
Захист від інфекцій. 
Карантин

Урок із предмету 
"Основи здоров'я"

2 клас



Напевно, кожен із учнів уже зрозумів, що тема власного здоров’я — 
це не просто балачки та застереження, це дійсно має бути турботливе 
ставлення до себе. Адже, як показала практика,  це може стосуватися 
багатьох людей. І напевно, проходячи цю тему з учнями в цьому році, 
їм вже буде зрозуміло багато різних аспектів.

Конспект заняття. 
2-й клас

Матеріал підготувала 
Анна КОЗЛОВА
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Багато одних і тих самих тем викладають учителі з року 
в рік. І саме тема захисту від інфекцій і карантину в цьому 
році буде особливою. Можливо, буде набагато легше учням 
для засвоєння, адже кожен пройшов її на власному досвіді. 
Незважаючи на те, що розмов про коронавірус стало менше, 
це не означає, що в майбутньому не виникне інших небезпе-
чних хвороб.

Тема. Захист від інфекцій. Карантин

Мета: ознайомити учнів із поняттям «інфек-
ційні хвороби»; інформувати про важливість 
профілактичних щеплень; пояснювати правила 
поведінки з інфекційними хворими; ознайоми-
ти з поняттями «карантин», «епідемія»; форму-
вати прагнен ня й уміння запобігати поширеним 
хворобам; розвивати вміння бути обережними, 
дотримуючи правил поведінки під час каранти-
ну; виховувати бажання зміцнювати та берегти 
власне здоров’я.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і нави-
чок.

Обладнання: роздаткові матеріали (додатки 1—
6); комп’ютер, проєктор, сканер QR- кодів.

ПЕРЕБІГ ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний етап
Привітання
Учитель. Добрий день! Перевіримо присутніх. 
Розкажіть про свій настрій? Чи налаштовані ви 
на активну роботу? (Відповіді учнів). 

Стаємо до роботи. Тема нашого заняття вам 
буде вже трохи знайомою, бо ви про неї чули 
неодноразово, а саме — захист від інфекцій і ка-
рантин.

ІІ. Основна частина 
Опитування
Учитель проводить опитування учнів, роздаючи 
бланки опитування (додаток 1), або від-
сканувавши QR- код (QR 1).

Бесіда «Мікроби»
Учитель. Навколо нас живе безліч крихіт-
них істот, їх називають мікробами. Вони такі 
маленькі, що без мікроскопа побачити їх не-
можливо. Деякі з них, потрапляючи в ор 
ганізм (інфографіка), спричиняють хвороби. 
Такі хвороби називають заразними або інфек-
ційними. Це грип, кір, скарлатина, дизентерія, 
туберкульоз. 

Мінілекція «Що таке інфекційні хвороби»
Учитель. Інфекційні хвороби займають 
особливе місце серед інших захворювань лю-
дини. Найважливішою особливістю ін фек-
ційних хвороб є їх заразливість, тобто мож-
ливість передавання від хворої людини або 
тварини здоровій.

Багато із цих хвороб, наприклад, чума, холера, 
грип, здатні до масового (епідеміологічного) 
поширення, що охоплює, за наявності від-
повідних умов, цілком село, місто, область, 
краї ни та континенти.

Інфекційні хвороби викликаються мікробами 
(мікро організмами). Мікроорганізми пере-
бувають у великій кількості в ґрунті, воді, 
повітрі. Численні види мікробів населяють 
кишечник людей і тварин, що мешкають на 
шкірі та в ротовій порожнині.

За допомогою деяких мікробів отримують ба-
гато продуктів і лікувальних засобів. Поряд 
із корисними є й шкідливі мікроорганізми. 
Деякі з них є збудниками заразних (інфек-
ційних) захворювань людини. Збудники 
інфекційних хвороб передаються від хворих 
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здоровим. Поширення інфекційних 
хвороб серед людей отримало назву 
епідемічного процесу.

Під час поширення інфекційних 
хвороб розрізняють:

 ✸ джерело збудника інфекцій;

 ✸ механізм передавання;

 ✸ сприйнятливість населення.

