубу.

Що ви маєте одягнути й принести завтра? 
 
•	 Спортивний	одяг.
•	 Спортивне	взуття,	у	якому	зручно	бігати	на	
	 відкритому	повітрі.	Жодних	балеток.	
•	 Пляшка	води	для	пиття	після	бігу.

Додатково

Запишіть	на	дошці	цитату	гравця	ФК	«Шахтар».	
[Цитата	гравця]:	«....»		

МЕТА УРОКУ:
Тест	із	човникового	бігу	дозволяє	оцінити	
фізичний	стан	кожного	окремого	учасника.

ДЛЯ УРОКУ НЕОБХІДНО:
Місце,	де	можна	провести	тест	(переважно	під	
час	уроку	фізкультури).	
Співробітник	заздалегідь	огляне	поле.	
Необхідний	матеріал	буде	надано.	

ЗРОБИТИ:
Учні	мають	зафіксувати	відстань,	яку	подолали,	
та/або	кола	у	вправі	уроку	4.
Дати	учням	завдання	сфотографувати	або	
намалювати	свій	сніданок	(див.	урок	5).	
 

4
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Уроки 5 та 6 – про сніданок, адже він забезпечує гарний 
початок дня. Розкажіть учням, що таке здоровий 
сніданок, обговоріть звички в харчуванні класу, 
дотримуючись наведених нижче інструкцій.

Ваш сніданок 
(завдання бажано робити в понеділок)

Сьогоднішній	урок	–	про	сніданок.	Ви	отримаєте	домашнє	
завдання,	яке	потрібно	виконати	завтра	вранці.	Запишіть	
у	щоденник,	щоб	не	забути!		

Сфотографуйте	свій	сніданок:	що	ви	їсте	та	п’єте	зранку.	
Якщо	це	бутерброд	із	присипкою,	склянка	молока	й	
чашка	чаю,	зафіксуйте	все	на	одному	фото.	Роздрукуйте	
фотографію	вдома	та	принесіть	її	до	школи.	Або	ж	ваші	
батьки	можуть	надіслати	фото	електронною	поштою	
(адреса	електронної	пошти).

Перелік їжі до сніданку

1) Дайте учням заповнити весь список («Що ви
 їсте на сніданок?», урок 5 робочого зошита).  
 Можете закріпити список на дошці та скласти
  опис того, хто що їсть і п’є. Попросіть учнів   
 додати фотографії сніданків як нагадування.  
 Вони використовуватимуться на наступному  
 уроці під час шкільного сніданку. 

 Порада: закріпіть на дошці фотографії сніданків  
 учнів і поговоріть про це разом. 

2) Обговоріть 10 здорових сніданків (будь ласка,  
 знайдіть 10 здорових сніданків у додатках). 

3) Вправа: анкета, яку учні мають заповнити у   
 своєму робочому зошиті («Здоровий сніданок»,  
 урок 5). 

4) Дайте учням завдання: виконати вправу про  
 сніданок уроку 5 («Снідаючи») на наступний  
 тиждень. Обговоріть з ними результати.

Урок здорового сніданку 

Гарний	сніданок	є	дуже	важливим,	аби	почуватися	сильним	
і	здоровим.	Футболісти	щоранку	обирають	здоровий	
сніданок,	щоб	отримувати	достатню	кількість	вітамінів	
та	мінералів	і	добре	грати.	Крім	того,	сніданок	–	це	
також	веселий	час	за	родинним	столом	перед	початком	
напруженого	дня.	Сьогодні	ви	дізнаєтесь,	яким	має	бути	
здоровий	сніданок.

Скажіть учням, що: 
• Сніданок сприяє пробудженню кишечника після  
 нічного відпочинку. 
• Ті, хто снідає, відчувають меншу потребу в   
 солодощах, печиві або закусках. 

МЕТА УРОКУ: 
Учні	розуміють,	що	таке	здоровий	сніданок	і	чому	
вони	повинні	їсти.

ДЛЯ УРОКУ НЕОБХІДНО:
Вправа	«Здоровий	сніданок».
«Поради	для	сніданку»	у	вправі.
Ролик	про	здоровий	сніданок	(не	обов’язково).

ЗРОБИТИ:
Забезпечити	сніданок	класу	(як	у	батьківському	
листі).	
Звернутися	до	відповідної	особи	зі	служби	
охорони	здоров’я	щодо	сніданку	класу.

УРОК 5 - ЗДОРОВИЙ СНІДАНОК

УРОК 5 ЗДОРОВИЙ СНІДАНОК
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• У тих, хто не снідає, знижується рівень цукру в  
 крові, що заважає зосереджуватись на навчанні.

1) Дайте учням завдання (вправа «Що ви їсте на
  сніданок?», урок 5) і обговоріть з ними   
 результати.
2) Запропонуйте учням ідеї здорового сніданку 
 (10 здорових сніданків – на 2 сторінках нижче).

Що повинен містити гарний сніданок для дітей?
• Зернові продукти (хліб із непросіяного 
 борошна, крупи). 
• Масло.
• Молоко та молочні продукти (середній або   
 низький вміст жиру).
• М’ясні продукти (бажано нежирні).
• Фрукти.

Ми	вже	розглядали,	чим	ви	снідаєте,	але	в	кого	такий	
корисний	сніданок?

Порівняйте	сніданок	учнів	(«Що	ви	їсте	на	сніданок?»)	із	10	
здоровими	сніданками.

Разом	ми	можемо	скласти	гарне	меню	на	сніданок.	Хто	
згадає	перший	приклад?	

3) Після обговорення з учнями, що таке здоровий  
 сніданок, запропонуйте їм заповнити тест у  
 робочому зошиті (вправа уроку 5).
4) Нагадайте учням виконати вправу про сніданок  
 уроку 5 («Снідаючи»).

Порада: заздалегідь повідомте учнів про те, коли 
відбудеться шкільний сніданок. У цей день вони 
не повинні снідати вдома. Сніданок забезпечує 
місцевий супермаркет. 

Що ви їсте на сніданок?

Обведіть,	чим	ви	снідаєте.	До	якої	групи	це	належить?	
Ваш	сніданок	є	корисним	або,	можливо,	ви	частіше	
обираєте	щось	інше?						
Потім	спробуйте	продукти	з	іншої	групи.	

УРОК 5 - ЗДОРОВИЙ СНІДАНОК

ВИ МОЖЕТЕ ЇСТИ/ПИТИ ЦЕ ЧАСТО ЇЖТЕ/ПИЙТЕ ЦЕ НЕ НАДТО ЧАСТО ЇЖТЕ/ПИЙТЕ ЦЕ ЯКНАЙМЕНШЕ

ЦІЛЬНОЗЕРНОВИЙ ХЛІБ, ЦІЛЬНОЗЕРНОВЕ 
ПЕЧИВО, ЖИТНІЙ ХЛІБ

КОРИЧНЕВИЙ ХЛІБ, БІЛИЙ ХЛІБ, БУЛОЧКА З 
ІЗЮМОМ, БАГЕТ

КРУАСАНИ 

ВІВСЯНКА, ПЛАСТІВЦІ, МЮСЛІ КУКУРУДЗЯНІ ПЛАСТІВЦІ СОЛОДКІ КАШІ (ШОКОЛАДНІ КУЛЬКИ, МЮСЛІ 
ТОЩО)

ЯЙЦЕ, СИР, БАНАН, ПОЛУНИЦЯ, ОГІРОК, 
ПОМІДОР

ЯБЛУЧНИЙ СИРОП МОЛОКО З ШОКОЛАДОМ, ШОКОЛАДНА ПАСТА

КЕФІР, ЗНЕЖИРЕНЕ МОЛОКО, 
НАПІВЗНЕЖИРЕНЕ МОЛОКО

ЗАВАРНИЙ КРЕМ ЦІЛЬНЕ МОЛОКО, ЗБИТІ ВЕРШКИ, ВЕРШКОВИЙ 
ПУДИНГ

СИР (20% АБО 30% ЖИРНОСТІ), 
ПЛАВЛЕНИЙ СИР (20% АБО 30%)

