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ВСТУП 
Пріоритетним завданням сучасної початкової школи є розвиток 

дитини як неповторної особистості, реалізація її творчого потенціалу, 
формування критичного мислення, прагнення до самостійної пізнавальної 
діяльності.  

Одним з ефективних шляхів оновлення змісту і методів навчання в 
сучасній школі є інтеграція, під якою розуміють процес зближення і 
поєднання різних навчальних предметів. 

За умов модернізації української школи актуальним стає 
компетентістний підхід в освіті, який пов'язаний передусім з особистісно 
орієнтованим та діяльнисним підходами до навчання, оскільки 
ґрунтується на особистості учня й може бути реалізованим і перевіреним 
тільки під час виконання конкретним учнем певного комплексу дій. 
Діяльнісний підхід учнів до навчання може бути реалізовано через 
інтегрувальні процеси шляхом об’єднання освітніх галузей навколо 
вивчення однієї теми. 

Компетенції є також інтегрованим результатом навчальної 
діяльності учнів і формуються передусім на основі опанування 
інтегрального змісту початкової освіти. Саме тому навчання в початковій 
школі має бути інтегрованим – предмети об’єднуються довкола цікавих 
для дитини тем чи проблем, а вчителі мають заохочувати учнів робити 
з’єднання між предметами з кількох сфер діяльності, критично оцінювати, 
як всі ці частини взаємодіють. 

Відповідно до вимог Концепції Нової української школи та 
Державного стандарту початкової освіти введено новий інтегрований курс 
«Я досліджую світ», який передбачає інтеграцію освітніх галузей. 

Конкретним результатом вивчення курсу «Я досліджую світ» має 
бути розвиток таких наскрізних умінь: 

•  розв’язую проблеми (запитую про те, що мене цікавить і хвилює, 
обираю суттєву для розв’язання проблеми інформацію, пропоную власне 
розв’язання проблеми або обираю одне із запропонованих, одержую 
задоволення від пошуку шляхів розв’язання проблеми, не боюся 
помилятися); 

• критично мислю (визначаю співвідношення частин і цілого, 
знаходжу спільні й відмінні ознаки, замислююся, чи все, про що я дізнаюся, 
правдиве, висловлюю свою думку на основі власного досвіду); 

• творчо мислю (креативність) (відзначаю незвичне довкола себе, 
придумую нове застосування звичним речам, намагаюся виконувати 
роботу новим незвичним способом, вивчаю нові слова); 

• співпрацюю (пояснюю, чому важливо працювати в команді, разом з 
іншими встановлюю для групи послідовність виконання дій, виконую різні 
ролі в групі); 

• ефективно спілкуюся (висловлюю свої думки, даю змогу 
висловитися іншим, уважно слухаю співрозмовника, ставлю запитання за 
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змістом розмови, пояснюю, що відчуваю, розрізняю позитивні й негативні 
емоції, надаю допомогу тим, хто цього потребує, коли мені важко, прошу 
допомоги і висловлюю вдячність за неї, прошу вибачення, якщо когось 
образив / образила); 

• досліджую (визначаю проблему, що мене цікавить, розпитую про 
неї, роблю припущення, розрізняю фантазію і реальність, спостерігаю, 
експериментую, виконую прості досліди за підтримки дорослих, 
відстежую послідовність подій і явищ, фіксую те, що побачив / побачила, 
описую, що нового я дізнався/дізналася, намагаюся узагальнити виявлене 
словесно, через малюнок, схему); 

• організовую свою діяльність (з допомогою інших формулюю цілі 
власного навчання, працюю за наданим планом, дотримуючись 
відведеного часу на його виконання, переглядаю свою роботу після її 
закінчення, пояснюю, які завдання я виконав / виконала добре); 

•  рефлексую (після виконаної роботи розповідаю, про що дізнався / 
дізнался, що мені було складно і що зміг / змогла зробити вдало, пояснюю, 
що було для мене цікавого, нового і що мене здивувало); 

• читаю вдумливо (обмірковую, про що читаю, виокремлюю головну 
думку прочитаного, виділяю частини тексту, вирізняю факти в тексті й 
пояснюю, що думаю про них, вирізняю фантазію і реальність, пояснюю, які 
тексти я люблю читати, порівнюю прочитане з життєвим досвідом, 
цікавлюся новими ідеями, висловленими в тексті, запитую про те, що мене 
цікавить). 

Зміст програми «Я досліджую світ» дає можливість формувати 
компетентності учнів, які визначено Концепцією Нової української школи, 
тому що курс є інтегрованим. 

Інтегрований курс «Я досліджую світ» у 2 класі повністю реалізує 
зміст семи освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти: 
«Історичної та громадянської», «Соціальної і здоров’язбережувальної», 
«Природничої», «Технологічної», «Мовно-літературної», «Математичної», 
«Інформативної», через які формуються та розвиваються всі ключові 
компетентності зазначені в Державному стандарті початкової загальної 
освіти Нової української школи. 

Цей курс має на меті розширити елементарні знання учнів про 
предмети і явища природи та соціуму; розкрити в доступній формі зв’язки 
між неживою і живою природою та впливом людини на природу; 
виховувати любов до Батьківщини; формувати вміння аналізувати, 
оцінювати, систематизувати, узагальнювати об’єкти та явища, визначати 
закономірність зв’язків між ними; виробляти практичні уміння і навички. 

Інтеграція змісту та видів діяльності різних освітніх галузей 
відбувається навколо тем та проблемних питань природничого та 
соціокультурного змісту. Математичні та мовні уміння при цьому 
відіграють інструментальну роль та виступають засобами вирішення 
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проблемних питань/ситуацій, пізнання світу, фіксації результатів 
досліджень. 

Зміст Модельної програми  інтегрованого курсу «Я досліджую світ» 
для 2 класу передбачає вивчення 9-ти тем. Для забезпечення послідовності 
та наступності у навчанні учнів, теми 2 класу згруповані та укрупнені, є 
логічним продовженням тем, які вивчалися у 1-му класі. На вивчення 
однієї теми у 2-му класів відводиться від 3 до 7 тижнів. Наприкінці кожної 
теми передбачено час на рефлексію та оцінювання компетентностей та 
навчальних результатів учнів.  

До кожної з тем пропонується орієнтовний перелік проблемних 
питань, які структурують навчальний зміст. Проблемні питання 
групуються відповідно до 4-х складових, які повторюються у кожній темі 
та забезпечують системність навчання: 

1) пізнання себе; 
2) пізнання соціуму; 
3) пізнання природи; 
4) виведення нового знання, рефлексія. 
Така наступність тем та структура їх змісту дозволяє сформувати в 

учнів на кінець другого класу компетентності та наскрізні уміння, які 
передбачені новим Державним стандартом початкової освіти. 

Запропонований матеріал спрямований на підвищення ефективності 
навчання учнів у початковій школі та є авторським баченням 
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КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ДО  
ІНТЕГРОВАНОЇ ТЕМИ «ЗМІНИ» 

ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 
2 клас 

 
Календарне планування складено відповідно до Типової освітньої 

програми під редакцією Р.Б. Шияна та Модельної програми для другого 
класу. 

Тривалість вивчення теми за Модельною програмою інтегрованого 
курсу «Я досліджую світ» – 4 тижні (вересень). 

 
 

№ Тема заняття Дата 
проведення 

 1 місяць. Зміни.  

 Тиждень 1 
 

 

1 Як визначити, що відбулася зміна? 
Сезонні зміни у природі (ПРО). 
Моє зовнішнє та внутрішнє «Я» (фізичні ознаки) (ГІО). 
Організм людини, його складові (ПРО). 
Людське тіло і зміни в ньому. (СЗО). 
Порядкова та кількісна лічба в межах 100 (МАО). 

 

2 Як визначити, що відбулася зміна? 
Діалог, репліка в діалозі: звертання, привітання, прощання, 
вибачення, подяка, прохання, поздоровлення, запрошення, 
згода, відмова. Діалог «Які зміни відбулися в моєму житті 
влітку?» (МОВ). 

 

3 Як визначити, що відбулася зміна? 
Добові зміни у природі (ПРО). 
Моє зовнішнє та внутрішнє «Я» (почуття, думки) (ГІО). 
Індивідуальні особливості розвитку і росту дитини (СЗО). 
Двомірні (площинні) фігури. Порівняння чисел в межах 
100 (МАО). 

 

4 Які зміни відбулися зі мною протягом року (у моєму 
тілі)? 
Я – неповторний/неповторна (ГІО). 
Емоції позитивні і негативні. Зміна власних емоцій, 
почуттів (настрою) (СЗО). 
Визначення часу за годинником (МАО). 
Колективна робота. Виготовлення годинника з картону та 
паперу. Види паперу (ТЕО). 
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5 Які зміни відбулися зі мною протягом року (у моїх 
знаннях)? 
Особиста гігієна. Правила догляду за своїм тілом, одягом, 
особистими речами (СЗО). 
Порівняння та групування предметів. Вимірювання 
довжини тканини, стрічок, ниток  (МАО). 
Види тканини, ниток та сфери їх застосування. 
Пришивання ґудзиків (ТЕО). 

 

6 Які зміни відбулися зі мною протягом року(у моїх 
знаннях)? 
Вірші про літо. Як я провів літо? Обмін письмовим 
повідомленням у формі листа (МОВ). 

 

7 Які зміни відбулися зі мною протягом року (у моїх 
інтересах)? 
Опис змін умов життя людини (ГІО). 
Зміни у тілі людини у процесі дорослішання, хвороби, 
втоми, фізичної активності. Утома і способи її зняття (СЗО). 
Просторові відношення. Розв’язання різних життєвих 
проблем математичного змісту (МАО). 

 

8 Інформатика в інтегрованому курсі. 
Які зміни відбулися зі мною протягом року? 
Подія, послідовність подій.  Укладання послідовності 
кроків. Ризики порушення послідовності подій. 
Властивості об’єктів і їх моделі. Істотні та неістотні 
властивості моделей (ІФО). 

 

 Тиждень 2  
9 Які міни відбулися в моєму класі? 

Правила життя сім’ї/класу (ГІО). 
Шкільні приміщення, їх розміщення та правила безпечної 
поведінки в них (клас, коридор, їдальня, спортзал…) (СЗО). 
Одиниці вимірювання довжини. Відрізок. Побудова 
відрізків. Вимірювання довжини шкільних приміщень 
(МАО) 

 

10 Які міни відбулися в моєму класі? 
Права і обов’язки в сім’ї, класі (ГІО). 
Режим дня школяра (СЗО). 
Розміщення об’єктів на площині та у просторі. Розв’язання 
різних життєвих проблем математичного змісту (МАО). 

 

11 Які міни відбулися в моєму класі? 
Робота над змістом оповідання В Сухомлинського «Красиві 
слова і красиве діло». Складання та запис побажань своїм 
друзям. Створення лепбука «Мої друзі» (МОВ). 
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12 Які міни відбулися в моєму класі? 
Догляд за кімнатними рослинами (ПРО). 
Орієнтування на площині. Переміщення об’єктів класної 
кімнати (МАО). 
Фізичні вправи і здоров’я (загартовування, постава) (СЗО). 
Оздоблення класної кімнати (ТЕО). 

 

13 Що змінилося, а що не змінилося у школі протягом 
року? 
Безпечний маршрут до школи. Правила пішохідного руху 
(СЗО).  
Рухлива гра «Ми – пішоходи» (ФІО). 
Зображення маршруту «Дорога до школи». Напрям руху 
об’єкта  (МАО). 
Зображення дорожніх знаків (МИО). 

 

14 Що змінилося, а що не змінилося у школі протягом 
року? 
Робота над змістом казки М. С. Пляцковського «Урок 
дружби». Вивчення прислів’їв про дружбу. Запис прислів’їв 
у зошит з пам’яті.  (МОВ). 

 

15 Що змінилося, а що не змінилося у школі протягом 
року? 
Імовірні небезпечні ситуації у школі. Шляхи виходу зі 
школи (СЗО).  
Складання плану евакуації у разі небезпечної ситуації 
(ТЕО). 
Точка, пряма, крива, замкнена та незамкнена лінія. 
Групування та порівняння предметів (МАО). 

 

16 Інформатика в інтегрованому курсі. 
Які зміни відбулися в моєму класі та школі протягом 
року? 
Електронні тексти. Створення простих електронних 
текстів методом набору і голосовим. Виокремлення 
ключових слів та фрагментів. Шрифти. Їхня роль (ІФО). 

 

 Тиждень 3  
17 Що б я хотів змінити в своєму класі/школі? 

Зміни, які відбулися в правах у школі колись і тепер (ГІО). 
Проект «Моя школа – найкраща». Розподіл обов’язків у 
проекті (ГІО). 
Відносне розміщення об’єктів на площині та у просторі. 
Переміщення об’єктів в заданих напрямках (МАО). 

 

18 Що б я хотів змінити в своєму класі/школі? 
Робоче місце школяра та його упорядкування (СЗО). 
Розпізнавання геометричних площинних та об’ємних фігур 
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за їх істотними ознаками. Додавання та віднімання без 
переходу через розряд в межах 100 (МАО). 

19 Що б я хотів змінити в своєму класі/школі? 
Створення простих текстів. Виготовлення плану проекту 
«Моя школа – найкраща» (МОВ). 

 

20 Які причини змін у природі восени? 
Вплив Сонця на сезонні явища в природі. Зміна пір року. 
Властивості повітря (ПРО). 
Термометр. Вимірювання та порівняння температури 
шкільних приміщень (МАО). 
Виготовлення термометру з картону та кольорового 
паперу (ТЕО). 

 

21 Які причини змін у природі восени? 
Сезонні зміни у природі. Життєвий цикл рослин у різні 
пори року (ПРО).  
Предмети навколишнього світу у формі площинної чи 
об’ємної фігури. Утворення нерівностей за допомогою 
природних об’єктів (МАО). 
Виготовлення аплікації з природного матеріалу (ТЕО). 

 

22 Які причини змін у природі восени? 
Складання загадок про осінь, осінні явища природи.  
Робота над змістом оповідання В. Сухомлинського 
«Ластівки прощаються з рідним краєм» (МОВ). 

 

23 Які причини змін у природі восени? 
Поведінка тварин у різні пори року (ПРО). 
Екскурсія на шкільне подвір’я. Безпечна поведінка на 
шкільному подвір’ї (СЗО). 
Розміщення об’єктів на площині та у просторі. Промінь. 
Кут (МАО). 
Опис домашнього улюбленця (МОВ). 

 

24 Інформатика в інтегрованому курсі. 
Що б я хотів змінити в своєму класі/школі? 
Електронний дизайн. Кольори і оздоблення (ІФО). 

 

 Тиждень 4  
25 Чи можливе життя без змін? 

Чи діти відрізняються від дорослих? Дитинство наших 
предків (ГІО). 
Зміни в людському тілі з віком (СЗО). 
Розв’язання різних життєвих проблем математичного 
змісту (МАО). 

 

26 Чи можливе життя без змін? 
Плоди і насіння. Добування олії з насіння соняшника 
(ПРО). 
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Співвідношення об’єктів природи з відповідним числом. 
Розпізнавання геометричних площинних та об’ємних фігур 
за їх істотними ознаками (МАО). 
Ліплення овочів та фрукті з пластиліну (ТЕО). 

27 Чи можливе життя без змін? 
Що таке притча? Мурашка і пшенична зернина. Леонардо 
да Вінчі (авторська притча). Поділ притчі на частини 
(МОВ). 

 

28 Чи можливе життя без змін? 
Мій характер, риси характеру (ГІО). 
Зовнішність людини. На кого і чим я схожий із своєї 
родини? (СЗО) 
Моя родина. Конструювання з конструктора  ЛЕГО (ТЕО). 
Кількісна та порядкова лічба в межах 100 (МАО). 

 

29 Які зміни залежать від мене, а які не залежать? 
Життєрадісність і здоров’я (ГІО). 
Вплив емоцій на здоров’я людини (СЗО). 
Групування предметів Математичне конструювання 
(танграм). Розпізнавання геометричних фігур (МАО). 

 

30 Які зміни залежать від мене, а які не залежать? 
Створення простих текстів за допомогою цифрових  
пристроїв (привітання). Редагування тексту (МОВ). 

 

31 Які зміни залежать від мене, а які не залежать? 
Складання розповіді «Я і моє майбутнє» (МОВ). 
 Визначення своїх знань та вмінь (ГІО). 
Математичне конструювання (танграм). Розпізнавання 
геометричних фігур (МАО). 

 

32 Інформатика в інтегрованому курсі. 
Які зміни залежать від мене, а які не залежать? 
Оформлення текстів. Редагування створених чи готових 
електронних документів (ІФО). 

 

 
 Позначення галузей у дужках не для запису у Класний журнал, це позначка 
для вчителя, щодо прослідковування виконання змісту програми.  
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ТИЖДЕНЬ 1 
Проблемне запитання: Як визначити, що відбулася зміна? 

 
Мета:  

 формувати в дітей уявлення про сезонні зміни в природі; 
 поглибити знання про ліс; 
 формувати поняття про людину як живий організм та про тіло 

людини як єдиний організм, у якому всі органи залежать один від 
одного 

 ознайомити  учнів  із  поняттям  «людське "Я"»;   
 пояснити, що кожна людина неповторна (зовнішність, характер, 

уподобання); 
 розвивати звичку доглядати за волоссям, щоб бути привабливими; 
 вчити складати розповідь за опорними фразами; 
 закріплювати знання про звуки мовлення; 
 вправляти учнів у поділі слів на склади; 
 закріплювати читацькі навички учнів, розуміння прочитаного; 
 розвивати каліграфічні навички письма, закріплювати вміння 

писати слова під диктовку слова, речення; 
 вчити добирати  синоніми та антоніми до слів; 
 збагачувати словниковий запас учнів відповідно до тематики 

тижня; 
 закріплювати вміння розв’язувати прості задачі, додавання та 

віднімання чисел в межах 20, вимірювати предмети за допомогою 
рулетки; 

 активізувати пізнавальну діяльність дітей, розвивати самостійне 
мислення, уяву, доказове мовлення; 

 розвивати зв’язне мовлення дітей, пам'ять, увагу, фантазію, дрібну 
моторику руки, критичне мислення; естетичні смаки, акторські, 
декламаторські здібності, навички вільного спілкування;  

 виховувати турботу про власне здоров’я, повагу, ввічливість, 
доброзичливість, вдячність, тактовність, щирість у спілкуванні з 
іншими, естетичні смаки, любов до природи.  
 
Завдання: 

 привітання; 
 психогімнастика; 
 обговорення в парах «Як я провів літні канікули»; 
 заповнення словникової дошки, створення квітки літніх слів; 
 вправа «Очікування»; 
 заповнення щоденних новин; 
 побудова асоціативного куща «Зміни»; 
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 аналітико-синететичні вправи зі словами; 
 складання розповіді «Моє літо»; 
 створення колажу «Спогади про літо»; 
 виконання пісні Зиновія Филипчука «Літо»; 
 конструювання з конструктораLEGO SESTEM; 
 бесіда про ліс; 
 письмо речення під диктовку; 
 розв’язання простих задач; 
 письмо під диктовку; 
 вправа «Зміни в мені»; 
 формування поняття «Людина – частина живої природи»; 
 ситуативні завдання; 
 розгадування кросворду; 
 вправа «Досліди організм людини»; 
 читання та робота над змістом оповідання В. Сухомлинського 

«Образливе слово»; 
 мовні ігри зі словами; 
 вправа «Хто уважний?»; 
 вправа «Я – перукар»; 
 вимірювання довжини об’єктів; 
 вправа «Обери об’єкт»; 
 вивчення правил догляду за волоссям; 
 виготовлення закладини у книжку із ниток; 
 фізкультхвилинка «Ходить білочка по лісі»; 
 фізкультпауза під музичний супровід «Пісня про зарядку»                      

муз. О. Янушкевич, сл.М. Ясакова. 
 музична фізкультпауза «Весела руханка». 

Очікуванні результати учіння: 
 з увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно 
реагує на усну інформацію в діалозі; 
 сприймає монологічне висловлення; 
 ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на 
запитання; 
 ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого 
висловлення; 
 розповідає про те, що його вразило; 
 звертається, вітається дотримуючись норм мовленнєвого етикету, 
використовує ввічливі слова;; 
 спілкується з однокласниками та з вчителем; 
 організовує своє робоче місце для навчання; 
 об’єднується з іншими дітьми у групу, в пари  для спільної 
діяльності; 
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 називає учасників спілкування, їхні дії та ознаки дій, робить 
висновок про настрій, емоції учасників спілкування; 
 читає правильно та виразно вголос різні тексти, залежно від мети 
читання; 
 розповідає про що текст, відповідає на запитання за змістом 
прочитаного; 
 пише під диктовку слова, речення; 
 аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та 
ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); 
 бере участь в мовних іграх з творення нових слів; 
 добирає синоніми та антоніми до поданих слів;  
 додає та віднімає числа  в межах 20; 
 розв’язує прості задачі; 
 здійснює вимірювання величин, маючи вільний доступ до 
необхідних вимірювальних приладів; 
 встановлює логічну послідовність подій або дій; 
 досліджує і представляє неповторність кожної людини, беручи до 
уваги зовнішність, поведінку, характер, уподобання; 
 досліджує свій організм; 
 пояснює, що людина – частина живої природи; 
 пояснює, що тіло людини – єдиний організм, у якому всі органи 
залежать один від одного; 
 розуміє, що в людині може змінюватися, а що залишається 
незмінним; 
 дотримується правил щодо догляду за власним волоссям; 
 розуміє, чому в природі відбуваються сезонні зміни; 
 конструює з конструктора LEGO; 
 

Обладнання: картки для індивідуальної, парної, групової роботи; квітка 
ввічливих слів, кольорові олівці, нитки, пісня Зиновія Филипчука «Літо», 
музичні фізкультхвилинки. 
 
 

Перебіг заняття 
І частина 

1. Ранкова зустріч. 
1.1. Привітання. 

Діти стають у коло і разом з учителем промовляють вітання. 
Ми – сімейка невеличка. 
Усі друзі – я і ти. 
Привітаємось, щоб личка  
Всі усмішками цвіли. 
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 1.2.  Психогімнастика. 
Діти стають у коло і вітаються один з одним використовуючи слова, 
які зображені на квітці «Доброго ранку! Я вітаю тебе! Привіт! Вітаю! 
Салют! Доброго здоров’я! Радий бачити тебе!  …» 

1.3. Обговорення в парах «Як я провів літні канікули». 
1.4.  Заповнення словникової дошки. Створення квітки літніх 
слів. 
Літо, канікули, відпочинок, річка, море, гори, сонце, байдарки, ліс, 
пляж, скутер, велосипед, футбол… 
1.5. Оголошення теми місяця та проблемного запитання, яке 

буде досліджуватися. 
- Протягом вересня ми будемо працювати над темою «Зміни». Почнемо з 
вами із з’ясування питання «Як визначити, що відбулася зміна?»  

 1.6. Вправа «Очікування». 
- Чого ви очікуєте від сьогоднішнього заняття? 
 - Яким, на вашу думку, воно має бути? 
- А якими на занятті мають бути діти? 
 - Отже, сподіваюся, ми разом проведемо цікаве, творче, корисне заняття, 
на якому кожен з вас відкриє для себе багато нового. 

1.7.   Заповнення щоденних новин. 
 Дата … 
 Місяць… 
 Сьогодні…(день тижня). 
 Який день тижня за порядком? 
 Яка сьогодні погода? 
 Опади… 
Вчитель назначає помічників дня. 
Особливе – зміни .  

2. Побудова асоціативного куща «Зміни». 
- Які асоціації у вас виникають, коли чуєте слово ЗМІНИ? 
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3. Аналітико-синтетичні вправи зі словами. 
3.1. Звуковий аналіз слова ЗМІНИ. 
3.2. Добір синонімів до слова ЗМІНИ. 

Зміни - перетворення, перевтілення, переміна, переінакшення, 
переворот. 

4. Фізкультпауза під музичний супровід «Пісня про зарядку»муз.                     
О. Янушкевич, сл.М. Ясакова. 

 
1.Розбудило сонечко  
нас з тобою, 
Повело нас сонечко  
за собою. 
Хлопчики, дівчатка –  
я і ти, 
Робимо зарядку: 
раз, два, три! 
Раз, два, три!  
Раз, два, три! 
Робимо зарядку:  
раз, два, три! 

2.Ручками до сонечка 
потягнулись, 
Весело всі сонечку 
усміхнулись. 
Плещемо в долоні я і 
ти: 
Прокидайтесь, соні! 
Раз, два, три! 
Раз, два, три! Раз, два, 
три! 
Прокидайтесь, соні! 
Раз, два, три! 
 

3.Повернулись вліво, 
потім – вправо. 
Хто ще так несміло  
робить вправи? 
Більш не позіхаємо я і 
ти, 
Весело стрибаємо: 
раз, два, три! 
Раз, два, три!  
Раз, два, три! 
Весело стрибаємо:  
раз, два, три! 
Раз, два, три!  
Раз, два, три! 
Робимо зарядку я і ти! 

 
5. Розвиток зв’язного мовлення. Складння розповіді «Моє літо». 
- Розкажи про своє літо. Продовж речення про те, що змінилося в тобі за 
літо. Можеш доповнити свою розповідь фотографіями.  
Важливою подією для мене стало…  
Я пишаюсь тим, що я… 
Шкода, що мені не вдалося…  
Але наступного літа я обов’язково… 
 
6. Створення колажу «Спогади про літо». 

Учні створюють фото у вигляді малюнка на мобілочці. Готові малюнки 
наклеюють на ватман і виготовляють спільний колаж. 
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7. Виконання пісні Зиновія Филипчука «Літо». 
Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=r3KtTd0cQng 

 
ІІ частина 

1. Робота в групах. Конструювання з конструктораLEGO SESTEM. 
Учні об’єднуються в групи «Річка», «Море», «Гори», «ЛІС», «Село», 
«Місто». Об’єднавшись у групи за способом відпочинку, складають 
загальний вигляд свого відпочинку. Розповідають один одному про 
відпочинок. 

2. Формування природничих понять. Бесіда. 
- Які моря омивають Україну? 
- Як називається найбільша ріка України? 
- Яка річка протікає у нашій місцевості? 
- Як називаються гори на заході нашої країни? 
 - Що таке ліс? 

 Однією із складових частин природи є ліс. Ліс – невичерпне багатство 
нашої країни. Він завжди був другом людини, захищав її у лиху годину, 
дарував свої запаси. Немає на землі людини, чиє життя не було б 
пов’язане з життям лісу. З деревини виготовляють меблі, папір, 
розчинники фарб, спеціальні масла, ліки, вітаміни. Життя без лісу не 
можливе. 
 Це – складове рослинне угруповання. Воно нагадує 
багатоповерховий будинок. Верхній поверх – це найвищі дерева: сосни, 
дуби; нижчий – осика, береза, липа, вільха. Потім ідуть кущі: ліщина, 
калина, глід. А найнижчий поверх – трава, гриби, ягоди, мохи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Що дарує ліс людині? 
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3. Розвиток каліграфічних навичок письма. Письмо речення під 
диктовку. 

Ліс дарує нам гриби, ягоди, лікарські рослини. Це джерело кисню, 
захисник річок, ґрунтів.  
4. Фізкультхвилинка «Ходить білочка по лісі». 

