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загальної середньої освіти
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Авторський  
колектив:
Араджионі Маргарита Анатоліївна, кандидат історичних наук, провідна наукова співро-

бітниця Інституту сходознавства ім . А . Ю . Кримського НАН України, керівниця творчої групи 
розробників програми;

Банах Ольга Володимирівна, викладачка кафедри педагогіки КЗ «Львівський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти»; 

Кравчук Лариса Володимирівна, старша викладачка кафедри методики та психології до-
шкільної і початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського універси-
тету імені Бориса Грінченка; 

Унгурян Ірина Корнеліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, пси-
хології та теорії управління освітою Чернівецького обласного інституту післядипломної педа-
гогічної освіти;

Чернишова Яна Олександрівна, методистка кафедри педагогіки та психології Луганського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти .

Пояснювальна  
записка
Освітня програма інтегрованого курсу «Культура добросусідства» для 3-4 класів (ІІ цикл) за-

кладів загальної середньої освіти (далі Програма) спрямована на виконання Закону України «Про 
освіту», Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 21 .02 .2018 р . № 87, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14 .12 .2016 р . 
№ 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», від 13 .12 .2017 р . № 903-р «Про 
затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної 
політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», наказу Мініс-
терства освіти і науки України від 13 .07 .2017 р . № 1021 «Про організаційні питання запровадження 
Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня» . 

В основу Програми покладено Загальну декларацію прав людини (1948), Конвенцію ООН 
про права дитини (1989), Декларацію принципів толерантності (1995), Європейську рамку 
компетентностей для освіти впродовж життя (2006, 2018), Люблянські рекомендації щодо ін-
теграції різноманітних суспільств (2012), Хартію Ради Європи з освіти для демократичного 
громадянства й освіти з прав людини CM/Rec(2010)7, Рамку компетентностей для культури 
демократії Ради Європи (2016) . 

Відповідно до цілей початкової загальної освіти, визначених у Державному стандарті, Про-
граму розроблено на основі типової освітньої програми, розробленої авторським колективом 
учасників проєкту «Нова українська школа» під керівництвом Р . Шияна (наказ МОН України від 
21 .03 .2018 №268 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної 
середньої освіти»), та схвалених до використання програм наскрізного інтегрованого спецкурсу 
«Культура добросусідства» (лист ДНУ ІМЗО МОН України №22 .1/12-Г-366 від 15 .06 .2018) .

Мета Програми – забезпечення гармонійного розвитку та виховання соціально компетент-
них, критично мислячих і толерантних осіб, громадян і патріотів своєї Батьківщини, які поділяють 
демократичні цінності і відповідально ставляться до рідного краю, громади, країни та прагнуть 
зберігати, розвивати і примножувати природний, економічний і культурний потенціал України .
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Відповідно до мети визначено стратегічні завдання, на виконання яких спрямовано Програму:
• запровадити системний підхід до проведення цілеспрямованої роботи з формування 

соціальної і громадянської компетентності та однієї з її складових – толерантності (у 
широкому сенсі, тобто етнічної, релігійної, мовної, гендерної, вікової, соціальної тощо) 
не тільки в дітей, а й у їхніх батьків; 

• знизити навчальне та інформаційне навантаження на дітей за рахунок інтеграції тем та 
акцентувати розвивальну й виховну складові освіти;

• формувати бачення свого місця в сьогоденні і в майбутньому рідного краю, відпові-
дальне і шанобливе ставлення до рідного краю як основоположного елемента вихован-
ня громадянина України; 

• формувати стійкий інтерес до життя, культури, проблем свого регіону; установки на 
конструктивну діяльність, підвищення соціальної компетентності і відповідальності за 
добробут рідного краю і країни як невід’ємної складової громадянського обов’язку; 

• формувати вміння вести діалог, вирішувати проблемні і конфліктні питання відповідно 
до демократичних принципів і принципів «культури миру»; 

• розвивати критичне мислення, формувати особистісну позицію; уміння продукувати 
нові конструктивні ідеї; 

• сприяти набуттю знань про права людини і громадянина, а також уміння їх обстоювати, 
збагаченню досвіду активних соціальних дій; 

• знизити агресивність дітей, прищепити вміння мирно розв’язувати/трансформувати 
конфліктні ситуації; 

• розвивати навички успішної міжкультурної комунікації в дітей та їхніх батьків; 
• сформувати високий рівень адаптаційних можливостей дитини; 
• популяризувати історію та культуру різних етносів, представники яких мешкають на те-

ренах України, а також сучасну культуру кожного регіону;
• формувати особистісну ефективність і культуру дозвілля;  
• сприяти формуванню екологічної свідомості й природоохоронної поведінки; 
• прищеплювати інтерес до рідної і державної мови, до вивчення мов своїх сусідів, розви-

вати мовну толерантність і мотивацію до опанування іноземних мов; 
• дати уявлення про різноманітні релігії та конфесії, ментальні особливості сусідів, їхнє 

світосприймання й цінності; 
• ознайомити з історією свого регіону і країни в цілому; 
• формувати свідоме ставлення до грошей, підприємницькі вміння й ініціативу дитини . 

Концептуальну основу Програми складають основні положення системного, компетент-
нісного та особистісно-діяльнісного підходів .

Побудова освітнього процесу на засадах системного підходу:
• передбачає врахування й цілеспрямоване використання єдності педагогічної системи 

закладу освіти й середовища (як соціокультурного, так і природного); 
• уможливлює врахування у Програмі наступності й перспективності дошкільної та почат-

кової освіти, а також взаємозв’язок між цілями та результатами навчання із відповідним 
визначенням його змісту .
Компетентнісний підхід орієнтує на формування в здобувачів початкової освіти комп-

лексу передбачених Концепцією «Нова українська школа» ключових і предметних компетент-
ностей . Згідно зі статтею 1 Закону України «Про освіту», компетентність розглядається як 
інтегрована якість особистості, що являє собою динамічну комбінацію знань, умінь, навичок, 
способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність осо-
би успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність .

Пояснювальна записка
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Компетентнісний потенціал інтегрованого курсу 
«Культура добросусідства»

№ 
п/п

Ключові компе-
тентності Компоненти

1 Вільне володіння 
державною мовою

Уміння: сприймати й розуміти, аналізувати, інтерпретувати, кри-
тично оцінювати інформацію із джерел різної природи (усних, дру-
кованих, медіа тощо) і текстів різних видів (розмовно-побутових, 
художніх, наукових, публіцистичних, ділових), використовувати її 
для задоволення різних потреб і досягнення різних життєвих ці-
лей (пізнавальних, практичних, комунікативних тощо); у процесі 
усної взаємодії доступно і переконливо висловлювати власні дум-
ки, почуття і ставлення; використовувати виражальні можливості 
усного мовлення та невербальних засобів спілкування; у процесі 
письмової взаємодії та взаємодії в режимі онлайн дотримуватися 
норм літературної мови; збагачувати власний емоційно-естетич-
ний досвід у процесі сприймання художніх текстів; спостерігати за 
мовними явищами, досліджувати їх та індивідуальне мовлення – 
своє й інших; реагувати мовними засобами на інформацію; розпіз-
навати мовні засоби впливу, розрізняти техніки переконування та 
маніпуляції; вести аргументовану дискусію на відповідну темати-
ку; читати та розуміти авторські й соціально-політичні публікації 
з тематики курсу; творити українською мовою (усно і письмово) в 
процесі різноманітних мовленнєвих ігор, імпровізацій, есе, розпо-
відей, рекламних оголошень тощо.
Ставлення: поцінування української мови як державної, усвідом-
лення її як об’єднавчого чинника державотворення та чинника на-
ціональної ідентичності; повага до державної/рідної (у разі відмін-
ності) мови, зацікавлення її розвитком, розуміння цінності кожної 
мови; толерантне ставлення до мов національних меншин і корін-
них народів України; критичне сприймання інформації; толерантне 
ставлення до альтернативних висловлювань інших людей; розумін-
ня впливу й важливості невербальної комунікації між людьми.
Навчальні ресурси: розроблені навчально-методичні матеріали, 
пошукові та творчі завдання, інтерактивні вправи.

2

Здатність спілку-
ватися рідною (у 
разі відмінності 
від державної) 
та іноземними мо-
вами

Уміння: розуміти базову етикетну лексику мовами своїх сусідів, 
іноземними мовами; спілкуватися усно, письмово та в режимі 
онлайн з однолітками, які представляють різні країни, для вза-
ємообміну знаннями; розпізнавати й розуміти сигнали невер-
бальної комунікації, традиційні для різних культур.
Ставлення: готовність до міжкультурного діалогу, відкритість до 
пізнання різних культур, розуміння ролі іншої мови як засобу пі-
знання іншої кльтури та збагачення власного культурного досві-
ду, зацікавленість вивченням мов своїх сусідів та іноземних мов.
Навчальні ресурси: адаптовані художні твори іноземною мовою і в 
перекладі українською, фольклор, «словничок дружби» тощо.
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3 Математична ком-
петентність

Уміння: оперувати цифровими даними, математичними понят-
тями для пізнання і пояснення подій, явищ та процесів, пов’я-
заних із природним, культурним, соціальним та економічним 
потенціалом регіону і країни; перетворювати отриману з різних 
джерел інформацію з однієї форми в іншу (текст, графік, табли-
ця, схема тощо); будувати хронологічні та логічні ланцюжки 
подій, вчинків; використовувати статистичні матеріали в ро-
боті над темами курсу, розуміти історичну хронологію та мати 
уявлення про літочислення в різних культурах.
Ставлення: усвідомлення варіативності та значущості матема-
тичних методів, прагнення обирати раціональні способи пояс-
нення подій минулого та сьогодення, причин і можливих шля-
хів розв’язання сучасних соціальних, політичних, економічних 
проблем.  
Навчальні ресурси: запропоновані в посібниках життєві ситуації 
з цифровим компонентом; творчі завдання, джерела зі статис-
тичними даними у формі діаграм, таблиць, графіків тощо.

4

Компетентності 
в галузі природни-
чих наук, техніки 
і технологій

Уміння: пояснювати та оцінювати вплив природного середови-
ща на життя людини в минулому і сьогоденні; розкривати зміст 
і значення господарських, промислових, наукових і науково-тех-
нічних впливів на життя людини і соціуму. Мати уявлення про 
природні ресурси та людський капітал регіону й можливості їх-
нього використання із мінімальною шкодою природі. Мати уяв-
лення про елементарні техніки побудови житла, виготовлення 
іграшок та сувенірів, розчистки джерела чи кринички тощо
Ставлення: визнання цінності природних ресурсів і готовність 
раціонально використовувати їх у повсякденному житті; сміли-
вість реагувати на ризики екологічних загроз, долучаючись до 
громадських акцій на захист природи; відповідальне ставлення 
до хатніх обов’язків, без розподілу їх на «чоловічі» та «жіночі»; 
посильна допомога під час приготування їжі, прибирання, ре-
монту одягу, виготовлення подарунків, толоки тощо.
Навчальні ресурси: різноманітні джерела інформації про природ-
ні ресурси в регіонах України та країн світу, про заощадження 
природних ресурсів, про захист довкілля, відповідні пошукові, 
творчі і практичні завдання щодо технології побудови житла, 
виготовлення іграшок і сувенірів, приготування страв тощо.

5 Інноваційність

Уміння: здатність успішно навчатись; ініціювати зміни у близько-
му середовищі (клас, школа, громада тощо; брати участь у справах 
громади; виявляти і формулювати дослідницькі проблеми; творчо 
мислити; здатність до мобільності в навчальних,  життєвих ситу-
аціях; генерування і пошук нових ідей для розв’язання проблем. 
Ставлення: відкритість до нових ідей, сприйнятливість до 
всього нового; позитивне ставлення до отримання пропозицій 
від інших у міру необхідності; відчуття себе частиною спільно-
ти; цікавість; відкритість до можливої критики.

Компетентнісний потенціал інтегрованого курсу...
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Навчальні ресурси: творчі завдання та інтерактивні вправи, 
пов’язані з використанням інновацій та новаторських ідей; 
моделювання навчальних проєктів; кейси з реального життя 
та їхнє обговорення; матеріали про винаходи та винахідників 
України, світу та регіонів.

6 Екологічна компе-
тентність

Уміння: надавати допомогу собі й тим, хто її потребує; ухвалювати 
рішення, обмірковуючи альтернативи і прогнозуючи наслідки для 
здоров’я, добробуту і безпеки людини та природи; організовувати 
свій режим роботи й відпочинку; піклуватися про екологічність ін-
тер’єру помешкання, у якому живе й навчається, про здорове хар-
чування, заняття спортом, активний відпочинок тощо.
Ставлення: відповідальне ставлення до свого здоров’я та здо-
ров’я інших людей; дотримання морально-етичних і право-
вих норм; ціннісне ставлення до довкілля як до потенційного 
джерела здоров’я, добробуту та безпеки людини і спільноти, 
усвідомлення важливості бережливого природокористування, 
відповідальність за власну діяльність у природі; усвідомлення 
значення здоров’я для самовираження та соціальної взаємодії.
Навчальні ресурси: природоохоронні, соціальні та економічні 
проєкти, інтерактивні заняття, моделювання ситуацій, відпо-
відні творчі завдання в посібниках.

7
Інформаційно-ко-
мунікаційна ком-
петентність

Уміння: працювати з різними джерелами інформації, здатність їх 
критично оцінювати й диференціювати, виявляти пропагандист-
ське й морально-етичне підґрунтя інформаційних ресурсів; вико-
ристовувати цифрові технології для пошуку потрібної інформації, 
її перевірки і впорядкування; створювати вербальні й візуальні 
(графіки, діаграми, фільми, мультфільми) тексти, мультимедійні 
презентації та поширювати їх; виявляти маніпуляції інформацією 
в процесі аналізу повідомлень електронних медіа; виявляти дже-
рела та авторів інформації, робити коректні посилання, користува-
тися електронними інструментами для планування й організації 
свого часу, для онлайн-навчання; безпечно та екологічно спілкува-
тися в соцмережах і вміти захищати особисту інформацію.
Ставлення: дотримання визначених норм поведінки, безпеко-
вих і моральних правил у роботі з інформацією за проблема-
тикою курсу, зокрема дотримання авторського права; відпові-
дальне ставлення до поведінки в соціальних мережах і в мережі 
Інтернет загалом.
Навчальні ресурси: електронні цифрові ресурси, цифрові бібліо-
теки, розроблені вправи та творчі завдання.

8 Навчання протя-
гом життя

Уміння: визначати власні навчальні цілі; аналізувати процес 
власного навчання, відстежувати зміни у сприйнятті інформа-
ції; шукати й засвоювати нові знання, набувати нових умінь; 
критично аналізувати й узагальнювати здобуті відомості й дос-
від; формувати мотивацію до навчання, набувати навичок са-
мостійного навчання.
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Ставлення: розуміння необхідності здобуття знань протягом 
життя, цінності освіти; відкритість до неперервного самонав-
чання, бажання ділитися знаннями з іншими.
Навчальні ресурси: спеціально розроблені завдання для вияв-
лення й формування мотивації до навчання, організації свого 
часу та самоорганізації навчальної діяльності.

9

Громадянські 
та соціальні ком-
п е т е н т н о с т і , 
пов’язані з ідеями 
демократії, спра-
ведливості, рівно-
сті, прав людини, 
добробуту та здо-
рового способу 
життя, 
з усвідомленням 
рівних прав 
і можливостей

Уміння: толерантно ставитися до розмаїття довкілля, знаходи-
ти переконливі приклади розв’язання конфліктів; працювати в 
групі, досягати взаєморозуміння та налагоджувати співпрацю, 
використовуючи власний і чужий досвід; бути активним(-ою) і 
відповідальним(-ою) членом/членкинею громади, який/яка знає 
права людини і громадянина і вміє їх реалізовувати; займатися во-
лонтерською діяльністю; ухвалювати зважені рішення; ефективно 
співпрацювати з іншими, ініціювати та реалізовувати проєкти.
Ставлення: ідентифікування себе як особистість та як  грома-
дянина/громадянку України; усвідомлення цінності людини 
(її життя, здоров’я, честі й гідності, недоторканності й безпе-
ки); співпереживання за долю рідних і близьких, інших осіб, 
що потребують допомоги і підтримки; пошанування досвіду і 
цінностей власного й інших народів, держав, релігій і культур; 
толерантне сприйняття і ставлення до життєвої позиції іншо-
го, волонтерство; підтримка громадських проєктів та ініціатив. 
Критичне ставлення до джерел масової інформації.
Навчальні ресурси: розроблені матеріали в НМК, участь у шкіль-
них заходах та акціях, робота в малих групах, проєктна діяль-
ність, інтерактивні вправи, кейси, рольові та симуляційні ігри.  

10

Культурна компе-
тентність. Обізна-
ність 
та самовираження 
у сфері культури

Уміння: образно мислити та уявляти; інтерпретувати твори 
мистецтва; розвивати власну національно-культурну ідентич-
ність у сучасному багатокультурному світі засобами мистецтва 
та мистецької діяльності; окреслювати основні тенденції роз-
витку теми миру та злагоди в культурі минулого та сьогодення, 
осмислювати твори мистецтва в історичному контексті, вияв-
ляти вплив культури на особу; дотримуватися правил поведін-
ки під час відвідування пам’яток і музеїв, норм традиційного 
етнічного та сучасного європейського етикету, відвідуючи сусі-
дів чи приймаючи гостей, під час участі в етнічному чи релігій-
ному святі, відвідуванні культових споруд тощо.
Ставлення: свідоме збереження і розвиток власної національ-
ної культури, повага до культур інших народів; відповідальна 
поведінка та піклування про святі й пам’ятні місця представ-
ників різних культур; охорона пам’яток культури й мистецтва; 
відкритість до міжкультурного діалогу, пошанування місцевих 
традицій і культур.
Навчальні ресурси: твори мистецтва, творчі проєкти, інтерак-
тивні заняття, екскурсійні маршрути, зустрічі з представника-
ми різних культур у форматі «Живої бібліотеки» тощо.

Компетентнісний потенціал інтегрованого курсу...
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11
Підприємливість 
та фінансова гра-
мотність

Уміння: брати на себе відповідальність, ініціювати зміни, про-
єкти; зважено підходити до ухвалення рішень; розуміти різно-
манітність та актуальність професій і спеціалізацій, використо-
вувати власний досвід і досвід дорослих для вибору життєвих 
стратегій; виявляти можливості й загрози для майбутньої про-
фесійної та підприємницької діяльності у своєму регіоні; гене-
рувати нові ідеї, оцінювати переваги й ризики, вести перемови-
ни, домовлятися, працювати самостійно і в групі; з допомогою 
дорослих планувати, організовувати, реалізовувати індивіду-
альні чи командні проєкти (зокрема дослідницько-пошукового 
характеру), представляти їхні результати.
Ставлення: ініціативність, готовність брати відповідальність 
за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для 
досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної 
співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, ух-
валення власних рішень; повага до будь-якої праці, гнучкість і 
відкритість до нового; мотивація до опанування 2–3 різних про-
фесій, зокрема робітничих; готовність використовувати досвід, 
набутий під час вивчення курсу, для самопізнання й досягнен-
ня добробуту; розуміння відповідальності за власний добробут 
у майбутньому; усвідомлення важливості дотримання етичних 
норм у практичній діяльності.
Навчальні ресурси: особисті історії людей, інформація про тра-
диційні ремесла і промисли регіону, а також його сучасні й 
перспективні господарські та соціально-економічні потреби і 
можливості; творчі завдання та інтерактивні вправи, пов’язані 
з профорієнтацією, підприємливістю та командоутворенням. 

Побудова освітнього процесу на засадах особистісно-діяльнісного підходу перед-
бачає, що всі особистісні новоутворення, включаючи ключові та предметні компетентності, 
набуваються здобувачами освіти в процесі включення у відповідну спеціально організовану 
діяльність . У ході реалізації Програми це сприятиме підвищенню практичної спрямованості 
опанування змісту освіти та водночас забезпечуватиме якісно новий рівень процесу виявлен-
ня результатів навчання завдяки конкретизації навчальних дій здобувачів освіти як складників 
ключових і предметних компетентностей . Зміна знаннєвих орієнтирів навчання на діяльнісні 
простежується у навчальних дослідженнях, практичних роботах, навчальних проєктах, вико-
нання яких передбачено Програмою .

Програма реалізує психолого-педагогічні принципи, які відповідають сучасним тенден-
ціям освіти й розвитку дітей молодшого шкільного віку, а саме:
• єдності цілей освітнього процесу і завдань початкової загальної освіти; 
• доцільного поєднання наукової обґрунтованості змісту освіти і можливості практичного 

застосування її результатів;
• інтеграції змісту, форм, методів, засобів розвитку, виховання і навчання здобувачів освіти;
• орієнтації навчальної діяльності здобувачів початкової загальної освіти з урахуванням 

вікових особливостей дітей молодшогго шкільного віку;
• раціонального співвідношення колективної та самостійної, а також пошукової, дослід-

ницької і творчої діяльності учасників освітнього процесу;
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• урахування особливостей кожного регіону;
• орієнтації на позитив;
• особистісно орієнтованої взаємодії дорослих і дітей .

Зміст курсу є інтегрованим . Він систематизує навчальний досвід здобувачів освіти, отри-
маний у ході вивчення низки навчальних предметів, і містить нові відомості з аксіології, бо-
таніки, географії, джерелознавства, екології, етики, етнології, зоології, історії, конфліктології, 
краєзнавства, культурології, медіаосвіти, мистецтвознавства, мовознавства, основ здоров’я, 
підприємництва, політології, релігієзнавства, таймменеджменту, технологій, фольклористики 
тощо . Це дозволяє здобувачеві/здобувачці освіти побачити явища навколишнього життя у 
взаємозв’язках і взаємовпливах . А пріоритетність освітніх завдань через активну практичну 
діяльність сприятиме формуванню певних навичок і моделей поведінки, спрямованих насам-
перед на розвиток особистості, її соціальної компетентності, громадянської відповідальності 
й повагу до різноманітності . 

Відповідно до визначених мети, принципів і підходів до побудови, у Програмі визначено 
результати навчання в 1 і 2 класах першого циклу початкової загальної освіти кожної освітньої 
галузі інтегрованого курсу . 

Реалізація Програми передбачає, що очікувані навчальні досягнення здобувачів освіти 
охоплюватимуть такі складники:

Ціннісний. Керуючись системою демократичних цінностей, орієнтуватися в проблемах 
сучасного суспільно-політичного та соціально-економічного життя України, визначати власну 
позицію, розуміти ієрархію власних цінностей і толерантно ставитися до ієрархії цінностей 
іншої людини; усвідомлювати цінність розвитку та навколишнього різноманіття .

Діяльнісний (технологічний) – використовувати процедури і технології захисту власних 
інтересів, прав і свобод – своїх та інших громадян; виконання громадянських обов’язків у ме-
жах свого колективу, місцевої громади, держави .

Процесуальний (особистісно-творчий) – в межах чинного законодавства України вико-
ристовувати способи діяльності й моделі поведінки, що відповідають інтересам самореаліза-
ції і захищають права людини та громадянина; робити свідомий вибір і використовувати демо-
кратичні технології прийняття індивідуальних та колективних рішень, задовольняючи власні 
інтереси, інтереси та потреби інших громадян .

Знаннєвий – знання і критичне розуміння себе, мови та комунікації, світу (політики, права, прав 
людини, культур, релігій, історії, медіа, економіки/ощадливості, оточення, сталого розвитку) .

Загальний обсяг навчального навантаження подано у Типовому навчальному плані із 
зазначенням загальнотижневого навантаження . Типовий навчальний план зорієнтовано на 
роботу початкової школи з 5-денним навчальними тижнем .

Типовий навчальний план початкової школи з українською мовою навчання для закладів 
загальної середньої освіти розроблено на основі Базового навчального плану для закладів 
загальної середньої освіти з українською мовою навчання Державного стандарту початкової 
загальної освіти . 

У Типовому навчальному плані використано надану Державним стандартом початкової 
загальної освіти можливість здійснення повної або часткової інтеграції різних освітніх галузей . 

Мета і завдання мовно-літературної освітньої галузі (українська мова і література) реа-
лізуються через навчальні предмети «Українська мова» (1-4 класи – 5 год/тижд .) і «Культура 
добросусідства» (1-4 класи – 2 год/тижд .) .

Іншомовна освіта як органічна складова мовно-літературної освітньої галузі представ-
лена навчальним предметом «Іноземна мова» (1 клас – 2 год/тижд .; 2-4 класи – 3 год/тижд .) .

Мета і завдання математичної освітньої галузі реалізуються через навчальні предмети 
«Математика» (1-4 класи – 3 год/тижд .) і «Культура добросусідства» (1-4 класи – 1 год/тижд .) .

Компетентнісний потенціал інтегрованого курсу...
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Мета і завдання природничої освітньої галузі реалізуються через навчальний предмет 
«Культура добросусідства» (1-4 класи – 2 год/тижд .) .

Мета і завдання технологічної освітньої галузі реалізуються через навчальний предмет 
«Культура добросусідства» (1-4 класи – 1 год ./тижд .) .

Мета і завдання соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі реалізуються через 
навчальний предмет «Культура добросусідства» (1-4 класи – 0,5 год ./тижд .) .

Мета і завдання громадянської та історичної освітньої галузі реалізуються через навчаль-
ний предмет «Культура добросусідства» (1-4 класи – 0,5 год ./тижд .) .

Мета і завдання мистецької освітньої галузі реалізуються через інтегрований предмет 
«Мистецтво» або окремі предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво» (1-4 
класи – 2 год/тижд .) .

Мета і завдання інформатичної освітньої галузі реалізуються через навчальний предмет 
«Інформатика» (3-4 класи – 1 год ./тижд .) .

Мета і завдання фізкультурної освітньої галузі реалізується через навчальний предмет 
«Фізична культура» (1-4 класи – 3 год/тижд .) .

Типовий навчальний план для початкової школи містить інваріантну складову, обов’яз-
кову для виконання закладом загальної середньої освіти . Варіативна складова Типового на-
вчального плану (1-2 класи – 1 год/тижд .; 3-4 класи – 2 год/тижд .) може використовуватися 
для підсилення предметів інваріантної складової, запровадження факультативів, курсів за 
вибором, проведення індивідуальних занять та консультацій . 

Типовий навчальний план для початкової школи  
з навчанням українською мовою
Назва освітньої 

галузі
Назва навчаль-
ного предмета

Кількість годин на тиждень
1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Разом

Інваріантний складник

Мовно-літературна
Українська мова 5 5 5 5 20
Іноземна мова 2 3 3 3 11

Математична Математика 3 3 3 3 12
Мовно-літературна

Культура добросу-
сідства*

7 7 7 7 28
Математична
Природнича
Соціальна 
і здоров’язбережу-
вальна
Громадянська та іс-
торична
Технологічна
Інформатична Інформатика - 1 1 1 3
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Мистецька Мистецтво** 2 2 2 2 8

Фізкультурна Фізична культура 
*** 3 3 3 3 12

Усього 20+3 21+3 22+3 22+3 82+12
Варіативний складник

Додаткові години на вивчення предметів 
інваріантного складника, курсів за вибо-
ром, проведення індивідуальних консуль-
тацій 
та групових занять

1 1 2 2 6

Гранично допустиме тижневе навчальне 
навантаження на учня 20 22 23 23 88

Сумарна кількість навчальних годин інва-
ріантного 
і варіативного складників, що фінансуєть-
ся 
з бюджету (без урахування поділу класів 
на групи)

23 25 26 26 100

        
 
Мовно-літературна (іншомовна освіта), математична, інформатична, мистецька й фіз-

культурна освітні галузі, робота за якими не передбачена Програмою інтегрованого курсу 
«Культура добросусідства», реалізуються відповідно до типової освітньої програми, розро-
бленої авторським колективом учасників проєкту «Нова українська школа» під керівництвом 
Р . Б . Шияна, зокрема:  

Освітньої програми мовно-літературної освітньої галузі (українська мова);
Освітньої програми мовно-літературної освітньої галузі (іншомовна освіта);  
Освітньої програми математичної освітньої галузі;
Освітньої програми інформатичної освітньої галузі;
Освітньої програми мистецької освітньої галузі;  
Освітньої програми фізкультурної освітньої галузі .

_______________
* Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього інтегрованого предмета: мовно-лі-

тературна – 2; математична – 1; природнича, технологічна, соціальна і здоров’язбережувальна, грома-
дянська та історична – разом 4 для 1–4 класів .

**  Інтегрований предмет «Мистецтво» або окремі предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мисте-
цтво» .

*** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого 
навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються .

Типовий навчальний план для початкової школи...
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Результати навчання  
і пропонований зміст

Культура добросусідства. Учимося, працюємо та відпочиваємо разом 3 клас

Очікувані результати Тема

Тиждень 
навчання
(орієнтов-

ний)
Мовно-літературна освітня галузь 

 – Здобувач/здобувачка освіти:
 – виокремлює інформацію з прочитаних текстів для створення 

власного висловлення про те, які зміни відбулися  з одно-
класниками/однокласницями, школою, класною кімнатою  
протягом літа [4 MOB 1-1.3-1];

 – зіставляє прочитане про однолітків із власним життєвим до-
свідом [4 MOB 1-1.1-4];

 – розповідає (докладно, стисло або вибірково), про що йдеться 
в тексті [4 MOB 2-2.1-3];

 – записує свою думку про потребу дружби, взаємодії між людь-
ми [4 MOB 3-3.1-6];

 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримується 
норм літературної мови, за потреби звертається до словників 
[4 MOB 3- 3.1-7];

 – перевіряє власне розуміння значення слова за словниками [4 
MOB 5-4.1-2];

 – вправно будує речення, зважаючи на мету висловлювання [4 
MOB 5-4.1-5].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – читає, знаходить, аналізує, порівнює інформацію, подану в 
таблицях, графіках, на схемах, діаграмах [4 МАО 2- 4.2-1];

 – представляє дані за допомогою таблиць, схем, стовпчикових 
та кругових діаграм [4 МАО 5-2.1-1];

 – відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні ре-
зультати лічби об’єктів, що їх оточують 4 МАО 1-1.1-1];

 – порівнює та класифікує об’єкти навколишнього світу за одні-
єю або декількома ознаками [4 МАО 1-4.1-2].

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – ставить запитання [4 ПРО 1-1.1-1];
 – пояснює, чому обрав / -ла певну проблему пиродничого змі-

сту як дослідницьку [4 ПРО 1-1.1-2];
 – окреслює проблему, перш ніж її вирішувати [4 ПРО 1-1.1-3] 

Привіт! 
Ми – ра-

зом!
1
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Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – оцінює зміни у своєму тілі та зовнішньому вигляді як ознаки 
дорослішання [4 СЗО 2-3.2-2];

 – аналізує вплив друзів, на почуття, поведінку, настрій [4 СЗО 
2-3.3-3];

 – спілкується з дітьми іншої статі, демонструючи повагу, при-
язнь та щирість у стосунках [4 СЗО 3-1.4-5];

 – окреслює власну мету на конкретний період життя i прогно-
зує можливі ризики [4 C3O 3-2.2-1];

 – ставить короткочасні цілі та планує конкретні дії щодо до-
сягнення успіху та задоволення потреб - власних та інших 
людей [4 СЗО 3-4.6-4].

Громадянська та історична освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:
 – пояснює, для чого людям потрібно дружити; розповідає про осіб, 

на яких хоче бути схожим / -ою, пояснює чому [4 ГІО 1-6.1-1];
 – розповідає про значення суспільних груп для розвитку (дитячий 

колектив, друзі) ; взаємодіє з іншими на основі спільних цілей, 
дотримується правил співпраці у парі, групі [4 ГІО 2-7.2-2];

 – усвідомлює роль і значення доброго сусідства, співробітництва і 
доброзичливості в повсякденному житті доводить на конкретних 
прикладах важливість приймати кожну людину як неповторну та 
рівну іншим, незалежно від її раси, кольору шкіри, переконань, 
статі, походження, майнового стану, місця проживання, фізичних 
і розумових особливостей та інших ознак [4 ГІО 2-6.3-1].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – читає, розуміє та аналізує графічні зображення схем, до-
тримується їх у процесі роботи (використання технологічних 
карт, графічних зображень, малюнків) [4.ТЕО 2-1.2-1];

 – розмічає прямі лінії на папері і картоні [4 ТЕО 2-1.2-2];
 – виконує прості геометричні побудови за зразком чи творчим 

задумом [4 ТЕО 2-1.2-3].
Мовно-літературна освітня галузь  
Здобувач/здобувачка освіти:

 – вступає і підтримує діалог на тему «Друг, дружба, любов» 
[4 MOB 1-1.6-1];

 – створює власні висловлення про дружбу, справжніх друзів 
та їх якості на основі почутого/ побаченого/ прочитаного [4 
MOB 1-1.6-6];

 – читає подумки та виразно вголос тексти різних видів та з 
різною метою про дружбу, справжніх друзів [4 MOB 2-2.1-2];

 – знаходить у тексті відповіді на поставлені запитання [4 
MOB 2- 2.1-5];

 – зіставляє прочитане із власним життєвим досвідом [4 MOB 
2-2.1-9];

Друг/
подруга, 
дружба, 
любов.

2-3

Результати навчання і пропонований зміст
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 – виділяє ключові слова та пояснює, як вони допомагають зро-
зуміти поняття «любов» [4 MOB 2-2.2-2];

 – аналізує емоційний стан персонажів, пояснює причини від-
повідних переживань персонажів [4 MOB 2-2.3-2];

 – використовує власний емоційний досвід для оцінювання емо-
ційного стану персонажів художнього твору [4 MOB 2-2.3-3];

 – висловлює свій погляд на предмет обговорення [4 MOB 2-2.4-2]; 
 – на основі прочитаного складає пам’ятку «Щоб бути хорошим 

другом» [4 MOB 3-3.1-3];
 – записує свою думку про дружбу, друзів, любов; формулює запи-

тання та відповіді під час письмового спілкування [4 MOB 3-3.1-6];
 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючись 

норм літературної мови, за потреби звертається до словників 
[4 MOB 3- 3.1-7];

 – використовує відповідні емотикони для вираження особи-
стих емоцій [4 MOB 3-3.2-2].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – читає, знаходить, аналізує, порівнює інформацію, подану в 
таблицях, графіках, на схемах, діаграмах [4 МАО 5-1.2-1]; 

 – добирає дані, необхідні й достатні для розв’язання проблем-
ної ситуації [4 МАО 5-2.3-1]; 

 – уживає в мовленні кількісні та порядкові числівники [4 
МАО 1- 1.1-2]; 

 – упорядковує та узагальнює об’єкти навколишнього світу за 
однією або декількома ознаками [4 МАО 1-4.1-1]. 

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – відповідально діє в природі [4 ПРО 2-3.1-1];
 – визначає важливість того, що вивчає про довкілля [4 ПРО 2-3.1-2];
 – висловлює свою думку стосовно того, що вивчає про довкілля, 

обґрунтовує її [4 ПРО 2-3.1-3];
 – пояснює взаємозв’язки між об’єктами живої і неживої приро-

ди [4 ПРО 2-3.1-4].
Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розмірковує над цінністю дружби, довіри, порядності у сто-
сунках, досліджує особисті відносини (конфлікт, пробачення, 
довіра, заздрість, підтримка) [4 СЗО 2- 2.2-1]; 

 – аналізує вплив друзів на почуття, поведінку, настрій [4 СЗО 
2-3.3-3];

 – спілкується з дітьми іншої статі, демонструючи повагу, при-
язнь та щирість у стосунках [4 СЗО 3-1.4-5]. 

Громадянська та історична освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – виявляє повагу до звичаїв інших людей [4 ГІО 2-6.3-1];
 – бере участь у підготовці класних і шкільних святкувань [4 ГІО 

2-7.1-6]; 
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 – переконує друзів у важливості дотримання правил у процесі 
взаємодії, ілюструє цю думку прикладами (із власного досві-
ду, літератури) [4 ГІО 2-7.2-3];

 – підтримує та заохочує інших, демонструє емпатію під час 
роботи в групі [4 ГІО 2-7.2-6];

 – аргументує цінність різних людей у класі / школі / спільноті 
[4 ГІО 2-6.3-2].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – самостійно дотримується безпечних прийомів праці під час 
використання інструментів та пристосувань (використання 
клею, інструментів та пристосувань з гострими частинами) 
[4 ТЕО 2-4.3-1];

 – розміщує елементи виробу на площині [4 ТЕО 1-1.4-8];
 – пояснює послідовність дій та дотримується її під час виготов-

лення виробів із природних матеріалів, під час виготовлення 
та оздоблення об’ємних виробів [4 ТЕО 1-1.4-9].

Мовно-літературна освітня галузь  
Здобувач/здобувачка освіти:

 – систематизує та узагальнює необхідну інформацію про 
дружбу [4 MOB 1-1.3- 3];

 – зіставляє тему і головну думку усного повідомлення про 
дружбу і гарні стосунки з власними спостереженнями, пове-
дінкою, досвідом [4 MOB 1-1.4-3];

 – висловлює доброзичливо своє ставлення до думок інших (поділяє 
їх повністю, частково чи аргументовано відхиляє) [4 MOB 1-1.6-4];

 – дотримується правил літературної вимови у власному ви-
словлюванні [4 MOB 1-1.6-5];

 – створює власне висловлення (на основі прочитаного) про 
способи налагодження гарних стосунків з однокласниками 
та однокласницями [4 MOB 1-1.6-6];

 – зіставляє прочитане про дружбу між хлопчиками і дівчатка-
ми із власним життєвим досвідом  [4 MOB 2-2.1-9];

 – установлює причиново-наслідкові зв’язки між подіями, 
вчинками персонажів та їхніми стосунками з іншими персо-
нажами -  [4 MOB 2- 2.2-8];

 – описує свої емоції, пережиті під час читання художнього тво-
ру, наводить приклади вчинків персонажів, які викликали 
відповідні емоції [4 MOB 2-2.3-1];

 – створює власний художній текст (казку) про дружбу, наслі-
дуючи сюжетні та стильові особливості прочитаного тексту 
[4 MOB 2-2.7-2];

 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючись 
норм літературної мови, за потреби звертається до словників 
[4 MOB 3- 3.1-7];

 – обговорює письмові роботи (власні й однокласників) у парі, ма-
лій групі, відзначає позитивні характеристики [4 MOB 3-3.3-3];

Друг/
подруга. 
Супро-

тивник/
супро-

тивниця. 
Конструк-

тивна 
взаємодія

4-5

Результати навчання і пропонований зміст
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 – створює прості візуальні медіапродукти (комікс, книжечка, 
колаж, лепбук тощо) самостійно та в групі на тему друж-
би, конструктивної взаємодії; ураховує мету й аудиторію [4 
MOB 4-1.7-2];

 – висловлює свій погляд на предмет онлайнового та «живого» 
спілкування [4 MOB 2-2.4-2];

 – удосконалює власний письмовий текст, знаходить i виправ-
ляє помилки, редагує зміст тексту [4 MOB 3-3.3-2];

 – перевіряє орфограми доречним способом (за орфографічним 
словником; зміною форми слова або добором споріднених 
слів, за правилом) у процесі письма та пояснює свій вибір [4 
MOB 5-4.1-2];

 – удосконалює свою вимову, зважаючи на фонетичні законо-
мірності (збіг приголосних, кінцевий приголосний, наголо-
шені та ненаголошені голосні тощо) [4 MOB 5-4.1-3].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – розв’язує різними способами проблемну ситуацію, вико-
ристовуючи наявні дані  [4 МАО 5-2.3-3];

 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним 
шляхом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі, їх розв’я-
зання різними способами з опорою на прості математичні мо-
делі; планує розв’язування проблемної ситуації [4 МАО 2-2.2-1].

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розрізняє джерела енергії (відновлювані й невідновлювані) 
[4 ПРО 2-3.2-1];

 – пояснює корисність застосування відновлюваних джерел 
енергії [4 ПРО 2-3.2-2];

 – складає правила поведінки в природі [4 ПРО 2-3.2-3];
 – дотримується правил поведінки в природі [4 ПРО 2-3.2-4]

 Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – пояснює, чому довге сидіння за електронними девайсами 
шкодить  здоров’ю;  аналізує вплив здорової поведінки та ко-
рисних звичок на здоров’я [4 C3O 2-3.3-1];

 – аналізує вплив друзів на почуття, поведінку, настрій [4 СЗО 
2-3.3-3]; 

 – порівнює різні види стосунків між людьми (дружні, ділові 
стосунки) [4 СЗО 2-4.4-3];

 – спілкується з дітьми іншої статі, демонструючи повагу, при-
язнь та щирість у стосунках [4 СЗО 3-1.4-5]; 

 – вислуховує інших для підтримки та розуміння їхніх почуттів 
[4 СЗО 3-1.4-6]; 

 – пояснює, як позитивні емоції впливають на життя людини [4 
СЗО 3-3.4-2];

 – моделює власну поведінку на основі досвіду інших людей [4 
СЗО 3-4.6-1].
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Громадянська та історична освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розмірковує про цінність миру та єдність між людьми [4 ГІО 
2-6.3-2];

 – оцінює відповідність поведінки (людей / персонажів) у гро-
мадському просторі встановленим правилам [4 ГІО 2-2.3-1];

 – моделює поведінку в ситуаціях некоректного спілкування та 
свавілля з боку однолітків / дорослих [4 ГІО 2-6.3-8];

 – аргументує, чому не можна цькувати інших [4 ГІО 2-6.3-6];
 – добирає приклади поведінки персонажів та життєвих ситу-

ацій, щоб проілюструвати важливість рівності між людьми 
[4 ГІО 2-6.3- 3].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розпізнає конструкційні матеріали візуально та на дотик [4 
ТЕО 1- 1.3-1];

 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготов-
лення виробу з готових елементів (використання метале-
вих, дерев’яних чи пластмасових конструкторів; готових 
елементів з паперу, пластику, деревини, пінопласту та ін-
ших для макетування) [4 ТЕО 1-1.3-2];

 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлення 
виробу (за зразком та за власним задумом), зіставляючи їх вла-
стивості: папір, пластилін, полімерна глина чи солене тісто, тка-
нина, нитки; неткані, природні та інші матеріали [4 ТЕО 1-1.3-3].

Мовно-літературна освітня галузь  
Здобувач/здобувачка освіти:

 – наводить аргументи на захист власної думки щодо значення 
жестів та міміки, ілюструє її прикладами [4 MOB 1-1.6-2];

 – ініціює дискусію, висловлюючи власні погляди і слухаючи ін-
ших [4 MOB 1-1.6-3];

 – добирає словесні й несловесні засоби спілкування з огляду на 
мету та умови спілкування, враховуючи наявність варіантів – 
[4 MOB 1-1.7-1];

 – робить висновок про узгодженість або неузгодженість сло-
весних і несловесних засобів спілкування та намірів у пове-
дінці співрозмовника [4 MOB 1-1.7-2];

 – висловлює свій погляд на предмет обговорення – німу мову та 
її значення у житті людей [4 MOB 2-2.4-2];  

 – записує свою думку про предмет висловлення – народні та 
сучасні танці; формулює запитання та відповіді під час пись-
мового спілкування [4 MOB 3-3.1-6];

 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримується 
норм літературної мови, за потреби звертається до словни-
ків [4 MOB 3- 3.1-7];

 – висловлює власні погляди на події, явища, предмети, цінно-
сті, представлені в простому медіатексті (відео про балет і 
бальні танці) [4 MOB 4-1.5-2];

Жести й 
погляди – 
німа мова 
людини. 
Танець

6-7

Результати навчання і пропонований зміст
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 – пояснює, чи змінилося під впливом медіатексту власне уяв-
лення або думки про предмет повідомлення (балет і бальні 
танці) і як саме [4 MOB 4-1.5-4];

 – вправно будує речення, зважаючи на мету висловлювання   [4 
MOB 5-4.1-5];

 – поширює речення різними членами відповідно до комуніка-
тивної стратегії [4 MOB 5-4.1-6];

 – обговорює враження від пантоміми, зосереджуючи увагу на 
тому, як словесні і несловесні засоби доповнюють один одно-
го для зображення характеру, емоційного стану персонажа, 
його намірів [4 MOB 6-2.3- 1];

 – імпровізує, використовуючи голос і мову тіла (міміку, жести, 
поставу, рухи) для виконання запропонованої/ обраної ролі, 
надає варіанти несловесних засобів (міміку, жести, поставу, 
рухи) і пояснює, чому обраний один із них [4 MOB 6-2.7-2].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – уживає в мовленні кількісні та порядкові числівники [4 МАО 
1- 1.1-2];

 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним 
шляхом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі, їх 
розв’язання різними способами з опорою на прості матема-
тичні моделі; планує розв’язування проблемної ситуації [4 
МАО 2-2.2-1]; 

 – обирає спосіб представлення інформації (схема, таблиця, схе-
матичний рисунок) [4 МАО 2-2.1-2].

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розрізняє трав’янисті рослини, кущі, дерева; культурні та ди-
корослі рослини [4 ПРО 1-4.3-3];

 – читає (тлумачить) план і карту [4 ПРО 1-4.1-3];
 – пояснює користь рослин, тварин для власного життя [4 ПРО 

1- 4.1-4];
 – пояснює, що не всі матеріали, створені людиною, корисні для 

довкілля [4 ПРО 3-3.2-1];
 – проводить дослідження за природним об’єктом / явищем,
 – описує його перебіг [4 ПРО 1-1.4-1];
 – використовує матеріали (пластмасу, гуму, скло, метал, папір) 

відповідно до їхніх властивостей [4 ПРО 3-3.2-2];
 – пропонує та обґрунтовує власну ідею розв’язання проблеми 

[4 ПРО 3-4.4-1];
 – перевіряє свою ідею різними способами [4 ПРО 3-4.4-2];
 – використовує матеріали повторно (пластмасу, гуму, скло, ме-

тал, папір), пропонуючи власний спосіб розв’язання пробле-
ми [4 ПРО 3-4.4-3];

 – аргументує доцільність повторного використання матеріа-
лів [4 ПРО 3-4.4-4].
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Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – спілкується, щоб висловити свої емоції та вдячність,  відтво-
рює різні емоції мімікою, жестами[4 СЗО 3 1.4-7];

 – розпізнає емоції співрозмовника і пояснює власну реакцію на 
них [4 СЗО 2-2.2-5];

 – розмірковує про цінність самовираження, важливість невер-
бальних сигналів у спілкуванні,  визначає зміни у своєму тілі 
залежно від фізичного стану, настрою [4 СЗО 2-3.2-3]; 

 – використовує різні способи зняття втоми (за допомогою му-
зики, танців) [4 СЗО 2-4.1-2];

 – пояснює, як розв’язати конфлікти з ровесниками за допомо-
гою словесних і несловесних засобів [4 СЗО 3-4.7-4]. 

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – з повагою ставиться до незнайомих  та етикету невербаль-
них привітань у різних культурах; шукає й опрацьовує інфор-
мацію про пам’ятки культури рідної місцевості / України [4 
ГІО 3-3.1-2]; 

 – доводить на конкретних прикладах важливість приймати 
кожну людину як неповторну та рівну іншим, незалежно від 
її раси, кольору шкіри, переконань, статі, походження, май-
нового стану, місця проживання, фізичних і розумових осо-
бливостей та інших ознак [4 ГІО 2-6.3-1].

 – Технологічна освітня галузь 
 – Здобувач/здобувачка освіти:
 – задумує об’єкт праці для виготовлення [4 ТЕО 1-1.1-1];
 – прогнозує результат власної діяльності [4 ТЕО 1-1.1-2];
 – планує послідовність технологічних операцій із використан-

ням технологічних карт [4 ТЕО 1-1.1-3];
 – самостійно виконує знайомі технологічні операції з конструк-

ційними матеріалами (використання паперу, ниток, ткани-
ни, природного матеріалу, пластиліну, пласких матеріалів; 
склеювання, складання, зв’язування тощо) [4 ТЕО 1-1.1-4];

 – аргументує вибір моделі, яку він/вона сконструював/ла, спи-
раючись на запитання дорослих [4 ТЕО 1-1.1-5].

Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – з увагою сприймає усні репліки діалогу, перепитує, уточнює з 
огляду на ситуацію спілкування [4 MOB 1-1.1-2];

 – виокремлює інформацію для створення власного висловлення 
про представників різних національностей, які живуть з нами 
по сусідству, з метою усного стислого переказу [4 MOB 1-1.3-1];

 – визначає тему усного повідомлення [4 MOB 1-1.4-1];
 – визначає головну думку тексту [4 MOB 1-1.4-2];
 – зіставляє тему i головну думку усного повідомлення з влас-

ними спостереженнями, поведінкою, досвідом [4 MOB 1-1.4-3];

Пред-
ставники 

різних 
націо-

нальнос-
тей, які 

живуть з 
нами по 
сусідству
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 – пояснює можливий вплив висловлення на слухача [4 MOB 
1-1.4-4]

 – ініціює дискусію, висловлюючи власні погляди і слухаючи ін-
ших [4 MOB 1-1.6-3];

 – висловлює свій погляд на предмет обговорення (тему, голов-
ну думку, висновки тощо) [4 MOB 2-2.4-2];

 – узагальнює, систематизує, класифікує інформацію з тексту у 
вигляді таблиць, схем [4 MOB 2-2.6-3];

 – записує свою думку про те, навіщо люди займаються тан-
цями; формулює запитання та відповіді під час письмового 
спілкування [4 MOB 3-3.1-6];

 – створює прості візуальні медіапродукти (буклет) самостійно 
та в групі, ураховує мету й аудиторію [4 MOB 4-1.7-2];

 – доречно використовує у власних висловленнях слова з пере-
носним значенням, синоніми, антоніми, багатозначні слова й 
пояснює таке слововживання [4 MOB 5-4.1-7].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – читає, знаходить, аналізує, порівнює інформацію, подану в 
таблицях, графіках, на схемах, діаграмах [4 МАО 5-1.2-1]; 

 – представляє дані за допомогою таблиць, схем, стовпчикових 
та кругових діаграм [4 МАО 5-2.1-1]; 

 – відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні ре-
зультати лічби [4 МАО 1-1.1-1]; 

 – упорядковує та узагальнює об’єкти навколишнього світу за 
однією або декількома ознаками [4 МАО 1-4.1-1].

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – правильно використовує пристрої для пошуку і здобуття ін-
формації природознавчого змісту [4 ПРО 1-2.1-1];

 – самостійно добирає та поширює необхідну інформацію при-
родознавчого змісту [4 ПРО 1-2.1-2];

 – порівнює інформацію природничого змісту з відомих їй /
йому та запропонованих джерел [4 ПРО 1-2.1-3];

 – перевіряє достовірність інформації природничого змісту[4 
ПРО 1-2.1-4]

 – готує повідомлення / презентації і представляє їх [4 ПРО 1- 
2.2-2].

Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – пояснює іншим, що робити в ситуації, коли тебе дражнять, 
цькують, утискають чи залякують [4 СЗО 2-1.2-2];

 – розпізнає та засуджує ознаки тиску і насилля [4 СЗО 2-1.4-1]; 
 – досліджує особисті відносини (конфлікт, пробачення, довіра, 

заздрість, підтримка) [4 СЗО 2- 2.2-1]; 
 – залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього/

неї, до спілкування, гри, навчання, моделює власну поведінку 
на основі досвіду інших людей [4 СЗО 3-4.6-1].
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Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розмірковує про те, що залишили після себе нащадкам пле-
мена і народи, які колись жили в регіоні; виявляє інтерес до 
власних традицій і традицій інших сімей / культур, ставиться 
до них із повагою [4 ГІО 2-7.1-4];

 – дізнається з різних джерел про різні культури та етнічні 
спільноти, що представлені в краї сьогодні; ·        описує тра-
диції і свята у своїй родині, традиції та свята своїх друзів / 
однокласників / земляків; виокремлює спільне і відмінне [4 
ГІО 2-7.1-2];

 – розповідає, чим приваблював регіон різних людей; виявляє 
інтерес до власних традицій і традицій інших сімей / культур, 
ставиться до них із повагою [4 ГІО 2-7.1-4];

 – називає представників різних культур, що мешкають в 
населеному пункті; виявляє інтерес до власних традицій 
і традицій інших сімей / культур, ставиться до них із пова-
гою [4 ГІО 2-7.1-4];

 – ідентифікує найпоширеніші спільноти в регіоні за націо-
нальними костюмами, які зображені на малюнку; виявляє 
інтерес до власних традицій і традицій інших сімей / культур, 
ставиться до них із повагою [4 ГІО 2-7.1-4];

 – доводить на конкретних прикладах важливість приймати 
кожну людину як неповторну та рівну іншим, незалежно від 
її раси, кольору шкіри, переконань, статі, походження, май-
нового стану, місця проживання, фізичних і розумових осо-
бливостей та інших ознак [4 ГІО 2-6.3-1];

 – усвідомлює свою приналежність до народу України [4 ГІО 
5-8.3-1];

 – пояснює необхідність толерантних відносин між людьми  [4 
ГІО 2-6.3-1];

 – розмірковує про цінність і ресурс культурного розмаїття різ-
них народів та ідентифікує себе як громадянина/громадянку 
України  [4 ГІО 2-6.3-1].

Технологічна освітня галузь 
 – Здобувач/здобувачка освіти:
 – задумує об’єкт праці для виготовлення [4 ТЕО 1-1.1-1];
 – прогнозує результат власної діяльності [4 ТЕО 1-1.1-2];
 – планує послідовність технологічних операцій із використан-

ням технологічних карт [4 ТЕО 1-1.1-3];
 – самостійно виконує знайомі технологічні операції з кон-

струкційними матеріалами (використання паперу, ниток, 
тканини, природного матеріалу, пластиліну, пласких ма-
теріалів; склеювання, складання, зв’язування тощо) [4 
ТЕО 1-1.1-4];

 – аргументує вибір моделі, яку він/вона сконструював/ла, спи-
раючись на запитання дорослих [4 ТЕО 1-1.1-5].

Результати навчання і пропонований зміст
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Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – обговорює усне повідомлення про традиційні та сучасні за-
няття й ремесла населення регіону в парі або групі для пошу-
ку додаткових аргументів або спростування наведених -  [4 
MOB 1-1.1- 3];

 – виділяє цікаву для себе інформацію про традиційні та сучасні 
заняття й ремесла свого регіону [4 MOB 1-1.3-1];

 – виокремлює інформацію для створення власного висловлення 
з конкретною метою (усний стислий переказ) [4 MOB 1-1.3-1];

 – систематизує та узагальнює необхідну інформацію про 
традиційні та сучасні заняття й ремесла населення регіону, 
наводить аргументи на захист власної думки та ілюструє її 
прикладами [4 MOB 1-1.3- 3];

 – ініціює дискусію щодо взаємозалежних ремісничих професій, 
висловлюючи власні погляди і слухаючи інших [4 MOB 1-1.6-3];

 – відтворює фактичну інформацію з тексту про традиційні та 
сучасні заняття й ремесла населення регіону [4 MOB 2-2.1-6];

 – формулює ідеї тексту, пов’язує їх із власним досвідом [4 MOB 
2-2.2-10];  

 – з’ясовує будову слова, утворює нові слова, пояснює роль за-
кінчень для правильного вживання слів усно та на письмі [4 
МОВ 5-4.1-1];

 – перевіряє власне розуміння значення слова за словниками [4 
MOB 5-4.1-2];

 – утворює в процесі мовлення відповідні граматичні форми 
слів різних частин мови [4 MOB 5-4.1-4];

 – створює ігри зі словами (ребус) на основі запропонованих  [2 
MOB 5-4.2-1]. 

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – використовує різні мірки для вимірювання величин дов-
жини, маси, температури, часу, місткості, вартості й записує 
результати вимірювання величин, використовуючи одиниці 
вимірювання та співвідношення між ними [4 МАО 3-4.7-1]; 

 – визначає знайомі геометричні фігури у фігурах складної кон-
фігурації малюнках [4 МАО 4-4.5-3]; 

 – упорядковує та узагальнює, порівнює та класифікує об’єкти 
навколишнього світу за однією або декількома ознаками [4 
МАО 1-4.1-1]. 

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – відповідально діє в природі [4 ПРО 2-3.1-1];
 – визначає важливість того, що вивчає про довкілля [4 ПРО 2-3.1-2];
 – висловлює свою думку стосовно того, що вивчає про довкілля, 

обґрунтовує її [4 ПРО 2-3.1-3];
 – пояснює взаємозв’язки між об’єктами живої і неживої приро-

ди [4 ПРО 2-3.1-4];

Тради-
ційні та 
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регіону
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 – пропонує власні шляхи зменшення витрат природних ресур-
сів [4 ПРО 2-3.4-2].

Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – відбирає продукти харчування, орієнтуючись на свої харчові 
звички, смак і розуміння їхньої користі для здоров’я [4 СЗО 
2-3.4-1];

 – визначає улюблені страви національної кухні та аналізує їх 
користь [4 СЗО 2-3.4-2]; 

 – усвідомлює основи екологічного природокористування, 
ощадного використання природних ресурсів регіону, описує, 
як екологія впливає на життя людини [4 СЗО 3-3.4-3];

 – розмірковує над тим, що оволодіння ремеслом може допо-
могти отримати прибуток, створює простий сценарій (план) 
тепер і в майбутньому [4 СЗО 3-4.6-2].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – пояснює, що будь-який предмет - це результат праці багатьох 
людей; аргументує значущість сумлінної праці в групі [4 ГІО 
2-7.2-7];

 – виявляє зацікавленість в оволодінні якою-небудь ремісничою 
професією [4 ГІО 2-7.2-7];

 – з повагою ставиться до ремісничих професій і народних 
майстрів, цінує їх працю [4 ГІО 2-7.2-7].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – зіставляє та розрізняє вироби, виготовлені традиційними та 
сучасними ремеслами (гончарство, ткацтво, витинанка, різь-
блення та інше) [4 ТЕО 3-2.2-1];

 – висловлює власну позицію щодо важливості відродження та 
збереження традиційних ремесел [4 ТЕО 3-2.2-2];

 – самостійно виготовляє виріб, застосовуючи технології тради-
ційних та сучасних ремесел (витинанка, аплікація, ліплення 
та інше)) [4 ТЕО 3-2.2-3].

Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – систематизує та узагальнює необхідну інформацію щодо 
ландшафту рідного краю, зіставляє тему і головну думку ус-
ного повідомлення з власними спостереженнями, поведін-
кою, досвідом [4 MOB 1-1.3- 3];

 – обґрунтовує своє ставлення до усного повідомлення щодо осо-
бливостей клімату регіону, наводячи приклади з власного досві-
ду, а також спираючись на набуті наукові знання [4 MOB 1-1.5-2];

 – вступає і підтримує діалог на теми, пов’язані з особливостя-
ми клімату й  ландшафту рідного краю, наводить аргументи 
на захист власної думки та ілюструє її прикладами [4 MOB 
1-1.6-1];
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 – створює власне висловлення на основі почутого/ побачено-
го/ прочитаного [4 MOB 1-1.6-6];

 – відтворює фактичну інформацію з тексту, знаходячи у тексті 
відповіді на поставлені запитання [4 MOB 2-2.1-6];

 – зіставляє прочитане із власним життєвим досвідом [4 MOB 
2-2.1-9];

 – оцінює правдоподібність описаних подій і тверджень із тек-
сту, спираючись на свої уявлення про світ і власний досвід [4 
MOB 2- 2.4-1];

 – добирає необхідну інформацію про особливості клімату й 
ландшафту рідного краю з різних джерел: шукає її у словни-
ках, довідниках, енциклопедіях, бібліотеці, Інтернеті [4 MOB 
2-2.5-3];

 – створює художні тексти – загадки про явища природи [4 
MOB 3-3.1-4];

 – з’ясовує будову  слова; утворює нові слова, пояснює роль за-
кінчень, значення префіксів для правильного вживання слів 
усно та на письмі [4 МОВ 5-4.1-1].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – використовує різні мірки для вимірювання величин довжи-
ни, маси, температури, часу, місткості, вартості [4 МАО 3-4.7-
1]; 

 – записує результати вимірювання величин у міліметрах, сан-
тиметра, дециметрах, метрах, кілометрах; грамах, кілогра-
мах, центнерах, тонах; градусах Цельсія, секундах, хвилинах, 
годинах, добах, тижнях, місяцях, роках, століттях, тисячоліт-
тях, літрах, використовуючи одиниці вимірювання та спів-
відношення між ними [4 МАО 3-4.7-2]; 

 – описує і складає маршрути для подорожей, використовуючи 
відповідну математичну лексику, знаки, які пов’язані з на-
прямом і поворотом [4 МАО 4-4.4-1]; 

 – переміщується реально і віртуально визначеним маршрутом 
[4 МАО 4-4.4-2].

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – описує свій край, його найважливіші географічні об‘єкти за 
певними ознаками[4 ПРО 1-4.1-3];

 – застосовує предметні моделі, малюнки, схеми, графіки, тек-
сти для пояснення явищ і об’єктів природи [4 ПРО 1-2.2-1];

 – показує на карті розташування свого району/міста й іденти-
фікує, у якій природній зоні він/воно розташований/розта-
шоване[4 ПРО 1-1.4-4];

 – складає визначення, що таке ліс, гори, степ тощо[4 ПРО 1-1.5-1];
 – розповідає про особливості клімату й ландшафту свого регіо-

ну[4 ПРО 1-4.1-3];
 – досліджує ґрунт своєї місцевості, його склад (воду, пісок, гли-

ну тощо) [4 ПРО 1-1.4-9];
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 – розпізнає отруйні та їстівні гриби своєї місцевості [4 ПРО 
1-4.3-6];

 – розмірковує над тим, як зміни клімату впливають на життє-
діяльність людей, на рослини та тварин[4 ПРО 1-4.1-3];

 – пояснює важливість піклування людини про довкілля[4 ПРО 
2-3.1-2];

 – узагальнює результати досліджень [4 ПРО 1-1.5-4];
 – визначає загрози таких природних явищ, як гроза, ураган, па-

водок, пожежа [4 ПРО 1-4.1-6];
 – розповідає про елементарні взаємозв‘язки в природі[4 ПРО 

1-1.4-12];
 – пояснює, навіщо він / вона виконує спостереження або дослід 

природничого змісту [4 ПРО 1-1.2-1];
 – прогнозує результат спостереження / досліду [ 4 ПРО 1- 1. 2-2];
 – порівнює здобутий результат із припущенням [4 ПРО 1- 1.2-3];
 – висуває власні гіпотези [4 ПРО 1-1.2-4].

Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – аналізує власну поведінку для запобігання або зменшення 
ризику для життя та здоров’я [4 СЗО 1-1.1-1]; 

 – застосовує правила збереження здоров’я від можливих не-
безпек зовнішнього середовища (водойми, сонячні промені, 
погодні умови, стихійні лиха тощо) [4 СЗО 1-1.1-2];

 – поводиться безпечно у природі [4 СЗО 1-2.4-3];
 – пояснює, як навколишнє середовище (явища природи), впли-

вають на здоров’я людини [4 СЗО 2-3.3-6].
Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – орієнтується в місцевості, у якій проживає [4 ГІО 3-2.1-1];
 – підбирає приклади, які пояснюють взаємозалежність людини 

і природи [4 ГІО 3-2.2-1];
 – аналізує приклади поведінки, приязної / шкідливої до навко-

лишнього середовища, та її наслідки [4 ГІО 3-2.2-3];
 – ставить запитання дорослим і одноліткам щодо інформації, 

яка викликає сумнів або є незрозумілою [4 ГІО 3-3.3-2].
Технологічна освітня галузь Здобувач/здобувачка освіти:

 – зіставляє та розрізняє вироби, виготовлені традиційними та 
сучасними ремеслами (гончарство, ткацтво, витинанка, різь-
блення та інше) [4 ТЕО 3-2.2-1];

 – самостійно виготовляє виріб, застосовуючи технології тради-
ційних та сучасних ремесел (витинанка, аплікація, ліплення 
та інше) [4 ТЕО 3-2.2-3]

 – висловлює думку щодо виробів, оздоблених традиційними та 
сучасними ремеслами [4 ТЕО 3-2.1-1];

 – розпізнає технологічні операції традиційних і сучасних реме-
сел [4 ТЕО 3-2.1-2];

 – самостійно оздоблює виріб, застосовуючи елементи традицій-
них та сучасних ремесел [4 ТЕО 3-2.1-3].

Результати навчання і пропонований зміст
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Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – створює власне висловлення про необхідність охороняти 
природу рідного краю [4 MOB 1-1.6-6];

 – використовує засоби художньої виразності для досягнення 
комунікативної мети - вияв співчуття [4 MOB 1-1.7-5];

 – правильно інтонує різні види речень за метою висловлюван-
ня та емоційним забарвленням [4 MOB 1-1.7-6];

 – зіставляє прочитане із власним життєвим досвідом -  [4 MOB 
2-2.1-9];

 – установлює причиново-наслідкові зв’язки між подіями, 
вчинками персонажів та їхніми стосунками з іншими персо-
нажами [4 MOB 2- 2.2-8];

 – формулює ідеї вірша про професію лісника, пов’язує їх із влас-
ним досвідом [4 MOB 2-2.2-10];

 – описує свої емоції, пережиті під час читання художнього тво-
ру, наводить приклади вчинків персонажів, які викликали 
відповідні емоції [4 MOB 2-2.3-1]; 

 – виражає свої почуття та емоції щодо прочитаного мовою 
мистецтва: добирає та створює ілюстративний матеріал до 
художнього тексту [4 MOB 2-2.4-5];

 – записує свою думку про працю людей, які піклуються про 
охорону природи; формулює запитання та відповіді під час 
письмового спілкування [4 MOB 3-3.1-6];

 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючись 
норм літературної мови, за потреби звертається до словників 
[4 MOB 3- 3.1-7];

 – утворює в процесі мовлення відповідні граматичні форми 
слів різних частин мови [4 MOB 5-4.1-4];

 – вправно будує речення, зважаючи на мету висловлювання [4 
MOB 5-4.1-5];

 – поширює речення різними членами відповідно до комуніка-
тивної стратегії [4 MOB 5-4.1-6];

 – з’ясовує будову слова; утворює нові слова, пояснює роль су-
фіксів для правильного вживання слів усно та на письмі [4 
МОВ 5-4.1-1].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні ре-
зультати лічби об’єктів, що їх оточують [4 МАО 1-1.1-1]; 

 – використовує різні мірки для вимірювання величин й записує 
результати вимірювання величин, використовуючи одиниці 
вимірювання та співвідношення між ними [4 МАО 3-4.7-1]; 

 – обирає спосіб представлення інформації (схема, таблиця, схе-
матичний рисунок) [4 МАО 2-2.1-2]; 

 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним 
шляхом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі [4 
МАО 2-2.3- 2].

Праця 
людей, 

які піклу-
ються про 

охорону 
природи
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Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – використовує можливості Інтернету для пошуку інформації 
про природоохоронні професії [4 ПРО 1-2.1-2];

 – розповідає про різні професії людей, які вивчають та захища-
ють природу [4 ПРО 1-2.1-1];

 – наводить приклади того, як люди піклуються про охорону 
природи, робить висновки із спостережень та досліджень ра-
зом з учителем або самостійно [4 ПРО 1-1.5-5];

 – розуміє правила природоохоронної поведінки, переконує у 
правильності здобутих результатів і зроблених висновків [4 
ПРО 1-1.5-6];

 – досліджує воду, її три стани, властивості: температуру плав-
лення льоду та кипіння води [4 ПРО 1-1.4-6];

 – досліджує воду як розчинник [4 ПРО 1-1.4-7];
 – розрізняє розчинні й нерозчинні у воді речовини [4 ПРО 1- 

1.4-8];
 – розповідає про досвід своєї родини з ощадного використання 

природних ресурсів (наприклад, збирання та утилізація сміт-
тя, зокрема харчових відходів, збереження водних ресурсів) 
[4 ПРО 2-3.4-1];

 – встановлює за показаннями лічильників витрати води, газу, 
електроенергії родиною за місяць [4 ПРО 2-3.4-1];

 – сортує сміття на паперове, пластикове тощо і пояснює, наві-
що це робить [4 ПРО 2-3.4-3];

 – пропонує нові ідеї щодо збереження природи рідного краю [4 
ПРО 1- 4.2-2].

Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:
 – визначає, до кого і як звернутися за допомогою [4 СЗО 3-1.3-2];
 – робить вибір, орієнтуючись на доброчинність, і пояснює його 

[4 СЗО 3-1.4-4];  
 – описує, як екологія впливає на життя людини [4 СЗО 3-3.4-

3];
 – пропонує рішення щодо економії природних ресурсів [4 СЗО 

3-4.5-3]; 
 – моделює власну поведінку на основі досвіду інших людей [4 

СЗО 3-4.6-1]. 
Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розповідає про різні професії людей, які вивчають та захища-
ють природу; аргументує значущість сумлінної праці в групі 
[4 ГІО 2-7.2-7];

 – розповідає про досвід своєї родини з ощадного використання 
природних ресурсів (наприклад, збирання та утилізація сміт-
тя, зокрема харчових відходів, збереження водних ресурсів); 
аналізує приклади поведінки, приязної/шкідливої до навко-
лишнього середовища, та її наслідки [4 ГІО 3-2.2-3].

Результати навчання і пропонований зміст
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Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – пояснює послідовність дій та дотримується її під час виготов-
лення виробів із природних матеріалів, під час виготовлення 
та оздоблення об’ємних виробів [4 ТЕО 1-1.4-9];

 – аргументує послідовність та доцільність виготовленого ви-
робу [4 ТЕО 1-1.4-10];

 – оздоблює виріб за зразком та власним задумом бісером, лелітка-
ми, тасьмою, стрічками та іншими матеріалами [4 ТЕО 1-1.4-11].

 Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – з увагою сприймає усні репліки діалогу, nepenumyє, уточнює 
з огляду на ситуацію спілкування [4 MOB 1-1.1-2];

 – вступає і підтримує діалог про професії батьків [4 MOB 1-1.6-1];
 – дружелюбно висловлює своє ставлення до думок інших [4 

MOB 1-1.6-4];
 – виразно читає вірші про різні професії [4 MOB 2-2.1-2];
 – висловлює припущення про наміри автора тексту, обґрунто-

вує свої думки [4 MOB 2-2.2-6];
 – створює власні висловлення на основі прочитаного про різ-

ні професії, висловлюючи свій погляд на предмет обгово-
рення [4 MOB 3- 3.1-7];

 – узагальнює, систематизує, класифікує у вигляді схеми інфор-
мацію, отриману під час проведення інтерв’ю [4 MOB 5-4.1-5];

 – створює самостійне письмове висловлення-міркування щодо 
професій майбутнього [4 MOB 3-3.1-2];

 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючись 
норм літературної мови, за потреби звертається до словни-
ків [4 MOB 3- 3.1-7];

 – визначає, чи відповідає створений текст меті, перевіряє гра-
мотність написаного [4 MOB 3-3.3-1];

 – удосконалює власний письмовий текст, знаходить i виправ-
ляє помилки, редагує зміст тексту [4 MOB 3-3.3-2];

 – вміло будує речення, зважаючи на мету висловлювання [4 
MOB 5-4.1-5];

 – утворює в процесі мовлення відповідні граматичні форми 
слів різних частин мови [4 MOB 5-4.1-4];

 – обґрунтовує пунктограми (у межах вивченого) для правиль-
ного  оформлення висловлення на письмі [4 MOB 5-4.1-8].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – аналізує проблемні ситуації, що виникають у житті й описує 
проблемні життєві ситуації за допомогою групи величин, які 
пов’язані між собою [4 МАО 3-1.2];

 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним 
шляхом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі, їх 
розв’язання різними способами з опорою на прості матема-
тичні моделі [4 МАО 2-2.3- 2].

Професії 
наших 

батьків. 
Сучасні 
підпри-
ємства й 
установи
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Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розрізняє джерела енергії (відновлювані й невідновлювані) 
[4 ПРО 2-3.2-1];

 – пояснює корисність застосування відновлюваних джерел 
енергії [4 ПРО 2-3.2-2];

 – аналізує умови та послідовність кроків, здійснюючи дослі-
дження [4 ПРО 1-1.6-1];

 – порівнює різні методи дослідження [4 ПРО 1-1.6-2];
 – виявляє причини невдач і пропонує шляхи їх виправлення [4 

ПРО 1-1.6-3];
 – оцінює чинники, які привели до успіху [4 ПРО 1-1.6-4];
 – дотримується правил безпеки під час проведення спостере-

жень та дослідів [4 ПРО 1-1.6-5];
 – визначає загрози таких природних явищ, як гроза, ураган, па-

водок, пожежа [4 ПРО 1-4.1-6];
 – пояснює, як діяти в разі загрози урагану, паводку, пожежі 

тощо [4 ПРО 1-4.1-7].
Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – обґрунтовує, навіщо людині мати професію,  висловлює та 
аргументує  власну думку, поважаючи позицію інших та до-
слухаюсь до спільних рішень [4 СЗО 3-1.4-1];  

 – висловлює припущення щодо вибору своєї майбутньої профе-
сії, окреслює власну мету на конкретний період життя і про-
гнозує можливі ризики [4 СЗО 3-2.2-1]; 

 – аналізує зусилля на шляху до успіху на прикладах відомих 
людей [4 СЗО 3-2.2-3];

 – усвідомлює важливість визначення власних навчальних ці-
лей та способів їхнього досягнення для професійного успіху, 
- моделює власну поведінку на основі досвіду інших людей [4 
СЗО 3-4.6-1];

 – пояснює, що потрібно, щоб стати професіоналом у своїй робо-
ті, створює простий сценарій (план) тепер і в майбутньому [4 
СЗО 3-4.6-2]; 

 – розмірковує про необхідність вчитися протягом усього 
життя й мати декілька професій, пояснює, як від його/ її 
ставлення до навчання залежить його/її успіх та добробут 
[4 СЗО 3-4.6-5].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розповідає про професії своїх батьків; аргументує значущість 
сумлінної праці в групі [4 ГІО 2-7.2-7];

 – досліджує усвідомленість вибору професії батьками/рід-
ними; аргументує значущість сумлінної праці в групі [4 
ГІО 2-7.2-7].

Результати навчання і пропонований зміст
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Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – самостійно створює виріб за зразком (шаблоном) та власним 
задумом із використанням паперу, картону, ниток, природ-
них матеріалів (предметні та сюжетні аплікації з природного 
матеріалу, нескладні сюжетні композиції, вироби в техніці 
орігамі, макети виробів із штучних матеріалів та картону, ви-
роби об’ємної форми з паперу) [4 ТЕО 1-1.4-6];

 – аргументує вибір моделі, яку він/вона сконструював/ла, спи-
раючись на запитання дорослих[4 ТЕО 1-1.1-5];

 – самостійно виготовляє та оздоблює виріб знайомими техно-
логіями [4 ТЕО 1-1.4-4].

Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – вступає і підтримує діалог на тему потреби людей у праці, 
наводить аргументи на захист власної думки та ілюструє її 
прикладами [4 МОВ 1-1.6-1]; [4 МОВ 1-1.6-2];

 – ініціює дискусію, висловлюючи власні погляди щодо традицій 
залучення дітей до праці за старих часів і зараз [4 МОВ 1-1.6-3];

 – доброзичливо висловлює своє ставлення до думок інших (поділяє 
їх повністю, частково чи аргументовано відхиляє) [4 MOB 1-1.6-4];

 – дотримується правил літературної вимови у власному ви-
словлюванні [4 МОВ 1-1.6-5];

 – створює власне висловлення про «жіночу» і «чоловічу» пра-
цю на основі прочитаного, почутого та спираючись на влас-
ний життєвий досвід [4 МОВ 1-1.6-6];

 – висловлює свій погляд щодо корисності трудових навичок, набу-
тих у дитинстві, у подальшому житті людини [4 MOB 2-2.4-2].  

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – читає, знаходить, аналізує, порівнює інформацію, подану в 
таблицях, графіках, на схемах, діаграмах [4 МАО 5-1.2-1]; 

 – добирає дані, необхідні й достатні для розв’язання й розв’язує 
різними способами проблемну ситуацію [4 МАО 5-2.3-1];

 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним 
шляхом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі, їх 
розв’язання різними способами з опорою на прості матема-
тичні моделі [4 МАО 2-2.3- 2].

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – досліджує умови розвитку рослин [4 ПРО 1-1.4-10];
 – розмножує рослини насінням, живцями, бульбами, листка-

ми [4 ПРО 1-1.4-11];
 – спостерігає за рослинами і тваринами [4 ПРО 1-1.4-12];
 – з’ясовує, за яких умов відбуваються зміни [4 ПРО 1-1.5-3];
 – узагальнює результати досліджень [4 ПРО 1-1.5-4];
 – складає план дослідження [4 ПРО 1-1.3-1];
 – планує самостійне спостереження/ експеримент [4 ПРО 1-1.3-2].

Традиції 
залучення 

дітей до 
праці в 

давнину і 
сьогодні

15-16
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Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розпізнає та засуджує ознаки тиску і насилля [4 СЗО 2-1.4-1];
 – наводить приклади своєї допомоги дорослим, планує влас-

ний режим розумової, фізичної праці та відпочинку [4 СЗО 
2-4.1-1];

 – експериментує, розвиваючи в собі звичку регулярно і сум-
лінно виконувати певні домашні справи (заправляти постіль, 
мити посуд тощо), аналізує, якого успіху досягнуто у вико-
нанні завдання і які були труднощі [4 СЗО 3-2.2-2];

 – розмірковує про важливість та необхідність опанування пев-
них умінь та навичок, набуття досвіду, необхідних для покра-
щення якості життя, аналізує зусилля на шляху до успіху на 
прикладах батьків, знайомих, відомих людей [4 СЗО 3-2.2-3]; 

 – розповідає, які трудові навички, що вже набув/набула, мо-
жуть знадобитися в дорослому житті, подає приклади, які 
показують поліпшення власних умінь [4 СЗО 3-4.1-2];

 – визначає, яку роботу по дому чи на обійсті ще хотів/хотіла 
би навчитися виконувати,  створює простий сценарій (план) 
тепер і в майбутньому [4 СЗО 3-4.6-2];

 – розмірковує над тим, відколи дитина має працювати, - по-
яснює, як від ставлення до праці залежить успіх та добробут 
людини [4 СЗО 3-4.6-5].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – описує різницю між дитинством сучасних дітей та в минуло-
му (заняття, праця тощо); порівнює різні відомості, на під-
ставі інформації, зібраної з різних джерел, пропонує власний 
висновок [4 ГІО 3-3.3-3];

 – встановлює, чим його/її дитинство відрізняється від дитин-
ства дітей у давнину; порівнює різні відомості, на підставі 
інформації, зібраної з різних джерел, пропонує власний ви-
сновок [4 ГІО 3-3.3-3];

 – аналізує наявний розподіл хатніх обов‘язків у своїй родині;   
пояснює, які він / вона має обов’язки в класі, школі, родині, 
громаді та чому [4 ГІО 4-8.1-5];

 – розмірковує над тим, який розподіл хатніх обов‘язків у ро-
дині є справедливим; чи є «чоловічі» та «жіночі» обов‘язки 
в родині; над відповідальністю у виконанні своїх обов‘язків; 
пояснює, як життя у спільноті допомагає іншим та йому / їй 
особисто [4 ГІО 4-8.1-6];

 – пояснює, що таке експлуатація; аналізує наслідки порушення 
особою засад рівності та справедливості [4 ГІО 2-6.3-4];

 – розуміє, що дитина має право на захист від економічної екс-
плуатації, і знає, куди треба звернутися по допомогу; визна-
чає в текстах ситуації, у яких ідеться про порушення прав лю-
дини, зокрема і прав дитини [4 ГІО 5-3.2-2].

Результати навчання і пропонований зміст
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Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – самостійно планує та реалізовує трудові дії у власному побуті 
(ремонтує іграшки, книжки відомими способами; доглядає 
за рослинами і тваринами; готує нескладні страви за рецеп-
тами; доглядає за одягом та взуттям) [4 ТЕО 4-4.1-1];

 – пояснює важливість правил поведінки за столом, використо-
вує столовий посуд за призначенням [4 ТЕО 4-4.1-2];

 – сервірує стіл для рідних до сніданку/обіду/вечері [4 ТЕО 
4-4.1-3];

 – спільно з дорослими чи самостійно розраховує приблизну 
кількість необхідних ресурсів для виготовлення виробу [4 
ТЕО 4-3.1-1];

 – самостійно робить припущення про потрібну кількість мате-
ріалів для виконання простого завдання[4 ТЕО 4-3.1-2].

Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – зіставляє почуте з власним досвідом [4 MOB 1-1.1-4];
 – читає подумки тексти про традиції сусідської взаємодопомо-

ги у різних народів світу, виділяє в них спільне та відмінне, 
знаходить відповіді на поставлені запитання [4 MOB 2-2.1-2];

 – ставить запитання різної спрямованості: до змісту твору, до 
автора, до читача [4 MOB 2-2.1-4];

 – знаходить у тексті відповіді на поставлені запитання [4 MOB 
2- 2.1-5];

 – описує свої емоції, пережиті під час читання текстів про тра-
диції сусідської взаємодопомоги у різних народів світу, на-
водить приклади вчинків людей, які викликали відповідні 
емоції [4 MOB 2-2.3-1];

 – висловлює свій погляд на предмет можливості такого явища 
як толока у місті, багатоповерховому будинку, дачному сели-
щі [4 MOB 2-2.4-2];

 – записує свою думку про волонтерську допомогу; формулює 
запитання та відповіді під час письмового спілкування [4 
MOB 3-3.1-6];

 – визначає, чи відповідає створений текст меті, перевіряє гра-
мотність написаного [4 MOB 3-3.3-1];

 – удосконалює власний письмовий текст, знаходить i виправ-
ляє помилки, редагує зміст тексту [4 MOB 3-3.3-2];

 – обговорює письмові роботи (власні й однокласників) у парі, 
малій групі, відзначає позитивні характеристики [4 MOB 
3-3.3-3];

 – висловлює, за підтримки вчителя/учительки, поради щодо 
можливого вдосконалення тексту [4 MOB 3-3.3-4];

 – з’ясовує будову слова; утворює нові слова, пояснює роль за-
кінчень, значення префіксів і суфіксів для правильного вжи-
вання слів усно та на письмі [4 MOB 5-4.1-1];

Сусідська 
взаємодо-

помога. 
Волонтер-

ство

17
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 – утворює в процесі мовлення відповідні граматичні форми 
слів різних частин мови [4 MOB 5-4.1-4];

 – поширює речення різними членами відповідно до комуніка-
тивної стратегії [4 MOB 5-4.1-6];

 – експериментує із власними текстами, стилізує ïx, наприклад, 
трансформуючи речення, додаючи епітети, порівняння тощо 
[4 MOB 5-4.2-3].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні ре-
зультати лічби об’єктів, що їх оточують [4 МАО 1-1.1-1];

 – упорядковує та узагальнює, порівнює та класифікує об’єкти 
навколишнього світу за однією або декількома ознаками [4 
МАО 1-4.1-1];

 – виконує усно та письмово обчислення в межах мільйона в на-
вчальних і життєвих ситуаціях [4 МАО 2-4.3-1];

 – розв’язує життєві ситуації,  сюжетні задачі,  математичні мо-
делі [4 МАО 2-2.3- 2].

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – формулює проблему, визначає відоме і невідоме в ній [1 ПРО 
1- 4.2-1];

 – знаходить шляхи вирішення проблеми й вирішує її [4 ПРО 1- 4.2-2];
 – добирає докази правильності суджень [4 ПРО 1-4.2-3];
 – пояснює можливі загрози з боку тварин (небезпечні і хворі 

тварини), рослин (отруйні рослини) та грибів (отруйні гри-
би) [4 ПРО 1-4.1-5];

 – визначає загрози таких природних явищ як гроза, ураган, па-
водок, пожежа [4 ПРО 1-4.1-6];

 – пояснює, як діяти в разі загрози урагану, паводку, пожежі 
тощо [4 ПРО 1-4.1-7].

Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – аналізує потреби інших, враховує їх та шукає можливості до-
помоги [4 СЗО 3-1.3-1];

 – розвиває вміння й навички аналізу, синтезу, досліджуючи 
традиції взаємодопомоги різних народів, визначає, до кого і 
як звернутися за допомогою [4 СЗО 3-1.3-2];

 – надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність 
за підтримку, діє з користю для себе та суспільства, оцінює 
можливі ризики [4 СЗО 3-1.4-3]; 

 – наводить оцінні судження, аргументує переваги добрих 
вчинків, робить вибір, орієнтуючись на доброчинність, і по-
яснює його [4 СЗО 3-1.4-4]; 

 – розмірковує, чому люди взаємодіють, навіщо потрібна взає-
модопомога, про цінність милосердя та підтримки, моделює 
власну поведінку на основі досвіду інших людей (наприклад, 
волонтерів) [4 СЗО 3-4.6-1]. 

Результати навчання і пропонований зміст
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Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – пояснює, що таке «толока», «звичай», «волонтерство», хто 
може бути волонтером [4 ГІО 4-8.2-3];

 – з повагою ставиться до культур і традицій різних людей [4 
ГІО 2-7.1-4];

 – наводить приклади волонтерської діяльності у своєму насе-
леному пункті [4 ГІО 4-8.2-3];

 – виявляє цікавість до волонтерської діяльності;
 – обґрунтовує цінність волонтерства [4 ГІО 4-8.2-3];
 – долучається до благодійних заходів; обґрунтовує цінність во-

лонтерства [4 ГІО 4-8.2-3];
 – пояснює важливість волонтерської діяльності в економічно-

му розвитку країни; обґрунтовує цінність волонтерства [4 ГІО 
4-8.2-3].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – конструює виріб із рухомими частинами, використовуючи 
готові до складання елементи та деталі [4 ТЕО 1-1.4-1];

 – порівнює старі та сучасні моделі різних технічних пристроїв і 
конструює моделі майбутнього [4 ТЕО 1-1.4-2];

 – створює задані форми з використанням всіх семи танів Тан-
граму [4 ТЕО 1-1.4-3];

 – самостійно виготовляє та оздоблює виріб знайомими техно-
логіями[4 ТЕО 1-1.4-4];

 – створює та оздоблює виріб, дотримуючись логічної послідов-
ності, за зразком чи власним задумом із різних конструкційних 
матеріалів та повторно використовуючи матеріали [4 ТЕО1-1.4-5].

Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – висловлює своє ставлення до усного повідомлення про цінно-
сті, шукаючи додаткові аргументи на захист своєї думки   [4 
MOB 1-1.5-1];

 – використовує малюнок як форму візуалізації для супроводу 
своїх поглядів про цінності, важливі для всіх людей на Землі 
[4 MOB 1-1.7-3]; 

 – доброзичливо ставиться до думок інших [4 MOB 1-1.6-4];
 – читає виразно вголос прислів’я та пояснює їх [4 MOB 2-2.1-2];  
 – зіставляє прочитане про цінності із власним життєвим досві-

дом [4 MOB 2-2.1-9];
 – створює прості візуальні медіапродукти (колаж) самостійно 

та в групі, ураховує мету й аудиторію [4 MOB 4-1.7-2];
 – використовує різні форми презентації простих медіатекстів 

[4 MOB 4-3.1-4];
 – удосконалює свою вимову, зважаючи на фонетичні законо-

мірності (збіг приголосних, кінцевий приголосний, наголо-
шені та ненаголошені голосні тощо) [4 MOB 5-4.1-3];

Цінності, 
які об’єд-

нують усіх 18
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 – утворює в процесі мовлення відповідні граматичні форми 
слів різних частин мови [4 MOB 5-4.1-4];

 – вправно будує речення, зважаючи на мету висловлювання [4 
MOB 5-4.1-5];

 – поширює речення різними членами відповідно до комуніка-
тивної стратегії [4 MOB 5-4.1-6].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – читає, знаходить, аналізує, порівнює інформацію, подану в 
таблицях, графіках, на схемах, діаграмах [4 МАО 5-1.2-1];

 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним 
шляхом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі [4 
МАО 2-2.3- 2].

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – досліджує воду, її три стани, властивості: температуру плав-
лення льоду та кипіння води [4 ПРО 1-1.4-6];

 – досліджує воду як розчинник [4 ПРО 1-1.4-7];
 – розрізняє розчинні й нерозчинні у воді речовини [4 ПРО 1- 

1.4-8];
 – спостерігає за об’єктами досліджень [4 ПРО 1-1.4-4];
 – спостерігає за погодою [4 ПРО 1-1.4-5].

Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розповідає про власні цінності, цінності своєї родини, аргу-
ментує важливість родини, роль рідних (напр., батьків) для 
кожної людини [4 СЗО 2-1.4-2];

 – пояснює особливе значення для людини морального і духов-
ного здоров’я [4 СЗО 2-1.4-3];

 – висловлює та аргументує власну думку, поважаючи позицію 
інших та дослухаюсь до спільних рішень [4 СЗО 3-1.4-1]; 

 – оцінює свої вчинки з позиції їхньої доброчинності [4 СЗО 
3-1.4-2];

 – наводить приклади гідності (честі), відповідальності, тур-
ботливості, чуйності, виявляє ці якості в життєвих ситуаціях, 
робить вибір, орієнтуючись на доброчинність, і пояснює його 
[4 СЗО 3-1.4-4];

 – спілкується з дітьми іншої статі, демонструючи повагу, при-
язнь та щирість у стосунках [4 СЗО 3-1.4-5].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:
 – демонструє шанобливе ставлення до старших, почуття від-

повідальності перед родиною, іншими людьми; розпитує про 
попередні покоління у своєму роді; розповідає про життя най-
давнішого покоління, відомого у своєму роді [4 ГІО 1- 1.2-1];

 – переконує у важливості поваги до інших, спираючись на влас-
ний досвід і доступні джерела (почуте, прочитане) [4 ГІО 1- 
1.2-1];

Результати навчання і пропонований зміст
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 – обстоює думку, що не треба замовчувати негідної поведінки 
інших [4 ГІО 2-6.3-8]; 

 – набуває досвіду співжиття за загальнолюдськими цінностя-
ми [4 ГІО 2-6.3-2]. 

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – ріже ножицями по прямій, кривій та ламаній лініях за за-
пропонованим зразком (шаблоном) нитки, папір, картон [4 
ТЕО 1- 1.4-7];

 – розміщує елементи виробу на площині[4 ТЕО 1-1.4-8];
 – пояснює послідовність дій та дотримується її під час виготов-

лення виробів із природних матеріалів, під час виготовлення 
та оздоблення об’ємних виробів[4 ТЕО 1-1.4-9];

 – аргументує послідовність та доцільність виготовленого ви-
робу[4 ТЕО 1-1.4-10];

 – оздоблює виріб за зразком та власним задумом бісером, лелітка-
ми, тасьмою, стрічками та іншими матеріалами[4.ТЕО 1-1.4-11].

Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:
 – обговорює усне повідомлення в парі або групі для пошуку додат-

кових аргументів або спростування наведених [4 MOB 1-1.1- 3];
 – зіставляє почуте з власним досвідом [4 MOB 1-1.1-4];
 – виокремлює інформацію для створення власного висловлен-

ня про Біблію, Коран [4 MOB 1-1.3-1];
 – створює власне висловлення на основі почутого/ побачено-

го/ прочитаного [4 MOB 1-1.6-6];
 – передбачає й onucyє свої емоції та емоції співрозмовника, 

коли пропонує для читання або перегляду книгу, фільм, гру 
тощо [4 MOB 1-1.8-1];

 – читає подумки тексти про видатних Учителів людства та до-
кладно розповідає, про що йдеться в них [4 MOB 2-2.1-2];

 – виявляє спільне в текстах про видатних Учителів людства; 
розпізнає стиль тексту i пояснює, як він впливає на сприйман-
ня інформації [4 MOB 2-2.2-9];

 – описує свої емоції, пережиті під час читання текстів, розпові-
дає, які факти із життя видатних Учителів людства виклика-
ли відповідні емоції [4 MOB 2-2.3-1];

 – записує свою думку про предмет висловлення; формулює запи-
тання та відповіді під час письмового спілкування [4 MOB 3-3.1-6];

 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючись 
норм літературної мови, за потреби звертається до словників 
[4 MOB 3- 3.1-7];

 – поширює речення різними членами відповідно до комуніка-
тивної стратегії [4 MOB 5-4.1-6];

 – доречно використовує у власних висловленнях слова з пере-
носним значенням, синоніми, антоніми, багатозначні слова й 
пояснює таке слововживання [4 MOB 5-4.1-7];

Видатні 
вчителі 
й великі 

книги 
людства
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 – обґрунтовує пунктограми (у межах вивченого) для правиль-
ного  оформлення висловлення на письмі [4 MOB 5-4.1-8].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні ре-
зультати лічби об’єктів, що їх оточують [4 МАО 1-1.1-1];

 – уживає в мовленні кількісні та порядкові числівники [4 МАО 
1- 1.1-2];

 – упорядковує та узагальнює об’єкти навколишнього світу за 
однією або декількома ознаками [4 МАО 1-4.1-1];

 – порівнює та класифікує об’єкти навколишнього світу за одні-
єю або декількома ознаками [4 МАО 1-4.1-2]. 

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розповідає про винаходи та винахідників, пояснює вплив 
їхніх ідей на повсякденне життя та збереження довкілля [4 
ПРО 3-3.3- 1];

 – формулює проблему, визначає відоме і невідоме в ній [1 ПРО 
1- 4.2-1];

 – знаходить шляхи вирішення проблеми й вирішує її [4 ПРО 
1- 4.2-2];

 – добирає докази правильності суджень [4 ПРО 1-4.2-3].
Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – пояснює особливе значення для людини морального і духов-
ного здоров’я [4 СЗО 2-1.4-3];

 – опановує елементарні правила етикету при огляді чи корис-
туванні релігійними книгами та іншими реліквіями, оцінює 
наслідки порушення норм поведінки для себе та інших [4 
СЗО 2-2.2-4]; 

 – відзначає зміни емоцій, почуттів, настрою  у ході знайом-
ства з життєписами “видатних Учителів людства” [4 СЗО 
2-2.2-5];

 – дискутує щодо ставлення до помилок у своєму житті і нав-
чанні, моделює власну поведінку на основі досвіду “видатних 
Учителів людства” [4 СЗО 3-4.6-1].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – встановлює, спираючись на власний досвід і думки старших, 
коли відбувалися відомі історичні події та жили визначні осо-
би (раніше/пізніше, до/після, давно/недавно); переконує у 
важливості відзначення державних свят і знаменних (ювіле-
йних) дат, обмірковує, як ці події / визначні особи вплинули 
на сучасність [4 ГІО 5-1.3-3];

 – розповідає про існування релігійних книг та пояснює, навіщо 
вони потрібні людям; описує пам’ятки культури рідної місце-
вості, які він / вона вважає важливими, пояснює чому [4 ГІО 
4-5.1-4]; 

Результати навчання і пропонований зміст
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 – висловлює свої враження від історій, подій, традицій, описа-
них у життєписах учителів людства; описує пам’ятки культу-
ри рідної місцевості, які він / вона вважає важливими, пояс-
нює чому [4 ГІО 4-5.1-4];

 – використовує набуті знання для визначення власних ціннос-
тей [4 ГІО 2-6.3-1]; 

 – відтворює інформацію про релігійні реліквії, отриману з різ-
них джерел; порівнює різні відомості, на підставі інформації, 
зібраної з різних джерел, пропонує власний висновок [4 ГІО 
3-3.3-3];

 – знаходить загальне й особливе в різних культурах [4 ГІО 
2-7.1-2];

 – виявляє повагу до звичаїв інших людей [4 ГІО 2-7.1-4];
 – пояснює, чому треба ставитися з повагою до інших осіб, їхньо-

го походження, культури та релігії [4 ГІО 2-7.1-4];
 – розширює уявлення про різноманіття культур і релігій у регі-

оні [4 ГІО 2-7.1-2];
 – виявляє відкритість до культурного різноманіття та переко-

нань інших, їхнього світогляду та релігії [4 ГІО 2-6.3-1].
 – Технологічна освітня галузь 
 – Здобувач/здобувачка освіти:
 – конструює виріб із рухомими частинами, використовуючи 

готові до складання елементи та деталі[4 ТЕО 1-1.4-1];
 – порівнює старі та сучасні моделі різних технічних пристроїв і 

конструює моделі майбутнього[4 ТЕО 1-1.4-2].
Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – обговорює в парі або групі усне повідомлення про те, де і як 
раніше навчалися діти, виокремлює цікаву для себе інформа-
цію [4 MOB 1-1.1- 3];

 – передає зміст прочитаного оповідання про навчання дітей в дав-
нину, зіставляє прочитане з власним досвідом [4 MOB 1-1.1-4];

 – висловлює власні думки з приводу почутого під час прове-
дення інтерв’ю про навчання, аргументує їх, спираючись на 
власний досвід; систематизує та узагальнює необхідну інфор-
мацію [4 MOB 1-1.3-3];

 – висловлює свою думку про сучасну школу, навчання, наво-
дить приклади з власного досвіду [4 MOB 1-1.5-2]; 

 – вступає і підтримує діалог на теми, пов’язані з темою нав-
чання своїх рідних [4 MOB 1-1.6-1]; 

 – висловлює доброзичливо своє ставлення до думок інших (поділяє 
ïx повністю, частково чи аргументовано відхиляє) [4 MOB 1-1.6-4];

 – створює ece для висловлювання власних поглядів та усної 
презентації [4 MOB 1-1.7-4];

 – читає подумки та виразно вголос прислів’я та приказки про 
знання, освіту, пояснює їх смисл, пов’язує його із власним до-
свідом [4 MOB 2-2.1-2];

Як раніше 
навчали-
ся діти в 
нашому 

краї
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 – записує текст (від руки чи за допомогою клавіатури – за по-
треби) в темпі, який дає змогу записати власну думку та ін-
формацію з різних джерел [4 MOB 3-3.1-1];

 – створює власний текст про школу майбутнього [4 MOB 3-3.1-2];
 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримується 

норм літературної мови, за потреби звертається до словників 
[4 MOB 3- 3.1-7];

 – висловлює, за підтримки вчителя, поради щодо можливого 
вдосконалення тексту [4 MOB 3-3.3-4]. 

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – знаходить швидкість, час, шлях, застосовуючи відповідні 
формули, під час розв’язуванні практично зорієнтованих за-
дач [4 МАО 3-1.2-3]; 

 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним 
шляхом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі, їх 
розв’язання різними способами з опорою на прості матема-
тичні моделі [4 МАО 2-2.3- 2]. 

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – аналізує запропонований раціон харчування (або складає 
власний раціон здорового харчування) [4 ПРО 1-4.1-8];

 – визначає склад продуктів за написами на упаковках [4 ПРО 
1- 4.1-9];

 – висловлює судження про корисність/шкідливість продуктів 
залежно від їхнього складу [4 ПРО 1-4.1-10].

Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – висловлює та аргументує власну думку, поважаючи позицію 
інших та дослухаюсь до спільних рішень [4 СЗО 3-1.4-1];

 – висловлює власне ставлення до сучасного навчання і  навчан-
ня в минулі часи, планує власний режим розумової праці та 
відпочинку [4 СЗО 3 4.1-1]; 

 – розмірковує про необхідність навчатися впродовж життя за-
для самовдосконалення, саморозвитку, подає приклади, які 
показують поліпшення власних умінь [4 СЗО 3-4.1-2];  

 – створює простий сценарій (план) тепер і в майбутньому,  
прогнозує позитивні зміни в освіті майбутнього [4 СЗО 
3-4.6-2];

 – працює у групі, розуміючи важливість досягнення спільного 
результату [4 СЗО 3-4.7-3].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – описує, як раніше вчилися діти в рідному краї, які предме-
ти викладалися в школах у давнину; презентує власні до-
слідження життя визначних людей, які навчалися у рідній 
школі, мешкають або мешкали у громаді, пояснює їхню роль 
у житті місцевої спільноти [4 ГІО 4-5.1-3];

Результати навчання і пропонований зміст



46

Культура добросусідства Освітня програма для 3–4 класів (2 цикл)К

Д

 – розпитує старших людей про їхнє навчання в школі; пре-
зентує власні дослідження життя визначних людей, які на-
вчалися у рідній школі, мешкають або мешкали у громаді, 
пояснює їхню роль у житті місцевої спільноти [4 ГІО 4-5.1-3];

 – розрізняє умови, можливості, спосіб навчання в минулому і сьо-
годенні; презентує власні дослідження життя визначних людей, 
які навчалися у рідній школі, мешкають або мешкали у громаді, 
пояснює їхню роль у житті місцевої спільноти [4 ГІО 4-5.1-3].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – економно використовує матеріали під час виготовлення ви-
робу [4 ТЕО 2-3.2-1];

 – сортує побутові відходи, дотримуючись відповідних правил 
[4 ТЕО 2-3.2-2];

 – самостійно створює виріб, повторно використовуючи матері-
али (вироби з пластику, паперу, тканини, фольги та інше) [4 
ТЕО 2-3.2-3];

 – аргументує доцільність вторинного використання матеріалів 
та використовує їх для виготовлення виробів [4 ТЕО 2-3.2-4];

 – самостійно планує та реалізовує трудові дії у власному побуті 
(готує нескладні страви за рецептами; доглядає за одягом та 
взуттям) [4 ТЕО 4-4.1-1];

 – пояснює важливість правил поведінки за столом, використо-
вує столовий посуд за призначенням [4 ТЕО 4-4.1-2];

 – сервірує стіл для рідних до сніданку/обіду/вечері [4 ТЕО 4-4.1-3].
 Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – з увагою сприймає усні репліки діалогу, nepenumyє, уточнює 
з огляду на ситуацію спілкування [4 MOB 1-1.1-2];

 – обґрунтовує своє ставлення до навчання, старанності в пра-
ці, наводить приклади з власного досвіду [4 MOB 1-1.5-2];

 – доброзичливо висловлює своє ставлення до думок інших [4 
MOB 1-1.6-4];

 – правильно інтонує різні види речень за метою висловлюван-
ня та емоційним забарвленням [4 MOB 1-1.7-6];

 – розмірковує щодо навчання й праці в компанії друзів, по-
одинці, наводить аргументи на захист власної думки та ілю-
струє її прикладами [4 MOB 1-1.6-2];

 – прогнозує орієнтовний зміст тексту на основі заголовка, клю-
чових слів [4 MOB 2-2.1-1];

 – розповідає (докладно, стисло або вибірково), про що йдеться 
в тексті [4 MOB 2-2.1-3];

 – описує свої емоції, пережиті під час читання [4 MOB 2-2.3-1];
 – виділяє ключові слова та пояснює, як вони допомагають зро-

зуміти зміст тексту [4 MOB 2-2.2-2];
 – зіставляє прочитане із власним життєвим досвідом [4 MOB 

2-2.1- 9];

Ставлення 
моєї сім’ї 
до знань, 
письмен-
ності та 

працьови-
тості

21



47

Культура добросусідстваК

Д

 – творить власні художні тексти (казки, оповідання) про ко-
ристь знань та працьовитість [4 MOB 3-3.1-4];

 – дотримується загальних правил письма [4 MOB 3- 3.1-7].
Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – знаходить значення числового виразу [4 МАО 2-4.3-3]; 
 – обирає спосіб представлення і представляє інформацію (схе-

ма, таблиця, схематичний рисунок) [4 МАО 2-2.1-2]. 
Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розрізняє окремі системи органів людини за їхніми функція-
ми (на прикладі опорно-рухової, травної, дихальної, серцево- 
судинної систем) [4 ПРО 1-4.3-7];

 – пояснює значення органів чуття людини [4 ПРО 1-4.3-8];
 – розрізняє окремі органи людини за їхніми функціями (голов-

ний мозок, серце, легені, шлунок тощо) та пояснює їх значен-
ня [4 ПРО 1-4.3-9].

Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:
 – висловлює власне ставлення до школи, навчання в ній, планує 

власний режим розумової праці та відпочинку [4 СЗО 3-4.1-1]; 
 – розмірковує про необхідність навчатися впродовж життя за-

для самовдосконалення, саморозвитку, подає приклади, які 
показують поліпшення власних умінь [4 СЗО 3-4.1-2]; 

 – створює простий сценарій (план) тепер і в майбутньому,  
прогнозує позитивні зміни в освіті майбутнього [4 СЗО 
3-4.6-2];

 – пояснює, як від його/ її ставлення до навчання залежить його 
успіх та добробут [4 СЗО 3-4.6-5];

 – працює у групі, розуміючи важливість досягнення спільного 
результату [4 СЗО 3-4.7-3].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – описує, як раніше вчилися діти в рідному краї, які предме-
ти викладалися в школах у давнину; презентує власні до-
слідження життя визначних людей, які навчалися у рідній 
школі, мешкають або мешкали у громаді, пояснює їхню роль 
у житті місцевої спільноти [4 ГІО 4-5.1-3];

 – розпитує старших людей про їхнє навчання в школі; пре-
зентує власні дослідження життя визначних людей, які 
навчалися у рідній школі, мешкають або мешкали у гро-
маді, пояснює їхню роль у житті місцевої спільноти [4 ГІО 
4-5.1-3];

 – розрізняє умови, можливості, спосіб навчання в минулому і 
сьогоденні; презентує власні дослідження життя визначних 
людей, які навчалися у рідній школі, мешкають або мешкали 
у громаді, пояснює їхню роль у житті місцевої спільноти [4 
ГІО 4-5.1-3].

Результати навчання і пропонований зміст
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Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – спільно з дорослими чи самостійно розраховує приблизну 
кількість необхідних ресурсів для виготовлення виробу [4 
ТЕО 4-3.1-1];

 – самостійно робить припущення про потрібну кількість мате-
ріалів для виконання простого завдання [4 ТЕО 4-3.1-2].

 Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – виокремлює інформацію для створення власного висловлен-
ня з конкретною метою (усне оголошення, усний відгук, ус-
ний стислий переказ) [4 MOB 1-1.3-1];

 – створює власне висловлення на основі почутого/побаченого/
прочитаного [4 MOB 1-1.6-6];

 – передбачає й onucyє свої емоції та емоції співрозмовника, 
коли пропонує для читання або перегляду книгу, фільм, гру 
тощо [4 MOB 1-1.8-1];

 – доречно використовує у власному мовленні формули мов-
леннєвого етикету, зважає на різні види тональності (звичай-
на, фамільярна, вульгарна) [4 MOB 1-1.8-2];

 – читає подумки та виразно вголос тексти про ігри та іграшки, 
якими гралися діти за старих часів [4 MOB 2-2.1-2];

 – відтворює фактичну інформацію з тексту [4 MOB 2-2.1-6];
 – зіставляє прочитане із власним життєвим досвідом [4 MOB 

2-2.1- 9];
 – формулює під час і після читання тексту запитання для мож-

ливої дискусії [4 MOB 2-2.2-7];
 – добирає та створює ілюстративний матеріал до художнього 

тексту [4 MOB 2-2.6-1];
 – створює самостійне письмове висловлення - розповідь про 

іграшки, якими в дитинстві гралися члени родини – батьки, 
бабусі, дідусі [4 MOB 3-3.1-2];

 – створює тексти зі щоденного життя (пам’ятка-порада, як 
треба грати в гру) з дотриманням типових ознак жанру [4 
MOB 3-3.1-3];

 – записує свою думку про улюблену гру, іграшку [4 MOB 3-3.1-6];
 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючись 

норм літературної мови, за потреби звертається до словників 
[4 MOB 3- 3.1-7];

 – створює повідомлення для Інтернет-спілкування, дотримуючись 
норм етикету онлайнового спілкування (нетикету) [4 MOB 3-3.2-1];

 – використовує відповідні емотикони для вираження особи-
стих емоцій [4 MOB 3-3.2-2];

 – утворює в процесі мовлення відповідні граматичні форми 
слів різних частин мови [4 MOB 5-4.1-4];

 – вправно будує речення, зважаючи на мету висловлювання  [4 
MOB 5-4.1-5].

Ігри та 
іграшки, 

якими 
гралися 
діти за 
старих 
часів
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Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – визначає знайомі геометричні фігури у фігурах складної кон-
фігурації [4 МАО 4-4.5-3]; 

 – моделює геометричні фігури із підручного матеріалу [4 МАО 
4- 4.6-1]; 

 – визначає спільну властивість об’єктів навколишнього світу та 
інтерпретує її як величину для вимірювання та порівняння 
[4 МАО 3-4.7].

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – пояснює значення загартування[4 ПРО 1-4.3-9];
 – розрізняє окремі системи органів людини за їхніми функція-

ми (на прикладі опорно-рухової, травної, дихальної, серцево- 
судинної систем) [4 ПРО 1-4.3-7];

 – пояснює значення органів чуття людини [4 ПРО 1-4.3-8];
 – розрізняє окремі органи людини за їхніми функціями (голов-

ний мозок, серце, легені, шлунок тощо) та пояснює їх значен-
ня [4 ПРО 1-4.3-9];

 – пояснює можливі загрози з боку тварин (небезпечні і хворі 
тварини), рослин (отруйні рослини) та грибів (отруйні гри-
би) [4 ПРО 1-4.1-5].

Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – дотримується правил безпечної поведінки під час гри [4 
СЗО 1-2.4-2];

 – демонструє іншим можливість вирішення конфліктів без на-
сильства [4 СЗО 2-1.2-3]; 

 – пояснює правила гри й розуміє важливість їхнього дотриман-
ня; оцінює наслідки порушення норм поведінки для себе та 
інших [4 СЗО 2-2.2-4]; 

 – відзначає зміни емоцій, почуттів, настрою в учасників гри,  кон-
структивно діє в конфліктних ситуаціях, які з’являються під час 
гри, попереджаючи ескалацію конфлікту [4 СЗО 2-2.2-5];

 – спілкується з дітьми іншої статі, демонструючи повагу, при-
язнь та щирість у стосунках, ініціює спільні нові ігри, розваги 
[4 СЗО 3-1.4-5];

 – досліджує вплив реклами на вибір товарів (наприклад,  ігра-
шок) [4 СЗО 3-4.5-1]; 

 – співпрацює з іншими для досягнення спільної мети, розуміючи 
важливість досягнення спільного результату [4 СЗО 3-4.7-3].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розмірковує, чому однакові іграшки можна зустріти в різних 
куточках землі, чи існують «хлопчачі» і «дівчачі» іграшки та 
чи є вони такими насправді; досліджує декоративно-ужитко-
ве мистецтво рідного краю, України, світу [4 ГІО 3-3.1-5];

Результати навчання і пропонований зміст
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 – замислюється над тим, як і чому із часом змінюються сма-
ки дитини щодо іграшок; досліджує декоративно-ужиткове 
мистецтво рідного краю, України, світу [4 ГІО 3-3.1-5];

 – досліджує історію виникнення іграшок та ігор, їхні різнови-
ди; досліджує традиції і звичаї свого регіону, порівнює їх із 
традиціями інших регіонів України, з європейськими тради-
ціям [4 ГІО 5-1.3-4]; 

 – розмірковує про цінність культурного різноманіття [4 ГІО 2-6.3-2];
 – цікавиться фольклором (іграми, лічилками, пісеньками, 

примовлянками в грі тощо) і культурою своїх рідних і сусі-
дів; знаходить потрібну інформацію про винахідників, діячів 
культури і мистецтва відповідно до власних зацікавлень [4 
ГІО 3- 3.1-3];

 – ставиться з повагою до культурних традицій своєї родини і 
сусідів; обґрунтовує на прикладі власної родини важливість 
традицій [4 ГІО 2-7.1-3];

 – добирає джерела для створення презентації про культурну 
подію [4 ГІО 3-3.1-1].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – безпечно поводиться з найпростішими побутовими прилада-
ми у власному побуті [4 ТЕО 4-4.2-1];

 – самостійно організовує робоче місце відповідно до власних 
потреб та визначених завдань (організація особистого побу-
ту) [4 ТЕО 4-4.2-2];

 – читає, розуміє та аналізує графічні зображення схем, до-
тримується їх у процесі роботи (використання технологічних 
карт, графічних зображень, малюнків)[4 ТЕО 2-1.2-1];

 – розмічає прямі лінії на папері і картоні[4 ТЕО 2-1.2-2];
 – виконує прості геометричні побудови за зразком чи творчим 

задумом[4 ТЕО 2-1.2-3];
 – самостійно дотримується безпечних прийомів праці під час 

використання інструментів та пристосувань (використання 
клею, інструментів та пристосувань з гострими частинами)
[4 ТЕО 2-4.3-1];

 – розмірковує над результатом власної діяльності та презентує 
її [4 ТЕО 2-1.5-1].

Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – складає діалоги з використанням лексики гостинності, чарів-
них слів; з увагою сприймає усні репліки діалогу, nepenumyє, 
уточнює з огляду на ситуацію спілкування [4 MOB 1-1.1-2];

 – перефразовує репліки в діалозі [4 MOB 1-1.2-1];
 – пояснює можливий вплив висловлення на слухача [4 MOB 

1-1.4-4];
 – вступає і підтримує діалог із сусідом / сусідкою по парті, ви-

користовуючи лексику гостинності [4 MOB 1-1.6-1];

Діалог із 
сусідами. 
Лексика 

гостинно-
сті
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 – дотримується правил літературної  вимови у власному ви-
словлюванні [4 MOB 1-1.6-5];

 – добирає словесні й несловесні засоби спілкування з огляду на 
мету та умови спілкування, враховуючи наявність варіантів 
[4 MOB 1-1.7-1];

 – використовує засоби художньої виразності для досягнення 
комунікативної мети (привітання, побажання, захоплення) 
[4 MOB 1-1.7-5];

 – дотримується етичних норм спілкування, правил етикету; 
вживає у процесі спілкування правильні форми звертань, 
слів, що виражають прохання, пропозицію, побажання, виба-
чення[4 MOB 1-1.8-2];

 – прогнозує орієнтовний зміст тексту на основі заголовка [4 
MOB 2-2.1-1];

 – знаходить у тексті відповіді на поставлені запитання [4 MOB 
2- 2.1-5];

 – формулює ідеї тексту, пов’язує їх із власним досвідом [4 MOB 
2-2.2-10];

 – удосконалює свою вимову, зважаючи на фонетичні законо-
мірності (збіг приголосних, кінцевий приголосний, наголо-
шені та ненаголошені голосні тощо) [4 MOB 5-4.1-3];

 – утворює в процесі мовлення відповідні граматичні форми 
слів різних частин мови [4 MOB 5-4.1-4];

 – поширює речення різними членами відповідно до комуніка-
тивної стратегії [4 MOB 5-4.1-6].  

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – знаходить швидкість, час, шлях, застосовуючи відповідні 
формули, під час розв’язуванні практично зорієнтованих за-
дач [4 МАО 3-1.2-3]; 

 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним 
шляхом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі [4 
МАО 5-1.2-2]. 

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розрізняє окремі системи органів людини за їхніми функція-
ми (на прикладі опорно-рухової, травної, дихальної, серцево- 
судинної систем) [4 ПРО 1-4.3-7];

 – пояснює значення органів чуття людини [4 ПРО 1-4.3-8];
 – розрізняє окремі органи людини за їхніми функціями (голов-

ний мозок, серце, легені, шлунок тощо) та пояснює їх значен-
ня [4 ПРО 1-4.3-9].

Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – висловлює та аргументує власну думку, поважаючи позицію 
інших та дослухаюсь до спільних рішень [4 СЗО 3-1.4-1]; 

 – вислуховує інших для підтримки та розуміння їхніх почуттів 
[4 СЗО 3-1.4-6];

Результати навчання і пропонований зміст



52

Культура добросусідства Освітня програма для 3–4 класів (2 цикл)К

Д

 – спілкується, щоб висловити свої емоції та вдячність [4 СЗО 
3 1.4-7];

 – моделює власну поведінку на основі досвіду інших людей [4 
СЗО 3-4.6-1]; 

 – розпізнає емоції співрозмовника і пояснює власну реакцію на 
них, пояснює, як розв’язати конфлікти з ровесниками за до-
помогою чарівних слів [4 СЗО 3-4.7-4].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – дотримується етичних норм мовлення, культури спілкуван-
ня; обмірковує раніше встановлені правила у громадському 
просторі та, за потреби, створює спільно з іншими нові / до-
даткові правила [4 ГІО 2-2.3-2];

 – привчається цінувати культурне розмаїття різних народів та 
ідентифікувати себе як громадянина/громадянку України [4 
ГІО 2-6.3-1]; 

 – з повагою ставиться до незнайомих мов та етикету приві-
тань у різних культурах; укладає правила, дотримання яких 
забезпечує взаємну довіру в родині і школі, дотримується 
цих правил [4 ГІО 4-8.1-4].

 – Технологічна освітня галузь 
 – Здобувач/здобувачка освіти:
 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлен-

ня виробу з готових елементів (використання металевих, де-
рев’яних чи пластмасових конструкторів; готових елементів з 
паперу, пластику, деревини, пінопласту та інших для макету-
вання) [4 ТЕО 1-1.3-3];

 – самостійно створює виріб за зразком (шаблоном) та власним 
задумом із використанням паперу, картону, ниток, природ-
них матеріалів (предметні та сюжетні аплікації з природного 
матеріалу, нескладні сюжетні композиції, вироби в техніці 
орігамі, макети виробів із штучних матеріалів та картону, ви-
роби об’ємної форми з паперу) [4 ТЕО 1-1.4-6].

 Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – складає діалоги з використанням лексики гостинності, чарів-
них слів; з увагою сприймає усні репліки діалогу, nepenumyє, 
уточнює з огляду на ситуацію спілкування [4 MOB 1-1.1-2];

 – перефразовує репліки в діалозі [4 MOB 1-1.2-1];
 – пояснює можливий вплив висловлення на слухача [4 MOB 

1-1.4-4];
 – вступає і підтримує діалог із сусідом / сусідкою по парті, ви-

користовуючи лексику гостинності [4 MOB 1-1.6-1];
 – дотримується правил літературної  вимови у власному ви-

словлюванні [4 MOB 1-1.6-5];
 – добирає словесні й несловесні засоби спілкування з огляду на 

мету та умови спілкування, вр

Запрошу-
ємо друзів 
на свято 

свого 
народу. 

Релігійні 
свята. 
Етикет

25-26
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 – аховуючи наявність варіантів [4 MOB 1-1.7-1];
 – використовує засоби художньої виразності для досягнення 

комунікативної мети (привітання, побажання, захоплення) 
[4 MOB 1-1.7-5];

 – дотримується етичних норм спілкування, правил етикету; 
вживає у процесі спілкування правильні форми звертань, 
слів, що виражають прохання, пропозицію, побажання, виба-
чення[4 MOB 1-1.8-2];

 – читає подумки та виразно вголос тексти  [4 МОВ 2-2.1-2];
 – знаходить у тексті відповіді на поставлені запитання  [4 МОВ 

2  2.1-5];
 – зіставляє прочитане із власним життєвим досвідом  [4 МОВ 

2-2.1 9];
 – наводить аргументи на захист власної думки та ілюструє її 

прикладами [4 MOB 1-1.5-2];
 – створює власне висловлення про календарні, релігійні свята 

на основі почутого та прочитаного [4 MOB 1-1.6-6];
 – використовує різні форми візуалізації (малюнки, графіки, 

схеми, таблиці) для супроводу своїх поглядів під час презен-
тації, щоби привернути увагу слухачів [4 MOB 1-1.7-3];

 – доречно використовує у власному мовленні формули мов-
леннєвого етикету, зважає на різні види тональності (звичай-
на, фамільярна, вульгарна) [4 MOB 1-1.8-2];

 – описує свої емоції, пережиті під час читання тексту про тра-
диції святкування релігійних свят у різних культурах [4 MOB 
2-2.3-1];

 – узагальнює, систематизує, класифікує інформацію з тексту у 
вигляді схем [4 MOB 2-2.6-3];

 – створює власний текст, використовуючи елементи кількох 
прочитаних текстів щодо традицій відзначення різних свят 
у сім’ї [4 MOB 2-2.7-3];

 – створює документи для спілкування та поширення результа-
тів діяльності, індивідуальної або групової роботи за допомо-
гою цифрових пристроїв та програм [4 MOB 3-3.2-3];

 – висловлює, за підтримки вчителя/учительки, поради щодо 
можливого вдосконалення тексту [4 MOB 3-3.3-4].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – користується годинником і календарем для відстеження та 
планування подій свого життя [4 МАО 3-1.2-1];

 – знаходить значення числового виразу [4 МАО 2-4.3-3];
 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним 

шляхом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі [4 
МАО 5-1.2-2].

 – Природнича освітня галузь 
 – Здобувач/здобувачка освіти:
 – застосовує предметні моделі, малюнки, схеми, графіки, тек-

сти для пояснення явищ і об’єктів природи [4 ПРО 1-2.2-1];

Результати навчання і пропонований зміст
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 – готує повідомлення / презентації і представляє їх [4 ПРО 1- 
2.2-2];

 – описує властивості об’єктів дослідження [4 ПРО 1-1.5-1];
 – встановлює зв’язки між об’єктами і явищами природи [4 

ПРО 1-1.5-2];
 – з’ясовує, за яких умов відбуваються зміни [4 ПРО 1-1.5-3];
 – узагальнює результати досліджень [4 ПРО 1-1.5-4];
 – переконує у правильності здобутих результатів і зроблених 

висновків [4 ПРО 1-1.5-6].
Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – опановує елементарні правила етикету при відвідуванні свят 
своїх сусідів,  оцінює свої вчинки з позиції їхньої доброчинно-
сті [4 СЗО 3-1.4-2];

 – відчуває себе рівноправним учасником спільноти, вислухо-
вує інших для підтримки та розуміння їхніх почуттів [4 СЗО 
3-1.4-6];

 – моделює власну поведінку на основі досвіду інших людей [4 
СЗО 3-4.6-1].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – пояснює, які бувають свята (релігійні, сімейні, календарні), та 
вміє їх класифікувати [4 ГІО 2-7.1-2];

 – виявляє інтерес до української національної культури та ет-
нічних культур, що представлені в родині; розповідає про 
громадянську позицію видатних осіб (чоловіків і жінок) 
української історії, науки, культури, спорту, підприємництва 
[4 ГІО 5-4.2-1];

 – розширює уявлення про різноманіття культур і релігій у регі-
оні через календарні та релігійні свята [4 ГІО 2-7.1-3];

 – цікавиться традиціями проведення сімейних, календарних, 
релігійних свят [4 ГІО 2-7.1-3];

 – знаходить загальне й особливе в різних культурах (зокрема 
традиціях святкування свят) [4 ГІО 2-7.1-4];

 – пояснює, чому треба ставитися з повагою до інших осіб, їхньо-
го походження, культури, релігії [4 ГІО 2-7.1-4];

 – поважає культурні особливості релігійних свят, традицій [4 
ГІО 2-7.1-4];

 – виявляє відкритість до культурного різноманіття та пере-
конань інших, світогляду та дій; поводиться так, щоб не 
ображати гідність інших (дітей і дорослих) [4 ГІО 1-6.2-
3]; 

 – запобігає виявам нерівності, несправедливості та дискримі-
нації; висловлює своє ставлення до порушення прав дитини 
та до дій на захист цих прав за допомогою виражальних за-
собів мистецтва (оповідає, малює, театралізує та ін.) [4 ГІО 
1-6.2-4].
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Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:
 – створює та оздоблює виріб, дотримуючись логічної послідов-

ності, за зразком чи власним задумом із різних конструкційних 
матеріалів та повторно використовуючи матеріали[4 ТЕО1-1.4-5];

 – самостійно створює виріб за зразком (шаблоном) та власним 
задумом із використанням паперу, картону, ниток, природ-
них матеріалів (предметні та сюжетні аплікації з природного 
матеріалу, нескладні сюжетні композиції, вироби в техніці 
орігамі, макети виробів із штучних матеріалів та картону, ви-
роби об’ємної форми з паперу) [4 ТЕО 1-1.4-6].

Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – використовуючи план, складає розповідь про традиції свят-
кування Нового року в сім’ї; створює власне висловлення на 
основі почутого/ побаченого/ прочитаного [4 MOB 1-1.6-6];

 – використовує засоби художньої виразності для досягнення 
комунікативної мети (привітання, побажання, захоплення) 
[4 MOB 1-1.7-5];

 – правильно інтонyє різні види речень за метою висловлюван-
ня та емоційних забарвленням [4 MOB 1-1.7-6];

 – виражає свої почуття та емоції щодо написаного мовою мис-
тецтва  [4 МОВ 2-2.4-5];  

 – зanиcyє текст (від руки чи за допомого клавіатури — за потре-
би) в темпі, який дає змогу записати власну думку та інфор-
мацію з різних джерел [4 MOB 3-3.1-1];

 – створює самостійне письмове висловлення (розповідь, опис, 
міркування) про ситуацію з життя в школі «Новорічна ніч з 
однокласниками / однокласниками», зважаючи на мету та 
адресата [4 MOB 3-3.1-2];

 – створює тексти зі щоденного життя (привітання зі святом) з 
урахуванням типових ознак жанру  [4 МОВ 3-3.1-3];

 – записує свою думку щодо свят, спільних для всіх жителів 
краю; формулює запитання та відповіді під час письмового 
спілкування [4 MOB 3-3.1-6];

 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючися 
норм літературної мови, за потреби звертається до словників 
[4 MOB 3- 3.1-7];

 – створює повідомлення для Інтернет-спілкування, дотримуючись 
норм етикету онлайнового спілкування (нетикету) [4 МОВ 3-3.2-1]. 

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – користується годинником і календарем для відстеження та 
планування подій свого життя [4 МАО 3-1.2-1];

 – знаходить значення числового виразу [4 МАО 2-4.3-3];
 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним шля-

хом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі [4 МАО 5-1.2-2]. 

Свята, які 
ми від-

значаємо 
разом

27
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Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – спостерігає за зоряним небом [4 ПРО 1-1.4-13];
 – порівнює природні об’єкти за розміром, масою, кількістю 

тощо [4 ПРО 1-4.3-1];
 – описує властивості об’єктів дослідження [4 ПРО 1-1.5-1];
 – встановлює зв’язки між об’єктами і явищами природи [4 

ПРО 1-1.5-2];
 – з’ясовує, за яких умов відбуваються зміни [4 ПРО 1-1.5-3].

Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – безпечно поводиться в мережі Інтернет [4 СЗО 1-1.1 -3]; 
 – пропонує власні ідеї щодо організації розваг, приготування 

дарунків, висловлює та аргументує власну думку, поважаю-
чи позицію інших та дослухаюсь до спільних рішень [4 СЗО 
3-1.4-1];

 – опановує елементарні правила етикету при відвідуванні свят 
своїх сусідів,  оцінює свої вчинки з позиції їхньої доброчинно-
сті [4 СЗО 3-1.4-2];

 – складає перелік продуктів харчування, аналізує їх користь 
та вартість, пропонує власні ідеї щодо складання святкового 
меню   [4 СЗО 3-2.3-1].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розповідає, які свята є спільними для багатьох людей (напри-
клад, Новий рік); досліджує родинні та шкільні звичаї [4 ГІО 
2-7.1-5];

 – пояснює значення спільних свят для себе [4 ГІО 2-7.1-5];
 – розширює уявлення про різноманіття культур і релігій у регі-

оні через календарні та релігійні свята [4 ГІО 2-7.1-4];
 – досліджує традиції святкування Нового року в різних країнах 

світу; досліджує родинні та шкільні звичаї [4 ГІО 2-7.1-5];
 – знаходить загальне й особливе в різних культурах (зокрема 

традиціях святкування свят); досліджує родинні та шкільні 
звичаї [4 ГІО 2-7.1-5];

 – взаємодіє з іншими на основі спільних цілей, дотримується 
правил співпраці у парі, групі [4 ГІО 2-7.2-2];

 – бере участь у підготовці класних і шкільних святкувань [4 ГІО 
2-7.1-6].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розмірковує над результатом власної діяльності та презентує 
її [4 ТЕО 2-1.5-1];

 – описує, аргументуючи свою думку, чого хотів / -ла досягти [4 
ТЕО 2- 1.5-2];

 – планує послідовність технологічних операцій із використан-
ням технологічних карт [4 ТЕО 1-1.1-3];
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 – читає, розуміє та аналізує графічні зображення схем, до-
тримується їх у процесі роботи (використання технологічних 
карт, графічних зображень, малюнків) [4 ТЕО 2-1.2-1];

 – розмічає прямі лінії на папері і картоні[4 ТЕО 2-1.2-2];
 – виконує прості геометричні побудови за зразком чи творчим 

задумом[4 ТЕО 2-1.2-3].
Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – висловлює свою думку на предмет обговорення – мистецтво 
дарувати подарунки [4 МОВ 1-1.5-1];

 – записує свою думку про предмет висловлення [4 МОВ 1-1.6-6];
 – використовуючи запитання, створює власне висловлення 

про традиції дарувати подарунки у сім’ї  [4 МОВ 1-1.6-6];
 – використовує засоби художньої виразності для досягнення 

комунікативної мети (привітання, побажання, захоплення) 
[4 MOB 1-1.7-5];

 – правильно інтонyє різні види речень за метою висловлюван-
ня та емоційних забарвленням [4 MOB 1-1.7-6];

 – прогнозує орієнтовний зміст тексту на основі заголовка  [4 
МОВ 2-2.1-1];

 – розмірковує щодо подарунків для друзів, подруг, підтверджує 
свої думки прикладами із життя [4 MOB 3-3.1-3];

 – відтворюючи фактичну інформацію з тексту, розповідає, які 
подарунки може зробити своїми руками  [4 МОВ 2-2.1-6];

 – створює тексти зі щоденного життя (запрошення, привітан-
ня) з дотриманням типових ознак жанру [4 MOB 3-3.1-3];

 – визначає, чи відповідає створений текст меті, перевіряє гра-
мотність написаного [4 MOB 3-3.3-1];

 – удосконалює власний письмовий текст, знаходить i виправ-
ляє помилки, редагує зміст тексту [4 MOB 3-3.3-2];

 – обговорює письмові роботи (власні й однокласників) у парі, ма-
лій групі, відзначає позитивні характеристики [4 MOB 3-3.3-3];

 – висловлює, за підтримки вчителя/учительки, поради щодо 
можливого вдосконалення тексту [4 MOB 3-3.3-4];

 – створює прості візуальні медіапродукти (листівка) самостій-
но та в групі, враховує мету й аудиторію  [4 МОВ 4-1.7-1];

 – удосконалює свою вимову, зважаючи на фонетичні законо-
мірності (збіг приголосних, кінцевий приголосний, наголо-
шені та ненаголошені голосні тощо) [4 МОВ 5-4.1-3].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – моделює геометричні фігури із підручного матеріалу [4 МАО 
4- 4.6-1]; 

 – виконує усно та письмово обчислення в межах мільйона в на-
вчальних і життєвих ситуаціях [4 МАО 2-4.3-1]; 

 – встановлює взаємозв’язки між арифметичними діями дода-
вання і віднімання, множення і ділення [4 МАО 2-4.3-2]; 

Подарун-
ки 28
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 – визначає спільну властивість об’єктів навколишнього світу та 
інтерпретує її як величину для вимірювання та порівняння 
[4 МАО 3-4.7]. 

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – спостерігає за зоряним небом [4 ПРО 1-1.4-13];
 – порівнює природні об’єкти за розміром, масою, кількістю 

тощо [4 ПРО 1-4.3-1];
 – описує властивості об’єктів дослідження [4 ПРО 1-1.5-1];
 – встановлює зв’язки між об’єктами і явищами природи [4 

ПРО 1-1.5-2];
 – з’ясовує, за яких умов відбуваються зміни [4 ПРО 1-1.5-3];
 – застосовує відповідні матеріали, засоби, обладнання, прила-

ди [4 ПРО 1-1.4-2];
 – виготовляє моделі для досліджень [4 ПРО 1-1.4-3];
 – застосовує відповідні матеріали, засоби, обладнання, прила-

ди [4 ПРО 1-1.4-2].
Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – пропонує власні ідеї щодо приготування дарунків, висловлює 
та аргументує власну думку, поважаючи позицію інших та до-
слухаюсь до спільних рішень [4 СЗО 3-1.4-1];

 – оцінює раціональність подарунка, орієнтуючись на його ко-
рисність та ціну, пояснює цінність подарунка, зробленого 
власними руками [4 СЗО 3-4.5-1].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розширює уявлення про різноманіття культур і релігій у регі-
оні через етикет подарунків [4 ГІО 2-7.1-4];

 – розмірковує над національними особливостями і значенням 
дарунків, культурними «табу» в різних народів [4 ГІО 2-7.1-4];

 – знає загальноприйняті правила вибору та вручення подарун-
ків, враховує особливості етнічного етикету своїх найближ-
чих сусідів [4 ГІО 2-7.1-2];

 – долучається до підтримання родинних і шкільних традицій 
[4 ГІО 2-7.1-5].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – економно використовує матеріали під час виготовлення ви-
робу[4 ТЕО 2-3.2-1];

 – сортує побутові відходи, дотримуючись відповідних пра-
вил[4 ТЕО 2-3.2-2];

 – самостійно створює виріб, повторно використовуючи матері-
али (вироби з пластику, паперу, тканини, фольги та інше)[4 
ТЕО 2-3.2-3];

 – аргументує доцільність вторинного використання матеріалів 
та використовує їх для виготовлення виробів[4 ТЕО 2-3.2-4];

 – розмірковує над результатом власної діяльності та презентує 
її[4 ТЕО 2-1.5-1].
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Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – вступає і підтримує діалог на тему «Навіщо людині потрібен 
відпочинок» [4 МОВ 1-1.6-1];

 – наводить аргументи на захист власної думки та ілюструє її 
прикладами [4 МОВ 1-1.6-2]; 

 – розповідає, як найчастіше проводить свій вільний час [4 МОВ 
1-1.6-1];

 – читає подумки та виразно вголос тексти  [4 МОВ 2-2.1-2];
 – відтворює фактичну інформацію з тексту, зіставляє прочита-

не із власним життєвим досвідом у [4 МОВ 2-2.1-6]; [4 МОВ 
2-2.1 -9]; 

 – виражає свої почуття та емоції щодо прочитаного мовою 
мистецтва [4 МОВ 2-2.4-5];

 – створює самостійне письмове висловлення про улюблену 
справу під час відпочинку  [4 МОВ 3-3.1-2];

 – створює повідомлення для Інтернет-спілкування, дотриму-
ючися норм етикету онлайнового спілкування (нетикету) [4 
MOB 3-3.2-1];

 – використовує відповідні емотикони для вираження особи-
стих емоцій [4 MOB 3-3.2-2];

 – використовує відповідні емотикони для вираження особи-
стих емоцій й [4 МОВ 3-3.2-2];

 – утворює в процесі мовлення відповідні граматичні форми 
слів різних частин мови [4 MOB 5-4.1-4];

 – вправно будує речення, зважаючи на мету висловлювання  [4 
МОВ 5-4.1-5];

 – поширює речення різними членами відповідно до комуніка-
тивної стратегії [4 MOB 5-4.1-6];

 – доречно використовує у власних висловленнях слова з пере-
носним значенням, синоніми, антоніми, багатозначні слова й 
пояснює таке слововживання [4 MOB 5-4.1-7].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – користується годинником і календарем для відстеження та 
планування подій свого життя  [4 МАО 3-1.2-1];

 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним 
шляхом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі, їх 
розв’язання різними способами з опорою на прості матема-
тичні моделі [4 МАО 5-1.2-2]. 

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:
спостерігає за зоряним небом [4 ПРО 1-1.4-13];

 – порівнює природні об’єкти за розміром, масою, кількістю 
тощо [4 ПРО 1-4.3-1];

 – описує властивості об’єктів дослідження [4 ПРО 1-1.5-1];
 – встановлює зв’язки між об’єктами і явищами природи [4 

ПРО 1-1.5-2];

Навіщо 
людям 

потрібно 
відпочи-

вати
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 – з’ясовує, за яких умов відбуваються зміни [4 ПРО 1-1.5-3];
 – застосовує відповідні матеріали, засоби, обладнання, прила-

ди [4 ПРО 1-1.4-2];
 – виготовляє моделі для досліджень [4 ПРО 1-1.4-3];
 – застосовує відповідні матеріали, засоби, обладнання, прила-

ди [4 ПРО 1-1.4-2].
Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розмірковує про цінність відпочинку і часу для збереження 
власного здоров‘я, висловлює емоційно-ціннісне ставлення 
до активного, корисного відпочинку [4 СЗО 2-2.2-2];

 – пояснює, навіщо людям відпочивати [4 СЗО 2-2.2-3]; 
 – визначає альтернативи шкідливим звичкам (наприклад, ігри 

з друзями, заняття спортом, хобі), пропонує різні форми до-
звілля своїй родині та одноліткам [4 СЗО 2-3.1-4];

 – переконує в перевагах активного відпочинку, аналізує  вплив актив-
ного відпочинку  на почуття, поведінку, настрій [4 СЗО 2-3.3-3]; 

 – розповідає про свої улюблені заняття у вільний час, планує  
власний режим розумової праці та відпочинку [4 СЗО 3-4.1-1].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розповідає, як заведено відпочивати в родині [4 ГІО 2-7.1-5];
 – взаємодіє з іншими на основі спільних цілей, дотримується 

правил співпраці у парі, групі [4 ГІО 2-7.2-2];
 – пояснює, як життя у спільноті допомагає іншим та йому/їй 

особисто [4 ГІО 4-8.1-6].
 – Технологічна освітня галузь 
 – Здобувач/здобувачка освіти:
 – економно використовує матеріали під час виготовлення ви-

робу [4 ТЕО 2-3.2-1];
 – сортує побутові відходи, дотримуючись відповідних правил 

[4 ТЕО 2-3.2-2];
 – самостійно створює виріб, повторно використовуючи матері-

али (вироби з пластику, паперу, тканини, фольги та інше) [4 
ТЕО 2-3.2-3];

 – аргументує доцільність вторинного використання матеріалів 
та використовує їх для виготовлення виробів[4 ТЕО 2-3.2-4];

 – розмірковує над результатом власної діяльності та презентує 
її [4 ТЕО 2-1.5-1].

Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – прогнозує орієнтовний зміст тексту на основі заголовка, ілю-
страцій [4 МОВ 2-2.1-1];

 – читає подумки та виразно вголос вірші про природу, росли-
ни  навколишнього світу з різною метою [4 МОВ 2-2.1-2];

 – розповідає, про що йдеться в тексті, зіставляє прочитане із 
власним життєвим досвідом [4 МОВ 2-2.1-3]; [4 МОВ 2-2.1 9];

Знайом-
ство з 

навколи-
шнім рос-
линним 
світом
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 – добирає необхідну інформацію про страви, які можна приго-
тувати з кропиви (кульбаби)  з різних джерел: шукає її у ен-
циклопедіях, бібліотеці, Інтернеті  [4 МОВ 2-2.5-3];

 – створює самостійне письмове висловлювання про правила 
розвідників природи  [4 МОВ 3-3.1-2];

 – створює художні тексти (загадки, невеликі казки) про приро-
ду, рослини регіону  [4 МОВ 3-3.1-4];

 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримується 
норм літературної мови, за потреби звертається до слов-
ників  [4 МОВ 3 3.1-7];

 – вправно будує речення, зважаючи на мету висловлювання [4 
МОВ 5-4.1-5]; 

 – поширює речення різними членами відповідно до комуніка-
тивної стратегії [4 МОВ 5-4.1-6]; 

 – створює ігри зі словами – ребуси  [2 МОВ 5-4.2 1].
Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – визначає спільну властивість об’єктів навколишнього світу та 
інтерпретує її як величину для вимірювання та порівняння 
[4 МАО 3-4.7]; 

 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним 
шляхом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі, їх 
розв’язання різними способами з опорою на прості матема-
тичні моделі [4 МАО 5-1.2-2].

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – орієнтується на місцевості за Сонцем, компасом, місцевими 
ознаками [4 ПРО 1-4.1-1];

 – визначає сторони горизонту [4 ПРО 1-4.1-2];
 – встановлює зв’язки між об’єктами і явищами природи [4 

ПРО 1-1.5-2];
 – розповідає, яких тварин, рослини можна зустріти в довкіллі 

школи, визначає ознаки живого у рослин, тварин і грибів [4 
ПРО 1-4.3-2]; 

 – розрізняє поширені в регіоні рослини за листям, квітками [4 
ПРО 1-4.3-3];

 – розрізняє трав’янисті рослини, кущі, дерева; культурні та ди-
корослі рослини [4 ПРО 1-4.3-3];

 – пояснює користь рослин, тварин для власного життя [4 
ПРО 1- 4.1-4];

 – демонструє допитливість та отримує радість від пізнання 
природи, визначає важливість того, що вивчає про довкілля 
[4 ПРО 2-3.1-2];

 – здійснює пошук інформації про народну та ботанічну назви 
деяких рослин і їхні корисні властивості, вправляється у кри-
тичному ставленні до інформації [4 ПРО 1-2.1-2];

 – опрацьовує та систематизує інформацію природничого ха-
рактеру, отриману з різних джерел, та представляє її в різних 
формах (правила, ребуси) [4 ПРО 1-2.1-3].

Результати навчання і пропонований зміст
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Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:
 – відбирає рослини для їжі, орієнтуючись на свої харчові звички, 

смак і розуміння їхньої користі для здоров’я [4 СЗО 2-3.4-1];
 – визначає достовірні джерела інформації про використання 

рослин у їжу [4 СЗО 2-4.2-2]; 
 – помірковано використовує наявні природні ресурси (наприклад, 

рослини) у повсякденному житті, співпрацює з іншими особами 
для охорони навколишнього середовища [4 СЗО 2-4.5-1];

 – висловлює та аргументує власну думку, поважаючи позицію 
інших та дослухаюсь до спільних рішень [4 СЗО 3-1.4-1]; 

 – пояснює, що кожний вчинок має наслідки, спираючись на 
власний досвід, оцінює свої вчинки з позиції їхньої доброчин-
ності [4 СЗО 3-1.4-2];

 – діє з користю для себе та суспільства, оцінює можливі ризики, 
дотримується правил поведінки в лісі [4 СЗО 3-1.4-3].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – пояснює, чому природа важлива для людини [4 ГІО 3-2.2]; 
 – визначає, що дає природа людині  [4 ГІО 3-2.2];
 – пояснює, чому зберігати природу – обов’язок кожного [4 ГІО 

3-2.2-3];
 – моделює ситуації / грає рольові ігри, у яких підтримує та під-

бадьорює інших; самостійно та з іншими знаходить можли-
вості допомогти [4 ГІО 2-7.2-1];

 – надає допомогу тим, хто її потребує і висловлює вдячність за 
підтримку  [4 ГІО 2-7.2-1].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – зіставляє та розрізняє вироби, виготовлені традиційними та 
сучасними ремеслами (гончарство, ткацтво, витинанка, різь-
блення та інше) [4 ТЕО 3-2.2-1];

 – висловлює власну позицію щодо важливості відродження та 
збереження традиційних ремесел [4 ТЕО 3-2.2-2];

 – самостійно виготовляє виріб, застосовуючи технології тради-
ційних та сучасних ремесел (витинанка, аплікація, ліплення 
та інше) [4 ТЕО 3-2.2-3].

Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – виокремлює інформацію для створення власного висловлен-
ня про водойми регіону, мінеральну воду  [4 МОВ 1-1.3-1];

 – визначає головну думку тексту [4 МОВ 1-1.4-2];
 – висловлює власні думки про їстівні та отруйні гриби, аргу-

ментує їх, спираючись на власний досвід, виявляє доброзич-
ливе ставлення до думок інших  [4 МОВ 1-1.5-2];

 – створює есе для висловлювання власних поглядів щодо ко-
ристі і шкоди від повітря для людини  [4 МОВ 1-1.7-4];

Водойми 
та ліси: 
можли-

вості для 
активного 
відпочин-

ку
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 – читає подумки та виразно вголос вірші про ліс, знаходить 
у тексті відповіді на поставлені запитання  [4 МОВ 2-2.1-2];

 – формулює під час і після читання тексту запитання для мож-
ливої дискусії [4 МОВ 2-2.2-7];

 – пояснює, наскільки обрані тексти допомогли досягнути мети 
читання [4 МОВ 2-2.5-2]; 

 – складає і записує правила поводження у природі, використо-
вуючи інформацію з різних джерел  [4 MOB 2-2.5-3];

 – читає приказки та пояснює їх смисл;  добирає та створює до 
них ілюстративний матеріал [4 MOB 2-2.6-1];

 – самостійно та в парі (групі) складає пам’ятки про правила по-
ведінки біля водойм  [4 МОВ 3-3.1-3];

 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючися 
норм літературної мови, за потреби звертається до словників 
[4 MOB 3-3.1-7];

 – з’ясовує будову слова; утворює нові слова, пояснює роль за-
кінчень, значення префіксів і суфіксів для правильного вжи-
вання слів усно та на письмі [4 MOB 5-4.1-1];

 – створює ігри зі словами-анаграми  [4 МОВ 5-4.2 1].
Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – описує і складає маршрути для подорожей, використовуючи 
відповідну математичну лексику, знаки, які пов’язані з на-
прямом і поворотом [4 МАО 4-4.4-1]; 

 – переміщується (реально і віртуально) визначеним маршру-
том [4 МАО 4-4.4-2];

 – використовує різні мірки для вимірювання величин й за-
писує результати вимірювання величин, використовуючи 
одиниці вимірювання та співвідношення між ними [4 МАО 
3-4.7-1].

Природнича освітня галузь 
 – Здобувач/здобувачка освіти:
 – ставить запитання [4 ПРО 1-1.1-1];
 – пояснює, чому обрав / -ла певну проблему природничого змі-

сту як дослідницьку [4 ПРО 1-1.1-2];
 – окреслює проблему, перш ніж її вирішувати [4 ПРО 1-1.1-3];
 – спостерігає за довкіллям, за допомогою вчителя/вчитель-

ки фіксує цікаві, незвичайні явища свого регіону, проводить 
дослідження за природним об’єктом / явищем, описує його 
перебіг [4 ПРО 1-1.4-1];

 – дотримується правил природоохоронної поведінки в лісі та 
на водоймах (не смітить, не зриває квіти, не ламає дерева, 
не чіпає гнізда тощо), дотримується правил безпеки під час 
проведення спостережень та дослідів [4 ПРО 1-1.6-5];

 – пояснює значення чистого повітря для живої природи, спри-
яє його збереженню, переконує у правильності здобутих ре-
зультатів і зроблених висновків [4 ПРО 1-1.5-6];

 – розповідає про водойми регіону [4 ПРО 1-1.5-6];

Результати навчання і пропонований зміст
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 – складає рекламу подорожі до природного об‘єкта свого регі-
ону або елементарний туристичний маршрут для пішохідної 
або автомобільної подорожі зі своєю родиною, застосовує 
предметні моделі, малюнки, схеми, графіки, тексти для пояс-
нення явищ і об’єктів природи [4 ПРО 1-2.2-1];

 – готує повідомлення / презентації і представляє їх [4 ПРО 1- 
2.2-2];

 – пояснює значення активного відпочинку на водоймах та в 
лісі для збереження власного здоров‘я[4 ПРО 1- 4.1-4];

 – пояснює можливі загрози з боку тварин (небезпечні і хворі 
тварини), рослин (отруйні рослини) та грибів (отруйні гри-
би) [4 ПРО 1-4.1-5].

Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – застосовує правила збереження здоров’я від можливих не-
безпек зовнішнього середовища (біля водойми, у лісі) [4 СЗО 
1-1.1-2];

 – пояснює та зіставляє ознаки безпечної і небезпечної ситуації 
[4 СЗО 1-2.1-1]; 

 – встановлює залежність між активним способом життя та 
здоров’ям людини, якістю і тривалістю її життя,  пропонує 
ідеї для активного відпочинку [4 СЗО 2-2.2-2];

 – пояснює, як навколишнє середовище - повітря, водойми, ліси 
впливають на здоров’я людини [4 СЗО 2-3.3-6].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – дотримується правил природоохоронної поведінки в лісі та 
на водоймах (не смітить, не зриває квіти, не ламає дерева, не 
чіпає гнізда тощо) [4 ГІО 3-2.2-1];

 – пояснює значення чистого повітря для живої природи, спри-
яє його збереженню [4 ГІО 3-2.2-1];

 – дотримується правил безпечної поведінки в лісі, біля во-
дойм і пояснює ці правила іншим [4 ГІО 2-7.2-3];

 – розповідає про можливі загрози з боку тварин (небезпечні і 
хворі тварини), рослин (отруйні частини рослин) та грибів 
(отруйні гриби), пояснює, як діяти в разі загрози [4 ГІО 
3-2.2-1].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – безпечно поводиться з найпростішими побутовими прилада-
ми у власному побуті [4 ТЕО 4-4.2-1];

 – самостійно організовує робоче місце відповідно до власних 
потреб та визначених завдань (організація особистого побу-
ту) [4 ТЕО 4-4.2-2];

 – комбінує різноманітні матеріали для створення композиці-
ї-колажу, виробів технікою квілінг [4 ТЕО 1-1.3-3].
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Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – систематизує та узагальнює необхідну інформацію; ство-
рює план проведення вихідного дня на основі почутого/ по-
баченого/ прочитаного; [4 MOB 1-1.3-3];

 – вступає і підтримує діалог на теми, пов’язані з організацією 
свого відпочинку, планування часу  [4 МОВ 1-1.6-1];

 – ініціює дискусію, висловлюючи власні погляди і слухаючи ін-
ших [4 МОВ 1-1.6-3];

 – прогнозує орієнтовний зміст тексту на основі заголовка, клю-
чових слів, анотації, невербальної інформації (ілюстрація, та-
блиця) [4 МОВ 2-2.1-1];

 – читає подумки та виразно вголос тексти різних видів та з 
різною метою [4 МОВ 2-2.1-2]; 

 – знаходить у тексті відповіді на поставлені запитання  [4 
МОВ 2 2.1-5]; 

 – виражає свої почуття та емоції щодо прочитаного мовою 
мистецтва [4 МОВ 2-2.4-5];

 – узагальнює, систематизує, класифікує інформацію з тексту 
про складання списків справ у вигляді схеми «незвичайний 
небокрай»  [4 МОВ 2-2.6-3];

 – записує текст (від руки чи за допомогою клавіатури – за по-
треби) в темпі, який дає змогу записати власну думку та ін-
формацію з різних джерел  [4 МОВ 3-3.1-1]. 

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – описує і складає маршрути для подорожей, використовуючи 
відповідну математичну лексику, знаки, які пов’язані з на-
прямом і поворотом [4 МАО 4-4.4-1];

 – переміщується (реально і віртуально) визначеним маршрутом 
- використовує різні мірки для вимірювання величин довжи-
ни, маси, температури, часу, місткості, вартості й відповідно 
записує результати вимірювання величин [4 МАО 4-4.4-2]; 

 – користується годинником і календарем для відстеження та 
планування подій свого життя [4 МАО 3-1.2-1]; 

 – знаходить швидкість, час, шлях, застосовуючи відповідні 
формули, під час розв’язуванні практично зорієнтованих за-
дач [4 МАО 3-1.2-3].

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – ставить запитання [4 ПРО 1-1.1-1];
 – пояснює, чому обрав/-ла певну проблему природничого змі-

сту як дослідницьку [4 ПРО 1-1.1-2];
 – окреслює проблему, перш ніж її вирішувати [4 ПРО 1-1.1-3];
 – спостерігає за довкіллям, за допомогою вчителя/вчительки 

фіксує цікаві, незвичайні явища свого регіону, проводить до-
слідження за природним об’єктом/явищем, описує його пере-
біг [4 ПРО 1-1.4-1];

Як орга-
нізувати 
свій від-
починок. 
Підкорю-
вачі часу
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 – дотримується правил природоохоронної поведінки, дотри-
мується правил безпеки під час проведення спостережень та 
дослідів [4 ПРО 1-1.6-5];

 – пропонує власні шляхи зменшення витрат природних ресур-
сів [4 ПРО 2-3.4-2];

 – сортує сміття на паперове, пластикове тощо і пояснює, наві-
що це робить [4 ПРО 2-3.4-3];

 – орієнтується на місцевості за Сонцем, компасом, місцевими 
ознаками [4 ПРО 1-4.1-1];

 – визначає сторони горизонту [4 ПРО 1-4.1-2].
Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розрізняє ресурси, які можна використати в разі небезпеки 
під час відпочинку [4 СЗО 1-1.3-5]; 

 – пояснює, чому людина потребує відпочинку,  знайомиться 
з елементарними прийомами планування робочого часу та 
часу для відпочинку з урахуванням умов і можливостей [4 
СЗО 2-2.2-3];

 – планує власний режим розумової праці та відпочинку [4 СЗО 
2 -4.1-1]; 

 – класифікує свої справи як важливі та неважливі, термінові та 
нетермінові, висловлює та аргументує власну думку, пова-
жаючи позицію інших та дослухаюсь до спільних рішень [4 
СЗО 3-1.4-1];

 – відпрацьовує алгоритм організації подорожі разом із доросли-
ми; складає перелік речей, продуктів харчування, необхідних 
для подорожі, узгоджує бюджет відпочинку [4 СЗО 3-4.3-2]; 

 – раціонально використовує ресурси  [4 СЗО 3-4.5-2].
Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розмірковує про відпочинок у минулому; знаходить інфор-
мацію про дитинство, дозвілля попередніх поколінь, презен-
тує здобуту інформацію, визначаючи, що змінилося, а що 
залишилося схожим на його/її дитинство [4 ГІО 1-1.2-2];

 – розмірковує про важливість вміння ухвалювати власні рішен-
ня; обирає приклади (з життя, текстів/медіатекстів), що ілю-
струють відповідальність людини за власне рішення [4 ГІО 
4-8.1-7].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – самостійно дотримується безпечних прийомів праці під час 
використання інструментів та пристосувань (використання 
клею, інструментів та пристосувань з гострими частинами) 
[4 ТЕО 2-4.3-1];

 – використовує у роботі тканини, нитки, неткані матеріали 
(пласка та об’ємна аплікація на основі простих симетричних 
та асиметричних форм), природні матеріали та інші матеріа-
лів (пласкі та об’ємні вироби) [4 ТЕО 1-1.3-3].
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Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – читає подумки та виразно вголос тексти віршів, розповідає, 
про що йдеться в тексті  [4 МОВ 2-2.1-2];

 – описує свої емоції, пережиті під час читання художнього тво-
ру [4 МОВ 2-2.3-1];

 – формулює ідеї тексту, пов’язує їх із власним досвідом [4 МОВ 
2  2.2-10];

 – створює самостійне письмове висловлення про улюблену піс-
ню, перевіряє грамотність написаного  [4 МОВ 3-3.1-2];

 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючись 
норм літературної мови, за потреби звертається до словників  
[4 МОВ 3 -3.1-7];

 – знаходить потрібну інформацію (пісню) в Інтернеті, 
описує враження від змісту і форми медіатексту  [4 МОВ 
4-2.4-1];

 – створює прості аудіовізуальні медіатексти (відеозапис вико-
нання улюбленої пісні) з допомогою вчителя/учительки, вра-
ховує мету й аудиторію [4 МОВ 4-1.7-1]. 

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – представляє дані за допомогою таблиць, схем, стовпчикових 
та кругових діаграм [4 МАО 5-2.1-1];

 – розв’язує різними способами проблемну ситуацію, вико-
ристовуючи наявні дані [4 МАО 5-2.3-3];

 – виконує усно та письмово обчислення в межах мільйона в на-
вчальних і життєвих ситуаціях [4 МАО 2-4.3-1].

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – дотримується правил безпеки під час проведення спостере-
жень та дослідів [4 ПРО 1-1.6-5];

 – відповідально діє в природі [4 ПРО 2-3.1-1];
 – визначає важливість того, що вивчає про довкілля [4 ПРО 

2-3.1-2];
 – висловлює свою думку стосовно того, що вивчає про довкілля, 

обґрунтовує її [4 ПРО 2-3.1-3];
 – пояснює взаємозв’язки між об’єктами живої і неживої приро-

ди [4 ПРО 2-3.1-4].
Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – використовує різні способи зняття втоми (наприклад, за до-
помогою пісні) [4 СЗО 2-4.1-2];

 – окреслює власну мету на конкретний період життя (на літо) і 
прогнозує можливі ризики [4 СЗО 3-2.2-1]; 

 – володіє навичками самооцінки; аналізує, якого успіху досяг-
нуто впродовж року завдання і які були труднощі [4 СЗО 
3-2.2-2]; 

Наші 
улюблені 

пісні 34

Результати навчання і пропонований зміст
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 – пояснює, як позитивні емоції впливають на життя людини; 
висловлює емоційно-ціннісне ставлення до пісні в різних 
життєвих ситуаціях [4 СЗО 3-3.4-2];

 – ставить короткочасні цілі та планує конкретні дії щодо до-
сягнення успіху та задоволення потреб - власних та інших 
людей [4 СЗО 3-4.6-4].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:
 – співвідносить свої очікування від курсу «Культура добросусід-

ства» з отриманими результатами, аналізує їх; формулює мету 
та цілі; планує дії, які приведуть до їх досягнення [4 ГІО 1-6.1-6]

 – володіє навичками самооцінки; аналізує, які якості йому / їй 
потрібні для досягнення мети [4 ГІО 1-6.1-7];

 – висловлює побажання іншим особам щодо активного, корис-
ного відпочинку влітку; пояснює, що кожна людина має пра-
во на приватний простір [4 ГІО 2-6.3-5].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – самостійно створює виріб за зразком (шаблоном) та власним 
задумом із використанням паперу, картону, ниток, природ-
них матеріалів (предметні та сюжетні аплікації з природного 
матеріалу, нескладні сюжетні композиції, вироби в техніці 
орігамі, макети виробів із штучних матеріалів та картону, ви-
роби об’ємної форми з паперу) [4 ТЕО 1-1.4-6].

Підсум-
ковий або 
резервний 
тиждень

35

Культура добросусідства. Цінуймо край – пишаймося Україною!
4 клас

Очікувані результати Тема

Тиждень 
навчання
(орієнтов-

ний)
Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – ініціює дискусію, висловлюючи власні погляди i слухаючи ін-
ших щодо цінування свого рідного краю, збереження країни 
[4 MOB 1-1.6-3];

 – створює власне висловлення на основі почутого/ побачено-
го/ прочитаного про Міжнародний день миру [4 MOB 1-1.6-6];

 – пояснює, що таке мир, війна, використовує малюнок як фор-
му візуалізації для супроводу своїх поглядів [4 MOB 1-1.7-3];

 – читає подумки та виразно вголос вірші, казки про Батьків-
щину [4 MOB 2-2.1-2];

Батьків-
щина 

та мир. 
Ставлення 

до них 
у різних 

культурах 
краю

1-2
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 – описує свої емоції, пережиті під час читання художнього тво-
ру [4 MOB 2-2.3-1];

 – добирає і впорядковує потрібну інформацію зі схем, малюнків 
[4 MOB 2-2.1-7];

 – розпізнає стиль тексту і пояснює, як він впливає на сприй-
мання інформації [4 MOB 2-2.2-9];

 – створює самостійне письмове висловлення про свою Батьків-
щину, її майбутнє [4 MOB 3-3.1-2];

 – створює тексти зі щоденного життя (лист солдату-захисни-
кові) з дотриманням типових ознак жанру [4 MOB 3-3.1-3];

 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючись 
норм літературної мови, за потреби звертається до словників 
[4 MOB 3- 3.1-7];

 – використовує відповідні емотикони для вираження особи-
стих емоцій [4 MOB 3-3.2-2];

 – вправно будує речення, зважаючи на мету висловлювання [4 
MOB 5-4.1-5];

 – поширює речення різними членами відповідно до комуніка-
тивної стратегії [4 MOB 5-4.1-6];

 – доречно використовує у власних висловлюваннях слова з пе-
реносним значенням, синоніми, антоніми, багатозначні сло-
ва й пояснює таке слововживання [4 MOB 5-4.1-7];

 – обґрунтовує пунктограми (у межах вивченого) для правиль-
ного  оформлення висловлення на письмі [4 MOB 5-4.1-8]

 – розгадує ребуси про Батьківщину, мир; створює ігри зі слова-
ми на основі запропонованих [2 MOB 5-4.2-1].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні ре-
зультати лічби об’єктів, що їх оточують 4 МАО 1-1.1-1];

 – порівнює та класифікує об’єкти навколишнього світу за одні-
єю або декількома ознаками [4 МАО 1-4.1-1];

 – читає і записує багатоцифрові числа в межах мільйона [4 
МАО 2- 4.2-1];

 – виконує усно та письмово обчислення в межах мільйона в на-
вчальних і життєвих ситуаціях [4 МАО 2-4.3-1].

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – усвідомлює відповідальність за стан природи у місцевій гро-
маді [4 ПРО 2-3.1-1];

 – пояснює залежність між умовами природної зони та її меш-
канцями, особливостями праці і побуту людей, які в ній про-
живають [4 ПРО 1-1.5-2];

 – визначає важливість того, що вивчає про довкілля [4 ПРО 
2-3.1-2];

 – висловлює свою думку стосовно того, що вивчає про довкілля, 
обґрунтовує її [4 ПРО 2-3.1-3];

Результати навчання і пропонований зміст



70

Культура добросусідства Освітня програма для 3–4 класів (2 цикл)К

Д

 – розповідає про найважливіші природні об’єкти України, своєї 
місцевості [4 ПРО 1-1.4-9].

Соціальна і здоров язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – висловлює та аргументує власну думку, поважаючи позицію 
інших та дослухаюсь до спільних рішень [4 C3O 3-1.4-1];

 – оцінює свої вчинки з позиції їхньої доброчинності [4 C3O 
3-1.4-2];

 – діє з користю для себе та суспільства, оцінює можливі ризики 
[4 C3O 3-1.4-3];

 – робить вибір, орієнтуючись на доброчинність, i пояснює його 
[4 C3O 3-1.4-4];

 – спілкується з дітьми іншої статі, демонструючи повагу, при-
язнь та щирість у стосунках [4 C3O 3-1.4-5];

 –  вислуховує інших для підтримки та розуміння їхніх почуттів 
[4 C3O 3-1.4-6];

 – спілкується, щоб висловити свої емоції та вдячність [4 C3O 
3-1.4-7].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – ідентифікує себе як громадянина/громадянку України [4 ГІО 
5-8.3-1];

 – дотримується встановлених правил поведінки під час вико-
нання гімну, підняття прапора, проведення державних свят 
[4 ГІО 4-8.1-1];

 – розмірковує над цінністю рідної оселі, свого краю і Батьків-
щини для кожної людини [4 ГІО 1-1.1-1];

 – дискутує, хто може вважати себе справжнім/справжньою 
громадянином/громадянкою країни [4 ГІО 5-8.3-1];

 – визначає, які риси притаманні громадянину/громадянці та 
патріоту/патріотці країни [4 ГІО 5-8.3-1];

 – розповідає про полікультурний склад населення України й 
важливість злагоди та співпраці між людьми; виявляє (зо-
крема з родинних історій) зв’язки між українцями та іншими 
народами [4 ГІО 5-4.1-2];

 – демонструє повагу до інших та позитивне ставлення до етно-
культурних відмінностей оточення, відкритість до культур-
ного різноманіття  [4 ГІО 2-6.3-1];

 – виявляє зацікавленість у знайомстві з різними культурами 
свого регіону [4 ГІО 4-5.1-4];

 – бере участь у заходах, присвячених Дню миру; аргументовано 
оцінює значущість для себе, родини державних свят України 
[4 ГІО 5-8.3-2]; 

 – розмірковує про відповідальність людей за мир на планеті та 
розвиток [4 ГІО 5-8.3-4];

 – замислюється над тим, що може зробити для збереження 
миру; розмірковує про роль законів у своєму житті, житті ін-
ших людей колись і тепер [4 ГІО 5-8.3-4].
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Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – самостійно створює виріб за зразком (шаблоном) та власним 
задумом із використанням паперу, картону, ниток, природ-
них матеріалів (предметні та сюжетні аплікації з природного 
матеріалу, нескладні сюжетні композиції, вироби в техніці 
орігамі, макети виробів із штучних матеріалів та картону, ви-
роби об’ємної форми з паперу) [4 ТЕО 1-1.4-6];

 – ріже ножицями по прямій, кривій та ламаній лініях за за-
пропонованим зразком (шаблоном) нитки, папір, картон [4 
ТЕО 1- 1.4-7];

 – розміщує елементи виробу на площині [4 ТЕО 1-1.4-8];
 – пояснює послідовність дій та дотримується її під час виготов-

лення виробів із природних матеріалів, під час виготовлення 
та оздоблення об’ємних виробів [4 ТЕО 1-1.4-9];

 – аргументує послідовність та доцільність виготовленого ви-
робу [4 ТЕО 1-1.4-10].

Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – наводить аргументи на захист власної думки  чому добросу-
сідство є однією з найважливіших людських цінностей, та 
ілюструє ïï прикладами [4 MOB 1-1.6-2];

 – створює власне висловлення на основі поданих прислів’їв 
про злагоду, дружні стосунки, згуртованість як важливі скла-
дові добросусідства [4 MOB 1-1.6-6];

 – читає подумки та виразно вголос тексти різних видів (леген-
ди, казки, оповідання) [4 MOB 2-2.1-2];

 – установлює причиново-наслідкові зв’язки між подіями, 
вчинками персонажів та їхніми стосунками з іншими персо-
нажами [4 MOB 2-2.2-8];

 – висловлює власне ставлення, оцінні судження до усного пові-
домлення, змісту тексту щодо цінності єдності, порозуміння 
та співпраці;  зіставляє прочитане із власним життєвим до-
свідом [4 MOB 2-2.1-9]

 – створює прості аудіовізуальні медіатексти (відеозапис ін-
терв’ю про приклади доброго сусідства, взаємодопомоги, 
співпраці між жителями населеного пункту), враховує мету й 
аудиторію [4 MOB 4-1.7-3];

 – створює самостійне письмове висловлення (есе) про цінність та 
переваги єдності та співпраці; щодо способів покращення життя 
у своєму будинку, у школі, у населеному пункті [4 MOB 3-3.1-2];

 – записує свою думку про предмет висловлення; формулює за-
питання та відповіді під час письмового спілкування [4 MOB 
3-3.1-6];

 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючись 
норм літературної мови, за потреби звертається до словників 
[4 MOB 3-3.1-7].

Добросу-
сідство. 
Цінність 
єдності, 
порозу-

міння та 
співпраці

3

Результати навчання і пропонований зміст
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Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – користується годинником і календарем для відстеження та 
планування подій свого життя [4 МАО 3-1.2-1]; 

 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним 
шляхом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі, їх 
розв’язання різними способами з опорою на прості матема-
тичні моделі [4 МАО 5-1.2-2]. 

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – виявляє самостійно/у групі факти забруднення довкілля, 
пропонує і обґрунтовує власні ідеї щодо способів зменшення 
негативного впливу людини на природу і відповідально діє 
задля цього; визначає важливість того, що вивчає про довкіл-
ля [4 ПРО 2-3.1-2];

 – дізнається про екологічні проблеми від інших людей, із ЗМІ 
та інших джерел, аналізує цю інформацію, обговорює способи 
її вирішення; висловлює свою думку стосовно того, що вивчає 
про довкілля, обґрунтовує її [4 ПРО 2-3.1-3];

 – аналізує та оцінює свій внесок у збереження довкілля; ситу-
ації повсякденного життя, пов’язані з використанням води, 
електроенергії, тепла [4 ПРО 2-3.1-3];

 – долучається до організації і проведення природоохоронних 
заходів [4 ПРО 2-3.4-3]; 

 – відповідально ставиться до обговорення проблем природи, 
ухвалення рішень щодо поводження у природі без заподіян-
ня їй шкоди [4 ПРО 2-3.4-2].

Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – визначає, до кого i як звернутися за допомогою [4 C3O 3-1.3-
2];

 – вислуховує інших для підтримки та розуміння їхніх почуттів 
[4 C3O 3-1.4-6];

 – працює  у групі, розуміючи важливість досягнення спільного 
результату [4 C3O 3-4.7-3];

 – пояснює, як розв’язати конфлікти з ровесниками за допомо-
гою словесних i несловесних засобів [4 C3O 3-4.7-4].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розповідає про роль і значення доброго сусідства, співробіт-
ництва і довіри в родині, громаді та країні; ·        пояснює, які 
вчинки корисні для спільноти [4 ГІО 4-5.1-2];

 – пояснює, чому важливі єдність, співпраця і взаєморозуміння 
між сусідами, членами громади, громадянами країни; пояс-
нює на власному досвіді, як його / її вибір може вплинути на 
інших осіб [4 ГІО 4-8.1-8];

 – розмірковує над цінністю культурного розмаїття, єдності, 
співпраці та порозуміння в краї і в країні [4 ГІО 4-5.1-2];



73

Культура добросусідстваК

Д

 – відшукує й наводить приклади культурного взаємообміну, 
взаємодопомоги і плідної співпраці між сусідами в минулому 
й у наш час; оцінює свій внесок та внесок інших у досягнення 
спільних цілей; визначає, у яких ролях він/ вона працює най-
краще [4 ГІО 2-7.2-5];

 – пропонує ідеї для покращення шкільного життя та життя 
громади, благоустрою свого населеного пункту тощо; визна-
чає разом із класом бажане майбутнє своєї школи/громади та 
ідентифікує проблему, яку треба для цього вирішити [4 ГІО 
4- 8.2-1].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – задумує об’єкт праці для виготовлення [4 ТЕО 1-1.1-1];
 – прогнозує результат власної діяльності [4 ТЕО 1-1.1-2];
 – самостійно створює виріб за зразком (шаблоном) та власним 

задумом із використанням паперу, картону, ниток, природ-
них матеріалів (предметні та сюжетні аплікації з природного 
матеріалу, нескладні сюжетні композиції, вироби в техніці 
орігамі, макети виробів із штучних матеріалів та картону, ви-
роби об’ємної форми з паперу) [4 ТЕО 1-1.4-6].

Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – прогнозує орієнтовний зміст тексту твору на основі заголовка, 
ключових слів [4 MOB 2-2.1-1];

 – знаходить у тексті відповіді на запитання щодо значення ко-
льору волосся, очей, шкіри для дружби й співпраці людей [4 
MOB 2- 2.1-5];

 – ініціює дискусію щодо конструктивного спілкування, дружби 
і співпраці, висловлюючи власні погляди i слухаючи інших [4 
MOB 1-1.6-3];

 – описує свої емоції, пережиті під час читання, наводить при-
клади вчинків персонажів, які викликали відповідні емоції 
[4 MOB 2-2.3-1];

 – створює прості аудіовізуальні медіатексти (відеозапис ін-
терв’ю про уподобання, мрії однокласників/однокласниць), 
враховує мету й аудиторію [4 MOB 4-1.7-3];

 – створює самостійне письмове висловлення про власні уподо-
бання, мрії [4 MOB 3-3.1-2];;

 – вcтyпaє i підтримує діалог на тему різноманітності, та як 
вона допомагає чи заважає людям у налагодженні конструк-
тивного спілкування, дружби й співпраці [4 MOB 1-1.6-1];

 – перефразовує репліки в діалозі, складає діалоги на задані 
теми та розігрує їх [4 MOB 1-1.2-1];

 – обговорює враження від драматизації, зосереджуючи увагу на 
тому, як словесні і несловесні засоби доповнюють один одно-
го для зображення емоційного стану персонажа, його намірів 
[4 MOB 6-2.3- 1];
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 – розмірковує, чому важливо погоджуватися з другом/подру-
гою і чи завжди це варто робити [4 MOB 1-1.6-1];

 – будує самостійно усне зв’язне висловлення про якості, що до-
помагають чи заважають людям помиритися [4 MOB 2-2.1-1];

 – виражає свої думки, почуття та емоції щодо теми заняття мо-
вою мистецтва [4 MOB 1-1.2-1].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – користується годинником і календарем для відстеження та 
планування подій свого життя [4 МАО 3-1.2-1]; 

 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним 
шляхом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі, їх 
розв’язання різними способами з опорою на прості матема-
тичні моделі [4 МАО 5-1.2-2].

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – відповідально діє в природі [4 ПРО 2-3.1-1];
 – визначає важливість того, що вивчає про довкілля [4 ПРО 

2-3.1-2];
 – наводить приклади природоохоронних заходів; природоохо-

ронних територій; пояснює взаємозв’язки між об’єктами жи-
вої і неживої природи [4 ПРО 2-3.1-4];

 – пояснює наслідки забруднення водойм, повітря, ґрунтів, зни-
щення лісів та іншої небезпеки, що спричинює діяльністю 
людини; висловлює свою думку стосовно того, що вивчає про 
довкілля, обґрунтовує її [4 ПРО 2-3.1-3];

 – виявляє самостійно/у групі факти забруднення довкілля, 
пропонує і обґрунтовує власні ідеї щодо способів зменшення 
негативного впливу людини на природу і відповідально діє 
задля цього[4 ПРО 2-3.4-2].

Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – досліджує особисті відносини (конфлікт, пробачення, довіра, 
заздрість, підтримка) [4 C3O 2- 2.2-1];

 – оцінює наслідки порушення норм поведінки для себе та ін-
ших [4 C3O 2-2.2-4];

 – відзначає зміни емоцій, почуттів, настрою у співрозмовників i 
відповідно реагує [4 C3O 2-2.2-5];

 – розпізнає та засуджує ознаки тиску i насилля [4 C3O 2-1.4-1];
 – висловлює та аргументує власну думку, поважаючи позицію 

інших та дослухаючись до спільних рішень [4 C3O 3-1.4-1];
 – оцінює свої вчинки з позиції їхньої доброчинності [4 C3O 

3-1.4-2];
 – діє з користю для себе та суспільства, оцінює можливі ризики 

[4 C3O 3-1.4-3];
 – робить вибір, орієнтуючись на доброчинність, i пояснює його 

[4 C3O 3-1.4-4];
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 – спілкується з дітьми іншої статі, демонструючи повагу, при-
язнь та щирість у стосунках [4 C3O 3-1.4-5];

 – вислуховує інших для підтримки та розуміння їхніх почуттів 
[4 C3O 3-1.4-6];

 – спілкується, щоб висловити свої емоції та вдячність [4 C3O 
3- 1.4-7].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – встановлює дружні стосунки з дітьми своєї та іншої статі, ра-
сової та культурної належності, з дітьми з інвалідністю; по-
яснює, які права він / вона має [4 ГІО 1-6.2-1], [4 ГІО 1-6.2-5];

 – пояснює правила конструктивного спілкування, обґрунтовує 
їхню доцільність; виконує різні ролі під час роботи у групі [4 
ГІО 2-7.2-4];

 – залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього/ неї, 
до спілкування, гри, навчання [4 ГІО 2-7.2-2], [4 ГІО 1-6.2-6];

 – досліджує і представляє (на прикладі однолітків і родини) 
неповторність кожної людини, беручи до уваги зовнішність, 
поведінку, характер, уподобання тощо [4 ГІО 2-6.3-1].

 – Технологічна освітня галузь 
 – Здобувач/здобувачка освіти:
 – розпізнає конструкційні матеріали візуально та на дотик [4 

ТЕО 1-1.3-1];
 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлен-

ня виробу з готових елементів (використання металевих, де-
рев’яних чи пластмасових конструкторів; готових елементів з 
паперу, пластику, деревини, пінопласту та інших для макету-
вання) [4 ТЕО 1-1.3-2];

 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлен-
ня виробу (за зразком та за власним задумом), зіставляючи 
їх властивості: папір, пластилін, полімерна глина чи солене 
тісто, тканина, нитки; неткані, природні та інші матеріали [4 
ТЕО 1-1.3-3].

Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – встyпaє i підтримує діалог про головний обов’язок держа-
ви утверджувати і забезпечувати права і свободи людей [4 
MOB 1-1.6-1];

 – створює власне висловлення, пояснює на основі почутого/ по-
баченого/ прочитаного, що таке насильство [4 MOB 1-1.6-6];

 – читає подумки та виразно вголос статті Конституції України 
та знаходить у тексті відповіді на поставлені запитання щодо 
прав і свобод людини [4 MOB 2-2.1-2];

 – формулює ідеї тексту щодо людської гідності, прав і свобод 
людини, пов’язує їх із власним досвідом [4 MOB 2-2.2-10];

 – описує свої емоції, пережиті під час читання тексту [4 MOB 
2-2.3-1];
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 – висловлює свій погляд на питання людської й особистої гід-
ності [4 MOB 2-2.4-2];

 – висловлює свій погляд на такі види насилля як булінг, ць-
кування, мобінг, хейзинг, створює самостійне письмове ви-
словлення (міркування) щодо протидії цим явищам [4 MOB 
3-3.1-2];

 – удосконалює власний письмовий текст, знаходить і виправ-
ляє помилки, редагує зміст тексту [4 MOB 3-3.3-2]. 

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним 
шляхом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі, їх 
розв’язання різними способами з опорою на прості матема-
тичні моделі [4 МАО 5-1.2-2].

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – обговорює безпечне й доцільне використання знань про при-
роду, матеріали, технології [4 ПРО 3-3.3- 1]; 

 – моделює самостійно/у групі зв’язки «природа – людина», 
«природа-рукотворний світ», «людина – рукотворний світ» і 
складає розповідь за створеною моделлю [4 ПРО 3-3.2-1].

 – Соціальна і здоров’язбережувальна
 – Здобувач/здобувачка освіти:
 – розпізнає та засуджує ознаки тиску і насилля [4 СЗО 2-1.4-1];
 – протидіє виявам неповаги та приниження, наприклад, ви-

словлюючи свою позицію, кажучи «ні» тощо [4 СЗО 2-1.2-1];
 – пояснює іншим, що робити в ситуації, коли тебе дражнять, 

цькують, утискають чи залякують [4 СЗО 2-1.2-2];
 – демонструє іншим можливість вирішення конфліктів без на-

сильства [4 СЗО 2-1.2-3];
 – відзначає зміни емоцій, почуттів, настрою у співрозмовників i 

відповідно реагує [4 C3O 2-2.2-5];
 – висловлює та аргументує власну думку, поважаючи позицію 

інших та дослухаюсь до спільних рішень [4 C3O 3-1.4-1].
Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розмірковує над цінністю людської гідності та честі [4 ГІО 
2-6.3-2];

 – переконує, що, попри неповторність і відмінність кожного/
кожної, усі люди рівні [4 ГІО 5-8.3-3];

 – розповідає про Конституцію України й про права та свободи 
людини і громадянина/громадянки країни, які зазначені в 
статтях 3, 21, 23, 24, 28 [4 ГІО 5-8.3-4];

 – переконує у важливості відзначення державних свят і зна-
менних (ювілейних) дат, обмірковує, як ці події / визначні 
особи вплинули на сучасність [4 ГІО 5-1.3-3];

 – підтримує та приймає інших, не схожих на нього/неї людей 
[4 ГІО 2-6.3-2];
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 – наводить приклади неправдивої інформації, аналізує наслід-
ки її поширення [4 ГІО 3-3.3-5];

пояснює, як діяти, коли ти стаєш свідком або жертвою цькуван-
ня [4 ГІО 2-6.3-7].
Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – самостійно виконує знайомі технологічні операції з конструк-
ційними матеріалами (використання паперу, ниток, ткани-
ни, природного матеріалу, пластиліну, пласких матеріалів; 
склеювання, складання, зв’язування тощо) [4 ТЕО 1-1.1-4];

 – аргументує вибір моделі, яку він/вона сконструював/ла, спи-
раючись на запитання дорослих [4 ТЕО 1-1.1-5].

 Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – читає подумки та виразно вголос тексти про рідний край [4 
MOB 2-2.1-2];

 – знаходить у тексті відповіді на поставлені запитання [4 MOB 
2- 2.1-5];

 – описує свої емоції, пережиті під час читання художнього тво-
ру [4 MOB 2-2.3-1];

 – виражає свої почуття та емоції щодо прочитаного мовою 
мистецтва [4 MOB 2-2.4-5];

 – створює самостійне письмове висловлення про небезпеки, 
що підстерігають живу і неживу природу та як можна цьому 
завадити [4 MOB 3-3.1-2];

 – створює художні тексти – загадки про природу рідного краю 
[4 MOB 3-3.1-4];

 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючись 
норм літературної мови, за потреби звертається до словників 
[4 MOB 3- 3.1-7];

 – за допомогою вчителя/вчительки аналізує елементи інфор-
мації, поданої в тексті, з метою кращого розуміння прочита-
ного [4 MOB 3-3.3-4];

 – створює прості візуальні медіапродукти (книжечка, стін-
нівка, колаж тощо) самостійно та в групі з питання збере-
ження рослинного і тваринного світу рідного краю [4 MOB 
4-1.7-2];

 – доречно використовує у власних висловленнях слова з пере-
носним значенням, синоніми, антоніми, багатозначні слова й 
пояснює таке слововживання [4 MOB 5-4.1-7];

 – розгадує філворди, анаграми; створює ігри зі словами (ре-
буси, філворди, анаграми) на основі запропонованих [4 MOB 
5-4.2-1].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – читає, знаходить, аналізує, порівнює інформацію, подану в 
таблицях, графіках, на схемах, діаграмах [4 МАО 5-1.2-1];
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 – описує проблемні життєві ситуації, які ґрунтуються на кон-
кретних даних, за допомогою групи величин, пов’язаних між 
собою [4 МАО 5-1.2-2];

 – представляє дані за допомогою таблиць, схем, стовпчикових 
та кругових діаграм [4 МАО 5-2.1-1];

 – розв’язує різними способами проблемну ситуацію, вико-
ристовуючи наявні дані [4 МАО 5-2.3-1].

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – показує на карті регіону місце розташування свого населено-
го пункту [4 ПРО 1-4.1-3];

 – розповідає про улюблені куточки природи свого краю; розріз-
няє трав’янисті рослини, кущі, дерева; культурні та дикорослі 
рослини [4 ПРО 1-4.3-3];

 – розпізнає червів, комах, павуків, риб, земноводних, плазунів, 
птахів, звірів (ссавців) [4 ПРО 1-4.3-4];

 – розрізняє рослиноїдних, м’ясоїдних, всеїдних тварин; свій-
ських і диких тварин [4 ПРО 1-4.3-5];

 – розповідає про професії людей, які охороняють природу [4 
ПРО 1- 2.2-2];

 – пояснює загрозу для довкілля дій людини (вирубування лісів, 
забруднення повітря та води) [4 ПРО 2-3.1-3];

 – висуває ідеї щодо захисту довкілля й збереження його для на-
щадків [4 ПРО 2-3.1-2];

 – пояснює, що сприяє раціональному використанню природ-
них ресурсів та збереженню природи [4 ПРО 2-3.4-2];

 – дотримується правил природоохоронної поведінки [4 ПРО 
2-3.2-4];

 – бере участь разом із дорослими в безпечних екологічних ак-
ціях на захист довкілля (прибирання сміття, посадка дерев, 
квітів, розчистка джерел тощо) [4 ПРО 2-3.1-3];

 – розповідає про вирощування рослин, догляд за свійськи-
ми тваринами; про винаходи людства і професії, пов’яза-
ні з пізнанням природи, її використанням і збереженням 
(фізик, шахтар, інженер, природозахисник та інші) [4 
ПРО 1- 4.1-4].

Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – оцінює наслідки порушення норм поведінки для себе та при-
роди [4 СЗО 2-2.2-4];

 – надає перевагу корисним формам дозвілля (наприклад,  про-
гулянкам на природі) [4 СЗО 2-3.4-1];

 – помірковано використовує наявні природні ресурси у повсяк-
денному житті [4 СЗО 2-4.5-1];

 – раціонально використовує ресурси (наприклад, збирання та 
утилізація сміття, зокрема харчових відходів, збереження 
водних ресурсів) [4 СЗО 3-4.5-2].
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Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розповідає про професії людей, які охороняють природу; ви-
різняє суспільно значущі вчинки та події [4 ГІО 4-5.1-1];

 – пояснює загрозу для довкілля дій людини (вирубування лісів, 
забруднення повітря та води) [4 ГІО 3-2.2-1];

 – висуває ідеї щодо захисту довкілля й збереження його для на-
щадків [4 ГІО 3-2.2-3];

 – пояснює, що сприяє раціональному використанню природ-
них ресурсів та збереженню природи [4 ГІО 3-2.2-3];

 – дотримується правил природоохоронної поведінки [4 ГІО 
4-8.1-2];

 – бере участь разом із дорослими в безпечних екологічних ак-
ціях на захист довкілля (прибирання сміття, посадка дерев, 
квітів, розчистка джерел тощо); бере участь у подіях, орга-
нізованих на рівні школи, і пояснює свою роль у них [4 ГІО 
2-8.2-5].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:
самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлення 
виробу (за зразком та за власним задумом), зіставляючи їх вла-
стивості: папір, пластилін, полімерна глина чи солене тісто, тка-
нина, нитки; неткані, природні та інші матеріали [4 ТЕО 1-1.3-3];
самостійно виконує знайомі технологічні операції з конструк-
ційними матеріалами (використання паперу, ниток, тканини, 
природного матеріалу, пластиліну, пласких матеріалів; склею-
вання, складання, зв’язування тощо) [4 ТЕО 1-1.1-4];
аргументує вибір моделі, яку він/вона сконструював/ла, спира-
ючись на запитання дорослих [4 ТЕО 1-1.1-5].
Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – систематизує та узагальнює необхідну інформацію про Чер-
вону книгу [4 MOB 1-1.3-3];  

 – обґрунтовує своє ставлення до усного повідомлення, наводя-
чи приклади з власного досвіду, а також спираючись на набу-
ті наукові знання [4 MOB 1-1.5-2];

 – вступає і підтримує діалог на теми, пов’язані із знищенням 
природи, способами її відновлення [4 MOB 1-1.6-1];

 – розмірковує,  чому автор вірша «Червона книга» пропонує 
внести до цієї книги людину, висловлює й аргументує свою 
позицію, ілюструє ïï прикладами [4 MOB 1-1.6-2];

 – створює самостійне висловлення про ендемічну, екзотичну 
або реліктову рослину, яку можна зустріти у рідному краї [4 
MOB 1-1.6-6];

 – відтворює фактичну інформацію з тексту [4 MOB 2-2.1-6];

Що таке 
Червона 
книга?

9
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 –  добирає необхідну інформацію з Інтернету про назви тварин 
і рослин рідного краю, занесених до Червоної книги України 
[4 MOB 2-2.5-3].

Математична освітня галузь
Здобувач/ здобувачка освіти:

 – читає, знаходить, аналізує, порівнює інформацію, подану в 
таблицях, графіках, на схемах, діаграмах [4 МАО 5-1.2-1]; 

 – описує проблемні життєві ситуації, які ґрунтуються на кон-
кретних даних, за допомогою групи величин, пов’язаних між 
собою [4 МАО 5-1.2-2];

 – представляє дані за допомогою таблиць, схем, стовпчикових 
та кругових діаграм [4 МАО 5-2.1-1];

 – розв’язує різними способами проблемну ситуацію, вико-
ристовуючи наявні дані  [4 МАО 5-2.3-1];

 – уживає в мовленні кількісні та порядкові числівники [4 МАО 
1- 1.1-2];

 – упорядковує, узагальнює, порівнює об’єкти навколишнього 
світу за однією або декількома ознаками [4 МАО 1-4.1-1].

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:
 – розповідає, що таке Червона книга та про деякі види рослин і тва-

рин краю, що занесені до Червоної книги України [4 ПРО 1-4.2-3];
 – обстоює власні думки щодо необхідності Червоної книги [4 

ПРО 2-3.1-2];
 – умотивовує символіку різних кольорів сторінок Червоної 

книги [4 ПРО 1- 4.2-1];
 – відповідально діє в природі [4 ПРО 2-3.1-1];
 – визначає важливість того, що вивчає про довкілля [4 ПРО 

2-3.1-2];
 – висловлює свою думку стосовно того, що вивчає про довкілля, 

обґрунтовує її [4 ПРО 2-3.1-3];
 – розмірковує про цінність життя на планеті й необхідність 

його збереження в різноманітних формах і видах; пояснює 
взаємозв’язки між об’єктами живої і неживої природи [4 ПРО 
2-3.1-4]

Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – бере участь у дискусії на тему «Що ми передаємо нащадкам?», 
висловлює та аргументує власну думку, поважаючи позицію 
інших та дослухаюсь до спільних рішень [4 СЗО 3-1.4-1];

 – оцінює свої вчинки з позиції їхньої доброчинності [4 СЗО 3-1.4-2];
 – діє з користю для себе, суспільства, природи, оцінює можливі 

ризики [4 СЗО 3-1.4-3];
 – nponoнyє рішення щодо економії природних ресурсів [4 C3O 

3-4.5-3];
 – раціонально використовує ресурси (наприклад, збереження 

водних ресурсів) [4 C3O 3-4.5-2].
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Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – позиціонує себе як захисника/захисницю природи; виявляє 
та пояснює вплив часу і людей на пам’ятки культури [4 ГІО 
3-2.2-2];

 – розмірковує про цінність життя на планеті й необхідність 
його збереження в різноманітних формах і видах; ставить 
запитання дорослим і одноліткам щодо інформації, яка ви-
кликає сумнів або є незрозумілою [4 ГІО 3-3.3-2].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:
 – створює та оздоблює виріб, дотримуючись логічної послідов-

ності, за зразком чи власним задумом із різних конструкційних 
матеріалів та повторно використовуючи матеріали [4 ТЕО1-1.4-5];

 – самостійно створює виріб за зразком (шаблоном) та власним 
задумом із використанням паперу, картону, ниток, природ-
них матеріалів (предметні та сюжетні аплікації з природного 
матеріалу, нескладні сюжетні композиції, вироби в техніці 
орігамі, макети виробів із штучних матеріалів та картону, ви-
роби об’ємної форми з паперу) [4 ТЕО 1-1.4-6].

 Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – систематизує та узагальнює подану інформацію про пам’ят-
ки природи [4 MOB 1-1.3- 3];

 – зіставляє тему i головну думку усного повідомлення з власними 
спостереженнями, поведінкою, досвідом [4 MOB 1-1.4-3];

 – вступає і підтримує діалог на теми, пов’язані з охоронними 
об’єктами природи рідного краю [4 MOB 1-1.6-1];

 – переповідає легенди,  історії, казки про пам’ятки природи краю; 
створює власне висловлення на основі почутого/ побаченого/ 
прочитаного про пам’ятки природи регіону [4 MOB 1-1.6-6];

 – розмірковує, якій тварині чи рослині хотів би /хотіла б постави-
ти пам’ятник, використовує малюнок як  форму візуалізації для 
супроводу своїх думок  під час презентації [4 MOB 1-1.7-3];

 – використовує захоплення як засіб художньої виразності для 
досягнення комунікативної мети [4 MOB 1-1.7-5];

 – читає подумки та виразно вголос тексти про пам’ятки і музеї 
живої природи рідного краю [4 MOB 2-2.1-2];

 – добирає необхідну інформацію з Інтернету про представників 
тваринного світу регіону [4 MOB 2-2.5-3];

 – добирає та створює ілюстративний матеріал до прочитаного 
[4 MOB 2-2.6-1];

 – з’ясовує будову слова; утворює нові слова, пояснює роль за-
кінчень, значення префіксів i суфіксів для правильного вжи-
вання слів усно та на письмі [4 MOB 5-4.1-1];

 – творить власні художні тексти (казки, оповідання тощо) про 
рослини і тварин регіону на основі відомих  [4 MOB 5-4.2-2].

Заповід-
ники й за-
казники. 
Пам’ятки 
природи
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Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – описує і складає маршрути для подорожей, використовуючи 
відповідну математичну лексику, знаки, які пов’язані з на-
прямом і поворотом [4 МАО 4-4.4-1]; 

 – переміщується (реально і віртуально) визначеним маршру-
том [4 МАО 4-4.4-2].

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – відповідально діє в природі [4 ПРО 2-3.1-1];
 – визначає важливість того, що вивчає про довкілля [4 ПРО 

2-3.1-2];
 – висловлює свою думку стосовно того, що вивчає про довкілля, 

обґрунтовує її [4 ПРО 2-3.1-3];
 – розмірковує про цінність життя на планеті й необхідність 

його збереження в різноманітних формах і видах; пояснює 
взаємозв’язки між об’єктами живої і неживої природи [4 ПРО 
2-3.1-4];

 – складає правила поведінки в природі [4 ПРО 2-3.2-3];
 – дотримується правил поведінки в природі [4 ПРО 2-3.2-4].

Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – бере участь в обговоренні проблем збереження пам‘яток при-
роди регіону та пропонує шляхи їхнього вирішення, вислов-
лює та аргументує власну думку, поважаючи позицію інших 
та дослухаюсь до спільних рішень [4 СЗО 3-1.4-1];

 – оцінює свої вчинки з позиції їхньої доброчинності [4 СЗО 3-1.4-2];
 – діє з користю для себе та суспільства, оцінює можливі ризики 

[4 СЗО 3-1.4-3];
 – прогнозує можливі небезпеки, які можуть спричинити його 

дії у довкіллі, оцінює наслідки порушення норм поведінки 
для себе та природи [4 СЗО 2-2.2-4];

 – виконує різні ролі в роботі малих груп незалежно від їх скла-
ду та наповненості [4 СЗО 3-4.7-1];

 – планує свою роботу у групі згідно зі спільним завданням та 
своєю роллю [4 СЗО 3-4.7-2].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – усвідомлює цінність пам‘яток природи рідного краю, позиці-
онує себе як захисника / захисницю природи [4 ГІО 3-2.2-2];

 – взаємодіє з іншими на основі спільних цілей, дотримується 
правил співпраці у парі, групі [4 ГІО 2-7.2-2];

 – підтримує та заохочує інших, демонструє емпатію під час 
роботи в групі [4 ГІО 2-7.2-6]; 

 – відповідально ставиться до власного і громадського майна 
[4 ГІО 2-2.3-3]; 

 – добирає приклади, які пояснюють взаємозалежність людини 
і природи [4 ГІО 3-2.2-1];
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 – аналізує приклади поведінки, приязної/шкідливої до навко-
лишнього середовища, та її наслідки [4 ГІО 3-2.2-3].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – пояснює, що таке орнамент;  аргументує вибір моделі, яку 
він/вона сконструював/ла, спираючись на запитання дорос-
лих[ 4 ТЕО 1-1.1-5];

 – самостійно виготовляє та оздоблює виріб знайомими техно-
логіями [4 ТЕО 1-1.4-4];

 – створює та оздоблює виріб, дотримуючись логічної послі-
довності, за зразком чи власним задумом із різних конструк-
ційних матеріалів та повторно використовуючи матеріали [4 
ТЕО 1-1.4-5].

Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – прогнозує, як відібрану інформацію можна використати у по-
всякденному житті [4 MOB 1-1.3-2];

 – створює власне висловлення про пам’ятники архітектури та 
культові споруди рідного краю [4 MOB 1-1.6-6];

 – використовує різні форми візуалізації (малюнки, фотографії) 
для супроводу своєї розповіді під час презентації пам’яток ар-
хітектури краю [4 MOB 1-1.7-3];

 – ділиться враженням від відвідування пам’яток архітектури 
краю [4 MOB 1-1.7-5];

 – добирає інформацію з різних джерел: книжок, Інтернету про 
пам’ятки архітектури краю [4 MOB 2-2.5-3]; 

 – створює власний текст про пам’ятки архітектури, які можна 
побачити у населеному пункті, в якому живе, або його околи-
цях, використовуючи елементи кількох прочитаних текстів 
[4 MOB 2-2.7-3]; 

 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючися 
норм літературної мови, за потреби звертається до словників 
[4 MOB 3-3.1-7];

 – пояснює, чи змінилося під впливом медіатексту власне уяв-
лення або думки про предмет повідомлення і як саме [4 MOB 
4-1.5-4];

 – створює самостійно та в групі прості візуальні медіапродукти 
(фото, книжечка, стіннівка, колаж, лепбук) про пам’ятники 
архітектури та культові споруди рідного краю [4 MOB 4-1.7-
2];

 – використовує різні форми презентації простих медіатекстів 
[4 MOB 4-3.1-4];

 – з’ясовує будову слова; утворює нові слова, пояснює роль за-
кінчень, значення префіксів i суфіксів для правильного вжи-
вання слів усно та на письмі [4 MOB 5-4.1-1];

 – вправно будує речення, зважаючи на мету висловлювання [4 
MOB 5-4.1-5];

Знайом-
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 – поширює речення різними членами відповідно до комуніка-
тивної стратегії [4 MOB 5-4.1-6];

 – створює (самостійно чи в парі, групі) кросворди з ключовими 
словами «архітектор», «зодчий»   [4 MOB 5-4.2-1].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – описує і складає маршрути для подорожей, використовуючи 
відповідну математичну лексику, знаки, які пов’язані з на-
прямом і поворотом [4 МАО 4-4.4-1];

 – переміщується (реально і віртуально) визначеним маршру-
том [4 МАО 4-4.4-2];

 – користується годинником і календарем для відстеження та 
планування подій свого життя [4 МАО 3-1.2-1].

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – досліджує ґрунт своєї місцевості, його склад (воду, пісок, гли-
ну тощо) [4 ПРО 1-1.4-9];

 – аналізує умови та послідовність кроків, здійснюючи дослі-
дження[4 ПРО 1-1.5-2];

 – називає природні ресурси України (водні, ґрунтові, корисні 
копалини, рослинні і тваринні) і пояснює їх значення для 
громадян нашої держави [4 ПРО 1-1.4-9];

 – пояснює залежність між умовами природної зони та її меш-
канцями, особливостями праці і побуту людей, які в ній про-
живають [4 ПРО 1-1.5-3];

 – висловлює судження щодо різноманітності і цінності природи 
України [4 ПРО 1-1.5-6];

 – наводить приклади використання людиною природничо-на-
укових знань; матеріалів і виробів з них; місцевих вироб-
ництв [4 ПРО 1- 2.2-2].

Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – бере участь в обговоренні проблем збереження пам‘яток ар-
хітектури регіону та пропонує шляхи їхнього вирішення, 
висловлює та аргументує власну думку, поважаючи позицію 
інших та дослухаюсь до спільних рішень [4 СЗО 3-1.4-1];

 – оцінює свої вчинки з позиції їхньої доброчинності [4 СЗО 
3-1.4-2];

 – діє з користю для себе та суспільства, оцінює можливі ризики 
[4 СЗО 3-1.4-3].

 – прогнозує можливі небезпеки, які можуть спричинити його 
дії у довкіллі, оцінює наслідки порушення норм поведінки 
для себе та природи [4 СЗО 2-2.2-4];

 – виконує різні ролі в роботі малих груп незалежно від їх скла-
ду та наповненості [4 СЗО 3-4.7-1];

 – планує свою роботу у групі згідно зі спільним завданням та 
своєю роллю [4 СЗО 3-4.7-2]. 
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Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – доводить необхідність охорони пам‘яток архітектури [4 ГІО 
3-3.1-2];

 – дотримується правил відвідин архітектурних пам‘яток і по-
водження в музеї [4 ГІО 2-2.3-1];

 – розмірковує над цінністю культурного різноманіття і матері-
альної культурної спадщини, яка представлена в регіоні [4 
ГІО 2-6.3-1].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – зіставляє та розрізняє вироби, виготовлені традиційними та 
сучасними ремеслами (гончарство, ткацтво, витинанка, різь-
блення та інше) [4 ТЕО 3-2.2-1];

 – висловлює власну позицію щодо важливості відродження та 
збереження традиційних ремесел [4 ТЕО 3-2.2-2];

 – самостійно виготовляє виріб, застосовуючи технології тради-
ційних та сучасних ремесел (витинанка, аплікація, ліплення 
та інше) [4 ТЕО 3-2.2-3].

 Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – прогнозує орієнтовний зміст тексту на основі заголовка, клю-
чових слів [4 MOB 2-2.1-1];

 – читає тексти, розповідає про події Революції гідності, війну з 
Росією [4 MOB 2-2.1-2];

 – розповідає (докладно, стисло або вибірково), про що йдеться 
в тексті [4 MOB 2-2.1-3];

 – добирає і впорядковує потрібну інформацію з карт [4 MOB 
2-2.1-7];

 – зіставляє прочитане із власним життєвим досвідом [4 MOB 
2-2.1-9];

 – розрізняє в тексті факти i судження, знаходить між ними 
зв’язок [4 MOB 2-2.2-5];

 – описує свої враження від зустрічей та спілкування з представ-
никами інших культур краю, вимушено переселеними людь-
ми [4 MOB 2-2.3-1];

 – створює власне висловлення на основі почутого/прочита-
ного про торговельні шляхи краю, висловлює свій погляд на 
предмет обговорення [4 MOB 2-2.4-2];

 – виражає свої почуття та емоції щодо прочитаного мовою 
мистецтва [4 MOB 2-2.4-5];

 – записує свою думку про предмет висловлення; формулює за-
питання та відповіді під час письмового спілкування [4 MOB 
3-3.1-6];

 – створює прості аудіальні медіапродукти (презентує роботу 
групи, робить оголошення зі сцени, повідомляє новини через 
гучномовець   тощо) самостійно та в групі [4 MOB 4-1.7-1];

Історичні 
події, які 
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 – утворює в процесі мовлення відповідні граматичні форми 
іменників [4 MOB 5-4.1-4].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – читає, знаходить, аналізує, порівнює інформацію, подану в 
таблицях, графіках, на схемах, діаграмах [4 МАО 5-1.2-1];

 – описує проблемні життєві ситуації, які ґрунтуються на кон-
кретних даних, за допомогою групи величин, пов’язаних між 
собою [4 МАО 5-1.2-2];

 – розв’язує різними способами проблемну ситуацію, вико-
ристовуючи наявні дані [4 МАО 5-2.3-1];

 – виконує усно та письмово обчислення в межах мільйона в на-
вчальних і життєвих ситуаціях [4 МАО 2-4.3-1].

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – характеризує значення 2-3 видів корисних копалин для еко-
номіки нашої країни і добробуту її громадян; природну зону 
України за планом; мешканців природного угруповання, їхні 
зв’язки між собою і неживою природою [4 ПРО 1-2.2-1]; 

 – має уявлення про машини і механізми (транспортні засоби, 
побутові прилади тощо) [4 ПРО 1-2.1-2]; 

 – правильно використовує пристрої для пошуку і здобуття ін-
формації природознавчого змісту [4 ПРО 1-2.1-1];

 – пояснює, як властивості матеріалів зумовлюють їх викори-
стання [4 ПРО 1- 2.2-2]; 

Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – висловлює та аргументує власну думку, поважаючи позицію 
інших та дослухаюсь до спільних рішень [4 C3O 3-1.4-1];

 – моделює власну поведінку на основі досвіду інших людей [4 
СЗО 3-4.6-1];

 – планує свою роботу у групі згідно зі спільним завданням та 
своєю роллю [4 СЗО 3-4.7-2].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розмірковує про історичні події, що зробили наш край відо-
мим у Європі, про роль єдності в суспільстві [4 ГІО 5-1.1-1];

 – демонструє толерантне ставлення до думки іншого щодо іс-
торичних подій; співвідносить відомості про найважливіші 
історичні події в часі [4 ГІО 5-1.1-2];

 – встановлює послідовність подій [4 ГІО 5-1.1-2];
 – намагається порівнювати події минулого і сучасного [4 ГІО 5-1.1-2];
 – вчиться здобувати нову інформацію і критично ставитися до 

неї [4 ГІО 3-3.3-1];
 – оглядає та описує пам‘ятки історії й культури рідної місце-

вості, відображає їх різними мистецькими засобами (напри-
клад, малює, ліпить, співає, шукає приклади онлайн тощо) 
[4 ГІО 4-5.1];
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 – пояснює роль торгівлі і транспортних комунікацій у розвитку 
будь-якої країни [4 ГІО 3-3.1-4];

 – створює прості медіапродукти про історичні події свого краю 
[4 ГІО 3-3.1-1], [4 ГІО 3- 3.1-3];

 – цінує культурне розмаїття різних народів та ідентифікує себе 
як громадянина/громадянку України [4 ГІО 2-6.3-2].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлен-
ня виробу з готових елементів (використання металевих, де-
рев’яних чи пластмасових конструкторів; готових елементів з 
паперу, пластику, деревини, пінопласту та інших для макету-
вання) [4 ТЕО 1-1.3-2];

 – економно використовує матеріали під час виготовлення ви-
робу [4 ТЕО 2-3.2-1];

 – сортує побутові відходи, дотримуючись відповідних правил 
[4 ТЕО 2-3.2-2];

 – самостійно створює виріб, повторно використовуючи матері-
али(вироби з пластику, паперу, тканини, фольги та інше) [4 
ТЕО 2-3.2-3].

Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – висловлює доброзичливо своє ставлення до думок інших (по-
діляє ïx повністю, частково чи аргументовано відхиляє) [4 
MOB 1-1.6-4];

 – формулює ідеї тексту, пов’язує їх із власним досвідом [4 MOB 
2-2.2-10];

 – розмірковує про власне життєве кредо; описує свої емоції, 
пережиті під час читання творів про співвітчизників/співві-
тчизниць, які уславили край [4 MOB 2-2.3-1];

 – добирає необхідну інформацію про знаменитих людей регіо-
ну (населеного пункту)  з різних джерел: шукає її у словни-
ках, довідниках, енциклопедіях, бібліотеці, Інтернеті [4 MOB 
2-2.5-3];

 – зanиcyє текст (від руки чи за допомого клавіатури — за потре-
би) в темпі, який дає змогу записати власну думку та інфор-
мацію з різних джерел  [4 MOB 3-3.1-1];

 – створює прості аудіальні медіапродукти (презентація, ле-
пбук, колаж) для супроводу своєї розповіді про знаменитих 
людей краю (населеного пункту) [4 MOB 4-1.7-2];

 – удосконалює свою вимову, зважаючи на фонетичні законо-
мірності (збіг приголосних, кінцевий приголосний, наголо-
шені та ненаголошені голосні тощо) [4 MOB 5-4.1-3];

 – утворює в процесі мовлення відповідні граматичні форми 
слів різних частин мови [4 MOB 5-4.1-4];

 – вправно будує речення, зважаючи на мету висловлювання [4 
MOB 5-4.1-5].
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Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – описує проблемні життєві ситуації, які ґрунтуються на кон-
кретних даних, за допомогою групи величин, пов’язаних між 
собою [4 МАО 5-1.2-2];

 – розв’язує різними способами проблемну ситуацію, вико-
ристовуючи наявні дані [4 МАО 5-2.3-1].

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розповідає про винаходи та винахідників, пояснює вплив їхніх 
ідей на повсякденне життя та збереження довкілля [4 ПРО 
3-3.3- 1];

 – застосовує предметні моделі, малюнки, схеми, графіки, тек-
сти для пояснення явищ і об’єктів природи [4 ПРО 1-2.2-1];

 – пояснює, що не всі матеріали, створені людиною, корисні для 
довкілля [4 ПРО 3-3.2-1]; 

 – пропонує та обґрунтовує власну ідею розв’язання проблеми 
[4 ПРО 3-4.4-1];

 – перевіряє свою ідею різними способами [4 ПРО 3-4.4-2].
Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – аналізує зусилля на шляху до успіху на прикладах відомих 
людей [4 СЗО 3-2.2-3];

 – моделює власну поведінку на основі досвіду інших людей [4 
СЗО 3-4.6-1];

 – створює простий сценарій (план) тепер і в майбутньому [4 
СЗО 3-4.6-2];

 – укладає власний розпорядок дня/тижня, корегує його відпо-
відно до потреби [4 СЗО 3- 4.6-3];

 – ставить короткочасні цілі та планує конкретні дії щодо до-
сягнення успіху та задоволення потреб – власних та інших  
людей [4 СЗО 3-4.6-4];

 – пояснює, як від його/ її ставлення до навчання залежить його 
успіх та добробут [4 СЗО 3-4.6-5].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розмірковує про значення і вплив нових ідей на економічний, 
культурний розвиток регіону [4 ГІО 5-4.1-1];

 – цінує культурне розмаїття різних народів та ідентифікує себе 
як громадянина/громадянку України [4 ГІО 2-7.1-4].

 – Технологічна освітня галузь 
 – Здобувач/здобувачка освіти:
 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлення ви-

робу з готових елементів (використання металевих, дерев’яних чи 
пластмасових конструкторів; готових елементів з паперу, пластику, 
деревини, пінопласту та інших для макетування) [4 ТЕО 1-1.3-2];

 – економно використовує матеріали під час виготовлення ви-
робу [4 ТЕО 2-3.2-1];
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 – сортує побутові відходи, дотримуючись відповідних правил 
[4 ТЕО 2-3.2-2];

 – самостійно створює виріб, повторно використовуючи матері-
али(вироби з пластику, паперу, тканини, фольги та інше) [4 
ТЕО 2-3.2-3].

 – самостійно дотримується безпечних прийомів праці під час 
використання інструментів та пристосувань (використання 
клею, інструментів та пристосувань з гострими частинами) 
[4 ТЕО 2-4.3-1].

 Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – використовує схеми як  форму візуалізації для супроводу сво-
їх поглядів під час презентації, щоби привернути увагу слуха-
чів до теми «Спорт» [4 MOB 1-1.7-3];

 – прогнозує орієнтовний зміст тексту на основі заголовка, клю-
чових слів, анотації, невербальної інформації (ілюстрації, та-
блиці, схеми, графіки тощо) [4 MOB 2-2.1-1];

 – читає подумки та виразно вголос тексти різних видів та з 
різною метою [4 MOB 2-2.1-2];

 – ставить запитання різної спрямованості: до змісту твору, до 
автора, до читача [4 MOB 2-2.1-4];

 – зіставляє прочитане із власним життєвим досвідом [4 MOB 
2-2.1-9];

 – виділяє ключові слова та пояснює, як вони допомагають зро-
зуміти зміст тексту [4 MOB 2-2.2-2];

 – добирає необхідну інформацію про олімпійські ігри, символі-
ку олімпіад з різних джерел: шукає її у словниках, довідни-
ках, енциклопедіях, бібліотеці, Інтернеті [4 MOB 2-2.5-3];

 – узагальнює, систематизує, класифікує інформацію з тексту у 
вигляді карт пам’яті [4 MOB 2-2.6-3];

 – створює самостійні усні та письмові висловлення про улю-
блений вид спорту, відомих спортсменів, спортивні рекорди 
[4 MOB 3-3.1-2];

 – створює художні тексти (загадки, лічилки, невеликі казки, 
сенквейни) про спорт, види спорту [4 MOB 3-3.1-4];

 – створює прості аудіовізуальні медіатексти (інтерв’ю) на тему 
«Спорт», враховує мету й аудиторію [4 MOB 4-1.7-1];

 – створює прості візуальні медіапродукти (комікс, книжечка, 
стіннівка, колаж, лепбук) на тему «Спорт» самостійно та в 
групі, ураховує мету й аудиторію [4 MOB 4-1.7-2];

 – з’ясовує будову слова; утворює нові слова, пояснює роль за-
кінчень, значення префіксів і суфіксів для правильного вжи-
вання слів усно та на письмі [4 MOB 5-4.1-1];

 – перевіряє орфограми доречним способом (за орфографічним 
словником; зміною форми слова або добором споріднених 
слів, за правилом) у процесі письма та пояснює свій вибір [4 
MOB 5-4.1-2];

Спортс-
мени і 

рекорди. 
Спорт у 
нашому 

житті

14

Результати навчання і пропонований зміст
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 – поширює речення різними членами відповідно до комуніка-
тивної стратегії [4 MOB 5-4.1-6].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – записує результати вимірювання величин у міліметрах, сан-
тиметра, дециметрах, метрах, кілометрах; грамах, кілогра-
мах, центнерах, тонах; градусах Цельсія, секундах, хвилинах, 
годинах, добах, тижнях, місяцях, роках, століттях, тисячоліт-
тях,  використовуючи одиниці вимірювання та співвідношен-
ня між ними [4 МАО 3-4.7-2]; 

 – виконує додавання і віднімання іменованих чисел, множення 
і ділення на одноцифрове число іменованих чисел, поданих в 
одиницях вимірювання довжини маси, вартості і часу [4 МАО 
3- 1.2-9]; 

 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним 
шляхом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі, їх 
розв’язання різними способами з опорою на прості матема-
тичні моделі [4 МАО 5-1.2-2]. 

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розрізняє окремі системи органів людини за їхніми функція-
ми (на прикладі опорно-рухової, травної, дихальної, серцево 
судинної систем) [4 ПРО 1-4.3-7];

 – пояснює значення органів чуття людини [4 ПРО 1-4.3-8];
 – розрізняє окремі органи людини за їхніми функціями
 – (головний мозок, серце, легені, шлунок тощо) та пояснює їх 

значення [4 ПРО 1-4.3-9]
 – самостійно добирає та поширює необхідну інформацію приро-

дознавчого змісту[4 ПРО 1-2.1-2];
 – порівнює інформацію природничого змісту з відомих їй /

йому та запропонованих джерел[4 ПРО 1-2.1-3];
 – перевіряє достовірність інформації природничого змісту[4 

ПРО 1-2.1-4].
Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – прогнозує ймовірні наслідки власних рішень та поведінки в  
різних ситуаціях шкільного життя (наприклад, у спортзалі) 
[4 СЗО 1-2.2-4];

 – розрізняє і використовує відповідні засоби захисту (шолом, 
рукавиці, наколінники тощо) за потреби [4 СЗО 1-2.3-2];

 – дотримується правил безпечної поведінки під час занять  
спортом чи активного дозвілля [4 СЗО 1-2.4-2];

 – аналізує та критично оцінює безпечність відповідних засобів 
та спорядження (речі та одяг) для занять спортом [4 СЗО 
1-4.2-1];

 – встановлює залежність між активним способом життя та 
здоров’ям людини, якістю і тривалістю її життя [4 СЗО 2-2.2-
2];
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 – визначає зміни у своєму тілі залежно від виду діяльності,  зо-
крема заняттям спортом [4 СЗО 2-3.2-3];

 – надає перевагу корисним формам дозвілля (наприклад, за-
няття спортом) [4 СЗО 2-3.4-1];

 – аналізує зусилля на шляху до успіху на прикладах відомих 
людей [4 СЗО 3-2.2-3];

 – моделює власну поведінку на основі досвіду інших людей [4 
СЗО 3-4.6-1].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розповідає про громадянську позицію видатних осіб (чолові-
ків і жінок) українського спорту та спорту регіону [4 ГІО 5-4.2-
1]; [4 ГІО 5-3.2-1];

 – ініціює зміни у близькому середовищі (клас, школа, громада 
тощо); бере участь у виборах лідерів класу, аналізує та оцінює 
їхню роботу [4 ГІО 4-8.1-9];

 – пропонує, що можна зробити для розвитку спорту: спортив-
ний майданчик, нові спортивні секції тощо; 

 – пояснює, чому довіра є обов’язковою умовою співпраці [4 ГІО 
4- 8.1-3].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розмірковує над результатом власної діяльності та презентує 
її [4 ТЕО 2-1.5-1];

 – описує, аргументуючи свою думку, чого хотів/-ла досягти [4 
ТЕО 2- 1.5-2];

 – аргументує послідовність та доцільність виготовленого ви-
робу [4 ТЕО 1-1.4-10];

 – самостійно створює виріб за зразком (шаблоном) та власним 
задумом із використанням паперу, картону, ниток, природ-
них матеріалів (предметні та сюжетні аплікації з природного 
матеріалу, нескладні сюжетні композиції, вироби в техніці 
орігамі, макети виробів із штучних матеріалів та картону, ви-
роби об’ємної форми з паперу) [4 ТЕО 1-1.4-6].

Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – обговорює усне повідомлення в парі або групі [4 MOB 1-1.1- 3];
 – висловлює свій погляд на предмет обговорення питання про 

відповідальність людини-винахідника; наводить аргументи 
на захист власної думки та ілюструє ïï прикладами [4 MOB 
1-1.6-2];

 – з’ясовує, чи може одна й та сама людина бути і винахідником, 
і дослідником; -  ініціює дискусію, висловлюючи власні по-
гляди i слухаючи інших [4 MOB 1-1.6-3];

 – створює усні висловлення про винаходи дітей: батут, сніго-
хід, пластилін тощо на основі почутого/ побаченого/ прочи-
таного [4 MOB 1-1.6-6];

Відомі 
вчені та 

вина-
хідники 
нашого 

краю
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 – читає подумки та виразно вголос тексти про відомих вчених 
і винахідників регіону [4 MOB 2-2.1-2];

 – добирає необхідну інформацію в Інтернеті про вчених, ви-
нахідників  винахідниць, творчих людей свого населеного 
пункту [4 MOB 2-2.5-3];

 – записує свою думку про предмет висловлення; формулює запи-
тання та відповіді під час письмового спілкування [4 MOB 3-3.1-6];

 – визначає мету мультфільмів, пояснює, кому вони адресовані 
[4 MOB 4-1.4-1];

 – висловлює власні погляди на предмети, представлені в про-
стому медіатексті [4 MOB 4-1.5-2];

 – пояснює, чи змінилося під впливом медіатексту власне уяв-
лення або думки про предмет повідомлення (винаходи укра-
їнців) і як саме [4 MOB 4-1.5-4];

 – створює прості аудіовізуальні медіатексти (інтерв’ю) про га-
лузі науки, якими цікавляться однокласники/однокласниці 
[4 MOB 4-1.7-1];

 – створює прості візуальні медіапродукти (книжечка, лепбук) 
[4 MOB 4-1.7-2];

 – описує враження від змісту мультфільмів про винаходи укра-
їнців [4 MOB 4-2.4-1];

 – удосконалює свою вимову, зважаючи на фонетичні законо-
мірності (збіг приголосних, кінцевий приголосний, наголо-
шені та ненаголошені голосні тощо) [4 MOB 5-4.1-3];

 – утворює в процесі мовлення відповідні граматичні форми 
слів різних частин мови [4 MOB 5-4.1-4];

 – вправно будує речення, зважаючи на мету висловлювання  [4 
MOB 5-4.1-5].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – обирає спосіб представлення інформації (схема, таблиця, схе-
матичний рисунок) [4 МАО 2-2.1-2];

 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним 
шляхом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі, їх 
розв’язання різними способами з опорою на прості матема-
тичні моделі [4 МАО 5-1.2-2]. 

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розповідає про винаходи та винахідників, пояснює вплив 
їхніх ідей на повсякденне життя та збереження довкілля [4 
ПРО 3-3.3- 1];

 – застосовує предметні моделі, малюнки, схеми, графіки, тек-
сти для пояснення явищ і об’єктів природи [4 ПРО 1-2.2-1];

 – пояснює, що не всі матеріали, створені людиною, корисні для 
довкілля [4 ПРО 3-3.2-1]; 
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 – пропонує та обґрунтовує власну ідею розв’язання проблеми 
[4 ПРО 3-4.4-1];

 – перевіряє свою ідею різними способами [4 ПРО 3-4.4-2];
Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – аналізує зусилля на шляху до успіху на прикладах відомих 
людей (вчених, винахідників) [4 СЗО 3-2.2-3];

 – моделює власну поведінку на основі досвіду інших людей [4 
СЗО 3-4.6-1];

 – створює простий сценарій (план) тепер і в майбутньому [4 
СЗО 3-4.6-2].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розповідає про відомих вчених нашого краю та винахідників 
[4 ГІО 3- 3.1-3];

 – цікавиться творчим потенціалом людей у своєму близькому 
оточенні [4 ГІО 3- 3.1-3]; 

 – розмірковує над значенням винаходів для економічного, 
культурного розвитку громади і країни [4 ГІО 3- 3.1-3], [4 ГІО 
4-8.2- 2];

 – бере участь в обговоренні чи дискусії на тему відповідально-
сті вчених і винахідників, які роблять відкриття, що можуть 
нести загрозу людству чи планеті, та людей, які використову-
ють ці винаходи;

 – порівнює відомі історичні події та діяльність історичних дія-
чів за наданим планом [4 ГІО 5-4.1-3]

 – розповідає про необхідність захисту інтелектуальної власно-
сті, про алгоритм підготовки своєї ідеї чи винаходу до патен-
тування [4 ГІО 1-6.2-2];

 – ініціює зміни у близькому середовищі, пропонує, що можна 
зробити для розвитку науки: кабінет винаходів, секції тощо 
[4 ГІО 4-8.1-9].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розмірковує над результатом власної діяльності та презентує 
її [4 ТЕО 2-1.5-1];

 – описує, аргументуючи свою думку, чого хотів/-ла досягти [4 
ТЕО 2- 1.5-2];

 – аргументує послідовність та доцільність виготовленого ви-
робу [4 ТЕО 1-1.4-10];

 – самостійно створює виріб за зразком (шаблоном) та власним 
задумом із використанням паперу, картону, ниток, природ-
них матеріалів (предметні та сюжетні аплікації з природного 
матеріалу, нескладні сюжетні композиції, вироби в техніці 
орігамі, макети виробів із штучних матеріалів та картону, ви-
роби об’ємної форми з паперу) [4 ТЕО 1-1.4-6].

Результати навчання і пропонований зміст
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Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – обговорює усне повідомлення про те, як та чи інша справа 
стає успішною в парі або групі для пошуку додаткових аргу-
ментів або спростування наведених [4 MOB 1-1.1-3];

 – nepeдaє зміст усного повідомлення (послідовність подій у 
розповіді; перелік ознак в описі; наведені аргументи в мірку-
ванні) [4 MOB 1-1.2-2];

 – висловлює доброзичливо своє ставлення до думок інших (по-
діляє їх повністю, частково чи аргументовано відхиляє) [4 
MOB 1-1.6-4];

 – дотримується правил літературної  вимови у власному ви-
словлюванні [4 MOB 1-1.6-5];

 – створює власне висловлення про народні ремесла й види 
декоративно-ужиткового мистецтва, які знає, про народних 
майстрів/майстринь краю на основі почутого/ побаченого/ 
прочитаного [4 MOB 1-1.6-6]

 – використовує різні форми візуалізації (малюнки, фотогра-
фії, відео) для супроводу інформації про народних майстрів/
майстринь краю під час презентації [4 MOB 1-1.7-3];

 – читає подумки тексти про промислові об’єкти місцевості, 
людей, що там працювали чи працюють, їх професії [4 MOB 
2-2.1-2];

 – знаходить у тексті відповіді на поставлені запитання [4 MOB 
2-2.1-5];

 – зіставляє почуте з власним досвідом  [4 MOB 2-2.1-9];
 – добирає необхідну інформацію про народних майстрів/майс-

тринь краю та їх вироби з різних джерел: шукає її у словни-
ках, довідниках, енциклопедіях, бібліотеці, Інтернеті [4 MOB 
2-2.5-3];

 – створює самостійні усні та письмові висловлення про знання, 
уміння, цінності, якості, якими має володіти підприємець/
підприємниця [4 MOB 3-3.1-2];

 – складає та розгадує кросворди, казки на тему обговорення [4 
MOB 5-4.2-2].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – застосовує співвідношення між одиницями вимірювання ве-
личин під час розв’язування практично зорієнтованих задач 
[4 МАО 3-1.2-8];

 – оперує грошима в ситуації купівлі-продажу [4 МАО 3-1.2-2]; 
 – виконує усно та письмово обчислення в межах мільйона в на-

вчальних і життєвих ситуаціях [4 МАО 2-4.3-1]. 
Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – пояснює, що не всі матеріали, створені людиною, корисні для 
довкілля [4 ПРО 3-3.2-1]

 – описує властивості об’єктів дослідження [4 ПРО 1-1.5-1];

Підприєм-
ництво й 
торгівля. 
Народні 

майстри/
майстрині 
та підпри-
ємці/під-
приємни-
ці краю

16-17
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 – розповідає про винаходи та винахідників, пояснює вплив їхніх ідей 
на повсякденне життя та збереження довкілля [4 ПРО 3-3.3- 1]

 – пропонує власні шляхи зменшення витрат природних ресур-
сів [4 ПРО 2-3.4-2];

 – пояснює значення органів чуття людини [4 ПРО 1-4.3-8].
Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:
 – наводить приклади важливості дотримання законів і «правил 

гри» в бізнесі, дотримання етичних норм і відповідальності, 
висловлює та аргументує власну думку, поважаючи позицію 
інших та дослухаюсь до спільних рішень [4 СЗО 3-1.4-1];

 – окреслює власну мету на конкретний період життя і прогно-
зує можливі ризики [4 СЗО 3-2.2-1];

 – аналізує зусилля на шляху до успіху на прикладах відомих 
людей (підприємців, народних майстрів/майстринь краю) [4 
СЗО 3-2.2-3].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:
 – пояснює, чому важливо поважати чужу власність [4 ГІО 2-6.3-5]
 – має уявлення про відомих майстрів і підприємців місцевості, 

де живе [4 ГІО 5-4.2-1];
 – розповідає, що розвиток підприємництва в країні регулюєть-

ся відповідними законами, а бізнес-конфлікти треба вирішу-
вати через переговори чи в суді [4 ГІО 5-4.2-1];

 – розмірковує над цінністю зароблених грошей, успіху, саморе-
алізації, меценатства [4 ГІО 5- 4.2-2];

 – ініціює зміни у близькому середовищі, які спрямовані на роз-
виток приватної ініціативи [4 ГІО 4-8.1-9].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розпізнає конструкційні матеріали візуально та на дотик [4 
ТЕО 1-1.3-1];

 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлен-
ня виробу з готових елементів (використання металевих, де-
рев’яних чи пластмасових конструкторів; готових елементів з 
паперу, пластику, деревини, пінопласту та інших для макету-
вання) [4 ТЕО 1-1.3-2];

 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлення 
виробу (за зразком та за власним задумом), зіставляючи їх вла-
стивості: неткані, природні та інші матеріали [4 ТЕО 1-1.3-3].

Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – зіставляє почуте з власним досвідом [4 MOB 1-1.1-4];
 – виокремлює інформацію для створення власного висловлен-

ня з конкретною метою (усне оголошення, усний відгук, ус-
ний стислий переказ) [4 MOB 1-1.3-1];

 – визначає тему усного повідомлення [4 MOB 1-1.4-1];

Меценат-
ство й ми-

лосердя
18

Результати навчання і пропонований зміст
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 – читає подумки та виразно вголос тексти різних видів та з 
різною метою [4 MOB 2-2.1-2];

 – виявляє в тексті неочевидну інформацію, узагальнює її -  [4 
MOB 2-2.2-1];

 – установлює причиново-наслідкові зв’язки між подіями, 
вчинками персонажів та їхніми стосунками з іншими персо-
нажами [4 MOB 2-2.2-8];

 – формулює ідеї тексту, пов’язує їх із власним досвідом [4 MOB 
2-2.2-10];

 – оцінює правдоподібність описаних подій і тверджень із тек-
сту, спираючись на свої уявлення про світ і власний досвід  [4 
MOB 2-2.4-1];

 – створює самостійні усні та письмові висловлення про мило-
сердя, способи його виявлення в різних життєвих ситуаціях 
[4 MOB 3-3.1-2]; 

 – розмірковує, чи кожна людина  здатна до милосердя, записує 
свою думку про предмет міркування [4 MOB 3-3.1-6];

 – створює повідомлення для Інтернет-спілкування, дотриму-
ючися норм етикету онлайнового спілкування (нетикету) [4 
MOB 3-3.2-1];

 – використовує відповідні емотикони для вираження особи-
стих емоцій [4 MOB 3-3.2-2];

 – створює прості візуальні медіапродукти (книжечка, стіннів-
ка, колаж, лепбук) самостійно та в групі про благодійників/
благодійниць, меценатів свого населеного пункту, ураховує 
мету й аудиторію [4 MOB 4-1.7-2];

 – утворює в процесі мовлення відповідні граматичні форми 
прикметників [4 MOB 5-4.1-4]

 – доречно використовує у власних висловленнях слова з пере-
носним значенням, синоніми, антоніми, багатозначні слова й 
пояснює таке слововживання[4 MOB 5-4.1-7]. 

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – обирає спосіб представлення інформації (схема, таблиця, схе-
матичний рисунок) [4 МАО 2-2.1-2];

 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним 
шляхом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі, їх 
розв’язання різними способами з опорою на прості матема-
тичні моделі [4 МАО 5-1.2-2].

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – визначає важливість того, що вивчає про довкілля [4 ПРО 
2-3.1-2];

 – висловлює свою думку стосовно того, що вивчає про довкілля, 
обґрунтовує її [4 ПРО 2-3.1-3];

 – пояснює взаємозв’язки між об’єктами живої і неживої приро-
ди [4 ПРО 2-3.1-4];
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 – окреслює проблему, перш ніж її вирішувати [4 ПРО 1-1.1-3];
 – пропонує та обґрунтовує власну ідею розв’язання проблеми 

[4 ПРО 3-4.4-1];
 – перевіряє свою ідею різними способами [4 ПРО 3-4.4-2];
 – застосовує предметні моделі, малюнки, схеми, графіки, тек-

сти для пояснення явищ і об’єктів природи [4 ПРО 1-2.2-1];
 – готує повідомлення / презентації і представляє їх [4 ПРО 1- 

2.2-2].
Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – аналізує потреби інших, враховує їх та шукає можливості  до-
помоги [4 СЗО 3-1.3-1];

 – визначає, до кого і як звернутися за допомогою [4 СЗО 3-1.3-
2];

 – надає допомогу тим, хто її потребує, оцінює свої вчинки з по-
зиції їхньої доброчинності [4 СЗО 3-1.4-2];

 – робить вибір, орієнтуючись на доброчинність, і пояснює його 
[4 СЗО 3-1.4-4];

 – моделює власну поведінку на основі досвіду інших людей (ві-
домих меценатів, благодійників) [4 СЗО 3-4.6-1].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – переконує у важливості меценатства, спираючись на власний 
досвід і доступні джерела (почуте, прочитане);

 – знаходить інформацію про інші країни Європи та світу, по-
рівнює їх з Україною за наданим планом або самостійно [4 
ГІО 5-8.3-5];

 – висловлює припущення, чому люди стають меценатами [4 
ГІО 5-4.2-1];

 – розповідає про відомих меценатів минулих років та сьогоден-
ня у своєму регіоні [4 ГІО 5-4.2-1];

 – наводить приклади меценатства й милосердя у своєму краї, 
описує їхню важливість для краю й України [4 ГІО 5- 4.2-2];

 – наводить приклади милосердя до людей і до тваринного та 
рослинного світу, з якими стикався/стикалася у власному 
житті/досвіді [4 ГІО 5- 4.2-2];

 – розмірковує про людські якості, необхідні для життя в су-
спільстві сталого розвитку [4 ГІО 5- 4.2-2];

 – усвідомлює цінність людського життя, гідності людини і її 
прав [4 ГІО 1-6.2-1];

 – розробляє самостійно і в групі проекти з допомоги літнім 
людям, пораненим на фронті, бездомним тваринам тощо й 
намагається їх втілювати в життя[4 ГІО 4-8.2-4].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розпізнає конструкційні матеріали візуально та на дотик [4 
ТЕО 1-1.3-1];

Результати навчання і пропонований зміст
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 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлен-
ня виробу з готових елементів (використання металевих, де-
рев’яних чи пластмасових конструкторів; готових елементів з 
паперу, пластику, деревини, пінопласту та інших для макету-
вання) [4 ТЕО 1-1.3-2];

 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлен-
ня виробу (за зразком та за власним задумом), зіставляючи 
їх властивості: неткані, природні та інші матеріали [4 ТЕО 
1-1.3-3].

Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розмірковує, чи відрізняється атеїст від вірянина, ініціює дис-
кусію, висловлюючи власні погляди i слухаючи інших [4 MOB 
1-1.6-3];

 – висловлює доброзичливо своє ставлення до думок інших (по-
діляє ïx повністю, частково чи аргументовано відхиляє) [4 
MOB 1-1.6-4];

 – дотримується правил літературної  вимови у власному ви-
словлюванні [4 MOB 1-1.6-5];

 – створює власне висловлення на основі почутого/побаченого/ 
прочитаного про знаменитих релігійних діячів/діячок краю 
[4 MOB 1-1.6-6];

 – створює есе для висловлювання власних поглядів щодо 
умінь і якостей духовного лідера /духовної лідерки громади в 
сучасному світі та усної презентує його [4 MOB 1-1.7-4];

 – читає подумки та виразно вголос тексти різних видів про 
людей, які жили в регіоні і яких вважають святими [4 MOB 
2-2.1-2];

 – розповідає (докладно, стисло або вибірково), про що йдеться 
в тексті [4 MOB 2-2.1-3];

 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючись 
норм літературної мови, за потреби звертається до словни-
ків [4 MOB 3-3.1-7];

 – утворює в процесі мовлення відповідні граматичні форми 
прикметників [4 MOB 5-4.1-4]. 

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – обирає спосіб представлення інформації (схема, таблиця, схе-
матичний рисунок) [4 МАО 2-2.1-2];

 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним 
шляхом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі, їх 
розв’язання різними способами з опорою на прості матема-
тичні моделі [4 МАО 5-1.2-2].

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – формулює проблему, визначає відоме і невідоме в ній [4 ПРО 
1- 4.2-1];

Відомі 
релігійні 

діячі, 
пов’язані 
з нашим 

краєм

19
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 – знаходить шляхи вирішення проблеми й вирішує її [4 ПРО 
1- 4.2-2];

 – добирає докази правильності суджень [4 ПРО 1-4.2-3]
 – складає правила поведінки в природі [4 ПРО 2-3.2-3];
 – дотримується правил поведінки в природі [4 ПРО 2-3.2-4]
 – визначає важливість того, що вивчає про довкілля [4 ПРО 

2-3.1-2];
 – висловлює свою думку стосовно того, що вивчає про довкілля, 

обґрунтовує її [4 ПРО 2-3.1-3];
 – пояснює взаємозв’язки між об’єктами живої і неживої приро-

ди [4 ПРО 2-3.1-4].
Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – пояснює особливе значення для людини морального і духов-
ного здоров’я [4 СЗО 2-1.4-3];

 – розмірковує, які якості та вміння повинен мати духовний лі-
дер громади, висловлює та аргументує власну думку, пова-
жаючи позицію інших та дослухаюсь до спільних рішень [4 
СЗО 3-1.4-1];

 – моделює власну поведінку на основі досвіду інших людей (ре-
лігійних діячів) [4 СЗО 3-4.6-1].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розповідає про релігійних діячів краю та їхню діяльність [4 
ГІО 5-4.1-3]

 – розрізняє релігійну/конфесійну й етнічну/культурну іденти-
фікацію людини [4 ГІО 5-4.1-3]

 – обґрунтовує, чому кожна людина в Україні має право вільно 
обирати собі релігію та сповідувати її або бути атеїстом [4 ГІО 
5-4.1-3]

 – толерантно ставиться до представників різних конфесій та 
релігій, до атеїстів [4 ГІО 5-4.1-3]

 – наводить приклади просвітницької, наставницької й благо-
дійної діяльності релігійних діячів [4 ГІО 5-4.2-1];

 – дотримується основних етикетних норм і правил відвіду-
вання культових об‘єктів і музеїв [4 ГІО 2-2.3-3].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розпізнає конструкційні матеріали візуально та на дотик [4 
ТЕО 1-1.3-1];

 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлен-
ня виробу з готових елементів (використання металевих, де-
рев’яних чи пластмасових конструкторів; готових елементів з 
паперу, пластику, деревини, пінопласту та інших для макету-
вання) [4 ТЕО 1-1.3-2];

Результати навчання і пропонований зміст
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 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлен-
ня виробу (за зразком та за власним задумом), зіставляючи 
їх властивості: неткані, природні та інші матеріали [4 ТЕО 
1-1.3-3];

 – самостійно виготовляє виріб, застосовуючи технології тради-
ційних та сучасних ремесел (витинанка, аплікація, ліплення 
та інше)[4 ТЕО 2-3.2-3].

Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – обговорює в парі чи групі, навіщо людям потрібні бібліотеки, 
книги [4 MOB 1-1.1-3];

 – створює самостійні усні висловлення про враження від відві-
дування бібліотеки, книжкового магазину, книжкової вистав-
ки[4 MOB 1-1.6-6];

 – виражає свої почуття та емоції мовою мистецтва [4 MOB 
2-2.4-5];

 – визначає мету читання й обирає відповідно до неї тексти 
(книжки) (для задоволення, розваги, знаходження потрібної 
інформації) [4 MOB 2-2.5-1];

 – добирає необхідну інформацію з різних джерел: шукає її 
у довідниках, енциклопедіях, Інтернеті про професії лю-
дей, які долучилися до створення дитячої книги [4 MOB 
2-2.5-3];

 – добирає, узагальнює, систематизує, класифікує інформацію 
про письменників краю у вигляді таблиць, схем, карт пам’яті 
[4 MOB 2-2.6-3];

 – створює прості візуальні медіапродукти (книжечка, лепбук) 
про улюбленого письменника/письменника (поета/поетесу) 
чи улюблені твори [4 MOB 4-1.7-2];

 – створює прості аудіовізуальні медіатексти (відеозапис висту-
пу, вистави, екскурсії, інтерв’ю ) з допомогою вчителя / вчи-
тельки, враховує мету й аудиторію [4 MOB 4-1.7-3];

 – використовує різні форми презентації простих медіатекстів 
[4 MOB 4-3.7-4];

 – утворює в процесі мовлення відповідні граматичні форми 
числівників [4 MOB 5-4.1-4]. 

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – користується годинником і календарем для відстеження та 
планування подій свого життя [4 МАО 3-1.2-1]; 

 – виконує усно та письмово обчислення в межах мільйона в на-
вчальних і життєвих ситуаціях [4 МАО 2-4.3-1];

 – виконує додавання і віднімання іменованих чисел, множення 
і ділення на одноцифрове число іменованих чисел, поданих в 
одиницях вимірювання довжини маси, вартості і часу [4 МАО 
3- 1.2-9].

Дитячі 
бібліоте-

ки. Відомі 
письмен-

ники / 
письмен-

ниці краю
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Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – порівнює природні об’єкти за розміром, масою, кількістю 
тощо[4 ПРО 1-4.3-1];

 – пропонує та обґрунтовує власну ідею розв’язання проблеми 
[4 ПРО 3-4.4-1];

 – перевіряє свою ідею різними способами [4 ПРО 3-4.4-2];
 – використовує матеріали повторно (папір), пропонуючи влас-

ний спосіб розв’язання проблеми [4 ПРО 3-4.4-3];
 – аргументує доцільність повторного використання матеріа-

лів [4 ПРО 3-4.4-4]
Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – визначає альтернативи шкідливим звичкам (наприклад, чи-
тання книжок) [4 СЗО 2-3.1-4];

 – надає перевагу корисним формам дозвілля (наприклад, чи-
танню) [4 СЗО 2-3.4-1];

 – висловлює та аргументує власну думку, поважаючи позицію 
інших та дослухаюсь до спільних рішень [4 СЗО 3-1.4-1].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:
пояснює, що таке бібліотека і для чого вона існує [4 ГІО 3-3.3-3];

 – порівнює звичайні й електронні бібліотеки, знаходить спіль-
не й відмінне [4 ГІО 3-3.3-3];

 – розповідає про свій досвід відвідування бібліотеки та вражен-
ня [4 ГІО 3-3.3-3];

 – аналізує свою домашню бібліотеку дитячих книжок [4 ГІО 3-3.3-4];
 – розмірковує про професії людей, які долучаються до створен-

ня дитячої книги [4 ГІО 3-3.3-3];
 – долучається до колективної роботи/проекту зі створен-

ня коміксу, елементарного мультфільму (з використанням 
комп’ютерних програм) чи театральної постановки за сюже-
том твору одного з авторів краю [4 ГІО 5-1.3-1].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розпізнає конструкційні матеріали візуально та на дотик [4 
ТЕО 1-1.3-1];

 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлен-
ня виробу з готових елементів (використання металевих, де-
рев’яних чи пластмасових конструкторів; готових елементів з 
паперу, пластику, деревини, пінопласту та інших для макету-
вання) [4 ТЕО 1-1.3-2];

 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлення 
виробу (за зразком та за власним задумом), зіставляючи їх вла-
стивості: неткані, природні та інші матеріали [4 ТЕО 1-1.3-3];

 – самостійно виготовляє виріб, застосовуючи технології тради-
ційних та сучасних ремесел (витинанка, аплікація, ліплення 
та інше) [4 ТЕО 2-3.2-3].

Результати навчання і пропонований зміст
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Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – з увагою сприймає усні репліки діалогу, nepenumyє, уточнює з 
огляду на ситуацію спілкування [4 MOB 1-1.1-2];

 – створює самостійні усні висловлення про музичні твори, 
композиторів/композиторів, музикантів/музиканток, співа-
ків/співачок  свого краю, їх твори [4 MOB 1-1.6-6];

 – читає подумки та виразно вголос тексти про найдавніших 
народних співців, музикантів, композиторів та митців сучас-
ності [4 MOB 2-2.1-2];

 – розповідає, про що йдеться в тексті [4 MOB 2-2.1-3];
 – висловлює припущення про наміри автора тексту, обґрунто-

вує свої думки [4 MOB 2-2.2-6];
 – описує свої емоції, пережиті під час прослуховування Гімну 

України [4 MOB 2-2.3-1];
 – добирає необхідну інформацію з різних джерел: шукає ïï у 

словниках, довідниках, енциклопедіях, бібліотеці, Інтернеті 
[4 MOB 2-2.5-3];

 – зanиcyє текст (від руки чи за допомого клавіатури — за потре-
би) в темпі, який дає змогу записати власну думку та інфор-
мацію з різних джерел [4 MOB 3-3.1-1];

 – створює тексти зі щоденного життя (запрошення, оголошен-
ня, афіші тощо) з дотриманням типових ознак жанру [4 MOB 
3-3.1-7];

 – записує свою думку про предмет висловлення, формулює за-
питання та відповіді під час письмового спілкування [4 MOB 
3-3.1-3];

 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючись 
норм літературної мови, за потреби звертається до словників 
[4 MOB 3-3.1-7];

 – визначає роль елементів форми (голос, музичний супровід, 
фонові шуми, спецефекти тощо) для розуміння змісту [4 MOB 
4- 1.4-3]. 

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – знаходить дріб від числа та число за величиною його дробу 
[4 МАО 2-4.3-4];

 – розв’язує різними способами проблемну ситуацію, вико-
ристовуючи наявні дані [4 МАО 5-2.3-1].

 – Природнича освітня галузь 
 – Здобувач/здобувачка освіти:
 – розповідає про винаходи та винахідників, пояснює вплив 

їхніх ідей на повсякденне життя та збереження довкілля [4 
ПРО 3-3.3- 1];

 – застосовує предметні моделі, малюнки, схеми, графіки, тек-
сти для пояснення явищ і об’єктів природи [4 ПРО 1-2.2-1];

 – готує повідомлення / презентації і представляє їх [4 ПРО 1- 
2.2-2].

Компо-
зитори 

/ компо-
зиторки 

краю. 
Співаємо 
про нашу 
Батьків-

щину 
різними 
мовами
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Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – зіставляє пережиті під час прослуховування (виконання) му-
зики чи пісні почуття та емоції із власним емоційно-чуттє-
вим досвідом, пояснює, як емоції впливають на його / її стан 
та стан інших [4 СЗО 2-3.3-2];

 – пояснює, як музика впливає на здоров’я людини [4 СЗО 2-3.3-6];
 – надає перевагу корисним формам дозвілля (наприклад, слу-

хання музики) [4 СЗО 2-3.4-1];
 – використовує різні способи зняття втоми (наприклад, за до-

помогою музики) [4 СЗО 2-4.1-2].
Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розмірковує про цінність розмаїття фольклору різних народів 
та цінність культурного різноманіття краю [4 ГІО 2-7.1-2];

 – цікавиться іншомовними піснями, поширеними в регіоні, й 
намагається їх співати разом із носіями мов [4 ГІО 5-8.3-5];

 – з повагою ставиться до рідної культури, культури своїх сусі-
дів, усього народу України [4 ГІО 3-3.1-2];

 – ідентифікує себе як громадянина/громадянку України [4 ГІО 
5-8.3-1].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розпізнає конструкційні матеріали візуально та на дотик [4 
ТЕО 1-1.3-1];

 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлен-
ня виробу з готових елементів (використання металевих, де-
рев’яних чи пластмасових конструкторів; готових елементів з 
паперу, пластику, деревини, пінопласту та інших для макету-
вання) [4 ТЕО 1-1.3-2];

 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлення 
виробу (за зразком та за власним задумом), зіставляючи їх вла-
стивості: неткані, природні та інші матеріали [4 ТЕО 1-1.3-3];

 – самостійно виготовляє виріб, застосовуючи технології тради-
ційних та сучасних ремесел (витинанка, аплікація, ліплення 
та інше)[4 ТЕО 2-3.2-3].

Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – з увагою сприймає усні репліки діалогу, пepeпитyє, уточнює з 
огляду на ситуацію спілкування [4 MOB 1-1.1-2];

 – ініціює дискусію щодо такого явища як графіті, мурали, ви-
словлюючи власні погляди і слухаючи інших [4 MOB 1-1.6-3];

 – розповідає сусіду/сусідці по парті чи у групі, що знає про про-
фесію художника на основі почутого/ побаченого/ прочита-
ного [4 MOB 1-1.6-6];

 – читає подумки та виразно вголос тексти про творчість дея-
ких митців і мисткинь свого краю [4 MOB 2-2.1-2];

Худож-
ники та 

художни-
ці нашого 

краю
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Результати навчання і пропонований зміст
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 – добирає необхідну інформацію з різних джерел: шукає її у 
словниках, довідниках, енциклопедіях, бібліотеці, Інтернеті 
про художників/художниць рідного краю, їх твори [4 MOB 
2-2.5-3];

 – добирає і впорядковує потрібну інформацію у вигляді схем [4 
MOB 2-2.6-3];

 – створює тексти зі щоденного життя (запрошення, оголошен-
ня, афіші тощо) з дотриманням типових ознак жанру [4 MOB 
3-3.1-3];

 – використовує відповідні емотикони для вираження особи-
стих емоцій [4 MOB 3-3.2-2];

 – визначає роль елементів форми (кольори) для розуміння змі-
сту [4 MOB 4-1.4-3];

 – створює прості візуальні медіапродукти (фото, листівка, ко-
мікс, книжечка, стіннівка, колаж тощо) самостійно та в групі, 
ураховує мету й аудиторію [4 MOB 4-1.7-2];

 – ділиться враженнями від відвідування художнього музею чи 
виставки, створює прості аудіовізуальні медіатексти (відеоза-
пис з виставки, екскурсії з музею, інтерв’ю) з допомогою вчи-
теля / вчительки, враховує мету й аудиторію [4 MOB 4-1.7-3];

 – з’ясовує будову слова; утворює нові слова, пояснює роль закін-
чень, значення префіксів і суфіксів для правильного вживан-
ня слів усно та на письмі [4 MOB 5-4.1-1];

 – утворює в процесі мовлення відповідні граматичні форми 
слів різних частин мови [4 MOB 5-4.1-4];

 – поширює речення різними членами відповідно до комуніка-
тивної стратегії [4 MOB 5-4.1-6];

 – складає та розгадує кросворди з ключовим словом «мисте-
цтво» [4 MOB 5-4.2-1]. 

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – упорядковує та узагальнює об’єкти навколишнього світу за 
однією або декількома ознаками [4 МАО 1-4.1-1];

 – порівнює та класифікує об’єкти навколишнього світу за одні-
єю або декількома ознаками [4 МАО 1-4.1-2];

 – моделює геометричні фігури із підручного матеріалу [4 МАО 
4- 4.6-1];

 – виконує додавання і віднімання іменованих чисел, множення 
і ділення на одноцифрове число іменованих чисел [4 МАО 3- 
1.2-9].

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розповідає про винаходи художників, пояснює вплив їхніх 
ідей на повсякденне життя та збереження довкілля [4 ПРО 
3-3.3- 1]

 – відповідально діє в природі [4 ПРО 2-3.1-1];
 – визначає важливість того, що вивчає про довкілля [4 ПРО 

2-3.1-2];
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 – висловлює свою думку стосовно того, що вивчає про довкілля, 
обґрунтовує її [4 ПРО 2-3.1-3];

 – пояснює взаємозв’язки між об’єктами живої і неживої приро-
ди [4 ПРО 2-3.1-4];

 – порівнює природні об’єкти за розміром, масою, кількістю 
тощо [4 ПРО 1-4.3-1];

 – описує властивості об’єктів дослідження [4 ПРО 1-1.5-1];
 – встановлює зв’язки між об’єктами і явищами природи [4 

ПРО 1-1.5-2];
 – з’ясовує, за яких умов відбуваються зміни [4 ПРО 1-1.5-3].

Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – зіставляє пережиті під час перегляду творів мистецтва  по-
чуття та емоції із власним емоційно-чуттєвим досвідом, по-
яснює, як емоції впливають на його / її стан та стан інших [4 
СЗО 2-3.3-2];

 – пізнає себе і навколишній світ через сприйняття творів мис-
тецтва, пояснює, як твори мистецтва впливають на здоров’я 
людини [4 СЗО 2-3.3-6];

 – надає перевагу корисним формам дозвілля (наприклад, ма-
люванню) [4 СЗО 2-3.4-1];

 – використовує різні способи зняття втоми (наприклад, за до-
помогою малювання) [4 СЗО 2-4.1-2].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – називає художників рідного краю [4 ГІО 5-1.1-1];
 – усвідомлює значення національної і світової культурної спад-

щини для збагачення власного духовного світу [4 ГІО 5-1.3-3];
 – відвідує виставки та художні музеї, дотримується правил по-

ведінки [4 ГІО 2-7.2-3];
 – ініціює або бере участь у підготовці й проведенні виставки ма-

люнків, картин своїх однокласників та однокласниць та їхніх 
батьків у своєму класі чи школі [4 ГІО 2-7.1-6];

 – розмірковує й дискутує в класі щодо того, навіщо «прикра-
шати» будівлі свого населеного пункту графіті та написами 
на стінах; про теми муралів, які можна запропонувати зроби-
ти у своїй громаді [4 ГІО 1-6.2-4].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – самостійно виконує знайомі технологічні операції з конструк-
ційними матеріалами (використання паперу, ниток, ткани-
ни, природного матеріалу, пластиліну, пласких матеріалів; 
склеювання, складання, зв’язування тощо) [4 ТЕО 1-1.1-4];

 – спільно з дорослими чи самостійно розраховує приблизну 
кількість необхідних ресурсів для виготовлення виробу [4 
ТЕО 4-3.1-1];

 – самостійно робить припущення про потрібну кількість мате-
ріалів для виконання простого завдання [4 ТЕО 4-3.1-2]

Результати навчання і пропонований зміст
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 – самостійно дотримується безпечних прийомів праці під час 
використання інструментів та пристосувань (використання 
клею, інструментів та пристосувань з гострими частинами) 
[4 ТЕО 2-4.3-1];

 – задумує об’єкт праці для виготовлення[4 ТЕО 1-1.1-1];
 – прогнозує результат власної діяльності[4 ТЕО 1-1.1-2].

 Мовно-літературна освітня галузь 
 – Здобувач/здобувачка освіти:
 – вступає і підтримує діалог на теми, пов’язані з орнамента-

ми, їх видами, використанням у давнину та у житті сучасної 
людини [4 MOB 1-1.6-1];

 – наводить аргументи на захист власної думки та ілюструє її 
прикладами [4 MOB 1-1.6-2];

 – розповідає (докладно, стисло або вибірково), про що йдеться 
в тексті [4 MOB 2-2.1-3];

 – відтворює фактичну інформацію з тексту [4 MOB 2-2.1-6];
 – зіставляє прочитане із власним життєвим досвідом [4 MOB 

2-2.1-9];
 – добирає та створює ілюстративний матеріал до художнього 

тексту про орнаменти різних культур, нашого краю [4 MOB 
2-2.6-1];

 – визначає мету мультфільму про вишивку – винахід українців, 
пояснює, кому він адресований, виокремлює цікаву для себе 
інформацію  [4 MOB 4-1.4-1];

 – визначає правдоподібність описаних подій i тверджень з ме-
діатексту, виходячи з власного досвіду [4 MOB 4-1.4-2];

 – пояснює, чи змінилося під впливом медіатексту власне уяв-
лення або думки про предмет повідомлення і як саме [4 MOB 
4-1.5-4];

 – вправно будує речення, зважаючи на мету висловлювання  [4 
MOB 5-4.1-5];

 – поширює речення різними членами відповідно до комуніка-
тивної стратегії [4 MOB 5-4.1-6].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розпізнає і класифікує за істотними ознаками геометричні фі-
гури, визначає їх елементи [4 МАО 4-4.5-1];

 – визначає знайомі геометричні фігури у фігурах складної кон-
фігурації, на предметах навколишнього середовища, малюн-
ках [4 МАО 4-4.5-3]; 

 – моделює геометричні фігури із підручного матеріалу [4 МАО 
4-4.6-1]. 