ВАРЕННЯ БРІ, СИР (48%), ВЕРШКОВИЙ СИР (48%), 
КАМАМБЕР (45%) 

АРАХІСОВЕ МАСЛО ШИНКА, КУРЯЧА ГРУДКА, ФІЛЕ ІНДИЧКИ ЯК 
НАЧИНКА ДЛЯ СЕНДВІЧА

БЕКОН, БУТЕРБРОД ІЗ КОВБАСОЮ, ЛІВЕРНА 
КОВБАСА, САЛЯМІ

МАСЛО МАСЛО МАСЛО, ВЕРШКОВЕ МАСЛО, ШОКОЛАДНЕ МАСЛО

УСІ ВИДИ СВІЖИХ ФРУКТІВ, ЗАМОРОЖЕНІ 
ФРУКТИ, ФРУКТИ, КОНСЕРВОВАНІ У ВОДІ АБО 
У ВЛАСНОМУ СОКУ

ФРУКТОВЕ ПЮРЕ БЕЗ ДОДАВАННЯ ЦУКРУ ФРУКТИ, КОНСЕРВОВАНІ В СИРОПІ

1 2 3ГРУПА ГРУПА ГРУПА 
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УРОК 5 - ЗДОРОВИЙ СНІДАНОК

10 здорових сніданків
Сніданок 1:
•	 2	шматочки	цільнозернового	хліба	(2	х	35	г)	плюс:
	 •	 тонкий	шар	масла	(>	80%,	2	х	5	г)	
	 •	 1	шматочок	твердого	сиру	(20	г)	
	 •	 запечений	м’ясний	фарш	(15	г)		
•	 1	яблуко	(135	г)	
•	 1	склянка	напівзнежиреного	молока	(225	мл)
•	 1	чашка	чаю	(150	мл)*

Сніданок 2:
•	 2	шматочки	темного	житнього	хліба	(2	х	45	г)	плюс:	 
	 •		 1	банан	(100	г)	
•	 1	рисова	вафля	(8	г)	
•	 1	склянка	соєвого	молока	(225	мл)
•	 1	чашка	чаю	(150	мл)*	

Сніданок 3:
•	 2	шматочки	цільнозернового	хліба	(2	х	35	г)	плюс:	
	 •	 масло	(2	х	5	г)		 	 	 	
	 •	 яблучний	сироп	(15	г)		 	 	
	 •	 сирний	спред	(20%,	15	г)	  
•	 1	мандарин	(55	г)	
•	 1	склянка	напівзнежиреного	молока	(225	мл)
•	 2	чашки	чаю	(150	мл)*

Сніданок 4:
•	 2	шматочки	цільнозернового	хліба	(2	х	35	г)	плюс:
	 •	 масло	(2	х	5	г)	
	 •	 фруктовий	джем	(15	г)
	 •	 помідор	(20	г)	та	сир	(30%,	20	г)	
•	 1	склянка	апельсинового	соку	(150	мл)
•	 2	чашки	чаю	(150	мл)*

Сніданок 5:
•	 2	шматочки	цільнозернового	хліба	(2	х	35	г)	плюс:
	 •	 масло	(2	х	5	г)	
	 •	 смажена	яловичина	(15	г)	
	 •	 варене	яйце	(50	г)	
•	 1	ківі	(75	г)	
•	 1	склянка	питного	йогурту	(225	мл)
•	 1	чашка	чаю	(150	мл)*

Сніданок 6:
•	 вівсяна	каша	(250	г)*
•	 1	склянка	апельсинового	соку	(150	мл)
•	 1	склянка	кефіру	(225	мл)

Сніданок 7:
•	 каша	на	йогурті	(200	г)*
•	 1	склянка	апельсинового	соку	(150	мл)
•	 1	чашка	чаю	(150	мл)	*

Сніданок 8:
•	 2	шматочки	цільнозернового	хліба	(2	х	35	г)	плюс:
	 •	 масло	(2	х	5	г)	
	 •	 шинка	(15	г)	
	 •	 фруктова	посипка	(15	г)	
•	 1	апельсин	(120	г)
•	 1	склянка	молока	середньої	жирності	(2,5%,	225	мл)
•	 1	чашка	чаю	(150	мл)*

Сніданок 9:
•	 2	шматочки	цільнозернового	хліба	(2	х	35	г)	плюс:
	 •	 масло	(2	х	5	г)	
	 •	 смажене	яйце	(50	г)	
•	 1	склянка	апельсинового	соку	(150	мл)
•	 1	склянка	молока	середньої	жирності	(2,5%,	225	мл)

Сніданок 10:
•	 1	шматочок	цільнозернового	хліба	(35	г)	плюс:
	 •	 масло	(5	г)	
	 •	 арахісова	паста	(15	г)	
•	 1	булочка	з	ізюмом	(35	г)	плюс:	
	 •	 масло	(5	г)	
•	 1	банан	(100	г)	
•	 1	склянка	молока	середньої	жирності	(2,5%,	225	мл)
•	 1	чашка	чаю	(150	мл)*

*	 Можна	з	цукром.	Не	більш	ніж	2	кубики	(2	х	5	г)	
	 або	2	ложки	(2	х	5	г)		

Між	усіма	компонентами	сніданку	можуть	бути	різні	варіації,	
якщо	сніданок	містить:	
•	 Вуглеводний	компонент	(цільнозерновий	хліб,	темний		
	 житній	хліб,	хрусткі	хлібці,	вівсяна	каша,	м’яка	каша).
•	 Молочний	компонент	(молоко,	сир,	плавлений	сир,		
	 йогурт).
•	 Фруктовий	компонент	(яблуко,	банан,	ківі,		 	
	 апельсиновий	сік,	грейпфрутовий	сік).
•	 Напої	(чай,	молоко,	сік).
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Тесt про сніданок
Звичайно, сніданок дуже важливий! 
Більшість	людей	їдять	хліб	за	сніданком,	на	чому	й	базується	наведений	нижче	невеликий	тест.	
Це	завдання	також	буде	цікавим	для	дітей,	які	снідають	чимось	іншим.	Учні	мають	обвести	правильну	відповідь.	
Її позначено жирним шрифтом.

Запитання 1

Які вітаміни містяться в хлібі? 
a)	 В1	і	В6
b) D і В12
c)	 А	і	С

Запитання 2

Що важливо вживати на сніданок? 
a) Вуглеводи, що заряджають енергією
b)	 Жири,	що	підвищують	стійкість	організму
c)	 Білки,	що	сприяють	швидкому	пробудженню	

Запитання 3

Чого не так багато в хлібі?
a)	 Заліза
b)	 Вуглеводів	
c) Жирів

Запитання 4

Враховуючи всі процеси (замішування, підняття 
тіста й випікання), скільки часу потрібно на 
приготування великої буханки хліба?
a) 1 година
b)	 45	хвилин
c)	 Понад	3	години

Запитання 5
Сир з яким відсотком жирності є кориснішим? 
a) 20%
b)	 30%
c)	 48%

Запитання 6

Цільнозерновий хліб випікають із ... 
a)	 Пшеничного	борошна,	житнього	борошна,	вівсяної	каші
b)	 Борошна	грубого	помелу
c) Борошна, виготовленого з цільного зерна   
 (кукурудза, проростки та висівки)

Запитання 7

Який відсоток рекомендованої добової норми 
становить хороший середній сніданок? 
a) 10–15%
b)	 5–10%
c)	 15–20%

Запитання 8

Скільки шматочків хліба потрібно з’їдати на 
день згідно з інформацією Управління з питань 
харчування?
a)	 1–2 
b) 3–5 
c)	 6–8

Запитання 9

Якщо ви снідаєте без хліба, але бажаєте корисно 
харчуватися, що б ви також могли з’їсти? 
a)	 Хрусткі	пластівці	з	цільним	йогуртом	
b) Крупи з нежирним йогуртом 
c)	 Лише	йогурт
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УРОК

УРОК 6 - СНІДАНОК КЛАСУ 

6 СНІДАНОК КЛАСУ 

ЧИ ЗРОБИЛИ ВИ ЩОСЬ СЬОГОДНІ ДЛЯ НАШОЇ 
ГРУПОВОЇ МЕТИ?  ЧОМУ ЦЕ ВДАЛОСЯ? 