Ходить білочка по лісі, — (Діти ходять по кімнаті, простягають руки 
вперед) 

По високому, густому, (Розводять руки в сторони) 
По зеленому, рясному. (Слідкують поглядом, відводять руку у загадану 

сторону) 
В неї стежечок багато:  
По землі і по деревах. (Слідкують поглядом, повертають я назад) 
Справа стежечка — до зірки, (Простягають руки вправо) 
Зліва стежечка — до шишки, (Простягають руки вліво) 
Ззаду стежка — до горішка. (Повертаються тулубом назад) 

5. Розвиток математичних знань. Розв’язання простих задач (усно). 
Білочка знайшла 15 грибочків, а їжачок – на 3 більше. Скільки горшків 

знайшов їжачок? (15+3=18) 
- Назвіть сусідів числа 18. 
На сніданок зайчики з’їли 6 морквинок, на обід – 8 грибків, а на вечерю 

2 капусти. Скільки всього овочів з’їли зайчики? (6+2=8) 
- Назвіть сусідів числа 8. 
 - Порівняйте числа. На скільки 8 менше за 18? 

6. Формування природничих понять. Сезонні зміни в природі. 
- Згадайте, яким вибачили ліс весною, на початку літа? 
- Як він виглядає зараз? 
- Що змінилося? 
- Чому у природі  відбуваються зміни? З чим це пов’язано? 

(Основні зміни у неживій природі – похолодання , несе за собою 
зміни у живій природі). 

- Які ознаки осені ви спостерігаєте, ідучі до школи? 
Висновок: Восени дні стають коротшими, а ночі – довшими. 23 

вересня – день осіннього рівнодення. День і ніч однакові, вони тривають 
по 12 годин, тому 23 вересня називають днем осіннього рівнодення. Після 
цього дня ніч стає все довшою і довшою, а день помітно скорочується. 
Надходять короткі дні осені: ледве заховалося сонце – і вже насувається 
ніч. Сонце піднімається вже не так високо, як літом, тому його промені вже 
слабше прогрівають землю. Температура повітря знижується. 

Рослини змінюють своє зелене вбрання, готуються до зимового 
холоду. На золотому фоні зжовклого листя виділяються яскраві плями 
розфарбованих кленів та осик. Червоніє листя черемхи, вишні, горобини. 
 Чисте і прозоре осіннє повітря, прозора вода у лісових струмочках. Ще 
цвітуть пізні квіти, жовтіє і в’яне трава. Поступово починається час 
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листопаду. Раніше за інші дерева скидає листя липа і старі тополі. 
Посилений листопад починається за першими приморозками. 
7. Вправа «Зміни в мені». 

– А чи змінилися ви за літо? 
Розглянь малюнки, познач знаками (+/-), що є змінним, а що ні, і що в тобі 
змінилось протягом літа. Поділися враженнями зі своїми однокласниками.  

- Як ти думаєш, чому деякі речі постійно змінюються?  
- Чому дещо залишається незмінним?  
- Чи може, на твою думку, з часом змінитись те, що зараз є незмінним? 
Чому ти так думаєш? Поясни. 

8. Формування поняття 
«Людина – частина живої 
природи». 
– До якої ж частини 
навколишнього світу належить 
людина? 
 
 

 

 

Так, людина – найскладніше 
творіння живої природи. З 
багатьох поглядів вона 
абсолютно унікальна. Вона 
ходить на двох ногах. Її пальці 
здатні виконувати найтонші 
точні рухи, у неї дуже складний 
мозок. Завдяки цьому вона 
займає особливе місце в природі. 
— Чому людина — живий 
організм? 
—  Чим же вона відрізняється від 

Жива
природа

До якої частини 
навколишнього світу ти 

відносишся?

Навколишній світ

Створено
руками  людини

Нежива
природа

Жива
природа

Людина - частина живої 
природи

бо вона народжується, 
дихає, живиться, 
розмножується, росте, 
розвивається і відмирає.
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інших живих організмів?  
Ситуативні завдання. 
Ситуація 1. У ластівки з'явилися маленькі пташенята. Мама-ластівка на-
вчає своїх малят. Як?(За допомогою рухів і звуків.) 
Ситуація 2.У матері народилася донечка. Мама теж навчає її. Як? (За 
допомогою рухів, слів.) 
Отже, людину від інших живих організмів відрізняє мова. 
—  Ми вже знаємо, що людині для життя потрібні їжа, одяг, житло. Де вона 
все це бере? 
Отже, людину від інших живих організмів відрізняє праця. 
—  Людину від інших живих організмів відрізняє і те, що вона весь час 
думає, тобто у неї є мислення. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  Розгадування кросворду. Ознайомлення учнів  з органами тіла 
людини. 
Щоб не втратити здоров’я потрібно добре знати свій організм. Організм 
людини складається з органів. Розгадаємо кросворд. Послухайте загадки і 
скажіть, про який орган тіла людини йдеться. 

 Два брати через гору живуть і ніколи один до одного в гості не 
ходять. (очі) 

 Що воно за штука,що день і ніч стука. (серце) 
 Що то за комора, в яку все вміщується? (голова) 

•   Десятеро цих братів 
Не однакові за зростом, 
Та складну роботу й просту 
Роблять разом, у гурті. 
Хоч буває їм сутужно, 
А проте живуть всі дружно: 
Прибирають все довкіл, 
їжу подають на стіл, 
Чи працюють на заводі — 
Все у них у добрій згоді... 
Ладен хто відповісти: 
Як же звуться ці брати? (Пальці) 

Людина вміє 

розмовляти, працювати, мислити
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•   Усе життя один одного обганяють, 
 А випередити не можуть. (Ноги) 

 Сопе, хропе, часом чхає, 
Сюди-туди зазирає; 
На морозі замерзає 
Бо одежини не має. (ніс) 

 Завжди в роті, а не проковтнеш. (язик) 
 

- Отже, усі ці органи складають організм людини. 
— Які ще органи тіла людини ви знаєте? 
— Усі органи тіла людини тісно взаємопов'язані між собою і становлять 
злагоджений організм. Якщо пошкоджений якийсь орган тіла, це завдає 
багато прикростей і неприємностей усьому організму. 
10.  Робота в групах. Вправа «Досліди організм людини». 
11.  Завдання: підпишіть назви органів людини, які знаєте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Формування каліграфічних навичок письма. Письмо під диктовку. 
Слова для запису: людина, мозок, серце, легені, шлунок, печінка, 
хребет, нирки. 
Завдання: поділити рисками слова на склади. 

ІІІ частина 
1. Вправа «Асоціація». 

– Доберіть до слова «Я» слова, – які описують ваш характер і  
зовнішній  вигляд  людини  

(На дошці три серединки квіточок  зі словом Я, які ще недокінця 
розквітли. Давайте їм допоможемо 

-У кожного учня на парті квіточки на яких ви напишете  своє Я. 
Кожен прикріпить до серединочки свою квіточку. 
Це свідчить про те, що кожна людина має особисте «Я»  і людське «Я».   
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(Зовнішність  очевидна  для всіх, а внутрішній світ виявляється у 
вчинках і поведінці людини. Всі різні.) 

— Недарма говориться в прислів’ї: «Красу – бачать, мудрість –
чують, доброту – відчувають».( На дошці) 

– Чи можливо знайти у природі двох зовсім однакових людей? 
Хто вважає що «так» - підніміть зелену цеглинку ЛЕГО. 
– Хто вважає що «ні» - підніміть –червону цеглинку ЛЕГО. 

Доведіть. (Зовнішність не головне, характер людини, її вчинки) 
Навіть близнюки мають розходження і в зовнішності, і в характері, 

і в поведінці. Сьогодні наша розмова піде про внутрішній світ людини, її 
якості, характер і звички. Одним словом, про те, що складає людське „Я” 
кожного з нас. 

У народі кажуть: „За платтям зустрічають – за розумом 
проводжають”. А іноді кажуть так: „Людина красна не словами, а своїми 
справами”. 
2. Розвиток каліграфічних навичок письма. Письмо прислів’я під 
диктовку.  
Людина красна не словами, а своїми справами 
3. Читання та робота над змістом оповідання В. Сухомлинського 
«Образливе слово». 
  Одного разу Син розсердився і згарячу сказав Матері образливе, 
грубе слово. Заплакала мати. Схаменувся Син, жаль стало йому Матері. 
Ночей не спить – мучить його совість: адже він образив Матір. 
 Йшли роки. Син-школяр став дорослою людиною. Настав час їхати 
йому в далекий край. Поклонився Син Матері низько до землі й говорить: 
— Простіть мені, Мамо, за образливе слово. 
— Прощаю, — сказала Мати й зітхнула. 
— Забудьте, Мамо, що я сказав вам образливе слово. 
 Задумалась Мати, геть посмутніла. На її очах з'явились сльози. Каже вона 
синові: 
— Хочу забути, Сину, а не можу. Рана від колючки загоїться й сліду не 
залишиться. А рана від слова заживає, проте слід глибокий зостається. 
4. Мовні ігри зі словами. Робота в групах. 

(КАРТКИ НА ПАРТІ) 
1,3 групи – Доберіть до поданих слів слова протилежні за 

значенням.  
Добрий – злий, співчутливий – байдужий, справедливий – 

несправедливий, сміливий – боязкий, рішучий – невпевнений. 
2,4 групи– Дібрати якість людей за даним початком. 

 якість людини, що ніколи не говорить правди; (брехливість) 
 якість щирої та прямої людини; (чесність) 
 якість людини, що ніколи не хвалиться своїми успіхами і 

досягненнями; (скромність) 
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 якість хороброї людини, яка не втрачає присутності духу в 
небезпеці.  

 (мужність) 
5. Музична фізкультпауза «Весела руханка». 
Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=6dDs907uDlg 
6. Вправа «Хто уважний?» 

Учні сигналізують цеглинками ЛЕГО правильні відповіді. 
Синя цеглинка  -зовнішнє людське «Я»., 
Зелена цеглинка- людське «Я», 
Червона цеглинка -якою має бути людина. 
-Зеленоока, врівноважена, кучерява, працьовита, веснянкувата,  

мрійлива, струнка, невисока, скромна, чуйна, кирпатенька, тендітна, 
пихата. 

-Добра. Чесна, скромна, правдива, відважна, працьовита. Смілива, 
гарна душею. 
7.   Відгадування загадки. 

Золоті у нього руки: 
Робить зачіски й перуки, 
Підстриже і пофарбує, 
Гарний настрій подарує. 
(Перукар)  

8.   Вправа «Я – перукар». 
Обери зачіску, яка схожа на твою. Намалюй, яку зачіску б тобі хотілось 

мати. Поміркуй, як може змінюватися зачіска, залежно від події.  

 
- Що легше змінити – колір волосся чи його довжину? Колір волосся чи 
зачіску?  
- Як ти думаєш, чому люди інколи хочуть змінити свою зовнішність?  
- Якщо твій друг чи подруга змінить свою зачіску, ти теж зміниш, чи 
залишиш свою? Чому?  
- Чому нам всім подобаються різні зачіски? Кольори одягу?  
- Поміркуй, чи добре було б, якби у всіх були однакові вподобання. Поясни, 
чому ти так думаєш.  
8.  Формування математичних понять. Вимірювання довжини об’єктів.  
- Чим можна виміряти довжину волосся? 
- Давайте виміряємо довжину косичок дівчаток класу і визначимо, у кого 
найдовша косичка. 
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9.   Вправа «Обери об’єкт». Робота в парах. 
- Обведіть ті предмети, які необхідні для догляду за волоссям. Назвіть їх. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.   Аналітико-синтетичні вправи зі словами. 
- Назвіть звуки в слові ЩІТКА. 
- Покажіть цеглинками LEGO DUPLO кількість складів у словах: мило, 
гребінець, шампунь. 
11.   Вивчення правил догляду за волоссям. 
Волосся - прекрасна прикраса людини в будь-якому віці. Гарна зачіска 
додає жінці особливу привабливість. 
Розповідь учителя (корисні поради) 
- Дуже корисно полоскати волосся відваром із суміші сухих трав: 
м’яти, ромашки, шавлії, любистку, звіробою. 
- Ваше волосся полюбляє, щоб його розчісували перед сном – 5-10 хвилин в 
усіх напрямках. Внаслідок цього воно стане густішим, блискучішим та буде 
легко вкладатися. 
- Якщо коротке волосся – розчісують від коренів до кінців, довге – 
навпаки, починають з кінців пасма, і поступово, не смикаючи, 
піднімаються до коренів. 
- Для розчісування волосся краще 
використовувати гребінець з дерева, 
оскільки при використанні пластмасового 
гребінця, створюється напруга. 
- Гребінці раз на тиждень обов’язково 
миють із милом. 
- Росту волосся сприяє настій кореня 
лопуха, який втирають у шкіру. 
- Коли на душі невесело – найкращий засіб 
вимити волосся. Разом з водою змиваються 
«чорні» думки 
12.   Плетіння косичок із ниток. 
Виготовлення закладки у книжку. 
Робота за технологічною карткою. 
Підсумок заняття.  

- З яким настроєм закінчуєте заняття? 
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- Про що дізналися? 
- Чи справдилися ваші очікування? 

14.   Рефлексія. «Щоденник вражень». «Що я дізнався на уроці?» 
 Учні висловлюють свої думки у письмовій формі про те, що 
вонидізналися нового про людину, її організм,  сезонні зміни у природі у 
вигляді малюнків та піктограм. 
 

ПРОБЛЕМНЕ ЗАПИТАННЯ:  
Які зміни відбулися зі мною протягом року  

(у моєму тілі, у моїх знаннях, у моїх інтересах)? 
 

Мета:  
 дати учням уявлення про неповторність кожної людини  

(зовнішність, поведінка, здібності, характер); 
 ознайомити учнів з поняттям «емоція», «настрій»,  
 розкрити їх значення і вплив на здоров’я людини; 
 вчити розпізнавати емоції та вказати на значення посмішки для 

збереження здоров'я; 
 розвивати вміння покращувати свій настрій, спілкуватися з 

однокласниками, дорослими людьми; 
 розширювати та поглиблювати уявлення дітей про розмаїття 

людських відчуттів та почуттів; 
 розповісти учням про правила догляду за одягом та взуттям; 
 поглибити знання про значення гігієнічних навичок; 
  вчити дбати про свою зовнішність; вчити складати розповідь за 

опорними фразами; 
 закріплювати знання про звуки мовлення; 
 вправляти учнів у поділі слів на склади, наголошуванні складу; 
 закріплювати читацькі навички учнів, розуміння прочитаного; 
 розвивати каліграфічні навички письма; 
 збагачувати словниковий запас учнів відповідно до тематики 

тижня; 
 закріплювати вміння порівнювати числа в межах 100; 
 закріплювати знання про властивості геометричних фігур; 
 активізувати пізнавальну діяльність дітей, розвивати самостійне 

мислення, уяву, доказове мовлення; 
 розвивати емпатію, вміння виявляти позитивні емоції, 

контролювати їх, зв’язне мовлення дітей, пам'ять, увагу, фантазію, 
дрібну моторику руки, критичне мислення; естететичні смаки, 
акторські, декламаторські здібності, навички вільного спілкування;  

 виховувати бажання доглядати за кімнатними рослинами, 
використовувати набуті гігієнічні навички у повсякденному житті за 
різних умов, турботу про власне здоров’я, повагу, ввічливість, 
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доброзичливість, вдячність, тактовність, щирість у спілкуванні з 
іншими, естетичні смаки, повагу до людей. 
 

Очікуванні результати учіння: 
 з увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно 

реагує на усну інформацію в діалозі; 
 сприймає монологічне висловлення; 
 ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на 

запитання; 
 ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого 

висловлення; 
 розповідає про те, що його вразило; 
 звертається, вітається дотримуючись норм мовленнєвого етикету, 

використовує ввічливі слова;; 
 спілкується з однокласниками та з вчителем; 
 організує своє робоче місце для навчання; 
 об’єднується з іншими дітьми у групу, в пари  для спільної 

діяльності; 
 називає учасників спілкування, їхні дії та ознаки дій, робить 

висновок про настрій, емоції учасників спілкування; 
 читає правильно та виразно вголос різні тексти, залежно від мети 

читання; 
 розповідає про що текст, відповідає на запитання за змістом 

прочитаного; 
 обговорює зміст і форму простого медіатексту (мультфільм), виявляє 

(з допомогою вчителя / вчительки) очевидні ідеї у простих 
медіатекстах; 

 створює невеликі висловлення надобре відому тему з різною метою 
спілкування; записує їх розбірливо; 

 рукописними буквами аналізує звуковий склад слова (кількість 
складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні 
звуки); 

 порівнює  числа  в межах 100; 
 розрізняє геометричні фігури; 
 здійснює вимірювання величин, маючи вільний доступ до 

необхідних вимірювальних приладів; 
 визначає час за годинником; 
 коментує виконувані дії, вживаючи у мовленні відповідні 

математичні терміни; 
 встановлює логічну послідовність подій або дій; 
 знає правила догляду за кімнатними рослинами та їх умови 

розвитку; 
 розпізнає емоції; 
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 знає вплив позитивних і негативих емоцій на здоров’я людини; 
 описує зміни власних емоцій; 
 досліджує і представляє (на прикладі однолітків і родини) 
неповторність кожної людини, беручи до уваги зовнішність, поведінку, 
характер, уподобання; 
 використовує доречно поширені графічні зображення смайлів; 
 дотримується правил щодо доглядуза своїм тілом, одягом, 
особистими речами; 
 добирає конструкційні матеріали відповідно до їх властивостей для 
виготовлення виробу: папір, тканина, нитки; та інші матеріали; 
 розрізняє види паперу, картону, ниток та визначає сфери їх 
застосування; 
 пришиває ґудзики. 

Обладнання: картки для індивідуальної, парної, групової роботи; 
цеглинки, LEGO кольоровий папір, клей, ватман, нитки, тканина, ґудзики, 
пісня В. Дмитрука «Посміхайтеся», мультфільм «Ведмедик і Той, що живе в 
річці». 

Перебіг заняття 
І частина 

1. Ранкова зустріч. 
1.1. Привітання. 

 Діти стають у коло і разом з учителем промовляють вітання. 
Кожному дню безхмарного неба,  
Кожній дитині веселощів треба. 
Нехай усміхаються люди щодня. 
Доброго ранку! Доброго дня! 
 1.2. Психогімнастика. 

Діти виконують пісню В. Дмитрука «Посміхайтеся». 
Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=isID9MN9zmk 
 

Діти виконують дії, які називає учитель. 
- Посміхніться, «зніміть» посмішку зі свого обличчя долонькою та 

«киньте» своєму сусідові. «Спіймайте» посмішку, «прикрасьте» нею 
своє обличчя. 

- Зобразіть на обличчі радість, «подаруйте» її своєму товаришеві. 
1.3. Оголошення проблемного запитання, яке буде 
досліджуватися. 

-  Ми продовжуємо працювати над темою «Зміни». Дослідимо запитання  
«Які зміни відбулися зі мною протягом року у моєму тілі, в уподобаннях, 
знаннях?»  

 1.4.  Вправа «Очікування». 
- Чого ви очікуєте від сьогоднішнього заняття? 
 - Яким, на вашу думку, воно має бути? 
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- А якими на занятті мають бути діти? 
 - Отже, сподіваюся, ми разом проведемо цікаве, творче, корисне заняття, 
на якому кожен з вас відкриє для себе багато нового. 

1.5. Заповнення щоденних новин. 
 Дата … 
 Місяць… 
 Сьогодні…(день тижня). 
 Який день тижня за порядком? 
 Яка сьогодні погода? 
 Опади… 
Вчитель назначає помічників дня. 
Особливе – зміни в мені .  

2. Мозковий штурм. 
 Учитель демонструє фотографію класу. 

– Погляньте на фотографію. Це — наш клас, у якому живуть 30 «Я», але 
кожен із вас по-своєму унікальний і неповторний. 

– Як ви розумієте слова «неповторність людини»? 
– А щоб краще зрозуміти це, давайте прочитаємо казку                                        
В. Сухомлинського «Пурпурова квітка». 
3. Розвиток читацьких навичок. Робота над змістом казки                           
В. Сухомлинського «Пурпурова квітка». 
Словникова робота. 
Пояснення значення слів: стрепенулась, затремтіли, здригнулася, 

розпрямилися, мерехтіли, пурпурова, червона, яскрава. 
 

Василь Сухомлинський 
ПУРПУРОВА КВІТКА 

 Посеред ночі розтулився пуп'янок троянди. Розправив ніжні 
пурпурові пелюстки. Народилася нова Квітка. Вона була ще не дуже 
красива, пелюстки ще не зовсім випрямились, а одна була й зім'ята. Квітка 
подивилася на зорі, що мерехтіли в небі, тихо здригнулась і прошепотіла: 
 — Уже світає. Треба явитися сонцю в усій красі. На нас, на пурпурові 
наші пелюстки, задивиться весь світ. 
 Пелюстки скинулися. Зім'ята пелюстка випрямилася. На пурпурову 
тканину впала крапля роси, затремтіла і теж стала пурпуровою.Квітка 
випросталася, пелюстки затремтіли, крапля здригнулась і заграла 
переливами пурпурового світла. 
 — Дивіться, — сказала Квітка пелюсткам, — навіть небо на сході стає 
пурпуровим. Це від нашої краси. Увесь світ буде пурпуровий. 
 Сказала це Квітка й завмерла в чеканні. 
 Але пурпурове небо блідло, ставало рожевим, а потім рожево-
блакитним. І Квітка троянди здивовано подивилася навколо. Аж тут 
бачить зелене дерево і на ньому — білу свічку. 
 – Хто ти? — спитала Квітка. — Я каштан. Каштанова Квітка. 
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 – А чого ж ти не пурпурова? Чого ти біла, небо — блакитне, а дерево 
— зелене? 
 — Якби все в світі було однакове, то не було б і краси, — відповіла 
Каштанова Квітка. 

 
Бесіда за змістом прочитаного. 

-  Хто є дійовими особами в казці? (квітка троянди , квітка каштана і 
автор). 
- Чому здивувалася квітка троянди? 
 - Як ви розумієте слова Каштанової Квітки«Якби все в світі було однакове, 
то не було б і краси»? 
4. Аналітико-синтетичні вправи зі словами. 
- Покажіть цеглинками LEGO кількість складів у словах: троянда, каштан. 
- Назвіть звуки у слові ТРОЯНДА. 
5. Розвиток природничих знань. Повторення правил догляду за 
квітами. 
- А для чого , на вашу думку, потрібні квіти ? (Квіти дарують дорогим 
людям , їх садять біля хати для прикраси.) 
- Діти , а які квіти ви знаєте ? (Учні називають ) 
- А зараз гляньте на малюнок. Які з цих квітів ви ще не назвали ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- А чи можна сказати, яка квітка найкраща ?  (Ні). 
- Чому? (Тому ,що кожна квітка гарна по-своєму .) 
- До якої природи належать квіти? (До живої). 
- Чому? Доведіть це. (Вони дихають, ростуть, розмножуються, відмирають). 
- А що треба робити, щоб квіти були гарними ? (За квітами потрібен 
хороший догляд.) 
6. Дослідницька лабораторія. Догляд за кімнатними рослинами. 

Учитель пропонує дітям допомогти дівчинці визначитися, які умови 
потрібні для росту кімнатних рослин. Щоб розвеселити дівчинку 
вчитель пропонує розфарбувати малюнок. 
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Висновок. Для росту кімнатних 
рослин потрібні світло, тепло, 
вода, повітря, розпушування 
ґрунту, обприскування рослин. 

 
 
 
 
 
 

7. Дослідницька робота в групах. 
Завдання кожній групі — стати за зростом, потім — за кольором волосся 
(наприклад, від темніших до світліших), за кольором очей (тільки з карими 
очима). 
— Чи є в класі два абсолютно однакових учня? (Можуть виникнути 
труднощі з близнюками, але можна розповісти про їхні відмінності — як 
психологічні, так і фізіологічні.) 
- А кожна людина - це неповторна особистість. На цілій планеті немає двох 
однакових людей; навіть близнята, котрі зовні дуже схожі, насправді - 
різні, бо у кожного є свої відчуття, своє бачення подій, власне життя. 
А тепер кожен розгляньте уважно лінії своїх долонь. (Необхідно зазначити, 
що в різних людей різні відбитки пальців тощо.) 
- Чим ви схожі? (Ми всі навчаємося в одному класі; живемо неподалік від 
школи; нас навчають одні й ті самі вчителі; ми всі живемо в сім’ях; нас 
лікують дитячі лікарі; країна, у якій ми живемо, –  це Україна.) 
- А в чому полягають ваші відмінності? (Є хлопчики, є дівчатка; у нас різна 
зовнішність; ми по-різному навчаємося; нам подобаються різні уроки; 
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любимо різні ігри; маємо різний стан здоров’я; різні за характером; кожен 
має свою улюблену страву; не всі мають батьків, у декого немає тата.) 
- Діти відрізняються одне від одного бажаннями, діями, творчістю, мріями. 
 Пояснення вчителя. Кожна людина має багато спільного з іншими 
людьми: це й однакова будова тіла, і спеціальні потреби та інтереси, і 
неможливість жити без інших людей, і прагнення свободи, і багато інших 
особливостей, які називаються загальнолюдськими. Кожен із нас 
наділений рисами, які властиві певному співтовариству людей. 
 Отже, у людей багато схожого, і водночас кожен із нас унікальний. 
Якщо гончар зробить 10 000 абсолютно однакових за розміром, за формою, 
за малюнком ваз, то ціна кожної такої вази буде не надто високою. Але 
якщо майстер зробить вазу неперевершеної краси, форми й стилю, нанесе 
на неї унікальний малюнок - її ціна буде набагато вищою. Кожен із нас 
схожий на таку особливу, унікальну вазу, створену за особливим задумом. 
Ваша особистість є дорогоцінною, насамперед, тому, що не існує на світі 
нікого, хто повторював би вас до дрібниць. Отже, кожен має властиві 
тільки йому індивідуальні риси. Відрізняються й наші характери. Як у 
природі кожна квітка має свою красу, так і кожна людина неповторна. 
 Висновок. Кожна людина (дитина) є індивідуальною, унікальною та 
неповторною. Це поєднання зовнішності, поведінки, характеру та 
здібностей людини. 
8.   Вправа «Три малюнки». 
- Візьміть набір кольорових олівців та намалюйте себе тричі. На першому 
автопортреті зобразіть себе таким, яким уявляєте самі. На другому - таким, 
яким бачать вас оточуючі. А на третьому - таким, яким би ви хотіли бути 
насправді. 
 Після виконання завдання вчитель звертає увагу на кольори олівців, 
які використовували учні. Психологи стверджують, що синій колір указує 
на брак дружніх стосунків; зелений - на потребу в самоствердженні; 
червоний свідчить про бажання досягти успіху; жовтий колір 
використовують оптимісти або люди, які прагнуть життєвих змін. 
9.   Гра «Так чи ні?» 
 У різних людей однакові відбитки пальців. Так чи ні? 
 Деякі люди є особливими і неповторними. Так чи ні? 
 Неповторність полягає лише у зовнішності. Так чи ні? 
 Ми відрізняємося одне від одного бажаннями, діями, творчістю, 
мріями. Так чи ні? 
 Кожна людина не має нічого спільного з іншими людьми. Так чи ні? 
 На цілій планеті немає двох однакових людей. Так чи ні? 
 Кожна людина у світі неповторна. Так чи ні? 
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10.   Вправа «Заповни таблицю». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.   Розвиток математичних знань. Порівняння чисел в межах 100. 
Учні порівнюють довжини стоп, довжину волосся, спільні та відмінні 
ознаки. 