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – порівнює природні об’єкти за розміром, масою, кількістю 
тощо[4 ПРО 1-4.3-1];

 – визначає ознаки живого у рослин, тварин і грибів[4 ПРО 1-4.3-2];

Орнамен-
ти різних 
культур 
у давни-
ну та в 

сучасному 
мистецтві 

краю

23
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 – формулює проблему, визначає відоме і невідоме в ній[1 ПРО 
1- 4.2-1];

 – знаходить шляхи вирішення проблеми й вирішує її[4 ПРО 
1- 4.2-2];

 – добирає докази правильності суджень [4 ПРО 1-4.2-3].
Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – надає перевагу корисним формам дозвілля (наприклад, ство-
рення орнаментів) [4 СЗО 2-3.4-1];

 – використовує різні способи зняття втоми (за допомогою 
створення авторського орнаменту) [4 СЗО 2-4.1-2];

 – прагне шукати і пропонувати нові ідеї щодо створення 
різних видів орнаментів для виробів із глини, дерева, ка-
меню, металу, тканини, шкіри тощо, аналізує, якого успі-
ху досягнуто у виконанні завдання і які були труднощі [4 
СЗО 3-2.2-2];                                                    

 – поводиться дбайливо з матеріальними цінностями (власни-
ми, своєї родини, школи, міста) [4 СЗО 3-2.3-2].                                                                                         

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розмірковує про різні символи і знаки, які зашифровані в 
орнаменті [4 ГІО 3-3.1-5];

 – пробує «читати» орнаменти народної вишивки [4 ГІО 3-3.1-5];
 – усвідомлює значення національної і світової культурної спад-

щини для збагачення власного духовного світу [4 ГІО 3-2.1].
Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – самостійно виконує знайомі технологічні операції з кон-
струкційними матеріалами (використання паперу, ниток, 
тканини, природного матеріалу, пластиліну, пласких ма-
теріалів; склеювання, складання, зв’язування тощо) [4 
ТЕО 1-1.1-4];

 – спільно з дорослими чи самостійно розраховує приблизну 
кількість необхідних ресурсів для виготовлення виробу [4 
ТЕО 4-3.1-1];

 – самостійно робить припущення про потрібну кількість 
матеріалів для виконання простого завдання [4 ТЕО 
4-3.1-2]

 – самостійно дотримується безпечних прийомів праці під час 
використання інструментів та пристосувань (використання 
клею, інструментів та пристосувань з гострими частинами) 
[4 ТЕО 2-4.3-1];

 – задумує об’єкт праці для виготовлення [4 ТЕО 1-1.1-1];
 – прогнозує результат власної діяльності [4 ТЕО 1-1.1-2].

Результати навчання і пропонований зміст
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Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – обговорює усне повідомлення про ляльку в парі або групі для 
пошуку додаткових аргументів або спростування наведених 
[4 MOB 1-1.1-3];

 – зіставляє почуте з власним досвідом [4 MOB 1-1.1-4];
 – передає зміст повідомлення за допомогою асоціативних схем  

[4 MOB 1-1.2-2];
 – створює власне висловлення про ляльковий театр, театраль-

них ляльок на основі почутого/ побаченого/ прочитаного [4 
MOB 1-1.6-6];

 – описує свої емоції, пережиті під час перегляду вистави [4 
MOB 2-2.3-1];

 – добирає необхідну інформацію з різних джерел: шукає її у 
словниках, довідниках, енциклопедіях, бібліотеці, Інтернеті 
про художні та мультиплікаційні фільми, зроблені на україн-
ських студіях [4 MOB 2-2.5-3];

 – добирає та створює ілюстративний матеріал до тексту про 
види театральних ляльок [4 MOB 2-2.6-1];

 – визначає мету мультфільму, пояснює, кому він адресований 
[4 MOB 4-1.4-1];

 – створює прості візуальні медіапродукти (книжечка, колаж, 
лепбук) про автора улюбленого мультфільму [4 MOB 4-1.7-2];

 – добирає, працюючи в групі, аудіосупровід до вистави серед 
запропонованих музичних фрагментів [4 MOB 6-2.3-2];

 – створює, працюючи в групі, п’єсу на основі відомого твору 
(інсценізована казка, казка, казка на новий лад тощо) [4 MOB 
6-2.7-1];

 – імпровізує, використовуючи голос і мову тіла (міміку, жести, 
поставу, рухи) для виконання запропонованої/обраної ролі, 
надає варіанти несловесних засобів (міміку, жести, поставу, 
рухи) і пояснює, чому обраний один із них [4 MOB 6-2.7-2];

 – створює, працюючи в групі, фотозвіт для шкільної газети 
чи сайту про підготовку мультфільму, вистави або про муль-
тфільм, виставу [4 MOB 6-3.1-2];

 – створює в групі театральну програмку, запрошення [4 MOB 
6-3.1-3].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – користується годинником і календарем для відстеження та 
планування подій свого життя [4 МАО 3-1.2-1]; 

 – знаходить дріб від числа та число за величиною його дробу 
[4 МАО 2-4.3-4];

 – виконує додавання і віднімання іменованих чисел, множення 
і ділення на одноцифрове число іменованих чисел, поданих в 
одиницях вимірювання вартості і часу [4 МАО 3- 1.2-9].

Ляльки й 
лялькові 
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Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – аналізує умови та послідовність кроків, здійснюючи дослі-
дження[4 ПРО 1-1.6-1];

 – застосовує відповідні матеріали, засоби, обладнання, прила-
ди [4 ПРО 1-1.4-2];

 – виготовляє моделі для досліджень [4 ПРО 1-1.4-3];
 – порівнює різні методи дослідження[4 ПРО 1-1.6-2];
 – виявляє причини невдач і пропонує шляхи їх виправлення [4 

ПРО 1-1.6-3];
 – оцінює чинники, які привели до успіху [4 ПРО 1-1.6-4].

Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – аналізує зусилля на шляху до успіху на прикладах відомих 
людей (мультиплікаторів, акторів) [4 СЗО 3-2.2-3];

 – ділиться враженнями від побаченого і почутого в театрі, кі-
нотеатрі, пояснює, як позитивні емоції впливають на життя 
людини [4 СЗО 3-3.4-2];

 – розповідає, навіщо люди ходять до театрів та в кіно, складає 
перелік речей, необхідних для життя, і тих, від яких  можна 
відмовитися [4 СЗО 3-4.3-2];

 – працює у групі, розуміючи важливість досягнення спільного 
результату [4 СЗО 3-4.7-3].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розмірковує над тим, люди яких професій працювали над 
створенням мультфільму або кінофільму [4 ГІО 4-5.1-1];

 – дотримується правил поведінки в театрі та інших місцях 
відпочинку [4 ГІО 2-2.3-2];

 – цінує культурне розмаїття в галузі кіномистецтва [4 ГІО 
2-7.1-4].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – створює та оздоблює виріб, дотримуючись логічної послі-
довності, за зразком чи власним задумом із різних конструк-
ційних матеріалів та повторно використовуючи матеріали[4 
ТЕО 1-1.4-5];

 – самостійно створює виріб за зразком (шаблоном) та влас-
ним задумом із використанням паперу, картону, ниток, 
природних матеріалів (предметні та сюжетні аплікації 
з природного матеріалу, нескладні сюжетні композиції, 
вироби в техніці орігамі, макети виробів із штучних ма-
теріалів та картону, вироби об’ємної форми з паперу) [4 
ТЕО 1-1.4-6].

Результати навчання і пропонований зміст
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Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – обговорює усне повідомлення про засоби передачі і джерела 
інформації в давнину і сьогодні в парі або групі для пошуку 
додаткових аргументів або спростування наведених [4 MOB 
1-1.1-3];

 – зіставляє почуте з власним досвідом [4 MOB 1-1.1-4];
 – виокремлює інформацію для створення власного висловлен-

ня про Укрпошту, Нову пошту [4 MOB 1-1.3-1];
 – наводить аргументи на захист власної думки та ілюструє її 

прикладами [4 MOB 1-1.6-2]; 
 – ініціює дискусію про небезпеки під час передачі інформа-

ції, висловлюючи власні погляди i слухаючи інших [4 MOB 
1-1.6-3];

 – у дружелюбній формі висловлює своє ставлення до думок ін-
ших учасників дискусії [4 MOB 1-1.6-4];

 – добирає словесні й несловесні засоби для передачі інформації  
[4 MOB 1-1.7-1];

 – добирає необхідну інформацію з різних джерел: шукає її у 
словниках, довідниках, енциклопедіях, бібліотеці, Інтернеті 
[4 MOB 2-2.5-3];

 – систематизує та узагальнює необхідну інформацію у вигляді 
схем [4 MOB 2-2.6-3];

 – створює повідомлення для Інтернет-спілкування, дотриму-
ючись норм етикету онлайнового спілкування (нетикету) [4 
MOB 3-3.2-1];

 – використовує відповідні емотикони для вираження особи-
стих емоцій [4 MOB 3-3.2-2];

 – складає ребуси до слова «інформація»  [4 MOB 5-4.2-1].
Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним 
шляхом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі, їх 
розв’язання різними способами з опорою на прості матема-
тичні моделі [4 МАО 5-1.2-2];

 – порівнює іменовані числа, подані в одиницях довжини, маси, 
місткості (об’єму), часу, температури, вартості [4 МАО 3-1.2-
6]; 

 – перетворює іменовані числа, виражені в одиницях двох най-
менувань [4 МАО 3-1.2-7]; 

 – застосовує співвідношення між одиницями вимірювання ве-
личин під час розв’язування практично зорієнтованих задач 
[4 МАО 3-1.2-8];

 – виконує додавання і віднімання іменованих чисел, множення 
і ділення на одноцифрове число іменованих чисел, поданих в 
одиницях вимірювання довжини маси, вартості і часу [4 МАО 
3- 1.2-9].
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Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – пропонує та обґрунтовує власну ідею розв’язання проблеми 
[4 ПРО 3-4.4-1];

 – перевіряє свою ідею різними способами [4 ПРО 3-4.4-2];
 – правильно використовує пристрої для пошуку і здобуття ін-

формації природознавчого змісту [4 ПРО 1-2.1-1];
 – самостійно добирає та поширює необхідну інформацію приро-

дознавчого змісту [4 ПРО 1-2.1-2];
 – порівнює інформацію природничого змісту з відомих їй / 

йому та запропонованих джерел [4 ПРО 1-2.1-3];
 – перевіряє достовірність інформації природничого змісту [4 

ПРО 1-2.1-4]
Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – пояснює важливість інформації для людини, аналізує корисні 
та шкідливі впливи (ЗМІ, соцмережі, Інтернет тощо) на вибір 
безпечної поведінки [4 СЗО 1-3.3-1];                                

 – розмірковує над цінністю інформації, над відповідальністю 
за створення або поширення неперевіреної чи неправдивої 
інформації, аналізує вплив засобів масової інформації на по-
чуття, поведінку, настрій [4 СЗО 2-3.3-3];

 – визначає способи впливу засобів масової інформації на вибір 
здорової поведінки [4 СЗО 2-3.3-7];

 – вирізняє інформацію, корисну для збереження здоров’я, на 
пакуваннях та етикетках (складники, дата виготовлення, 
термін придатності тощо) [4 СЗО 2-4.2-1];

 – розуміє необхідність критичного ставлення до інформації, а 
також її перевірки за допомогою різних джерел інформації, 
визначає достовірні джерела інформації про харчування [4 
СЗО 2-4.2-2].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – пояснює, як у давнину люди зберігали і передавали інформа-
цію [4 ГІО 3-3.1-1]

 – порівнює давні і сучасні способи та засоби передачі інформації 
[4 ГІО 3-3.1-1]

 – розповідає про літописи та літописців, сімейні архіви, фото-
графії, щоденники, травелоги в соціальних мережах тощо [4 
ГІО 5-1.1-1].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – створює та оздоблює виріб, дотримуючись логічної послі-
довності, за зразком чи власним задумом із різних конструк-
ційних матеріалів та повторно використовуючи матеріали[4 
ТЕО 1-1.4-5];

Результати навчання і пропонований зміст
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 – самостійно створює виріб за зразком (шаблоном) та власним 
задумом із використанням паперу, картону, ниток, природ-
них матеріалів (предметні та сюжетні аплікації з природного 
матеріалу, нескладні сюжетні композиції, вироби в техніці 
орігамі, макети виробів із штучних матеріалів та картону, ви-
роби об’ємної форми з паперу)  [4 ТЕО 1-1.4-6].

Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розповідає, про газети, які читають у родині; наводить аргу-
менти на захист власної думки та ілюструє її прикладами [4 
MOB 1-1.6-2];

 – створює власне висловлення на основі почутого/побаченого/ 
прочитаного, що таке газета, навіщо її придумали, що вона 
може зробити [4 MOB 1-1.6-6];

 – розрізняє в тексті факти i судження, знаходить між ними 
зв’язок [4 MOB 2-2.2-5];

 – розпізнає стиль тексту i пояснює, як він впливає на сприй-
мання інформації [4 MOB 2-2.2-9];

 – оцінює правдоподібність описаних подій i тверджень із тек-
сту, спираючись на свої уявлення про світ i власний досвід [4 
MOB 2-2.4-1];

 – систематизує та узагальнює інформацію про те, як робить-
ся газета, про професії людей, які працюють у газеті [4 MOB 
2-2.6-3];

 – узагальнює, систематизує, класифікує інформацію з тексту 
про маршрут подорожі [4 MOB 2-2.6-3];

 – визначає, чи відповідає створений текст меті, перевіряє гра-
мотність написаного [4 MOB 3-3.3-1];

 – удосконалює власний письмовий текст, знаходить і виправ-
ляє помилки, редагує зміст тексту [4 MOB 3-3.3-2];

 – висловлює, за підтримки вчителя, поради щодо можливого 
вдосконалення тексту [4 MOB 3-3.3-4];

 – створює, працюючи в групі, газету про подорож, ураховує 
мету й аудиторію; oпиcyє враження від змісту i форми медіа-
тексту [4 MOB 4-2.4-1];

 – створює повідомлення для газети, вправно будуючи речен-
ня, зважаючи на мету висловлювання  [4 MOB 5-4.1-5];

 – експериментує із власними текстами, стилізує їх, наприклад, 
трансформуючи речення, додаючи епітети, порівняння тощо 
[4 MOB 5-4.2-3];

 – розпізнає уривок із власного тексту серед запропонованих 
уривків і пояснює характерні ознаки власного мовлення [4 
MOB 5-4.2-4]. 

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – читає, знаходить, аналізує, порівнює інформацію, подану в 
таблицях, графіках, на схемах, діаграмах [4 МАО 5-1.2-1];

Як читати 
медіа-
текст і 
працю-
вати з 

інформа-
цією

27-28
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 – описує проблемні життєві ситуації, які ґрунтуються на кон-
кретних даних, за допомогою групи величин, пов’язаних між 
собою [4 МАО 5-1.2-2];

 – добирає дані, необхідні й достатні для розв’язання проблем-
ної ситуації [4 МАО 5-2.3-1];

 – розв’язує різними способами проблемну ситуацію, вико-
ристовуючи наявні дані [4 МАО 5-2.3-3].

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – визначає сторони горизонту [4 ПРО 1-4.1-2];
 – читає (тлумачить) план і карту [4 ПРО 1-4.1-3];
 – застосовує предметні моделі, малюнки, схеми, графіки, тек-

сти для пояснення явищ і об’єктів природи[4 ПРО 1-2.2-1]; 
 – готує повідомлення / презентації і представляє їх[4 ПРО 1- 

2.2-2];
 – використовує матеріали (пластмасу, гуму, скло, метал, папір) 

відповідно до їхніх властивостей [4 ПРО 3-3.2-2].
Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – відповідально та екологічно використовує можливості со-
цмереж, пояснює важливість інформації для людини, аналі-
зує корисні та шкідливі впливи ЗМІ на вибір безпечної пове-
дінки [4 СЗО 1- 3.3-1];

 – розмірковує над цінністю інформації, над відповідальністю 
за створення або поширення неперевіреної чи неправдивої 
інформації, аналізує вплив засобів масової інформації на по-
чуття, поведінку, настрій [4 СЗО 2-3.3-3];

 – вчиться критично ставитися до інформаційного повідом-
лення, визначає достовірні джерела інформації (наприклад, 
про харчування) [4 СЗО 2-4.2-2];

 – висловлює та аргументує власну думку з приводу прослу-
ханих/переглянутих простих медіатекстів (світлини, муль-
тфільми, комп‘ютерні ігри, реклама тощо), поважаючи пози-
цію  інших та дослухаюсь до спільних рішень [4 СЗО 3-1.4-1];

 – створює самостійно або разом з однолітками інформаційне 
повідомлення, новину або часопис, працює у групі, розуміючи 
важливість досягнення спільного  результату [4 СЗО 3-4.7-3].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – обговорює різні наслідки використання інформаційних тех-
нологій у школі, на вулиці, вдома тощо [4 ГІО 3-3.3-3];

 – обстоює своє право на самовираження [4 ГІО 1-6.2-1].
Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – читає, розуміє та аналізує графічні зображення схем, до-
тримується їх у процесі роботи (використання технологічних 
карт, графічних зображень, малюнків) [4 ТЕО 2-1.2-1];

Результати навчання і пропонований зміст
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 – розмічає прямі лінії на папері і картоні[4 ТЕО 2-1.2-2];
виконує прості геометричні побудови за зразком чи творчим за-
думом [4 ТЕО 2-1.2-3];
економно використовує матеріали під час виготовлення виробу 
[4 ТЕО 2-3.2-1].
Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:
 – вступає і підтримує діалог про туризм у регіоні [4 MOB 1-1.6-1];
 – розповідає, чим приваблює туристів наш регіон, наводить ар-

гументи на захист власної думки та ілюструє її прикладами 
[4 MOB 1-1.6-2];

 – створює власне висловлення на основі почутого/побаченого/ 
прочитаного, обговорює у парі (групі), люди яких професій 
працюють у туристичній галузі [4 MOB 1-1.6-6];

 – добирає необхідну інформацію з різних джерел: шукає ïï у 
словниках, довідниках, енциклопедіях, бібліотеці, Інтернеті 
[4 MOB 2-2.5-3];

 – узагальнює, систематизує, класифікує інформацію з тексту 
у вигляді таблиць, схем працюючи у групі, розробляє корот-
котривалі екскурсійні маршрут населеним пунктом, у якому 
живе [4 MOB 2-2.6-3];

 – створює власний текст, використовуючи елементи кількох 
прочитаних текстів про цікаві заходи, свята, фестивалі, що 
проходять у регіоні [4 MOB 2-2.7-3];

 – зanиcyє текст (від руки чи за допомогою клавіатури — за по-
треби) в темпі, який дає змогу записати власну думку та ін-
формацію з різних джерел [4 MOB 3-3.1-1];

 – створює тексти зі щоденного життя (запрошення на екскур-
сію, оголошення про екскурсію, правила поведінки, яких по-
трібно дотримуватися під час екскурсії) з дотриманням типо-
вих ознак жанру [4 MOB 3-3.1-3];

 – створює повідомлення для Інтернет-спілкування, дотримуючися 
норм етикету онлайнового спілкування (нетикету) [4 MOB 3-3.2-1];

 – використовує відповідні емотикони для вираження особи-
стих емоцій [4 MOB 3-3.2-2];

 – визначає, чи відповідає створений текст меті, перевіряє гра-
мотність написаного [4 MOB 3-3.3-1];

 – визначає мету простого медіатексту (усна реклама, аудіокни-
га, відео), пояснює, кому він адресований [4 MOB 4-1.4-1];

 – створює прості аудіальні медіапродукти (презентує роботу 
групи, робить оголошення зі сцени, повідомляє новини через 
гучномовець тощо) самостійно та в групі [4 MOB 4-1.7-1];

 – працюючи в групі чи самостійно, створює прості візуальні медіа-
продукти (книжечка, стіннівка, колаж, лепбук) про професії людей, 
які працюють у туризмі, ураховує мету й аудиторію [4 MOB 4-1.7-2];

 – обґрунтовує пунктограми (у межах вивченого) для правиль-
ного  оформлення висловлення на письмі [4 MOB 5-4.1-8].

Наш край 
гостин-

ний. 
Туризм у 

регіоні

29
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Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – описує і складає маршрути для подорожей, використовуючи 
відповідну математичну лексику, знаки, які пов’язані з на-
прямом і поворотом [4 МАО 4-4.4-1]; 

 – переміщується (реально і віртуально) визначеним маршру-
том [4 МАО 4-4.4-2];

 – використовує різні мірки для вимірювання величин й записує 
результати вимірювання величин, використовуючи одиниці 
вимірювання та співвідношення між ними [4 МАО 3-4.7-1];

 – оперує грошима в ситуації купівлі-продажу [4 МАО 3-1.2-2]. 
Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – орієнтується на місцевості за Сонцем, компасом, місцевими 
ознаками [4 ПРО 1-4.1-1];

 – визначає сторони горизонту [4 ПРО 1-4.1-2];
 – читає (тлумачить) план і карту [4 ПРО 1-4.1-3];
 – застосовує предметні моделі, малюнки, схеми, графіки, тек-

сти для пояснення явищ і об’єктів природи[4 ПРО 1-2.2-1]; 
 – готує повідомлення / презентації і представляє їх[4 ПРО 1- 

2.2-2];
 – пропонує та обґрунтовує власну ідею розв’язання пробле-

ми[4 ПРО 3-4.4-1];
 – перевіряє свою ідею різними способами[4 ПРО 3-4.4-2].

Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – цікавиться, які можливості для активного відпочинку має 
рідний край, здійснює пошук відповідної інформації; аналі-
зує якість свого життя за деякими фізичними ознаками (ак-
тивність, утома, відпочинок, сон тощо) [4 C3O 3-3.4-1];

 – планyє власний режим розумової праці та відпочинку [4 C3O 
3-4.1-1];

 – пропонує ідеї для розвитку туристичного потенціалу регіону; 
оцінює раціональність подорожі, орієнтуючись на ïï корис-
ність та ціну [4 C3O 3-4.5-1];

 – розробляє елементарні одноденні екскурсійні маршрути для 
своєї родини, однокласників/однокласниць, іноземних гос-
тей;

 – nponoнyє рішення щодо економії грошей, матеріальних цін-
ностей та природних ресурсів [4 C3O 3-4.5-3].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розповідає, навіщо за старих часів і сьогодні люди приїздять 
до нашого регіону [4 ГІО 3-2.1-2];

 – розмірковує над тим, люди яких професій працюють у турис-
тичній індустрії [4 ГІО 3-2.1-2];

 – дотримується правил поведінки й техніки безпеки під час 
пішохідних та автобусних екскурсій [4 ГІО 3-2.1-4];

Результати навчання і пропонований зміст
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 – демонструє повагу до інших та позитивне ставлення до етно-
культурних відмінностей, відкритість до культурного різно-
маніття; використовує засоби мистецтв (вірш, сценка, малю-
нок тощо) для вираження свого ставлення до історичної події 
/ постаті [4 ГІО 5- 4.2-2].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:
читає, розуміє та аналізує графічні зображення схем, дотри-
мується їх у процесі роботи (використання технологічних карт, 
графічних зображень, малюнків) [4 ТЕО 2-1.2-1];
розмічає прямі лінії на папері і картоні [4 ТЕО 2-1.2-2];
виконує прості геометричні побудови за зразком чи творчим за-
думом [4 ТЕО 2-1.2-3];
економно використовує матеріали під час виготовлення виробу 
[4 ТЕО 2-3.2-1].
Мовно-літературна галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – складає усне висловлення про традиції приймати гостей у ро-
дині [4 MOB 1-1.6-6];

 – читає подумки та виразно вголос тексти про традиції гос-
тинності у регіоні [4 MOB 2-2.1-2];

 – зіставляє прочитане із власним життєвим досвідом [4 MOB 
2-2.1-9];

 – формулює під час i після читання тексту запитання для мож-
ливої дискусії [4 MOB 2-2.2-7];

 – складає письмове висловлення про якості гостинної людини 
[4 MOB 3-3.1-2];

 – на основі прочитаного розповідає про основні правила євро-
пейського етикету [4 MOB 2-2.2-7];

 – висловлює свій погляд на предмет обговорення [4 MOB 1-1.6-
6];

 – узагальнює, систематизує, класифікує інформацію з тексту 
про гостинність [4 MOB 6-2.7-1];

 – вправно будує речення, зважаючи на мету висловлювання  [4 
MOB 5-4.1-5];

 – записує рідною мовою прислів’я про гостинність [2 MOB 
5-4.2-2];

 – створює тексти зі щоденного життя (запрошення на свято) з 
дотриманням типових ознак жанру [4 MOB 3-3.1-3];

 – створює, працюючи в групі, п’єсу на основі відомого твору 
(інсценізована казка, казка, казка на новий лад тощо) про 
гостинність [4 MOB 6-2.7-1];

 – імпровізує, використовуючи голос i мову тіла (міміку, жести, 
поставу, рухи) для виконання запропонованої/ обраної ролі, 
надає варіанти несловесних засобів (міміку, жести, поставу, 
рухи) i пояснює, чому обраний один із них [4 MOB 6-2.7-2].

Ми – 
привітні 

господарі/
господині 
та гостин-

ні друзі
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Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – знаходить дріб від числа та число за величиною його дробу 
[4 МАО 2-4.3-4];

 – описує проблемні життєві ситуації, які ґрунтуються на кон-
кретних даних, за допомогою групи величин, пов’язаних між 
собою [4 МАО 5-1.2-2];

 – добирає дані, необхідні й достатні для розв’язання проблем-
ної ситуації [4 МАО 5-2.3-1];

 – розв’язує різними способами проблемну ситуацію, вико-
ристовуючи наявні дані [4 МАО 5-2.3-3].

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – відповідально діє в природі [4 ПРО 2-3.1-1];
 – визначає важливість того, що вивчає про довкілля [4 ПРО 

2-3.1-2];
 – висловлює свою думку стосовно того, що вивчає про довкілля, 

обґрунтовує її [4 ПРО 2-3.1-3];
 – пояснює взаємозв’язки між об’єктами живої і неживої приро-

ди [4 ПРО 2-3.1-4];
 – встановлює за показаннями лічильників витрати води, газу, 

електроенергії родиною за місяць [4 ПРО 2-3.4-1];
 – пропонує власні шляхи зменшення витрат природних ресур-

сів [4 ПРО 2-3.4-2];
 – сортує сміття на паперове, пластикове тощо і пояснює, наві-

що це робить [4 ПРО 2-3.4-3].
Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – застосовує у відповідних ситуаціях етикетну лексику гостин-
ності, пояснює, як позитивні емоції впливають на життя лю-
дини [4 C3O 3-3.4-2];

 – називає якості гостинного господаря; конструктивно взаємо-
діє з гостями, досліджує особисті відносини [4 СЗО 2- 2.2-1]; 

 – висловлює та аргументує власну думку, поважаючи позицію 
інших та дослухаюсь до спільних рішень [4 C3O 3-1.4-1];

 – робить вибір, орієнтуючись на доброчинність, і пояснює його 
[4 СЗО 3-1.4-4]; 

 – спілкується, щоб висловити свої емоції та вдячність [4 C3O 
3- 1.4-7];

 – моделює власну поведінку на основі досвіду інших людей [4 
C3O 3-4.6-1].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – описує узвичаєні правила прийому гостей у своїй родині [4 
ГІО 2-7.1-3];

 – порівнює правила прийому гостей у різних культурах краю із 
сучасним європейським етикетом [4 ГІО 2-7.1-4];

Результати навчання і пропонований зміст
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 – розмірковує над ставленням до гостя і до гостинності в різ-
них культурах краю [4 ГІО 2-7.1-4];

 – толерантно ставиться до культурного різноманіття світу, 
різних ритуалів та обрядів [4 ГІО 2-7.1-4];

 – розуміє важливість дотримання етикетних норм при відві-
дуванні своїх сусідів та при прийомі іноземних гостей [4 ГІО 
2-2.3-1];

 – розповідає про етикет подарунків, пояснює, які подарунки 
можуть бути недоречними [4 ГІО 5-1.3-4];

 – враховує культурні, релігійні та лікарські заборони при скла-
данні меню святкового столу для своїх гостей [4 ГІО 5-1.3-4];

 – долучається до підтримання родинних традицій гостинності 
[4 ГІО 5-1.3-4].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – самостійно створює виріб за зразком (шаблоном) та власним 
задумом із використанням паперу, картону, ниток, природ-
них матеріалів (предметні та сюжетні аплікації з природного 
матеріалу, нескладні сюжетні композиції, вироби в техніці 
орігамі, макети виробів із штучних матеріалів та картону, ви-
роби об’ємної форми з паперу) [4 ТЕО 1-1.4-6];

 – задумує об’єкт праці для виготовлення [4 ТЕО 1-1.1-1];
 – прогнозує результат власної діяльності [4 ТЕО 1-1.1-2];
 – планує послідовність технологічних операцій із використан-

ням технологічних карт [4 ТЕО 1-1.1-3].
Мовно-літературна галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – складає письмове висловлення про мови, які знає або вивчає 
[4 MOB 3-3.1-2];

 – обговорює в парі або групі як допомагає в житті знання іно-
земної мови [4 MOB 1-1.1-3];

 – працюючи у парі, складає діалоги іноземною мовою на теми 
прийому гостей, гостинності; удосконалює власний письмо-
вий текст, знаходить i виправляє помилки, редагує зміст тек-
сту [4 MOB 3-3.3-2];

 – складає невеликі діалоги, розігрує з однолітками міні-ви-
стави; імпровізує, використовуючи голос i мову тіла (міміку, 
жести, поставу, рухи) для виконання запропонованої/ обра-
ної ролі, надає варіанти несловесних засобів (міміку, жести, 
поставу, рухи) i пояснює, чому обраний один із них [4 MOB 
6-2.7-2];

 – перефразовує репліки в діалозі [4 MOB 1-1.2-1];
 – добирає словесні й несловесні засоби спілкування з огляду на 

мету та умови спілкування, враховуючи наявність варіантів 
[4 MOB 1-1.7-1];

 – доречно використовує у власному мовленні формули мов-
леннєвого етикету [4 MOB 1-1.8-2];

Приймає-
мо гостей, 
вітаючи 
їх їхньою 
рідною 
мовою
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 – використовує засоби художньої виразності для досягнення 
комунікативної мети (привітання, побажання, захоплення) 
[4 MOB 1-1.7-5];

 – правильно інтонує різні види речень за метою висловлюван-
ня та емоційним забарвленням [4 MOB 1-1.7-6];

 – вправно будує речення, зважаючи на мету висловлювання [4 
MOB 5-4.1-5];

 – поширює речення різними членами відповідно до комуніка-
тивної стратегії [4 MOB 5-4.1-6].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – описує проблемні життєві ситуації, які ґрунтуються на кон-
кретних даних, за допомогою групи величин, пов’язаних між 
собою (Робота з даними) [4 МАО 5-1.2-2];

 – добирає дані, необхідні й достатні для розв’язання проблем-
ної ситуації (Робота з даними) [4 МАО 5-2.3-1];

 – розв’язує різними способами проблемну ситуацію, вико-
ристовуючи наявні дані (Робота з даними) [4 МАО 5-2.3-3].

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – складає правила поведінки в природі [4 ПРО 2-3.2-3];
 – дотримується правил поведінки в природі [4 ПРО 2-3.2-4];
 – аналізує запропонований раціон харчування (або складає 

власний раціон здорового харчування) [4 ПРО 1-4.1-8];
 – визначає склад продуктів за написами на упаковках [4 ПРО 

1- 4.1-9];
 – висловлює судження про корисність/шкідливість продуктів 

залежно від їхнього складу [4 ПРО 1-4.1-10].
Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – застосовує у відповідних ситуаціях етикетну лексику гостин-
ності, пояснює, як позитивні емоції впливають на життя лю-
дини [4 C3O 3-3.4-2];

 – конструктивно взаємодіє з гостями, досліджує особисті відно-
сини (конфлікт, пробачення, довіра, заздрість, підтримка) [4 
СЗО 2- 2.2-1]; 

 – висловлює та аргументує власну думку, поважаючи позицію 
інших та дослухаюсь до спільних рішень [4 C3O 3-1.4-1];

 – робить вибір, орієнтуючись на доброчинність, і пояснює його 
[4 СЗО 3-1.4-4]; 

 – спілкується, щоб висловити свої емоції та вдячність [4 C3O 
3- 1.4-7].

Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – виявляє толерантність до традицій гостинності різних наро-
дів [4 ГІО 3-2.1-2];

 – цінує культурне розмаїття свого регіону, країни, світу [4 ГІО 
3- 2.1-5];

Результати навчання і пропонований зміст



120

Культура добросусідства Освітня програма для 3–4 класів (2 цикл)К

Д

 – переконує у важливості поваги до культури і мови інших, спи-
раючись на власний досвід і доступні джерела (почуте, про-
читане) [4 ГІО 1-6.1-5], [4 ГІО 1-6.1- 8].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – безпечно поводиться з найпростішими побутовими прилада-
ми у власному побуті [4 ТЕО 4-4.2-1];

 – самостійно організовує робоче місце відповідно до власних 
потреб та визначених завдань (організація особистого побу-
ту) [4 ТЕО 4-4.2-2];

 – самостійно планує та реалізовує трудові дії у власному побуті 
(готує нескладні страви за рецептами) [4 ТЕО 4-4.1-1];

 – пояснює важливість правил поведінки за столом, використо-
вує столовий посуд за призначенням [4 ТЕО 4-4.1-2];

 – сервірує стіл для рідних до сніданку / обіду / вечері [4 ТЕО 
4-4.1-3].

Мовно-літературна галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – прогнозує орієнтовний зміст тексту на основі заголовка, клю-
чових слів [4 MOB 2-2.1-1];

 – читає подумки та виразно вголос тексти різних видів та з 
різною метою про кухню свого краю, улюблені страви [4 MOB 
2-2.1-2];

 – зіставляє прочитане про страви, їх приготування із власним 
життєвим досвідом [4 MOB 2-2.1-9];

 – створює тексти зі щоденного життя (рецепт улюбленої стра-
ви, меню) з дотриманням типових ознак жанру [4 MOB 3-3.1-
3];

 – створює загадки, сенкани про страви української кухні [4 
MOB 3-3.1-4];

 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючись 
норм літературної мови, за потреби звертається до словників 
[4 MOB 3- 3.1-7];

 – вправно будує речення, зважаючи на мету висловлювання [4 
MOB 5-4.1-5];

 – поширює речення різними членами відповідно до комуніка-
тивної стратегії [4 MOB 5-4.1-6];

 – обґрунтовує пунктограми (у межах вивченого) для пра-
вильного  оформлення висловлення на письмі [4 MOB 
5-4.1-8];

 – створює ігри зі словами на основі запропонованих  [4 MOB 
5-4.2-1]. 

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – використовує різні мірки для вимірювання величин довжи-
ни, маси, температури, часу, місткості, вартості; (Вимірюван-
ня величин);

Кухня 
нашого 
краю – 
страви, 
які ми 

любимо 
готувати
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 – записує результати вимірювання величин, використовуючи 
одиниці вимірювання та співвідношення між ними (Вимірю-
вання величин);

 – оперує грошима в ситуації купівлі-продажу (Вимірювання 
величин).

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розпізнає отруйні та їстівні гриби своєї місцевості [4 ПРО 1- 
4.1-4];

 – аналізує запропонований раціон харчування (або складає 
власний раціон здорового харчування) [4 ПРО 1-4.1-8];

 – визначає склад продуктів за написами на упаковках [4 ПРО 
1- 4.1-9];

 – висловлює судження про корисність / шкідливість продуктів 
залежно від їхнього складу [4 ПРО 1-4.1-10];

 – пояснює користь рослин, тварин для власного життя [4 ПРО 
1- 4.1-4];

 – пояснює можливі загрози з боку тварин (небезпечні і хворі 
тварини), рослин (отруйні рослини) та грибів (отруйні гри-
би) [4 ПРО 1-4.1-5];

 – розпізнає отруйні та їстівні гриби своєї місцевості [4 ПРО 
1-4.3-6].

Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – відбирає продукти харчування, орієнтуючись на свої харчові 
звички, смак і розуміння їхньої користі для здоров’я [4 СЗО 
2-3.4- 1]; 

 – визначає улюблені страви національної кухні та аналізує їх 
користь [4 СЗО 2-3.4-2]; 

 – визначає продукти, вживання яких потрібно обмежувати (з 
великим вмістом цукру, солі, жиру тощо) [4 СЗО 2-2.3-2]; 

 – порівнює норми споживання різних харчових продуктів [4 
СЗО 2 -2.3-3];

 – вирізняє інформацію, корисну для збереження здоров’я, на 
пакуваннях та етикетках (складники, дата виготовлення, 
термін придатності тощо) [4 СЗО 2-4.2-1];

 – визначає достовірні джерела інформації про харчування [4 
СЗО 2-4.2-2]; 

 – уміє обирати корисні для здоров‘я продукти, досліджує 
вплив реклами на вибір товарів (їжі, напоїв) [4 СЗО 3-4.5-1]; 

 – критично оцінює роль реклами у споживанні послуг та про-
дукції [4 СЗО 3-4.5-2]; 

 – складає перелік продуктів харчування, спожитих за день, 
аналізує їх користь та вартість [4 СЗО 3-2.3-1];

 – раціонально використовує ресурси (наприклад, збирання та 
утилізація сміття, зокрема харчових відходів, збереження 
водних ресурсів) [4 СЗО 3-4.5-2].

Результати навчання і пропонований зміст
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Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розповідає про страви, які стали «візитівкою» регіону [4 ГІО 
2-7.1-1]

 – долучається до підтримання родинних традицій гостинності 
[4 ГІО 2-7.1-1]

 – розповідає про рецепт улюбленої страви та обирає продукти 
для її приготування [4 ГІО 5-1.3-2]

 – демонструє повагу до інших та позитивне ставлення до ет-
нокультурних відмінностей, відкритість до культурного різ-
номаніття [4 ГІО 3-2.1-3].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – безпечно поводиться з найпростішими побутовими прилада-
ми у власному побуті [4 ТЕО 4-4.2-1];

 – самостійно організовує робоче місце відповідно до власних 
потреб та визначених завдань (організація особистого побу-
ту) [4 ТЕО 4-4.2-2];

 – самостійно планує та реалізовує трудові дії у власному побуті 
(ремонтує іграшки, книжки відомими способами; доглядає за 
рослинами і тваринами; готує нескладні страви за рецепта-
ми; доглядає за одягом та взуттям) [4 ТЕО 4-4.1-1];

 – пояснює важливість правил поведінки за столом, використо-
вує столовий посуд за призначенням [4 ТЕО 4-4.1-2];

 – сервірує стіл для рідних до сніданку/обіду/вечері [4 ТЕО 
4-4.1-3].

Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – зважає на ситуації спілкування: враховує умови, учасників, 
мету [4 MOB 1-1.1-1];

 – працюючи в парі або групі, обговорює усне повідомлення про 
сувеніри свого регіону [4 MOB 1-1.1-3];

 – зіставляє почуте з власним досвідом [4 MOB 1-1.1-4];
 – прогнозує орієнтовний зміст тексту на основі заголовка, клю-

чових слів [4 MOB 2-2.1-1];
 – читає подумки та виразно вголос тексти різних видів про су-

веніри свого регіону [4 MOB 2-2.1-2];
 – зіставляє прочитане із власним життєвим досвідом [4 MOB 

2-2.1-9];
 – вступає і підтримує діалог на теми, пов’язані з вибором су-

веніру [4 MOB 1-1.6-1];
 – записує свою думку про предмет висловлення; формулює за-

питання та відповіді під час письмового спілкування [4 MOB 
3-3.1-6];

 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючись 
норм літературної мови, за потреби звертається до словників 
[4 MOB 3- 3.1-7];

Сувеніри 
нашого 
регіону
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 – творить власні художні тексти (усмішки, вірші, казки, опові-
дання тощо) на основі відомих [4 MOB 5-4.2-2];

 – експериментує із власними текстами, стилізує ïx, наприклад, 
трансформуючи речення, додаючи епітети, порівняння тощо 
[4 MOB 5-4.2-3];

 – розпізнає уривок із власного тексту серед запропонованих 
уривків i пояснює характерні ознаки власного мовлення [4 
MOB 5-4.2-4].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розпізнає і класифікує за істотними ознаками геометричні фі-
гури, визначає їх елементи [4 МАО 4-4.5-1];

 – визначає знайомі геометричні фігури у фігурах складної кон-
фігурації, на предметах навколишнього середовища, на ма-
люнках [4 МАО 4-4.5-3];

 – моделює геометричні фігури із підручного матеріалу [4 МАО 
4- 4.6-1];

 – оперує грошима в ситуації купівлі-продажу [4 МАО 3-1.2-2];
 – розраховує за допомогою дорослих або самостійно орієнтовні 

витрати та кількість матеріалів для виготовлення сувеніра; 
застосовує співвідношення між одиницями вимірювання ве-
личин під час розв’язування практично зорієнтованих задач 
[4 МАО 3-1.2-8]

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – формулює проблему, визначає відоме і невідоме в ній [4 ПРО 
1- 4.2-1];

 – знаходить шляхи вирішення проблеми й вирішує її [4 ПРО 
1- 4.2-2];

 – добирає докази правильності суджень [4 ПРО 1-4.2-3];
 – висуває власні гіпотези [4 ПРО 1-1.2-4];
 – добирає відповідні матеріали, засоби, обладнання, прилади 

[4 ПРО 1-1.3-4];
 – готує повідомлення / презентації і представляє їх [4 ПРО 1- 

2.2-2].
Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – практикує свідоме ставлення до грошей, пропонує рішення 
щодо економії грошей, матеріальних цінностей та природних 
ресурсів [4 СЗО 3-4.5-3];

 – складає перелік речей, необхідних для життя, і тих, від яких 
можна відмовитися [4 СЗО 3-4.3-2];

 – складає перелік продуктів харчування, спожитих за день, 
аналізує їх користь та вартість [4 СЗО 3-2.3-1];  

 – розмірковує над вибором перспективи витрачання та заоща-
дження, вчиться протистояти щоденним спокусам та досяга-
ти кінцевої мети; оцінює раціональність покупки, орієнтую-
чись на її корисність та ціну [4 СЗО 3-4.5-1];

Результати навчання і пропонований зміст
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моделює власну поведінку на основі досвіду інших людей [4 СЗО 
3-4.6-1];
продукує ідеї нових сувенірів для свого населеного пункту, гро-
мади, краю, країни, досліджує вплив реклами на вибір товарів 
(їжі, напоїв, іграшок тощо) [4 СЗО 3-4.5-1]; 
критично оцінює роль реклами у споживанні послуг та продук-
ції [4 СЗО 3-4.5-2]; 
працює у групі, розуміючи важливість досягнення спільного ре-
зультату [4 СЗО 3-4.7-3].
Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розповідає про сувеніри, які зберігаються в сім‘ї [4 ГІО 1-6.1-2];
 – усвідомлює цінність сувенірів, які є «візитівкою» регіону [4 

ГІО 1- 6.1-3].
Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розпізнає конструкційні матеріали візуально та на дотик [4 
ТЕО 1- 1.3-1];

 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлен-
ня виробу з готових елементів (використання металевих, де-
рев’яних чи пластмасових конструкторів; готових елементів з 
паперу, пластику, деревини, пінопласту та інших для макету-
вання) [4 ТЕО 1-1.3-2];

 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлен-
ня виробу (за зразком та за власним задумом), зіставляючи 
їх властивості: папір, пластилін, полімерна глина чи солене 
тісто, тканина, нитки; неткані, природні та інші матеріали [4 
ТЕО 1-1.3-3].

Мовно-літературна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – працюючи у групі, виокремлює інформацію для створення 
висловлення з конкретною метою (реклами про туристичний 
об’єкт чи маршрут своєї місцевості) [4 MOB 1-1.3-1];

 – прогнозує, як відібрану інформацію можна використати ко-
рисно [4 MOB 1-1.3-2];

 – створює власні висловлення про свій рідний край на основі 
почутого/ побаченого/ прочитаного [4 MOB 1-1.6-6];

 – створює есе для висловлювання власних поглядів на питан-
ня привабливості рідного краю для представників інших ре-
гіонів України, іноземців [4 MOB 1-1.7-4];

 – правильно інтонує різні види речень за метою висловлюван-
ня та емоційним забарвленням [4 MOB 1-1.7-6];

 – створює самостійне письмове висловлення про підсумки на-
вчального року та свої досягнення [4 MOB 3-3.1-2];

Відкриємо 
для інших 
наш рід-

ний край. 
Реклама
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 – удосконалює свою вимову, зважаючи на фонетичні законо-
мірності (збіг приголосних, кінцевий приголосний, наголо-
шені та ненаголошені голосні тощо) [4 MOB 5-4.1-3];

 – вправно будує речення, зважаючи на мету висловлювання -  
[4 MOB 5-4.1-5];

 – поширює речення різними членами відповідно до комуніка-
тивної стратегії [4 MOB 5-4.1-6].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – знаходить швидкість, час, шлях, застосовуючи відповідні 
формули, під час розв’язуванні практично зорієнтованих за-
дач [4 МАО 3-1.2-3];

 – знаходить дріб від числа та число за величиною його дробу 
[4 МАО 2-4.3-4];

 – читає, знаходить, аналізує, порівнює інформацію, подану в 
таблицях, графіках, на схемах, діаграмах [4 МАО 5-1.2-1]. 

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – пропонує та обґрунтовує власну ідею розв’язання пробле-
ми[4 ПРО 3-4.4-1];

 – перевіряє свою ідею різними способами[4 ПРО 3-4.4-2];
 – правильно використовує пристрої для пошуку і здобуття ін-

формації природознавчого змісту [4 ПРО 1-2.1-1];
 – самостійно добирає та поширює необхідну інформацію приро-

дознавчого змісту [4 ПРО 1-2.1-2];
 – порівнює інформацію природничого змісту з відомих їй / 

йому та запропонованих джерел [4 ПРО 1-2.1-3];
 – перевіряє достовірність інформації природничого змісту[4 

ПРО 1-2.1-4];
 – встановлює зв’язки між об’єктами і явищами природи [4 

ПРО 1-1.5-2];
 – з’ясовує, за яких умов відбуваються зміни [4 ПРО 1-1.5-3];
 – узагальнює результати досліджень [4 ПРО 1-1.5-4];
 – переконує у правильності здобутих результатів і зроблених 

висновків [4 ПРО 1-1.5-6].
Соціальна і здоров’язбережувальна
Здобувач/здобувачка освіти:

 – цінує підтримку своїх однокласників та однокласниць, 
вчиться виражати свої емоції й дякувати/сприймати подяки 
за це; спілкується, щоб висловити свої емоції та вдячність [4 
СЗО 3 1.4-7];

 – мотивується до наполегливості в подоланні складнощів та 
невпевненості в собі; не боятися невдач та помилок на шля-
ху навчання й пошуку себе; окреслює власну мету на кон-
кретний період життя і прогнозує можливі ризики [4 СЗО 
3-2.2-1];

Результати навчання і пропонований зміст
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 – визначає проблеми, які виникають при роботі в групі, та про-
понує шляхи їхнього усунення, аналізує, якого успіху досяг-
нуто у виконанні завдання і які були труднощі [4 СЗО 3-2.2-
2]; 

 – досліджує вплив реклами на вибір товарів (їжі, напоїв, ігра-
шок тощо) [4 C3O 3-4.5-1];

критично оцінює роль реклами у споживанні послуг та продук-
ції [4 C3O 3-4.5-2];
моделює власну поведінку на основі досвіду інших людей [4 C3O 
3-4.6-1];
розмірковує та окреслює нові навчальні цілі на майбутнє,  ста-
вить короткочасні цілі та планує конкретні дії щодо досягнення 
успіху та задоволення потреб - власних та інших людей [4 СЗО 
3-4.6-4].
Громадянська та історична
Здобувач/здобувачка освіти:

 – виявляє цікавість до рекреаційного потенціалу свого регіону  
[4 ГІО 1-6.1-1];

 – демонструє повагу до інших та позитивне ставлення до ет-
нокультурних відмінностей, відкритість до культурного різ-
номаніття [4 ГІО 1-6.1-4];

 – дотримується правил поведінки й техніки безпеки під час 
пішохідних та автобусних екскурсій [4 ГІО 1-1.1-2].

Технологічна освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – конструює виріб із рухомими частинами, використовуючи го-
тові до складання елементи та деталі[4 ТЕО 1-1.4-1];

 – порівнює старі та сучасні моделі різних технічних пристроїв і 
конструює моделі майбутнього[4 ТЕО 1-1.4-2]; 

 – самостійно виготовляє та оздоблює виріб знайомими техно-
логіями[4 ТЕО 1-1.4-4];

 – розміщує елементи виробу на площині[4 ТЕО 1-1.4-8];
 – пояснює послідовність дій та дотримується її під час виготов-

лення виробів із природних матеріалів, під час виготовлення 
та оздоблення об’ємних виробів[4 ТЕО 1-1.4-9];

 – аргументує послідовність та доцільність виготовленого виро-
бу[4 ТЕО 1-1.4-10].

Підсум-
ковий або 
резервний 
тиждень
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інтегрованого курсу 

«Культура добросусідства:  
я досліджую світ»

(3 клас)
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КУЛЬТУРА ДОБРОСУСІДСТВА
3 клас

Цикл: 2 Кількість годин: 7

Освітні галузі: 
Мовно-літературна
Математична
Природнича
Соціальна та здоров’язбережувальна
Громадянська та історична
Технологічна

Інтегрована тема: ПРИВІТ! МИ – РАЗОМ!
Тиждень 1 (подорож 1) 
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Чому «Ми» сильніше, ніж «Я»?
 – Чого б ти хотів/хотіла досягти в цьому навчальному році?
 – Що потрібно для здійснення бажання?
 – Як я змінився/змінилася за літні канікули? 

Пропонований зміст: 
МОВ Створення письмового висловлення «Як я провів/провела літо». Лист для себе «Що 
змінилося в мені за літні канікули». Словники як довідкове джерело зі слововживання та 
правопису (тлумачний, орфографічний).
МАО Одиниці вимірювання маси та довжини. Використання інформації, що представлена в 
різних формах, для відповіді на запитання, які виходять за межі безпосереднього зчитування 
даних. Представлення даних за допомогою таблиць, схем, стовпчикових та кругових діаграм.
ПРО Спостереження за змінами в живій та неживій природі. Прилади для вимірювання 
лінійних розмірів тіл, маси, часу та довжини. Термометр.  
СЗО Дружба і побудова дружніх стосунків. Вплив друзів. Потреби, бажання, інтереси та 
цілі. Поліпшення власних умінь завдяки успіхам та невдачам.
ГІО Планування власного майбутнього: я ставлю собі мету і планую її досягнення. Як люди 
взаємодіють у спільноті?
ТЕО Створення композиції «Спогади про літо».

Назва освіт-
ньої галузі Очікувані результати навчання

Мовно-
літературна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – виокремлює інформацію з прочитаних текстів для створення власного 

висловлення про те, які зміни відбулися  з однокласниками/одноклас-
ницями, школою, класною кімнатою  протягом літа [4 MOB 1-1.3-1];

 – зіставляє прочитане про однолітків із власним життєвим досвідом [4 
MOB 1-1.1-4];

 – розповідає (докладно, стисло або вибірково), про що йдеться в тексті 
[4 MOB 2-2.1-3];

 – записує свою думку про потребу дружби, взаємодії між людьми [4 
MOB 3-3.1-6];

 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримується норм літера-
турної мови, за потреби звертається до словників [4 MOB 3-3.1-7];
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 – перевіряє власне розуміння значення слова за словниками [4 MOB 5-4.1-2];
 – вправно будує речення, зважаючи на мету висловлювання [4 MOB 5-4.1-5].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – читає, знаходить, аналізує, порівнює інформацію, подану в таблицях, 

графіках, на схемах, діаграмах [4 МАО 2-4.2-1];
 – представляє дані за допомогою таблиць, схем, стовпчикових та круго-

вих діаграм [4 МАО 5-2.1-1];
 – відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні результати 

лічби об’єктів, що їх оточують 4 МАО 1-1.1-1];
 – порівнює та класифікує об’єкти навколишнього світу за однією або де-

кількома ознаками [4 МАО 1-4.1-2].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – ставить запитання [4 ПРО 1-1.1-1];
 – пояснює, чому обрав(-ла) певну проблему природничого змісту як до-

слідницьку [4 ПРО 1-1.1-2];
 – окреслює проблему, перш ніж її вирішувати [4 ПРО 1-1.1-3].

Соціальна та 
здоров’язбе-
режувальна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – оцінює зміни у своєму тілі та зовнішньому вигляді як ознаки дорослі-

шання [4 СЗО 2-3.2-2];
 – аналізує вплив друзів на почуття, поведінку, настрій [4 СЗО 2-3.3-3];
 – спілкується з дітьми іншої статі, демонструючи повагу, приязнь та 

щирість у стосунках [4 СЗО 3-1.4-5];
 – окреслюс власну мету на конкретний період життя i прогнозує мож-

ливі ризики [4 C3O 3-2.2-1];
 – ставить короткочасні цілі та планує конкретні дії щодо досягнення успіху 

та задоволення потреб – власних та інших людей [4 СЗО 3-4.6-4].

Громадянська 
та історична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – пояснює, для чого людям потрібно дружити; розповідає про осіб, на 

яких хоче бути схожим(-ою), пояснює чому [4 ГІО 1-6.1-1];
 – розповідає про значення суспільних груп для розвитку (дитячий ко-

лектив, друзі); взаємодіє з іншими на основі спільних цілей, дотриму-
ється правил співпраці в парі, групі [4 ГІО 2-7.2-2];

 – усвідомлює роль і значення доброго сусідства, співробітництва і до-
брозичливості в повсякденному житті; доводить на конкретних при-
кладах важливість приймати кожну людину як неповторну та рівну 
іншим, незалежно від її раси, кольору шкіри, переконань, статі, похо-
дження, майнового стану, місця проживання, фізичних і розумових 
особливостей та інших ознак [4 ГІО 2-6.3-1].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – читає, розуміє та аналізує графічні зображення схем, дотримується їх 

у процесі роботи (використання технологічних карт, графічних зобра-
жень, малюнків) [4.ТЕО 2-1.2-1];

 – розмічає прямі лінії на папері і картоні [4 ТЕО 2-1.2-2];
 – виконує прості геометричні побудови за зразком чи творчим задумом 

[4 ТЕО 2-1.2-3].

Інтегрована тема: Привіт! Ми – разом!
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Інтегрована тема: ДРУГ, ДРУЖБА, ЛЮБОВ
Тиждень 2–3 (подорож 2)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Справжній(-я) друг/подруга: який(-а) він/вона?
 – Що зробити, щоб діти поруч із тобою не почувалися самотніми?
 – Що таке любов і якою вона буває?
 – Як ми ставимося до тварин?
 – Як святкують День любові в різних країнах світу?

Пропонований зміст: 
МОВ Усне мовлення. Діалог. Письмо для себе. Письмове мовлення. Інформаційні та ін-
структивні тексти (зокрема, пам’ятки). Пам’ятка як письмове висловлення. Складання 
пам’ятки «Щоб бути хорошим другом». 
МАО Істотні, спільні та відмінні ознаки об’єктів. Порівняння, упорядкування, узагальнен-
ня та класифікація об’єктів за суттєвою ознакою. Відтворення та зіставлення ймовірних та 
фактичних результатів лічби.
ПРО Методи дослідження: спостереження і досліди. Сім’ї тварин. Життя тварин у зоопар-
ках, національних парках України. Охорона тварин. Створення лепбука «Відкриваємо світ 
тварин».
СЗО Дружба і побудова дружніх стосунків. Вплив друзів на почуття, поведінку, настрій.
ГІО Як я можу вплинути на те, що відбувається в моєму класі і школі? Що я можу зробити 
для інших? 
ТЕО Створення лепбуків про друзів, дружбу, любов.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – вступає і підтримує діалог на тему «Друг, дружба, любов» [4 MOB 

1-1.6-1];
 – створює власні висловлення про дружбу, справжніх друзів та їхні 

якості на основі почутого/побаченого/прочитаного [4 MOB 1-1.6-6];
 – читає подумки та виразно вголос тексти різних видів та з різною ме-

тою про дружбу, справжніх друзів [4 MOB 2-2.1-2];
 – знаходить у тексті відповіді на поставлені запитання [4 MOB 2-2.1-5];
 – зіставляє прочитане із власним життєвим досвідом [4 MOB 2-2.1-9];
 – виділяє ключові слова та пояснює, як вони допомагають зрозуміти 

поняття «любов» [4 MOB 2-2.2-2];
 – аналізує емоційний стан персонажів, пояснює причини відповідних 

переживань персонажів [4 MOB 2-2.3-2];
 – використовує власний емоційний досвід для оцінювання емоційно-

го стану персонажів художнього твору [4 MOB 2-2.3-3];
 – висловлює свою думку про предмет обговорення [4 MOB 2-2.4-2]; 
 – на основі прочитаного складає пам′ятку «Щоб бути хорошим дру-

гом» [4 MOB 3-3.1-3];
 – записує свою думку про дружбу, друзів, любов; формулює запитання 

та відповіді під час письмового спілкування [4 MOB 3-3.1-6];
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 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючись норм літе-
ратурної мови, за потреби звертається до словників [4 MOB 3-3.1-7];

 – використовує відповідні емотикони для вираження особистих емо-
цій [4 MOB 3-3.2-2].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – читає, знаходить, аналізує, порівнює інформацію, подану в таблицях, 

графіках, на схемах, діаграмах [4 МАО 5-1.2-1]; 
 – добирає дані, необхідні й достатні для розв’язання проблемної ситу-

ації [4 МАО 5-2.3-1]; 
 – уживає в мовленні кількісні та порядкові числівники [4 МАО 1-1.1-2]; 
 – упорядковує та узагальнює об’єкти навколишнього світу за однією 

або декількома ознаками [4 МАО 1-4.1-1].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – відповідально діє в природі [4 ПРО 2-3.1-1];
 – визначає важливість того, що вивчає про довкілля [4 ПРО 2-3.1-2];
 – висловлює свою думку стосовно того, що вивчає про довкілля, об-

ґрунтовує її [4 ПРО 2-3.1-3];
 – пояснює взаємозв’язки між об’єктами живої і неживої природи [4 

ПРО 2-3.1-4].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розмірковує над цінністю дружби, довіри, порядності у стосунках, 

досліджує особисті відносини (конфлікт, пробачення, довіра, заз-
дрість, підтримка) [4 СЗО 2-2.2-1]; 

 – аналізує вплив друзів на почуття, поведінку, настрій [4 СЗО 2-3.3-3];
 – спілкується з дітьми іншої статі, демонструючи повагу, приязнь та 

щирість у стосунках [4 СЗО 3-1.4-5]. 

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – виявляє повагу до звичаїв інших людей [4 ГІО 2-6.3-1];
 – бере участь у підготовці класних і шкільних святкувань [4 ГІО 2-7.1-

6]; 
 – переконує друзів у важливості дотримання правил у процесі взає-

модії, ілюструє цю думку прикладами (із власного досвіду, літера-
тури) [4 ГІО 2-7.2-3];

 – підтримує та заохочує інших, демонструє емпатію під час роботи в 
групі [4 ГІО 2-7.2-6];

 – аргументує цінність різних людей у класі/школі/спільноті [4 ГІО 
2-6.3-2].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
самостійно дотримується безпечних прийомів праці під час викори-
стання інструментів та пристосувань (використання клею, інструмен-
тів та пристосувань з гострими частинами) [4 ТЕО 2-4.3-1];
розміщує елементи виробу на площині [4 ТЕО 1-1.4-8];
пояснює послідовність дій та дотримується її під час виготовлення 
виробів із природних матеріалів, під час виготовлення та оздоблення 
об’ємних виробів [4 ТЕО 1-1.4-9].

Інтегрована тема: Друг, дружба, любов
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Інтегрована тема:  ДРУГ/ПОДРУГА. СУПРОТИВНИК/СУПРОТИВНИЦЯ.  
КОНСТРУКТИВНА ВЗАЄМОДІЯ

Тиждень 4–5 (подорож 3)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Що може завадити тобі знайти друга/подругу?
 – Що допомагає супротивникам домовлятися?
 – Що таке «порушення прав людини/прав дитини»? 
 – Що таке конструктивна взаємодія?
 – Яке спілкування краще: онлайнове чи живе?

Пропонований зміст: 
МОВ Звуки і букви. Усна народна творчість. Авторська казка. Створення казки про дружбу. 
Правильно пишу. Орфограма. Робота з орфографічним словником.  
МАО Проблемні ситуації, які розв’язуються через використання наявних даних. Життєві 
ситуації, які розв’язуються математичним шляхом. 
ПРО Земні багатства регіонів України. Корисні копалини та їхнє використання. Охорона 
земних надр.
СЗО Взаємодія з іншими людьми. Дружба і побудова дружніх стосунків. Ефективне спілкування. 
Вплив друзів на почуття, поведінку, настрій.    Онлайнове та «живе» спілкування. Вплив телеба-
чення, комп’ютера, мобільних телефонів та інших електронних засобів на здоров’я людини.
ГІО Мій характер. Я розумію, що таке особистий простір, та поважаю приватність інших лю-
дей. Коли порушуються права людини/права дитини? Умію поставити запитання. Знаю, де 
шукати і як знаходити відповіді. Недопустимість принижень, принизливих покарань.
ТЕО Робота з LEGO та іншими конструкційними матеріалами. Створення композиції «Мі-
сто Друзів».      