На попередньому занятті учні дізналися про те, 
що містить здоровий сніданок. Разом із працівником ви 
влаштуєте сніданок у класі й поговорите про харчування.

Сніданок класу 

Сьогодні	поснідаємо	разом.	Ви	вже	голодні?	Можу	собі	
уявити,	адже	зазвичай	ви	їсте	значно	раніше.	Візьміть	фото	
своїх	сніданків.	Згодом,	коли	ми	будемо	їсти,	порівняємо	їх	із	
тим,	що	перед	вами.

>  Запишіть на дошці, що є на столі. Поясніть, 
 чому саме ці продукти було обрано (адже певний  
 продукт нежирний, цей містить цільне зерно, 
 цей – корисні жири тощо).

Розмова з класом

Чим відрізняється сніданок на фото від 
сьогоднішнього?

Якій їжі ви віддаєте перевагу? 

Що вам сподобалося на сніданку з класом? Що не 
сподобалося?

Що з того, що ви зараз їсте, вам подобається, але 
раніше ви цього не знали?

Що ви могли б змінити у своєму сніданку?

Факти про сніданок

•	 В	Україні	сніданок	складається	із	сиру,	яєць,	
	 бутербродів	і	різноманітної	випічки.
•	 У	Бельгії	їдять	на	сніданок	круасани	та/або	хліб.		
•	 Традиційний	англійський	сніданок	–	тости	з	яйцями,		
	 шматочки	бекону,	сосиски	й	біла	квасоля	в	томатному		
	 соусі.		

МЕТА ЗАНЯТТЯ:
Поснідати	з	учнями	і	показати	їм,	з	чого	
складається	здоровий	сніданок.

ДЛЯ ЗАНЯТТЯ ПОТРІБНО:
Паперові	тарілки.
Столові	прибори.
Чашки.
Серветки.
Саморобні	серветки.

ЗРОБИТИ:
•	 Обговорити	з	учнями	вправу	«Снідаючи»		
	 (урок	5).
•	 Запропонувати	учням	заповнити	анкету		
	 («Анкета	спорту	та	фізичної	активності»,		
	 вправа	7)	до	уроку	7.	
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На цьому занятті здійснюється опис фізичної активності 
учнів. Учні мають заповнити анкету вдома разом з 
батьками/опікунами. Результати обговорюються на уроці. 
Пізніше цього тижня співробітник організує урок про ігри 
в ігровий час. 

Анкета спорту та фізичної активності

За допомогою цієї анкети ми визначимо, як багато 
ви рухаєтесь поза уроками фізкультури. Візьміть її 
додому. Важливо, щоб ви заповнили анкету разом 
із батьками/опікунами, оскільки до них також є 
запитання. Принесіть анкету до школи за 2 дні.

Обговорення фізичної активності 
(бажано за 2 дні) 

Розмістіть	на	дошці	опис	«Скільки	рухаються	учні?».	
Розрахуйте	з	учнями	відсотки	(скільки	відсотків	учнів	
регулярно	займаються	спортом,	є	учасниками	спортивного	
клубу	тощо).

Гра на свіжому повітрі

Клас	гулятиме	довше	під	час	перерви.	Співробітник	
розповідає	учням	про	задум:	він	вигадав	гарну	гру,	у	яку	учні	
можуть	разом	грати	на	перервах	протягом	тижня.	Сьогодні	її	
розібрали	і	граються.

МЕТА УРОКУ: 
Учні	визначають	власну	фізичну	активність.
Учні	дізнаються	про	нові	види	ігор	в	ігровий	час.

ДЛЯ УРОКУ НЕОБХІДНО:
Учні	мають	підготувати	до	уроку	вправу	
(«Анкета	спорту	та	фізичної	активності»).
Ігровий	час	на	свіжому	повітрі	довший	на	
15	хвилин.

УРОК 7 ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ 
І ГРА НА СВІЖОМУ ПОВІТРІ

УРОК 7 - ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ І ГРА НА СВІЖОМУ ПОВІТРІ
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УРОК 8 - ЗДОРОВИЙ СНІДАНОК

На уроках 8 і 9 учні дізнаються про здорове харчування 
та свідомий вибір їжі. На уроці 8 обговорюється «Гід 
із правильного харчування» (Eatwell Guide): що таке 
здорова їжа, її приклади. Обидва заняття – підготовка до 
походу до супермаркету (урок 10).  

 

Початок здорового харчування, наскільки 
Початок здорового харчування. Наскільки корисну 
їжу ви споживаєте? 

Якщо	ви	згадаєте,	що	їсте	протягом	дня,	то	є	продукти,	
справді	корисні	для	здоров’я	(фрукти,	овочі),	і	не	дуже.	
Мабуть,	ви	не	завжди	помічаєте	різницю.	Крім	того,	ви	не	
завжди	самі	обираєте	їжу.	Часто	це	роблять	батьки.	Якщо	вони	
не	звернуть	на	це	уваги,	буде	важче	самостійно	харчуватися	
правильно.	Коли	ви	харчуєтесь	правильно	тричі	на	день,	
можна	іноді	їсти	снеки	або	солодощі.

>  На вашу думку, чи це здорова їжа? 
>  Яка здорова їжа вчора була у вас до вечері?
>  Хто вчора їв солодощі? Піднесіть руку. 
>  Хто вчора їв снеки? Піднесіть руку.   
>  Хто вчора пив безалкогольні напої? 
 Піднесіть руку.    

Завдання 1
>  Закріпіть «Гід із правильного харчування» 
 на дошці. 
>  Що ви бачите? 
>  На які категорії можна розділити різні сектори?
>  Що означають зони всередині «Гіда з   
 правильного харчування»?
 
Їжа	та	напої	містять	усі	види	поживних	речовин,	яких	
потребує	ваш	організм.	Це	білки,	жири,	вітаміни	й	мінерали.	
Якщо	використовувати	«Гід	із	правильного	харчування»,	
ви	гарантовано	отримаєте	їх	усі.	Тут	ви	бачите	сектори	з	
різними	видами	їжі	та	напоїв.	Слід	щодня	обирати	щось	із	
кожного	сектора.	Що	більший	сектор,	то	більше	потрібно	
з	нього	взяти.	Багато	фруктів	і	овочів	–	мало	жирів	та	олії.	
Печиво,	солодощі	й	снеки	не	містяться	в	«Гіді	з	правильного	
харчування».	У	таких	продуктах	мало	корисних	речовин,	
і	від	них	можна	стати	важчим.	Але	це	не	означає,	що	їх	
їсти	заборонено.	Якщо	ви	добре	харчуєтеся	з	«Гідом	із	
правильного	харчування»,	виконуєте	фізичні	вправи	та	
граєте	на	свіжому	повітрі,	то	можете	іноді	з’їсти	некорисний	
снек.	Приємно	розумітися	на	харчуванні!

>  Учні відкривають вправу. Перше завдання – про  
 «Гід із правильного харчування». Обговоріть  
 завдання. 
 