 
ІІ частина 

1. Відгадування загадки. 
– До нас сьогодні завітав казковий герой. Відгадайте, хто? 
На сметані замісили. 
На вікні охолодили. 
Круглий бік, скок, скок – 
Покотися …(Колобок) 

2. Робота над зображенням емоцій Колобка. 
- Подивіться на Колобків. Скажіть, що можна 
прочитати на обличчі у цих Колобків? ( Їхній 
настрій, емоції) 
 

3. Розповідь вчителя. 
Людина реагує на світ і на те, що робить сама. А 
виражає почуття емоціями. 
- Що таке «емоція»? 
 Емоція - це душевне переживання, почуття, 
хвилювання. 
 Настрій – залежить від емоцій. 
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4. Гра «Позитивна емоція». 
 Емоції, які зберігають здоров'я, покращують стосунки між 

однокласниками, виражають інтерес до навчання, створюють гарний 
настрій – це позитивні емоції. 

(Учитель називає слова, учні плескають в долоні, коли чують слова, які 
викликають позитивну емоцію.) 

Біг, морозиво, ласкаві слова,  важкі завдання, сварка з батьками, темна 
ніч 

мультфільм, бійка, красива квітка,  хвороба, посмішка, холодна дощова 
погода, обзивання,  самотність, комп’ютерні ігри, смачний торт, запізнення 
на урок , нова іграшка, погана оцінка, канікули. 
5.   Розповідь учителя. 

 - У грі зустрічались предмети і ситуації, які викликали у вас образу, 
страх, незадоволення, злість – це негативні емоції. 

 С т р а х, 
 з л і с т ь, 
 с м у т о к, 
 н е з а д о в о л е н н я, 
 н е д о в і р л и в і с т ь… 

6.  Вправа «Мікрофон». 
 - Як ви думаємо, які емоції потрібні нашому здоров'ю? 
 - Важливо, щоб кожен ранок починався з позитивних емоцій, гарного 

настрою, з посмішки. 
7.  Індивідуальне дослідження «Як змінюється мій настрій протягом 
дня?». 

Вчитель роздає дітям картки, за якими вони протягом дня 
спостерігають за своїм настроєм.  

Завдання.Проведи дослідження «Як змінюється мій настрій протягом 
дня?» Поспостерігай за собою протягом дня, відзнач смайликами свій 
настрій. Обміняйся спостереженнями з однокласниками, знайди схоже й 
відмінне. Поясни, що може впливати на зміни твого настрою?  

 

 
У кінці дня підводить підсумок. Як змінювався настрій, і що впливало 

на його зміну. 
8.   Розвиток математичних знань. Визначення часу за годинником. 

- Покажіть на макеті годинника 7.30 ранку, 12.00. дня, 17.00 вечора. 
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- 

Подивіться на зелений годинник. Котра година на ньому зображена? 
– Котра година зображена на фіолетовому годиннику? 
– Котра година ранку зображена на жовтому годиннику? 
Робота учнів із макетом годинника. 
– Покажіть час, о котрій годині ви прокидаєтеся? О котрій годині 
розпочинаються заняття у школі? 
– Покажіть час, о котрій годині дитина повинна лягати спати. 
Визначення форми годинників. 
– Якої форми ці годинники? 
– Які властивості має трикутник? Квадрат? Чотирикутник? 
– Які геометричні фігури не мають кутів7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Розв’язання проблемного запитання. 
– Що може покращити настрій? (Посмішка, добре справа, лагідне слово, 

весела музика, комплімент). 
10. Хвилинка відпочинку. Гра «Комплімент». 

Мета: розвиток емпатії, вміння виявляти позитивні емоції, 
контролювати їх. 

Діти стають у коло. Ведучий тримає в руці м’ячик, який кидає дитині, 
яка його ловить, після чого говорить їй комплімент. Потім дитина, яка має 
м’ячик, вибирає іншу дитину і повторює процедуру. Гра продовжується, 
поки кожна дитина не отримує комплімент. 
11. Гра «Відгадай емоцію». 
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 (Учні зображають за допомогою міміки загадану емоцію, відгадують.) 
 Радість,  гнів, сум, страх, задоволення,  здивування… 

12. Перегляд уривка із мультфільму «Ведмедик і Той, що живе в 
річці». 

Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=9D4jDhpCmK4 
 - Чому ж злякався Ведмедик? 
 - Як він переміг свій страх і подружився з Тим, що живе в річці? 
 (За порадою мудрого їжака посміхнувся і зробив чудовий подарунок 
своїй матусі.) 

13. Розвиток каліграфічних навичок письма. Вправа «Склади 
прислів’я». Робота в групах. 

Учні в групах із двох частин складають прислів’я. Складені прислів’я 
читають вголос.  

Ласкаве слово, що весняний вітер. 
 Добрі слова дорожчі за багатство. 
 Серце радіє і обличчя квітне. 
 По-доброму сміятися – корисно для здоров'я. 
(На вибір учнів 2 прислів’я записують в зошит біля дошки з 
коментуванням.) 

14. Колективна творча робота. Виготовлення годинника із долоньок 
дітей. 

ІІІ частина 
1. Психологічна вітальня 

1.1. Ознайомлення із законом бумеранга. 
Усі знають, що  бумеранг повертається до  того, хто  його кинув. 

Виявляється, такий самий закон діє  і  в  людських стосунках. 
Підготуйте відрізки гумової тасьми (резинки). 

Додатково:  бумеранг, іграшку “йо-йо” або  язичок-гудок, який 
розкручується, коли в нього дмуть, а потім знову скручується. 
Дослідіть. Обмотайте гумову тасьму навколо пальця, тримаючи 
її зовнішній кінець пальцями другої руки. Спробуйте кілька разів 
розтягнути й відпустити тасьму. 
- Що станеться, якщо відпустити один кінець тасьми? 
- Що  ви  при  цьому відчуваєте? 

Натягніть тасьму, витягнувши одну руку вперед, і скажіть приємні 
слова своєму другові. А тепер відпустіть її  дальній кінець. Тасьма 
повернеться до вас. Так само повертаються до нас наші добрі слова 
та вчинки. 

А  тепер розтягніть тасьму й  скажіть щось образливе. Відпустіть. 
Бачите? Вона також повернулася до вас. Так до нас завжди повертаються 
і наші погані думки, слова та вчинки. 

Розтягніть тасьму знову й  промовте слово “любов”. Тасьма також 
повернулася! 
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Поекспериментуйте з  іншими іграшками, що  створюють “ефект 
бумеранга”. 
Поміркуйте. Ви  дізналися про один із законів нашого життя: все, що ми 
 випускаємо у  світ — думки, слова, дії,  — обов’язково повертається до   
нас (туди, звідки почало свій шлях). 

Даруючи людям поряд з нами дружні думки, лагідні, привітні слова 
і роблячи для них щось добре, ми отримуємо те саме від них. Якщо ми  самі 
добрі й  готові допомогти іншому, то  обов’язково зустрінемо людей, які  
допоможуть нам. 

Дуже добре зміст  “закону бумеранга” передає прислів’я “Що посієш, те  
й  пожнеш”. 
2. Запис прислів’їв у зошит. Робота над змістом прислів’їв.  

Що посієш, те й пожнеш. 
Слово не горобець, вилетить – не спіймаєш. 

3. Проведення досліджень. 
3.1.  «СЛОВО —  НЕ  ПТАШКА». 

Підготуйте. Склянку або чашку з водою, сільничку, сіль “Екстра”, чайні 
ложки за кількістю дітей. 
Поміркуйте. Вода у склянці  — людина, на яку ми сердимося, а сіль  — 
наші слова. 

Сіль розчинилася у воді, зробила її  солоною. Так буває і  тоді, коли наші 
сердиті слова потрапляють у серце іншої людини  – їй стає гірко. Часто 
ми промовляємо образливі слова імпульсивно. А потім шкодуємо. Тоді 
хочеться зробити так, ніби ми ніколи їх не промовляли. Звісно, можна 
попросити пробачення у людини, яку ми скривдили. Але, на жаль, 
повернути свої слова неможливо, як і вилучити сіль, що розчинилася 
у воді, одразу. От  чому треба завжди добре подумати, перш ніж щось 
говорити, зважити  – подарують ваші слова співрозмовникові радість 
чи завдадуть болю. 
Дослідіть. Випийте трохи води зі  склянки. Яка вона на смак? 
Чи подобається він  вам? Чи  приємно пити воду? 

Тепер пригадайте, на кого ви сердиті. Наберіть солі у ложку, промовте 
сердиті слова й висипте сіль у склянку. Перемішайте. 
Відчуйте і  запам’ятайте. Я  зважую свої слова та думки. Намагаюся 
не ображати інших. 

Чи  змінилася вода на  вигляд? Покуштуйте її.  Якою вона стала? Чи  
приємно її  пити? 

Вода стала солоною, майже гіркою. Це допоможе вам побачити те,  що  
зазвичай приховане від наших очей. Проведіть досліди та  зробіть 
висновки, що  стосуються не лише предметів, а й  взаємин між  людьми. 

3.2. «ГОЛОВНЕ - ВСЕРЕДИНІ». 
Підготуйте. Повітряні кульки різних форм і кольорів за кількістю 
учасників. 
Дослідіть. Погляньте на ненадуті кульки. Що ви можете про них сказати? 



 37 

Візьміть кожен по одній кульці та надміть їх. Як вони змінилися? 
Поміркуйте. У  кожного з вас своя кулька. Вони різні за кольором, формою, 
розміром. Уявіть собі, що всі ці  кульки — люди. Кожен з нас наповнений 
диханням життя, немов надута кулька. Часто, дивлячись на людей, 
ми сприймаємо тільки їхній зовнішній вигляд, ніби це повітряні кульки. 
Іноді навіть вважаємо, що це найважливіше. 

Та якщо випустити повітря з  кульки, вона перетвориться 
на безформний клаптик гуми. Надмемо кульку знову – і  от  вона набуває 
об’єму, форми... 

Тож робимо висновок: те, що всередині, важливіше. Саме внутрішній 
вміст надає форму повітряній кульці. А як у людей? Так само! Саме 
внутрішній світ  — думки, почуття, бажання  — головне, бо  в  них  
проявляється характер людини, її сутність. 
Відчуйте і запам’ятайте. Я розумію, що внутрішній світ людини 
важливіший за її зовнішність. 
4. Вправа «Мокрий песик» 

Ця вправа допоможе позбутися негативних емоцій, затаєних образ 
та смутку. 

Уяви, що ти песик, який потрапив під дощ і дуже змок. Тобі треба 
якомога ретельніше струсити із себе краплі води. Починай робити 
це поступово. Спочатку голова, потім плечі, спина, живіт, ноги, а потім 
уже все тіло. Уяви, що ти струшуєш із себе всі образи, погані думки, 
тривоги — все, що заважає тобі бути спокійним і впевненим. Після цього 
заспокойся, заплющ очі й  відчуй, яким легким та оновленим стало твоє 
тіло. 
5. Групова робота «Розподіли». 

На картках зображені різні емоції. 
Завдання: розподіліть емоції на 2 групи – позитивні і негативні. 
Позитивні обведіть зеленим олівцем, негативні – червоним. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Розвиток математичних знань. Порівняння чисел в межах 20. 
- Скільки всього смаглів зображено? 
- Назвіть сусідів числа 12. 



 38 

- Назвіть кількість десятків та одиниць у цьому числі. 
- Яким є це число? (Двоцифровим). 
- Яку кількість позитивних (негативних) емоцій визначили? 
- Яких емоцій більше і на скільки? 
7.  Вправа «Намалюй емоцію». 
Завдання: намалюйте на обличчях дітей різні емоції, підпишіть їх. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІV частина 
1. Бесіда про світ захоплень. 

- Давайте  з’ясуємо,  що  таке  захоплення або хобі?  
 - Як  ви  розумієте  значення  цього  слова?    Правильно, захоплення, 
хобі – це  те, що  нам  подобається  робити  у  вільний  час. 
 - А чи може хобі людини змінюватися? 
- Щ впливає на зміна ваших захоплень? 
- Виконайте завдання на картках і обговоріть у групах, чи змінилися 
ваші уподобання? 

Пригадай і порівняй, як було раніше і як стало тепер. Обведи синім те, що 
тобі подобалося раніше, а зеленим те, що подобається робити зараз.  

Картка для дівчаток. 
 
 
 
 
 
 
 
Картка для хлопчиків. 
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2. Складання діаграми захоплень. 
Учні класу колективно заповнюють (зафарбовують клітинку) діаграму 
захоплень. Аналізують її. 
Спорт, туризм      Танці             Спів           Малювання           Моделювання   Плавання 

 
3. Розвиток математичних знань. Порівняння чисел в межах 30. 

- Скільки дітей люблять малювати? 
- Скільки дітей захоплюються танцями? 
- Скільки люблять співати? 
- На скільки більше дітей захоплюються танцями, ніж туризмом? 
- Скільки учнів захоплюються плаванням? 
- На скільки менше дітей люблять плавати, ніж моделювати?... 

4. Хвилинка відпочинку. Музична фізкультхвилинка «Раз, два, три». 
Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=9GU7Kn_b6oc 
5. Рубрика «В гостях у книги». Робота в групах. 
Обговори з товаришами схожі й відмінні книжкові уподобання:  
- Які книжки є улюбленими з дитинства?  
- Які книжки довелось прочитати за літо?  
- Що у книзі може змінюватися з часом?  
- Що залишається незмінним? Запиши.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Розвиток каліграфічних навичок письма. Колективна робота. 
Запишіть назви комп’ютерних ігор, про які ви дізналися влітку, та 

мультфільмів, які переглянули на канікулах  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
7. Вправа «Вибери і обведи». 
З часом людина стає все більш вправною. Прочитай. Обведи ті вміння, які 

тепер тобі притаманні.  
Картка. 
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Сервірувати стіл, нарізати фрукти, вигулювати домашнього улюбленця, 
складати портфель, ходити за покупками, виносити сміття, застеляти 
ліжко, складати одяг у шафу, вибирати подарунки, прасувати, пилососити. 
8. Складання речень за матеріалом попередньої вправи. 
9.  Розповідь учителя. 

— Чи не забули ви сьогодні вмитися, причесатися, почистити одяг і 
взуття?Чи всі ґудзики на місці? Перевірте, чи маєте ви носову хустинку, 
гребінець. 

— Охайна людина має чисте тіло, акуратно одягнена. Вона викликає 
симпатію, з нею приємно спілкуватися. А людина в зім’ятому одязі, 
брудному взутті, з немитим волоссям має непривабливий вигляд. Людина, 
яка має доглянутий зовнішній вигляд, почувається впевненіше. Охайність 
свідчить проповагу людини до себе і до людей, які її оточують. Крім того, 
охайність і повсякденний догляд за чистотою тіла сприяють зміцненню 
здоров’я. Щоб бути чистим і охайним, потрібно не тільки старанно 
піклуватися прочистоту тіла, а й знати, як обирати потрібний одяг і взуття, 
як утримувати їх у чистоті та порядку. Від цього теж залежить здоров’я. 
Адже одяг і взуття захищають наше тіло від холоду й спеки, від дощу й 
вітру, від травм та інших  ушкоджень. Передусім одяг і взуття мають 
відповідати розміру, бути зручними, не заважати рухам, не стискати будь-
яку частину тіла. Речі слід добирати відповідно до пори року, погоди, події, 
статі, віку тощо. Одягатися відповідно до погоди — означає не тільки 
носити влітку кофтинки, короткі спіднички чи шорти, легкі сорочки, 
футболки, а взимку — шубу чи пальто і тепле взуття. Головне — не 
одягатися занадто тепло, щоб не перегріватися. В одязі треба почуватися 
комфортно: щоб було не спекотно і не холодно. Не варто завчасно 
одягатися занадто легко, а взимку ходити без шапки. Для різних видів 
діяльності потрібний різний одяг і взуття. Так, для занять у школі 
призначено шкільну форму, для спорту — спортивну. Вам слід постійно 
стежити за своїми речами, щоб одяг і взуття були завждичистими, 
непошкодженими. Перевірте, чи всі ґудзики є на ваших речах, чи небрудні 
вони, чи немає плям, чи випрасувані. Знявши одяг, не забувайте вішати і 
складати його до шафи. Доглядайте за своїм взуттям. Його треба чистити, 
якщо воно вологе — слід просушити. Не надягайте мокрого одягу і взуття, 
це завдає шкоди здоров’ю.Не ходіть цілий день у спортивному взутті — 
кедах, кросівках. Не забувайте,що вони призначені для занять спортом. 
Щоб одяг і взуття довго слугували, бережіть їх. 
10.    Бесіда «Одяг і здорова шкіра». 

- Чим укрите наше тіло? 
- Якою є шкіра?  
- Яку роль вона виконує для організму людини? 
- Як одяг допомагає зберегти шкіру здоровою? 
-  Який одяг ми вдягаємо на ніч? 
-  Як називають одяг для уроків фізичної культури? 
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-  Чому потрібно перевдягатися після школи? 
- Які предмети верхнього одягу ви знаєте? 
Запам’ятайте! Чистий одяг допомагає зберегти шкіру здоровою. 

11.   Аналітико-синтетичні вправи зі словами. 
Впишіть назви одягу у клітинки друкованими літерами, поділіть слова на 
склади, поставте наголос. 

 

 
 
12. Бесіда «Як доглядати за одягом?». 
-  Чому з бавовни виготовляють натільну білизну? 
- Чому з вовни виготовляють верхній одяг, трикотаж, шкільну форму? 
- Як доглядати за шкільною формою? 
-  Як доглядати за спортивним одягом? 
13. Пришивання ґудзиків. 

13.1. Ознайомлення з правилами безпечної роботи з голкою. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.2. Показ зразка пришивання найпростішого ґудзика.  
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13.3. Практична робота дітей. 
14.  Розвиток математичних знань. Геометричні фігури. 

- Подивіться на свої ґудзики.  
- Чи всі вони однакові? 
- Чим вони відрізняються? 
 - А чим схожі? 
- Якої вони форми? 
 
- Яку геометричну фігуру вони вам нагадують? 
 - Що ми називаємо колом? 
 
 

 
15. Підсумок заняття.  

- З яким настроєм закінчуєте заняття? 
- Про що дізналися? 
- Чи справдилися ваші очікування? 

- У чому полягає неповторність людини? 
- Яку цінність для України становить кожний із нас? 
16. Рефлексія. «Щоденник вражень». 
Запиши про себе (твої захоплення, інтереси, досягнення, про що мрієте...). 
Доведи, що ти — неповторний. 

 
 

Тиждень 2 
Проблемне запитання: Які зміни відбулися у моєму класі? 

 
Мета:  

 продовжити ознайомлення учнів з правилами поведінки в школі; 
допомогти дітям зрозуміти важливість спілкування, сприяти 
дотриманню прав дитини в школі;  

 навчити співпереживати, слухати;  
 вчити учнів аргументувати необхідність безпечної поведінки в школі 

для збереження життя й здоров’я; 
 спонукати школярів до виконання правил безпечної поведінки в 

школі; 
 формувати навички безпечної поведінки на перервах; 
 ознайомити учнів з поняттям «загартовування»;  
 ознайомити з методами профілактики та засобами зміцнення 

здоров’я; 
 поглиблювати знання дітей про здоровий спосіб життя; 
 розширювати знання учнів про основні права дитини, визначені 

Конвенцією про права  дитини;  
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 вчити виконувати свої обов’язки в школі, в родині;  
 ознайомити учнів із типовим розпорядком дня, розкрити його вплив 

на здоров′я, навчати дітей організовувати свою працю і відпочинок 
та правильно облаштовувати робоче місце в класі і вдома; 

 довести, що уподобання людини можуть змінюватися; 
 сприяти поліпшенню психологічного клімату в класі, налагодженню 

доброзичливих стосунків; 
 розвивати вміння спілкуватися з однолітками, близькими;. 
 закріплювати знання про звуки мовлення; 
 вправляти учнів у поділі слів на склади, наголошуванні складу; 
 закріплювати читацькі навички учнів, розуміння прочитаного; 
 розвивати каліграфічні навички письма; 
 збагачувати словниковий запас учнів відповідно до тематики 

тижня; 
 закріплювати правило переносу слів; 
 закріплювати вміння орієнтуватися у просторі та на площині; 
 закріплювати вміння визначати час; 
 закріпити знання про властивості повітря; 
 активізувати пізнавальну діяльність дітей, розвивати самостійне 

мислення, уяву, доказове мовлення; 
 розвивати емпатію, вміння виявляти позитивні емоції, 

контролювати їх, зв’язне мовлення дітей, пам'ять, увагу, фантазію, 
дрібну моторику руки, критичне мислення; естететичні смаки, 
акторські, декламаторські здібності, навички вільного спілкування;  

 виховувати  дбайливе ставлення до шкільного майна, шкільних 
речей, відповідальність за свої вчинки, дисциплінованість, акуратність 
повагу, ввічливість, доброзичливість, вдячність, тактовність, щирість 
у спілкуванні з іншими, естетичні смаки, почуття поваги та 
взаємоповаги. 

 
Очікуванні результати учіння: 
 з увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно 

реагує на усну інформацію в діалозі; 
 сприймає монологічне висловлення; 
 ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на 

запитання; 
 ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого 

висловлення; 
 розповідає про те, що його вразило; 
 звертається, вітається дотримуючись норм мовленнєвого етикету, 

використовує ввічливі слова;; 
 спілкується з однокласниками та з вчителем; 
 організує своє робоче місце для навчання; 
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 об’єднується з іншими дітьми у групу, в пари  для спільної 
діяльності; 

 називає учасників спілкування, їхні дії та ознаки дій, робить 
висновок про настрій, емоції учасників спілкування; 

 читає правильно та виразно вголос різні тексти, залежно від мети 
читання; 

 обговорює зміст і форму простогомедіатексту (мультфільм), 
виявляє (здопомогою вчителя / вчительки)очевидні ідеї у простих 
медіатекстах; 

 створює невеликі висловлення надобре відому тему з різною 
метоюспілкування; записує їх розбірливо; 

 аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та 
ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); 

 переносить слова з рядка на рядок; 
 добирає спільнокореневі слова; 
 орієнтується на площині та у просторі; 
 демонструє вміння переміщувати об’єкти в заданих напрямках; 
 визначає час за годинником; 
 здійснює вимірювання величин, маючи вільний доступ до 

необхідних вимірювальних приладів; 
 коментує виконувані дії, вживаючи у мовленні відповідні 

математичні терміни; 
 встановлює логічну послідовність подій або дій; 
 описує зміни, що відбуваються з повітрям (розширення під час 

нагрівання і стискання під час охолодження); 
 описує узвичаєні правила життя свого класу, пояснює їхнє значення 

для себе; 
 описує й обмірковує свої права й обов’язки в сім’ї, класі; 
 зауважує і виокремлює зміни, які відбулися у його / її правах (напр., 

звичаї в школі колись і тепер); 
 пояснює роль загартування для зміцнення здоров’я людини. 

 
Обладнання: картки для індивідуальної, парної, групової роботи; 
цеглинки, LEGO, кольорові олівці, пісня В. Дмитрука «Посміхайтеся», 
мультфільм «Лунтик. агартовування», матеріали для проведення дослідів. 

 
Перебіг заняття 

І частина 
1. Ранкова зустріч. 

1.1. Привітання. 
 Діти стають у коло і разом з учителем промовляють вітання. 
Доброго ранку, 
 Ліси і поля! 
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 Доброго ранку, 
 Плането Земля! 
 Щастя й здоров'я 
Всім людям бажаємо. 
 З радістю в школу 
До знань поспішаємо. 

1.2. Вправа «Павутинка»  
- У мене є чарівний клубочок,ми будемо його передавати один одному 

по колу, кожен із вас, отримавши клубочок, розповість (1 речення) 
чим любить займатися зі своїми друзями. 
(ниточку потрібно обмотати навколо свого пальчика) 

- Ось ми дізналися про улюблені заняття своїх товаришів і сплели ось 
таку павутинку. Це павутинка нашого колективу, вона міцна, красива 
й така ж неповторна ,як і наш колектив. 
1.3. Психогімнастика. 

- З яким настроєм ви сьогодні прийшли до школи? 
- Від чого у вас покращується настрій? Тож давайте заспіваємо 
пісню. 

Діти виконують пісню В. Дмитрука «Посміхайтеся». 
Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=isID9MN9zmk 
 

Діти виконують дії, які називає учитель. 
- Посміхніться, «зніміть» посмішку зі свого обличчя долонькою та 

«киньте» своєму сусідові. «Спіймайте» посмішку, «прикрасьте» нею 
своє обличчя. 

- Зобразіть на обличчі радість, «подаруйте» її своєму товаришеві. 
1.4. Оголошення проблемного запитання, яке буде 
досліджуватися. 

-  Ми продовжуємо працювати над темою «Зміни». Дослідимо запитання  
«Які зміни відбулися у класі, у школі». 

 1.5. Вправа «Очікування». 
- Чого ви очікуєте від сьогоднішнього заняття? 
 - Яким, на вашу думку, воно має бути? 
- А якими на занятті мають бути діти? 
 - Отже, сподіваюся, ми разом проведемо цікаве, творче, корисне заняття, 
на якому кожен з вас відкриє для себе багато нового. 

1.6. Заповнення щоденних новин. 
 Дата … 
 Місяць… 
 Сьогодні…(день тижня). 
 Який день тижня за порядком? 
 Яка сьогодні погода? 
 Опади… 
Вчитель назначає помічників дня. 
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Особливе – зміни в класі, у школі .  
2. Вправа «Закінчи речення» 
● Місце, де діти отримують знання, починаючи з 6-7 років, 
називається... (школою). 
 ● У школі навчаються... (учні). 
 ● Їх ще можна назвати... (школярами). 
 ● Навчають дітей у школі... (вчителі). 
 ● Учителів ще можна назвати... (педагогами). 
 ● Вони дають дітям... (знання), учать... (міркування дітей). 
3.       Вправа «Асоціативний кущ». 

 
4.      Аналітико-синтетичні вправи зі словами. 

- Назвіть звуки у слові ШКОЛА. 
- Покажіть цеглинками LEGO кількість приголосних звуків у цьому 
слові. 
 - Покажіть цеглинками LEGO кількість складів у словах: школа, учні, 
учитель, клас. 

5.      Мовні ігри. Добір та запис спільнокореневих слів. 
- Доберіть до слова «школа» спільнокореневі слова, запишіть їх у зошит. 
Школа – школяр, школярка, шкільний. 

6.      Фізкультхвилинка.  
Встали рівно біля парт, 
Починаємо відпочивати. 
Ось зігнули так ручата 
Й полетіли, мов качата. 
Ніжками затупотіли,  
Потім разом всі присіли. 
До сонечка потяглися 
І у боки так взялися. 
Вправо разом нахилились,  
Вліво, щоб не помилились. 
Руки вниз ми опустили 
Й трохи ними потрусили. 
Шию трішки розім’яли 
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І за парти посідали. 
А тепер мерщій до справ, 
Кожен вченим з нас щоб став. 
 