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – систематизує та узагальнює необхідну інформацію про дружбу [4 

MOB 1-1.3-3];
 – зіставляє тему і головну думку усного повідомлення про дружбу і 

гарні стосунки з власними спостереженнями, поведінкою, досвідом 
[4 MOB 1-1.4-3];

 – висловлює доброзичливо своє ставлення до думок інших (поділяє 
їх повністю, частково чи аргументовано відхиляє) [4 MOB 1-1.6-4];

 – дотримується правил літературної вимови у власному висловлюван-
ні [4 MOB 1-1.6-5];

 – створює власне висловлення (на основі прочитаного) про способи 
налагодження добрих стосунків з однокласниками та однокласни-
цями [4 MOB 1-1.6-6];

 – зіставляє прочитане про дружбу між хлопчиками і дівчатками із 
власним життєвим досвідом [4 MOB 2-2.1-9];

 – установлює причиново-наслідкові зв’язки між подіями, вчинками 
персонажів та їхніми стосунками з іншими персонажами [4 MOB 
2-2.2-8];
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 – описує свої емоції, пережиті під час читання художнього твору, наво-
дить приклади вчинків персонажів, які викликали відповідні емоції 
[4 MOB 2-2.3-1];

 – створює власний художній текст (казку) про дружбу, наслідуючи сю-
жетні та стильові особливості прочитаного тексту [4 MOB 2-2.7-2];

 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючись норм літе-
ратурної мови, за потреби звертається до словників [4 MOB 3-3.1-7];

 – обговорює письмові роботи (власні й однокласників) у парі, малій 
групі, відзначає позитивні характеристики [4 MOB 3-3.3-3];

 – створює прості візуальні медіапродукти (комікс, книжечка, колаж, 
лепбук тощо) самостійно та в групі на тему дружби, конструктивної 
взаємодії; ураховує мету й аудиторію [4 MOB 4-1.7-2];

 – висловлює свій погляд щодо онлайнового та «живого» спілкування 
[4 MOB 2-2.4-2];

 – удосконалює власний письмовий текст, знаходить i виправляє по-
милки, редагує зміст тексту [4 MOB 3-3.3-2];

 – перевіряє орфограми доречним способом (за орфографічним слов-
ником; зміною форми слова або добором споріднених слів; за прави-
лом) у процесі письма та пояснює свій вибір [4 MOB 5-4.1-2];

 – удосконалює свою вимову, зважаючи на фонетичні закономірності 
(збіг приголосних, кінцевий приголосний, наголошені та ненаголо-
шені голосні тощо) [4 MOB 5-4.1-3].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – розв’язує різними способами проблемну ситуацію, використовую-

чи наявні дані [4 МАО 5-2.3-3];
 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним шля-

хом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі різними спосо-
бами з опорою на прості математичні моделі; планує розв’язуван-
ня проблемної ситуації [4 МАО 2-2.2-1].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розрізняє джерела енергії (відновлювані й невідновлювані) [4 ПРО 

2-3.2-1];
 – пояснює корисність застосування відновлюваних джерел енергії [4 

ПРО 2-3.2-2];
 – складає правила поведінки в природі [4 ПРО 2-3.2-3];
 – дотримується правил поведінки в природі [4 ПРО 2-3.2-4].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – пояснює, чому довге сидіння за електронними девайсами шкодить 

здоров’ю; аналізує вплив здорової поведінки та корисних звичок 
на здоров’я [4 C3O 2-3.3-1];

 – аналізує вплив друзів на почуття, поведінку, настрій [4 СЗО 2-3.3-3]; 
 –  порівнює різні види стосунків між людьми (дружні, ділові стосун-

ки) [4 СЗО 2-4.4-3];
 – спілкується з дітьми іншої статі, демонструючи повагу, приязнь та 

щирість у стосунках [4 СЗО 3-1.4-5]; 
 – вислуховує інших для підтримки та розуміння їхніх почуттів [4 

СЗО 3-1.4-6]; 

Інтегрована тема: Друг/подруга. Супротивник...
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 – пояснює, як позитивні емоції впливають на життя людини [4 СЗО 3-3.4-2];
 – моделює власну поведінку на основі досвіду інших людей [4 СЗО 3-4.6-1].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розмірковує про цінність миру та єдність між людьми [4 ГІО 2-6.3-2];
 – оцінює відповідність поведінки (людей/персонажів) у громадсько-

му просторі встановленим правилам [4 ГІО 2-2.3-1];
 – моделює поведінку в ситуаціях некоректного спілкування та сва-

вілля з боку однолітків/дорослих [4 ГІО 2-6.3-8];
 – аргументує, чому не можна цькувати інших [4 ГІО 2-6.3-6];
 – добирає приклади поведінки персонажів та життєвих ситуацій, щоб 

проілюструвати важливість рівності між людьми [4 ГІО 2-6.3-3].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розпізнає конструкційні матеріали візуально та на дотик [4 ТЕО 1-1.3-1];
 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлення ви-

робу з готових елементів (використання металевих, дерев’яних чи 
пластмасових конструкторів; готових елементів з паперу, пластику, 
деревини, пінопласту та інших для макетування) [4 ТЕО 1-1.3-2];

 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлення ви-
робу (за зразком та за власним задумом), зіставляючи їхні власти-
вості: папір, пластилін, полімерна глина чи солоне тісто, тканина, 
нитки; неткані, природні та інші матеріали [4 ТЕО 1-1.3-3].

Інтегрована тема: ЖЕСТИ Й ПОГЛЯДИ – НІМА МОВА ЛЮДИНИ. ТАНЕЦЬ
Тиждень 6–7 (подорож 4)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Що таке «мова жестів» і навіщо вона потрібна?
 – З якою метою використовують «мову жестів» представники різних професій?
 – Як можна зрозуміти емоції людини?
 – Про що розповідає танець?

Пропонований зміст: 
МОВ Докладний переказ. Письмо для себе. Власне українські слова та слова з інших мов. Спіл-
куємося за допомогою жестів і міміки. Правила спілкування «німою мовою». Складання розпо-
віді про улюблене заняття. 
МАО Істотні, спільні та відмінні ознаки об’єктів. Порівняння, упорядкування, узагальнення та 
класифікація об’єктів за суттєвою ознакою. Розв’язування життєвих ситуацій, які розв’язуються 
математичним шляхом. Тексти математичного змісту, сюжетні задачі, їхнє розв’язання різни-
ми способами з опорою на прості математичні моделі. 
ПРО Віртуальні подорожі в гори. Кримські гори. Карпати. Природа і будова гір. Ліс – природне 
угруповання. Яруси лісу. Охорона лісів.
СЗО Зміни в тілі залежно від фізичного стану, настрою. Способи зняття втоми (за допомогою музи-
ки, танців). Розв’язання конфліктів із ровесниками за допомогою словесних і несловесних засобів.
ГІО Я розумію, що таке особистий простір, та поважаю приватність інших людей. Що таке рів-
ність? Недопустимість принижень, принизливих покарань. Ставлення до інших (товаришуван-
ня, спільна гра, праця, навчання у групах, у класі).
ТЕО Робота з природним матеріалом «Осінні фантазії».
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Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – наводить аргументи на захист власної думки щодо значення же-

стів та міміки, ілюструє її прикладами [4 MOB 1-1.6-2];
 – ініціює дискусію, висловлюючи власні погляди і слухаючи інших 

[4 MOB 1-1.6-3];
 – добирає словесні й несловесні засоби спілкування з огляду на мету та 

умови спілкування, враховуючи наявність варіантів [4 MOB 1-1.7-1];
 – робить висновок про узгодженість або неузгодженість словесних і 

несловесних засобів спілкування та намірів у поведінці співрозмов-
ника [4 MOB 1-1.7-2];

 – висловлює свою думку про предмет обговорення – німу мову та її 
значення в житті людей [4 MOB 2-2.4-2];  

 – записує свою думку про предмет висловлення – народні та сучасні 
танці; формулює запитання та відповіді під час письмового спілку-
вання [4 MOB 3-3.1-6];

 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримується норм літе-
ратурної мови, за потреби звертається до словників [4 MOB 3-3.1-7];

 – висловлює власні погляди на події, явища, предмети, цінності, 
представлені в простому медіатексті (відео про балет і бальні тан-
ці) [4 MOB 4-1.5-2];

 – пояснює, чи змінилося під впливом медіатексту власне уявлення 
або думки про предмет повідомлення (балет і бальні танці) і як 
саме [4 MOB 4-1.5-4];

 – вправно будує речення, зважаючи на мету висловлювання [4 MOB 
5-4.1-5];

 – поширює речення різними членами відповідно до комунікативної 
стратегії [4 MOB 5-4.1-6];

 – обговорює враження від пантоміми, зосереджуючи увагу на тому, 
як словесні і несловесні засоби доповнюють один одного для зобра-
ження характеру, емоційного стану персонажа, його намірів [4 
MOB 6-2.3-1];

 – імпровізує, використовуючи голос і мову тіла (міміку, жести, поста-
ву, рухи) для виконання запропонованої/обраної ролі, надає варі-
анти несловесних засобів (міміку, жести, поставу, рухи) і пояснює, 
чому обраний один із них [4 MOB 6-2.7-2].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – уживає в мовленні кількісні та порядкові числівники [4 МАО 1-1.1-2];
 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним шля-

хом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі різними спосо-
бами з опорою на прості математичні моделі; планує розв’язування 
проблемної ситуації [4 МАО 2-2.2-1]; 

 – обирає спосіб представлення інформації (схема, таблиця, схема-
тичний рисунок) [4 МАО 2-2.1-2].

Інтегрована тема: Жести й погляди – німа мова...
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Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розрізняє трав’янисті рослини, кущі, дерева; культурні та дикорослі 

рослини [4 ПРО 1-4.3-3];
 – читає (тлумачить) план і карту [4 ПРО 1-4.1-3];
 – пояснює користь рослин, тварин для власного життя [4 ПРО 1-4.1-4];
 – пояснює, що не всі матеріали, створені людиною, корисні для до-

вкілля [4 ПРО 3-3.2-1];
 – проводить дослідження за природним об’єктом/явищем,
 – описує його перебіг [4 ПРО 1-1.4-1];
 – використовує матеріали (пластмасу, гуму, скло, метал, папір) відпо-

відно до їхніх властивостей [4 ПРО 3-3.2-2];
 – пропонує та обґрунтовує власну ідею розв’язання проблеми [4 ПРО 

3-4.4-1];
 – перевіряє свою ідею різними способами [4 ПРО 3-4.4-2];
 – використовує матеріали повторно (пластмасу, гуму, скло, метал, папір), 

пропонуючи власний спосіб розв’язання проблеми [4 ПРО 3-4.4-3];
 – аргументує доцільність повторного використання матеріалів [4 ПРО 

3-4.4-4].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – спілкується, щоб висловити свої емоції та вдячність, відтворює різ-

ні емоції мімікою, жестами[4 СЗО 3 1.4-7];
 – розпізнає емоції співрозмовника і пояснює власну реакцію на них 

[4 СЗО 2-2.2-5];
 – розмірковує про цінність самовираження, важливість невербаль-

них сигналів у спілкуванні, визначає зміни у своєму тілі залежно 
від фізичного стану, настрою [4 СЗО 2-3.2-3]; 

 – використовує різні способи зняття втоми (за допомогою музики, 
танців) [4 СЗО 2-4.1-2];

 – пояснює, як розв’язати конфлікти з ровесниками за допомогою 
словесних і несловесних засобів [4 СЗО 3-4.7-4]. 

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – з повагою ставиться до незнайомих та етикету невербальних при-

вітань у різних культурах; шукає й опрацьовує інформацію про 
пам’ятки культури рідної місцевості / України [4 ГІО 3-3.1-2]; 

 – доводить на конкретних прикладах важливість приймати кожну люди-
ну як неповторну та рівну іншим, незалежно від її раси, кольору шкіри, 
переконань, статі, походження, майнового стану, місця проживання, фі-
зичних і розумових особливостей та інших ознак [4 ГІО 2-6.3-1].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – задумує об’єкт праці для виготовлення [4 ТЕО 1-1.1-1];
 – прогнозує результат власної діяльності [4 ТЕО 1-1.1-2];
 – планує послідовність технологічних операцій з використанням 

технологічних карт [4 ТЕО 1-1.1-3];
 – самостійно виконує знайомі технологічні операції з конструкцій-

ними матеріалами (використання паперу, ниток, тканини, природ-
ного матеріалу, пластиліну, пласких матеріалів; склеювання, скла-
дання, зв’язування тощо) [4 ТЕО 1-1.1-4];

 – аргументує вибір моделі, яку він/вона сконструював(-ла), спираю-
чись на запитання дорослих [4 ТЕО 1-1.1-5].
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Інтегрована тема: ПРЕДСТАВНИКИ РІЗНИХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ,  
ЯКІ ЖИВУТЬ З НАМИ ПО СУСІДСТВУ

Тиждень 8 (подорож 5)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Всі люди різні: добре це чи погано?
 – Чим люди різних національностей можуть бути цікавими для тебе?
 – Що ти можеш розповісти нашим сусідам про унікальну природу різних регіонів України?

Пропонований зміст: 
МОВ Синоніми. Антоніми. Тема і головна думка усного повідомлення. Стислий переказ. 
Способи критичного читання.
МАО Життєві ситуації, які розв’язуються математичним шляхом, тексти математичного 
змісту, сюжетні задачі, їхнє розв’язання різними способами з опорою на прості математичні 
моделі. Перевірка правильності розв’язання проблемної ситуації різними способами. Від-
творення та зіставлення ймовірних та фактичних результатів лічби.
ПРО Карта України. Регіони України. Сусіди України на карті Європи.
СЗО Взаємодія з іншими людьми. Повага до інших осіб, їхнього походження в різних ситуаціях. 
ГІО Якою державою є Україна? Держави-сусіди України. Люди місцевої громади: вчинки, 
їхня мотивація та цінність для громади.
ТЕО Створення лепбука «Туристичні стежки України».

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – з увагою сприймає усні репліки діалогу, перепитує, уточнює з огля-

ду на ситуацію спілкування [4 MOB 1-1.1-2];
 – виокремлює інформацію для створення власного висловлення про 

представників різних національностей, які живуть з нами по сусід-
ству, з метою усного стислого переказу [4 MOB 1-1.3-1];

 – визначає тему усного повідомлення [4 MOB 1-1.4-1];
 – визначає головну думку тексту [4 MOB 1-1.4-2];
 – зіставляє тему i головну думку усного повідомлення з власними 

спостереженнями, поведінкою, досвідом [4 MOB 1-1.4-3];
 – пояснює можливий вплив висловлення на слухача [4 MOB 1-1.4-4];
 – ініціює дискусію, висловлюючи власні погляди і слухаючи інших 

[4 MOB 1-1.6-3];
 – висловлює свою думку про предмет обговорення (тему, головну 

думку, висновки тощо) [4 MOB 2-2.4-2];
 – узагальнює, систематизує, класифікує інформацію з тексту у вигля-

ді таблиць, схем [4 MOB 2-2.6-3];
 – записує свою думку про те, навіщо люди займаються танцями; 

формулює запитання та відповіді під час письмового спілкування 
[4 MOB 3-3.1-6];

 – створює прості візуальні медіапродукти (буклет) самостійно та в 
групі, ураховує мету й аудиторію [4 MOB 4-1.7-2];

 – доречно використовує у власних висловленнях слова з переносним 
значенням, синоніми, антоніми, багатозначні слова й пояснює таке 
слововживання [4 MOB 5-4.1-7].

Інтегрована тема: Представники різних національностей...
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Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – читає, знаходить, аналізує, порівнює інформацію, подану в табли-

цях, графіках, на схемах, діаграмах [4 МАО 5-1.2-1]; 
 – представляє дані за допомогою таблиць, схем, стовпчикових та 

кругових діаграм [4 МАО 5-2.1-1]; 
 – відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні результа-

ти лічби [4 МАО 1-1.1-1]; 
 – упорядковує та узагальнює об’єкти навколишнього світу за однією 

або декількома ознаками [4 МАО 1-4.1-1].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – правильно використовує пристрої для пошуку і здобуття інформа-

ції природознавчого змісту [4 ПРО 1-2.1-1];
 – самостійно добирає та поширює необхідну інформацію природо-

знавчого змісту [4 ПРО 1-2.1-2];
 – порівнює інформацію природничого змісту з відомих їй/йому та 

запропонованих джерел [4 ПРО 1-2.1-3];
 – перевіряє достовірність інформації природничого змісту [4 ПРО 

1-2.1-4];
 – готує повідомлення/презентації і представляє їх [4 ПРО 1-2.2-2].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – пояснює іншим, що робити в ситуації, коли тебе дражнять, цьку-

ють, утискають чи залякують [4 СЗО 2-1.2-2];
 – розпізнає та засуджує ознаки тиску і насилля [4 СЗО 2-1.4-1]; 
 – досліджує особисті відносини (конфлікт, пробачення, довіра, заз-

дрість, підтримка) [4 СЗО 2-2.2-1]; 
 – залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього/неї, до 

спілкування, гри, навчання, моделює власну поведінку на основі 
досвіду інших людей [4 СЗО 3-4.6-1].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розмірковує про те, що залишили після себе нащадкам племена і наро-

ди, які колись жили в регіоні; виявляє інтерес до власних традицій і тра-
дицій інших сімей/культур, ставиться до них із повагою [4 ГІО 2-7.1-4];

 – дізнається з різних джерел про різні культури та етнічні спільно-
ти, що представлені в краї сьогодні; описує традиції і свята у сво-
їй родині, традиції та свята своїх друзів/однокласників/земляків; 
виокремлює спільне і відмінне [4 ГІО 2-7.1-2];

 – розповідає, чим приваблював регіон різних людей; виявляє інтерес 
до власних традицій і традицій інших сімей/культур, ставиться до 
них із повагою [4 ГІО 2-7.1-4];

 – називає представників різних культур, що мешкають у населеному 
пункті; виявляє інтерес до власних традицій і традицій інших сі-
мей/культур, ставиться до них із повагою [4 ГІО 2-7.1-4];

 – ідентифікує найпоширеніші спільноти в регіоні за національними 
костюмами, які зображені на малюнку; виявляє інтерес до власних 
традицій і традицій інших сімей/культур, ставиться до них із пова-
гою [4 ГІО 2-7.1-4];
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 – доводить на конкретних прикладах важливість приймати кожну люди-
ну як неповторну та рівну іншим, незалежно від її раси, кольору шкіри, 
переконань, статі, походження, майнового стану, місця проживання, фі-
зичних і розумових особливостей та інших ознак [4 ГІО 2-6.3-1];

 – усвідомлює свою належність до народу України [4 ГІО 5-8.3-1];
 – пояснює необхідність толерантних відносин між людьми [4 ГІО 

2-6.3-1];
 – розмірковує про цінність і ресурс культурного розмаїття різних на-

родів та ідентифікує себе як громадянина/громадянку України [4 
ГІО 2-6.3-1].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – задумує об’єкт праці для виготовлення [4 ТЕО 1-1.1-1];
 – прогнозує результат власної діяльності [4 ТЕО 1-1.1-2];
 – планує послідовність технологічних операцій з використанням 

технологічних карт [4 ТЕО 1-1.1-3];
 – самостійно виконує знайомі технологічні операції з конструкцій-

ними матеріалами (використання паперу, ниток, тканини, природ-
ного матеріалу, пластиліну, пласких матеріалів; склеювання, скла-
дання, зв’язування тощо) [4 ТЕО 1-1.1-4];

 – аргументує вибір моделі, яку він/вона сконструював(-ла), спираю-
чись на запитання дорослих [4 ТЕО 1-1.1-5].

Інтегрована тема: ТРАДИЦІЙНІ ТА СУЧАСНІ ЗАНЯТТЯ Й РЕМЕСЛА НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ
Тиждень 9 (подорож 6)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Як між собою пов’язані професії?
 – Як у наш час виробляються продукти харчування?
 – Які ремесла розвинені у твоєму краї?
 – Які корисні речі для близьких ти хотів/хотіла б створити?

Пропонований зміст: 
МОВ Слово. Лексичне значення слова. Основа слова. Закінчення слова. Створення ігор зі 
словами. Усний стислий переказ. 
МАО Класифікація та порівняння геометричних фігур (за формою, розміром, площею, пе-
риметром, іншими ознаками тощо). Представлення даних за допомогою таблиць, схем, 
стовпчикових та кругових діаграм. Розв’язання прямих та обернених задач різних типів, 
які виникають із повсякденних життєвих ситуацій.
ПРО Взаємозв’язки між об’єктами живої і неживої природи. Традиційні й сучасні ремесла, 
розвинені в регіоні.
СЗО Продукти харчування та їхнє вироблення в наш час. Дбайливе ставлення до ресурсів 
та їхнє раціональне використання. Якості та здібності, необхідні для різних видів роботи. 
Ремесло як вид прибутку для сімей.
ГІО Вплив людини на природу (позитивний і негативний) і природи на людину. Роль нау-
кових та технічних винаходів минулого в нашому житті. Умію поставити запитання. Знаю, 
де шукати і як знаходити відповіді.
ТЕО Виготовлення виробів із застосуванням технологій традиційних та сучасних ремесел.

Інтегрована тема: Традиційні та сучасні заняття ...
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Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – обговорює усне повідомлення про традиційні та сучасні заняття й 

ремесла населення регіону в парі або групі для пошуку додаткових 
аргументів або спростування наведених [4 MOB 1-1.1-3];

 – виділяє цікаву для себе інформацію про традиційні та сучасні занят-
тя й ремесла свого регіону [4 MOB 1-1.3-1];

 – виокремлює інформацію для створення власного висловлення з кон-
кретною метою (усний стислий переказ) [4 MOB 1-1.3-1];

 – систематизує та узагальнює необхідну інформацію про традиційні та 
сучасні заняття й ремесла населення регіону, наводить аргументи на 
захист власної думки та ілюструє її прикладами [4 MOB 1-1.3-3];

 – ініціює дискусію щодо взаємозалежних ремісничих професій, ви-
словлюючи власні погляди і слухаючи інших [4 MOB 1-1.6-3];

 – відтворює фактичну інформацію з тексту про традиційні та сучасні 
заняття й ремесла населення регіону [4 MOB 2-2.1-6];

 – формулює ідеї тексту, пов’язує їх із власним досвідом [4 MOB 2-2.2-
10];  

 – з’ясовує будову слова, утворює нові слова, пояснює роль закінчень 
для правильного вживання слів усно та на письмі [4 МОВ 5-4.1-1];

 – перевіряє власне розуміння значення слова за словниками [4 MOB 
5-4.1-2];

 – утворює в процесі мовлення відповідні граматичні форми слів різ-
них частин мови [4 MOB 5-4.1-4];

 – створює ігри зі словами (ребус) на основі запропонованих  [2 MOB 
5-4.2-1].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – використовує різні мірки для вимірювання величин довжини, 

маси, температури, часу, місткості, вартості й записує результати 
вимірювання величин, використовуючи одиниці вимірювання та 
співвідношення між ними [4 МАО 3-4.7-1]; 

 – визначає знайомі геометричні фігури у фігурах складної конфігу-
рації, на малюнках [4 МАО 4-4.5-3]; 

 – упорядковує та узагальнює, порівнює та класифікує об’єкти навко-
лишнього світу за однією або декількома ознаками [4 МАО 1-4.1-1].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – відповідально діє в природі [4 ПРО 2-3.1-1];
 – визначає важливість того, що вивчає про довкілля [4 ПРО 2-3.1-2];
 – висловлює свою думку стосовно того, що вивчає про довкілля, об-

ґрунтовує її [4 ПРО 2-3.1-3];
 – пояснює взаємозв’язки між об’єктами живої і неживої природи [4 

ПРО 2-3.1-4];
 – пропонує власні шляхи зменшення витрат природних ресурсів [4 

ПРО 2-3.4-2].
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Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – пояснює, як у наш час виробляють продукти харчування, відбирає 

продукти харчування, орієнтуючись на свої харчові звички, смак і 
розуміння їхньої користі для здоров’я [4 СЗО 2-3.4-1];

 –  визначає улюблені страви національної кухні та аналізує їхню ко-
ристь [4 СЗО 2-3.4-2]; 

 – усвідомлює основи екологічного природокористування, ощадно-
го використання природних ресурсів регіону, описує, як екологія 
впливає на життя людини [4 СЗО 3-3.4-3];

 – розмірковує над тим, що оволодіння ремеслом може допомогти от-
римати прибуток, створює простий сценарій (план) тепер і в май-
бутньому [4 СЗО 3-4.6-2].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – пояснює, що будь-який предмет – це результат праці багатьох лю-

дей; аргументує значущість сумлінної праці в групі [4 ГІО 2-7.2-7];
 – виявляє зацікавленість в оволодінні якою-небудь ремісничою про-

фесією [4 ГІО 2-7.2-7];
 – з повагою ставиться до ремісничих професій і народних майстрів, 

цінує їхню працю [4 ГІО 2-7.2-7].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – зіставляє та розрізняє вироби, виготовлені традиційними та су-

часними ремеслами (гончарство, ткацтво, витинанка, різьблення 
тощо) [4 ТЕО 3-2.2-1];

 – висловлює власну позицію щодо важливості відродження та збере-
ження традиційних ремесел [4 ТЕО 3-2.2-2];

 – самостійно виготовляє виріб, застосовуючи технології традицій-
них та сучасних ремесел (витинанка, аплікація, ліплення тощо) 
[4 ТЕО 3-2.2-3].

Інтегрована тема: ОСОБЛИВОСТІ КЛІМАТУ Й ЛАНДШАФТУ НАШОГО КРАЮ
Тиждень 10–11 (подорож 7)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Який вигляд має твій край? Чим він приваблює гостей нашої країни?
 – Чи можуть дії людини призвести до зміни клімату?
 – Як зміни клімату впливають на життєдіяльність людей, на рослини та тварин?

Пропонований зміст: 
МОВ Чергування голосних і приголосних звуків у коренях слів. Префікси та їхній правопис. 
Префікси і прийменники. Письмо для себе «Який вигляд має мій край. Чим приваблює 
гостей». Розвиток мовлення. Діалог. Створення загадок про явища природи. 
МАО Вимірювання величин у міліметрах, сантиметрах, дециметрах, метрах, кілометрах; 
грамах, кілограмах, центнерах, тонах; градусах Цельсія, секундах, хвилинах, годинах, до-
бах, тижнях, місяцях, роках, століттях, тисячоліттях, літрах із використанням одиниць 
вимірювання та співвідношення між ними. Представлення даних за допомогою таблиць, 
схем, стовпчикових та кругових діаграм.

Інтегрована тема: Особливості клімату й ландшафту...
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ПРО Наш край на карті України. Особливості клімату, ландшафту на-
шого краю. Віртуальна подорож визначними місцями краю.
СЗО Правила збереження здоров’я від можливих небезпек зовніш-
нього середовища (водойми, сонячні промені, погодні умови, стихійні 
лиха тощо).  Поведінка в автономній ситуації на природі (якщо загу-
бився, заблукав у лісі, горах, степу тощо). Спорядження (речі та одяг) 
для прогулянки на природу. Емоції та вплив на них явищ природи.
ГІО Походження топонімів рідного краю. Вплив людини на природу.  
(позитивний і негативний) і природи на людину. 
ТЕО Дослідження регіональної традиційної вишивки. Оздоблення 
виробів технікою вишивки. Матеріали, інструменти та пристосуван-
ня, основні прийоми роботи, послідовність виготовлення виробів тех-
нікою вишивки. 

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – систематизує та узагальнює необхідну інформацію щодо ландшафту 

рідного краю, зіставляє тему і головну думку усного повідомлення з 
власними спостереженнями, поведінкою, досвідом [4 MOB 1-1.3-3];

 – обґрунтовує своє ставлення до усного повідомлення щодо особли-
востей клімату регіону, наводячи приклади з власного досвіду, а 
також спираючись на набуті наукові знання [4 MOB 1-1.5-2];

 – вступає і підтримує діалог на теми, пов’язані з особливостями клі-
мату й ландшафту рідного краю, наводить аргументи на захист 
власної думки та ілюструє її прикладами [4 MOB 1-1.6-1];

 – створює власне висловлення на основі почутого/побаченого/про-
читаного [4 MOB 1-1.6-6];

 – відтворює фактичну інформацію з тексту, знаходячи в тексті відпо-
віді на поставлені запитання [4 MOB 2-2.1-6];

 – зіставляє прочитане із власним життєвим досвідом [4 MOB 2-2.1-9];
 – оцінює правдоподібність описаних подій і тверджень із тексту, спи-

раючись на свої уявлення про світ і власний досвід [4 MOB 2-2.4-1];
 – добирає необхідну інформацію про особливості клімату й ланд-

шафту рідного краю з різних джерел: шукає її у словниках, довід-
никах, енциклопедіях, бібліотеці, інтернеті [4 MOB 2-2.5-3];

 – створює художні тексти – загадки про явища природи [4 MOB 3-3.1-4];
 – з’ясовує будову слова; утворює нові слова, пояснює роль закінчень, 

значення префіксів для правильного вживання слів усно та на 
письмі [4 МОВ 5-4.1-1].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – використовує різні мірки для вимірювання величин довжини, 

маси, температури, часу, місткості, вартості [4 МАО 3-4.7-1]; 
 – записує результати вимірювання величин у міліметрах, сантиметрах, 

дециметрах, метрах, кілометрах; грамах, кілограмах, центнерах, то-
нах; градусах Цельсія, секундах, хвилинах, годинах, добах, тижнях, 
місяцях, роках, століттях, тисячоліттях, літрах, використовуючи оди-
ниці вимірювання та співвідношення між ними [4 МАО 3-4.7-2]; 
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 – описує і складає маршрути для подорожей, використовуючи від-
повідну математичну лексику, знаки, пов’язані з напрямом і по-
воротом [4 МАО 4-4.4-1]; 

 – переміщується реально і віртуально визначеним маршрутом [4 
МАО 4-4.4-2].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – описує свій край, його найважливіші географічні об’єкти за певни-

ми ознаками[4 ПРО 1-4.1-3];
 – застосовує предметні моделі, малюнки, схеми, графіки, тексти для 

пояснення явищ та об’єктів природи [4 ПРО 1-2.2-1];
 – показує на карті розташування свого району/міста й ідентифікує, у якій 

природній зоні він/воно розташований/розташоване[4 ПРО 1-1.4-4];
 – складає визначення, що таке ліс, гори, степ тощо [4 ПРО 1-1.5-1];
 – розповідає про особливості клімату й ландшафту свого регіону[4 

ПРО 1-4.1-3];
 – досліджує ґрунт своєї місцевості, його склад (воду, пісок, глину 

тощо) [4 ПРО 1-1.4-9];
 – розпізнає отруйні та їстівні гриби своєї місцевості [4 ПРО 1-4.3-6];
 – розмірковує над тим, як зміни клімату впливають на життєдіяль-

ність людей, на рослини та тварин [4 ПРО 1-4.1-3];
 – пояснює важливість піклування людини про довкілля [4 ПРО 2-3.1-2];
 – узагальнює результати досліджень [4 ПРО 1-1.5-4];
 – визначає загрози таких природних явищ, як гроза, ураган, паво-

док, пожежа [4 ПРО 1-4.1-6];
 – розповідає про елементарні взаємозв’язки в природі [4 ПРО 1-1.4-12];
 – пояснює, навіщо він/вона виконує спостереження або дослід при-

родничого змісту [4 ПРО 1-1.2-1];
 – прогнозує результат спостереження/досліду [ 4 ПРО 1-1.2-2];
 – порівнює здобутий результат із припущенням [4 ПРО 1-1.2-3];
 – висуває власні гіпотези [4 ПРО 1-1.2-4].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – Здобувач/здобувачка освіти:
 – аналізує власну поведінку для запобігання або зменшення ризику 

для життя та здоров’я [4 СЗО 1-1.1-1]; 
 – застосовує правила збереження здоров’я від можливих небезпек 

зовнішнього середовища (водойми, сонячні промені, погодні умо-
ви, стихійні лиха тощо) [4 СЗО 1-1.1-2];

 – поводиться безпечно у природі [4 СЗО 1-2.4-3];
 – пояснює, як навколишнє середовище (явища природи) впливає на 

здоров’я людини [4 СЗО 2-3.3-6].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – орієнтується в місцевості, у якій проживає [4 ГІО 3-2.1-1];
 – підбирає приклади, які пояснюють взаємозалежність людини і 

природи [4 ГІО 3-2.2-1];
 – аналізує приклади поведінки, приязної/шкідливої до/для навко-

лишнього середовища, та її наслідки [4 ГІО 3-2.2-3];
 – ставить запитання дорослим і одноліткам щодо інформації, яка ви-

кликає сумнів або є незрозумілою [4 ГІО 3-3.3-2].

Інтегрована тема: Назви довкола мене. Історія назви...
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Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – зіставляє та розрізняє вироби, виготовлені традиційними та су-

часними ремеслами (гончарство, ткацтво, витинанка, різьблення 
тощо) [4 ТЕО 3-2.2-1];

 – самостійно виготовляє виріб, застосовуючи технології тради-
ційних та сучасних ремесел (витинанка, аплікація, ліплення 
тощо) [4 ТЕО 3-2.2-3];

 – висловлює думку щодо виробів, оздоблених традиційними та су-
часними ремеслами [4 ТЕО 3-2.1-1];

 – розпізнає технологічні операції традиційних і сучасних ремесел [4 
ТЕО 3-2.1-2];

 – самостійно оздоблює виріб, застосовуючи елементи традиційних та 
сучасних ремесел [4 ТЕО 3-2.1-3].

Інтегрована тема: ПРАЦЯ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПІКЛУЮТЬСЯ ПРО ОХОРОНУ ПРИРОДИ
Тиждень 12 (подорож 8)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Які небезпеки чатують на різні об’єкти природи і як ми можемо допомогти їх уникнути?
 – Представники яких професій вивчають природу?
 – Навіщо потрібні лісники?

Пропонований зміст: 
МОВ Суфікс. Утворення нових слів. Розбір слів за будовою. Складання розповіді про лісника.
МАО Використання інформації, що представлена в різних формах, для відповіді на запи-
тання, які виходять за межі безпосереднього зчитування даних. Дослідження різних шля-
хів розв’язання проблемної ситуації та добір доцільного.
ПРО Збереження природи рідного краю. Забруднення навколишнього середовища та його 
наслідки. Перетворення води з одного стану в інший. Заощадження води.
СЗО Зміни, спричинені діями людей у природному середовищі. Поведінка, приязна до 
природного середовища, яка приносить користь спільноті. Професії людей, що піклуються 
про природу.
ГІО Вплив людини на природу (позитивний і негативний) і природи на людину. Люди 
місцевої громади: вчинки, їхня мотивація та цінність для громади.
ТЕО Виготовлення ляльки-мотанки. Традиційне оздоблення виробу.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – створює власне висловлення про необхідність охороняти природу 

рідного краю [4 MOB 1-1.6-6];
 – використовує засоби художньої виразності для досягнення комуні-

кативної мети – вияв співчуття [4 MOB 1-1.7-5];
 – правильно інтонує різні види речень за метою висловлювання та 

емоційним забарвленням [4 MOB 1-1.7-6];
 – зіставляє прочитане із власним життєвим досвідом [4 MOB 2-2.1-9];
 – установлює причиново-наслідкові зв’язки між подіями, вчинками пер-

сонажів та їхніми стосунками з іншими персонажами [4 MOB 2-2.2-8];
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 – формулює ідеї вірша про професію лісника, пов’язує їх із власним 
досвідом [4 MOB 2-2.2-10];

 – описує свої емоції, пережиті під час читання художнього твору, 
наводить приклади вчинків персонажів, які викликали відповідні 
емоції [4 MOB 2-2.3-1]; 

 – виражає свої почуття та емоції щодо прочитаного мовою мисте-
цтва: добирає та створює ілюстративний матеріал до художнього 
тексту [4 MOB 2-2.4-5];

 – записує свою думку про працю людей, які піклуються про охоро-
ну природи; формулює запитання та відповіді під час письмового 
спілкування [4 MOB 3-3.1-6];

 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючись норм літе-
ратурної мови, за потреби звертається до словників [4 MOB 3-3.1-7];

 – утворює в процесі мовлення відповідні граматичні форми слів різ-
них частин мови [4 MOB 5-4.1-4];

 – вправно будує речення, зважаючи на мету висловлювання [4 MOB 5-4.1-5];
 – поширює речення різними членами відповідно до комунікативної 

стратегії [4 MOB 5-4.1-6];
 – з’ясовує будову слова, утворює нові слова, пояснює роль суфіксів 

для правильного вживання слів усно та на письмі [4 МОВ 5-4.1-1].

Математична 
освітня галузь

 – Здобувач/здобувачка освіти: 
 – відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні результа-

ти лічби об’єктів, що їх оточують [4 МАО 1-1.1-1]; 
 – використовує різні мірки для вимірювання величин і записує ре-

зультати вимірювання величин, використовуючи одиниці вимірю-
вання та співвідношення між ними [4 МАО 3-4.7-1]; 

 – обирає спосіб представлення інформації (схема, таблиця, схема-
тичний рисунок) [4 МАО 2-2.1-2]; 

 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним шля-
хом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі [4 МАО 2-2.3-2].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – використовує можливості інтернету для пошуку інформації про 

природоохоронні професії [4 ПРО 1-2.1-2];
 – розповідає про різні професії людей, які вивчають та захищають 

природу [4 ПРО 1-2.1-1];
 – наводить приклади того, як люди піклуються про охорону приро-

ди, робить висновки зі спостережень та досліджень разом з учите-
лем/учителькою або самостійно [4 ПРО 1-1.5-5];

 – розуміє правила природоохоронної поведінки, переконує у правиль-
ності здобутих результатів і зроблених висновків [4 ПРО 1-1.5-6];

 – досліджує воду, її три стани, властивості, температуру плавлення 
льоду та кипіння води [4 ПРО 1-1.4-6];

 – досліджує воду як розчинник [4 ПРО 1-1.4-7];
 – розрізняє розчинні й нерозчинні у воді речовини [4 ПРО 1-1.4-8];
 – розповідає про досвід своєї родини з ощадного використання при-

родних ресурсів (наприклад, збирання та утилізація сміття, зокре-
ма харчових відходів, збереження водних ресурсів) [4 ПРО 2-3.4-1];

Інтегрована тема: Праця людей, які піклуються...
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 – встановлює за показаннями лічильників витрати води, газу, елек-
троенергії родиною за місяць [4 ПРО 2-3.4-1];

 – сортує сміття на паперове, пластикове тощо і пояснює, навіщо це 
робить [4 ПРО 2-3.4-3];

 – пропонує нові ідеї щодо збереження природи рідного краю [4 ПРО 
1-4.2-2].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – визначає, до кого і як звернутися по допомогу [4 СЗО 3-1.3-2];
 – робить вибір, орієнтуючись на доброчинність, і пояснює його [4 

СЗО 3-1.4-4];  
 – описує, як екологія впливає на життя людини [4 СЗО 3-3.4-3];
 – пропонує рішення щодо економії природних ресурсів [4 СЗО 3-4.5-3]; 
 – моделює власну поведінку на основі досвіду інших людей [4 СЗО 

3-4.6-1].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розповідає про різні професії людей, які вивчають та захищають при-

роду; аргументує значущість сумлінної праці в групі [4 ГІО 2-7.2-7];
 – розповідає про досвід своєї родини з ощадного використання при-

родних ресурсів (наприклад, збирання та утилізація сміття, зо-
крема харчових відходів, збереження водних ресурсів); аналізує 
приклади поведінки, приязної/шкідливої до/для навколишнього 
середовища, та її наслідки [4 ГІО 3-2.2-3].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – пояснює послідовність дій та дотримується її під час виготовлен-

ня виробів із природних матеріалів, під час виготовлення та оздо-
блення об’ємних виробів [4 ТЕО 1-1.4-9];

 – аргументує послідовність та доцільність виготовленого виробу [4 
ТЕО 1-1.4-10];

 – оздоблює виріб за зразком та власним задумом бісером, лелітками, 
тасьмою, стрічками та іншими матеріалами [4 ТЕО 1-1.4-11].

Інтегрована тема: ПРОФЕСІЇ НАШИХ БАТЬКІВ. СУЧАСНІ ПІДПРИЄМСТВА Й УСТАНОВИ
Тиждень 13–14 (подорож 9)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Як здобували професію наші батьки?
 – Які якості/риси характеру допомагають людині стати успішним/успішною?
 – Що об’єднує людей різних професій?
 – Назв яких професій сьогодні не зустрінеш?
 – Як люди різних професій допомагають нашій країні стати заможною?

Пропонований зміст: 
МОВ Самостійні та службові частини мови. Поняття про іменник. Створення власних ви-
словлювань на основі прочитаного про різні професії. Розвиток мовлення: «Які риси ха-
рактеру допомагають стати успішним/успішною?» Створення самостійного письмового 
висловлення-міркування щодо професій майбутнього. 
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МАО Порівняння, упорядкування, узагальнення та класифікація об’єктів за суттєвою озна-
кою. Розв’язання прямих та обернених задач різних типів, які виникають із повсякденних 
життєвих ситуацій, що містять групи пов’язаних між собою величин.
ПРО Види електростанцій, які є в Україні. Заощадження електроенергії. Вітер, його значен-
ня, користь і шкода. 
СЗО Бажане майбутнє (прості сценарії). Відповідність робочого місця виконуваній роботі. Яко-
сті та здібності, необхідні для різних видів роботи. Успіх у навчанні та подолання труднощів.
ГІО Люди місцевої громади: вчинки, їхня мотивація та цінність для громади. Люди різних 
професій. Характеризуємо людей, книжкових персонажів та героїв фільмів (мультфільмів 
тощо) за їхніми моральними якостями. Я роздумую, яким/якою хочу бути.
ТЕО Світ професій. Професії наших батьків. Створення лепбука «Професії майбутнього».

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – з увагою сприймає усні репліки діалогу, пepeпuтyє, уточнює з огля-

ду на ситуацію спілкування [4 MOB 1-1.1-2];
 – вступає і підтримує діалог про професії батьків [4 MOB 1-1.6-1];
 – доброзичливо висловлює своє ставлення до думок інших [4 MOB 

1-1.6-4];
 – виразно читає вірші про різні професії [4 MOB 2-2.1-2];
 – висловлює припущення про наміри автора тексту, обґрунтовує свої 

думки [4 MOB 2-2.2-6];
 – створює власні висловлення на основі прочитаного про різні професії, 

висловлюючи свою думку про предмет обговорення [4 MOB 3-3.1-7];
 – узагальнює, систематизує, класифікує у вигляді схеми інформацію, 

отриману під час проведення інтерв′ю [4 MOB 5-4.1-5];
 – створює самостійне письмове висловлення-міркування щодо про-

фесій майбутнього [4 MOB 3-3.1-2];
 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючись норм літе-

ратурної мови, за потреби звертається до словників [4 MOB 3-3.1-7];
 – визначає, чи відповідає створений текст меті, перевіряє грамот-

ність написаного [4 MOB 3-3.3-1];
 – удосконалює власний письмовий текст, знаходить i виправляє по-

милки, редагує зміст тексту [4 MOB 3-3.3-2];
 – вміло будує речення, зважаючи на мету висловлювання [4 MOB 5-4.1-5];
 – утворює в процесі мовлення відповідні граматичні форми слів різ-

них частин мови [4 MOB 5-4.1-4];
 – обґрунтовує пунктограми (у межах вивченого) для правильного 

оформлення висловлення на письмі [4 MOB 5-4.1-8].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – аналізує проблемні ситуації, що виникають у житті, та описує про-

блемні життєві ситуації за допомогою групи величин, які пов’язані 
між собою [4 МАО 3-1.2];

 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним шля-
хом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі різними спосо-
бами з опорою на прості математичні моделі [4 МАО 2-2.3-2].

Інтегрована тема: Професії наших батьків...
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Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розрізняє джерела енергії (відновлювані й невідновлювані) [4 ПРО 

2-3.2-1];
 – пояснює корисність застосування відновлюваних джерел енергії [4 

ПРО 2-3.2-2];
 – аналізує умови та послідовність кроків, здійснюючи дослідження 

[4 ПРО 1-1.6-1];
 – порівнює різні методи дослідження [4 ПРО 1-1.6-2];
 – виявляє причини невдач і пропонує шляхи їхнього виправлення 

[4 ПРО 1-1.6-3];
 – оцінює чинники, які привели до успіху [4 ПРО 1-1.6-4];
 – дотримується правил безпеки під час проведення спостережень та 

дослідів [4 ПРО 1-1.6-5];
 – визначає загрози таких природних явищ, як гроза, ураган, паво-

док, пожежа [4 ПРО 1-4.1-6];
 – пояснює, як діяти в разі загрози урагану, паводка, пожежі тощо [4 

ПРО 1-4.1-7].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – обґрунтовує, навіщо людині мати професію, висловлює та аргу-

ментує власну думку, поважаючи позицію інших та дослухаюсь до 
спільних рішень [4 СЗО 3-1.4-1];  

 – висловлює припущення щодо вибору своєї майбутньої професії, ок-
реслює власну мету на конкретний період життя і прогнозує мож-
ливі ризики [4 СЗО 3-2.2-1]; 

 – аналізує зусилля на шляху до успіху на прикладах відомих людей 
[4 СЗО 3-2.2-3];

 – усвідомлює важливість визначення власних навчальних цілей та 
способів їхнього досягнення для професійного успіху, моделює 
власну поведінку на основі досвіду інших людей [4 СЗО 3-4.6-1];

 – пояснює, що потрібно, щоб стати професіоналом у своїй роботі, 
створює простий сценарій (план) тепер і в майбутньому [4 СЗО 
3-4.6-2]; 

 – розмірковує про необхідність вчитися протягом усього життя й 
мати декілька професій, пояснює, як від його/її ставлення до нав-
чання залежить його/її успіх та добробут [4 СЗО 3-4.6-5].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розповідає про професії своїх батьків; аргументує значущість сум-

лінної праці в групі [4 ГІО 2-7.2-7];
 – досліджує усвідомленість вибору професії батьками/рідними; аргу-

ментує значущість сумлінної праці в групі [4 ГІО 2-7.2-7].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – самостійно створює виріб за зразком (шаблоном) та власним заду-

мом із використанням паперу, картону, ниток, природних матеріалів 
(предметні та сюжетні аплікації з природного матеріалу, нескладні сю-
жетні композиції, вироби в техніці оригамі, макети виробів зі штучних 
матеріалів та картону, вироби об’ємної форми з паперу) [4 ТЕО 1-1.4-6];
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 – аргументує вибір моделі, яку він/вона сконструював(-ла), спираю-
чись на запитання дорослих [4 ТЕО 1-1.1-5];

 – самостійно виготовляє та оздоблює виріб знайомими технологіями 
[4 ТЕО 1-1.4-4].

Інтегрована тема: ТРАДИЦІЇ ЗАЛУЧЕННЯ ДІТЕЙ ДО ПРАЦІ В ДАВНИНУ І СЬОГОДНІ
Тиждень 15–16 (подорож 10)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Навіщо людям працювати?
 – Чим я можу бути корисним/корисною удома?
 – Чи існує «чоловіча» та «жіноча» робота?
 – Які трудові навички знадобляться тобі в дорослому житті?
 – Що таке економічна експлуатація і як закон захищає від неї?
 – Чого має навчати «Школа працелюбності»?

Пропонований зміст: 
МОВ Рід іменників. Узагальнення і систематизація знань учнів з теми «Слово. Частини мови: 
іменник». Розвиток мовлення. Створення висловлення про «жіночу» і «чоловічу» працю. 
МАО Зчитування даних із таблиць, схем, діаграм. Використання інформації, що пред-
ставлена в різних формах, для відповіді на запитання, які виходять за межі безпосеред-
нього зчитування даних.
ПРО Розширення знань про культурні зернові рослини. Дослідження способів розмноження рослин. 
СЗО Матеріальна забезпеченість і якість життя людини. Корисна звичка – працелюбність. 
Якості та здібності, необхідні для різних видів роботи. Навчання через досвід праці.
ГІО Умію поставити запитання. Знаю, де шукати і як знаходити відповіді. Я роздумую, 
яким/якою хочу бути. Гідність людини. Недопустиміть принижень, принизливих пока-
рань. Моє минуле, минуле мого роду.
ТЕО Правила сервірування столу. Складання рецептів улюблених страв. Приготування не-
складних страв.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – вступає і підтримує діалог на тему потреби людей у праці, наво-

дить аргументи на захист власної думки та ілюструє її прикладами 
[4 МОВ 1-1.6-1; 4 МОВ 1-1.6-2];

 – ініціює дискусію, висловлюючи власні погляди щодо традицій за-
лучення дітей до праці за старих часів і зараз [4 МОВ 1-1.6-3];

 – доброзичливо висловлює своє ставлення до думок інших (поділяє 
їх повністю, частково чи аргументовано відхиляє) [4 MOB 1-1.6-4];

 – дотримується правил літературної вимови у власному висловлю-
ванні [4 МОВ 1-1.6-5];

 – створює власне висловлення про «жіночу» і «чоловічу» працю на 
основі прочитаного, почутого та спираючись на власний життєвий 
досвід [4 МОВ 1-1.6-6];

 – висловлює свій погляд щодо корисності трудових навичок, набу-
тих у дитинстві, у подальшому житті людини [4 MOB 2-2.4-2].

Інтегрована тема: Традиції залучення дітей до...
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Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – читає, знаходить, аналізує, порівнює інформацію, подану в табли-

цях, графіках, на схемах, діаграмах [4 МАО 5-1.2-1]; 
 – добирає дані, необхідні й достатні для розв’язання й розв’язує різ-

ними способами проблемну ситуацію [4 МАО 5-2.3-1];
 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним шля-

хом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі різними спосо-
бами з опорою на прості математичні моделі [4 МАО 2-2.3-2].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – досліджує умови розвитку рослин [4 ПРО 1-1.4-10];
 – розмножує рослини насінням, живцями, бульбами, листками [4 

ПРО 1-1.4-11];
 – спостерігає за рослинами і тваринами [4 ПРО 1-1.4-12];
 – з’ясовує, за яких умов відбуваються зміни [4 ПРО 1-1.5-3];
 – узагальнює результати досліджень [4 ПРО 1-1.5-4];
 – складає план дослідження [4 ПРО 1-1.3-1];
 – планує самостійне спостереження/експеримент [4 ПРО 1-1.3-2].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розпізнає та засуджує ознаки тиску і насилля [4 СЗО 2-1.4-1];
 – наводить приклади своєї допомоги дорослим, планує власний ре-

жим розумової, фізичної праці та відпочинку [4 СЗО 2 4.1-1];
 – експериментує, розвиваючи в собі звичку регулярно і сумлінно ви-

конувати певні домашні справи (заправляти постіль, мити посуд 
тощо), аналізує, якого успіху досягнуто у виконанні завдання і які 
були труднощі [4 СЗО 3-2.2-2];

 – розмірковує про важливість та необхідність опанування певних 
умінь та навичок, набуття досвіду, необхідних для покращення 
якості життя, аналізує зусилля на шляху до успіху на прикладах 
батьків, знайомих, відомих людей [4 СЗО 3-2.2-3]; 

 – розповідає, які трудові навички, що вже набув/набула, можуть зна-
добитися в дорослому житті, подає приклади, які показують поліп-
шення власних умінь [4 СЗО 3-4.1-2];

 – визначає, яку роботу по дому чи на обійсті ще хотів/хотіла би на-
вчитися виконувати, створює простий сценарій (план) тепер і в 
майбутньому [4 СЗО 3-4.6-2];

 – розмірковує над тим, відколи дитина має працювати, пояснює, як від 
ставлення до праці залежать успіх та добробут людини [4 СЗО 3-4.6-5].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – описує різницю між дитинством сучасних дітей та в минулому (за-

няття, праця тощо); порівнює різні відомості, на підставі інформації, 
зібраної з різних джерел, пропонує власний висновок [4 ГІО 3-3.3-3];

 – встановлює, чим його/її дитинство відрізняється від дитинства ді-
тей у давнину [4 ГІО 3-3.3-3];

 – аналізує наявний розподіл хатніх обов’язків у своїй родині; пояс-
нює, які він/вона має обов’язки в класі, школі, родині, громаді та 
чому [4 ГІО 4-8.1-5];
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 – розмірковує над тим, який розподіл хатніх обов’язків у родині 
є справедливим; чи є «чоловічі» та «жіночі» обов’язки в роди-
ні; над відповідальністю у виконанні своїх обов’язків; пояснює, 
як життя в спільноті допомагає іншим та йому/їй особисто [4 
ГІО 4-8.1-6];

 – пояснює, що таке експлуатація; аналізує наслідки порушення осо-
бою засад рівності та справедливості [4 ГІО 2-6.3-4];

 – розуміє, що дитина має право на захист від економічної експлуа-
тації, і знає, куди треба звернутися по допомогу; визначає в тек-
стах ситуації, у яких ідеться про порушення прав людини, зокрема 
і прав дитини [4 ГІО 5-3.2-2].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – самостійно планує та реалізовує трудові дії у власному побуті (ре-

монтує іграшки, книжки відомими способами; доглядає за росли-
нами і тваринами; готує нескладні страви за рецептами; доглядає 
за одягом та взуттям) [4 ТЕО 4-4.1-1];

 – пояснює важливість правил поведінки за столом, використовує 
столовий посуд за призначенням [4 ТЕО 4-4.1-2];

 – сервірує стіл для рідних до сніданку/обіду/вечері [4 ТЕО 4-4.1-3];
 – спільно з дорослими чи самостійно розраховує приблизну кількість 

необхідних ресурсів для виготовлення виробу [4 ТЕО 4-3.1-1];
 – самостійно робить припущення про потрібну кількість матеріалів 

для виконання простого завдання[4 ТЕО 4-3.1-2].

Інтегрована тема: СУСІДСЬКА ВЗАЄМОДОПОМОГА. ВОЛОНТЕРСТВО
Тиждень 17 (подорож 11)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Чим волонтерство відрізняється від толоки?
 – Які добрі справи може робити волонтер?
 – Що корисного можеш зробити ти для класу/школи/громади?

Пропонований зміст: 
МОВ Поняття про прикметник. Роль прикметників у мовленні. Редагування тексту. 
МАО Розв’язання прямих та обернених задач різних типів, які виникають із повсякденних 
життєвих ситуацій, що містять групи пов’язаних між собою величин. Дослідження різних 
шляхів розв’язання проблемної ситуації та добір доцільного.
ПРО Перетворення одного стану води в інший. Загрози для тварин/рослин від таких при-
родних явищ, як гроза, ураган, паводок, пожежа. Життя птахів узимку.
СЗО Проблеми, які виникають у спільноті, та шляхи їхнього вирішення. Джерела допомо-
ги. Співпраця в команді для створення цінності. Потреби інших, їхнє урахування та пошук 
можливості допомоги. Поведінка, зорієнтована на закони доброчинності.
ГІО Волонтерство: навіщо та як допомагати іншим? Що я можу зробити, щоб у моїй гро-
маді жилося краще? Що я можу зробити для інших? Які ролі я вмію і люблю виконувати 
в групі?
ТЕО Виготовлення годівничок для птахів

Інтегрована тема: Сусідська взаємодопомога...
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Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – зіставляє почуте з власним досвідом [4 MOB 1-1.1-4];
 – читає подумки тексти про традиції сусідської взаємодопомоги в 

різних народів світу, виділяє в них спільне та відмінне, знаходить 
відповіді на поставлені запитання [4 MOB 2-2.1-2];

 – ставить запитання різної спрямованості: до змісту твору, до автора, 
до читача [4 MOB 2-2.1-4];

 – знаходить у тексті відповіді на поставлені запитання [4 MOB 2-2.1-5];
 – описує свої емоції, пережиті під час читання текстів про традиції 

сусідської взаємодопомоги в різних народів світу, наводить прикла-
ди вчинків людей, які викликали відповідні емоції [4 MOB 2-2.3-1];

 – висловлює свій погляд щодо можливості такого явища, як толока в 
місті, багатоповерховому будинку, дачному селищі [4 MOB 2-2.4-2];

 – записує свою думку про волонтерську допомогу; формулює запи-
тання та відповіді під час письмового спілкування [4 MOB 3-3.1-6];

 – визначає, чи відповідає створений текст меті, перевіряє грамот-
ність написаного [4 MOB 3-3.3-1];

 – удосконалює власний письмовий текст, знаходить i виправляє по-
милки, редагує зміст тексту [4 MOB 3-3.3-2];

 – обговорює письмові роботи (власні й однокласників) у парі, малій 
групі, відзначає позитивні характеристики [4 MOB 3-3.3-3];

 – висловлює, за підтримки вчителя/вчительки, поради щодо мож-
ливого вдосконалення тексту [4 MOB 3-3.3-4];

 – з’ясовує будову слова; утворює нові слова, пояснює роль закінчень, 
значення префіксів і суфіксів для правильного вживання слів усно 
та на письмі [4 MOB 5-4.1-1];

 – утворює в процесі мовлення відповідні граматичні форми слів різ-
них частин мови [4 MOB 5-4.1-4];

 – поширює речення різними членами відповідно до комунікативної 
стратегії [4 MOB 5-4.1-6];

 – експериментує із власними текстами, стилізує ïx, наприклад трансфор-
муючи речення, додаючи епітети, порівняння тощо [4 MOB 5-4.2-3].

Математична 
освітня галузь

 – Здобувач/здобувачка освіти: 
 – відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні результа-

ти лічби об’єктів, що їх оточують [4 МАО 1-1.1-1];
 – упорядковує та узагальнює, порівнює та класифікує об’єкти навко-

лишнього світу за однією або декількома ознаками [4 МАО 1-4.1-1];
 – виконує усно та письмово обчислення в межах мільйона в навчаль-

них і життєвих ситуаціях [4 МАО 2-4.3-1];
 – розв’язує життєві ситуації, сюжетні задачі, математичні моделі [4 

МАО 2-2.3-2].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – формулює проблему, визначає відоме і невідоме в ній [1 ПРО 1-4.2-1];
 – знаходить шляхи вирішення проблеми й вирішує її [4 ПРО 1-4.2-2];
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 – добирає докази правильності суджень [4 ПРО 1-4.2-3];
 – пояснює можливі загрози з боку тварин (небезпечні і хворі тварини), 

рослин (отруйні рослини) та грибів (отруйні гриби) [4 ПРО 1-4.1-5];
 – визначає загрози таких природних явищ, як гроза, ураган, паво-

док, пожежа [4 ПРО 1-4.1-6];
 – пояснює, як діяти в разі загрози урагану, паводка, пожежі тощо [4 

ПРО 1-4.1-7].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – аналізує потреби інших, враховує їх та шукає можливості допомоги 

[4 СЗО 3-1.3-1];
 – розвиває вміння й навички аналізу, синтезу, досліджуючи традиції 

взаємодопомоги різних народів, визначає, до кого і як звернутися 
по допомогу [4 СЗО 3-1.3-2];

 – надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за під-
тримку, діє з користю для себе та суспільства, оцінює можливі ри-
зики [4 СЗО 3-1.4-3]; 

 – наводить оцінні судження, аргументує переваги добрих вчинків, робить 
вибір, орієнтуючись на доброчинність, і пояснює його [4 СЗО 3-1.4-4]; 

 – розмірковує, чому люди взаємодіють, навіщо потрібна взаємодопо-
мога, про цінність милосердя та підтримки, моделює власну пове-
дінку на основі досвіду інших людей (наприклад, волонтерів) [4 
СЗО 3-4.6-1]. 

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – пояснює, що таке толока, звичай, волонтерство, хто може бути во-

лонтером [4 ГІО 4-8.2-3];
 – з повагою ставиться до культур і традицій різних людей [4 ГІО 

2-7.1-4];
 – наводить приклади волонтерської діяльності у своєму населеному 

пункті [4 ГІО 4-8.2-3];
 – виявляє цікавість до волонтерської діяльності; обґрунтовує цін-

ність волонтерства [4 ГІО 4-8.2-3];
 – долучається до благодійних заходів [4 ГІО 4-8.2-3];
 – пояснює важливість волонтерської діяльності в економічному роз-

витку країни [4 ГІО 4-8.2-3].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – конструює виріб із рухомими частинами, використовуючи готові 

до складання елементи та деталі [4 ТЕО 1-1.4-1];
 – порівнює старі та сучасні моделі різних технічних пристроїв і кон-

струює моделі майбутнього [4 ТЕО 1-1.4-2];
 – створює задані форми з використанням всіх семи танів танграму 

[4 ТЕО 1-1.4-3];
 – самостійно виготовляє та оздоблює виріб знайомими технологія-

ми[4 ТЕО 1-1.4-4];
 – створює та оздоблює виріб, дотримуючись логічної послідовності, 

за зразком чи власним задумом із різних конструкційних матеріа-
лів та повторно використовуючи матеріали [4 ТЕО 1-1.4-5].

Інтегрована тема: Сусідська взаємодопомога...
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Інтегрована тема: ЦІННОСТІ, ЯКІ ОБ’ЄДНУЮТЬ УСІХ
Тиждень 18 (подорож 12)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Які цінності однаково важливі для всіх людей на Землі?
 – Що ми називаємо цінним? Що таке цінність? 
 – Які цінності є спільними для нашого класу?

Пропонований зміст: 
МОВ Словосполучення прикметників з іменниками. Змінювання прикметників за родами 
і числами. Розвиток мовлення: Що ми називаємо цінним? Що таке цінність? 
МАО Життєві ситуації, які розв’язуються математичним шляхом, тексти математичного 
змісту, сюжетні задачі, їхнє розв’язання різними способами з опорою на прості математичні 
моделі. Перевірка правильності розв’язання проблемної ситуації різними способами
ПРО Дослідження води. Вода – розчинник. Атмосферні опади. Утворення хмар. Різновиди 
хмар. Прогнозування погоди за хмарами.
СЗО Цінність і неповторність життя та здоров’я людини. Вплив цінностей на якість життя 
людини. Поведінка, зорієнтована на закони доброчинності (сумлінність, чесність, відпові-
дальність, мужність та відданість). 
ГІО Цінності. Які бувають цінності? Що таке рівність? Що таке справедливість?
ТЕО Виготовлення об’ємної підставки для серветок.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – висловлює своє ставлення до усного повідомлення про цінності, шу-

каючи додаткові аргументи на захист своєї думки [4 MOB 1-1.5-1];
 – використовує малюнок як форму візуалізації для супроводу своїх 

поглядів щодо цінностей, важливих для всіх людей на Землі [4 
MOB 1-1.7-3]; 

 – доброзичливо ставиться до думок інших [4 MOB 1-1.6-4];
 – читає виразно вголос прислів′я та пояснює їх [4 MOB 2-2.1-2];  
 – зіставляє прочитане про цінності із власним життєвим досвідом [4 

MOB 2-2.1-9];
 – створює прості візуальні медіапродукти (колаж) самостійно та в 

групі, враховує мету й аудиторію [4 MOB 4-1.7-2];
 – використовує різні форми презентації простих медіатекстів [4 MOB 

4-3.1-4];
 – удосконалює свою вимову, зважаючи на фонетичні закономірності 

(збіг приголосних, кінцевий приголосний, наголошені та ненаго-
лошені голосні тощо) [4 MOB 5-4.1-3];

 – утворює в процесі мовлення відповідні граматичні форми слів різ-
них частин мови [4 MOB 5-4.1-4];

 – вправно будує речення, зважаючи на мету висловлювання [4 MOB 
5-4.1-5];

 – поширює речення різними членами відповідно до комунікативної 
стратегії [4 MOB 5-4.1-6].
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Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – читає, знаходить, аналізує, порівнює інформацію, подану в табли-

цях, графіках, на схемах, діаграмах [4 МАО 5-1.2-1];
 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним шля-

хом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі [4 МАО 2-2.3-2].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – досліджує воду, її три стани, властивості, температуру плавлення 

льоду та кипіння води [4 ПРО 1-1.4-6];
 – досліджує воду як розчинник [4 ПРО 1-1.4-7];
 – розрізняє розчинні й нерозчинні у воді речовини [4 ПРО 1-1.4-8];
 – спостерігає за об’єктами досліджень [4 ПРО 1-1.4-4];
 – спостерігає за погодою [4 ПРО 1-1.4-5].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розповідає про власні цінності, цінності своєї родини, аргументує 

важливість родини, роль рідних (напр., батьків) для кожної люди-
ни [4 СЗО 2-1.4-2];

 – пояснює особливе значення для людини морального і духовного 
здоров’я [4 СЗО 2-1.4-3];

 – висловлює та аргументу власну думку, поважаючи позицію інших 
та дослухаюсь до спільних рішень [4 СЗО 3-1.4-1]; 

 – оцінює свої вчинки з позиції їхньої доброчинності [4 СЗО 3-1.4-2];
 – наводить приклади гідності (честі), відповідальності, турботливо-

сті, чуйності, виявляє ці якості в життєвих ситуаціях, робить вибір, 
орієнтуючись на доброчинність, і пояснює його [4 СЗО 3-1.4-4];

 – спілкується з дітьми іншої статі, демонструючи повагу, приязнь та 
щирість у стосунках [4 СЗО 3-1.4-5].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – демонструє шанобливе ставлення до старших, почуття відпові-

дальності перед родиною, іншими людьми; розпитує про попе-
редні покоління у своєму роді; розповідає про життя найдавнішого 
покоління, відомого у своєму роді [4 ГІО 1-1.2-1];

 – переконує у важливості поваги до інших, спираючись на власний 
досвід і доступні джерела (почуте, прочитане) [4 ГІО 1-1.2-1];

 – обстоює думку, що не треба замовчувати негідної поведінки інших 
[4 ГІО 2-6.3-8]; 

 – набуває досвіду співжиття за загальнолюдськими цінностями [4 
ГІО 2-6.3-2].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – ріже ножицями по прямій, кривій та ламаній лініях за запропоно-

ваним зразком (шаблоном) нитки, папір, картон [4 ТЕО 1-1.4-7];
 – розміщує елементи виробу на площині [4 ТЕО 1-1.4-8];
 – пояснює послідовність дій та дотримується її під час виготовлен-

ня виробів із природних матеріалів, під час виготовлення та оздо-
блення об’ємних виробів [4 ТЕО 1-1.4-9];

 – аргументує послідовність та доцільність виготовленого виробу [4 
ТЕО 1-1.4-10];

 – оздоблює виріб за зразком та власним задумом бісером, лелітками, 
тасьмою, стрічками та іншими матеріалами [4.ТЕО 1-1.4-11].