МЕТА ЗАНЯТТЯ:
Учні	вдосконалюють	знання	про	здорову	їжу.

ДЛЯ ЗАНЯТТЯ ПОТРІБНО:
«Гід	із	правильного	харчування»:	зображення	на	
дошці.
Денне	харчування:	зображення	на	дошці.
Вправа	про	здорову	їжу.	
Ваги.
1	пакетик	зелені	(грамів	не	вказано).
1	пакетик	моркви	(грамів	не	вказано).
Варені	макаронні	вироби	(200	г,	тобто	±	100	г	
сирих	макаронів).
3	картоплини.
Мірна	склянка	з	чашкою.
Вода.
Бутерброди	та	фрукти,	які	учні	мають	із	собою.
(Старі)	журнали	й	листівки	супермаркетів.

ЗРОБИТИ:
Надати	батькам	лист,	за	яким	вони	можуть	
записатися	на	відвідування	супермаркету.
Дати	учням	завдання:	принести	упаковку	з	їжею	
до	наступного	уроку.	

УРОК ЗДОРОВИЙ СНІДАНОК8
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УРОК 8 - ЗДОРОВИЙ СНІДАНОК
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УРОК 8 - ЗДОРОВИЙ СНІДАНОК

•	 Запропонуйте	учням	вигадати	страву	на	основі	«Гіда	
	 з	правильного	харчування»,	вирізавши	зображення		
	 з	журналів	та	листівок.	Попросіть	скласти	із	зображень		
	 гарний	колаж/композицію.	Роботи	можна	повісити	на		
	 видимому	місці.

Завдання 2
>  Розмістіть на дошці приклад. Обговоріть з   
 учнями. Ви харчуєтеся так? Як ви вважаєте, 
 це дуже схоже? Що ви робите інакше?  

Діти	й	дорослі	потребують	різної	кількості	овочів,	фруктів	та	
інших	поживних	речовин.	Подивімося,	якою	є	добова	норма.	
Для	цього	відкрийте	вправу.

Серед	продуктів,	що	діти	принесли	із	собою,	вирішіть	з	
учнями,	скільки	штук	або	порцій	потрібно	покласти	на	
тарілки.	Використовуйте	для	цього	ваги.	Учні,	звичайно,	
можуть	їсти	моркву	після	зважування!		

 Приклади запитань:
>  Скільки одиниць фруктів у 200 грамах? 
 Скільки це в кілограмах? 
>  Скільки грамів важить цей пакетик салату? 
 Чи, схоже, це багато?  
>  Скільки морквинок було б у 150 грамах овочів? 
>  Скільки грамів важать 2 шматочки хліба? 
>  Зважте 150 грамів макаронних виробів.   
 Покладіть їх на тарілку. Чи це багато?

Їмо овочі
Тепер	ми	знаємо	денну	норму	здорової	їжі.	Споживання	
овочів	–	важлива	частина	цього.	Багато	дітей	не	любить	
овочі	і	намагається	їсти	їх	якнайменше.	

Овочі,	що	втратили	вагу	під	час	приготування,	називаються	
приготовленими	овочами.	Втратити	вагу	означає	
«зменшитися»	чи	«скоротитися».	Наприклад,	вага	великого	
пакета	шпинату	(500	грамів)	у	сковороді	зменшується	до	250	
грамів.	Така	порція	–	на	2	осіб.	Важливо	враховувати	це.		

Деякі овочі мають фактор відходів.

>  Що означає фактор відходів? (Овочі, де є стебла  
 та листя: цвітна капуста, броколі, цибуля-  
 порей). Обговоріть це з учнями.

Так	само	як	під	час	приготування,	зменшується	вага	овочів:	
лишається	менше	грамів,	ніж	було	спочатку.	Зверніть	на	
це	увагу.	Краще	зважити	варені/обсмажені	овочі,	щоб	
визначити	розмір	порції.

>  Запитайте учнів: чи можете ви придумати спосіб  
 їсти більше овочів, якщо не любите, коли їх  
 забагато? 

-	 Зробити	бутерброд	з	огірком.
-	 Зробити	бутерброд	із	помідором.
-	 Узяти	до	школи	томатні	снеки.
-	 Узяти	до	школи	моркву.	
-	 Зробити	кумедних	ляльок	з	овочів.	
-	 Змінити	спосіб	приготування:	смажені/варені/сирі	овочі.

   

   

Необхідна кількість їжі на день

 
 Щодня:
•	 Мінімум	5	разів	на	день	фрукти	та	овочі.
•	 Щонайменше	1	порція	вуглеводів	з	кожним	
	 прийомом	їжі.
•	 Не	менш	ніж	25	грамів	несолоних	горіхів.
•	 Мінімум	3	порції	молока	з	денного	раціону	молока,		
	 йогурту	та	сиру.
•	 1–	1,5	літра	рідини,	бажано	води.
•	 Замінити	вершкове	масло,	смажену	жирну	їжу	рідким		
	 маслом,	рідкими	жирами	та	рослинною	олією.
•	 Обмежити	споживання	червоного	м’яса,	зокрема		 	
	 обробленого.
•	 Пити	якнайменше	солодких	напоїв.

  Щотижня:

•	 Бобові.
•	 Риба	(бажано	жирна).
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Завдання 3

Тесt про фрукtи tа овочі
Після	того	як	учні	виконали	завдання,	настав	час	перевірити	їхні	знання:	що	вони	дізналися	на	уроці	8?

Запитання 1

Яких вітамінів багато у фруктах та овочах? 
a)	 Усі	вітаміни	містяться	
b)	 Вітамінів	майже	немає
c) Вітаміну С 

Запитання 2

Чи можна їсти лише фрукти, якщо ви не 
любите овочі? 
a)	 Овочі	можна	замінити	яблучним	соусом	
b)	 Можна,	якщо	з’їсти	понад	5	одиниць	фруктів	
c) Ні, не можна замінити овочі фруктами і навпаки

Запитання 3

Що є найкориснішим?
a)	 Брюссельська	капуста,	оскільки	в	ній	є	всі	необхідні		
	 речовини	
b) Чергувати овочі, адже вони містять різні 
 корисні речовини
c)	 Боби,	тому	що	подобаються	майже	всім

Запитання 4

До 12-річного віку необхідно з’їдати 150 грамів 
овочів щодня. Скільки це варених овочів?  
a) 3 столові ложки
b)	 4	столові	ложки
c)	 2	столові	ложки

Запитання 5

2 шматочки фруктів – це… 
a)	 Груша	й	миска	з	виноградом	
b) 2 шматочки яблука
c)	 2	ковтки

Запитання 6

Що таке енергетичний баланс? 
a)	 Людина	витрачає	більше	енергії,	ніж	отримує	
b)	 Людина	отримує	більше	енергії,	ніж	витрачає	
c) Людина витрачає стільки енергії, скільки   
 отримує 

Запитання 7

Скільки хвилин на день слід бути фізично 
активними?    
a)	 20
b) 60
c)	 40

Запитання 8

Який тип жирів найкорисніший? 
a) Ненасичені
b)	 Насичені
c)	 Перенасичені

Запитання 9

Скільки шматочків хліба треба з’їдати щодня?
a)	 1–3
b) 3–5
c)	 5–7	

Запитання 10

«С» в назві вітаміну С походить від… 
a)	 Кактус	(Cactus)
b)	 Калорії	(Calories)
c) Цитрусові фрукти (Citrus fruits)

Запитання 11

Чому краще їсти цільнозерновий хліб, ніж білий? 
a)	 Містить	більше	калорій
b)	 У	ньому	більше	смаку
c) Містить більше клітковини
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На цьому уроці діти вчаться свідомо читати текст на 
упаковках продуктів. Вони дізнаються, що саме вказано 
на упаковці та як обрати корисне. Учні самі принесли 
упаковки, щоб визначити склад продуктів. 