У більшості хвороб джерелом збуд-
ника інфекції є хвора людина чи 
хвора тварина, з організму якої 
збуд ник виводиться під час чхання, 
кашлю, сечовипускання, блювоти, 
дефекації. У механізмі передавання 
збудника від хворої до здорової лю-
дини беруть участь вода, повітря, 
харчові продукти, ґрунт. 

Харчовий шлях передавання збу-
дника інфекційних хвороб є одним 
із найбільш частих. Цим шляхом 
передаються хвороби черевного ти-
фу, холери, дизентерії, бруцельозу 
тощо. 

Передавання збудника через повітря 
відбувається під час розмови, види-
ху, поцілунку, але найчастіше під 
час каш лю та чхання з крапельками 
слизу. 

Сприйнятливість населення до рі-
зних збудників інфекційних хвороб 
неоднакова. Є збудники хвороб, до 
яких сприйнятливі всі люди (віспа, 
кір, грип), до інших, навпаки, низька 
сприйнятливість. 

Сприйнятливість населення можна 
значно знизити через проведення 
профілактичних щеплень, спрямо-
ваних на підвищення специфічної 
несприйнятливості (імунітету).

Вправа «Мої ручки»
Учитель пропонує учням дуже уваж-
но подивитися на шкіру на своїх 
руках і відповісти на запитання:
— Що ви бачите на шкірі? (Багато 
волосинок).
— Що ви відчуєте, якщо візьмете 
в руки лід? (Холод).
— Що ви відчуєте, приклавши руку 
до плити? (Тепло).
— Що ви відчуєте, якщо візьмете 
в руки гілочку ялинки? (Відповіді 
учнів).
— Чого ми не можемо побачити на 
шкірі? (Мікробів).

Після цього вчитель пропонує учням 
обговорити, для чого мити руки, ко-
ли та як, після чого вчитель роздає 
учням пам’ятку (додаток 2 або 
QR 2).

Вправа «Звички»
Учитель. Ми зрозуміли, що біль-
шість мікробів потрапляє в ор ганізм 
людини через руки та ротову порож-
нину. Тому мити руки це корисна 
звичка. Давайте визначимо, які ще 
звички є корисними для нашого  
здоров’я, а які шкідливими (дода-
ток 3 або QR 3).

Вправа «Що я знаю про щеплення»
Учитель. Для перемоги над найне-
безпечнішими інфекціями організму 
людини потрібна зброя, яку створю-
ють завдяки щепленням.

QR 1

https://bit.ly/3frXON6

QR 2

https://bit.ly/38FSWla

QR 3

https://bit.ly/2BZ2xYn

QR 4

https://bit.ly/2BZgiWO

QR 5

https://bit.ly/38L1ozm

QR 6

https://bit.ly/323FQwA 
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Інфографіка

Як мікроби потрапляють в організм?

Мікроби можна  
вдихнути, особливо, 

коли хтось поряд 
кашляє або чхає.

Їх можна проковтнути 
з напоями або їжею, 
особливо, якщо їсти 
брудними руками.

Вони можуть потрапити в організм 
через рану або подряпину, зокрема 
тоді, коли ми поранилися брудним 

предметом або торкалися чужої крові. 
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Інтерактивна подорож, що 
допоможе дітям зрозуміти користь 

дотримання правил гігієни 
через ігрові методики, а також 
сприятиме здоровому способу 

життя.

Під час виконання захопливих 
завдань, подорожуючи ігровим 

всесвітом, дитина зможе зрозуміти 
основні принципи здорового 

життя — чистого повітря, води, 
навколишнього середовища, 

дізнається про користь сонячного 
світла, фізичних вправ, здорового 

харчування та відпочинку. 

Наприкінці виконаних завдань 
кожен отримає «Посвідчення 

Рятівника чистоти».

Обговорення
— Чи знаєте ви, що таке щеплення?
— Як працює вакцинація?
— Які щеплення зазвичай роблять діти і в яко-
му віці?
— Які щеплення були у вас?
— Чому, на вашу думку, потрібні щеплення 
проти захворювань?