Інтегрована тема: Цінності, які об’єднують усіх
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Інтегрована тема: ВИДАТНІ ВЧИТЕЛІ Й ВЕЛИКІ КНИГИ ЛЮДСТВА
Тиждень 19 (подорож 13)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Кого і чому називають видатними вчителями людства?
 – Чому Великі книги є цінними для людей?
 – Яке має бути ставлення до різних релігій і вірувань у сучасному суспільстві?

Пропонований зміст: 
МОВ Прикметники. Синоніми й антоніми.
МАО Порівняння, упорядкування, узагальнення та класифікація об’єктів за суттєвою озна-
кою. Відтворення та зіставлення ймовірних та фактичних результатів лічби
ПРО Винаходи та винахідники. Вплив їхніх ідей на повсякденне життя та збереження 
довкілля.
СЗО Моральне і духовне здоров’я. Вплив настанов видатних учителів людства та великих 
книг на почуття, емоції, поведінку людей. 
ГІО Що історичні пам’ятки розповідають про минуле? Що можна довідатися про іс-
торію від дорослих? Відомі особи культури і мистецтва України та світу з різних істо-
ричних періодів.
ТЕО Конструювання виробів із рухомими частинами.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – обговорює усне повідомлення в парі або групі для пошуку додатко-

вих аргументів або спростування наведених [4 MOB 1-1.1-3];
 – зіставляє почуте з власним досвідом [4 MOB 1-1.1-4];
 – виокремлює інформацію для створення власного висловлення про 

Біблію, Коран [4 MOB 1-1.3-1];
 – створює власне висловлення на основі почутого/побаченого/про-

читаного [4 MOB 1-1.6-6];
 – передбачає й oпucyє свої емоції та емоції співрозмовника, коли пропо-

нує для читання або перегляду книгу, фільм, гру тощо [4 MOB 1-1.8-1];
 – читає подумки тексти про видатних учителів людства та докладно 

розповідає, про що в них ідеться [4 MOB 2-2.1-2];
 – виявляє спільне в текстах про видатних учителів людства; розпіз-

нає стиль тексту i пояснює, як він впливає на сприймання інформа-
ції [4 MOB 2-2.2-9];

 – описує свої емоції, пережиті під час читання текстів, розповідає, які 
факти із життя видатних учителів людства викликали відповідні 
емоції [4 MOB 2-2.3-1];

 – записує свою думку про предмет висловлення; формулює запитан-
ня та відповіді під час письмового спілкування [4 MOB 3-3.1-6];

 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючись норм літе-
ратурної мови, за потреби звертається до словників [4 MOB 3-3.1-7];

 – поширює речення різними членами відповідно до комунікативної 
стратегії [4 MOB 5-4.1-6];
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 – доречно використовує у власних висловленнях слова з переносним 
значенням, синоніми, антоніми, багатозначні слова й пояснює таке 
слововживання [4 MOB 5-4.1-7];

 – обґрунтовує пунктограми (в межах вивченого) для правильного 
оформлення висловлення на письмі [4 MOB 5-4.1-8].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні результа-

ти лічби об’єктів, що їх оточують [4 МАО 1-1.1-1];
 – уживає в мовленні кількісні та порядкові числівники [4 МАО 1-1.1-2];
 – упорядковує та узагальнює об’єкти навколишнього світу за однією 

або декількома ознаками [4 МАО 1-4.1-1];
 – порівнює та класифікує об’єкти навколишнього світу за однією або 

декількома ознаками [4 МАО 1-4.1-2].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розповідає про винаходи та винахідників, пояснює вплив їхніх ідей 

на повсякденне життя та збереження довкілля [4 ПРО 3-3.3-1];
 – формулює проблему, визначає відоме і невідоме в ній [1 ПРО 1-4.2-1];
 – знаходить шляхи вирішення проблеми й вирішує її [4 ПРО 1-4.2-2];
 – добирає докази правильності суджень [4 ПРО 1-4.2-3].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – пояснює особливе значення для людини морального і духовного 

здоров’я [4 СЗО 2-1.4-3];
 – опановує елементарні правила етикету при огляді чи користуванні 

релігійними книгами та іншими реліквіями, оцінює наслідки по-
рушення норм поведінки для себе та інших [4 СЗО 2-2.2-4]; 

 – відзначає зміни емоцій, почуттів, настрою під час знайомства з 
життєписами видатних учителів людства [4 СЗО 2-2.2-5];

 – дискутує щодо ставлення до помилок у своєму житті і навчанні, 
моделює власну поведінку на основі досвіду видатних учителів 
людства [4 СЗО 3-4.6-1].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – встановлює, спираючись на власний досвід і думки старших, 

коли відбувалися відомі історичні події та жили визначні осо-
би (раніше/пізніше, до/після, давно/недавно); переконує у 
важливості відзначення державних свят і знаменних (ювілей-
них) дат, обмірковує, як ці події / визначні особи вплинули на 
сучасність [4 ГІО 5-1.3-3];

 – розповідає про існування релігійних книг та пояснює, навіщо вони 
потрібні людям; описує пам’ятки культури рідної місцевості, які 
він/вона вважає важливими, пояснює чому [4 ГІО 4-5.1-4]; 

 – висловлює свої враження від історій, подій, традицій, описаних у жит-
тєписах учителів людства; описує пам’ятки культури рідної місцевості, 
які він/вона вважає важливими, пояснює чому [4 ГІО 4-5.1-4];

 – використовує набуті знання для визначення власних цінностей [4 
ГІО 2-6.3-1]; 

Інтегрована тема: Видатні вчителі й великі книги...
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 – відтворює інформацію про релігійні реліквії, отриману з різних 
джерел; порівнює різні відомості, на підставі інформації, зібраної з 
різних джерел, пропонує власний висновок [4 ГІО 3-3.3-3];

 – знаходить загальне й особливе в різних культурах [4 ГІО 2-7.1-2];
 – виявляє повагу до звичаїв інших людей [4 ГІО 2-7.1-4];
 – пояснює, чому треба ставитися з повагою до інших осіб, їхнього по-

ходження, культури та релігії [4 ГІО 2-7.1-4];
 – розширює уявлення про різноманіття культур і релігій у регіоні [4 

ГІО 2-7.1-2];
 – виявляє відкритість до культурного різноманіття та переконань ін-

ших, їхнього світогляду та релігії [4 ГІО 2-6.3-1].

Технологічна 
освітня галузь

 – Здобувач/здобувачка освіти:
 – конструює виріб із рухомими частинами, використовуючи готові 

до складання елементи та деталі[4 ТЕО 1-1.4-1];
 – порівнює старі та сучасні моделі різних технічних пристроїв і кон-

струює моделі майбутнього[4 ТЕО 1-1.4-2].

Інтегрована тема: ЯК РАНІШЕ НАВЧАЛИСЯ ДІТИ В НАШОМУ КРАЇ
Тиждень 20 (подорож 14)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Що є спільного та відмінного в сучасному навчанні та у навчанні в минулі часи?
 – Що б ти хотів/хотіла змінити в сучасній школі?
 – Якою ти уявляєш школу майбутнього?

Пропонований зміст: 
МОВ Поняття про числівник. Оповідання. Автор. Створення власного тексту про школу 
майбутнього.
МАО Життєві ситуації, які розв’язуються математичним шляхом, тексти математичного 
змісту, сюжетні задачі, їхнє розв’язання різними способами з опорою на прості математичні 
моделі. Перевірка правильності розв’язання проблемної ситуації різними способами.
ПРО Здорове харчування школяра. Складання власного раціону здорового харчування. Ви-
значення складу продуктів за написами на упаковках. Дослідження користі/шкідливості 
продуктів залежно від їхнього складу.
СЗО Сучасне навчання і навчання в минулі часи: спільне і відмінне. Зміни, спричинені діями людей 
у соціальному, культурному, економічному контексті. Бажане майбутнє школи (прості сценарії).
ГІО Моє минуле, минуле мого роду. Як шукати інформацію про минуле і перевіряти її до-
стовірність?
ТЕО Виготовлення саморобок зі штучного посуду. Сервірування святкового столу.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – обговорює в парі або групі усне повідомлення про те, де і як раніше на-

вчалися діти, виокремлює цікаву для себе інформацію [4 MOB 1-1.1-3];
 – передає зміст прочитаного оповідання про навчання дітей у давни-

ну, зіставляє прочитане з власним досвідом [4 MOB 1-1.1-4];
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 – висловлює власні думки щодо почутого під час проведення ін-
терв’ю про навчання, аргументує їх, спираючись на власний досвід; 
систематизує та узагальнює необхідну інформацію [4 MOB 1-1.3-3];

 – висловлює свою думку про сучасну школу, навчання, наводить 
приклади з власного досвіду [4 MOB 1-1.5-2]; 

 – вступає і підтримує діалог на теми, пов’язані з темою навчання сво-
їх рідних [4 MOB 1-1.6-1]; 

 – висловлює доброзичливо своє ставлення до думок інших (поділяє 
ïx повністю, частково чи аргументовано відхиляє) [4 MOB 1-1.6-4];

 – створює ece для висловлювання власних поглядів та усної презен-
тації [4 MOB 1-1.7-4];

 – читає подумки та виразно вголос прислів′я та приказки про знан-
ня, освіту, пояснює їхній смисл, пов’язує його із власним досвідом 
[4 MOB 2-2.1-2];

 – записує текст (від руки чи за допомогою клавіатури – за потреби) в 
темпі, який дає змогу записати власну думку та інформацію з різ-
них джерел [4 MOB 3-3.1-1];

 – створює власний текст про школу майбутнього [4 MOB 3-3.1-2];
 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримується норм літе-

ратурної мови, за потреби звертається до словників [4 MOB 3-3.1-7];
 – висловлює, за підтримки вчителя, поради щодо можливого вдо-

сконалення тексту [4 MOB 3-3.3-4].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – знаходить швидкість, час, шлях, застосовуючи відповідні формули, 

під час розв’язування практично зорієнтованих задач [4 МАО 3-1.2-3]; 
 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним шля-

хом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі різними спосо-
бами з опорою на прості математичні моделі [4 МАО 2-2.3-2].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – аналізує запропонований раціон харчування (або складає власний 

раціон здорового харчування) [4 ПРО 1-4.1-8];
 – визначає склад продуктів за написами на упаковках [4 ПРО 1-4.1-9];
 – висловлює судження про корисність/шкідливість продуктів залеж-

но від їхнього складу [4 ПРО 1-4.1-10].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – висловлює та аргументує власну думку, поважаючи позицію інших 

та дослухаюсь до спільних рішень [4 СЗО 3-1.4-1];
 – висловлює власне ставлення до сучасного навчання і навчання в минулі 

часи, планує власний режим розумової праці та відпочинку [4 СЗО 3 4.1-1]; 
 – розмірковує про необхідність навчатися впродовж життя задля 

самовдосконалення, саморозвитку, подає приклади, які показують 
поліпшення власних умінь [4 СЗО 3-4.1-2];  

 – створює простий сценарій (план) тепер і в майбутньому, прогнозує 
позитивні зміни в освіті майбутнього [4 СЗО 3-4.6-2];

 – працює у групі, розуміючи важливість досягнення спільного ре-
зультату [4 СЗО 3-4.7-3].

Інтегрована тема: Як раніше навчалися діти в нашому краї
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Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – описує, як раніше вчилися діти в рідному краї, які предмети ви-

кладалися в школах у давнину; презентує власні дослідження жит-
тя визначних людей, які навчалися в рідній школі, мешкають або 
мешкали у громаді, пояснює їхню роль у житті місцевої спільноти 
[4 ГІО 4-5.1-3];

 – розпитує старших людей про їхнє навчання в школі; презентує 
власні дослідження життя визначних людей, які навчалися в рід-
ній школі, мешкають або мешкали у громаді, пояснює їхню роль у 
житті місцевої спільноти [4 ГІО 4-5.1-3];

 – розрізняє умови, можливості, спосіб навчання в минулому і сього-
денні; презентує власні дослідження життя визначних людей, які 
навчалися в рідній школі, мешкають або мешкали у громаді, пояс-
нює їхню роль у житті місцевої спільноти [4 ГІО 4-5.1-3].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – економно використовує матеріали під час виготовлення виробу [4 

ТЕО 2-3.2-1];
 – сортує побутові відходи, дотримуючись відповідних правил [4 ТЕО 

2-3.2-2];
 – самостійно створює виріб, повторно використовуючи матеріали 

(вироби з пластику, паперу, тканини, фольги тощо) [4 ТЕО 2-3.2-3];
 – аргументує доцільність вторинного використання матеріалів та 

використовує їх для виготовлення виробів [4 ТЕО 2-3.2-4];
 – самостійно планує та реалізовує трудові дії у власному побуті (готує 

нескладні страви за рецептами; доглядає за одягом та взуттям) [4 
ТЕО 4-4.1-1];

 – пояснює важливість правил поведінки за столом, використовує 
столовий посуд за призначенням [4 ТЕО 4-4.1-2];

 – сервірує стіл для рідних до сніданку/обіду/вечері [4 ТЕО 4-4.1-3].

Інтегрована тема: СТАВЛЕННЯ МОЄЇ СІМ’Ї ДО ЗНАНЬ, ПИСЬМЕННОСТІ  
ТА ПРАЦЬОВИТОСТІ

Тиждень 21 (подорож 15)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Чи потрібно тобі вчитися далі й навіщо?
 – Як краще навчатися: самостійно чи разом з друзями?
 – Яке твоє ставлення до навчання і праці?

Пропонований зміст: 
МОВ Числівник. Числівники, які відповідають на питання котрий? Розвиток зв’язного 
мовлення. 
МАО Життєві ситуації, які розв’язуються математичним шляхом, тексти математичного 
змісту, сюжетні задачі, їхнє розв’язання різними способами з опорою на прості математичні 
моделі. Перевірка правильності розв’язання проблемної ситуації різними способами.
ПРО Системи органів людини: опорно-рухова, травна, дихальна, серцево-судинна, органи 
чуття, кров, шкіра.
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СЗО Необхідність навчання впродовж життя. Радість у навчанні і праці. Користь знань та 
працьовитості. Успіх у навчанні та подолання труднощів.
ГІО Як люди взаємодіють у спільноті? Приватний простір. Які ролі я вмію і люблю викону-
вати в групі? Моє ставлення до навчання і праці.
ТЕО Ляльковий театр. Виготовлення персонажів казки за шаблонами.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – з увагою сприймає усні репліки діалогу, пepeпuтyє, уточнює з огля-

ду на ситуацію спілкування [4 MOB 1-1.1-2];
 – обґрунтовує своє ставлення до навчання, старанності в праці, наво-

дить приклади з власного досвіду [4 MOB 1-1.5-2];
 – доброзичливо висловлює своє ставлення до думок інших [4 MOB 1-1.6-4];
 – правильно інтонує різні види речень за метою висловлювання та 

емоційним забарвленням [4 MOB 1-1.7-6];
 – розмірковує про навчання й працю в компанії друзів, поодинці, на-

водить аргументи на захист власної думки та ілюструє її приклада-
ми [4 MOB 1-1.6-2];

 – прогнозує орієнтовний зміст тексту на основі заголовка, ключових 
слів [4 MOB 2-2.1-1];

 – розповідає (докладно, стисло або вибірково), про що йдеться в тек-
сті [4 MOB 2-2.1-3];

 – описує свої емоції, пережиті під час читання [4 MOB 2-2.3-1];
 – виділяє ключові слова та пояснює, як вони допомагають зрозуміти 

зміст тексту [4 MOB 2-2.2-2];
 – зіставляє прочитане із власним життєвим досвідом [4 MOB 2-2.1-9];
 – творить власні художні тексти (казки, оповідання) про користь 

знань та працьовитість [4 MOB 3-3.1-4];
 – дотримується загальних правил письма [4 MOB 3-3.1-7].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – знаходить значення числового виразу [4 МАО 2-4.3-3]; 
 – обирає спосіб представлення і представляє інформацію (схема, та-

блиця, схематичний рисунок) [4 МАО 2-2.1-2].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розрізняє окремі системи органів людини за їхніми функціями (на 

прикладі опорно-рухової, травної, дихальної, серцево-судинної 
систем) [4 ПРО 1-4.3-7];

 – пояснює значення органів чуття людини [4 ПРО 1-4.3-8];
 – розрізняє окремі органи людини за їхніми функціями (головний мозок, 

серце, легені, шлунок тощо) та пояснює їхнє значення [4 ПРО 1-4.3-9].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – висловлює власне ставлення до школи, навчання в ній, планує 

власний режим розумової праці та відпочинку [4 СЗО 3-4.1-1]; 
 – розмірковує про необхідність навчатися впродовж життя задля 

самовдосконалення, саморозвитку, подає приклади, які показують 
поліпшення власних умінь [4 СЗО 3-4.1-2]; 

Інтегрована тема: Ставлення моєї сім’ї до знань...
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 – створює простий сценарій (план) тепер і в майбутньому, прогнозує 
позитивні зміни в освіті майбутнього [4 СЗО 3-4.6-2];

 – пояснює, як від його/її ставлення до навчання залежить його успіх 
та добробут [4 СЗО 3-4.6-5];

 – працює у групі, розуміючи важливість досягнення спільного ре-
зультату [4 СЗО 3-4.7-3].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – описує, як раніше вчилися діти в рідному краї, які предмети ви-

кладалися в школах у давнину; презентує власні дослідження 
життя визначних людей, які навчалися в рідній школі, мешка-
ють або мешкали у громаді, пояснює їхню роль у житті місцевої 
спільноти [4 ГІО 4-5.1-3];

 – розпитує старших людей про їхнє навчання в школі [4 ГІО 4-5.1-3];
 – розрізняє умови, можливості, спосіб навчання в минулому і сього-

денні [4 ГІО 4-5.1-3].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – спільно з дорослими чи самостійно розраховує приблизну 

кількість необхідних ресурсів для виготовлення виробу [4 ТЕО 
4-3.1-1];

 – самостійно робить припущення про потрібну кількість матеріалів 
для виконання простого завдання [4 ТЕО 4-3.1-2].

Інтегрована тема: ІГРИ ТА ІГРАШКИ, ЯКИМИ ГРАЛИСЯ ДІТИ ЗА СТАРИХ ЧАСІВ
Тиждень 22–23 (подорож 16)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – В які ігри грали наші батьки?
 – Як навчатися граючись?
 – Як змінилися іграшки від старих часів до сьогодні?
 – Безпека чи небезпека під час гри: яка вона? 

Пропонований зміст: 
МОВ Займенник. Особові займенники. Складання пам’ятки-поради «Гра, що об’єднує». Ре-
дагування тексту. 
МАО Розв’язання прямих та обернених задач різних типів, які виникають із повсякденних 
життєвих ситуацій, що містять групи пов’язаних між собою величин. Гроші. Операції з гро-
шима. Одиниці вартості: копійка (к.), гривня (грн).
ПРО Системи органів людини: опорно-рухова, травна, дихальна, серцево-судинна, органи 
чуття, кров, шкіра. Загартовування організму. Правила загартовування.
СЗО Іграшка як частина людської культури. Навчання через гру. Поведінка під час гри, 
зорієнтована на закони доброчинності. Правила безпечної гри.
ГІО Моє минуле, минуле мого роду. Як люди взаємодіють у спільноті? Взаємодія з іншими 
під час гри.
ТЕО Ляльковий театр. Створення декорацій.
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Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – виокремлює інформацію для створення власного висловлення з 

конкретною метою (усне оголошення, усний відгук, усний стислий 
переказ) [4 MOB 1-1.3-1];

 – створює власне висловлення на основі почутого/побаченого/про-
читаного [4 MOB 1-1.6-6];

 – передбачає й oпucyє свої емоції та емоції співрозмовника, коли про-
понує для читання або перегляду книгу, фільм, гру тощо [4 MOB 
1-1.8-1];

 – доречно використовує у власному мовленні формули мовленнєвого 
етикету, зважає на різні види тональності (звичайна, фамільярна, 
вульгарна) [4 MOB 1-1.8-2];

 – читає подумки та виразно вголос тексти про ігри та іграшки, яки-
ми гралися діти за старих часів [4 MOB 2-2.1-2];

 – відтворює фактичну інформацію з тексту [4 MOB 2-2.1-6];
 – зіставляє прочитане із власним життєвим досвідом [4 MOB 2-2.1-9];
 – формулює під час і після читання тексту запитання для можливої 

дискусії [4 MOB 2-2.2-7];
 – добирає та створює ілюстративний матеріал до художнього тексту 

[4 MOB 2-2.6-1];
 – створює самостійне письмове висловлення – розповідь про іграш-

ки, якими в дитинстві гралися члени родини – батьки, бабусі, ді-
дусі [4 MOB 3-3.1-2];

 – створює тексти зі щоденного життя (пам’ятка-порада, як треба 
грати в гру) з дотриманням типових ознак жанру [4 MOB 3-3.1-3];

 – записує свою думку про улюблену гру, іграшку [4 MOB 3-3.1-6];
 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючись норм літе-

ратурної мови, за потреби звертається до словників [4 MOB 3-3.1-7];
 – створює повідомлення для інтернет-спілкування, дотримуючись 

норм етикету онлайнового спілкування (нетикету) [4 MOB 3-3.2-1];
 – використовує відповідні емотикони для вираження особистих емо-

цій [4 MOB 3-3.2-2];
 – утворює в процесі мовлення відповідні граматичні форми слів різ-

них частин мови [4 MOB 5-4.1-4];
 – вправно будує речення, зважаючи на мету висловлювання [4 MOB 

5-4.1-5].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – визначає знайомі геометричні фігури у фігурах складної конфігу-

рації [4 МАО 4-4.5-3]; 
 – моделює геометричні фігури з підручного матеріалу [4 МАО 4-4.6-

1]; 
 – визначає спільну властивість об’єктів навколишнього світу та ін-

терпретує її як величину для вимірювання та порівняння [4 МАО 
3-4.7].

Інтегрована тема: Ігри та іграшки, якими гралися...
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Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – пояснює значення загартування[4 ПРО 1-4.3-9];
 – розрізняє окремі системи органів людини за їхніми функціями (на 

прикладі опорно-рухової, травної, дихальної, серцево-судинної 
систем) [4 ПРО 1-4.3-7];

 – пояснює значення органів чуття людини [4 ПРО 1-4.3-8];
 – розрізняє окремі органи людини за їхніми функціями (головний мозок, 

серце, легені, шлунок тощо) та пояснює їхнє значення [4 ПРО 1-4.3-9];
 – пояснює можливі загрози з боку тварин (небезпечні і хворі тварини), 

рослин (отруйні рослини) та грибів (отруйні гриби) [4 ПРО 1-4.1-5].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – дотримується правил безпечної поведінки під час гри [4 СЗО 1-2.4-2];
 – демонструє іншим можливість вирішення конфліктів без насиль-

ства [4 СЗО 2-1.2-3]; 
 – пояснює правила гри й розуміє важливість їхнього дотримання; 

оцінює наслідки порушення норм поведінки для себе та інших [4 
СЗО 2-2.2-4]; 

 – відзначає зміни емоцій, почуттів, настрою в учасників гри, кон-
структивно діє в конфліктних ситуаціях, які з’являються під час 
гри, попереджаючи ескалацію конфлікту [4 СЗО 2-2.2-5];

 – спілкується з дітьми іншої статі, демонструючи повагу, приязнь та 
щирість у стосунках, ініціює спільні нові ігри, розваги [4 СЗО 3-1.4-5];

 – досліджує вплив реклами на вибір товарів (наприклад, іграшок) [4 
СЗО 3-4.5-1]; 

 – співпрацює з іншими для досягнення спільної мети, розуміючи 
важливість досягнення спільного результату [4 СЗО 3-4.7-3].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розмірковує, чому однакові іграшки можна зустріти в різних куточ-

ках землі, чи існують «хлопчачі» і «дівчачі» іграшки та чи є вони 
такими насправді; досліджує декоративно-ужиткове мистецтво 
рідного краю, України, світу [4 ГІО 3-3.1-5];

 – замислюється над тим, як і чому із часом змінюються смаки ди-
тини щодо іграшок; досліджує декоративно-ужиткове мистецтво 
рідного краю, України, світу [4 ГІО 3-3.1-5];

 – досліджує історію виникнення іграшок та ігор, їхні різновиди; дослі-
джує традиції і звичаї свого регіону, порівнює їх із традиціями інших 
регіонів України, з європейськими традиціями [4 ГІО 5-1.3-4]; 

 – розмірковує про цінність культурного різноманіття [4 ГІО 2-6.3-2];
 – цікавиться фольклором (іграми, лічилками, пісеньками, примов-

лянками в грі тощо) і культурою своїх рідних і сусідів; знаходить 
потрібну інформацію про винахідників, діячів культури і мисте-
цтва відповідно до власних зацікавлень [4 ГІО 3-3.1-3];

 – ставиться з повагою до культурних традицій своєї родини і сусідів; 
обґрунтовує на прикладі власної родини важливість традицій [4 
ГІО 2-7.1-3];

 – добирає джерела для створення презентації про культурну подію 
[4 ГІО 3-3.1-1].
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Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – безпечно поводиться з найпростішими побутовими приладами у 

власному побуті [4 ТЕО 4-4.2-1];
 – самостійно організовує робоче місце відповідно до власних потреб та 

визначених завдань (організація особистого побуту) [4 ТЕО 4-4.2-2];
 – читає, розуміє та аналізує графічні зображення схем, дотримується 

їх у процесі роботи (використання технологічних карт, графічних 
зображень, малюнків) [4 ТЕО 2-1.2-1];

 – розмічає прямі лінії на папері і картоні [4 ТЕО 2-1.2-2];
 – виконує прості геометричні побудови за зразком чи творчим заду-

мом [4 ТЕО 2-1.2-3];
 – самостійно дотримується безпечних прийомів праці під час вико-

ристання інструментів та пристосувань (використання клею, ін-
струментів та пристосувань з гострими частинами) [4 ТЕО 2-4.3-1];

 – розмірковує над результатом власної діяльності та презентує її [4 
ТЕО 2-1.5-1].

Інтегрована тема: ДІАЛОГ ІЗ СУСІДАМИ. ЛЕКСИКА ГОСТИННОСТІ
Тиждень 24 (подорож 17)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Що таке лексика гостинності?
 – Які «чарівні слова» допомагають тобі у спілкуванні?
 – Чому здатність спілкуватися іноземною(-ими) мовою(-ами) полегшує життя?

Пропонований зміст: 
МОВ Поняття про дієслово. Роль дієслів у мовленні. Складання діалогів з використанням 
лексики гостинності, чарівних слів.
МАО Зчитування даних з таблиць, схем, діаграм. Використання інформації, що представ-
лена в різних формах, для відповіді на запитання, які виходять за межі безпосереднього 
зчитування даних.
ПРО Системи органів людини: опорно-рухова, травна, дихальна, серцево-судинна, органи 
чуття, кров, шкіра. Функції органів людини.
СЗО Лексика гостинності. Чарівні слова та їхня роль у спілкуванні. 
ГІО Люди місцевої громади: вчинки, їхня мотивація та цінність для громади. Держави-су-
сіди України
ТЕО Ляльковий театр. Виготовлення театрального одягу для персонажів казки. Оздоблен-
ня з різних матеріалів за власним задумом (тканини, ниток; нетканих, природних та інших 
матеріалів). 

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – складає діалоги з використанням лексики гостинності, чарівних 

слів; з увагою сприймає усні репліки діалогу, пepeпитyє, уточнює з 
огляду на ситуацію спілкування [4 MOB 1-1.1-2];

 – перефразовує репліки в діалозі [4 MOB 1-1.2-1];
 – пояснює можливий вплив висловлення на слухача [4 MOB 1-1.4-4];

Інтегрована тема: Діалог із сусідами. Лексика...
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 – вступає і підтримує діалог із сусідом/сусідкою по парті, використо-
вуючи лексику гостинності [4 MOB 1-1.6-1];

 – дотримується правил літературної вимови у власному висловлю-
ванні [4 MOB 1-1.6-5];

 – добирає словесні й несловесні засоби спілкування з огляду на мету та 
умови спілкування, враховуючи наявність варіантів [4 MOB 1-1.7-1];

 – використовує засоби художньої виразності для досягнення комуні-
кативної мети (привітання, побажання, захоплення) [4 MOB 1-1.7-5];

 – дотримується етичних норм спілкування, правил етикету; вживає 
у процесі спілкування правильні форми звертань, слів, що виража-
ють прохання, пропозицію, побажання, вибачення [4 MOB 1-1.8-2];

 – прогнозує орієнтовний зміст тексту на основі заголовка [4 MOB 
2-2.1-1];

 – знаходить у тексті відповіді на поставлені запитання [4 MOB 2-2.1-5];
 – формулює ідеї тексту, пов’язує їх із власним досвідом [4 MOB 2-2.2-10];
 – удосконалює свою вимову, зважаючи на фонетичні закономірності 

(збіг приголосних, кінцевий приголосний, наголошені та ненаго-
лошені голосні тощо) [4 MOB 5-4.1-3];

 – утворює в процесі мовлення відповідні граматичні форми слів різ-
них частин мови [4 MOB 5-4.1-4];

 – поширює речення різними членами відповідно до комунікативної 
стратегії [4 MOB 5-4.1-6].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – знаходить швидкість, час, шлях, застосовуючи відповідні формули, 

під час розв’язування практично зорієнтованих задач [4 МАО 3-1.2-3]; 
 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним шля-

хом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі [4 МАО 5-1.2-2].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розрізняє окремі системи органів людини за їхніми функціями (на 

прикладі опорно-рухової, травної, дихальної, серцево-судинної 
систем) [4 ПРО 1-4.3-7];

 – пояснює значення органів чуття людини [4 ПРО 1-4.3-8];
 – розрізняє окремі органи людини за їхніми функціями (головний 

мозок, серце, легені, шлунок тощо) та пояснює їхнє значення [4 
ПРО 1-4.3-9].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – висловлює та аргументує власну думку, поважаючи позицію інших 

та дослухаючись до спільних рішень [4 СЗО 3-1.4-1]; 
 – вислуховує інших для підтримки та розуміння їхніх почуттів [4 

СЗО 3-1.4-6];
 – спілкується, щоб висловити свої емоції та вдячність [4 СЗО 3 1.4-7];
 – моделює власну поведінку на основі досвіду інших людей [4 СЗО 

3-4.6-1]; 
 – розпізнає емоції співрозмовника і пояснює власну реакцію на них, 

пояснює, як розв’язати конфлікти з ровесниками за допомогою ча-
рівних слів [4 СЗО 3-4.7-4].
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Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – дотримується етичних норм мовлення, культури спілкування; обмірко-

вує раніше встановлені правила у громадському просторі та за потреби 
створює спільно з іншими нові/додаткові правила [4 ГІО 2-2.3-2];

 – привчається цінувати культурне розмаїття різних народів та 
ідентифікувати себе як громадянина/громадянку України [4 ГІО 
2-6.3-1]; 

 – з повагою ставиться до незнайомих мов та етикету привітань у різ-
них культурах; укладає правила, дотримання яких забезпечує взаєм-
ну довіру в родині і школі, дотримується цих правил [4 ГІО 4-8.1-4].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлен-

ня виробу з готових елементів (використання металевих, де-
рев’яних чи пластмасових конструкторів; готових елементів з 
паперу, пластику, деревини, пінопласту та інших для макету-
вання) [4 ТЕО 1-1.3-3];

 – самостійно створює виріб за зразком (шаблоном) та власним за-
думом із використанням паперу, картону, ниток, природних ма-
теріалів (предметні та сюжетні аплікації з природного матеріалу, 
нескладні сюжетні композиції, вироби в техніці оригамі, макети 
виробів зі штучних матеріалів та картону, вироби об’ємної форми 
з паперу) [4 ТЕО 1-1.4-6].

Інтегрована тема: ЗАПРОШУЄМО ДРУЗІВ НА СВЯТО СВОГО НАРОДУ.  
РЕЛІГІЙНІ СВЯТА. ЕТИКЕТ

Тиждень 25–26 (подорож 18)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Які свята відзначають у твоїй сім’ї?
 – Що таке етикет і навіщо його дотримуватися?
 – Що потрібно знати гостям/господарям?
 – Як спланувати, організувати і провести свято?

Пропонований зміст: 
МОВ Часові форми дієслів. Не з дієсловами. Інтерпретація художнього тексту. Створення 
самостійного письмового висловлення щодо традицій відзначення різних свят у сім′ї.
МАО Розв’язання прямих та обернених задач різних типів, які виникають із повсякденних 
життєвих ситуацій, що містять групи пов’язаних між собою величин. Представлення даних 
за допомогою таблиць, схем, стовпчикових та кругових діаграм. Дослідження різних шля-
хів розв’язання проблемної ситуації та добір доцільного.
ПРО Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини. Дослідження впливу стану 
повітря, води, Ґрунту на здоров’я людини.
СЗО Традиції святкування релігійних, календарних, сімейних свят у різних культурах, у 
сім’ї. Повага до інших осіб, їхнього походження, у різних ситуаціях. Правила етикету.
ГІО Як люди взаємодіють у спільноті? Традиції та свята. Чому для мене важливі звичаї та 
свята? Які пам’ятні дати і чому актуальні для сучасників?
ТЕО Ляльковий театр. Презентація саморобок.

Інтегрована тема: Запрошуємо друзів на свято свого...
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Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – складає діалоги з використанням лексики гостинності, «чарівних 

слів»; з увагою сприймає усні репліки діалогу, пepeпитyє, уточнює 
з огляду на ситуацію спілкування [4 MOB 1-1.1-2];

 – перефразовує репліки в діалозі [4 MOB 1-1.2-1];
 – пояснює можливий вплив висловлення на слухача [4 MOB 1-1.4-4];
 – вступає і підтримує діалог із сусідом/сусідкою по парті, використо-

вуючи лексику гостинності [4 MOB 1-1.6-1];
 – дотримується правил літературної  вимови у власному висловлю-

ванні [4 MOB 1-1.6-5];
 – добирає словесні й несловесні засоби спілкування з огляду на мету та 

умови спілкування, враховуючи наявність варіантів [4 MOB 1-1.7-1];
 – використовує засоби художньої виразності для досягнення комуні-

кативної мети (привітання, побажання, захоплення) [4 MOB 1-1.7-5];
 – дотримується етичних норм спілкування, правил етикету; вживає 

у процесі спілкування правильні форми звертань, слів, що виража-
ють прохання, пропозицію, побажання, вибачення[4 MOB 1-1.8-2];

 – читає подумки та виразно вголос тексти [4 МОВ 2-2.1-2];
 – знаходить у тексті відповіді на поставлені запитання [4 МОВ 2 2.1-5];
 – зіставляє прочитане із власним життєвим досвідом [4 МОВ 2-2.1 9];
 – наводить аргументи на захист власної думки та ілюструє її прикла-

дами [4 MOB 1-1.5-2];
 – створює власне висловлення про календарні, релігійні свята на ос-

нові почутого та прочитаного [4 MOB 1-1.6-6];
 – використовує різні форми візуалізації (малюнки, графіки, схеми, 

таблиці) для супроводу своїх поглядів під час презентації, щоб 
привернути увагу слухачів [4 MOB 1-1.7-3];

 – доречно використовує у власному мовленні формули мовленнєвого 
етикету, зважає на різні види тональності (звичайна, фамільярна, 
вульгарна) [4 MOB 1-1.8-2];

 – описує свої емоції, пережиті під час читання тексту про традиції 
святкування релігійних свят у різних культурах [4 MOB 2-2.3-1];

 – узагальнює, систематизує, класифікує інформацію з тексту у вигля-
ді схем [4 MOB 2-2.6-3];

 – створює власний текст, використовуючи елементи кількох прочита-
них текстів про традиції відзначення різних свят у сім′ї [4 MOB 2-2.7-3];

 – створює документи для спілкування та поширення результатів ді-
яльності, індивідуальної або групової роботи за допомогою цифро-
вих пристроїв та програм [4 MOB 3-3.2-3].

 – висловлює, за підтримки вчителя/вчительки, поради щодо мож-
ливого вдосконалення тексту [4 MOB 3-3.3-4].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – користується годинником і календарем для відстеження та плану-

вання подій свого життя [4 МАО 3-1.2-1];
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 – знаходить значення числового виразу [4 МАО 2-4.3-3];
 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним шля-

хом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі [4 МАО 5-1.2-2].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – застосовує предметні моделі, малюнки, схеми, графіки, тексти для 

пояснення явищ та об’єктів природи [4 ПРО 1-2.2-1];
 – готує повідомлення/презентації і представляє їх [4 ПРО 1-2.2-2];
 – описує властивості об’єктів дослідження [4 ПРО 1-1.5-1];
 – встановлює зв’язки між об’єктами і явищами природи [4 ПРО 

1-1.5-2];
 – з’ясовує, за яких умов відбуваються зміни [4 ПРО 1-1.5-3];
 – узагальнює результати досліджень [4 ПРО 1-1.5-4];
 – переконує у правильності здобутих результатів і зроблених виснов-

ків [4 ПРО 1-1.5-6].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – опановує елементарні правила етикету під час відвідування свят 

своїх сусідів, оцінює свої вчинки з позиції їхньої доброчинності [4 
СЗО 3-1.4-2];

 – відчуває себе рівноправним учасником спільноти, вислуховує ін-
ших для підтримки та розуміння їхніх почуттів [4 СЗО 3-1.4-6];

 – моделює власну поведінку на основі досвіду інших людей [4 СЗО 
3-4.6-1].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – пояснює, які бувають свята (релігійні, сімейні, календарні), та вміє 

їх класифікувати [4 ГІО 2-7.1-2];
 – виявляє інтерес до української національної культури та етнічних 

культур, що представлені в родині; розповідає про громадянську 
позицію видатних осіб (чоловіків і жінок) української історії, науки, 
культури, спорту, підприємництва [4 ГІО 5-4.2-1];

 – розширює уявлення про різноманіття культур і релігій у регіоні че-
рез календарні та релігійні свята [4 ГІО 2-7.1-3];

 – цікавиться традиціями проведення сімейних, календарних, релі-
гійних свят [4 ГІО 2-7.1-3];

 – знаходить загальне й особливе в різних культурах (зокрема тради-
ціях святкування свят) [4 ГІО 2-7.1-4];

 – пояснює, чому треба ставитися з повагою до інших осіб, їхнього по-
ходження, культури, релігії [4 ГІО 2-7.1-4];

 – поважає культурні особливості релігійних свят, традицій [4 ГІО 
2-7.1-4];

 – виявляє відкритість до культурного різноманіття та переконань ін-
ших, світогляду та дій; поводиться так, щоб не ображати гідність 
інших (дітей і дорослих) [4 ГІО 1-6.2-3]; 

 – запобігає виявам нерівності, несправедливості та дискримінації; 
висловлює своє ставлення до порушення прав дитини та до дій 
на захист цих прав за допомогою виражальних засобів мистецтва 
(оповідає, малює, театралізує та ін.) [4 ГІО 1-6.2-4].

Інтегрована тема: Запрошуємо друзів на свято свого...



170

Культура добросусідства Модельна навчальна програма (3 клас)К

Д

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – створює та оздоблює виріб, дотримуючись логічної послідовності, 

за зразком чи власним задумом із різних конструкційних матеріа-
лів та повторно використовуючи матеріали [4 ТЕО1-1.4-5];

 – самостійно створює виріб за зразком (шаблоном) та власним 
задумом із використанням паперу, картону, ниток, природних 
матеріалів (предметні та сюжетні аплікації з природного мате-
ріалу, нескладні сюжетні композиції, вироби в техніці оригамі, 
макети виробів зі штучних матеріалів та картону, вироби об’єм-
ної форми з паперу) [4 ТЕО 1-1.4-6].

Інтегрована тема: СВЯТА, ЯКІ МИ ВІДЗНАЧАЄМО РАЗОМ
Тиждень 27 (подорож 19)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Які свята всі жителі твого краю відзначають разом?
 – Як у твоїй родині святкують Новий рік?
 – Як святкують Новий рік в інших країнах?

Пропонований зміст: 
МОВ Поняття про сполучник. Особливості сучасного письма: письмо від руки та за 
допомогою клавіатури. Мережа Інтернет та безпека. Адресат, мета, ситуація. Приві-
тання зі святом.
МАО Розв’язання прямих та обернених задач різних типів, які виникають із повсякденних 
життєвих ситуацій, що містять групи пов’язаних між собою величин. Представлення даних 
за допомогою таблиць, схем, стовпчикових та кругових діаграм. Дослідження різних шля-
хів розв’язання проблемної ситуації та добір доцільного.
ПРО Уявлення давніх людей про Землю та Всесвіт. Поняття про космічне тіло. Великі та 
карликові планети, малі тіла. Земля і Місяць. Зорі. Спостереження за зоряним небом.
СЗО Свята, спільні для всіх. Традиції святкування Нового року в різних культурах. Правила 
етикету. Безпечна поведінка під час святкування Нового року.
ГІО Як люди взаємодіють у спільноті? Традиції та свята. Чому для тебе важливі звичаї та 
свята? Які пам’ятні дати і чому актуальні для сучасників?
ТЕО Дослідження графічної схеми виробу. Прості геометричні побудови за зразком чи 
творчим задумом.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – використовуючи план, складає розповідь про традиції святкування 

Нового року в сім′ї; створює власне висловлення на основі почуто-
го/побаченого/прочитаного [4 MOB 1-1.6-6];

 – використовує засоби художньої виразності для досягнення кому-
нікативної мети (привітання, побажання, захват) [4 MOB 1-1.7-5];

 – правильно інтонyє різні види речень за метою висловлювання та 
емоційним забарвленням [4 MOB 1-1.7-6];

 – виражає свої почуття та емоції щодо написаного мовою мистецтва 
[4 МОВ 2-2.4-5];  
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 – зanиcyє текст (від руки чи за допомого клавіатури — за потреби) в 
темпі, який дає змогу записати власну думку та інформацію з різ-
них джерел [4 MOB 3-3.1-1];. 

 – створює самостійне письмове висловлення (розповідь, опис, міркуван-
ня) про ситуацію з життя в школі «Новорічна ніч з однокласниками 
та однокласницями», зважаючи на мету та адресата [4 MOB 3-3.1-2];

 – створює тексти зі щоденного життя (привітання зі святом) з ураху-
ванням типових ознак жанру [4 МОВ 3-3.1-3];

 – записує свою думку щодо свят, спільних для всіх жителів краю; 
формулює запитання та відповіді під час письмового спілкування 
[4 MOB 3-3.1-6];

 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючися норм літе-
ратурної мови, за потреби звертається до словників [4 MOB 3-3.1-7];

 – створює повідомлення для інтернет-спілкування, дотримуючись 
норм етикету онлайнового спілкування (нетикету) [4 МОВ 3-3.2-1]

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – користується годинником і календарем для відстеження та плану-

вання подій свого життя [4 МАО 3-1.2-1];
 – знаходить значення числового виразу [4 МАО 2-4.3-3];
 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним шля-

хом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі [4 МАО 5-1.2-2].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – спостерігає за зоряним небом [4 ПРО 1-1.4-13];
 – порівнює природні об’єкти за розміром, масою, кількістю тощо [4 

ПРО 1-4.3-1];
 – описує властивості об’єктів дослідження [4 ПРО 1-1.5-1];
 – встановлює зв’язки між об’єктами і явищами природи [4 ПРО 1-1.5-2];
 – з’ясовує, за яких умов відбуваються зміни [4 ПРО 1-1.5-3].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – безпечно поводиться в мережі Інтернет [4 СЗО 1-1.1-3]; 
 – пропонує власні ідеї щодо організації розваг, приготування дарун-

ків, висловлює та аргументує власну думку, поважаючи позицію 
інших та дослухаюсь до спільних рішень [4 СЗО 3-1.4-1];

 – опановує елементарні правила етикету при відвідуванні свят сво-
їх сусідів, оцінює свої вчинки з позиції їхньої доброчинності [4 
СЗО 3-1.4-2];

 – складає перелік продуктів харчування, аналізує їхню користь та вартість, 
пропонує власні ідеї щодо складання святкового меню [4 СЗО 3-2.3-1].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розповідає, які свята є спільними для багатьох людей (наприклад, 

Новий рік); досліджує родинні та шкільні звичаї [4 ГІО 2-7.1-5];
 – пояснює значення спільних свят для себе [4 ГІО 2-7.1-5];
 – розширює уявлення про різноманіття культур і релігій у регіоні че-

рез календарні та релігійні свята [4 ГІО 2-7.1-4];
 – досліджує традиції святкування Нового року в різних країнах світу; 

досліджує родинні та шкільні звичаї [4 ГІО 2-7.1-5];

Інтегрована тема: Свята, які ми відзначаємо разом
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 – знаходить спільне й особливе в різних культурах (зокрема тради-
ціях святкування свят); досліджує родинні та шкільні звичаї [4 ГІО 
2-7.1-5];

 – взаємодіє з іншими на основі спільних цілей, дотримується правил 
співпраці у парі, групі [4 ГІО 2-7.2-2];

 – бере участь у підготовці класних і шкільних святкувань [4 ГІО 2-7.1-6].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розмірковує над результатом власної діяльності та презентує її [4 

ТЕО 2-1.5-1];
 – описує, аргументуючи свою думку, чого хотів(-ла) досягти [4 ТЕО 

2-1.5-2];
 – планує послідовність технологічних операцій із використанням 

технологічних карт [4 ТЕО 1-1.1-3];
 – читає, розуміє та аналізує графічні зображення схем, дотримується 

їх у процесі роботи (використання технологічних карт, графічних 
зображень, малюнків) [4 ТЕО 2-1.2-1];

 – розмічає прямі лінії на папері і картоні [4 ТЕО 2-1.2-2];
 – виконує прості геометричні побудови за зразком чи творчим заду-

мом[4 ТЕО 2-1.2-3].

Інтегрована тема: ПОДАРУНКИ
Тиждень 28 (подорож 20)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Що таке подарунок і навіщо його дарують?
 – Який подарунок є найціннішим?
 – Які подарунки ти можеш зробити власноруч?
 – Як правильно дарувати і приймати подарунки?

Пропонований зміст: 
МОВ Вигук. Правопис вигуків. Складання привітань, побажань, запрошень на свято Нового року. 
МАО Гроші. Операції з грошима. Одиниці вартості: копійка (к.), гривня (грн). Різниця між 
поняттями «копійка» та «монета». Розрахунок вартості, поняття решти, скільки не виста-
чає, розмін грошей на дрібніші, обмін валюти тощо (фінансові задачі).
ПРО Прилади для спостережень за зоряним небом. Земля і планети Сонячної системи. 
Вплив Сонця на різноманітність природи Землі. Теплові пояси. Добовий і річний рух Землі. 
Зміна пір року.
СЗО Подарунок. Традиції дарування. Правила приймання подарунків. 
ГІО Традиції та свята. Участь у підготовці класних і шкільних святкувань.
ТЕО Економне використання матеріалів. Аплікація «Зоряне небо».

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – висловлює свою думку про предмет обговорення – мистецтво дару-

вати подарунки [4 МОВ 1-1.5-1];
 – записує свою думку про предмет висловлення [4 МОВ 1-1.6-6];
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 – використовуючи запитання, створює власне висловлення про тра-
диції дарувати подарунки в сім′ї [4 МОВ 1-1.6-6];

 – використовує засоби художньої виразності для досягнення кому-
нікативної мети (привітання, побажання, захват) [4 MOB 1-1.7-5];

 – правильно інтонyє різні види речень за метою висловлювання та 
емоційним забарвленням [4 MOB 1-1.7-6];

 – прогнозує орієнтовний зміст тексту на основі заголовка [4 МОВ 
2-2.1-1];

 – розмірковує про подарунки для друзів, подруг, підтверджує свої 
думки прикладами із життя [4 MOB 3-3.1-3];

 – відтворюючи фактичну інформацію з тексту, розповідає, які пода-
рунки може зробити своїми руками [4 МОВ 2-2.1-6];

 –  створює тексти зі щоденного життя (запрошення, привітання) з 
дотриманням типових ознак жанру [4 MOB 3-3.1-3];

 – визначає, чи відповідає створений текст меті, перевіряє грамот-
ність написаного [4 MOB 3-3.3-1];

 – удосконалює власний письмовий текст, знаходить i виправляє по-
милки, редагує зміст тексту [4 MOB 3-3.3-2];

 – обговорює письмові роботи (власні й однокласників) у парі, малій 
групі, відзначає позитивні характеристики [4 MOB 3-3.3-3];

 – висловлює, за підтримки вчителя/вчительки, поради щодо мож-
ливого вдосконалення тексту [4 MOB 3-3.3-4];

 – створює прості візуальні медіапродукти (листівка) самостійно та в 
групі, враховує мету й аудиторію [4 МОВ 4-1.7-1];

 – удосконалює свою вимову, зважаючи на фонетичні закономірності 
(збіг приголосних, кінцевий приголосний, наголошені та ненаго-
лошені голосні тощо) [4 МОВ 5-4.1-3].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – моделює геометричні фігури з підручного матеріалу [4 МАО 

4-4.6-1]; 
 – виконує усно та письмово обчислення в межах мільйона в навчаль-

них і життєвих ситуаціях [4 МАО 2-4.3-1]; 
 – встановлює взаємозв’язки між арифметичними діями додавання і 

віднімання, множення і ділення [4 МАО 2-4.3-2]; 
 – визначає спільну властивість об’єктів навколишнього світу та інтер-

претує її як величину для вимірювання та порівняння [4 МАО 3-4.7].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – спостерігає за зоряним небом [4 ПРО 1-1.4-13];
 – порівнює природні об’єкти за розміром, масою, кількістю тощо [4 

ПРО 1-4.3-1];
 – описує властивості об’єктів дослідження [4 ПРО 1-1.5-1];
 – встановлює зв’язки між об’єктами і явищами природи [4 ПРО 1-1.5-2];
 – з’ясовує, за яких умов відбуваються зміни [4 ПРО 1-1.5-3];
 – застосовує відповідні матеріали, засоби, обладнання, прилади [4 

ПРО 1-1.4-2];
 – виготовляє моделі для досліджень [4 ПРО 1-1.4-3].

Інтегрована тема: Подарунки
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Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – пропонує власні ідеї щодо приготування дарунків, висловлює та 

аргументує власну думку, поважаючи позицію інших та дослухаюсь 
до спільних рішень [4 СЗО 3-1.4-1];

 – оцінює раціональність подарунка, орієнтуючись на його корисність 
та ціну, пояснює цінність подарунка, зробленого власними руками 
[4 СЗО 3-4.5-1].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розширює уявлення про різноманіття культур і релігій у регіоні че-

рез етикет подарунків [4 ГІО 2-7.1-4];
 – розмірковує над національними особливостями і значенням да-

рунків, культурними «табу» в різних народів [4 ГІО 2-7.1-4];
 – знає загальноприйняті правила вибору та вручення подарунків, 

враховує особливості етнічного етикету своїх найближчих сусідів 
[4 ГІО 2-7.1-2];

 – долучається до підтримання родинних і шкільних традицій [4 ГІО 
2-7.1-5].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – економно використовує матеріали під час виготовлення виробу [4 

ТЕО 2-3.2-1];
 – сортує побутові відходи, дотримуючись відповідних правил [4 ТЕО 

2-3.2-2];
 – самостійно створює виріб, повторно використовуючи матеріали 

(вироби з пластику, паперу, тканини, фольги тощо) [4 ТЕО 2-3.2-3];
 – аргументує доцільність вторинного використання матеріалів та 

використовує їх для виготовлення виробів [4 ТЕО 2-3.2-4];
 – розмірковує над результатом власної діяльності та презентує її [4 

ТЕО 2-1.5-1].

Інтегрована тема: НАВІЩО ЛЮДЯМ ПОТРІБНО ВІДПОЧИВАТИ
Тиждень 29 (подорож 21)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Навіщо людині потрібен відпочинок?
 – Як проводить вихідний день твоя родина?
 – Який відпочинок вважається корисним?

Пропонований зміст: 
МОВ Слово. Словосполучення. Зв’язок слів у словосполученні. Речення. Розповідь як вид 
монологічного мовлення. Емотикон як засіб вираження реакції на допис у захищеній 
онлайновій спільноті.
МАО Використання інформації, що представлена в різних формах, для відповіді на запи-
тання, які виходять за межі безпосереднього зчитування даних. Розв’язання прямих та 
обернених задач різних типів, які виникають із повсякденних життєвих ситуацій, що міс-
тять групи пов’язаних між собою величин.
ПРО Сонячна система. Її склад. Цікаві факти про планети Сонячної системи. Сузір’я. Велика та 
Мала Ведмедиця. Полярна зоря. Молочний Шлях – наша Галактика. Сучасні уявлення про Всесвіт.



175

Культура добросусідстваК

Д

СЗО Різні способи використання свого часу (напр., навчання, вільний час, відпочинок). За-
лежність між відпочинком та здоров’ям людини. Оздоровче значення активного відпочин-
ку, відпочинку на природі.
ГІО Умію поставити запитання. Знаю, де шукати і як знаходити відповіді. Я розумію, що 
таке «особистий простір», та поважаю приватність інших людей.
ТЕО Виготовлення моделі Сонячної системи (колективна робота).

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – вступає і підтримує діалог на тему «Навіщо людині потрібен відпо-

чинок» [4 МОВ 1-1.6-1];
 – наводить аргументи на захист власної думки та ілюструє її прикла-

дами [4 МОВ 1-1.6-2]; 
 – розповідає, як найчастіше проводить свій вільний час [4 МОВ 1-1.6-1];
 – читає подумки та виразно вголос тексти [4 МОВ 2-2.1-2];
 – відтворює фактичну інформацію з тексту, зіставляє прочитане із 

власним життєвим досвідом [4 МОВ 2-2.1-6; 4 МОВ 2-2.1 9]; 
 – виражає свої почуття та емоції щодо прочитаного мовою мисте-

цтва [4 МОВ 2-2.4-5];
 – створює самостійне письмове висловлення про улюблену справу 

під час відпочинку [4 МОВ 3-3.1-2];
 – створює повідомлення для інтернет-спілкування, дотримуючись 

норм етикету онлайнового спілкування (нетикету) [4 MOB 3-3.2-1];
 – використовує відповідні емотикони для вираження особистих емо-

цій [4 МОВ 3-3.2-2];
 – утворює в процесі мовлення відповідні граматичні форми слів різ-

них частин мови [4 MOB 5-4.1-4];
 – вправно будує речення, зважаючи на мету висловлювання [4 МОВ 

5-4.1-5];
 – поширює речення різними членами відповідно до комунікативної 

стратегії [4 MOB 5-4.1-6];
 – доречно використовує у власних висловленнях слова з переносним 

значенням, синоніми, антоніми, багатозначні слова й пояснює таке 
слововживання [4 MOB 5-4.1-7].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – користується годинником і календарем для відстеження та плану-

вання подій свого життя [4 МАО 3-1.2-1];
 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним шля-

хом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі різними спосо-
бами з опорою на прості математичні моделі [4 МАО 5-1.2-2].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – спостерігає за зоряним небом [4 ПРО 1-1.4-13];
 – порівнює природні об’єкти за розміром, масою, кількістю тощо [4 

ПРО 1-4.3-1];
 – описує властивості об’єктів дослідження [4 ПРО 1-1.5-1];
 – встановлює зв’язки між об’єктами і явищами природи [4 ПРО 1-1.5-2];

Інтегрована тема: Навіщо людям потрібно відпочивати
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 – з’ясовує, за яких умов відбуваються зміни [4 ПРО 1-1.5-3];
 – виготовляє моделі для досліджень [4 ПРО 1-1.4-3];
 – застосовує відповідні матеріали, засоби, обладнання, прилади [4 

ПРО 1-1.4-2].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розмірковує про цінність відпочинку і часу для збереження власно-

го здоров’я, висловлює емоційно-ціннісне ставлення до активного, 
корисного відпочинку [4 СЗО 2-2.2-2];

 – пояснює, навіщо людям відпочивати [4 СЗО 2-2.2-3]; 
 – визначає альтернативи шкідливим звичкам (наприклад, ігри з 

друзями, заняття спортом, хобі), пропонує різні форми дозвілля 
своїй родині та одноліткам [4 СЗО 2-3.1-4];

 – переконує в перевагах активного відпочинку, аналізує вплив актив-
ного відпочинку на почуття, поведінку, настрій [4 СЗО 2-3.3-3]; 

 – розповідає про свої улюблені заняття у вільний час, планує влас-
ний режим розумової праці та відпочинку [4 СЗО 3 4.1-1].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розповідає, як заведено відпочивати в родині [4 ГІО 2-7.1-5];
 – взаємодіє з іншими на основі спільних цілей, дотримується правил 

співпраці в парі, групі [4 ГІО 2-7.2-2];
 – пояснює, як життя у спільноті допомагає іншим та йому/їй особи-

сто [4 ГІО 4-8.1-6].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – економно використовує матеріали під час виготовлення виробу [4 

ТЕО 2-3.2-1];
 – сортує побутові відходи, дотримуючись відповідних правил [4 ТЕО 

2-3.2-2];
 – самостійно створює виріб, повторно використовуючи матеріали 

(вироби з пластику, паперу, тканини, фольги тощо) [4 ТЕО 2-3.2-3];
 – аргументує доцільність вторинного використання матеріалів та 

використовує їх для виготовлення виробів [4 ТЕО 2-3.2-4];
 – розмірковує над результатом власної діяльності та презентує її [4 

ТЕО 2-1.5-1].

Інтегрована тема: ЗНАЙОМСТВО З НАВКОЛИШНІМ РОСЛИННИМ СВІТОМ
Тиждень 30–31 (подорож 22)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Чому рослина має кілька назв?
 – Як використовують рослини в їжі, у побуті, для лікування, у косметиці?
 – Як піклуватися про рослини?

Пропонований зміст: 
МОВ Мета читання. Довідкова література: паперова та цифрова. Речення. Види ре-
чень за метою висловлювання. Головні та другорядні члени речення. Загадка, казка як 
письмові висловлення. 
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МАО Вимірювання величин (довжини, маси, температури, часу, місткості (об’єму), вартості, 
швидкості, площі) за допомогою підручних засобів та вимірювальних приладів. Представ-
лення даних за допомогою таблиць, схем, стовпчикових та кругових діаграм. Дослідження 
різних шляхів розв’язання проблемної ситуації та добір доцільного.  
ПРО Горизонт, сторони горизонту. Орієнтування на місцевості за Сонцем, місцевими озна-
ками. Вплив Сонця і Місяця на біологічне життя Землі. Рослини, поширені в регіоні. Лікар-
ські рослини. Використання рослин у їжі, у побуті, для лікування, у косметиці.
СЗО Вибір рослин для їжі (харчові звички, смак та розуміння їхньої користі та шкоди для 
здоров’я). Ощадне використання рослин у повсякденному житті. Безпечна поведінка в по-
водженні з рослинами. Поведінка в лісі, зорієнтована на закони доброчинності.
ГІО Як орієнтуватися у просторі? Вплив людини на природу (позитивний і негативний) і 
природи на людину.
ТЕО Подарунки до Великодня. Досліджуємо рослинні орнаменти на писанках.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – прогнозує орієнтовний зміст тексту на основі заголовка, ілюстрацій 

[4 МОВ 2-2.1-1];
 – читає подумки та виразно вголос вірші про природу, рослини на-

вколишнього світу з різною метою [4 МОВ 2-2.1-2];
 – розповідає, про що йдеться в тексті, зіставляє прочитане із влас-

ним життєвим досвідом [4 МОВ 2-2.1-3; 4 МОВ 2-2.1 9];
 – добирає необхідну інформацію про страви, які можна приготувати 

з кропиви (кульбаби), з різних джерел: шукає її в енциклопедіях, 
бібліотеці, інтернеті [4 МОВ 2-2.5-3];

 – створює самостійне письмове висловлювання про правила розвід-
ників природи [4 МОВ 3-3.1-2];

 – створює художні тексти (загадки, невеликі казки) про природу, 
рослини регіону [4 МОВ 3-3.1-4];

 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримується норм літе-
ратурної мови, за потреби звертається до словників [4 МОВ 3 3.1-7];

 – вправно будує речення, зважаючи на мету висловлювання [4 МОВ 
5-4.1-5]; 

 – поширює речення різними членами відповідно до комунікативної 
стратегії [4 МОВ 5-4.1-6]; 

 – створює ігри зі словами – ребуси [2 МОВ 5-4.2 1].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – визначає спільну властивість об’єктів навколишнього світу та інтер-

претує її як величину для вимірювання та порівняння [4 МАО 3-4.7]; 
 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним шля-

хом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі різними спосо-
бами з опорою на прості математичні моделі [4 МАО 5-1.2-2].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – орієнтується на місцевості за Сонцем, компасом, місцевими озна-

ками [4 ПРО 1-4.1-1];
 – визначає сторони горизонту [4 ПРО 1-4.1-2];
 – встановлює зв’язки між об’єктами і явищами природи [4 ПРО 1-1.5-2];

Інтегрована тема: Знайомство з навколишнім...
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 – розповідає, яких тварин, рослини можна зустріти в довкіллі, ви-
значає ознаки живого в рослин, тварин і грибів [4 ПРО 1-4.3-2]; 

 – розрізняє поширені в регіоні рослини за листям, квітками [4 
ПРО 1-4.3-3];

 – розрізняє трав’янисті рослини, кущі, дерева; культурні та дикорос-
лі рослини [4 ПРО 1-4.3-3];

 – пояснює користь рослин, тварин для власного життя [4 ПРО 1-4.1-4];
 – демонструє допитливість та дістає задоволення від пізнання природи, 

визначає важливість того, що вивчає про довкілля [4 ПРО 2-3.1-2];
 – здійснює пошук інформації про народну та ботанічну назви деяких 

рослин і їхні корисні властивості, вправляється у критичному став-
ленні до інформації [4 ПРО 1-2.1-2];

 – опрацьовує та систематизує інформацію природничого характеру, 
здобуту з різних джерел, та представляє її в різних формах (прави-
ла, ребуси) [4 ПРО 1-2.1-3].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – відбирає рослини для їжі, орієнтуючись на свої харчові звички, 

смак і розуміння їхньої користі для здоров’я [4 СЗО 2-3.4-1];
 – визначає достовірні джерела інформації про використання рослин 

у їжу [4 СЗО 2-4.2-2]; 
 – помірковано використовує наявні природні ресурси (наприклад, 

рослини) у повсякденному житті, співпрацює з іншими особами 
для охорони навколишнього середовища [4 СЗО 2-4.5-1];

 – висловлює та аргументує власну думку, поважаючи позицію інших 
та дослухаюсь до спільних рішень [4 СЗО 3-1.4-1]; 

 – пояснює, що кожний вчинок має наслідки, спираючись на власний дос-
від, оцінює свої вчинки з позиції їхньої доброчинності [4 СЗО 3-1.4-2];

 – діє з користю для себе та суспільства, оцінює можливі ризики, до-
тримується правил поведінки в лісі [4 СЗО 3-1.4-3].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – пояснює, чому природа важлива для людини [4 ГІО 3-2.2]; 
 – визначає, що дає природа людині [4 ГІО 3-2.2];
 – пояснює, чому берегти природу – обов’язок кожного/кожної [4 ГІО 

3-2.2-3];
 – моделює ситуації / грає рольові ігри, у яких підтримує та підбадьо-

рює інших; самостійно та з іншими знаходить можливості допо-
могти [4 ГІО 2-7.2-1];

 – надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за під-
тримку [4 ГІО 2-7.2-1].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – зіставляє та розрізняє вироби, виготовлені традиційними та су-

часними ремеслами (гончарство, ткацтво, витинанка, різьблення 
тощо) [4 ТЕО 3-2.2-1];

 – висловлює власну позицію щодо важливості відродження та збере-
ження традиційних ремесел [4 ТЕО 3-2.2-2];

 – самостійно виготовляє виріб, застосовуючи технології традиційних та 
сучасних ремесел (витинанка, аплікація, ліплення тощо) [4 ТЕО 3-2.2-3].
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Інтегрована тема: ВОДОЙМИ ТА ЛІСИ: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ
Тиждень 32 (подорож 23)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Як природа допомагає нам відпочивати?
 – Як безпечно відпочивати біля водойм?
 – Які правила треба виконувати, щоб не нашкодити ані природі, ані своєму здоров’ю?