 

Що зазначено на упаковці? 

Минулого	тижня	ви	дізналися,	що	здорову	їжу	можна	
обрати	за	допомогою	«Гіда	з	правильного	харчування».	
Для	повноцінного	функціонування	організму	треба	щодня	
їсти	хліб,	овочі	та	фрукти.	Але	ви	також	їсте	інші	продукти	
(печиво,	сухарики	тощо),	можете	пити	сік	або	молоко	з	пачки.	
Чи	точно	ви	знаєте,	що	саме	споживаєте?	Упаковка	продуктів	
містить	багато	даних.	Як	ви	обираєте	відповідний	товар?

Виробники	мають	зазначати	на	упаковці	інформацію	про	її	
вміст.	Сьогодні	ми	взнаємо,	що	саме.

>  Учні мають розкласти на партах упаковки, 
 які взяли із собою.
>  Що вони принесли? Що на упаковках? 
>  Де можна прочитати, що містить упаковка? 
>  Чи шукають учні таблицю харчової цінності? 
 Про що там ідеться? 

Виробники	повинні	вказати	на	упаковці,	що	в	ній	міститься.	
Ця	інформація	є	обов’язковою:
•	 Назва	продукту.
•	 Кількість	(скільки	грамів,	літрів	або	одиниць).
•	 Інгредієнти	та	добавки.
•	 Умови	зберігання	й	термін	придатності.
•	 Дані	про	виробника.
•	 Харчова	цінність.

Обговоріть з учнями наведені нижче питання. 
Вони вивчатимуть упаковку в парах і 
записуватимуть дані. 

>  Які інгредієнти було виявлено? 
>  Чому виробники вказують кількість продукту в  
 упаковці та порції? 
>  Що таке натрій? (Компонент солі. Докладніше  
 про це – згодом)
>  Скільки грамів натрію або цукру в їжі? 
>  Що таке енергія? (Калорії, що містяться в їжі.  
 Детальніше читайте далі)
>  Який товар має знак «Здоровий вибір»? 
 (Більше про це – згодом)

МЕТА УРОКУ: 
Учні	розвивають	навичку	читати	текст	на	
упаковці.
Учні	можуть	обрати	корисне.	

ДЛЯ УРОКУ НЕОБХІДНО:
Продуктова	упаковка.
Вправа:	що	таке	упаковка?

ЗРОБИТИ:
Надати	батькам	зворотний	лист,	за	яким	вони	
можуть	записатися	на	відвідування	супермаркету.

СВІДОМЕ ЧИТАННЯ 
ПРО ХАРЧУВАННЯ

УРОК 9 - СВІДОМЕ ЧИТАННЯ ПРО ХАРЧУВАННЯ

9
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УРОК 9 - СВІДОМЕ ЧИТАННЯ ПРО ХАРЧУВАННЯ

Калорії, натрій, інгредієнти та термін придатності

Під	час	занять	спортом	ви	витрачаєте	калорії.	Вони	потрібні	
для	всього,	що	ви	робите.	Це	такий	вид	бензину,	на	якому	
працює	ваш	двигун.	На	упаковці	калорії	також	називають	
«енергією».	Ви	отримуєте	її	з	усього,	що	їсте	і	п’єте.	Якщо	
ви	споживаєте	більше	калорій,	ніж	спалюєте,	займаючись	
фізичними	вправами	або	граючи	на	свіжому	повітрі,	організм	
зберігає	їх	як	жир.	Записуємо	кілокалорії	як	ккал.

На	більшості	етикеток	зустрічаємо	слово	«натрій».	Ми	щойно	
дізналися,	що	натрій	міститься	в	солі.	Разом	із	чимось	іншим	
ви	отримуєте	білу	кухонну	сіль	із	солянки.	1	грам	натрію	
дорівнює	2,5	грама	солі.	Якщо	ви	знайшли	у	складі	натрій,	
його	кількість	потрібно	помножити	на	2,5,	щоб	визначити	
вміст	солі.	Бажано	з’їдати	не	більш	ніж	6	грамів	солі	на	день,	
що	дорівнює	2,4	грама	натрію.	Надмірне	споживання	солі	
може	призвести	до	серцево-судинних	захворювань.	

Інгредієнти	–	це	речовини,	що	входять	до	складу	продукту.	
Найчастіше	вказуються	вгорі	упаковки.	Інгредієнти	також	
містять	допоміжні	речовини	(ароматизатори	й	барвники).

>  Які інгредієнти вказано вгорі упаковки? 
>  У кого продукт містить більш ніж 300 калорій 
 на 100 г/мл? На вашу думку, це багато?

На	упаковці	також	зазначено	термін	придатності.	Цим	виробник	
обіцяє,	що	до	вказаної	дати	товар	не	втратить	якості.	Термін	
придатності	можна	знайти	на	продуктах,	які	не	псуються	так	
швидко	(овочі	в	банках,	печиво,	борошно	тощо).	

Їх	можна	вживати	тільки	до	кінцевої	дати,	адже	після	цього	
товар	буде	простроченим	і	зіпсованим	(м’ясо,	риба,	курка,	
овочевий	салат).	

>  Хто має продукт із тривалим терміном   
 придатності? Наприклад, до 2022–2023 року? 

Товарні знаки 
 
>  Закріпіть на дошці зображення товарних знаків.

Товарні	знаки	є	на	більшості	упаковок.	Ви	вже	знайшли	
логотип.	Погляньте	на	дошку.	Органічний	продукт	
маркується	зеленою	позначкою	«Євролисток».	Такий	
знак	на	упаковках	харчових	продуктів	означає,	що	вони	
є	кориснішими,	і	це	допомагає	споживачам	робити	
усвідомлений	вибір	під	час	покупки.			

>  Якщо на виробі, який учні принесли із собою, 
 є знак «Здоровий вибір», попросіть підкреслити  
 його.  

Перемагай	для	здоров’я!	–	Посібник	для	вчителів	
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Наприкінці	уроку	ви	можете	провести	з	учнями	тест	на	показник	калорійності.	
Правильні відповіді виділено жирним шрифтом.

Тесt на показник калорійносt і

Запитання 1

Скільки потрібно фізичної активності, 
щоб лишатися сильним і здоровим? 
a)	 Не	менш	ніж	півгодини	на	день	
b) Не менш ніж годину на день 
c)	 Достатньо	двічі	на	тиждень	займатися	фізкультурою	в		
	 школі	

Запитання 2

Назвіть найкращий спосіб запобігти травматизму. 
a)	 Займатися	тільки	в	приміщенні
b)	 Не	займатися	фізичними	вправами	занадто	часто	
c) Виконати гарну розминку 

Запитання 3

Що краще робити після важких спортивних занять? 
a)	 Негайно	до	душу
b) Рухатись далі, вповільнивши темп, а потім   
 одягнути щось тепле 
c)	 Слідкувати	за	тим,	щоб	м’язи	швидко	охололи		

Запитання 4

Що позначають у кілокалоріях? 
a)	 Кількість	жиру	в	їжі	
b) Кількість енергії в їжі 
c)	 Вагу	їжі	

  

Запитання 5

Що визначає ІМТ? 
a)	 Чи	маєте	ви	діабет	
b)	 Чи	достатньо	ви	рухаєтесь	
c) Чи маєте ви здорову вагу 

Запитання 6

Чому важливо робити розминку перед 
спортивними вправами? 
a)	 Щоб	покращити	свою	техніку
b) Щоб повільно розігріти м’язи і зменшити 
 ризик травмуватися 
c)	 Розминка	є	не	такою	важливою

Запитання 7

Що таке молочна кислота? 
a)	 Гарний	сніданок
b) Відходи, які утворюють м’язи, коли ви важко  
 займаєтесь спортом 
c)	 Речовина,	що	згладжує	м’язи	