Вправа «Захист від інфекцій»
Учитель. Прочитайте правила захисту від 
інфекцій (додаток 4 або QR 4), а потім за 
чергою закінчіть речення: «Я до поможу 
своєму організму захиститися від інфекцій, 
якщо буду...».

Вправа «Анаграми»
Учитель роздає учням завдання (додаток 5 
або QR 5). Учні мають розшиф-рувати слова, 
пов’язані зі здоров’ям.

Вправа «Знайди слово»
Учитель .  Знайдіть  у  т  аблиці  слова  
(додаток 6 або QR 6), пов’язані з темою нашого 
уроку.

ІІІ. Підсумок заняття
Зворотний зв’язок
Учитель. Пропоную всім за чергою вислови-
тися щодо заняття:
— Що виявилося корисним на сьогоднішньо-
му занятті?
— Що найбільше запам’яталося?
— Чи отримали ви відповіді на актуальні пи-
тання?

Прощання
Учитель. Сьогодні ми плідно попрацювали. 
Кожен мав змогу зробити власні висновки, 
сподіваюсь, що після цього заняття кожен 
турботливіше ставитиметься до власного 
здоров’я. До нових зустрічей!

Рятівники чистоти 
проєкт «ADRA Україна», 
який реалізовано завдяки 

підтримці «UNICEF»

http://7planets.com.ua/uk/



Додаток 1

Що таке інфекційні хвороби?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Чим вони небезпечні для людини?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Що можна зробити, щоб не захворіти?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Що таке карантин?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Для чого потрібен карантин?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Опитування
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Додаток 2

Правила миття рук
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Додаток 3

Визначи хороші та погані звички

Мити руки перед їжею,  
після відвідування туалету,  

повернувшись із прогулянки.

Гризти нігті. 

Чистити зуби,  
регулярно митися під душем.

Плямкати та сьорбати 
під час їжі. 

Спати з відчиненою 
кватиркою. 
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Закінчення

Кидати на підлогу сміття. 

Робити  
вранішню гімнастику. 

Облизувати пальці. 

Дотримувати режиму дня. 

Колупатися в носі. 

Визначи хороші та погані звички
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Додаток 4

1. Дбати про чистоту свого тіла.

2. Мити овочі та фрукти.

3. Вживати тільки свіжі продукти та чисту воду.

4. Обробляти рани йодом чи зеленкою.

5. Добре харчуватися, щодня гуляти на свіжо-
му повітрі, загартовуватися.

6. Під час епідемії грипу носити захисну маску.

7. Користуватися особистим посудом і рушни-
ком, якщо вдома хтось хворий на грип.

8. Не торкатися чужої крові без захисних
рукавичок.

Правила захисту від інфекцій
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Розшифруй слова

Додаток 5

ЗКУЛЬФІТРАУ 
__________________________

ЄНГІАГІ 
__________________________

АВДО
__________________________

КАНЛЯКАПРОГУ 
__________________________

ДКАЗАРЯ  
__________________________



Знайди слова

Додаток 6

Е Щ Ь Б А Е Г Ь Л Р Щ

Є З Ч П Ь Ц Ц Г Ч Й Е

М Д Н С Х Ф М Ц В Е П

К Т В А К Ц И Н А П Л

М Т Ф Г Б З Л Й В Р Е

Д Щ М І К Р О Б И О Н

Ю І І Г О Ц Х Ш С Ф Н

Д Е З І Н Ф Е К Ц І Я

Й Г П Є Ю О Я Ц Х Л Ь

І М У Н І Т Е Т У А Д

Г Ш М А С К А Ш О К Ж

Ї Ю К И О Ь Й Ц А Т Ч

К Є Ґ С Щ Ц У К Г И Р

В П Ж С Н Д В Н Д К Ч

З В Г В С Д Н Н Х А Е



Закінчення

ГІГІЄНА МИЛО

ІНФЕКЦІЯ

ЩЕПЛЕННЯ

ВАКЦИНА

ПРОФІЛАКТИКА

МІКРОБИ

МАСКА

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

ІМУНІТЕТ