7. Мотивація навчальної діяльності. Слухання казки «Колобок». 
Заглянуло сонечко 
До нас у віконечко. 
 Заглянула казочка 
До нас на урок. 
 Казочка знайома 
Зовсім не нова. 
 Знаємо всі змалку 
Ми оці слова… 
 
 Жили собі дід та баба. Просить дід, спечи баба колобка. А далі? 
Допомагайте.Викотився Колобок на галявину. Озирнувся навкруги: 
скільки чудових квітів, а як вони називаються не знає. Захотів полічити 
барвистих метеликів, що кружляли над квітами, але рахувати не вміє. 
Хотів написати листа бабусі, щоб не турбувалася, але літер не знає. 
Зажурився. Що ж робити? Коли чує сорока на дереві скрекоче: « В школу 
пора! Учитися треба!» Дивиться, а назустріч йому Заєць скаче: 
- Добрий день, Зайчику! Куди це ти так поспішаєш? 
 - Доброго здоров’я, Колобочку! Вибач, ніколи мені з тобою розмовляти, 
йду у лісову школу. 
 - Візьми і мене з сюбою. 
 - Добре, ходімо. 
 Прийшли в лісову школу для зайченят. 
- Як ви думаєте, чому вчать у цій школі зайченят? ( Як плутати сліди, 
ховатися від лисиці, стрибати тощо). 
 - Чи цікаво було Колобку в цій школі? 
 Нецікаво стало Колобку в школі для зайчат, покотився він далі. 
Котиться, котиться, коли бачить: акробатична школа для білченят. 
- Як ви думаєте, чим займаються білченята в своїй школі? 
(Вчаться шукати і ховати горішки, сушити гриби,перестрибувати з гілки 
на гілку тощо). 
 Спробував Колобок перестрибнути з гілки на гілку, але не 
втримався,впав і боляче вдарився. Не захотів більше вчитися в школі для 
білченят і покотився далі. Котиться, котиться,а назустріч йому біжить 
ведмежатко Мишко. 
- Агов, Мишку, добрий день! Куди це ти так біжиш? 
 - Добрий день, Колобку! Пробач, поспішаю у школу боротьби для 
ведмежат. Боюсь спізнитися на урок. 
 - Візьми мене з собою, будь ласка. 
 - Ходімо. 
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- Як ви думаєте, що робили ведмежата у школі боротьби? ( Вчилися 
боротися, захищати слабших тощо). 
 Під час вивчення різних прийомів Колобку добряче нам’яли боки. Не 
витримав Колобок і втік. Котився і заморився, ліг відпочити. Пташки 
співають та й заснув Колобок. 
 Як ви думаєте, куди потрапив Колобок після сну? 
 Колобок потрапив до нашої школи.  Давайте розкажемо йому про 
нашу школу, як вона змінилася за літні канікули, хто такі школярі, які 
правила поведінки у школі треба виконувати. 
8. Дослідження «Що змінилося у моєму класі, школі?». Робота в парах. 
 Проведіть дослідження, що змінилося, а що залишилося незмінним у 
школі. Відзнач зеленою позначкою, що залишилось незмінним, іншим 
кольором – те, що змінилось в класі й у школі після літа. Які з цих змін для 
вас  важливіші?  
Що б  хотілось змінити у школі і класі з того, що ще не змінилось? 
Запишіть.  
Картка.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
9. Розвиток математичних знань. Розміщення об’єктів у просторі та на 
площині. 
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- Розгляньте фото класної кімнати. 
- Де знаходиться дошка? (Посередині стіни) 
 -  Що знаходиться від дошки зліва? Справа? 
- Що знаходиться над дошкою? 
- Котру годину показу годинник? 
- Що знаходиться посередині класної кімнати? (Стіл) 
- Скільки парт ви нарахували? Стільців? 
- Що можна сказати про їхню кількість? 
- Які предмети мають форму прямокутної геометричної фігури? 
- Якої форми глобус та годинник? 
- Що називаємо колом? 
10. Вправа «Фантазери». Створення колажу «Клас моєї мрії». 
   - Намалюй класну кімнату своєї мрії. (Учні малюють малюнки, 
наклеюють їх на ватман, створюють колаж. Розповідають про свої мрії). 
 

ІІ частина 
1. Складання правил. 
   Ви вже школярики і навчаєтесь у школі. Але щоб перебувати в ній, 
потрібно дотримуватись певних правил. Як ви гадаєте, потрібно 
поводитись у школі? (З допомогою вчителя учні називають правила) 
1.Поводитися тихо. 
2.Приходити вчасно. 
3.Коли хочеш щось сказати, потрібно руку підіймати. 
4.Вміти слухати. 
5.Бути добрим і веселим. 
6.Допомагати один одному. 
7.Не брати чужого. 
8.Казати лише правду. 
9.Не перебивати того, хто говорить. 
10.Завжди допомагати слабшому. 
2. Колективне обговорення «Правила життя класу». Робота в 
групах. 

-  Обговоріть, чи мають змінитися правила шкільного життя у 2 
класі? Запишіть правила, що змінилися та ті, що залишилися 
незмінними. Придумайте до кожного символічне позначення.  

Картка. 
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3. Розв’язання проблемних ситуацій. Робота в групах. 

- Розгляньте малюнки і дайте відповіді. 
- Чи порушують діти правила поведінки? Пояснити. 

 
І група  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ІІ група 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

ІІІ група 
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IV група 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Обговорення в групах (секретар – малює, спікер – робить 
презентацію, секундант – слідкує за часом). 

- Презентація ідей груп. 
4. Розвиток читацьких навичок учнів. Читання правил поведінки. 
Правила поведінки у вестибюлі та коридорі 

Пролунав веселий дзвоник. 
Відпочити час настав. 
На перерву хлопчик Петрик 
Вибігає швидко сам. 
 
Не дивіться, що маленький 
Невгамовний він у нас. 
Зносить Петрик на перерві 
І дівчаток, і хлоп’ят. 
 
Все встигає він зробити: 
І по східцях походити, 
І дівчаток подражнити, 
Розштовхати всіх навколо. 
Він – загроза для всієї школи. 
 
Знов лунає шкільний дзвоник, 
Кличе всіх нас на урок. 
Входять дітлахи похмурі. 
Петрик ззаду, як в’юнок. 
 
Вчителька здивовано питає: 
-   Що сталося, малі? 
-   Нас Петрик ображав, 
-   Бив, дражнив, штовхав. 
А хлопчик на це відповідає: 
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- Такого просто не буває. 
Я ж нікого не чіпав, 
Спокійнісінько стояв. 

5. Бесіда за змістом вірша. 
- Що ви можете сказати про Петрика? 
-  Чи безпечна його поведінка? 
-  Чим може вона закінчитися? 
- Які поради ви дали б хлопчику? 

6. Екскурсія по коридору. 
(Діти разом з учителем виходять в коридор). 
 
6.1. Повторення правил поведінки під час перерви. 
o На перерві не бешкетуй, не кричи, розмовляй напівголосно; 
o У коридорах школи рухайся спокійним кроком, без шуму; 
o Акуратно й уважно користуйся дверима, не став руки у дверні 

отвори, не бешкетуй, не ляскай дверима; 
o На сходах не перегинайся через поруччя, дивися собі під ноги, 

тримайся правої сторони; 
o Не бігай по сходах, не штовхай тих, що йдуть попереду, не смикай 

дітей за рюкзаки, не став підніжки, не зупиняйся у дверях і проходах; 
o Не сміти; 
o Не ображай однокласників і не сварися з ними; 
o Грайся з друзями у цікаві ігри, не порушуючи правил безпечної 

поведінки. 
 

6.2. Вимірювання довжини коридору рулеткою. 
 
6.3. Визначення розташування об’єктів, що знаходяться у коридорі. 
(Діти стають обличчям до класу). 
- З якої сторони від вас знаходиться роздягальня? 
- З якої сторони від вас знаходяться вікна? Скільки їх? 
- Що знаходиться від вас справа? Зліва? 

 
7. Створення проблемної ситуації. 

Вчителька каже дітям: 
- Зараз ми з вами діти пограємо в гру «Струмочок». 
Діти шикуються по два. Розпочинається гра. Один із хлопчиків ставить 
дівчинці підніжку. Вона падає, починає плакати. 
Учитель: 

- Що сталося, Оленко? 
- Мені підставив підніжку Павло. Мені дуже боляче. 
- Павло схвильовано: 
- Вибач! 
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Обговорення ситуації. 
- Яку травму може отримати дівчинка? 
-  Які правила безпеки порушив хлопчик? 
  

8. Вивчення правил знаходження у спортивному залі. 
o На уроки фізичної культури приходь у спортивній формі; 
o Без дозволу вчителя не вилазь на спортивні знаряддя; 
o Будь уважним, чітко виконуй вказівки вчителя, не порушуй правила 
гри. 

 
9. Проведення дослідження «Чи змінилася твоя сила?». 
- Як ти відчуваєш, чи змінилася твоя сила? А сила волі? Чи є щось, чого тобі 
не вдавалось зробити раніше, а тепер ти можеш? Наведи приклади. 
Поясни, чому.  
 

Картка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Розкажи, що допомагає тобі зміцнювати своє тіло? Спробуй переконати 
своїх однокласників у правильності свого способу стати сильнішим.  
10. Розповідь з елементами бесіди. 

- Ви всі бажаєте бути здоровими? А що ж це означає – бути здоровими? 
- А де ж для цього взяти сили? 
- Що ж таке загартованість? Це, діти, коли ваш організм може 

витримати будь-які погодні явища. Адже ми перебуваємо у тісному зв’язку 
з навколишнім середовищем. На наш організм впливають різні погодні 
умови: дощ, спека, холод, - і стійкість організму знижується. Ви починаєте 
хворіти на застудні захворювання. Щоб опір організму підвищився, слід 
його загартовувати. 
11. Відгадування загадок. 
- Що ж нам допомагатиме загартовуватися? Відгадайте загадки.  
Нею миємось щодня 
Це основа для життя 
Як нема її – біда 
Звісно, діти, це …    (вода). 
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Самотнє вогняне око по світу походжає, 
Усюди, де буває, поглядом зігріває.    (Сонце) 
Носом ми його вдихаємо,  
як побачити – не знаємо.     (Повітря) 
- Отже вода, сонце, повітря – це природні чинники, які допомагають 
загартовувати організм. 
- До якої природи відносяться ці чинники природи? 
 - Хто з вас загартовує свій організм? 
- Як треба загартовуватися? 

Матеріал для вчителя.  
  Вода – наш перший помічник у загартовуванні. Є такі види 
загартовування водою: обтирання, обливання, контрастний душ, купання. 
Які ж ми маємо знати правила загартовування водою? 
 Обтирай тулуб змоченими у воді руками, а потім енергійно розітри 
шкіру рушником до відчуття приємної теплоти. 
 Найкращий час для загартовування водою – ранок, після фізичної 
зарядки. 
 Для загартовування водою використовуй душ. Спочатку температура 
води повинна бути 36 градусів, а потім її поступово знижуй до 20 – 15 
градусів. 
 Чудовий вид загартовування – холодні ванни для ніг. Найкращий час 
– перед сном. 
 Влітку купайся і плавай у штучних і природних водоймах. 
 Сонячні промені теж допомагають загартовувати організм. За їх 
допомогою у вашому організмі виробляється вітамін D. А він необхідний 
для росту, розвитку людини, захисту організму від інфекцій. А які ж 
правила загартовування сонцем? Не перегрівайтеся! 
 У перші дні засмагай на сонці не більше 10 хвилин. 
 Найкраще засмагати до 11 години ранку й після 17 години дня. 
 Захищай голову від сонячних променів. 
 Є такі правила загартовування повітрям: 
 Щоденно гуляй і грайся на свіжому повітрі. 
 Роби повітряні ванни у літню пору – на вулиці, взимку – в кімнаті, 
відкривши кватирку. 
 Одягайся за погодою – не перегрівай свій організм теплим одягом. 
 Спи з прочиненою квартиркою. 
12. Перегляд мультфільму «Лунтик. Загартовування» (з подальшим 
обговоренням). 
13. Гра «Так чи ні». 
 Чиста вода – для хвороби біда. 
 Корисно ходити босоніж, де чисто. 
 Улітку треба ходити в теплому одязі. 
 Здоров’я дитини залежить від її поведінки. 
 Приймати повітряні ванни – корисно. 
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14. Розвиток природничих понять. Проведення дослідів. 
Повітря, властивості повітря. 
Мета досліду: сформувати  уявлення про властивості повітря, його склад, 
значення і розташування у природі. 
Матеріали для досліду:порожня склянка, посудина з водою, шматочок 
грунту, крейди, цукру, ложечка, шматок тканини, свічка, сірники,повітряна 
кулька. 
Опис досліду. Зануримо порожню склянку догори дном у посудину з 
водою. Вода не заходить у склянку. 
Висновок.  Повітря в склянці займає простір. 
У посудину з водою  кинемо шматочок ґрунту, крейди чи цукру. З 
посудини виходять бульбашки. 
Висновок. Повітря є всюди. 
Зануримо в склянку ложечку або кольорову маленьку іграшку. Зробимо 
глибокий вдих носом. 
Висновок. Повітря прозоре, безбарвне, не має запаху, газоподібне. 
У посудину з водою опустимо порожню колбу догори дном. Нагріємо колбу 
руками. Не виймаючи колби з води, накрийте мокрою холодною тканиною 
(бажано змочити тканину льодовою водою). 
Висновок. Повітря при нагріванні розширюється, при охолодженні 
стискається. 
Підпалюємо свічку, що стоїть на підставці. Простежимо, як горить свічка, 
потім накриємо свічку склянкою свічка згасла. 
Висновок. Кисень, що міститься в повітрі, підтримує горіння, дихання. 
Після обмеження кисню свічка згасає. Без кисню не може бути вогню. 
Виготовимо змійку і вітрячок. Піднесемо їх до гарячої батареї. Куди 
рухається повітря? 
Висновок. Тепле повітря піднімається вгору.  
А тепер піднесемо змійку до відкритої кватирки. 
Висновок. Холодне повітря опускається вниз. 
Натягнемо повітряну кульку на балон і поставимо його у гарячу воду. 
Повітряна кулька почне збільшуватися. 
А тепер покладемо надуту повітряну кульку до холодильника за півгодини 
кулька зменшиться.  
Висновок. Повітря при нагріванні розширюється, а при охолодженні 
стискається. 
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ІІІ частина 
 

1. Вправа «Розшифруйте слово». 
 дїяьалн ( їдальня) 
2. Аналітико-синтетичні вправи зі словами.  
- Назвіть звуки у слові ЇДАЛЬНЯ. 
- Поділіть слово на склади. 
- Як це слово можна перенести із рядка на рядок? 
3.     Міні – сценка (читає вчитель). 

Їдальня. 
Три хлопчика їдять булочки і п’ють чай. 
Перший хлопчик: 
- Я вчора почув такий цікавий анекдот! Слухайте! 
- Прийшов дядька до доктора та каже: 
- Докторе, в мене у вухах дзвоники роздаються. 
- А ви на них не відповідайте, слухалку не знімайте. 

Діти починають сміятися. Другий хлопчик поперхається. Діти 
починають стурбовано стукати його по спині. 
4.  Обговорення. 
- Які правила поведінки в їдальні порушили діти? 
-  Чим може закінчитися ця історія? 
5. Розвиток зв’язного мовлення учнів. Робота з ілюстрацією. Робота в 
групах. 
- Хто з цих дітей порушує правила поведінки у їдальні? Як це відбувається? 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Складня та читання правил поведінки у їдальні. 

Правила поведінки в їдальні. 
- У їдальню не забігай, а заходь спокійно. 
- Сядь за стіл і побажай друзям: "Смачного!". 
- За столом сиди прямо, не клади лікті на стіл, ногу на ногу, не штовхайся. 
- Не їж поспіхом, пережовуй ретельно їжу, не плямкай. 
- Не розмовляй, не смійся. 
- Не грайся хлібом, не розкидай його. 
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- Подякуй кухарям і черговим за смачний обід. 
7. Дослідження «Мої улюблені страви». 
Проведи дослідження. Порівняй себе тепер рік тому, назви і запиши п’ять 
своїх улюблених страв і напоїв і членів своєї родини. Які у вас на сьогодні 
улюблені страви? Розкажи про свої уподобання товаришам. Знайди тих, 
чиї уподобання схожі з твоїми.  

- Чому навіть в одній родині у всіх різні уподобання? 
- Чи можуть змінюватися смаки, уподобання  людини? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Руханка «Якщо весело живеться». 
Звучить пісня «Якщо весело живеться». 
Пропоную учням стати в коло та повторювати рухи. 
Якщо весело живеться, роби так. 
(плескають у долоні) 
Якщо весело живеться, роби так. 
(плескають у долоні) 
Якщо весело живеться, 
(три останні фрази співають усі разом) 
Друг хай другу усміхнеться. 
(усміхаються сусідам праворуч і ліворуч) 
Якщо весело живеться, роби так. 
(плескають у долоні) 
Якщо весело живеться, роби так. 
(один підскок) 
Якщо весело живеться, роби так. 
(один підскок) 
Якщо весело живеться, 
(три останні фрази співають усі разом) 
Друг хай другу усміхнеться, 
(усміхаються сусідам праворуч і ліворуч) 
Якщо весело живеться, роби так. 

(один підскок). 
9. Запис слів під диктовку. Повторення правила переносу слів з рядка 
на рядок. 

Завдання: записати слова, поділити рискою для переносу. 
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Слова для запису (улюблені страви дітей): вареники, куліш, суп, борщ, 
тістечко, деруни, риба, ковбаса, салат, компот. 

10.  Обговорення проблемних ситуацій. Робота в групах. 
Розгляньте малюнки. Позначте червоним кольором кружечок біля 
школяра, який порушує шкільні правила. Обґрунтуйте свою думку.  

 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

11. Вивчення віршованих правил. 
 
● Вчасно йди завжди до школи 
Та не спізнюйся ніколи. 
 Вчись раніше пробудитись, 
 Щоб до школи не спізнитись. 
  
● Слухай вчителя уважно 
І веди себе поважно. 
 Щоб чогось не пропустити 
Та все добре зрозуміти. 
● На уроці не гукай, 
 Завжди руку піднімай. 
 Там, де шум і крик буває 
Працездатності немає. 
  
● На перерві в ігри грайся, 
 А не бігай, не штовхайся. 
 Як ведеш себе негоже — 
Завжди травма бути може. 
 По перилах не з'їжджай. 
 В гру на східцях теж не грай. 
 Сходи — це вже небезпека 
Й до біди тут недалеко. 
12. Рефлексія. Вправа «Побажання». 
 Побажайте один одному виконати те, чи інше правило, яке вивчили 
сьогодні на уроці. (По черзі говорять діти). 
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ІV частина 
 

1. Вправа  «Поличка мудрих книжок».Словникова робота. 
-  Чим відрізняється право від обов’язків? 
-  Право - дозвіл, можливість робити щось в результаті якоїсь 

дії.  
Обов’ язок  - те, що слід неодмінно виконувати.  

А саме: 
Старанно вчитись.            
Дотримуватись правил розпорядку школи.                                                                    
З повагою ставитись до своїх батьків, учителів, людей старшого віку.                              
Піклуватись про членів своєї родини.                                                                                 
Допомагати старшим.                                                                                                        
Доглядати за молодшими і слабшими .                                                                               
Підтримувати чистоту і порядок робочого місця.                                                                

2. Обговорення проблемного запитання в групах. 
Поміркуйте, яким би став світ, якщо людина перестала би 
виконувати свої обов’язки? 

3. Усне тестування.  
Які права ти маєш ?  
На рівність з іншими  
Відпочинок і дозвілля  
На висловлювання власної думки  
Повноцінне харчування  
Любов і піклування  
На медичне обслуговування  
На навчання 
На лінь  

4. Складання квітки прав дитини. Робота в парах. 
Діти складають чарівну квітку, 
на пелюстках якої написані 
права дітей, кожна пара 
озвучує квітку. 
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5. Складання та запис прислів’я. 
А тепер спробуйте скласти прислів’я. 
Усі різні у але ми рівні правах  

6. Гра «Так чи ні». 
Згадайте казку Г.Х.Андерсена «Гидке каченя». 
1) Чи всі герої казки ставилися один до одного, як брати?  
а) так: б) ні.  
2. Чи повинні герої казки мати однакові права незалежно від свого 
походження?  
а) так: б) ні.  
3. Чому мешканці пташиного двору ображали гидке каченя?  
а) воно було найрозумніше;  
б) воно було не таке, як інші; 
в) воно було найввічливіше.  
–  Які висновки ми з вами можемо зробити?  
–  Як треба ставитися до рідних, друзів, оточуючих? 

7. Вікторина «В гостях у казки». «Правопорушення серед казкових 
героїв». 

1. Чи правомірно діяв Вовк у мультфільмі «Ну, постривай!», хапаючи 
чужі транспортні засоби і кидаючись у погоню за Зайцем?  
а) так:  
б) ні.  
в) у нього не було іншого виходу.  
2. Який злочин учинили проти Дюймовочки окремі персонажі казки?  
а) шахрайство;  
б) викрадення;  
в) розбій.  
3. Який злочин учинила Снігова королева?  
а) шахрайство;  
б) викрадення;  
в) розбій.  
4. Хто з тварин в казці «Колобок» учинив найнебезпечніший злочин? 
 а) вовк;  
б) лисиця; 
 в) ведмідь. 

8. Фізкультхвилинка. 
Час наступає взятись за діло  
І повернутись вправо і вліво.  
Двічі «наліво», двічі «направо» 
 - Зробимо чітко, діти, цю вправу.  
Двічі «наліво», двічі «направо» -  
Будемо мати гарну поставу. 

9. Гра «Потрібна допомога!». Робота в групах.  
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Клас поділити на чотири групи. Кожній групі призначають номер (101, 
102, 103, 104). Учитель «робить виклик» - тобто повідомляє про небезпеку 
і просить допомогти. Та служба, яка може зарадити в даній ситуації, 
голосно називає номер, за яким слід звернутися. 

 Наприклад: - Пустуни в підвалі будинку розпалили вогнище, виникла 
пожежа. Потрібна допомога! Телефонуйте - …!  

- Старенький дідусь знепритомнів на сходах. Викликаю швидку 
допомогу - …!, і т.д. 
10. Робота із малюнками. Режим дня школяра. 

Розпорядок дня – це щоденний порядок дій, що повторюються. 
Розпорядок  або режим  дня - це розумний  розподіл часу протягом дня, 
при якому правильно чергуються праця і відпочинок. 
 
- Чи може людина змінювати свій розпорядок дня? 

-  Розгляньте малюнки.  Що роблять діти? Дайте їм імена. Складіть 
речення. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Орієнтовні відповіді 
• Галинка прокинулася. 
• Петрик вранці застеляє постіль. 
• Сашко робить ранкову зарядку. 
• Наталка вмивається. 
• Оленка снідає. 
• Маринка йде до школи. 
• Павло і Даринка вчаться у школі. 
• Оксана обідає. 
• Юрко катається на ковзанах. 
• Іринка вечеряє. 
• Надійка грається. 
• Андрійко спить. 
— Біля кожного малюнка впишіть відповідну частину доби: ранок —                  
р, день — д, вечір — в, ніч — н. 
— Розкажіть про розпорядок дня дітей. 
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— Коли прокинулася Галинка? 
— О котрій годині Сашко робить зарядку? 
— О котрій годині Наталка вмивається? 
— О котрій годині Оленка снідає? 
— О котрій годині у Маринки починаються уроки у школі? 
— О котрій годині Оксана приходить зі школи й обідає? 
— О котрій годині Юрко катається на ковзанах? 
— О котрій годині Іринка вечеряє? 
— О котрій годині Андрійко лягає спати? 
►► Висновок 
Правило 1. Роби все вчасно, в усталеному порядку. 
Правило 2. Ніколи не спізнюйся. 
Правило 3. Учися користуватися годинником. 
 
11.    Розвиток математичних знань. Визначення часу за макетом 
годинника.  

- Змоделюйте на годиннику 9.00 ранку, 11 годин ранку, 13.00, 14 год 25 
хв, 17 год 15 хв, 20 год 30 хв, 21.00 
12. Проведення дослідження «Мій режим дня». 
 Поспостерігай, порівняй і відміть, о котрій годині ти прокидаєшся і 
лягаєш відпочивати у будні та у вихідні дні. Познач час. Обговори в колі з 
однокласниками, у кого схожі результати.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13.    Тематичне малювання «Мій ранок». Конкурс малюнків. 
14.   Підсумок заняття.  

- З яким настроєм закінчуєте заняття? 
- Про що дізналися? 
- Чи справдилися ваші очікування? 
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15.   Рефлексія. Гра «Справжні школярі». 
- Я зараз буду розповідати, які у мене діти – справжні школярі! Якщо я 
раптом помилюсь, ви не мовчіть,а обурюйтесь. А як це можна зробити? 
Ну, наприклад - топати ногами. І так, якщо я говорю правильно – хлопаємо, 
неправильно – топаємо. 

- Мої діти, коли хочуть відповідати, руку піднімають.(+) 
- Коли чують дзвоник на урок – ховаються під парти.(-) 
- Якщо чують слово «хором» відповідають голосно хором.(+) 
- Коли вчитель говорить на уроці «добрий ранок» - відповідають 
голосно.(-) 
- Мої діти знають, що у школі найважливіші перерви.(-) 
- Мої діти знають всі правила і намагаються їх дотримуватись.(+) 
- Мої діти самі найкращі.(+) 

А це тому, що: 
У нас немає ТИ 
У нас немає Я. 
Ми – єдиний клас, 
Ми – одна сім’я. 
 

Проблемне запитання:  
Що змінилося, а що не змінилося у школі протягом року? 

Мета:  
 розповісти учням як змінилася школа для школярів; 
 закріпити уявлення учнів про дружбу і товаришування;  
 допомогти учням зрозуміти духовну цінність дружби, дати 

можливість відчути радість від творення добра іншим; 
 поглибити знання учнів про правила безпечної поведінки в школі;  
 учити організовано евакуюватися з різних приміщень школи;  
 учити дітей правил переходу проїжджої частини дороги, 

розпізнавати дорожню розмітку;  
 поглибити знання учнів про правила пішохідного руху; 
  вчити уникати небезпеки на дорозі, визначати напрямок руху 

транспортних засобів;  
 учити вибирати безпечний маршрут від дому до школи; 
 ознайомлювати учнів із вулицями, що розташовані навколо школи; 
 розвивати вміння спілкуватися з однолітками, близькими;. 
 закріплювати знання про звуки мовлення; 
 вправляти учнів у поділі слів на склади, наголошуванні складу; 
 закріплювати читацькі навички учнів, розуміння прочитаного; 
 розвивати каліграфічні навички письма; 
 збагачувати словниковий запас учнів відповідно до тематики 

тижня; 
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 закріплювати правило написання власних назв іменників; 
 закріплювати вміння орієнтуватися у просторі та на площині; 
 вчити розрізняти різновиди ліній; 
 навчити вимірювати довжину ламаної лінії; 
 активізувати пізнавальну діяльність дітей, розвивати самостійне 

мислення, уяву, доказове мовлення; 
 розвивати емпатію, вміння виявляти позитивні емоції, 

контролювати їх, зв’язне мовлення дітей, пам'ять, увагу, фантазію, 
дрібну моторику руки, критичне мислення; естететичні смаки, 
акторські, декламаторські здібності, навички вільного спілкування;  

 виховувати відповідальність  за свої  вчинки,  дисциплінованість 
пішоходаакуратність, повагу, ввічливість, доброзичливість, 
вдячність, тактовність, щирість у спілкуванні з іншими, естетичні 
смаки, почуття поваги та взаємоповаги. 