Запитання 8

Якщо ви зголодніли між основними прийомами їжі, 
чим краще перекусити?
a) Фруктовим печивом і фруктами
b)	 Картопляними	чипсами	й	лимонадом
c)	 Піцою	та	безалкогольним	напоєм	

Запитання 9

Що краще пити під час їжі? 
a)	 Легкий	безалкогольний	напій
b)	 Фруктовий	сік
c) Воду

Запитання 10

Що означає різноманітне харчування? 
a) Їсти щось із зазначеного… [різні сектори 
 «Гіда з правильного харчування»] 
b)	 Жодних	солодощів	і	фрі
c)	 Їсти	те	саме	щодня
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Запитання 11

Скільки шматочків фруктів потрібно їсти в 
середньому на день? 
a)	1
b) 2
c)	Не	варто	їсти	їх	щодня

Запитання 12

Чому сніданок є таким важливим? 
a) Він запускає травлення і поліпшує концентрацію
b)	 Містить	достатню	кількість	молочних	продуктів	
c)	 Робить	м’язи	міцнішими	і	покращує	стан	

Запитання 13

Чому ви дихаєте важче, коли рухаєтесь чи 
займаєтеся фізичними вправами? 
a)	 Тому	що	сповільнюється	серцебиття	
b)	 Щоб	позбутися	поту	
c) Тому що м’язи потребують більше кисню 

Запитання 14

Скільки кілокалорій в апельсині? 
а)	10	ккал
b) 55 ккал
c)	200	ккал

Запитання 15

Які харчові продукти належать до одного сектора 
«Гіда з правильного харчування»? 
a)	 Броколі,	банан,	морква,	зелень,	макарони
b)	 Хліб,	масло,	картопля,	рис
c) М’ясо, риба, яйце, молоко



27Перемагай для здоров’я! – Посібник для вчителів 

УРОК

УРОК 10 - ПОХІД ДО СУПЕРМАРКЕТУ

ПОХІД ДО СУПЕРМАРКЕТУ10

Учні збираються в групи для походу до супермаркету. 
Вони мають робочий зошит з інструкціями, що робити 
в магазині. Похід проходить під наглядом працівника 
служби охорони здоров’я, який також підбиває підсумки 
з учнями. Завдання може відрізнятися для кожного 
класу. Працівник служби охорони здоров’я заздалегідь 
вирішує з учителем, які завдання необхідно скопіювати з 
робочого зошиту.  

 

Сьогодні	ми	йдемо	до	супермаркету	в	групах,	щоб	виконати	
завдання	та	роздивитися	навколо.	Ви	вивчатимете	упаковки:	
що	там	написано	і	що	це	означає?	Ви	можете	прочитати,	
що	вказано	на	упаковці	вашої	улюбленої	їжі	та	напоїв.	
Чи	корисні	вони?	Їх	можна	споживати	часто	або	лише	іноді?	
Ви	також	дізнаєтесь,	як	усе	працює	в	супермаркеті.

Правила походу до супермаркету

>  Лишайтесь поруч зі своїм керівником протягом  
 усього походу. Ви вже знаєте, хто це. 
>  Не бігайте в супермаркеті. 
>  Говоріть тихіше, ніж звикли. 
>  Усі продукти, які берете з полиці, обережно  
 кладіть/ставте в потрібне місце правим боком  
 уперед.
>  Завдання зі свіжою їжею виконуйте разом зі  
 своєю групою та керівником. 
>  Не відкривайте контейнерів зі свіжою їжею. 
 Вона призначена для тих, хто її їстиме.
>  Не їжте нічого непотрібного. Усі упаковки   
 лишаються закритими. 
>  Персонал супермаркету – головний. Якщо він  
 щось запитує або каже, слухайтесь.
 

МЕТА УРОКУ:
Учні	використовують	знання,	яких	набули	на	
попередніх	уроках.
Учні	відчувають	спокусу	купувати	продукти.
Учні	можуть	вивчити	упаковку	й	діяти	відповідно.

ЗРОБИТИ:
Розділити	учнів	і	керівників	на	групи	з	6	осіб	
(плюс	керівник).
Працівник	служби	охорони	здоров’я	інструктує	
учнів.
Пояснити	правила	супермаркету.
Роздрукувати	робочий	зошит	або	скопіювати	
завдання	з	робочої	папки.	Порядок	дій	у	
вправах	НЕ	зберігається.	Учитель/керівник	може	
розподілити	порядок	дій	у	вправах	для	кожної	
групи,	щоб	вони	не	заважали	одна	одній	під	час	
виконання	завдань.	Кожна	група	може	починати	з	
іншої	частини.	
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Учні вчаться обирати корисні снеки. Під час попередніх 
2 уроків та походу до супермаркету вони дізналися про 
здорову їжу. 

Снеки

Зуби	людини	здатні	впоратись	із	7	прийомами	їжі	на	день.	Це	
означає,	що	до	3	основних	прийомів	(сніданок,	обід	та	вечеря)	
ви	можете	додати	до	4	порцій	снеків.	Але	які	снеки	ви	їсте	
насправді?	Корисні?	Солодкі?	П’єте	«Кока-Колу»,	«Фанту»	
або	молочно-шоколадний	напій?	Деякі	снеки	шкодять	
не	лише	зубам,	а	й	здоров’ю.	У	солодощах	багато	цукру,	
і	в	безалкогольних	напоях	також.	Сьогодні	ви	дізнаєтесь,	
скільки	цукру	споживаєте	протягом	дня	і	як	обрати	
корисний	снек.

Нехай учні принесуть снеки на ігровий час. 
Складіть опис того, хто що їсть: 

•	 Печиво	та	солодощі.
•	 Фрукти.
•	 Гострі	снеки.
•	 Овочеві	снеки.

Оскільки	снеки	–	це	додаткові	прийоми	їжі,	важливо	обирати	
серед	них	корисні.	Звичайно,	немає	нічого	поганого	в	тому,	
щоб	періодично	їсти	печиво	або	солодке.	Але	альтернативи	
настільки	ж	смачні!	Що	ми	могли	б	обрати?

Попросіть	учнів	навести	приклади	(усі	фрукти,	сухарики	
із	сиром,	хлібні	палички,	рисовий	пиріг,	попкорн,	солоні	
палички,	огірок,	морква,	маринади,	смужки	паприки).	

Зазирніть	сьогодні	в	холодильник	своїх	батьків.	
Що	ви	могли	б	узяти	із	собою	завтра?		

Покажіть	на	дошці	6	фото	снеків.	Скажіть,	що	це	снеки.	
Покажіть	учням	чашу	з	30	грамами	чипсів.	Вони	повинні	
порівняти	цю	кількість.		

>  Разом з учнями розташуйте снеки в порядку  
 від корисних до некорисних. У кого на сторінці  
 праворуч є перелік? (Від найменш до найбільш  
 калорійних снеків: родзинки, японська суміш,  
 попкорн, легка стружка, чипси, арахіс).

>  Який снек серед зображених на фотографіях 
 вам подобається найбільше? Це розумний вибір?

Попросіть	учнів	узяти	на	перерву	свої	напої.	
Хто	що	п’є	і	скільки?		

•	 Молоко	або	молочні	продукти	
	 (молочно-шоколадний		напій).
•	 Вода.
•	 Фруктовий	сік.
•	 Безалкогольний	напій.

Гра з кубиками цукру

Разом	з	учнями	ви	гратимете	з	цукровими	кубиками,	щоб	діти	
дізналися	кількість	цукру	в	напоях.	

Утворіть	пари	і	дайте	кожній	по	10	кубиків	цукру.	Закріпіть	
на	дошці	зображення	7	напоїв.	Назвіть	напій	і	запропонуйте	
учням	відкласти	таку	кількість	кубиків	цукру,	яку,	на	їхню	
думку,	містить	продукт.	

