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Перевір себе
1. 30 листопада — Всесвітній день домашніх тварин. Порадившись із рідними,
Христина вирішила в цей день забрати тваринку з муніципального притулку в м. Вінниці. У понеділок зранку родина вирушила в дорогу. На середині
шляху дівчинка вирішила підкріпитися бананом. Розкажи, як він “помандрує” організмом. Продовж ланцюжок.

Ротова порожнина — глотка — стравохід — 					
												
2. Христина вирішила взяти собаку породи кокер-спанієль
на ім’я Єва. Вік Єви — 1 рік, а вага — 8 кг. Добова норма їжі
для неї — 1 кг. М’ясо складає 1 цієї кількості, молочних
2
продуктів вона має споживати на 120 г менше, ніж м’яса,
решту складають овочі. Обчисли, скільки овочів має
з’їдати Єва протягом доби.

3. Христина прочитала рекомендації ветеринара, що допоможуть зберегти здоров’я домашніх улюбленців.

☼☼Годувати тварину збалансовано.
☼☼Стежити за її вагою.

☼☼Чистити зуби свого улюбленця.

☼☼Забезпечити йому активне життя.
А які рекомендації ти можеш дати Христині для підтримання її власного
здоров’я? Запиши.

.
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4. Повертаючись додому після прогулянки із собакою, Христина відчула, що
її серце стукає часто й сильно. Виміряла пульс — 98 ударів за хвилину. Чому
в дівчинки було таке сильне серцебиття? Продовж речення.

Під час активної діяльності органам тіла потрібно більше
					

, тому 						

												
												
5. Христининій улюблениці Єві подобається гуляти у парку. Якось вона зустріла там свою подругу Джекі. Яка розмова могла відбутися між собаками?
Розіграй з однокласником чи однокласницею діалог і запиши його.

6. Улюблене заняття Єви — бавитися м’якими іграшками. Поший для тваринки (своєї або когось із друзів) забавку за інструкцією.

Матеріал: легка тканина, трикотаж (згодиться
стара шкарпетка або футболка).
☼☼Намалюй котика на папері. Виріж викрійку
по контуру, додавши припуски на шви.
☼☼Шпильками сколи викрійку з двома шарами
тканини, складеної лицем досередини,
й обведи по контуру.
☼☼Зший два шари іграшки швом “назад голку”
по контуру, залишивши отвір для набивання.
☼☼Виверни заготовку і набий іграшку
синтепоном.
☼☼Заший отвір для набивання.

☼☼Оздоб іграшку. Зроби хвостик і приший
його до тулуба.