Очікуванні результати учіння: 
 з увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно 

реагує на усну інформацію в діалозі; 
 сприймає монологічне висловлення; 
 ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на 

запитання; 
 ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого 

висловлення; 
 розповідає про те, що його вразило; 
 звертається, вітається дотримуючись норм мовленнєвого етикету, 

використовує ввічливі слова; 
 спілкується з однокласниками та з вчителем; 
 організує своє робоче місце для навчання; 
 об’єднується з іншими дітьми у групу, в пари  для спільної 

діяльності; 
 називає учасників спілкування, їхні дії та ознаки дій, робить 

висновок про настрій, емоції учасників спілкування; 
 читає правильно та виразно вголос різні тексти, залежно від мети 

читання; 
 створює невеликі висловлення надобре відому тему з різною 

метоюспілкування;  
 аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та 

ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); 
 добирає спільнокореневі слова; 
 записувє власні назви іменників з великої літери; 
 орієнтується на площині та у просторі; 
 демонструє вміння переміщуватиоб’єкти в заданих напрямках; 
 розрізняє ламану, криву, пряму лінії; 
 знаходить довжину ламаної лінії;  
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 коментує виконувані дії, вживаючи у мовленні відповідні 
математичні терміни; 

 встановлює логічну послідовність подій або дій; 
 знає, які зміни відбулися в школі з роками, як змінилася школа для 

школярів; 
 обирає безпечну дорогу, розробляє безпечний маршрут до / зі 

школи з урахуванням правил дорожнього руху; 
 дотримується правил пішохода; 
 під час виникнення небезпечних ситуацій, вирішує, як діяти у 

школі; 
 користується планом евакуації школи у разі небезпеки; 
 знає свою домашню адресу; 
 домовляється з однокласниками про доброчинні правила взаємодії . 

Обладнання: картки для індивідуальної, парної, групової роботи; 
цеглинки, LEGO, кольорові олівці. 

Перебіг заняття 
І частина 

1. Ранкова зустріч. 
1.1. Привітання. 

 Діти стають у коло і разом з учителем промовляють вітання. 
Доброго ранку, 
 Ліси і поля! 
 Доброго ранку, 
 Плането Земля! 
 Щастя й здоров'я 
Всім людям бажаємо. 
 З радістю в школу 
До знань поспішаємо. 

1.2. Вправа «Приємні побажання»  
  Усі учасники зустрічі, утворивши коло, сильно труть свої руки, потім 
«віддають» тепло своїх долоньок  сусідам праворуч і ліворуч, посміхаються 
і говорять компліменти. 

1.3. Психогімнастика. 
У мене зараз дуже гарний настрій. А у вас? 

У кожної дитини на парті 2 квітки різних кольорів: червона символізує 
гарний настрій, синя – сумний. Виберіть ту квітку, яка відповідає вашому 
настрою. Покажіть мені. (Опитування.) 

– Я хочу, щоб гарний настрій у вас не закінчився до кінця уроку. 
 

Діти виконують дії, які називає учитель. 
- Посміхніться, «зніміть» посмішку зі свого обличчя долонькою та 

«киньте» своєму сусідові. «Спіймайте» посмішку, «прикрасьте» нею 
своє обличчя. 
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- Зобразіть на обличчі радість, «подаруйте» її своєму товаришеві. 
1.4. Оголошення проблемного запитання, яке буде 

досліджуватися. 
- Ми продовжуємо працювати над темою «Зміни». Продовжимо 
досліджувати, які зміни відбулися у нашій школі. 

 1.5.  Вправа «Очікування». 
- Чого ви очікуєте від сьогоднішнього заняття? 
 - Яким, на вашу думку, воно має бути? 
- А якими на занятті мають бути діти? 
 - Отже, сподіваюся, ми разом проведемо цікаве, творче, корисне заняття, 
на якому кожен з вас відкриє для себе багато нового. 

1.6. Заповнення щоденних новин. 
 Дата … 
 Місяць… 
 Сьогодні…(день тижня). 
 Який день тижня за порядком? 
 Яка сьогодні погода? 
 Опади… 
Вчитель назначає помічників дня. 
Особливе – зміни у школі .  

2. Робота над ілюстраціями до оповідання І. Франка «Грицева 
шкільна наука». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Що зображено на малюнку?  
- Чому ви так думаєте?  
- Коли відбуваються події?  
- Що наштовхнуло тебе на цю думку?  
- Такою була школа майже сто років тому.  
- Що вам сподобалося у старій школі, а що ні? 
- Як ви думаєте, чи змінилася школа від того часу? 
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- Чим саме? 
- Знайди спільне і відмінне серед шкільних предметів на картині й у 
твоєму класі. 
3. Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді за опорними 
словами та словосполученнями. 
 Прочитай слова і словосполучення зі словника. Використай їх, щоб 
розповісти, що тобі подобається у твоєму класі й школі.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Проведення дослідження «Що змінилося у моїй школі?» 
Запиши відповіді на питання  
- Скільки учнів було у твоєму класі минулого року? (30) 
- Скільки учнів у твоєму класі цього року?  (30) 
- Як змінилась кількість учнів у твоєму класі? (збільшилась, зменшилась, 
не змінилася).  
Запитай у секретаря директора школи, запиши:  
- Скільки у школі з’явилося першокласників? (100) 
- Скільки нових учнів, окрім першокласників, прийшли до школи?  (20) 
- Скільки учнів пішли в інші школи? (12) 
 - Скільки з’явилося нових учителів? (6) 
- Скільки з’явилося нових працівників, окрім учителів? (5) 
Де відбулися найбільші зміни? Підкресли.  
Першокласники Нові учні Учні, які пішли в інші школи  
Нові вчителі Нові працівники 
5. Розвиток математичних знань учнів.  

5.1. Робота з попередніми даними. 
- Назвіть сусідів чисел 30,20, 12, 6. 
- Назвіть одноцифрові числа (6,5) 
- Назвіть двоцифрові (20, 30, 12) 
- Назвіть трицифрове число (100) 
- Назвіть круглі числа (20,30,100)  
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 5.2. Робота над планом класу. Орієнтування у просторі. 
 Коден учень отримує план розташування парт класу.Жовтим 
кольором виділи місце, де ти сидів минулого року, а зеленим – де твоє 
місце тепер. Познач дошку, шафи, стіл учителя, ігровий куточок.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Назвіть предмети, яких у класі по одному. 
- Яких предметів стільки, скільки учнів у класі? 
- З ким ти сидів/ла у минулому році? 
- З ким у цьому? 
6. Розвиток каліграфічних навичок письма. 
- Скільки у тебе друзів у школі? 
- Не так давно, рік тому, коли ви зійшлися на шкільному подвір’ї, не всі ви 
знали один одного.Та навчання в одному в одному класі об’єднало вас. І ви 
стали друзями.  
- Доберіть спільнокореневі слова до слова ДРУГ (Дружба, дружні, зрузі). 
- Ми з вами все говоримо - дружба, друзі... А що воно таке - дружба? 
Давайте обґрунтуємо свою думку. 
Дружба — це почуття ... (відповіді дітей). 
Правда, чесність, доброта, симпатія, радість, повага. 
- Як ще можна назвати вас? Запишемо ці слова у зошит. (Клас, група, учні, 
колектив) 
-  Що означає слово коллектив? 
Колектив — це група людей, об’єднаних спільною роботою, спільними 
інтересами. 
7. Аналітико-синтетичні вправи зі словами. 
- Назвіть звуки в слові ДРУЖБА. 
- Покажіть кількість складів цеглинками LEGO у словах ДРУЖБА,  ГРУПА, 
КЛАС, КОЛЕКТИВ. 
8. Читання учнями та робота над змістом казки М.С. Пляцковського 
«Урок дружби». 
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Урок дружби 
 Жили два горобця: Чик і Чирик. 
Одного разу Чикові прийшла посилка від 
бабусі. Цілий ящик пшона. Але Чик про це 
ані слова не сказав своєму приятелеві. 
 "Якщо я пшоно роздаватиму, то мені 
нічого не залишиться", - подумав він. Так і 

склював усі зернятка сам. А коли ящик 
викидав, то кілька зерняток все ж випало на 
землю. 
 Знайшов ці зернятка Чирик, зібрав у 
пакетик акуратно і полетів до свого 
приятеля Чика. 
- Здрастуй, Чику! Я сьогодні знайшов десять 
зерняток пшона. Давай їх поділимо порівну і 
склюємо. 
- Не треба... Навіщо?.. - став відмахуватися 
крильцями Чик. - Ти знайшов - ти й їж! 
- Але ж ми з тобою друзі, - сказав Чирик. - А 
всі друзі повинні ділитися. Хіба не так? 
- Ти, мабуть, правий, - відповів Чик. Йому 
стало дуже соромно. Адже він сам склював 
цілий ящик пшона і не поділився з другом, 
не дав йому жодної зернини. А зараз відмовитися від подарунка приятеля - 
це означає образити його. Взяв Чик п'ять зерняток і сказав: 
- Дякую тобі, Чирику! І за зернятка, і за урок... дружби... 
 
Для роботи над змістом казки учитель застосовує стратегію критичного 
мислення «Крісло автора». Учні обирають автора, задають йому 
запитання за змістом казки. 
9. Вивчення прислів’їв  про дружбу напам’ять. 

Людина без друзів, як дерево без коріння. 
Дружба - велика сила. 
Окраса людини - друзі. 
Одиноке дерево й вітер вириває. 

10. Запис прислів’я по пам’яті у зошит. 
Дружба - велика сила. 

11. Вправа «Мікрофон». 
- Як ви гадаєте, що саме людина шукає в друзях? 
- Які риси характеру ви найбільше цінуєте в другові? 
- Чи можливі суперечки та незгоди між друзями? 

12. Вправа «Подаруй долоньку дружби». 
 А зараз, давайте спробуємо зробити приємне для свого сусіда по парті. 
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- У вас на партах лежать кольоровий папір, ножиці. Обведіть свою 
долоньку, виріжте її. . Це долоньки – дружби. Напишіть ім’я свого сусіда по 
парті і з усіх слів, яким повинен бути друг , виберіть ту ознаку, те слово, що 
найбільше йому підходить. Подаруй йому свою долоньку дружби. 

 
ІІ частина 

 
1. Вправа «Асоціативний кущ». 

- Які асоціації виникають, коли чуєте слово «небезпека»? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Де вас може підстерігати небезпека? 
 - Нас оточує чимало небезпек удома, на вулиці, у школі. Але надто боятися 
небезпечних ситуацій не слід. Головне про них знати, вміти уникати і 
знаходити правильні рішення.Небезпечні ситуації з дітьми найчастіше 
виникають через порушення ними правил поведінки. 
 Багато серйозних травм школярі отримують на перервах між 
уроками, коли бігають і граються у не встановлених для цього місцях. А 
буває й так, що між учнями відбуваються сварки та бійки, які також 
можуть закінчитися травмою. 
-  Що треба робити, щоб уникнути небезпечних ситуацій у школі? 
-  Які інші небезпеки інколи трапляються в школах? 
-  Як слід діяти, якщо сталася пожежа в школі? Від чого часто гинуть люди 
під час пожеж? Чому? 
-  Що слід добре знати, щоб швидко та організовано вийти з палаючого 
приміщення? (Правила евакуації) 
2. Ознайомлення учнів  із планом евакуації.  
Евакуація- організоване виведення людей з небезпечних місць. 
План евакуації- це документ, у якому вказано шляхи і виходи з 
приміщення, встановлено правила поведінки людей при виникненні 
пожежі чи іншої небезпечної ситуації. 
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 У кожній школі є план евакуації. Він указує, як виходити з різних 
приміщень, щоб уникнути скупчення. 
— Розгляньте план евакуації. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Знайдіть на плані двері центрального виходу. 
- Скільки навчальних кабінетів є на поверсі? 
- Знайдіть свій кабінет. Де він знаходиться відносно до центральних 
дверей? 
Де знаходиться медичний кабінет? 
- Якщо всі люди, які перебувають у школі, спробують одночасно вийти з 
неї, у коридорах, на сходах і у дверях утвориться натовп. А це дуже 
небезпечно. Адже від того, як швидко люди покинуть приміщення під час 
пожежі або іншої небезпечної ситуації, залежить їхнє життя.Тому в 
небезпечних ситуаціях евакуація здійснюється не лише через основні, а й 
через запасні виходи. На дверях запасних виходів є спеціальний знак. 
Запам’ятайте його. 
3. Вивчення позначень знаків евакуації із приміщень. Робота в групах.  
- Розгляньте знаки евакуації, прочитайте, що вони означають, 
запам’ятайте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Фізкультхвилинка. 
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5. Читання правил евакуації. 
- Прочитайте і запам’ятайте основні правила, яких слід дотримуватися під 
час пожежі в школі. 
Текст для читання. 

1. Почувши сигнал тривоги, необхідно спокійно рухатись до виходу, 
який зазначено в плані евакуації. Уважно слухай команди вчителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Із приміщення треба виходити швидко, але без паніки. 
3. Якщо рухові заважають речі, наприклад, портфель, його необхідно 
залишити. 
4. Якщо в приміщення потрапляє дим, ограни дихання потрібно 
захистити мокрою ганчіркою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Пальці рук потрібно зчепити перед грудьми в замок, руки тримати на 
рівні грудей, лікті розвести в сторони, підборіддя притиснути до грудей. 
Така поза дозволяє спокійно дихати в тисняві. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.   Розвиток математичних знань учнів. 
- На плані евакуації ми бачимо багато різних ліній. 
- Розглянемо, як ці лінії називаються.  
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- Які лінії зображено на малюнку? 
- Чи знаєте ви, як знайти довжину ламаної лінії? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Щоб знайти довжину ламаної лінії, треба виміряти довжини всіх її 
частин і додати. 
- Знайдіть довжину ламаних ліній. Запишіть приклад на додавання та 

розв’яжіть його. 
___________________________________________________________ 
Картка.  
 
 
 
 
 
 

 
 
  

___________________________________________________________________________ 
Графічний диктант.  
- За допомогою простого олівця зобразіть в зошиті за допомогою ламаної 

лінії маршрут евакуації школярів.  Знайдіть довжину ламаної лінії. 
- Поставте точку у правому нижньому куточку клітинки. Проведіть 6 

клітинок вправо, 2 – вгору, 4 вправо, 6 вниз, 4 вліво, 2 вниз. 
7. Практична робота. 
- Дізнайтеся, де у нашій школі висить план евакуації. 
- Станьте в пари і пройдіть до евакуаційного виходу спочатку від вашого 

класу, потім - від спортивної зали, їдальні, бібліотеки, інших приміщень, у 
яких буваєте впродовж дня. 
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8. Підсумок. 
- Яким чином повідомляють про евакуацію в школі? (Дають довгі й короткі 
дзвінки.) 
- Як діяти під час евакуації? 
 

ІІІ частина 
1. Розв’язання проблемної ситуації. 

 Після уроків Сергійко та Олесь домовилися влаштувати змагання, хто 
перший завтра прийде до школи. 
 - Основним завданням є те, що йти до школи необхідно іншою дорогою, а 
не тією, що ходиш завжди.  

  На тому і розійшлися. 
 Олесь швиденько побіг додому, щоб пограти у нову комп'ютерну гру. А 
Сергійко вирішив піти ознайомитися з новим шляхом - від школи до дому. 
Він крокував між знайомих будинків і намагався їх запам'ятати. Раптом 
побачив магазин, де завжди купував хліб, дійшовши до магазину, звернув не у 
правий бік, як завжди, а у лівий; обійшовши магазин, побачив свій будинок. 
Сергійко зрадів від того, що тепер має є новий шлях від школи до будинку. 
 Уранці Сергійко швиденько пішов, згадуючи, як він обходив магазин з 
іншого боку і, побачивши знайомі дома, прийшов до школи.А Олесь вирішив 
піти дорогою, якою ніколи не ходив, та ще йому зустрівся собака, який виліз із 
кущів. Перелякавшись, він зупинився і розгублено стояв посеред тротуару. Коли 
до нього підійшла дівчинка, яка гуляла з собакою, в нього на очах з'явилися 
сльози. Олесь розповів про влаштоване змагання і про те, що він розгубився і 
заблукав. Дівчинка уважно його вислухала і показала на магазин, позаду якого 
стояв Олесь. Він зрадів, що пригадав шлях від магазину до школи. Подякувавши 
дівчинці, він швиденькопобіг до школи, подумавши: «Старою дорогою легше 
ходити...» 
Бесіда 
- Про що домовилися хлопці? 
- Що з ними сталося? 
- Що необхідно було зробити для того, щоб не розгубитися? 
- Який висновок зробив Олесь? 
Складання ситуації з позитивною кінцівкою. 
Висновок.  
 Ви щодня ходите до школи певним маршрутом. Цей маршрут 
необхідно знати напам'ять. Дуже добре було б разом з батьками декілька 
разів пройтися цим маршрутом, щоб пильно звернути увагу на: 
• дорожні знаки, які є на цьому маршруті; 
• на дорожню розмітку; 
• на сигнали світлофора. 
 Потрібно знати, по яких вулицях проходить ваша дорога до школи; 
яка дорога найкоротша; яка - найбезпечніша; які є пішохідні переходи: 
наземні, підземні. 
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 Висновок. Головне - вибрати найбільш безпечний маршрут та 
завжди ходити цим маршрутом. 
 
2. Складання безпечного маршруту«Дім — школа». 

Учні на аркуші паперу за допомогою малюнків складають безпечний 
маршрут від свого дому до школи.  Діляться своїми враженнями з 
однокласниками.  

— Які вулиці розташовані біля школи? 
— Чи є перехрестя? 
— Чи є пішохідні переходи? 
— Чи є світлофори? 
— Які є дорожні знаки? 
— Які місця біля школи можна вважати небезпечними? 
 
3. Дослідження «Я – пішохід». 

 Досліди свою дорогу до школи. Визнач і занеси результати в зошит. 
Порівняй результати дослідження з однокласниками.  

На моєму шляху:  
перехресть -  
підземних переходів -  
дорожніх знаків -  
«зебр» -  
світлофорів – 
 
4. Ознайомлення з мікрорайоном школи. 
- Чи знаєте ви на якій вулиці проживаєте? 
- У якому будинку ви мешкаєте? 
- Між якими будинками ви йдете до школи? 
- На якій вулиці знаходиться наша школа? 
- Які вулиці розташовані поряд із вашим будинком, поряд зі школою? 
- Якими вулицями ви ходите до школи? 
- На яких вулицях є небезпечні місця для пішоходів? 
- Чи небезпечний ваш шлях до школи? 
- Які визначні місця, організації та установи є в мікрорайоні школи? 
 
5.  Повторення правила написання власних назв іменників – назв 
вулиць. 
- З якої букви пишемо назви вулиць? 
 Діти по черзі виходять до дошки і записують назву вулиці, на якій 
проживають. 
 
6. Розв’язання життєвих математичних завдань. 
Розглянь малюнок. Запиши всі числа, які ти на ньому бачиш. Розкажи 
однокласнику, що вони означають. 
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7. Повторення правил пішохода. 

У школі ви — учні, а на дорозі — пішоходи. Щоб не сталося біди, 
необхідно виконувати Правила дорожнього руху. 

-  Які з них ви вивчили у 1-му класі? (Кожна вулиця має проїжджу частину 
для руху транспорту. Це — дорога. Пішоходи ходять узбіччями або 
тротуарами. Світлофор — найкращий друг пішоходів. Переходити дорогу 
треба на переході.) 

8. Рухливі ігри. 
8.1. Гра «Червоний, жовтий, зелений». 

На сигнал “жовтий” — тиша,  
на “червоний” — плещуть у долоні,  
на “зелений” — крокують (умовно). 

8.2. Гра «Перехід». 
Перед початком руху — подивитись наліво. 
Машин немає — іди! 
Дійшов до середини — подивись направо. 
Машини близько — почекай. 
Машин немає — закінчуй перехід! 
(Повторити 2-3 рази.) 
9. Дорожня вікторина. 
- Особа, яка перебуває поза транспортним засобом на дорозі. (Пішохід) 
- Частина дороги призначена для руху пішоходів. (Тротуар) 
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- Випередження одного або кількох транспортних засобів. (Обгін) 
- На який сигнал світлофора пішоходу забороняється рухатися? (На 

червоний) 
- Місце, де перетинаються дороги. (Перехрестя) 
- Особа, яка керує будь-яким транспортним засобом. (Водій) 
- Будь-яка вулиця, що використовується для руху. (Дорога) 
- На який сигнал світлофора можна рухатися? (Зелений) 
- Двоколісний механічний транспортний засіб. (Мопед) 

10.   Вправа «Хто уважний!». Робота в групах.  
 Розгляньте малюнок. Позначте зеленим і червоним кольором 
безпечну і небезпечну поведінку дітей на маршруті «школа — дім». 

Картка 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розгляньте малюнки. Дайте оцінку діям дітей. Зафарбуйте «добре» 
зеленим олівцем, «погано» — червоним. 
Картка 2. 
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- Розгляньте малюнки.  Назвіть місця, де можна перейти дорогу. 
- Якими з них ви користуєтеся, коли йдете до школи? 
Картка 3.  
 

- Розфарбуйте знаки.Що вони означають? 
- Якими із цих знаків ви користуєтеся дорогою до школи? 
Картка 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Вправа «Допоможіть мишеняткові». 

Допоможіть мишеняткові  перейти перехрестя. Зафарбуйте його шлях 
зеленим олівцем.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Підсумок заняття.  

- З яким настроєм закінчуєте заняття? 
- Про що дізналися? 
- Чи справдилися ваші очікування? 
 Рефлексія. Гра «Пішохід». 

 Утворіть коло. Ведучий, тримаючи м’яч, стає в його середину. Потім, 
обираючи одного з гравців, кидає йому м’яч і називає слово «пішохід». Той, 
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хто зловив м’яч, розказує одне з правил поведінки пішохода і повертає 
м’яч ведучому. Наступний гравець називає інше правило і т. д. 
Повторювати вже названі правила не можна. Той, хто не знає правила або 
відповів неправильно, вибуває з гри. 

 

Тиждень 3 
Проблемне запитання: Які причини змін у природі восени? 

Мета:  
 ознайомити учнів з прикметами та ознаками осені,навчити  помічати 

їх в природі; спостерігати за природою свого краю восени; 
 поглибити знання  учнів  про природні зміни пізньої осені;   
 вчити  помічати  їх у природі,спостерігати за природою свого краю ; 
 дослідити, які зміни відбулися  в осінній природі, у житті тварин і  

рослин;  
 ознайомити учнів з обертанням Землі  навколо Сонця як причини 

зміни  пір року на  Землі; 
 поглибити знання школярів про властивості повітря, формувати в 

учнів уявлення про термометр, про здатність рідин розширюватись 
при нагріванні і стискатися при охолодженні; 

 навчати користуватись різними видами термометрів, вимірювати та 
записувати температуру повітря;  

 ознайомити учнів з  життям звірів восени, зі змінами, що 
відбуваються в їх житті; вчити наводити приклади тварин, які 
змінюють забарвлення хутра, готують запаси кормів, готуються до 
зимової сплячки; 

 розвивати вміння спілкуватися з однолітками, близькими; 
 закріплювати знання про звуки мовлення; 
 вправляти учнів у поділі слів на склади, наголошуванні складу; 
 закріплювати вміння переносити слова з рядка на рядок; 
 закріплювати читацькі навички учнів, розуміння прочитаного; 
 розвивати каліграфічні навички письма; 
 збагачувати словниковий запас учнів відповідно до тематики 

тижня; 
 закріплювати вміння орієнтуватися у просторі та на площині; 
 активізувати пізнавальну діяльність дітей, розвивати самостійне 

мислення, уяву, доказове мовлення; 
 розвивати емпатію, вміння виявляти позитивні емоції, 

контролювати їх, зв’язне мовлення дітей, пам'ять, увагу, фантазію, 
дрібну моторику руки, критичне мислення; естететичні смаки, 
акторські, декламаторські здібності, навички вільного спілкування;  

 виховувати відповідальність за свої вчинки, дисциплінованість 
пішохода акуратність, повагу, ввічливість, доброзичливість, 
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вдячність, тактовність, щирість у спілкуванні з іншими, естетичні 
смаки, почуття поваги та взаємоповаги,  повагу до природи, бажання 
оберігати тварин. 

Очікуванні результати учіння: 
 з увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно 

реагує на усну інформацію в діалозі; 
 сприймає монологічне висловлення; 
 ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на 

запитання; 
 ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого 

висловлення; 
 розповідає про те, що його вразило; 
 звертається, вітається дотримуючись норм мовленнєвого етикету, 

використовує ввічливі слова; 
 спілкується з однокласниками та з вчителем; 
 організує своє робоче місце для навчання; 
 об’єднується з іншими дітьми у групу, в пари  для спільної 

діяльності; 
 називає учасників спілкування, їхні дії та ознаки дій, робить 

висновок про настрій, емоції учасників спілкування; 
 створює прості аудіальні медіапродукти (презентує роботу групи, 

робить оголошення зі сцени, повідомляє новини через гучномовець 
тощо) з допомогою вчителя / вчительки, зважає на мету й 
аудиторію; 

 читає правильно та виразно вголос різні тексти, залежно від мети 
читання; 

 знаходить у тексті незнайомі слова, робить спроби пояснити 
їхнєзначення, виходячи з контексту; 

 добирає потрібну інформацію із графічного тексту (таблиці, 
графіки,схеми); 

 створює невеликі висловлення надобре відому тему з різною 
метоюспілкування;  

 аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та 
ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); 

 орієнтується на площині та у просторі; 
 демонструє вміння переміщуватиоб’єкти в заданих напрямках; 
 оперує числами в межах 100, розв’язуючи різні життєві проблеми; 
 встановлює логічну послідовність подій або дій;  
 спостерігає за добовими тасезонними змінами у природі; 
 описує поведінку тварин у різні порироку; 
 описує життєвий цикл рослин у різніпори року; 
 описує вплив Сонця на сезонні явища в природі, пояснює 

причинизмін пір року; 
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 знає ознаки осені; 
 вміє вимірювати температуру повітря за допомогою термометру; 
 розуміє, як треба одягатися відповідно до сезонних змін у природі; 
 знає правила безпечного поводження з термометрами; 
 орієнтується в календарі, уміє визначати дати; 
 знає правила безпечної поведінки у природі; 
 планує послідовність технологічних операцій з допомогою 

дорослих(використання технологічних карт); 
 ліпить з пластиліну овочі та фрукти. 

 
Обладнання: картки для індивідуальної, парної, групової роботи; телурій, 
глобус, термометри, цеглинки, LEGO, кольорові олівці, малюнки звірів та 
птахів. 

 
 

Перебіг заняття 
І частина 

1. Ранкова зустріч. 
1.1. Привітання. 

 Діти стають у коло і разом з учителем промовляють вітання. 
Доброго ранку, 
 Ліси і поля! 
 Доброго ранку, 
 Плането Земля! 
 Щастя й здоров'я 
Всім людям бажаємо. 
 З радістю в школу 
До знань поспішаємо. 