1.	 Напівзнежирене	молоко	(пакет,	200	мл)	–	2	кубики.
2.	 Молочно-шоколадний	напій	(пакет,	200	мл)	–	6	кубиків.
3.	 «Кола»	(бляшанка,	0,33	л)	–	7	кубиків.
4.	 Легкий	безалкогольний	напій	(бляшанка,	0,33	л)	
	 –	0	кубиків.	Підсолоджувач	у	його	складі	не	є	корисним		
	 для	дітей,	максимум	2	склянки	на	день!
5.	 Фруктовий	сік	(пакет,	200	мл)	–	3	кубики.
6.	 Вода	(пляшка)	–	0	кубиків.

> Дайте учням випити зайву склянку води. 
 Це приємний бонус!

МЕТА УРОКУ: 
Учні	дізнаються,	які	снеки	корисні	
Учні	знають	альтернативи	некорисним	продуктам
Учні	дізнаються,	скільки	цукру	в	напоях

ДЛЯ УРОКУ НЕОБХІДНО:
Чаша	з	30	грамами	снеків.
Зображення	снеків.
Зображення	напоїв.
±	200	кубиків	цукру.

КОРИСНІ СНЕКИ

УРОК 11 - КОРИСНІ СНЕКИ

УРОК 11
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УРОК

На уроці 7 співробітник школи або клубу приходить 
пограти з учнями протягом півгодини в межах 
ігрового часу. Сьогодні учні обирають гру з посібника. 
Співробітник повертається до школи, щоб разом з 
учнями пограти на перерві.  

 

Кругове обговорення та обробка

Нещодавно	ми	разом	із	[ім’я	співробітника]	грали	на	свіжому	
повітрі	протягом	півгодини	під	час	ранкової	перерви.	Сьогодні	
дізнаємось,	як	можна	користуватися	посібником	з	ігор	на	
вулиці.	Подумайте,	як	саме?	Ігри	мають	бути	розраховані	на	15	
хвилин,	такими,	що	не	потребуть	забагато	речей	і	підготовки,	
(майже)	кожен	повинен	брати	в	них	участь.	В	ігри	також	можна	
грати	на	уроці	фізкультури.

> Оберіть гру, в яку учні хочуть грати цього дня 
 під наглядом співробітника. 
> Визначте день (або 2 дні) для цієї гри в ігровий  
 час. 
> Клас може створити «комітет» на кожен місяць,  
 який обиратиме та організовуватиме ігри. 

Гра на свіжому повітрі

Співробітник	контролює	клас	під	час	перерви.	Як	і	
минулого	разу,	співробітник	пояснює,	що	сьогодні	
планується.	Він	гратиме	з	учнями	в	ігри,	які	діти	самі	
обрали.	

Додатково
Закріпіть	на	дошці	цитату	гравця	ФК	«Шахтар».	
Гравець	ФК	«Шахтар»:	«.......»

МЕТА УРОКУ: 
Учні	вчаться	користуватися	посібником	з	ігор	на	
свіжому	повітрі.
Учні	відкривають	нові	форми	ігор	для	свого	
ігрового	часу.	
 

ДЛЯ УРОКУ НЕОБХІДНО:
Тренування	на	уроці	фізкультури	та	планування	
ігрового	часу.	
Дошка	з	цитатою	гравця	ФК	«Шахтар».

ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ 
ДО НАСТУПНОГО ТИЖНЯ:
Звернутися	до	співробітника	щодо	тесту	з	
човникового	бігу.
Дати	учням	завдання:	виконати	вправу	уроку	13	
і	принести	робочий	зошит	на	наступне	заняття.

ГРА НА ВУЛИЦІ12

УРОК 12 - ГРА НА ВУЛИЦІ
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УРОК 13 - ВИЗНАЧЕННЯ ГРУПОВОЇ МЕТИ

На цьому уроці відбудеться спільне з учнями обговорення 
того, як досягти групової мети. Це мало успіх? Як усе 
пройшло? Як діяти далі? Порахуйте бали або визначте 
іншу систему оцінювання групової мети з учнями. 

 

Групове обговорення 

Протягом	останніх	місяців	ми	працювали	над	груповою	
метою.	Власне,	ми	планували	робити	та/або	їсти	щось	
корисне	всі	ці	тижні.	Простіше,	коли	ви	робите	це	разом	
і	починаєте	кожен	день	однаково.	

1	січня,	Новий	рік	–	знаковий	момент,	коли	багато	людей	
має	намір	жити	здоровіше.	Або	після	свята.	Зазвичай	це	
відбувається	тому,	що	під	час	різдвяних	свят	та	у	відпустках	
люди	споживають	некорисну	їжу	й	напої.	Більшості	
подобається	солодке	(шоколад,	ласощі,	лимонад,	торт,	
морозиво,	смажені	пончики)	і	солоне	(снеки	тощо).	
А	у	відпустці	чи	на	вечірці	таке	дозволено.
  
Це	непогано	на	кілька	днів.	Але	після	такої	їжі,	пиття	й	
незначного	фізичного	навантаження	люди	знов	прагнуть	
щось	змінити.	Адже	зрештою	ви	почуваєтеся	краще,	коли	
їсте	корисне	і	багато	тренуєтесь.	Почати	можна	в	будь-який	
момент	з	гарних	намірів.	Часто	вони	стосуються	«поганих»	
звичок/поведінки,	яких	хтось	хоче	позбутися.	Зазвичай	ці	
наміри	пов’язані	зі	здоров’ям.	Люди	бажають	змінити	те,	
що	зараз	є	не	таким	корисним,	і	дотримуватись	цього	надалі.

Нехай учні поговорять про гарні наміри взагалі. 
> Хто знає про гарні наміри зі свого оточення?  
 (Здорове харчування, більше фізичних вправ,  
 чистка зубів, миття рук тощо).
> Чому люди не ведуть здоровий спосіб   
 життя? (Усі так роблять, утомилися займатись  
 фізичними вправами, занадто зайняті, не знають,  
 що це некорисно, тощо).

Мета	нашої	групи	також	є	прикладом	наміру	корисно	
харчуватися	або	більше	тренуватися.	Ми	почали	з	......	
(групова	мета)	на	старті	проєкту	«Перемагай	для	здоров’я!».	
Чи	побачимо	ми,	як	зробили	все	разом?	

Нехай учні самі поговорять про те, що вони зробили 
для групової мети. 
> Якого досвіду ви набули? 
> Коли вам було легко працювати над груповою  
 метою, а коли – важко?
> Що ми робитимемо з поточною груповою метою?  
 Продовжуємо?
> Чи оберемо нову групову мету? Яку? 
 Дивіться урок 2. 

Переконайтесь,	що	групової	мети	було	досягнуто,	шляхом	
підрахунку	балів	(або	за	допомогою	іншого	способу	
оцінювання).	Що	більше	балів,	то	краще,	оскільки	це	
означає,	що	група	працювала	добре.

ВИЗНАЧЕННЯ ГРУПОВОЇ МЕТИУРОК 13

МЕТА УРОКУ: 
Учні	з	учителем	вирішують,	чи	слід	
дотримуватися	групової	мети	протягом	решти	
року,	та/або	обирають	іншу	групову	мету	на	друге	
півріччя.	
Учні	знають,	чи	добре	вони	працювали	над	
груповою	метою	і	що	допомогло.
Обговоріть	результати	між	вправами	1	і	13.
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УРОК 14 - ТЕСТ ІЗ ЧОВНИКОВОГО БІГУ II

На уроці 4 учні вперше виконали тест із човникового бігу. 
Запропонуйте їм пройти тест знову. Завдання полягає в 
тому, щоб перевершити свій попередній результат. Учні 
мають зрозуміти, чи поліпшилась їхня форма. Надавати 
інформацію краще за день до того, як відбудеться тест. 

