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Дитячий медичний кросворд від видавництва «Штучка» 
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За горизонталлю: За вертикаллю: 

2. Що болить, коли перевтомився у школі? 

3. Як зветься дуже маленька істота, яку 
можна розгледіти тільки у мікроскоп і яка 
змивається звичайним милом? 

4. Що надає лікар після хвороби, щоб ти міг 
знову піти до школи? 

5. Що треба берегти змолоду? 

6. Що в нормі у людини має дорівнювати 
36,6°? 

7. Куди їдуть, щоб поліпшити своє здоров’я? 
Як готель, але для одужуючих. 

1. Куди мама відправляє 
полежати, якщо в тебе гарячка? 

5. Як зветься комплекс вправ, які 
треба робити кожного дня, щоб 
залишатися здоровим? 

8. Що настає після того, як 
людина подолала хворобу? 

10. Що встромляється під пахву, 
щоб визначити, чи є в людини 
гарячка? 
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За горизонталлю: За вертикаллю: 

9. Як зветься стан, коли разом захворіло 
багато людей, наприклад, цілісіньке місто? 

11. Що повинен поставити лікар, розпитавши 
тебе, як ти себе відчуваєш? Що він записує в 
історію хвороби? 

12. Що відбувається, коли тече з носа? 

18. Через що можуть свербіти очі, тексти з 
носа, з’являтися пухирі на шкірі? Особливо, 
коли щось не те з’їв або, наприклад, вжалила 
бджола. 

20. Що викликає захворювання грипом, 
гепатитом, кором? Що прийшло до нас з 
Китаю у 2020 р.? 

21. Як зветься легка хвороба, при якій болить 
горло та тече з носа, а мама постійно просить 
випити чаю з медом? 

22. Що треба приймати, щоб підтримувати 
здоров’я? Згадай щось, що позначається 
латинськими літерами. 

24. Хто приходить лікуватися до лікаря? 

26. Що болить при отиті? 

13. Як зветься здригання грудей 
із голосним звуком? 

14. Хто лікує від хвороб? 

15. Як зветься форма прийому лік 
у вигляді маленької, круглої, 
твердої пігулки? 

16. Де лікують тяжких хворих та 
роблять операції? 

17. Що надсилає вчитель для 
самостійного опрацювання 
вдома, коли ти не ходиш до 
школи? 

19. На що закривають школи, 
коли є ризик захворіти багатьом 
одразу? 

22. Як по-іншому називається 
щеплення? 

23. Як зветься наука про хвороби 
та методи їхнього лікування? 

25. Що в організму допомагає 
подолати хворобу? 

28. Як зветься лікар, що лікує ухо, 
горло та ніс? 

 29. Що просвічує груди, коли нам 
роблять рентгенівський знімок? 

 30. Як одним словом назвати 
серце, печінку, око, легень? 

 