1.2. Вправа «Плесни у долоньки»  
  - Плесніть у долоньки ті, у кого стверджувальна відповідь. 
- Хто був у осінньому лісі? 
- Хто збирав осінні листочки? 
- Хто бачив білочку в осінньому лісі? 
- Хто бачив, як пташки відлітають у вирій? 
- Хто збирає з батьками гриби? 

1.3. Психогімнастика. 
У мене зараз дуже гарний настрій. А у вас? 

У кожної дитини на парті 2 квітки різних кольорів: червона символізує 
гарний настрій, синя – сумний. Виберіть ту квітку, яка відповідає вашому 
настрою. Покажіть мені. (Опитування.) 

– Я хочу, щоб гарний настрій у вас не закінчився до кінця уроку. 
 

Діти виконують дії, які називає учитель. 
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- Посміхніться, «зніміть» посмішку зі свого обличчя долонькою та 
«киньте» своєму сусідові. «Спіймайте» посмішку, «прикрасьте» нею 
своє обличчя. 

- Зобразіть на обличчі радість, «подаруйте» її своєму товаришеві. 
1.4. Оголошення проблемного запитання, яке буде досліджуватися. 

-  Ми продовжуємо працювати над темою «Зміни». Будемо досліджувати, 
які причини змін у природі восени. 
1.5.  Виконання пісні «Осінь». 

Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=dXlsjbvtnYw 
1.6. Вправа «Очікування». 

- Чого ви очікуєте від сьогоднішнього заняття? 
 - Яким, на вашу думку, воно має бути? 
- А якими на занятті мають бути діти? 
 - Отже, сподіваюся, ми разом проведемо цікаве, творче, корисне заняття, 
на якому кожен з вас відкриє для себе багато нового. 

1.7. Заповнення щоденних новин. 
 Дата … 
 Місяць… 
 Сьогодні…(день тижня). 
 Який день тижня за порядком? 
 Яка сьогодні погода? 
 Опади… 
Вчитель назначає помічників дня. 
Особливе – зміни у природі восени .  

2. Бесіда з елементами розповіді 
- Сьогодні вранці, збираючись до школи, кожен з вас подивився у вікно. 

Навіщо? (Дізнатися, як треба одягнутися.) 
- У природі постійно відбуваються різні зміни: то дме вітер, то йде дощ, 

то випаде сніг, то з’являється яскраве сонечко . Усі цізміни в природі 
називаються природними явищами, або явищами природи. І ми кожного 
ранку, виходячи з будинку, повинні враховувати всі природні явища. 

- Чому зараз ми не можемо пройтися вулицею у шортах і майці? 
(Холодно) 

 - Чому холодно? (Осінь) 
- Сталися природні зміни: похолоднішало, листя жовтіє, перелітні 

птахи відлітають, зникли комахи. Багато природних явищ пов’язано зі 
зміною пір року (сезонів), тому вони називаються сезонними явищами. 
Ось і названі нами зміни відбуваються восени. 
3. Робота над змістом легенди про осінь. 
- Послухайте легенду про осінь. (Читання вчителем).  

Легенда про осінь. 
  За народними переказами осінь перша старша дочка Сонця. Вона 
останньою залишила батьківський дім і стала на Землі четвертою порою 
року. Посилаючи осінь на землю, Сонце сказало їй: «Забирай все моє 
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багатство. Я віддаю тобі все своє золото. Будь щедрою і люди будуть 
любити тебе». І осінь, як ви бачите, виконала наказ Сонця і кожного року 
дарує нам щедрі дарунки полів і садів, чарує нас своїм осіннім золотом. 
 
- Діти! Хто міг придумати таку легенду? (Народ). 
- Чи тільки легенди придумував народ?(Відповіді дітей). 
 
4. Розвиток природничих знань. Дослідження «Чому відбувається 
зміна пір року?». 

- Які рухи Землі вам відомі? (Рух навколо своєї вісі, рух навколо Сонця.) 
-   До чого призводить рух навколо своєї вісі? (До зміни дня і ночі.) 
-  До чого призводить рух Землі навколо Сонця? (Ми поки не знаємо.) 
- Які бувають пори року?  
- Якою є послідовність зміни пір року? 
4.1. Дослідження в групах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уважно  роздивіться  малюнки та  розкажіть друзям,  як  змінюється  
розташування  Сонця  опівдні  влітку  та  взимку?  
- Чому  влітку  тепло, а взимку - холодно? 
- Розкажіть,  як змінюється полудневе розташування (висота)Сонця в різні 
пори року? 
- Чому  розташування  Сонця  на небосхилі  в  різні  пори  року змінюється? 
- Що є причиною настання весни, літа, осені та зими на нашій планеті?  
- Скільки триває один оберт Землі навколо Сонця? 
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- Уважно роздивіться малюнок-схему  «Рух  Землі навколо Сонця». 
Зверніть  увагу,  що  вісь  Землі  завжди  нахилена  в  один  бік.  Тому  
поверхня Землі освітлюється Сонцем у різні пори року по-різному. 
Шлях, яким Земля обертається навколо Сонця, називають орбітою. 
Підсумок. Зміна  пір  року - вічне  і  незмінне  явище  природи.  Його  
причиною є рух Землі навколо Сонця, який триває 365 днів, або рік. 

4.2. Демонстрування зміни пір року на Землі за допомогою телурія 
-  Діти! Подивіться на цей прилад. 
-  Хто з вас знає, як він називається? (Телурій) 
-   Промовте слово хором. 
-  Ви сьогодні маєте розкрити таємницю, чому на цей урок я принесла саме 
цей прилад. (Учитель умикає телурій.) 
-  Я хочу вислухати ваші думки. 
-  Які  припущення?  (Модель Землі і Сонця,  телурій зображує, як 
обертається Земля відносно Сонця.) 
-  Яку роль гратиме лампа? (Лампа гратиме роль Сонця.) 
-  Уявіть спочатку, що поверхня Землі  — це ваша рука.  Увімкнемо лампу 
(спостереження  за  вчителем,  дотримання  правил  безпеки  з  
електричними приладами), піднесемо руку на такій відстані від лампи, 
щоб рука і лампа були на однаковій висоті від столу. Що ви 
відчуваєте? (Руці дуже тепло.) 
-  Тепер,  залишаючи руку на такій самій відстані від лампи, повільно 
підніміть її вгору. Що ви відчуваєте? (Руці вже не так тепло.) 
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-  Поверніть руку у вихідне  положення.  Що відчуваєте тепер? (Руці знову 
тепло.) 
-  Опустіть униз.  Чи тепло руці? (Руці не так тепло.) 
-  Чому? (Діти висловлюють свої думки.) 
-  Зробіть висновок. 
-  Розкажіть про те, як падають промені на руку в першому, другому і 
третьому випадках.  ( У  першому випадку промені падають прямо на руку, а 
в другому і третьому — навскоси.) 
- Так  чому  в  першому  положенні  руці  було  тепліше? (Тому  що  промені 
були прямі, а рука знаходилася ближче до джерела тепла.) 
-   Виконаємо такий  самий  дослід  з  глобусом  —  моделлю Землі. У 
глобуса є уявна вісь, навколо якої обертається Земля. 
-   Простежимо за обертанням глобуса. 
-   Куди  дивиться  вісь  Землі:  на  Сонце  чи  у  напрямку  від  нього?  (Від 
Сонця.) 
-   Як ви  вважаєте, що несуть сонячні промені:  світло,  тепло або те і 
інше? (І світло, і тепло.) 
-  Давайте визначимо, де тепліше при такому положенні Землі: на Україні 
чи в Австралії. (В Австралії більше тепла.) 
-  Як ви вважаєте,  яка пора року на Україні?  (На Україні - зима, а в 
Австралії — літо.) 
-   Продовжуємо спостерігати за обертанням глобуса навколо Сонця. 
-  Вісь Землі дивиться на Сонце чи у напрямку від Сонця? (До Сонця.) 
-  Давайте  визначимо,  де  тепліше  при  такому  положенні Землі —  в 
Києві чи в Австралії? (Тепер тепліше в Києві.) 
-   Яка пора року в Києві? (Тепер в Києві літо, а в Австралії— зима.) 
-  Спробуємо зробити висновок. Чому так сталося? (Версії дітей.) 
-  Поки наша півкуля повернена до Сонця,  дні у нас довгі, промені прямі, 
пора року — літо.  Поки наша півкуля повернена від Сонця, дні у нас 
короткі, промені косі, пора року — зима. 
Як  ви  вважаєте,  що  станеться,  коли  Земля  зробить  повний  оберт  
навколо Сонця? (У Києві знову настане зима, а в Австралії — літо.) 
-  За який період це станеться? (За рік.) 
-  Скільки триває рік? (12 місяців .) 
  Отже,  що  відбувається  при  обертанні  Землі  навколо  Сонця? (Зміна  пір 
року.) 
- Яка головна причина зміни пір року? (Нахил земної вісі і рух Землі навколо 
Сонця.) 
- Чому  влітку день  триває  довше? (Сонце  піднімається високо  над  
горизонтом.) 
-  Чому взимку холодно? (Сонце низько над горизонтом.) 
5.  Гра «Що переплутав художник? Робота в групах. 
- Дослідіть в парах, що переплутав художник. 
- Чого не може бути восени, влітку, взимку. Виправте помилки. 
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6. Вправа «Одягни дівчинку». 
- Як ви стали одягатися з приходом осені? Чи змінився ваш одяг? 
- Прийшла осінь. І Оленка задумалася, як їй одягнутися. Допоможи 
дівчинці. Обґрунтуй свою думку? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ІІ частина 
1. Відгадування загадки про термометр.  
 Відгадайте загадку і дізнайтеся за допомогою чого можна визначити 
температуру повітря, води та тіла людини? 
Відгадування загадки  
Скляна трубочка тоненька, рідина в ній червоненька. 
Як тепло – вгору стрибає, а як холод – униз спадає. 
Є шкала й цифри малі… Як же зветься це? Скажи? (Термометр) 
2. Аналітико-синтетичні вправи зі словами. 
- Назвіть звуки у слові ТЕРМОМЕТР. 
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- Покажіть цеглинками LEGO кількість складів у слові. 
3. Ознайомлення з термометрами та їх будовою.  

- Навіщо нам термометри? 
- Де ви їх бачили? 
- Як користуються ними люди? 
- Чи можна назвати термометр помічником? 

(Так. З його допомогою можна визначити, яка температура повітря, як 
потрібно одягатись, ідучи в школу. Також термометр допомагає 
дізнатись, чи часом не захворіла людина. Коли купають маленьку дитину, 
обов’язково вимірюють температуру води.) 

Які бувають термометри? 
-  Встановіть  відповідність між зовнішнім виглядом термометра та його 

призначенням : 
                        А                                     Б                                                В 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  Для вимірювання температури повітря.        
2. Для вимірювання температури тіла. 
3. Для вимірювання температури води. 

 
Давайте розглянемо термометри і дізнаємось як вони влаштовані. 

- Основні частини термометра – скляна трубка, наповнена рідиною, і 
шкала (пластинка з діленнями). 
- Кожна поділка на шкалі означає один градус. У середині шкали ви 
бачите нуль. Це межа між градусами тепла і градусами морозу. Кінець 
стовпчика рідини в трубці термометра вказує на число градусів. 
 

4. Дослідницька робота в групах. 
У кожній групі на  парті – три склянки води (тепла, гаряча і холодна). 
Дослід 1. 
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Опустіть термометр у склянку з теплою водою. Що відбувається і 
стовпчиком рідини в трубці термометра? 

Дослід 2. 
Перенесіть термометр у склянку з холодною водою. Подивіться, що 

тепер відбувається зі стовпчиком рідини в трубці. 
Що ви помітили? Чому рівень води при нагріванні підвищився, а при 

охолодженні знизився? 
Висновок. Під час нагрівання вода розширюється, а під час 

охолодження стискається. 
5.  Визначення температури повітря за показниками термометра. 
- Зніми показники температури повітря. Запиши їх. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- З’єднай рискою термометр і температуру, яка йому відповідає. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           0˚                  +7 ˚                    -10˚                  +10˚ 
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6. Розвиток математичних знань. Розв’язання задач на різницеве 
порівняння та зменшення числа на кілька одиниць. 
 
Порівняйте температуру повітря, розв’яжіть задачі. 
Задачі. 
У січні 2002 року температура повітря сягала -25˚С, а в 2012 році -20˚С. На 
скільки вищою була температура у 2002 році? 
 
Улітку цього року температура повітря сягала +38˚С, а в минулому році 
була на 11˚С нижчою. Якою була температура повітря влітку минулого 
року? 
7. Гра «Одягни Катрусю». 
 Одягніть ляльку Катрусю на прогулянку. Домалюйте одяг і взуття 
відповідно до заданої температури повітря.     
                       + 24 ˚С                                                                              -– 24 ˚С 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Виготовлення іграшкового термометра. 
 Перед початком роботи повторюються правила роботи з ножицями. 
Дітям дається шаблон термометра, яким вимірюють температуру тіла 
людини. Вони вирізують і за зразком вчителя малюють шкалу. 
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9. Вивчення правил безпечного поводження з термометрами. 
 Дітям не дозволяється без допомоги батьків користуватись ртутним 

термометром, тому що ртуть – шкідлива для здоров’я речовина. 
Користуватись потрібно електронним термометром, який не причиняє 
дитині шкоди. 

 Потрібно знати всім! Якщо ртутний термометр розбився, його слід 
швидко підняти і подивитись, чи не висипались сріблясті горошинки – то і 
є ртуть. Їх можна визбирати (втягнути) медичною гумовою грушею, або 
зібрати губкою чи ганчіркою, змоченою у хлорці чи «Білизні», та вкинути у 
скляну банку, заповнену водою і зарити, але зробити це можуть тільки 
дорослі. 

 Якщо ртуть потрапила на килим, ковдру чи скатертину, їх варто 
акуратно зібрати і витрусити на вулиці, подалі від місць перебування 
людей. Зібравши всю ртуть, кімнату слід провітрити. Щоб ртуть повністю 
вивітрилась, провітрювань впродовж дня повинно бути не менше 6-ти по 1 
– 2 години. Категорично заборонено термометр викидати у сміттєпровід, 
піднімати ртуть віником, збирати пилососом, спускати в каналізацію. 

 
ІІІ частина 

 
1. Розгадування ребусів. Робота в групах. 
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- Як пов’язані між собою ці слова? 
2. Аналітико-синтетичні вправи зі словами. 
- Назвіть звуки в слові ОСІНЬ. 
- Покажіть кількість складів цеглинками LEGO в словах:вересень, жовтень, 
листопад. 
- Назвіть слово, у якому ми не чуємо приголосних пом’якшених звуків. 
3. Розширення знань про осінні місяці «Звідки походять назви 
місяців?». 
- Який  з  цих  місяців  вінчає  початок  осені,  який  —  середину,  а  який є  
передвісником  зими?  (Вересень —  початок  осені,  жовтень — середина, 
листопад — кінець цієї пори року.) 
Матеріал для вчителя. 
ВЕРЕСЕНЬ 
     Слово «вересень» походить від назви вічнозеленого куща - вересу, який 
росте тільки на Україні, на Поліссі. Оскільки верес починає масово цвісти 
восени, то і перший місяць після літа назвали на його честь.  
ЖОВТЕНЬ 
   Назва цього місяця утворена від словосполучення «жовтіє листя». У 
народі цей місяць називали «хмурень», «зазимник», «листопадень». 
Оскільки з жовтня починали справляти весілля, його охрестили і “ 
весільником”.  
 ЛИСТОПАД 
У давнину листопад називали «братчини». Це від давнього обряду, що 
звався «братчина». Його справляли в листопаді. Ще були назви  
«листопадень»,  «падолист», «напівзимник», «грудкотрус». 
4. Вправа «Впізнай місяць». Робота в парах.  
- Розгляньте малюнки, впізнайте на них осінні місяці, підпишіть їх назву. В 
кружечках запишіть їх порядковий номер. 
Картка. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________                                   ________________                         _______________ 
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5. Мовна гра «Допиши назви місяців». 
 1) … — рум’янець року. 
 2) … — жовтню син, а зимі рідний брат. 
 3) … стелить землю листям, а … — снігом. 
 4) … пахне яблуками, а … — капустою. 
 5) … ходить по краю та й виганяє птахів із гаю. 
Фізкультхвилинка «Осінь, осінь, ти ласкава». 
Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=leJC7CWZw9Y 
Розвиток математичних знань. Робота з календарем року. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Який по порядку вересень у році? Жовтень? Листопад? 
- Скільки днів у вересні? У жовтні? У листопаді? 
- У якому місяці більше? 
- Які місяці мають однакову кількість днів? 
- Назвіть всі одноцифрові числа. 
- Назвіть всі двоцифрові числа. 
- Хто із вас народився у вересні? 
- У кого іменини у жовтні? 
- Хто є іменинниками у листопаді? 
- Скільки всього дітей народилося восени? 
6.   Літературна  хвилинка. Читання вірша Г. Бойка «Осінь» 
Ясне сонце не гріє 
 Холодок повіва, 
 Затихає, жовтіє 
 На узліссі трава. 
 Осипаються клени, 
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 Листя з дуба летить… 
 Лиш ялинка зелена 
 Серед лісу стоїть. 
 
- Про  які  ознаки  осені  ви  дізналися?   
- Які  з  них  відбуваються  у  неживій природі? 
7. Розвиток каліграфічних навичок письма. Списування прислів’їв з 
друкованого тексту. 
- Виберіть одне прислів’я, спишіть його рукописними буквами. Вивчіть 
його напам’ять.  Розкажіть своєму сусідові по парті. 
Як вересніє, то й дощик сіє. 
В осінній час сім погід у нас. 
Жовтень хоч і холодний, а листопад його перехолодить. 
Листопадовий день, що заячий хвіст. 
8. Гра «Так чи ні?: 

 Ночі стали темні і довгі (так). 
 Вранці заморозки (так). 
 Сонце піднімається вище на небосхилі (ні). 
 Червоніє і облітає листя з дерев(так) 
 Птахи висиджують пташенят (ні). 
 Часто гримлять грози (ні). 
 Моросять дощі (так). 
 Весело співають пташки (ні). 

9. Творче завдання. Розвиток зв’язного мовлення дітей. Колективне 
складання казки про осінь.  
Спробуймо скласти казку про синочків Осені! А розпочнемо її так, як 
зазвичай починаються казки. 
 Жила-була на світі Осінь… 
- Як звали синочків Осені? (Вересень, Жовтень, Листопад — сини Осені.) 
- Де вони жили? (Жили вони окремо від своєї матусі.) 
- Що вирішила Осінь одного разу робити? (Вирішила відвідати своїх 
синів.) 
- До кого першого Осінь пішла в гості? (До Вересня) 
- Що вона побачила в господарстві старшого синочка? (Син веселий, 
лагідний, багатий) 
- Чим же порадував її середній син? (Різнокольоровим убранням дерев, 
золотими килимами.) 
- Як зустрів свою матір Листопад? (Голими деревами, пустими полями) 
 
Учні добирають заголовок до казки та переказують її. 
Зразок 
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Казка про осінь 
 Жила була на світі Осінь. У неї були сини Вересень, Жовтень, 
Листопад. Вони жили та господарювали окремо. Вирішила мати Осінь 
відвідати кожного з них, побачити, як вони поживають. 
  Спочатку заглянула в господарство старшого сина Вересня. Там 
вона побачила свого сина лагідного, веселого, багатого, щедрого. 
  Задоволена матуся вирушила далі в гості до середнього сина. 
Жовтень зустрів її різнобарвністю кольорів, золоті килими постелив 
матері під ноги. Але йому ніколи було й поговорити зі старенькою, весь 
час малює син, усе в роботі. 
 Помандрувала Осінь у гості до Листопада, найменшого сина. А він 
струшує сердито листя з дерев, лякає пташок. Засмутилася матуся 
повернулася додому стомлена й заснула міцним сном на цілий рік. 
 

10.  Ліплення з пластиліну дарів осені (Фрукти, овочі). 
 

ІV частина 
Екскурсія на шкільне подвір’я  

Діти! Сьогодні ми підемо на екскурсію в шкільний садок.Отже, 
сьогодні на уроці ми спостерігатимемо за рослинним і тваринним світом 
шкільного осіннього саду, згадаємо правила поведінки у природі. 
1. Гра «Продовж думку». 

- Діти! Ось і наш шкільний осінній сад. Давайте згадаємо правила 
поведінки у природі. 

1. Не можна порушувати тишу у природі. 
2. Не зривати квітів, що занесені у Червону книгу України. 
3. Не ламати кущів і дерев. 
4. Не руйнувати мурашників. 
5. Не заглядати у пташині гнізда і не чіпати їх руками. 
 
- Подивіться, яке небо? 
- Чи є вітер? 
- Чи йдуть опади? 
- Чи холодно? 
- Що можете розповісти про сонечко? 
- Послухайте вірш і визначте пору року, до якої підходять ці ознаки. 
Хто вона, ота красуня 
В золотім намисті, 
Що без пензля і без барв 
Скрізь малює листя? 
На деревах листя те 
Так блищить, мов золоте! (Осінь) 
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2. Складання «Асоціативного куща» до слова осінь. 
- Які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте слово осінь? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Спостереження за осінніми змінами в природі. 
- Пригадайте, що належить до  
природи?(Сонце,вода,земля,трава,небо,рослини, тварини,люди.). 
- Як можна розподілити об’єкти природи?(На живу та неживу природу). 
- Що належить до живої природи (Рослини, тварини, люди). 
- Що належить до неживої природи (Сонце, небо, земля, повітря, 
хмари,зорі). 
3. Робота в групах 

Учні об’єднуються в групи. 
Група 1 - усі, хто народився влітку. 
Група 2 – усі,  хто народився восени. 
Група 3 – усі, хто народився взимку. 
Група 4  – усі, хто народився навесні. 

Завдання групам: порадьтеся і дайте відповідь: 
Група 1 - Яка осінь? 
Група 2 – Що вміє робити осінь? 
Група 3 – Чому настає осінь? 
Група 4 – Що нам дарує осінь? 
4.  Дослідження «Як змінилися рослини восени?» 
Діти в групах проводять дослідження. Презентують його. 
Завдання 

1 група – Описати, які дерева ростуть на заданій ділянці. 
2 група – Дослідити, з яких дерев уже опало листя, а на яких 

залишилося. 
3 група – дослідити, на яких деревах і кущах листя залишилось 

зеленим. 
4 група – визначити, у якому стані знаходяться трав’янисті рослини. 

5.  Рухлива гра «До дерева біжи». 
- Давайте розділимось на дві команди. Представник однієї команди 

буде описувати дерево, не називаючи його. За моїм сигналом: «Раз, два, три 
- до дерева біжи» - гравці іншої команди біжать до описуваного дерева. 
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Потім команди міняються ролями. Хто помилився, вибуває з гри. 
Перемагає та команда, в якій залишиться більше гравців. 
6.  Спостереження за осінніми змінами в житті трав'янистих рослин. 

- Подивіться навкруги. Які ще рослини, крім дерев та кущів, ви бачите? 
(Діти називають різні трав'янисті рослини) 

- Чим ці рослини відрізняються від дерев та кущів?(Cтеблау трав'янистих 
рослин тоненькі, здебільшого соковиті, зелені, міцні. Восени ці рослини 
засихають і гинуть) 

Якщо уважно придивитися до них, то можна побачити, що трав'янисті 
рослини не менш різноманітні за барвами, ніж дерева й кущі. Навіть деякі з 
них продовжують квітнути. До пізньої осені квітнуть: вересбілий та 
червоний, їдкий жовтець, дзвоники, цикорій, деревій, цмин niсковий,ярутка 
та ін. 
7.  Спостереження за птахами восени. 

- Прислухайтесь до звуків у садку. Чиї голоси ви чуєте? Які птахи вже 
готуються вилітати у теплі краї? 
8. Малюнок на асфальті. 

Намалюйте на асфальті перелітних птахів. 
- Кого ви намалювали? 

9. Підсумок екскурсії. 
- З якими враженнями закінчуєте екскурсію? 
- Про що цікаве дізналися? 

 
V частина 

1. Привітання. 
«Добрий ранок! Добрий ранок! 
Сонце, поле і травичко, 
Небо, пташко, синя річко! 
Добрий ранок, краю мій –  
Ніжний, світлий, дорогий!» 
2. Виконання пісні «Осіння прогулянка». 
Посилання:https://www.youtube.com/watch?v=1o1LpY6V5qw 
3. Психогімнастика. 
Діти сидять на килимку.  
       - Діти, уявіть, що ви зараз перебуваєте в своєму улюбленому куточку 
рідного краю: в своїй кімнаті, на ігровому майданчику перед будинком, де 
ви живете, в парку разом із своєю сім’єю, на бабусиному подвір’ї в селі 
влітку... В кожного з вас улюблене місце буде своє, різне, неоднакове, 
особливе! Заплющуйте оченята та уявляйте... Відчуйте легенький подих 
вітерцю... Як шелестить листячко... Як вам тепло, затишно, приємно... Ви 
усміхнені, радісні, щасливі... Уявіть, які ви чуєте звуки, запахи, все, що зараз 
довкола вас... Прислухайтеся до рідної природи, до вашого улюбленого 
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місця. Запам’ятайте ваші відчуття. Відкривайте оченята. Розкажіть про 
ваше улюблене місце в рідному краю... 
 Діти розповідають про своє улюблене місце, діляться своїми 
враженнями. 
-  Діти, як ви себе почуваєте, коли ви вдома? Як ви почуваєте, коли ви в 
гостях? В яких ситуаціях ви почуваєте себе незатишно, некомфортно в 
гостях? Уявіть, якби ви поїхали далеко до іншої країни, ви б почували себе 
затишно чи некомфортно? Чому б ви почували себе затишно в іншій 
країні? Чому б ви почували себе незатишно, некомфортно? (Бо там інший 
клімат, мова, одяг, правила дорожнього руху, будівлі, рослини, тварини, 
закони, звичаї, традиції, їжа, часовий пояс). 
- Як ви думаєте, як відчувають себе птахи на чужині? Чи хочеться їм 
додому? 
 
4. Читання та робота над змістом оповідання В. Сухомлинського 
«Ластівки прощаються з рідним краєм». 

Ластівки прощаютья з рідним краєм 
 Багато років під стріхою однієї хатини жили ластівки. Весною вони 
повертались з вирію, ластів’ят виводили, а восени відлітали в теплі краї. У 
хатині жили батько й мати, була в них дівчинка Оленка. Вона з 
нетерпінням чекала теплого весняного дня, коли з’являються ластівки. Це 
було для Оленки справжнім святом. Улітку дівчинка любила дивитись, як 
ластівки годують пташенят, вкладаються спати. 

А восени, коли вони відлітали, Оленці ставало сумно: мовби 
розлучалася з дорогими друзями. 

За кілька днів до відлітання ластівки збиралися великою зграєю, 
сідали на телефонних дротах напроти двору й довго там сиділи. Оленці 
здавалося, що ластівки сумують. Вона прислухалась до їхнього тривожного 
щебетання й думала:”Чому це вони так довго сидять?” 

І маму спитала: 
– Чому? 
– Вони прощаються з рідною землею. Бо дорога до теплого краю 

далека й важка. 
Оленка підходила до зграйки ластівок, що сиділи на дротах. Їй дуже 

хотілося, щоб ластівки і з нею попрощалися. 
                                                                              В. Сухомлинський 

 
Запитання для бесіди. 