 

Групове обговорення та обробка

Завтра	ми	знову	проведемо	тест	із	човникового	бігу,	
щоб	побачити,	чи	покращилась	ваша	форма	(а	отже,	
і	здоров’я)	у	порівнянні	з	результатами	першого	тесту.	
Пам’ятайте:	немає	правильного	чи	неправильного.	
Ви	просто	зробите	все,	на	що	спроможні.

Учні	виконають	тест	із	човникового	бігу	під	наглядом	
співробітника.	Після	цього	може	відбутися	групове	
обговорення.	Хто	досяг	прогресу?	Хто	лишився	на	тому	ж	
рівні?	Хто	показав	гірші	результати,	ніж	раніше?	Що	може	
бути	причиною	цього?

Що	ви	маєте	одягнути	й	принести	завтра?	

•	 Спортивний	одяг.
•	 Спортивне	взуття,	у	якому	зручно	бігати	на	відкритому		
	 повітрі.	Жодних	балеток.
•	 Пляшка	води	для	пиття	після	бігу.	

ТЕСТ ІЗ ЧОВНИКОВОГО БІГУ IIУРОК 14

МЕТА УРОКУ: 
Визначити,	у	якій	формі	перебуває	кожен	учень,	
аби	порівняти	його	фізичний	стан	із	тим,	що	був	
на	початку.

ДЛЯ УРОКУ НЕОБХІДНО:
Місце,	де	можна	провести	тест	(переважно	під	
час	уроку	фізкультури).
Співробітник	заздалегідь	огляне	поле.	
Необхідний	матеріал	буде	надано.

ЗРОБИТИ:
Передати	учням	батьківський	лист	про	
підсумковий	відкритий	урок.
Звернутися	до	відповідної	особи	зі	служби	
охорони	здоров’я,	щоб	отримати	остаточну	
інформацію	про	спортивний	день.
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На останньому занятті в межах проєкту «Перемагай 
для здоров’я!» програмою передбачено відкритий 
урок. Вирушаємо на ранкову зарядку на спортивному 
майданчику в Маріуполі. Там оголошується, який клас 
має найбільше балів (або інший показник для 
найкращого класу).    

Групове обговорення підсумкового відкритого 
уроку

Завтра	–	підсумковий	відкритий	урок	проєкту	«Перемагай	
для	здоров’я!».	Ми	з	великим	задоволенням	працювали	
протягом	останніх	20	тижнів,	намагалися	разом	долучитися	
до	здорового	способу	життя:	більше	займалися	фізичними	
вправами,	стежили	за	харчуванням.	Але	також	ми	мали	
спільну	групову	мету.	Хто	збирається	поговорити	про	це	
завтра?

> Запитайте учнів, хто хоче обговорити групову  
 мету? Про що вони говоритимуть від імені класу?
> Поговоріть з учнями про проєкт. Що їм   
 сподобалось? Що нового дізналися, про що досі  
 думають щодня або чим займаються? Що їм було  
 важко чи не вдалося?
> Після цього заповніть з учнями анкети.

Що ви маєте одягнути й принести завтра?
•	 Одяг:	спортивні	шорти,	футболка	«Перемагай	для		 	
	 здоров’я!».
•	 Взуття:	спортивне,	у	якому	зручно	виконувати	вправи	на		
	 свіжому	повітрі.	Жодних	балеток	чи	футбольного	взуття.
•	 Їжа:	бутерброд	або	корисні	снеки.
•	 Напої.
•	 Виставлені	оцінки	(якщо	було	обрано	іншу	систему	
	 балів/нагород,	будь	ласка,	використовуйте	її).

Не	забудьте	гарний	настрій!	Ми	збираємось	зробити	цей	
день	чудовим.

МЕТА УРОКУ:
Учні	знають	про	підсумковий	відкритий	урок	та	
про	те,	що	їм	слід	принести	із	собою.
	Учні	можуть	розповісти,	як	вони	працювали	над	
груповою	метою.

ДЛЯ УРОКУ НЕОБХІДНО:
Обговорення	групової	мети.
Виставлені	оцінки	(якщо	було	обрано	
іншу	систему	балів/нагород,	будь	ласка,	
використовуйте	її).
Розрахунок	ІМТ	учнів.
Диплом	«Перемагай	для	здоров’я!».

ПІДСУМКОВИЙ ВІДКРИТИЙ УРОК15УРОК

УРОК 15 - ПІДСУМКОВИЙ ВІДКРИТИЙ УРОК
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На додатковому уроці (не обов’язково) учні дізнаються 
більше про регулярне пиття води.

 

Ваш	організм	на	60–70%	складається	з	води.	Ось	чому	дуже	
важливо	постійно	підтримувати	баланс	рідини.	Для	цього	
ви	повинні	переконатися,	що	п’єте	достатню	кількість	води,	
інакше	«висохнете».

> Скільки літрів рідини потрібно пити щодня?  

1,5	літра	рідини	на	день	–	норма,	рекомендована	центром	
харчування.	Однак	досі	існує	плутанина	з	цього	приводу.	
Багато	хто	вважає,	що	потрібно	пити	1,5	літра	води	щодня.	
Насправді	ж	ідеться	про	рідину.	Це	поняття	означає	
значно	більше,	ніж	просто	вода.	Згадайте,	наприклад,	
про	фруктовий	сік,	лимонад,	безалкогольні	напої	та	суп.

Пиття	також	може	зашкодити	організму.	Якщо	випивати	
пляшку	«Коли»	на	день,	ви	отримаєте	достатню	кількість	
рідини,	але	водночас	багато	цукру	та	інших	речовин,	що	не	
є	корисними.	Можна	вживати	інші	напої,	щоб	підтримувати	
баланс	рідини.

Чи	знали	ви,	що	люди	можуть	прожити	без	їжі	30–40	
днів,	а	без	води	–	максимум	3	дні?	Це	доводить,	наскільки	
важливою	є	вода.	

Наприклад,	якщо	пити	замало	води/рідини,	може	з’явитися:	
•	 Утома.
•	 Слабка	стійкість	організму.
•	 Головний	біль.
•	 Збільшення	ваги.
•	 Біль	у	спині.
•	 Дратівливість.
•	 Менша	концентрація	і,	як	наслідок,	слабка	пам’ять.

> Хто іноді має такі симптоми? 
> На вашу думку, чому ви так почуваєтесь? 
> Намагалися пити 2 склянки води?

Для	того,	щоб	ви	свідомо	пили	більше	води	протягом	
найближчих	тижнів,	кожному	дається	завдання	й	склянка.	
Щодня	ви	наповнюватимете	свою	склянку	після	приходу	
вранці,	коли	повернетеся	з	перерви	та	прийдете	в	другій	
половині	дня.

МЕТА УРОКУ:
•	 Учні	знають,	як	важливо	пити	рідину.
•	 Учні	щодня	випивають	3	склянки	води	
	 в	школі.
•	 Учні	слідкують	за	тим,	скільки	води	п’ють.

ДЛЯ УРОКУ НЕОБХІДНО:
•	 Вправа	«Пиття	води»	для	кожного	учня.
•	 Склянка	(пластикова)	для	кожної	дитини.

ДОДАТКОВИЙ УРОК - ВОДА

ДОДАТКОВИЙ УРОК - ВОДА

ОСНОВНІ МІНЕРАЛЬНА ВОДА, МОЛОКО

ПЕРЕВАЖНІ ЛЕГКІ БЕЗАЛКОГОЛЬНІ 
НАПОЇ

ЗА ВИНЯТКОМ ЗВИЧАЙНІ БЕЗАЛКОГОЛЬНІ 
НАПОЇ, СПОРТИВНІ НАПОЇ
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