 Чому ластівки відлітають в теплі краї? 
 Чому ластівки знову повертаються до стріхи однієї хати, назад в 

Україну? 
 Хто з нетерпінням чекав повернення ластівок? 
 Ластівки прилітають в одне й теж гніздечко чи щороку в інше? Чому? 
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 Чому для Оленки було свято, коли прилітали ластівки навесні? 
 Чому Оленці було сумно, коли ластівки восени відлітали у вирій? 
 Коли ластівки збираються великими зграйками й довго–довго 

сидять на дротах біля будинків? 
 Що відчувають в своєму серці ластівки перед відльотом? 
 Що в своєму серці відчувають люди перед від’їздом з рідного дому, з 

рідної країни? 
 Що в своєму серці відчувають люди, коли проводжають рідних людей 

у далеку мандрівку й довго-довго не зможуть зустрітися? 
 Чи хотілося ластівкам летіти у теплі краї? Чи хотілося ластівкам 

залишитися на рідній землі? 
 Чи хочеться тим, хто поїхав з рідного дому залишитися і нікуди не 

їхати? 
 Чому тяжко у далекому краї, не вдома? (Немає друзів / батьків, інша 

мова, інші правила та закони, інший будинок та кімната, інша їжа, 
інший клімат, одяг, рослини та тварини, звичаї та традиції, часовий 
пояс).  

5. Роботанад прислів’ям. 
       «Всюди добре, а вдома – краще!». 
- Як розумієте зміст прислів’я 
- Чи підходить воно до змісту оповідання? 
6. Вправа «Обери правильну відповідь. Робота в групах. 
Прочитайте запитання та підкресліть правильну відповідь. 
Картка. 
Якої пори року більшість птахів відлітає у теплі краї? 
А взимку            В влітку 
Б восени             Г весною 
 
Що примушує птахів відлітати у теплі краї? 
А бажання мандрувати                                                  В голод і холод 
Б зустріч із давніми друзями в теплих краях       Г холод 
 
Як називають птахів, які відлітають восени в теплі краї? 
А осілі                Б перелітні             В зимуючі гості 
 
Як називаються птахи, які у нас залишаються зимувати? 
А перелітні      Б осілі                       В зимуючі гості 
 
Матеріал для вчителя.  
– Отже, зараз ми послухаємо про осінні явища у житті птахів. 
– Восени через пониження температури зникають комахи, менше зелених 
рослин. І, в черговий раз нагадую,- день стає коротшим. 
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– Птахи все більше потерпають від голоду. Їм не вистачає часу на пошуки 
тепер рідкісної їжі. Тому саме голод, а не холод  є  основною причиною 
відльоту птахів у теплі краї. 
– Птахів, що відлтають у вирій, називають перелітними. Прелітні птахи 
відлітають не всі одночасно. Раніше за інших відлітають ті, що живляться 
комахами, це іволги, ластівки.Пізніше відлітають птахи, що живляться 
рослинами. Найдовше на водоймах тримаються дикі качки. 
– Птахів, що постійно живуть на одній місцевості, називають осілими або 
зимуючими. Це горобці, сойки, синиці. Вони живляться насінням, 
рештками рослин. 
7. Пташина фізкультхвилинка.  
Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=sh4EKVAMm-I 
8. Аналітико-синтетичні вправи зі словами. 

–  Покажіть цеглинками LEGO кількість звуків у слові СОЙКА. 
–  Покажіть кількість складів цеглинками LEGO у словах: ластівка, 

журавель, цапля, снігур, шишкар, шпак. 
9. Розвиток каліграфічних навичок письма. Вправа «Вибери та 
запиши». 
- Серед назв птахів вибери тільки осілих та запиши їх у зошит. 
Сорока, дятел, зозуля, горобець голуб, ластівка, лебідь, сойка. 
10. Вправа «Зайве слово». 
- Крім птахів мешканцями цієї країни є ще один вид тварин. Давайте з 
ними познайомимось. Для цього нам потрібно виконати деяке завдання.  
(На дошці в рядок вивішені фото тварин.) 
- В кожному рядку вибрати зайве слово і пояснити свій вибір. 
І рядок: сонечко, бджола, лисиця, комар. 
ІІ рядок: горобець, дятел, ворона, вовк. 
 (На дошці вивісити малюнки вовка та лисиці.) 
— Вовк та лисиця. Як їх можна назвати одним словом? (Звірі) 
11. Вправа «Впиши слово». Робота в групах. 
— А тепер попрацюємо в групах. Згадаємо правила роботи в 
групах:вислуховувати уважно кожного; пам’ятати, що кожен має право на 
власну думку. 
     Вам потрібно замість крапок вставити назву звіра. Коли будете готові – 
піднімете руки. Починаємо обговорення. 
(Після відповіді вчитель вивішує малюнки звірів на дошку) 
І група 
………… живе у дуплі дерева. У ньому тепло і затишно. А якщо великий 
мороз, то ………… згортається клубочком, вкривається пухнастим хвостом і 
спить. Головна їжа у ………. в коморі — жолуді, горіхи, сушені гриби. Шубка 
у …………… взимку сіра.  (Білочка) 
ІІ група 
…….. старанно готує барліг під корінням дерев або в сушняку. Бурий ………… 
— всеїдна тварина. Він любить ласувати корінцями, ягодами, дрібними 
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тваринами. Взимку йому не знайти такої їжі. До зими у …….. відкладається 
багато жиру під шкірою і він залягає у сплячку.(Ведмідь) 
ІІІ група 
… має руде хутро. Живе … в нірці. Полюбляє їсти зайчиків, мишей. 
(Лисичка) 
ІVгрупа 
Сірому …  пізня осінь й зима не страшні. … постійне ганяється в пошуках 
поживи. Їжу … не запасає й в сплячку не впадає. Це хижий звір. Він 
живиться різноманітними тваринами. (Вовк) 
Висновок.Вовка й лисицю ноги кормлять. У лисиці лапи на зиму повністю 
заростають густим пухом. Лисиця взимку наче у валянках. Вони дуже 
хитрі, а вовк ще і зажерливий. 
12. Гра «Асоціації». 
— З яким звіром асоціюється даний предмет? 

Мед і ягоди – ведмідь, 
капуста і морква – зайчик, 
зерно – мишка, 
зайчик – вовк, 
горішки і жолуді – білочка, 

ліс – звірі. 
Матеріал для вчителя.  
— З настанням осені звірі починають готуватися до зими. Але кожен з них 
готується по-різному. Давайте відкриємо наступну головну таємницю. Як 
же звірі восени готуються до зими. А співпрацювати зі мною будуть мої 
сьогоднішні помічники з довідкового бюро. 
Звірі, які роблять запаси на зиму: 
Польова і лісова мишки, кріт, хом’ячок.  
Восени лісові мишки збирають жолуді, насіння різних рослин і ховають їх в 
норах або дуплах повалених дерев. Польові мишки, кроти та хом’ячки 
заповнюють свої зимові комори зерном. В одній такій коморі може бути до 
5 кг зерна.  
          Білочка.  
Білочка збирає суху траву, мох і затуляє ними  усі щілини в дуплі. Також 
вона збирає горішки, жолуді, насіння та гриби і зберігає їх  у своїй комірці в 
дуплі. Тому взимку білочка не голодує. 
          Бобри. 
Бобри роблять запаси з гілок, стовбурів дерев, які перегризають і 
складають у воді біля своїх хатинок. 
          Звірі, які засинають: ведмідь, кріт, їжак. 

Їжачок. Восени у їжачка мало поживи, бо заховались у землю 
черв'яки, ящірки, вужі. Важко також знаходити комах, жаб. Тому їжачок не 
робить запаси собі на зиму. Та й йому це не потрібно. Бо взимку він спить. 
Лише у гарні осінні дні їжачок готує собі нірку для зимівлі. Вночі він таскає 
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в нору сухе листя й м'який лісний мох, застилає зимову постіль, щоб було 
тепло спати або заривається у сухе листя. 

Також до зими готуються борсук і ведмідь. Вони влітку і восени  
також нагулюють собі жир, щоб взимку відпочивати. Жир для них - це 
запас їжі, а також він цих звірят зігріває. Ведмідь живитися ягодами, 
корінням, дрібними тваринами, а борсук їсть личинок, жуків, равликів, 
черв’яків, жаб.  З жовтня ведмідь старанно й вміло готує до зими зимове 
лігвисько. М'якою запашною хвоєю, корою із молодих ялинок, сухим 
лісовим мохом він вистилає свою барлогу. А борсук пізньою осінню 
закриває вхід в нору травою або землею і залишається  спати в ній до 
весни. 
         Звірі, які линяють:  
Зайці, лисиці, вовки, олені взимку не сплять. Їх можна побачити в лісі. Тому 
восени вони не роблять собі запаси їжі. Зайчик харчується корою дерев і 
тим, що залишилось на полях. Вовка та лисицю в народі кажуть «ноги 
годують». Що спіймають – те й з’їдять.  Ці тварини восени  лише змінюють 
забарвлення і густоту хутра, тобто линяють.  
 

 Колективне дослідження.  
 

  Їжак Білка Бобер Борсук Ведмідь Заєць Лісові миші, 
польові 

миші, 
кроти, 

хом’яки 
Роблять 
запаси на 
зиму 

 + +    + 

Відкладають 
запаси жиру 
під шкірою 

+   + +   

Впадають у 
зимову 
сплячку 

+   + +   

Змінюють 
забарвлення і 
густоту хутра 

 
 

 
+ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
+ 
 

 
 
 

 
Отже, зміни в неживій природі та осінні явища в житті рослин впливають 
на поведінку звірів. Накопичення запасів жиру та линяння, заміна шубки - 
це осінні явища у житті звірів.  
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13. Математична розмальовка. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

14.   Гра «Так чи не так?». 
Зіграти хочеться мені 
З вами, друзі, в «так» чи «ні». 
Я вам питання задаю, 
Готуйте відповідь свою! 
Відповідай, коли мастак,  
Чи «ні», чи «так»! 
 
1) Восени білочка робить собі запаси на зиму. (Так) 
2) Ведмідь цілу осінь запасається ягодами. (Ні) 
3) Хом’ячок інколи взимку прокидається, щоб поїсти. (Так) 
4) Вовка ноги годують. (Так) 
5) Зайчик, лисиця та вовк восени линяють. (Так) 
6) Бобер не робить запасів восени, бо взимку спить. (Ні) 
7) Борсучок вистилає свою нірку листочками і цілу зиму спить. (Так) 
15. Підсумок заняття.  

- З яким настроєм закінчуєте заняття? 
- Про що дізналися? 
- Чи справдилися ваші очікування? 
«Скринька ідей». 
  Які ідеї ви хочете запропонувати людям щодо охорони та допомоги 
 взимку звірям? Скласти з слів речення – пораду. (Покласти до скриньки 
осінній листочок і сказати ідею) 
- На екскурсіях, під час походів і прогулянок не ламати гілки дерев і 
чагарників. 
- Не розкопувати нори й не турбувати лісових мешканців. 
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- Не розводити багаття в лісі. 
- Не вмикати на повну потужність музику, не піднімати крик і шум. Від 
цього звірі і птахи залишають свої нори. 
- Не залишати  в лісі після себе безлад. 

 

Тиждень 4 
Проблемне запитання: Чи можливе життя без змін? 

Мета:  
 дати поняття, що люди – це дорослі і діти; уточнити уявлення про 

те,  що хоча  вони й різні, але між ними багато спільного; 
 збагачувати уявлення про те, що люди бувають чоловічої та жіночої 

статі (хлопчики і дівчатка); 
 навчати дітей виділяти загальні ознаки людей; знаходити подібність 

і відмінність. 
 розширювати уявлення дітей про сім’ю;  закріпити знання про 

здорові стосунки в родині;  
 формувати позитивне ставлення до сім’ї;  
 сформувати уявлення про роль сім’ї; розвивати вміння виконувати 

сімейні обов’язки, дотримуватися правил сімейного життя, уникати 
конфліктів у стосунках з рідними людьми;  

 формувати в учнів уявлення про характер, його становлення, риси 
характеру та їх особливості;  

 учити дітей виховувати в собі позитивні риси характеру і вміння 
стримувати негативні; 

 розвивати вміння спілкуватися з однолітками, близькими; 
 закріпити знаня про органи рослин;  
 дати знання дітям, про те, яку користь приносить соняшник людям; 
 закріплювати знання про звуки мовлення; 
 вправляти учнів у поділі слів на склади, наголошуванні складу; 
 закріплювати вміння переносити слова з рядка на рядок; 
 закріплювати читацькі навички учнів, розуміння прочитаного; 
 розвивати каліграфічні навички письма; 
 збагачувати словниковий запас учнів відповідно до тематики 

тижня; 
 закріплювати вміння орієнтуватися у просторі та на площині; 
 активізувати пізнавальну діяльність дітей, розвивати самостійне 

мислення, уяву, доказове мовлення; 
 розвивати емпатію, вміння виявляти позитивні емоції, 

контролювати їх, зв’язне мовлення дітей, пам'ять, увагу, фантазію, 
дрібну моторику руки, критичне мислення; естететичні смаки, 
акторські, декламаторські здібності, навички вільного спілкування;  
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 виховувати бажання прийти на допомогу, доброзичливість, повагу 
хлопчиків до дівчаток, симпатію один до одного; прагнення робити 
гарні вчинки, вміння товаришувати, діяти разом, виховувати любов, 
повагу до батьків, щирість у спілкуванні з іншими, естетичні смаки, 
почуття поваги та взаємоповаги,  повагу до хліба. 
 

Очікуванні результати учіння: 
 з увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно 

реагує на усну інформацію в діалозі; 
 сприймає монологічне висловлення; 
 ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на 

запитання; 
 ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого 

висловлення; 
 розповідає про те, що його вразило; 
 звертається, вітається дотримуючись норм мовленнєвого етикету, 

використовує ввічливі слова; 
 спілкується з однокласниками та з вчителем; 
 організує своє робоче місце для навчання; 
 об’єднується з іншими дітьми у групу, в пари  для спільної 

діяльності; 
 називає учасників спілкування, їхні дії та ознаки дій, робить 

висновок про настрій, емоції учасників спілкування; 
 створює прості аудіальні медіапродукти (презентує роботу групи, 

робить оголошення зі сцени, повідомляє новини через гучномовець 
тощо) з допомогою вчителя / вчительки, зважає на мету й 
аудиторію; 

 читає правильно та виразно вголос різні тексти, залежно від мети 
читання; 

 знаходить у тексті незнайомі слова, робить спроби пояснити 
їхнєзначення, виходячи з контексту; 

 добирає потрібну інформацію із графічного тексту (таблиці, 
графіки,схеми); 

 створює невеликі висловлення надобре відому тему з різною 
метоюспілкування;  

 висловлює власні думки і почуття з приводу прослуханих / 
переглянутих простих медіатекстів; 

 аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та 
ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); 

 оперує числами в межах 100, розв’язуючи різні життєві проблеми; 
 встановлює логічну послідовність подій або дій;  
 описує й обмірковує свої права йобов’язки в сім’ї, класі; 
 знаходить подібні і відмінні онаки між людьми; 
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 дотримувається правил сімейного життя; 
 уникає конфліктів з рідними; 
 розрізняє позитивні та негативні риси характеру; 
 описує життєвий цикл рослин; 
 розповідає про будову рослин; 
 розрізняє фрукти, овочі, ягоди; 
 знає звідки береться олія; 
 шанує працю людей; 
 виявляє повагу до хліба; 
 створює аплікацію; 
 презентує результат власної творчої діяльності. 

 
Обладнання: картки для індивідуальної, парної, групової роботи; 
цеглинки LEGO, конструктор LEGO SESTEM, фото дітей,  олія, насіння 
соняшника, халва, кольоровий папір, ножиці, клей, кольорові олівці, 
музична фізкультхвилинка, пісня Н. Май «Родина». 

 
Перебіг заняття 

І частина 
1. Ранкова зустріч. 

1.1. Привітання. 
 Діти стають у коло і разом з учителем промовляють вітання. 

Ви сьогодні вже проснулись? 
Добрий день! 
Мамі зранку посміхнулись? 
Добрий день! 
Клас наш радо вас вітає! 
Добрий день! 
Настрій кожен гарний має? 
Добрий день! 
Станьте разом в дружнє коло! 
Добрий день. 
Привітай нас рідна школо! 
Добрий день! – Добрий день! Добрий день! 
Треба всім нам привітатись! 
Добрий день! 
Дружно й голосно сказати: 
Добрий день! 

1.2. Психогімнастика. 
(Діти в колі. Починає вчитель) 
Я вітаю тебе… Бажаю тобі доброго дня! (Передаючи квітку 

настрою,діти вітають один одного по колу, називаючи імена тих, до кого 
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звертаються.Вчитель звертає увагу, щоб діти вчилися дивитися один 
одному у вічі.) 

Вчитель. Я також рада бачити всіх вас та бажаю всім гарного настрою, 
цікавих занять і справ на сьогоднішній день.  

Аплодисменти. 
- Діти, з яким настроєм ви прийшли до школи? 
- Чи важливий настрій для людини? 
- Чому? 
- А чи важливо розпочинати якусь справу у гарному настрої? 
- Що треба  зробити тому, хто прокинувся вранці з поганим настроєм? 
(Підійти до дзеркала і усміхнутися,сказати комусь приємні слова і т.п.)  
- А тепер всі підніміть праву долоньку і загніть свій мізинчик, якщо вас 

вранці збудила рідна людина.   
- Тепер загніть наступний пальчик, якщо ви сьогодні гарно відпочили.  
- А зараз загніть середній пальчик, якщо ви з радістю прийшли до школи. 
- Наступним загніть вказівний пальчик,якщо ви сьогодні хоч раз бачили 
чиюсь посмішку. 
- А тепер покажіть, що у вас вийшло? 
- Ось! (Діти піднімають вгору великий палець). 
Тобто, ранок у вас уже вдався.Настрій чудовий. Тож займаємо свої  місця. 

1.3. Оголошення проблемного запитання, яке буде досліджуватися. 
-  Ми продовжуємо працювати над темою «Зміни». Будемо досліджувати, 
чи можливе життя без змін, як змінюється людина з віком. 

1.4.Вправа «Очікування». 
- Чого ви очікуєте від сьогоднішнього заняття? 
 - Яким, на вашу думку, воно має бути? 
- А якими на занятті мають бути діти? 
 - Отже, сподіваюся, ми разом проведемо цікаве, творче, корисне заняття, 
на якому кожен з вас відкриє для себе багато нового. 

1.5. Заповнення щоденних новин. 
 Дата … 
 Місяць… 
 Сьогодні…(день тижня). 
 Який день тижня за порядком? 
 Яка сьогодні погода? 
 Опади… 
Вчитель назначає помічників дня. 
Особливе – зміни.  

2. Дидактична гра «Чарівна скринька».  
Вчитель демонструє дітям яскраву скриньку, на дні якої лежить 
дзеркало. 

- Діти, дивиться, яка гарна скринька. Вона… чарівна. Зазирнувши в неї, 
можна когось побачити. Там хтось живе – єдиний у всьому світі, тільки він 
так усміхається, тільки у нього такі гарні вушка; такий симпатичний 
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носик. Він ні на кого не схожий, неповторний. Це – найцінніший скарб 
нашої планети. Хочете дізнатися, хто там? Тож подивіться, але не 
розкривайте таємницю, поки кожний з дітей не зазирне у скриньку! 
- Кого ви там побачили?  
– А як можна вас назвати усіх разом? ( Діти, школярі, українці).  
– Так, але насамперед ви – люди. І кожен з вас – найважливіша людина на 
землі. А тепер ми з вами виконаємо вправу. 
3. Відгадування загадки. 
Хто ранком ходить на чотирьох ногах, 
Удень – на двох, а ввечері – на трьох. (Людина) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Як називають маленьку дитинку? (Немовля) 
- Як діток називають у дитячому садочку? (Хлопчик і дівчинка) 
- Коли діти виростають, дорослішають, як їх називають? (Чоловік, жінка) 
- А як називають стареньких людей? (Бабуся, дідусь) 
- От ми з вами і прослідкували, як з віком змінюється людина. 
- А як ви думаєте, чому ці зміни відбуваються?(Протягом життя в організмі 
людини безперервно відбуваються процеси росту і розвитку.) 
4.   Аналітико-синтетичні вправи зі словами. 
- Назвть звуки в слові ЛЮДИНА. 
- Покажіть кількість складів цеглинками LEGO у словах: дівчика, хлопчик, 
чоловік, жінка, дідусь бабуся. 
5. Письмо словосполучень  під диктовку. Повторення правила 
написання власних назв іменників. 
- З якої букви пишемо прізвища, імена, по батькові людей? 
Слова для диктанту: дівчинка Оленка, хлопчик Василь, дідусь Іван, бабуся 
Галина, Валентина Петрівна, Коваленко Максим. 
6. Музична фізкультхвилинка «Зарядка для маляток». 
Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=l9pDnUJOqMM 
7. Вправа «Дорослий – дитина». 
Дітям пропонуються два малюнки із зображенням дорослої людини та 
маленької дитини. 
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-Хто зображений на цьому малюнку? 
-А хто на другому малюнку? 
-Чим схожа доросла людина на дитину? Що в них спільного? 
-А чим відрізняються? 
8. Розв’язання різних життєвих проблем математичного змісту. 
1) Батька однієї людини звуть Микола Петрович, а сина цієї людини – 
Олексій Володимирович. Як звати людину? 
2) Хлопчики розмальовували малюнки олівцями трьох кольорів: 
червоним, синім, зеленим. Вітя розмальовував малюнок не 
червоним і не синім олівцем, Микола – не синім. Якого 
кольору олівці були в кожного хлопця? 
3) Кожна з подруг – Катя, Галя, Оля – сховала в мішечок 
одну з іграшок: ведмедика, зайчика, слоненятко. Відомо, 
що Катя не ховала зайчика, Оля не ховала ні зайчика, ні 
ведмедика. Дізнайтеся, хто яку іграшку сховав. 
9. Робота в групах. Вправа «Розкажи про себе». 
Діти заздалегідь приносять свої фото від немовляти до 
сьогоднішніх школярів. В групах  обмінюються 
повідомленнями, розглядають, як змінилися друзі. 
10. Створення фільму «Як я змінився/змінилася». 
Діти виступають в ролі режисерів і малюють кадри із свого 
життя: від немовляти до сьогодні. Потім робиться вистава створених 
фільмів. 

ІІ частина 
1. Мотивація навчальної діяльності 
1.1. Вправа "Хто це?"(робота над загадками). 
Вчитель: Розпочнемо наш урок з вправи "Хто це!" Уважно послухайте вірш 
- загадку та в кінці добавте правильну відповідь 
2. Пестить, ніжить і голубить. 2. Сильний, добрий,  
справедливий. 
    Розуміє, дуже любить.Біля нього ми щасливі. 
    Я до неї пригорнуся,Знає, вміє він багато, 
Бо вона моя ... (матуся)                                 Гордимось, бо це наш ... (тато) 
3. Ніжна, лагідна. рідненька,4. Він ще мало літ прожив,  
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Добра, мила і старенька.На повагу заслужив. 
Я ніколи не журюся, Для матусі - він татусь, 
Бо у мене є ... (бабуся)А для мене, він - ... (дідусь) 
4. Хитрі очі, дві косички,6. З ним ніколи не сварюся, 
У веснянках ніс та щічки.Іграшками поділюся. 
Непосида невеличкаБуду з ним дружити, грати 
Називається ... (сестричка)Познайомтесь, це мій ... (братик) 

1.2. Бесіда. Розв’язання проблеми. 
Вчитель: Діти, у відгадках вами були названі слова, які я розмістила на 
дошці. Давайте прочитаємо і подумаємо, як  назвати цих людей одним 
словом? (відповіді учнів) 
Вчитель: Так, це – сім’я. А кого ж не вистачає у сім’ї, яку ми з вами щойно 
створили? Яке слово маємо записати у блакитний овал? 

(відповідь дітей) 
 
                       МАМА                   ТАТО                         БАБУСЯ                                

                 ДІДУСЬ                  БРАТИК                   СЕСТРИЧКА 

 

(Один з учнів дописує в овал слово Я). 

Думаю, ви здогадались, про кого сьогодні піде розмова. 
(відповіді учнів: про сім’ю, про родину) 

2. Закріплення математичних знань. Порівняння чисел в межах 100. 
                  1 родина                                                        2 родина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 3 родина                                                         4  родина 
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- Із кількох осіб складється 1 родина? 2 родина?  3 родина? 4 родина? 
 - У якій родині найбільше осіб? 
- На скільки осіб у 1 родині більше, ніж у другій? 
- На скільки осіб у 3 родині більше, ніж у першій? 
- На скілки осіб у 2 родині менше, ніж у четвертій? 
- На скілки осіб у 3 родині більше, ніж у четвертій? 
Запишіть утворені нерівності. 
3. Аналітико-синтетичні впраи зі словами. 

- Коли в словах букви я, ю, є, ї позначають два звуки? 
- Назвіть звуки в слові СІМ’Я. 
- Назвіть кількість букв і звуків у слові БАБУСЯ. 
- Покажіть цегликами LEGO кількість складів у словах: сестра, 
сестричка, брат, братик, тато, мамуся, дідусь, бабуся. 

4. Пальчикова гімнастика «Моя сім’я»  
Оцей пальчик – мій дідусь. 
Оцей пальчик це – бабуся. 
Оцей пальчик – мій татусь. 
Оцей пальчик – є мамуся. 
Оцей пальчик, то є я. 
Разом дружная сім’я. (діти проговорюють лічилку двічі, загинаючи 
пальчики, збираючи в кулачки). 
5. Письмові вправи. Повторення письма слів з апострофом.  

Пропедевтика української мови 
— Буква, яка стоїть перед апострофом, завжди позначає твердий 
приголосний звук. Букви я, ю, є, ї після апострофа позначають два 
звуки: [йа], [йу], [йе], [йі]. 

Письмо слів з апострофом. Творче списування. 
— Спишіть слова. Поставте, де потрібно, апостроф. Доведіть свою думку. 
Сім_я, м_ята, в_яжу, реп_ях, в_юн, черв_як, Р_ябко, п_явка, р_ядно, м_який, 

п_ятниця. 
6. Вправа “Мозковий штурм” (визначення основних ознак здорової 
родини). 
- Яку сім’ю ми називаємо дружною? 
- Разом працюють. 
- Разом відпочивають. 
- Піклуються один про одного. 
- Правильно розподіляють обов’язки між 
членами родини. 
- А які обов’язки маєте ви? 
7. Розвиток читацьких навичок. Робота над 
змістом оповідання Олега Буценя 
«Маленькі помічниці». 
Оля і Ліда гуляли у дворі. Побачила Оля, як 
Петрик допомагає своїй мамі розвішувати 
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білизну на мотузці, і сказала подрузі: 
— І я сьогодні мамі допомагала. 
— І я теж, — відповіла Ліда. 
 — Що ж ти робила? 
— Тарілки витирала, і ложки, і виделки. 
— А я черевики почистила. 
— Мамині? — спитала Оля. 
— Ні, свої. 
— Хіба це допомога мамі? — засміялась Оля. — Ти ж їх собі почистила. 
— Ну то й що. Зате в мами сьогодні буде менше роботи, — сказала Ліда. 
Бесіда за змістом оповідання: 
- Як Петрик допомагав своїй мамі? 
- Чим допомогла Оля своїй мамі? 
- Чи можна сказати, що Ліда також допомогла своїй мамі? Чому? 
- Як ви допомагаєте своїм батькам? 
8. Конструювання з конструктора LEGO SESTEM. 
 Вчитель пропонує учням об’єднатися в групи, зайняти місця за 
партами, на килимку... Взяти конструктор LEGO SESTEM. За допомогою 
конструктора зобразити своїх членів родини і їхні сімейні обов’язки, які 
вони виконують у родині. Після чого учні складають розповідь про 
родинні обов’язки і розповідають своїм товаришам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Допомагаючи старшим по господарству ви не лише звільняєте час для 
занять та ігор з вами, а ще й піклуєтесь про їхнє здоров я. Адже здоров я 
- найцінніше з того, що має людина. 
9. Вправа «Мікрофон». 
- Як ви піклуєтесь про здоров’я мами? 
- Як ви піклуєтесь про здоров’я тата? 
- Як ви піклуєтесь про здоров’я бабусі? 
- Як ви піклуєтесь про здоров’я дідуся? 
10. Вправа «Доповни речення». 
- А зараз, давайте переконаємося, що ваші рідні також уважні до вас.  Для 
цього вам треба  доповнити речення.   
(Вчитель зачитує речення) 
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Вдома завжди зі мною грається (мама, тато, бабуся, дідусь, брат, сестра) 
Покататися на велосипеді я можу з (з татом, дідусем, братом, сестрою) 
На мої запитання завжди відповідає (мама, тато, бабуся, дідусь) 
Змайструвати потрібну річ я можу з (з татом, дідусем, братом) 
Завжди приготує мою улюблену страву (мама, бабуся) 
Свої секрети я можу довірити (мамі, тату) 
Завжди допоможе мені виконати завдання (мама, бабуся) 
Висновок: Умовами благополучного існування сім’ї є турбота і піклування 
один про одного, любов, самопожертва, виконання своїх обов язків.   
11. Рефлексія  Вправа «Інтерв’ю» 

1. Моя сім’я - це ... 
2. До моєї родини входить ... 
3. Тато і мама для мене -най .... 
4. Я люблю свою бабусю за ... 
5.  Я звертаюсь до своїх рідних за... 
6. Я бажаю своїм рідним ... 

12. Викоання пісні Наталії Май «Родина. 
Посилання:https://www.youtube.com/watch?v=COOrPVgXbrY 

 
ІІІ частина 

1. Розгадування ребусу. 
 

 

 

ХА  
                                                                            
 
 

(Характер) 
 

- Отже сьогодні ми поговоримо про характер людини, риси її характеру. 
2. Слухання аудіоказки «Дідова дочка та бабина дочка». 

Посилання:https://www.youtube.com/watch?v=biRxTbmTw0g 
 - Які риси характеру має кожен казковий персонаж? 
- Які персонажі добрі, а які - лихі? 
- Якою була дідова донька? А якою – бабина? 
- Чого навчає нас ця казка? 

3. Формування словника. Що таке характер? 
- Якщо людина в якійсь ситуації сильно злякалась - чи можна вважати 

її боязкою? (Відповіді дітей.) 
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- Якщо людина має звичку ретельно готуватися до уроків, чи можна 
стверджувати, що вона відповідальна? (Відповіді дітей.) 

- У чому різниця? (Відповіді дітей.) 
Учитель.  Отже, характер – це сукупність відносно сталих 

психологічних рис людини, які виявляються в її поведінці та діяльності. 
 Запам’ятайте!  Характер людини впливає на здоров’я. Людина може 

змінити риси свого характеру. 
4.   Інтерактивна вправа  «Займи позицію». 

На дошці прикріплені  таблички: 
1. Характер - це вроджена особливість. 
2. Характер формується протягом життя.) 
Учитель. Давайте визначимо, від чого залежить характер людини. Ви 

вважаєте, що характер є вродженою особливістю? Або навпаки, ви 
переконані, що характер формується протягом життя? Зберіться біля 
відповідних табличок. Обговоріть свої міркування і наведіть кілька 
аргументів на їх користь.(Учні підходять і прикріпляють стікери до того 
поняття, яке на їх думку правильне.) 

Презентація аргументів 
- Чи не з’явилося у вас бажання змінити свою позицію?  
- Які докази вас переконали?  
- Який висновок ми можемо зробити? 
- Які чинники впливають на формування характеру? (Спадковість, 

виховання, оточення, самовиховання.) 
 
Вчитель: У кожної людини свій характер, або ще кажуть — своя 

натура, своя вдача. Це притаманні тільки їй особливості поведінки, 
ставлення до колективу, інших людей, до праці, до того, що її оточує, та до 
самої себе. 

Як не буває однакових людей, так не буває однакових характерів. 
Характери можуть мати якісь спільні риси, ознаки. У людському характері 
є як позитивні, так і негативні риси. Чесність, працьовитість, скромність, 
сміливість, доброта, щирість тощо — це позитивні риси. Лінь, заздрість, 
брехливість, жадібність, хвалькуватість, боягузтво тощо — негативні риси 
характеру. Зробити висновок про характер людини можна з того, як вона 
мислить, поводиться за різних обставин, якої думки про інших людей і про 
себе. Знати характер людини дуже важливо. Це дає змогу передбачити, як 
людина поводитиметься за певних умов, чого від неї очікувати, як вона 
виконуватиме дані їй доручення. Знання рис свого характеру допоможе 
краще зрозуміти й оцінити свої вчинки, ставлення інших людей до тебе. 
5. Руханка(розпізнавання позитивних і негативних рис характеру). 
- Я називатиму рису характеру. Якщо ця риса позитивна, діти підносять 
угору руки й аплодують. Якщо негативна – опускають руки і тупотять 
ногами. (Лагідність, упертість, толерантність, неохайність, охайність, 
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чуйність, щедрість, лінь, щирість, працьовитість, жадібність, байдужість, 
хитрість, грубість, доброта.) 
 
6. Дослідження  «Характер друга». Робота в парах. 

Учні по черзі називають позитивні риси характеру сусіда по парті. 
Учитель пропонує скористатися таблицею «Риси характеру» (додаток). 

Риси характеру 
Позитивні Негативні 
акуратний байдужий 
вдумливий безтурботливий 
ввічливий боягузливий 
відвертий брехливий 
відповідальний вередливий 
дисциплінований грубий 
добрий егоїстичний 
доброзичливий жадібний 
довірливий заздрісний 
дотримується слова замкнутий 
життєрадісний злий 
ініціативний, завзятий зневажливий до інших 
лагідний легковірний 
має почуття власної гідності лінивий 
мужній невитриманий 
надійний недоброзичливий 
наполегливий недовірливий 
поступливий нескромний 
прагне подолати труднощі нечуйний 
працелюбний нещирий 
приємний 
принциповий 
розумний 

образливий (постійно 
зосереджується на собі та своїх 
переживаннях) 

скромний причіпливий 
сміливий потайний 
сором’язливий розв’язний 
стриманий самовпевнений 
сумлінний скупий 
терплячий страх перед труднощами 
товариський 
турботливий 

схильний до кепкування та 
глузування 

цілеспрямований схильний до суперечок 
чесний хвалькуватий 
чуйний   
щирий  
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Отже, діти, давайте зробимо висновок.  
- Які риси характеру потрібно в собі виховувати, щоб бути здоровим? 
- Чи можна змінити свій характер? 
- Як це можна зробити? 
 

7. Казкова вікторина. Робота в групах. 
Завдання: розгляньте зображення казкових героїв. Пригадайте із якої вони 
казки. З’єднайте зображення казкового героя і рису характеру, яка йому 
відповідає. 
 
Картка.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

            зла           працелюбна         хоробрий         відповідальна      веселий    

                        довірливий                   хитра                          ліниві 

8. Розвиток каліграфічних навичок письма. Письмо утворених 
словосполучень. 

Діти записують, коментуючи на дошці і в зошитах  4 утворені 
словосполучення. 

Лисичка- хитра. Попелюшка – працьовита.  Котигорошко – хоробрий. 
Колобок – довірливий. 
9.   Підсумок . Вправа «Кошик для сміття». 

- Ця вправа допоможе вам стати кращими. 
Напишіть на аркушах паперу рису характеру, якої б ви хотіли 

позбутися. Підійдіть до кошика для сміття, зімніть папірець і викиньте 
його. Можете назвати вголос ту рису, яка вам заважає. Уявіть, що ви 
викинули не просто папірець, а негативну рису характеру. 
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ІV частина 
 

1. Відгадування загадки. 
На горді в нас росте 
Сонце ясне, золоте, 
Жовте око, жовті вії, 
Та чомусь воно не гріє. (Соняшник) 

2. Вправа «Асоціативний кущ». 
- Діти, а з чим у вас асоціюється соняшник?  
- Пропоную зібрати асоціативний кущ до слова «соняшник». 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
3. Слухання легенди про соняшник. 

«Легенда про соняшник» 
 Одного разу найменша дочка Сонця спустилася на Землю, щоб 
викупатися у прохолодній морській воді, і загубила на березі свій золотий 
вінок. Без нього вона не могла повернутися до батька. Шукаючи вінок, 
дівчина побачила під березою вродливого парубка зі своїм віночком. 
 - Я поверну тобі вінок, якщо залишишся зі мною назавжди, — сказав 
він. 
 - Ні, я не можу, — відповіла дочка Сонця, - тут холодні та довгі ночі, а 
там, на небі, я живу в золотому палаці, там горять діамантові зірки. А що 
мені можеш дати ти? 
 Він обійняв наймолодшу дочку Сонця і заговорив до неї словами, 
солодшими за мед. Цілував її, просив залишитися з ним на землі, обіцяв 
кохати її все життя. Говорив красуні, що їй буде з ним ще краще, ніж у 
Сонця-батька, обіцяв їй, як кажуть, золоті гори... 
 Красуня згодилася жити на землі, де тьохкають солов’ї, цвіте 
черемха, існує любов. Даремно Сонце-батько кликав дочку додому. Він 
сердився, попереджав, що на землі її чекає важке життя. Та дочка 
залишилася з коханим. 
 Почалося для красуні звичайне буденне життя з нудною роботою, 
одноманітними клопотами. Чоловік більше працював, ніж говорив своїй 
коханій ніжні слова, а іноді зовсім забував за неї. Одного дня каже вона 
коханому: 
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 - Ти багато працюєш, я мало тебе бачу. Я нудьгую за тобою, а ти, 
мабуть, вже мене не так любиш... 
 - Ми, земні люди, по-іншому все відчуваємо, інакше любимо. Ми 
бачимо щастя у любові, що поєднується з радістю у праці, - відповів 
коханий. 
Тоді дочка звернулася до батька: 
 - Таточку, ясне Сонечко, я так хочу повернутися додому, благаю, 
забери мене. 
 - Ні, - сумно відповіло Сонце, - ти надто довго була на Землі, так 
довго, що твої ноги вросли в неї, наче коріння. 
 Скропило Сонце дочку своїми слізьми. І тоді красуня стала квіткою, 
що в тузі за батьківщиною завжди повертається голівкою до сонця. Тому і 
назвали її соняшником. Хоч і живе вона на землі, але тягнеться завжди до 
сонця, до отчого краю. 

Для роботи над змістом легенди вчитель застосовує стратегію 
критичного мислення «Крісло автора». Діти обирають автора і по 
черзі задають йому запитання за змістом легенди. 

4.  Аналітико-синтетичні вправи зі словами. 
- Назвіть звуки в слові СОНЯШНИК. 
- Поділіть слово на склади. 
- Доберіть до слова спільнокореневі слова (Соняшник - сонце, 

соняшникова). 
5.  Розповідь вчителя з елементами бесіди. 

- Хто з вас бачив соняхи? 
- А кому доводилося вирощувати цю рослину? 
- Соняшник. Хто не знає цієї чудової рослини з товстим і високим 

стеблом, цупким і великим листям, великою золотавою голівкою - 
кошиком, завжди повернутим до сонця. Мабуть, через схожість із 
золотавим сонцем, ця рослина отримала назву "Соняшник". За сонцем 
повертається не тільки квітка, а й стебло і листки. Ця рослина так 
полюбилася українцям, що не віриться в те, що вона-прибулець з далеких 
країв. А привіз її мореплавець Христофор Колумб із Північної Америки в 
Європу-Іспанію. І спочатку соняшник вирощували, як декоративну рослину 
з гарним суцвіттям. В Україні соняшник з’явився у середині 18 століття. 
Спершу, його розводили, як декоративну рослину, а згодом заради зерна, 
яке використовували, як ласощі. Тепер із соняшника виробляють олію 
(Показую!), яка є найкращим 
харчовим продуктом, макуха – поживний корм для худоби і приманка для 
риби(рибалки), насіння соняшника – споживають люди, халва – 
солодощі. Україна займає друге місце після Росії, як виробник 
соняшникового насіння. Стебло використовують для виготовлення 
паперу, силосу. 

Коли соняшник цвіте – бджоли збирають мед. 



 118 

Зараз ми не уявляємо собі рідної землі без цих чудових великих 
золотавих голівок, що кланяються сонцю, дають нам смачне насіння, 
чудову олію, солодощі. 

Нехай і на ваших городах оселиться квітка сонця, чудовий витвір 
природи і людини. 

6. Розвиток читацьких навичок. Читання вірша Б. Логвинюка 
«Сонях». 

– Багато поетів оспівали цю рослину у своїх віршах. 
 

Сонях 
Вільно та розлого  
Сонях виріс на ослоні  
Одягнув чубатий сонях  
Бриля золотого.  
Вийшла осінь із діброви -  
Сонях похилився,  
Бриль за обрій вечоровий  
Сонцем покотився.  
Дідусем стоїть вусатим  
Соняшник осінній,  
Хлопчакам — горобенятам  
Роздає насіння. 
7. Динамічна пауза «Жовтий соняшник». 
Жовте сонце на землю дивиться, 
(Руки вгору, потягнулися, підняли очі вгору) 
Жовтий соняшник за сонцем стежить. 
(З поворотом слава направо намалювати піднятими руками дугу) 
Тільки жовті промені у нього не гарячі. 
(Нахили голови до лівого-правого плеча) 
Він росте на довгій ніжці 
(Руки вздовж тулуба, встати на носки) 
З лепесточками, як ріжки, 
(Розвести руки в сторони і трохи вгору) 
Голова велика, чорних насіння повна. 
(З’єднати над головою округлені руки) 
8. Дослідження «Як розвивається соняшник?». 
- Розгляньте схему розвитку соняшника від маленької насінини до 
дорослої рослини. 
- Чи відбувалися зміни у житті соняшника?Які саме? 
- Через скільки діб із насінини проростає перший паросток? Скільки на 
ньому листочків? 
Через скільки днів зявиться ще 4 листочки? Запишіть приклад. (40-10=30) 
- Через скільки діб утвориться бутон квітки? Запишіть приклад. (55-40=15) 
 - На який день зацвітає соняшник? 
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- Скільки днів триває цвітіння соняшника? Запишіть приклад (85-65=20) 
- Скільки ще діб після цвітіння треба соняшнику, щоб його насіння 
достигло? Заишіть приклад. (120-85=35)  
- Скільки всього треба діб для повного розвитку соняшника? (120) 
- А скільки це приблизно місяців? (3) 

Висновок. Отже, для повного росту і дозрівання насіння соняшника 
потрібно приблизно 120 діб, або 3 місяці. 
9.  Перегляд відеофільму «Звідки береться олія?» 
Посилання: 1) https://www.youtube.com/watch?v=D1gp_QpjgKg 
2) https://www.youtube.com/watch?v=xglXt4Cn7ko 
- Із якої частини соняшника видобувають олію? (Із насіння). 

 
10. Виготовлення аплікації  соняшника з кольорового паперу. 
- Які ви знаєте види паперу? 
- Який папір нам треба, щоб виготовити аплікацію соняшника? 

 
Зразок аплікації. 
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V частина 
1. Розгадування кросворду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Практична робота в групах.  
- Пронумеруйте органи рослини. 
- Що утворюється із квітки? 
- Для чого рослинам потрібний 
плід? 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Вправа «Знайди плід рослини». 
- знайдіть плід кожної рослини. 
Назвіть  його. 
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4.  Гра «Знайди зайве». Робота в групах. 
Мета гри: розвивати вміння дітей розподіляти плоди рослин на 
фрукти, овочі, ягоди. 
Завдання: обведіть зайвий плід, обґрунтуйте свій вибір. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Розвиток каліграфічних навичок письма. Складання та запис 
рецепту фруктового салату. 

- Чи корисно їсти овочі та фрукти? 
- Хто з вас любить їсти фрукти? Які полюбляєте? 
- Чи вмієте готувати фруктовий салат? 
- Запишемо назви фруктів, з яких можна приготувати фруктовий 
салат. Поділемо слова на склади, поставимо наголос.) 
(Банан, груша, яблуко, апельсин, слива, абрикос, ківі) 

6. Музична фізкультхвилинка. 
7. Ознайомлення учнів з поняттям «притча». 
Притча — невелике усне оповідання повчального характеру про якусь 
життєву пригоду. Вона утверджує перемогу добра, cправедливості. Притчі 
- це історії, які передаються від серця до серця, відкривають людям почуте, 
побачене, але найголовніше - душу. Вікова мудрість, що закладена в 
притчах, перетворює їх на своєрідну книгу життя, яка допомагає нам 
зрозуміти себе та наше майбутнє. 
8. Робота над змістом авторської притчи Леонардо да Вінчі «Мурашка 
і пшенична зернина». 
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Леонардо да Вінчі 
МУРАШКА І ПШЕНИЧНА ЗЕРНИНА 

(авторська притча) 
  
Після жнив залишилася на полі 
пшенична зернина. З нетерпінням 
чекала вона дощу, щоб заритися в 
сиру землю до настання холодів. 
 Мимо пробігала мурашка й помітила 
зернину. Зраділа знахідці, узяла на 
спину важку ношу й повільно 
поповзла до мурашника, щоб до 
вечора встигнути додому. 
 -    Навіщо ти надриваєшся, покинь 

мене тут, - попросила пшенична зернина. 
-    Якщо я тебе покину, - відповіла мурашка, важко дихаючи, - ми 
залишимося на зиму без їжі. Нас багато, і кожен повинен працювати, щоб 
збільшити запаси в мурашнику. 
 Тоді зернина подумала і сказала: 
 -    Я розумію твої турботи. Але зрозумій і ти мене. Послухай мене уважно, 
розумна мурашко! 
 Задоволена тим, що можна трішки перепочити, мурашка скинула із 
спини тяжку ношу. 
 -    Так знай же, - сказала зернина, - у мені таїться велика життєдайна 
сила. Моє призначення - народжувати нове життя. Давай укладемо з 
тобою угоду. 
 -    Яку угоду? 
 -    А ось яку. Якщо ти не потягнеш мене в мурашник і залишиш на 
рідному полі, — пояснила зернина, — то рівно через рік одержиш сто 
пшеничних зернин. 
Здивована мурашка недовірливо похитала головою. 
 -    Вір мені, дорога мурашко, я кажу правду. Якщо ти зараз відмовишся 
від мене і зачекаєш, то потім я сторицею нагороджу твоє терпіння і твій 
мурашник не постраждає. 
  Мурашка задумалася: 
 -    Сто зернин замість однієї! Таке чудо буває тіль: в казках. А як ти це 
зробиш? - запитала вона. 
 -    Повір мені, - відповіла зернина, - це велика таємниця життя. А зараз 
вирий невеличку ямку, закопай мене, а влітку повертайся сюди. 
 У домовлений час мурашка прийшла на поле. Пшенична зернина 
дотримала своєї обіцянки. 

Запитання за змістом притчи: 
- Яку пораду дала зернина мурашці? Що вона їй пообіцяла? 
- Чи справдилася обіцянка зернни? 



 123 

- Про яку таємницю життя говорила зернина? 
- Чи був би хліб на наших столах, якби не було б зернини? 
- Як треба відноситися до хліба? Чому? 
9. Перегляд фільму «Як робиться хліб?» (2хв 49 с). 
Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=BbIA0-uGbSM 
10. Підсумок заняття.  

- З яким настроєм закінчуєте заняття? 
- Про що дізналися? 
- Чи справдилися ваші очікування? 
 
 

Проблемне запитання: 
Які зміни залежать від мене, а які не залежать? 

Мета:  
 формувати цілісну особистість, здатну до самореалізації, 

саморозвитку, самовдосконалення в умовах сьогодення; 
 сформувати уявлення, що не всі зміни залежать від людини; 
 розвивати бажання змінюватися на краще; 
 закріплювати читацькі навички учнів, розуміння прочитаного; 
 збагачувати словниковий запас учнів відповідно до тематики 

тижня; 
 активізувати пізнавальну діяльність дітей, розвивати самостійне 

мислення, уяву, доказове мовлення; 
 розвивати емпатію, вміння виявляти позитивні емоції, 

контролювати їх, зв’язне мовлення дітей, пам'ять, увагу, фантазію, 
дрібну моторику руки, критичне мислення; естететичні смаки, 
акторські, декламаторські здібності, навички вільного спілкування;  

 виховувати бажання прийти на допомогу, доброзичливість, 
прагнення робити гарні вчинки, вміння товаришувати, діяти 
разом,естетичні смаки, почуття поваги та взаємоповаги,  повагу до 
хліба. 

Очікуванні результати учіння: 
 з увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно 

реагує на усну інформацію в діалозі; 
 сприймає монологічне висловлення; 
 ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на 

запитання; 
 ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого 

висловлення; 
 розповідає про те, що його вразило; 
 звертається, вітається дотримуючись норм мовленнєвого етикету, 

використовує ввічливі слова; 
 спілкується з однокласниками та з вчителем; 
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 організує своє робоче місце для навчання; 
 об’єднується з іншими дітьми у групу, в пари  для спільної 

діяльності; 
 називає учасників спілкування, їхні дії та ознаки дій, робить 

висновок про настрій, емоції учасників спілкування; 
 створює прості аудіальні медіапродукти (презентує роботу групи, 

робить оголошення зі сцени, повідомляє новини через гучномовець 
тощо) з допомогою вчителя/вчительки, зважає на мету й аудиторію; 

 читає правильно та виразно вголос різні тексти, залежно від мети 
читання; 

 добирає потрібну інформацію із графічного тексту (таблиці, 
графіки,схеми); 

 створює невеликі висловлення надобре відому тему з різною 
метоюспілкування;  

 висловлює власні думки і почуття з приводу прослуханих / 
переглянутих простих медіатекстів; 

 розуміє, що людина не впливає на зміни в природі; 
 має бажання змінюватися на краще. 

 
Обладнання:  картки для індивідуальної, парної, групової роботи, тести. 

 
Перебіг заняття 

1. Ранкова зустріч. 
1.1.Привітання. 

 Діти стають у коло і разом з учителем промовляють вітання. 
Ви сьогодні вже проснулись? 
Добрий день! 
Мамі зранку посміхнулись? 
Добрий день! 
Клас наш радо вас вітає! 
Добрий день! 
Настрій кожен гарний має? 
Добрий день! 
Станьте разом в дружнє коло! 
Добрий день. 
Привітай нас рідна школо! 
Добрий день! – Добрий день! Добрий день! 
Треба всім нам привітатись! 
Добрий день! 
Дружно й голосно сказати: 
Добрий день! 

1.2. Психогімнастика. 
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Навколишній світ – цікавий і різнобарвний. Людина – маленька 
піщинка в ньому. Змінити світ – це означає змінити себе. Адже світ 
залежить від тебе і тільки від тебе.Ми звикли дивитись на когось і ніколи 
не дивитися на себе. Тож давайте подивимося на себе. Символом посмішки 
і гарного настрою є смайлик. Він сьогодні є нашим талісманом. То ж я всім 
вам бажаю гарного настрою, як і це сонечко, яке спостерігає за нами.  

1.3. Оголошення проблемного запитання, яке буде 
досліджуватися. 

-  Ми продовжуємо працювати над темою «Зміни». Будемо досліджувати, 
чи всі зміни залежать від вас. 

 1.4. Вправа «Очікування». 
- Чого ви очікуєте від сьогоднішнього заняття? 
 - Яким, на вашу думку, воно має бути? 
- А якими на занятті мають бути діти? 
 - Отже, сподіваюся, ми разом проведемо цікаве, творче, корисне заняття, 
на якому кожен з вас відкриє для себе багато нового. 

1.5. Заповнення щоденних новин. 
 Дата … 
 Місяць… 
 Сьогодні…(день тижня). 
 Який день тижня за порядком? 
 Яка сьогодні погода? 
 Опади… 
Вчитель назначає помічників дня. 
Особливе – зміни і я. 

2. Практична робота. 
Прочитай обидва оголошення. У якому з них описана ситуація, на яку 
ти можеш вплинути?  
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- Чи всі міни залежать від тебе? 
3. Вправа «Обведи малюнок». 

Подумай, які зміни залежать від тебе, а які - ні?  
Обведи малюнки, на яких є зміни, що залежать від тебе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Підготуйся до спільної розмови «Чи можливе життя без змін? 
 

4. Слухання притчі «Все в твоїх руках». 

Колись давно, в одному місті, жив мудрець. 
Слава про його мудрість рознеслась далеко 
навколо його рідного міста, люди здалеку 
приходили до нього за порадою. 
Але був у місті чоловік, який заздрив його 
славі. Прийшов він якось на луг, спіймав 
метелика, посадив його між зімкнутих долонь 
і подумав: 
 – Піду я до мудреця і спитаю у нього: скажи, о 

наймудріший, який метелик у мене в руках: живий або мертвий?  Якщо він 
скаже “мертвий”, я відкрию долоні, метелик полетить.  Якщо він скаже 
“живий” – я зімкну долоні, і метелик помре. От тоді всі й зрозуміють, хто з 
нас розумніший. 
Так все і сталось. Заздрісник прийшов у місто і спитав у мудреця: 
– Скажи, о наймудріший, який метелик у мене в руках: живий чи мертвий? 
Пильно дивлячись в очі, мудрець сказав: 
– Все в твоїх руках. 
Висновок: якщо кожен зміниться на краще, то й світ стане досконалішим. 

5. Конкурс «Заморочки з бочки». 
(Діти по черзі виймають з бочки записку із запитанням. Читають, 
відповідають.) 

1. В чому полягає ваша допомога батькам по господарству? 
2. Як раціонально використовувати своє дозвілля? 
3. Що ти можеш розказати про режим дня? 
4. Як треба ставитись до своїх рідних та батьків? 
5. Які вимоги до життя в колективі? 
6. Як треба себе вести на уроці? 
7. Як потрібно себе вести серед незнайомих людей? 
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8.  Основні вимоги до ходи, міміки, жестів? 
6. Підсумок заняття.  

- З яким настроєм закінчуєте заняття? 
- Про що дізналися? 
- Чи справдилися ваші очікування? 

Ніколи не припиняйте самовдосконалюватися, пізнавати себе. 
Повірте в себе і завжди працюйте над собою. 
Повір у себе, ти багато можеш, 
Не опускай безсилої руки. 
І сам собі найкраще допоможеш — 
Лиш тільки спробуй сам себе знайти... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 

Використані джерела та інтернетресурси 
 

1. Типова освітня програма під редакцією Р.Б. Шияна, 2018 р. 
2. Модельна навчальна програма «Я досліджую світ» розроблена 

авторським колективом під редакцією Р.Б. Шияна, 2018 р. 
3. О. Волощенко, О. Козак, Г. Остапенко, О. Романюк «Я досліджую 
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