Пропонований зміст: 
МОВ Текст. Тема, мета. Головна думка тексту. Заголовок. Типи тексту. Пам’ятка, есе як пи-
семні висловлення. Складання пам’яток «Правила поведінки в лісі», «Правила поведінки 
біля водойм». 
МАО Вимірювання величин (довжини, маси, температури, часу, місткості (об’єму), вартості, 
швидкості, площі) за допомогою підручних засобів та вимірювальних приладів. Представ-
лення даних за допомогою таблиць, схем, стовпчикових та кругових діаграм. Дослідження 
різних шляхів розв’язання проблемної ситуації та добір доцільного.  
ПРО Складання подорожі до природного об’єкта свого регіону. Активний відпочинок біля 
водойм. Дослідження цікавих, незвичайних явищ свого регіону. Можливі загрози з боку 
тварин (небезпечні і хворі тварини), рослин (отруйні рослини) та грибів (отруйні гриби).
СЗО Оздоровче значення відпочинку на природі. Ознаки безпечної і небезпечної ситуації. 
Безпечна поведінка в лісі, біля водойм. Правила безпечної поведінки з грибами, ягодами. 
ГІО Походження топонімів рідного краю. Вплив людини на природу (позитивний і нега-
тивний) і природи на людину.
ТЕО Створення колажу «Мій безпечний відпочинок».

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – виокремлює інформацію для створення власного висловлення про 

водойми регіону, мінеральну воду [4 МОВ 1-1.3-1];
 – визначає головну думку тексту [4 МОВ 1-1.4-2];
 – висловлює власні думки про їстівні та отруйні гриби, аргументує їх, 

спираючись на власний досвід, виявляє доброзичливе ставлення 
до думок інших [4 МОВ 1-1.5-2];

 – створює есе для висловлювання власних поглядів щодо користі і 
шкоди від повітря для людини [4 МОВ 1-1.7-4];

 – читає подумки та виразно вголос вірші про ліс, знаходить у тексті 
відповіді на поставлені запитання [4 МОВ 2-2.1-2];

 – формулює під час і після читання тексту запитання для можливої 
дискусії [4 МОВ 2-2.2-7];

 – пояснює, наскільки обрані тексти допомогли досягнути мети чи-
тання [4 МОВ 2-2.5-2]; 

 – складає і записує правила поведінки в природі, використовуючи 
інформацію з різних джерел [4 MOB 2-2.5-3];

 – читає приказки та пояснює їхній смисл; добирає та створює до них 
ілюстративний матеріал [4 MOB 2-2.6-1];

 – самостійно та в парі (групі) складає пам’ятки про правила поведін-
ки біля водойм [4 МОВ 3-3.1-3];

Інтегрована тема: Водойми та ліси: можливості для...
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 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючись норм літе-
ратурної мови, за потреби звертається до словників [4 MOB 3-3.1-7];

 – з’ясовує будову слова; утворює нові слова, пояснює роль закінчень, 
значення префіксів і суфіксів для правильного вживання слів усно 
та на письмі [4 MOB 5-4.1-1];

 – створює ігри зі словами-анаграми [4 МОВ 5-4.2 1].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – описує і складає маршрути для подорожей, використовуючи від-

повідну математичну лексику, знаки, що пов’язані з напрямом і 
поворотом [4 МАО 4-4.4-1]; 

 – переміщується (реально і віртуально) визначеним маршрутом [4 
МАО 4-4.4-2];

 – використовує різні мірки для вимірювання величин і записує ре-
зультати вимірювання величин, використовуючи одиниці вимірю-
вання та співвідношення між ними [4 МАО 3-4.7-1].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – ставить запитання [4 ПРО 1-1.1-1];
 – пояснює, чому обрав(-ла) певну проблему природничого змісту як 

дослідницьку [4 ПРО 1-1.1-2];
 – окреслює проблему, перш ніж її вирішувати [4 ПРО 1-1.1-3];
 – спостерігає за довкіллям, за допомогою вчителя/вчительки фіксує 

цікаві, незвичайні явища свого регіону, проводить дослідження за 
природним об’єктом/явищем, описує його перебіг [4 ПРО 1-1.4-1];

 – дотримується правил природоохоронної поведінки в лісі та на во-
доймах (не смітить, не зриває квіти, не ламає дерева, не чіпає гніз-
да тощо), дотримується правил безпеки під час проведення спосте-
режень та дослідів [4 ПРО 1-1.6-5];

 – пояснює значення чистого повітря для живої природи, сприяє 
його збереженню, переконує у правильності здобутих результатів 
і зроблених висновків [4 ПРО 1-1.5-6];

 – розповідає про водойми регіону [4 ПРО 1-1.5-6];
 – складає рекламу подорожі до природного об’єкта свого регіону або 

елементарний туристичний маршрут для пішохідної або автомо-
більної подорожі зі своєю родиною, застосовує предметні моделі, 
малюнки, схеми, графіки, тексти для пояснення явищ і об’єктів 
природи [4 ПРО 1-2.2-1];

 – готує повідомлення/презентації і представляє їх [4 ПРО 1-2.2-2];
 – пояснює значення активного відпочинку на водоймах та в лісі для 

збереження власного здоров’я [4 ПРО 1-4.1-4];
 – пояснює можливі загрози з боку тварин (небезпечні і хворі тварини), 

рослин (отруйні рослини) та грибів (отруйні гриби) [4 ПРО 1-4.1-5].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – застосовує правила збереження здоров’я від можливих небезпек 

зовнішнього середовища (біля водойми, у лісі) [4 СЗО 1-1.1-2];
 – пояснює та зіставляє ознаки безпечної і небезпечної ситуації [4 

СЗО 1-2.1-1]; 



181

Культура добросусідстваК

Д

 – встановлює залежність між активним способом життя та здоров’ям 
людини, якістю і тривалістю її життя, пропонує ідеї для активного 
відпочинку [4 СЗО 2-2.2-2];

 – пояснює, як навколишнє середовище – повітря, водойми, ліси – 
впливає на здоров’я людини [4 СЗО 2-3.3-6].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – дотримується правил природоохоронної поведінки в лісі та на во-

доймах (не смітить, не зриває квіти, не ламає дерева, не чіпає гніз-
да тощо) [4 ГІО 3-2.2-1];

 – пояснює значення чистого повітря для живої природи, сприяє 
його збереженню [4 ГІО 3-2.2-1];

 – дотримується правил безпечної поведінки в лісі, біля водойм і по-
яснює ці правила іншим [4 ГІО 2-7.2-3];

 – розповідає про можливі загрози з боку тварин (небезпечні і хворі 
тварини), рослин (отруйні рослини) та грибів (отруйні гриби), по-
яснює, як діяти в разі загрози [4 ГІО 3-2.2-1].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – безпечно поводиться з найпростішими побутовими приладами у 

власному побуті [4 ТЕО 4-4.2-1];
 – самостійно організовує робоче місце відповідно до власних потреб та 

визначених завдань (організація особистого побуту) [4 ТЕО 4-4.2-2];
 – комбінує різноманітні матеріали для створення композиції-кола-

жу, виробів технікою квілінг [4 ТЕО 1-1.3-3].

Інтегрована тема: ЯК ОРГАНІЗУВАТИ СВІЙ ВІДПОЧИНОК. ПІДКОРЮВАЧІ ЧАСУ
Тиждень 33 (подорож 24)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Що потрібно для вдалої подорожі?
 – Як підкорити час?
 – Що тобі допомагає планувати час?

Пропонований зміст: 
МОВ Текст-розповідь. Текст-міркування. Будова тексту. Дискусія як зіставлення різних по-
глядів на проблему.
МАО Життєві ситуації, які розв’язуються математичним шляхом, тексти математичного 
змісту, сюжетні задачі, їхнє розв’язання різними способами з опорою на прості математичні 
моделі. Перевірка правильності розв’язання проблемної ситуації різними способами.
ПРО Правила поведінки в природі. Вчимося орієнтуватися на місцевості за Сонцем, ком-
пасом, місцевими ознаками. Досліджуємо пропозиції однокласників/однокласниць щодо 
зменшення витрат природних ресурсів та сортування сміття.
СЗО Час як рідкісний ресурс. Різні способи використання свого часу. Планування часу. Планування 
вихідного дня. Відповідальне використання ресурсів. Безпечна поведінка під час відпочинку.
ГІО Я роздумую, яким/якою хочу бути. Умію поставити запитання. Знаю, де шукати і як 
знаходити відповіді. Я ставлю собі мету і планую, як її досягнути.
ТЕО Об’ємна аплікація на основі простих симетричних та асиметричних форм «Біля річ-
ки».

Інтегрована тема: Як організувати свій відпочинок...
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Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – систематизує та узагальнює необхідну інформацію; створює план 

проведення вихідного дня на основі почутого/побаченого/прочи-
таного [4 MOB 1-1.3-3];

 – вступає і підтримує діалог на теми, пов’язані з організацією свого 
відпочинку, плануванням часу [4 МОВ 1-1.6-1];

 – ініціює дискусію, висловлюючи власні погляди і слухаючи інших 
[4 МОВ 1-1.6-3];

 – прогнозує орієнтовний зміст тексту на основі заголовка, ключових 
слів, анотації, невербальної інформації (ілюстрація, таблиця) [4 
МОВ 2-2.1-1];

 – читає подумки та виразно вголос тексти різних видів та з різною 
метою [4 МОВ 2-2.1-2]; 

 – знаходить у тексті відповіді на поставлені запитання [4 МОВ 
2 2.1-5]; 

 – виражає свої почуття та емоції щодо прочитаного мовою мисте-
цтва [4 МОВ 2-2.4-5];

 – узагальнює, систематизує, класифікує інформацію з тексту про 
складання списків справ у вигляді схеми «незвичайний небокрай» 
[4 МОВ 2-2.6-3];

 – записує текст (від руки чи за допомогою клавіатури – за потреби) в 
темпі, який дає змогу записати власну думку та інформацію з різ-
них джерел [4 МОВ 3-3.1-1].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – описує і складає маршрути для подорожей, використовуючи від-

повідну математичну лексику, знаки, що пов’язані з напрямом і 
поворотом [4 МАО 4-4.4-1];

 – переміщується (реально і віртуально) визначеним маршрутом; ви-
користовує різні мірки для вимірювання величин довжини, маси, 
температури, часу, місткості, вартості й відповідно записує резуль-
тати вимірювання величин [4 МАО 4-4.4-2]; 

 – користується годинником і календарем для відстеження та плану-
вання подій свого життя [4 МАО 3-1.2-1]; 

 – знаходить швидкість, час, шлях, застосовуючи відповідні формули, 
під час розв’язування практично зорієнтованих задач [4 МАО 3-1.2-3].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – ставить запитання [4 ПРО 1-1.1-1];
 – пояснює, чому обрав(-ла) певну проблему природничого змісту як 

дослідницьку [4 ПРО 1-1.1-2];
 – окреслює проблему, перш ніж її вирішувати [4 ПРО 1-1.1-3];
 – спостерігає за довкіллям, за допомогою вчителя/вчительки 

фіксує цікаві, незвичайні явища свого регіону, проводить до-
слідження за природним об’єктом/явищем, описує його пере-
біг [4 ПРО 1-1.4-1];
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 – пропонує власні шляхи зменшення витрат природних ресурсів [4 
ПРО 2-3.4-2];

 – сортує сміття на паперове, пластикове тощо і пояснює, навіщо це 
робить [4 ПРО 2-3.4-3];

 – орієнтується на місцевості за Сонцем, компасом, місцевими озна-
ками [4 ПРО 1-4.1-1];

 – визначає сторони горизонту [4 ПРО 1-4.1-2].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розрізняє ресурси, які можна використати в разі небезпеки під час 

відпочинку [4 СЗО 1-1.3-5]; 
 – пояснює, чому людина потребує відпочинку, знайомиться з еле до-

тримується правил природоохоронної поведінки, дотримується 
правил безпеки під час проведення спостережень та дослідів [4 
ПРО 1-1.6-5]; \

 – ментарними прийомами планування робочого часу та часу для 
відпочинку з урахуванням умов і можливостей [4 СЗО 2-2.2-3];

 – планує власний режим розумової праці та відпочинку [4 СЗО 2 4.1-1]; 
 – класифікує свої справи як важливі та неважливі, термінові та 

нетермінові, висловлює та аргументує власну думку, поважа-
ючи позицію інших та дослухаюсь до спільних рішень [4 СЗО 
3-1.4-1];

 – відпрацьовує алгоритм організації подорожі разом із дорослими; 
складає перелік речей, продуктів харчування, необхідних для по-
дорожі, узгоджує бюджет відпочинку [4 СЗО 3-4.3-2]; 

 – раціонально використовує ресурси [4 СЗО 3-4.5-2].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розмірковує про відпочинок у минулому; знаходить інформацію 

про дитинство, дозвілля попередніх поколінь, презентує здобуту 
інформацію, визначаючи, що змінилося, а що залишилося схожим 
на його/її дитинство [4 ГІО 1-1.2-2];

 – розмірковує про важливість вміння ухвалювати власні рішення; 
обирає приклади (з життя, текстів/медіатекстів), що ілюструють 
відповідальність людини за власне рішення [4 ГІО 4-8.1-7].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – самостійно дотримується безпечних прийомів праці під час 

використання інструментів та пристосувань (використання 
клею, інструментів та пристосувань з гострими частинами) [4 
ТЕО 2-4.3-1];

 – використовує в роботі тканини, нитки, неткані матеріали (пла-
ска та об’ємна аплікація на основі простих симетричних та аси-
метричних форм), природні матеріали та інші (пласкі та об’ємні 
вироби) [4 ТЕО 1-1.3-3].

Інтегрована тема: Як організувати свій відпочинок...
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Інтегрована тема: НАШІ УЛЮБЛЕНІ ПІСНІ
Тиждень 34 (подорож 25)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Чому люди співають? / Навіщо люди придумали пісні?
 – Чого навчає пісня?
 – Яка моя історія успіху в цьому році?
 – Що мені потрібно зробити, щоб стати кращим/кращою?

Пропонований зміст: 
МОВ Текст-розповідь. Текст-міркування. Будова тексту. Інтерпретація художнього тексту. 
Емоційно-ціннісне навантаження медіатекстів.
МАО Істотні, спільні та відмінні ознаки об’єктів. Порівняння, упорядкування, узагальнен-
ня та класифікація об’єктів за суттєвою ознакою. Відтворення та зіставлення ймовірних та 
фактичних результатів лічби.
ПРО Правила безпеки під час проведення спостережень та дослідів. Безпечний відпочинок 
у лісі, біля водойм під час канікул.
СЗО Навчання і відпочинок. Способи зняття втоми за допомогою музики. Успіх та шляхи 
його досягнення. 
ГІО Що твори мистецтва розповідають про минуле? Умію поставити запитання. Знаю, де 
шукати і як знаходити відповіді. Я ставлю собі мету і планую, як її досягти.
ТЕО Створення сюжетного виробу за зразком (шаблоном) та власним задумом із викорис-
танням паперу, картону, ниток, природних матеріалів.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – читає подумки та виразно вголос тексти віршів, розповідає, про що 

йдеться в тексті [4 МОВ 2-2.1-2];
 – описує свої емоції, пережиті під час читання художнього твору [4 

МОВ 2-2.3-1];
 – формулює ідеї тексту, пов’язує їх із власним досвідом [4 МОВ 2 2.2-10];
 – створює самостійне письмове висловлення про улюблену пісню, 

перевіряє грамотність написаного [4 МОВ 3-3.1-2];
 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючись норм літе-

ратурної мови, за потреби звертається до словників [4 МОВ 3 3.1-7];
 – знаходить потрібну інформацію (пісню) в інтернеті, описує вра-

ження від змісту і форми медіатексту [4 МОВ 4-2.4-1];
 – створює прості аудіовізуальні медіатексти (відеозапис виконання 

улюбленої пісні) з допомогою вчителя/вчительки, враховує мету й 
аудиторію [4 МОВ 4-1.7-1].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – представляє дані за допомогою таблиць, схем, стовпчикових та 

кругових діаграм [4 МАО 5-2.1-1];
 – розв’язує різними способами проблемну ситуацію, використовую-

чи наявні дані [4 МАО 5-2.3-3];
 – виконує усно та письмово обчислення в межах мільйона в навчаль-

них і життєвих ситуаціях [4 МАО 2-4.3-1].
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Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – дотримується правил безпеки під час проведення спостережень та 

дослідів [4 ПРО 1-1.6-5];
 – відповідально діє в природі [4 ПРО 2-3.1-1];
 – визначає важливість того, що вивчає про довкілля [4 ПРО 2-3.1-2];
 – висловлює свою думку стосовно того, що вивчає про довкілля, об-

ґрунтовує її [4 ПРО 2-3.1-3];
 – пояснює взаємозв’язки між об’єктами живої і неживої природи [4 

ПРО 2-3.1-4].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – використовує різні способи зняття втоми (наприклад, за допомо-

гою пісні) [4 СЗО 2-4.1-2];
 – окреслює власну мету на конкретний період життя (на літо) і про-

гнозує можливі ризики [4 СЗО 3-2.2-1]; 
 – володіє навичками самооцінки; аналізує, якого успіху досягнуто 

впродовж року завдання і які були труднощі [4 СЗО 3-2.2-2]; 
 – пояснює, як позитивні емоції впливають на життя людини; ви-

словлює емоційно-ціннісне ставлення до пісні в різних життєвих 
ситуаціях [4 СЗО 3-3.4-2];

 – ставить короткочасні цілі та планує конкретні дії щодо досягнен-
ня успіху та задоволення потреб – власних та інших людей [4 СЗО 
3-4.6-4].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – співвідносить свої очікування від курсу «Культура добросусідства» 

з отриманими результатами, аналізує їх; формулює мету та цілі; 
планує дії, які приведуть до їхнього досягнення [4 ГІО 1-6.1-6];

 – володіє навичками самооцінки; аналізує, які якості йому/їй потріб-
ні для досягнення мети [4 ГІО 1-6.1-7];

 – висловлює побажання іншим особам щодо активного, корисного 
відпочинку влітку; пояснює, що кожна людина має право на при-
ватний простір [4 ГІО 2-6.3-5].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – самостійно створює виріб за зразком (шаблоном) та власним за-

думом із використанням паперу, картону, ниток, природних ма-
теріалів (предметні та сюжетні аплікації з природного матеріалу, 
нескладні сюжетні композиції, вироби в техніці оригамі, макети 
виробів зі штучних матеріалів та картону, вироби об’ємної форми 
з паперу) [4 ТЕО 1-1.4-6].

Інтегрована тема: Наші улюблені пісні...
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КУЛЬТУРА ДОБРОСУСІДСТВА
4 клас

Цикл: 2 Кількість годин: 7 Освітні галузі: 
Мовно-літературна
Математична
Природнича
Соціальна і здоров’язбережувальна
Громадянська та історична
Технологічна

Інтегрована тема: БАТЬКІВЩИНА ТА МИР.  
СТАВЛЕННЯ ДО НИХ У РІЗНИХ КУЛЬТУРАХ КРАЮ

Тиждень 1–2 (подорож 1) 
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Що для мене означає Україна? Якою я її бачу в майбутньому?
 – Які якості мусить мати громадянин/громадянка країни?
 – Що таке “мир”?
 – Хто і як може захищати країну?

Пропонований зміст: 
МОВ Я вивчаю українську мову. Текст. Речення. Слово. Усне та писемне мовлення.
МАО Лічба в прямому та зворотному порядку в межах мільйона, лічба в межах числового 
проміжку (від будь-якого числа до вказаного) в прямому та зворотному порядку. Порівнян-
ня, упорядкування, узагальнення та класифікація об’єктів за суттєвою ознакою.
ПРО Подорож визначними місцями України. Найважливіші природні об’єкти України, сво-
єї місцевості. Залежність між умовами природної зони та її мешканцями, особливостями 
праці і побуту людей, які в ній проживають.
СЗО Поведінка, зорієнтована на закони доброчинності (сумлінність, чесність, відповідаль-
ність, мужність та відданість). Зміни, спричинені діями людей у соціальному, культурному, 
економічному контексті.
ГІО Я – громадянин/громадянка України. Якою державою є Україна? Що об’єднує громадян 
України? Боротьба українців за державність і незалежність.
ТЕО  Поняття про колаж. Комбінування різноманітних матеріалів для створення компо-
зиції колажу. Матеріали, інструменти та пристосування для виготовлення колажу. Виго-
товлення голуба в техніці оригамі. Створення колажу “Моя мирна Україна” (індивідуально 
або в групі).

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – ініціює дискусію, висловлюючи власні погляди i слухаючи інших щодо 

цінування свого рідного краю, збереження країни [4 ТOB 1-1.6-3];
 – створює власне висловлення на основі почутого/побаченого/про-

читаного про Міжнародний день миру [4 ТOB 1-1.6-6];
 – пояснює, що таке мир, війна, використовує малюнок як форму візу-

алізації для супроводу своїх поглядів [4 ТOB 1-1.7-3];
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 – читає подумки та виразно вголос вірші, казки про Батьківщину [4 
ТOB 2-2.1-2];

 – описує свої емоції, пережиті під час читання художнього твору [4 
ТOB 2-2.3-1];

 – добирає і впорядковує потрібну інформацію зі схем, малюнків [4 
ТOB 2-2.1-7];

 – розпізнає стиль тексту і пояснює, як він впливає на сприймання 
інформації [4 ТOB 2-2.2-9];

 – створює самостійне письмове висловлення про свою Батьківщину, 
її майбутнє [4 ТOB 3-3.1-2];

 – створює тексти зі щоденного життя (лист вояку-захисникові) з до-
триманням типових ознак жанру [4 ТOB 3-3.1-3];

 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючись норм літе-
ратурної мови, за потреби звертається до словників [4 ТOB 3-3.1-7];

 – використовує відповідні емотикони для вираження особистих емо-
цій [4 ТOB 3-3.2-2];

 – вправно будує речення, зважаючи на мету висловлювання [4 ТOB 
5-4.1-5];

 – поширює речення різними членами відповідно до комунікативної 
стратегії [4 ТOB 5-4.1-6];

 – доречно використовує у власних висловлюваннях слова з перенос-
ним значенням, синоніми, антоніми, багатозначні слова й пояснює 
таке слововживання [4 ТOB 5-4.1-7];

 – обґрунтовує пунктограми (у межах вивченого) для правильного 
оформлення висловлення на письмі [4 ТOB 5-4.1-8]

 – розгадує ребуси про Батьківщину, мир; створює ігри зі словами на 
основі запропонованих [2 ТOB 5-4.2-1].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні результа-

ти лічби об’єктів, що їх оточують 4 МАО 1-1.1-1];
 – порівнює та класифікує об’єкти навколишнього світу за однією або 

декількома ознаками [4 МАО 1-4.1-1];
 – читає і записує багатоцифрові числа в межах мільйона [4 МАО 2-4.2-1];
 – виконує усно та письмово обчислення в межах мільйона в навчаль-

них і життєвих ситуаціях [4 МАО 2-4.3-1].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – усвідомлює відповідальність за стан природи в місцевій громаді [4 

ПРО 2-3.1-1];
 – пояснює залежність між умовами природної зони та її мешканця-

ми, особливостями праці і побуту людей, які в ній проживають [4 
ПРО 1-1.5-2];

 – визначає важливість того, що вивчає про довкілля [4 ПРО 2-3.1-2];
 – висловлює свою думку стосовно того, що вивчає про довкілля, об-

ґрунтовує її [4 ПРО 2-3.1-3];
 – розповідає про найважливіші природні об’єкти України, своєї міс-

цевості [4 ПРО 1-1.4-9].

Інтегрована тема: Батьківщина та мир...
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Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – висловлює та аргументує власну думку, поважаючи позицію інших 

та дослухаючись до спільних рішень [4 C3O 3-1.4-1];
 – оцінює свої вчинки з позиції їхньої доброчинності [4 C3O 3-1.4-2];
 – діє з користю для себе та суспільства, оцінює можливі ризики [4 

C3O 3-1.4-3];
 – робить вибір, орієнтуючись на доброчинність, i пояснює його [4 

C3O 3-1.4-4];
 – спілкується з дітьми іншої статі, демонструючи повагу, приязнь та 

щирість у стосунках [4 C3O 3-1.4-5];
 – вислуховує інших для підтримки та розуміння їхніх почуттів [4 

C3O 3-1.4-6].
 – спілкується, щоб висловити свої емоції та вдячність [4 C3O 3-1.4-7].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – ідентифікує себе як громадянина/громадянку України [4 ГІО 5-8.3-1];
 – дотримується встановлених правил поведінки під час виконання 

гімну, підняття прапора, проведення державних свят [4 ГІО 4-8.1-1];
 – розмірковує над цінністю рідної оселі, свого краю і Батьківщини 

для кожної людини [4 ГІО 1-1.1-1];
 – дискутує, хто може вважати себе справжнім/справжньою громадя-

нином/громадянкою країни [4 ГІО 5-8.3-1];
 – визначає, які риси притаманні громадянину/громадянці та патріо-

ту/патріотці країни [4 ГІО 5-8.3-1];
 – розповідає про полікультурний склад населення України й важливість 

злагоди та співпраці між людьми; виявляє (зокрема з родинних істо-
рій) зв’язки між українцями та іншими народами [4 ГІО 5-4.1-2];

 – демонструє повагу до інших та позитивне ставлення до етнокуль-
турних відмінностей оточення, відкритість до культурного різно-
маніття [4 ГІО 2-6.3-1];

 – виявляє зацікавленість у знайомстві з різними культурами свого 
регіону [4 ГІО 4-5.1-4];

 – бере участь у заходах, присвячених Дню миру; аргументовано оцінює 
значущість для себе, родини державних свят України [4 ГІО 5-8.3-2]; 

 – розмірковує про відповідальність людей за мир на планеті та роз-
виток [4 ГІО 5-8.3-4];

 – замислюється над тим, що може зробити для збереження миру; 
розмірковує про роль законів у своєму житті, житті інших людей 
колись і тепер [4 ГІО 5-8.3-4].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – самостійно створює виріб за зразком (шаблоном) та власним заду-

мом із використанням паперу, картону, ниток, природних матеріалів 
(предметні та сюжетні аплікації з природного матеріалу, нескладні сю-
жетні композиції, вироби в техніці оригамі, макети виробів зі штучних 
матеріалів та картону, вироби об’ємної форми з паперу) [4 ТЕО 1-1.4-6];

 – ріже ножицями по прямій, кривій та ламаній лініях за запропоно-
ваним зразком (шаблоном) нитки, папір, картон [4 ТЕО 1-1.4-7];

 – розміщує елементи виробу на площині [4 ТЕО 1-1.4-8];
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 – пояснює послідовність дій та дотримується її під час виготовлен-
ня виробів із природних матеріалів, під час виготовлення та оздо-
блення об’ємних виробів [4 ТЕО 1-1.4-9];

 – аргументує послідовність та доцільність виготовленого виробу [4 
ТЕО 1-1.4-10].

Інтегрована тема: ДОБРОСУСІДСТВО. ЦІННІСТЬ ЄДНОСТІ,  
ПОРОЗУМІННЯ ТА СПІВПРАЦІ

Тиждень 3 (подорож 2)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Чому люди вважають добросусідство однією з найважливіших людських цінностей?
 – Чому важливо жити в мирі з сусідами?
 – Що б ти розповів(-ла) про сусідські взаємини серед людей у своєму краї?
 – У чому цінність та переваги єдності та співпраці?

Пропонований зміст: 
МОВ Розвиток мовлення. Есе “Цінність та переваги єдності та співпраці”.
МАО Використання годинника і календаря для відстеження та планування подій свого 
життя. Життєві ситуації, які розв’язуються математичним шляхом, тексти математичного 
змісту, сюжетні задачі, їхнє розв’язання різними способами з опорою на прості математичні 
моделі. Перевірка правильності розв’язання проблемної ситуації різними способами.
ПРО Об’єкти природно-заповідного фонду України. Екологічні проблеми в країні/регіоні. 
Правила поведінки в природі без заподіяння їй шкоди. Форми земної поверхні. Рівнини і 
гори в Україні і в рідному краї.
СЗО Проблеми, які впливають на суспільство, та шляхи їхнього розв’язання. Співпраця в 
команді для створення цінності.
ГІО Що таке рівність? Що таке справедливість? Як люди взаємодіють у суспільстві? Що ти 
можеш зробити для інших? Які ролі ти вмієш і любиш виконувати в групі?
ТЕО Сюжетна витинанка. Уявлення про особливості сюжетної витинанки різних регіонів 
України. Послідовність виготовлення виробів технікою витинанки.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – наводить аргументи на захист власної думки, чому добросусідство 

є однією з найважливіших людських цінностей, та ілюструє ïï при-
кладами [4 ТOB 1-1.6-2];

 – створює власне висловлення на основі поданих прислів’їв про зла-
году, дружні стосунки, згуртованість як важливі складники до-
бросусідства [4 ТOB 1-1.6-6];

 – читає подумки та виразно вголос тексти різних видів (легенди, 
казки, оповідання) [4 ТOB 2-2.1-2];

 – установлює причиново-наслідкові зв’язки між подіями, вчинками пер-
сонажів та їхніми стосунками з іншими персонажами [4 ТOB 2-2.2-8];

 – висловлює власне ставлення, оцінні судження до усного повідомлен-
ня, змісту тексту щодо цінності єдності, порозуміння та співпраці; 
зіставляє прочитане із власним життєвим досвідом [4 ТOB 2-2.1-9]

Інтегрована тема: Добросусідство. Цінність єдності...
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 – створює прості аудіовізуальні медіатексти (відеозапис інтерв’ю 
про приклади доброго сусідства, взаємодопомоги, співпраці між 
жителями населеного пункту), враховує мету й аудиторію [4 
ТOB 4-1.7-3];

 – створює самостійне письмове висловлення (есе) про цінність та 
переваги єдності та співпраці; щодо способів покращення життя у 
своєму будинку, у школі, у населеному пункті [4 ТOB 3-3.1-2];

 – записує свою думку про предмет висловлення; формулює запитан-
ня та відповіді під час письмового спілкування [4 ТOB 3-3.1-6];

 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючись норм літе-
ратурної мови, за потреби звертається до словників [4 ТOB 3-3.1-7].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – користується годинником і календарем для відстеження та плану-

вання подій свого життя [4 МАО 3-1.2-1]; 
 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним шля-

хом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі різними спосо-
бами з опорою на прості математичні моделі [4 МАО 5-1.2-2].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – виявляє самостійно чи в групі факти забруднення довкілля, пропо-

нує та обґрунтовує власні ідеї щодо способів зменшення негатив-
ного впливу людини на природу і відповідально діє задля цього;-
визначає важливість того, що вивчає про довкілля [4 ПРО 2-3.1-2];

 – дізнається про екологічні проблеми від інших людей, із ЗМІ та 
інших джерел, аналізує цю інформацію, обговорює способи її ви-
рішення; висловлює свою думку стосовно того, що вивчає про до-
вкілля, обґрунтовує її [4 ПРО 2-3.1-3];

 – аналізує та оцінює свій внесок у збереження довкілля; ситуації по-
всякденного життя, пов’язані з використанням води, електроенер-
гії, тепла [4 ПРО 2-3.1-3];

 – долучається до організації і проведення природоохоронних заходів 
[4 ПРО 2-3.4-3]; 

 – відповідально ставиться до обговорення проблем природи, ухва-
лення рішень щодо поведінки в природі без заподіяння їй шкоди 
[4 ПРО 2-3.4-2].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – визначає, до кого i як звернутися по допомогу [4 C3O 3-1.3-2];
 – вислуховує інших для підтримки та розуміння їхніх почуттів [4 

C3O 3-1.4-6];
 –  працює у групі, розуміючи важливість досягнення спільного ре-

зультату [4 C3O 3-4.7-3];
 – пояснює, як розв’язати конфлікти з ровесниками за допомогою 

словесних i несловесних засобів [4 C3O 3-4.7-4].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розповідає про роль і значення доброго сусідства, співробітництва і 

довіри в родині, громаді та країні; пояснює, які вчинки корисні для 
суспільства [4 ГІО 4-5.1-2];



193

Культура добросусідстваК

Д

 – пояснює, чому важливі єдність, співпраця і взаєморозуміння між сусі-
дами, членами громади, громадянами країни; пояснює на власному 
досвіді, як його/її вибір може вплинути на інших осіб [4 ГІО 4-8.1-8];

 – розмірковує над цінністю культурного розмаїття, єдності, співпраці 
та порозуміння в краї і в країні [4 ГІО 4-5.1-2];

 – відшукує й наводить приклади культурного взаємообміну, взаємо-
допомоги і плідної співпраці між сусідами в минулому і в наш час; 
оцінює свій внесок та внесок інших у досягнення спільної мети; 
визначає, у яких ролях він/вона працює найкраще [4 ГІО 2-7.2-5];

 – пропонує ідеї для покращення шкільного життя та життя громади, 
благоустрою свого населеного пункту тощо; визначає разом із кла-
сом бажане майбутнє своєї школи/громади та ідентифікує пробле-
му, яку треба для цього розв’язати [4 ГІО 4-8.2-1].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – задумує об’єкт праці для виготовлення [4 ТЕО 1-1.1-1];
 – прогнозує результат власної діяльності [4 ТЕО 1-1.1-2];
 – самостійно створює виріб за зразком (шаблоном) та власним за-

думом із використанням паперу, картону, ниток, природних ма-
теріалів (предметні та сюжетні аплікації з природного матеріалу, 
нескладні сюжетні композиції, вироби в техніці оригамі, макети 
виробів зі штучних матеріалів та картону, вироби об’ємної форми 
з паперу) [4 ТЕО 1-1.4-6].

Інтегрована тема: «МИ» І «ВОНИ»: КОНСТРУКТИВНЕ СПІЛКУВАННЯ,  
ДРУЖБА Й СПІВПРАЦЯ

Тиждень 4–5 (подорож 3)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Чи має значення колір волосся, очей, шкіри для дружби і співпраці людей? Чому?
 – Чим цікава та корисна різноманітність?
 – Як поєднати різні характери та дістати гарний результат?
 – У яких випадках важливо погоджуватися / не погоджуватися з другом/подругою?
 – Який вияв дружби найбільше цінують твої друзі?

Пропонований зміст: 
МОВ Однорідні члени речення. Розвиток мовлення. Орфограма. Поняття про міфи.
МАО Використання годинника і календаря для відстеження та планування подій свого 
життя. Життєві ситуації, які розв’язуються математичним шляхом, тексти математич-
ного змісту, сюжетні задачі, їхнє розв’язання різними способами з опорою на прості 
математичні моделі. Перевірка правильності розв’язання проблемної ситуації різними 
способами.
ПРО Природні зони України. Подорож зоною мішаних лісів. Вплив зони мішаних лісів на 
господарську діяльність людини.
СЗО Взаємодія з іншими людьми. Ефективне спілкування. Толерантність. Дружба і побудо-
ва дружніх стосунків.
ГІО Різноманітність навколо нас. Взаємини з дітьми своєї та іншої статі, расової та культур-
ної належності, з дітьми з інвалідністю. Методи ненасильницького спілкування.

Інтегрована тема: «Ми» і «вони»: конструктивне...
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ТЕО Робота з пластичними матеріалами. Пластичні матеріали для виготовлення виробів 
(пластилін, глина, полімерна глина, солоне тісто). Послідовність виготовлення виробів 
об’ємної форми з пластичних матеріалів. Виготовлення героїв української казки “Журавель 
та чапля” в переказі Олени Пчілки.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – прогнозує орієнтовний зміст тексту твору на основі заголовка, клю-

чових слів [4 ТOB 2-2.1-1];
 – знаходить у тексті відповіді на запитання щодо значення кольору 

волосся, очей, шкіри для дружби й співпраці людей [4 ТOB 2-2.1-5];
 – ініціює дискусію щодо конструктивного спілкування, дружби і співп-

раці, висловлюючи власні погляди i слухаючи інших [4 ТOB 1-1.6-3];
 – описує свої емоції, пережиті під час читання, наводить приклади 

вчинків персонажів, які викликали відповідні емоції [4 ТOB 2-2.3-1];
 – створює прості аудіовізуальні медіатексти (відеозапис інтерв’ю про 

уподобання, мрії однокласників/однокласниць), враховує мету й 
аудиторію [4 ТOB 4-1.7-3];

 – створює самостійне письмове висловлення про власні уподобання, 
мрії [4 ТOB 3-3.1-2];

 – вcтyпaє i підтримує діалог на тему різноманітності та щодо того, як 
вона допомагає чи заважає людям у налагодженні конструктивно-
го спілкування, дружби й співпраці [4 ТOB 1-1.6-1];

 – перефразовує репліки в діалозі, складає діалоги на задані теми та 
розігрує їх [4 ТOB 1-1.2-1];

 – обговорює враження від драматизації, зосереджуючи увагу на тому, 
як словесні і несловесні засоби доповнюють один одного для зобра-
ження емоційного стану персонажа, його намірів [4 ТOB 6-2.3-1];

 – розмірковує, чому важливо погоджуватися з другом/подругою і чи 
завжди це варто робити [4 ТOB 1-1.6-1];

 – будує самостійно усне зв’язне висловлення про якості, що допома-
гають чи заважають людям помиритися [4 ТOB 2-2.1-1];

 – виражає свої думки, почуття та емоції щодо теми заняття мовою 
мистецтва [4 ТOB 1-1.2-1].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – користується годинником і календарем для відстеження та плану-

вання подій свого життя [4 МАО 3-1.2-1]; 
 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним шля-

хом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі різними спосо-
бами з опорою на прості математичні моделі [4 МАО 5-1.2-2].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – відповідально діє в природі [4 ПРО 2-3.1-1];
 – визначає важливість того, що вивчає про довкілля [4 ПРО 2-3.1-2];
 – наводить приклади природоохоронних заходів; природоохорон-

них територій; пояснює взаємозв’язки між об’єктами живої і нежи-
вої природи [4 ПРО 2-3.1-4];
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 – пояснює наслідки забруднення водойм, повітря, ґрунтів, знищен-
ня лісів та іншої небезпеки, що спричинює діяльність людини; 
висловлює свою думку стосовно того, що вивчає про довкілля, об-
ґрунтовує її [4 ПРО 2-3.1-3];

 – виявляє самостійно чи в групі факти забруднення довкілля, про-
понує та обґрунтовує власні ідеї щодо способів зменшення не-
гативного впливу людини на природу і відповідально діє задля 
цього [4 ПРО 2-3.4-2].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – досліджує особисті стосунки (конфлікт, пробачення, довіра, заз-

дрість, підтримка) [4 C3O 2-2.2-1];
 – оцінює наслідки порушення норм поведінки для себе та інших [4 

C3O 2-2.2-4];
 – відзначає зміни емоцій, почуттів, настрою у співрозмовників i від-

повідно реагує [4 C3O 2-2.2-5];
 – розпізнає та засуджує ознаки тиску i насилля [4 C3O 2-1.4-1];
 – висловлює та аргументує власну думку, поважаючи позицію інших 

та дослухаючись до спільних рішень [4 C3O 3-1.4-1];
 – оцінює свої вчинки з позиції їхньої доброчинності [4 C3O 3-1.4-2];
 – діє з користю для себе та суспільства, оцінює можливі ризики [4 

C3O 3-1.4-3];
 – робить вибір, орієнтуючись на доброчинність, i пояснює його [4 

C3O 3-1.4-4];
 – спілкується з дітьми іншої статі, демонструючи повагу, приязнь та 

щирість у стосунках [4 C3O 3-1.4-5];
 – вислуховує інших для підтримки та розуміння їхніх почуттів [4 

C3O 3-1.4-6];
 – спілкується, щоб висловити свої емоції та вдячність [4 C3O 3-1.4-7].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – встановлює дружні стосунки з дітьми своєї та іншої статі, расової та 

культурної належності, з дітьми з інвалідністю; пояснює, які права 
він/вона має [4 ГІО 1-6.2-1; 4 ГІО 1-6.2-5];

 – пояснює правила конструктивного спілкування, обґрунтовує їхню 
доцільність; виконує різні ролі під час роботи у групі [4 ГІО 2-7.2-4];

 – залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього/неї, до 
спілкування, гри, навчання [4 ГІО 2-7.2-2; 4 ГІО 1-6.2-6];

 – досліджує і представляє (на прикладі однолітків і родини) непов-
торність кожної людини, беручи до уваги зовнішність, поведінку, 
характер, уподобання тощо [4 ГІО 2-6.3-1].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розпізнає конструкційні матеріали візуально та на дотик [4 ТЕО 

1-1.3-1];
 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлення ви-

робу з готових елементів (використання металевих, дерев’яних чи 
пластмасових конструкторів, готових елементів з паперу, пластику, 
деревини, пінопласту тощо для макетування) [4 ТЕО 1-1.3-2];

Інтегрована тема: «Ми» і «вони»: конструктивне...
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 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлен-
ня виробу (за зразком та за власним задумом), зіставляючи 
їхні властивості: папір, пластилін, полімерна глина чи солоне 
тісто, тканина, нитки; неткані, природні та інші матеріали [4 
ТЕО 1-1.3-3].

Інтегрована тема: ЩО ТАКЕ НАСИЛЬСТВО? ЯК ЙОМУ ПРОТИДІЯТИ?  
ЛЮДСЬКА Й ОСОБИСТА ГІДНІСТЬ

Тиждень 6 (подорож 4)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Яка різниця між людською та особистою гідністю?
 – Чи можуть документи захистити людину? Якщо так, то які?
 – Що загрожує твоїй безпеці в довкіллі?
 – Як створити територію без насильства в себе вдома, у дворі, у класі?

Пропонований зміст: 
МОВ Розвиток мовлення. Текст-міркування за малюнком.
МАО Життєві ситуації, які розв’язуються математичним шляхом, тексти математичного 
змісту, сюжетні задачі, їхнє розв’язання різними способами з опорою на прості математичні 
моделі. Перевірка правильності розв’язання проблемної ситуації різними способами
ПРО Природні зони України. Подорож зоною лісостепу. Як природа лісостепу впливає на 
господарську діяльність людини. 
СЗО Протидія виявам тиску, неповаги та приниження щодо себе та інших осіб самостійно 
або за допомогою дорослих залежно від ризику.
ГІО Гідність людини. Недопустимість принижень, принизливих покарань. Чому права лю-
дини, зокрема дитини, записують у міжнародні та державні документи? Що робити, аби не 
порушувалися права людини, зокрема дитини?
ТЕО Виготовлення штучних квітів об’ємної форми. Матеріали, інструменти та присто-
сування для виготовлення штучних квітів об’ємної форми. Послідовність виготовлення 
штучних квітів об’ємної форми. Способи кріплення елементів.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – встyпaє i підтримує діалог про головний обов’язок держави утвер-

джувати і забезпечувати права і свободи людей [4 ТOB 1-1.6-1];
 – створює власне висловлення, пояснює на основі почутого/побаче-

ного/прочитаного, що таке насильство [4 ТOB 1-1.6-6];
 – читає подумки та виразно вголос статті Конституції України та 

знаходить у тексті відповіді на поставлені запитання щодо прав і 
свобод людини [4 ТOB 2-2.1-2];

 – формулює ідеї тексту щодо людської гідності, прав і свобод люди-
ни, пов’язує їх із власним досвідом [4 ТOB 2-2.2-10];

 – описує свої емоції, пережиті під час читання тексту [4 ТOB 2-2.3-1];
 – висловлює свій погляд на питання людської й особистої гідності [4 

ТOB 2-2.4-2];
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 – висловлює свій погляд на такі види насилля, як булінг, ць-
кування, мобінг, хейзинг, створює самостійне письмове ви-
словлення (міркування) щодо протидії цим явищам [4 ТOB 
3-3.1-2];

 – удосконалює власний письмовий текст, знаходить і виправляє по-
милки, редагує зміст тексту [4 ТOB 3-3.3-2].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним 

шляхом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі різни-
ми способами з опорою на прості математичні моделі [4 МАО 
5-1.2-2].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – обговорює безпечне й доцільне використання знань про природу, 

матеріали, технології [4 ПРО 3-3.3-1]; 
 – моделює самостійно чи в групі зв’язки “природа – людина”, “при-

рода – рукотворний світ”, “людина – рукотворний світ” і складає 
розповідь за створеною моделлю [4 ПРО 3-3.2-1].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розпізнає та засуджує ознаки тиску і насилля [4 СЗО 2-1.4-1];
 – протидіє виявам неповаги та приниження, наприклад висловлюю-

чи свою позицію, кажучи “ні” тощо [4 СЗО 2-1.2-1];
 – пояснює іншим, що робити в ситуації, коли тебе дражнять, цьку-

ють, утискають чи залякують [4 СЗО 2-1.2-2];
 – демонструє іншим можливість розв’язання конфліктів без насиль-

ства [4 СЗО 2-1.2-3];
 – зауважує зміни емоцій, почуттів, настрою у співрозмовників i від-

повідно реагує [4 C3O 2-2.2-5];
 – висловлює та аргументує власну думку, поважаючи позицію інших 

та дослухаючись до спільних рішень [4 C3O 3-1.4-1].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розмірковує над цінністю людської гідності та честі [4 ГІО 2-6.3-2];
 – переконує, що, попри неповторність і відмінність кожного/кожної, 

усі люди рівні [4 ГІО 5-8.3-3];
 – розповідає про Конституцію України й про права та свободи люди-

ни і громадянина/громадянки країни, зазначені в статтях 3, 21, 23, 
24, 28 [4 ГІО 5-8.3-4];

 – переконує у важливості відзначення державних свят і знаменних 
(ювілейних) дат, обмірковує, як ці події / визначні особи вплинули 
на сучасність [4 ГІО 5-1.3-3];

 – підтримує та приймає інших, несхожих на нього/неї людей [4 ГІО 
2-6.3-2];

 – наводить приклади неправдивої інформації, аналізує наслідки її 
поширення [4 ГІО 3-3.3-5];

 – пояснює, як діяти, коли ти стаєш свідком або жертвою цькування 
[4 ГІО 2-6.3-7].

Інтегрована тема: Що таке насильство? Як йому...



198

Культура добросусідства Модельна навчальна програма (4 клас)К

Д

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – самостійно виконує знайомі технологічні операції з конструкцій-

ними матеріалами (використання паперу, ниток, тканини, природ-
ного матеріалу, пластиліну, пласких матеріалів; склеювання, скла-
дання, зв’язування тощо) [4 ТЕО 1-1.1-4];

 – аргументує вибір моделі, яку він/вона сконструював(-ла), спираю-
чись на запитання дорослих [4 ТЕО 1-1.1-5].

Інтегрована тема: ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДИ НАШОГО КРАЮ.  
НЕОБХІДНІСТЬ ЇЇ ОХОРОНИ

Тиждень 7–8 (подорож 5)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Чим особлива природа твого краю?
 – Які небезпеки підстерігають живу і неживу природу, яка нас оточує?
 – Як ти можеш захистити/відновити природні ресурси свого краю?
 – Люди яких професій допомагають охороняти природу?  

Пропонований зміст: 
МОВ Значення слова. Однозначні та багатозначні слова. Народні байки про природу. 
МАО Порівняння, упорядкування, узагальнення та класифікація об’єктів за суттєвою оз-
накою. Відтворення та зіставлення ймовірних та фактичних результатів лічби. Життєві 
ситуації, які ґрунтуються на конкретних даних, за допомогою групи величин, пов’язаних 
між собою
ПРО Природні зони України. Подорож зоною степу. Галузі господарства степової зони. По-
дорожуємо в гори. Природа Карпатських гір. Природа Кримських гір. Рослинний і тварин-
ний світ рідного краю.
СЗО Наслідки своїх дій (рішень) для себе, інших людей та природи. Ощадне використан-
ня природних ресурсів. Дбайливе ставлення та раціональне використання ресурсів (напр., 
збирання та утилізація сміття, збереження водних ресурсів). Оздоровче значення відпо-
чинку на природі.
ГІО Професії людей, які охороняють природу. Дію як громадянин свого краю. Вплив люди-
ни на природу (позитивний і негативний) і природи на людину
ТЕО Плетіння. Способи плетіння зі стрічок, товстих ниток, шнурів. Основні прийоми робо-
ти та послідовність виготовлення виробів технікою плетіння.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – читає подумки та виразно вголос тексти про рідний край [4 ТOB 

2-2.1-2];
 – знаходить у тексті відповіді на поставлені запитання [4 ТOB 

2- 2.1-5];
 – описує свої емоції, пережиті під час читання художнього твору [4 

ТOB 2-2.3-1];
 – виражає свої почуття та емоції щодо прочитаного мовою мисте-

цтва [4 ТOB 2-2.4-5];
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 – створює самостійне письмове висловлення про небезпеки, що 
підстерігають живу і неживу природу та як можна цьому зава-
дити [4 ТOB 3-3.1-2]; 

 – створює художні тексти – загадки про природу рідного краю [4 
ТOB 3-3.1-4];

 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючись норм літе-
ратурної мови, за потреби звертається до словників [4 ТOB 3- 3.1-7];

 – за допомогою вчителя/вчительки аналізує елементи інформації, пода-
ної в тексті, з метою кращого розуміння прочитаного [4 ТOB 3-3.3-4];

 – створює прості візуальні медіапродукти (книжечка, стіннівка, ко-
лаж тощо) самостійно та в групі з питання збереження рослинного 
і тваринного світу рідного краю [4 ТOB 4-1.7-2];

 – доречно використовує у власних висловленнях слова з переносним 
значенням, синоніми, антоніми, багатозначні слова й пояснює таке 
слововживання [4 ТOB 5-4.1-7];

 – розгадує філворди, анаграми; створює ігри зі словами (ребуси, фі-
лворди, анаграми) на основі запропонованих [4 ТOB 5-4.2-1].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – читає, знаходить, аналізує, порівнює інформацію, подану в табли-

цях, графіках, на схемах, діаграмах [4 МАО 5-1.2-1];
 – описує проблемні життєві ситуації, які ґрунтуються на конкрет-

них даних, за допомогою групи величин, пов’язаних між собою [4 
МАО 5-1.2-2];

 – представляє дані за допомогою таблиць, схем, стовпчикових та 
кругових діаграм [4 МАО 5-2.1-1];

 – розв’язує різними способами проблемну ситуацію, використовую-
чи наявні дані [4 МАО 5-2.3-1].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – показує на карті регіону місце розташування свого населеного 

пункту [4 ПРО 1-4.1-3];
 – розповідає про улюблені куточки природи свого краю; розрізняє 

трав’янисті рослини, кущі, дерева; культурні та дикорослі рослини 
[4 ПРО 1-4.3-3];

 – розпізнає червів, комах, павуків, риб, земноводних, плазунів, пта-
хів, звірів (ссавців) [4 ПРО 1-4.3-4];

 –  розрізняє рослиноїдних, м’ясоїдних, всеїдних тварин; свійських і 
диких тварин [4 ПРО 1-4.3-5];

 – розповідає про професії людей, які охороняють природу [4 ПРО 1- 
2.2-2];

 – пояснює загрозу для довкілля дій людини (вирубування лісів, за-
бруднення повітря та води) [4 ПРО 2-3.1-3];

 – висуває ідеї щодо захисту довкілля й збереження його для нащад-
ків [4 ПРО 2-3.1-2];

 – пояснює, що сприяє раціональному використанню природних ре-
сурсів та збереженню природи [4 ПРО 2-3.4-2];

 – дотримується правил природоохоронної поведінки [4 ПРО 2-3.2-4];

Інтегрована тема: Особливості природи нашого краю...



200

Культура добросусідства Модельна навчальна програма (4 клас)К

Д

 – бере участь разом із дорослими в безпечних екологічних акціях на 
захист довкілля (прибирання сміття, посадка дерев, квітів, розчи-
стка джерел тощо) [4 ПРО 2-3.1-3]; 

 – розповідає про вирощування рослин, догляд за свійськими тва-
ринами; про винаходи людства і професії, пов’язані з пізнанням 
природи, її використанням і збереженням (фізик, шахтар, інженер, 
природозахисник та інші) [4 ПРО 1- 4.1-4].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 –  оцінює наслідки порушення норм поведінки для себе та природи 

[4 СЗО 2-2.2-4];
 – надає перевагу корисним формам дозвілля (наприклад,  прогулян-

кам на природі) [4 СЗО 2-3.4-1];
 – помірковано використовує наявні природні ресурси у повсякденно-

му житті [4 СЗО 2-4.5-1];
 – раціонально використовує ресурси (наприклад, збирання та утилі-

зація сміття, зокрема харчових відходів, збереження водних ресур-
сів) [4 СЗО 3-4.5-2].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розповідає про професії людей, які охороняють природу; вирізняє 

суспільно значущі вчинки та події [4 ГІО 4-5.1-1];
 –  пояснює загрозу для довкілля дій людини (вирубування лісів, за-

бруднення повітря та води) [4 ГІО 3-2.2-1];
 – висуває ідеї щодо захисту довкілля й збереження його для нащад-

ків [4 ГІО 3-2.2-3];
 – пояснює, що сприяє раціональному використанню природних ре-

сурсів та збереженню природи [4 ГІО 3-2.2-3];
 – дотримується правил природоохоронної поведінки [4 ГІО 4-8.1-2];
 – бере участь разом із дорослими в безпечних екологічних акціях 

на захист довкілля (прибирання сміття, посадка дерев, квітів, роз-
чистка джерел тощо); бере участь у подіях, організованих на рівні 
школи, і пояснює свою роль у них [4 ГІО 2-8.2-5].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 –  самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлен-

ня виробу (за зразком та за власним задумом), зіставляючи їх 
властивості: папір, пластилін, полімерна глина чи солене ті-
сто, тканина, нитки; неткані, природні та інші матеріали [4 
ТЕО 1-1.3-3];

 – самостійно виконує знайомі технологічні операції з конструкцій-
ними матеріалами (використання паперу, ниток, тканини, природ-
ного матеріалу, пластиліну, пласких матеріалів; склеювання, скла-
дання, зв’язування тощо) [4 ТЕО 1-1.1-4];

 – аргументує вибір моделі, яку він/вона сконструював/ла, спираю-
чись на запитання дорослих [4 ТЕО 1-1.1-5].
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Інтегрована тема: ЩО ТАКЕ ЧЕРВОНА КНИГА?
Тиждень 9 (Подорож 6)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Яку книгу називають “червоною” і чому?
 – Що символізують різні кольори сторінок Червоної книги?
 – Які ендеміки / релікти / екзоти представляють флору і фауну твого краю?

Пропонований зміст: 
МОВ Уживання фразеологізмів. Розвиток мовлення. Створення самостійного висловлення 
про ендемічну, екзотичну або реліктову рослину, яку можна зустріти у рідному краї.
МАО Порівняння, упорядкування, узагальнення та класифікація об’єктів за суттєвою ознакою. 
Відтворення та зіставлення ймовірних та фактичних результатів лічби. Опис життєвих ситуа-
цій, які ґрунтуються на конкретних даних, за допомогою групи величин, пов’язаних між собою.
ПРО Як охороняти природу рідного краю. Добра справа для природи. Рослини і тварини 
краю, занесені до Червоної книги України. Проєкт “Червона книга нашого регіону”.
СЗО Зміни, спричинені діями людей у природному контексті.
ГІО Пам’ятки природи рідного краю. Що ти можеш зробити, щоб у твоїй громаді жилося 
краще? Як зберегти цінність пам’яток природи рідного краю?
ТЕО Ознайомлення з технікою пап’є-маше. Матеріали, інструменти та пристосування для 
виготовлення виробу технікою пап’є-маше. Послідовність виготовлення виробів технікою 
пап’є-маше. Виготовлення декоративного посуду технікою пап’є-маше.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – систематизує та узагальнює необхідну інформацію про Червону 

книгу [4 ТOB 1-1.3-3];  
 – обґрунтовує своє ставлення до усного повідомлення, наводячи 

приклади з власного досвіду, а також спираючись на набуті наукові 
знання [4 ТOB 1-1.5-2];

 – вступає і підтримує діалог на теми, пов’язані зі знищенням приро-
ди, способами її відновлення [4 ТOB 1-1.6-1];

 – розмірковує, чому автор вірша “Червона книга” пропонує внести до 
цієї книги людину, висловлює й аргументує свою позицію, ілюструє 
ïï прикладами [4 ТOB 1-1.6-2];

 – створює самостійне висловлення про ендемічну, екзотичну або ре-
ліктову рослину, яку можна зустріти в рідному краї [4 ТOB 1-1.6-6];

 – відтворює фактичну інформацію з тексту [4 ТOB 2-2.1-6];
 – добирає необхідну інформацію з інтернету про назви тварин і рослин 

рідного краю, занесених до Червоної книги України [4 ТOB 2-2.5-3].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – читає, знаходить, аналізує, порівнює інформацію, подану в табли-

цях, графіках, на схемах, діаграмах [4 МАО 5-1.2-1]; 
 – описує проблемні життєві ситуації, які ґрунтуються на кон-

кретних даних, за допомогою групи величин, пов’язаних між 
собою [4 МАО 5-1.2-2];

Інтегрована тема: Що таке Червона книга?
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 – представляє дані за допомогою таблиць, схем, стовпчикових та 
кругових діаграм [4 МАО 5-2.1-1];

 – розв’язує різними способами проблемну ситуацію, використовую-
чи наявні дані [4 МАО 5-2.3-1];

 – уживає в мовленні кількісні та порядкові числівники [4 МАО 1-1.1-2];
 – упорядковує, узагальнює, порівнює об’єкти навколишнього світу за 

однією або декількома ознаками [4 МАО 1-4.1-1].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розповідає, що таке Червона книга та про деякі види рослин і тва-

рин краю, що занесені до Червоної книги України [4 ПРО 1-4.2-3];
 – обстоює власні думки щодо необхідності Червоної книги [4 ПРО 2-3.1-2];
 – умотивовує символіку різних кольорів сторінок Червоної книги [4 

ПРО 1-4.2-1];
 – відповідально діє в природі [4 ПРО 2-3.1-1];
 – визначає важливість того, що вивчає про довкілля [4 ПРО 2-3.1-2];
 – висловлює свою думку стосовно того, що вивчає про довкілля, об-

ґрунтовує її [4 ПРО 2-3.1-3];
 – розмірковує про цінність життя на планеті й необхідність його збе-

реження в різноманітних формах і видах; пояснює взаємозв’язки 
між об’єктами живої і неживої природи [4 ПРО 2-3.1-4]

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – бере участь у дискусії на тему “Що ми передаємо нащадкам?”, ви-

словлює та аргументує власну думку, поважаючи позицію інших та 
дослухаючись до спільних рішень [4 СЗО 3-1.4-1];

 – оцінює свої вчинки з позиції їхньої доброчинності [4 СЗО 3-1.4-2];
 – діє з користю для себе, суспільства, природи, оцінює можливі ри-

зики [4 СЗО 3-1.4-3];
 – пpoпoнyє рішення щодо економії природних ресурсів [4 C3O 3-4.5-3];
 – раціонально використовує ресурси (наприклад, збереження вод-

них ресурсів) [4 C3O 3-4.5-2].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – позиціонує себе як захисника/захисницю природи; виявляє та по-

яснює вплив часу і людей на пам’ятки культури [4 ГІО 3-2.2-2];
 – розмірковує про цінність життя на планеті й необхідність його 

збереження в різноманітних формах і видах; ставить запитання 
дорослим та одноліткам щодо інформації, яка викликає сумнів 
або є незрозумілою [4 ГІО 3-3.3-2].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – створює та оздоблює виріб, дотримуючись логічної послідовності, 

за зразком чи власним задумом із різних конструкційних матеріа-
лів та повторно використовуючи матеріали [4 ТЕО1-1.4-5];

 – самостійно створює виріб за зразком (шаблоном) та власним задумом 
із використанням паперу, картону, ниток, природних матеріалів (пред-
метні та сюжетні аплікації з природного матеріалу, нескладні сюжетні 
композиції, вироби в техніці оригамі, макети виробів зі штучних матері-
алів та картону, вироби об’ємної форми з паперу) [4 ТЕО 1-1.4-6].
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Інтегрована тема: ЗАПОВІДНИКИ Й ЗАКАЗНИКИ. ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ
Тиждень 10 (подорож 7)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Заповідник і заказник: у чому між ними різниця?
 – Які природоохоронні території/об’єкти є у твоєму краї?
 – Які легенди, перекази та історії про пам’ятки природи краю тобі відомі?
 – Якій тварині/рослині ти хотів/хотіла б поставити пам’ятник і чому?

Пропонований зміст: 
МОВ Творення складних слів. Авторська казка.
МАО Життєві ситуації, які розв’язуються математичним шляхом, тексти математичного 
змісту, сюжетні задачі, їхнє розв’язання різними способами з опорою на прості математичні 
моделі. Перевірка правильності розв’язання проблемної ситуації різними способами.
ПРО Природні заповідники/заказники України. Пам’ятки природи на карті регіону. Рос-
линний і тваринний світ рідного краю. Місцеві топонімічні легенди та історії.
СЗО Зміни, спричинені діями людей у соціальному, культурному, економічному контексті. 
Співпраця в команді для створення цінності.
ГІО Пам’ятки природи рідного краю. Що ти можеш зробити, щоб у твоїй громаді жилося 
краще? Як зберегти цінність пам’яток природи рідного краю?
ТЕО Дизайн, оформлення та оздоблення виробів. Загальні відомості про дизайн, оформ-
лення та оздоблення виробів. Техніки, матеріали, інструменти та пристосування для 
оформлення та оздоблення виробів. Оздоблення виробу з пап’є-маше.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – систематизує та узагальнює подану інформацію про пам’ятки при-

роди [4 ТOB 1-1.3-3];
 – зіставляє тему i головну думку усного повідомлення з власними 

спостереженнями, поведінкою, досвідом [4 ТOB 1-1.4-3];
 – вступає і підтримує діалог на теми, пов’язані з охоронними об’єкта-

ми природи рідного краю [4 ТOB 1-1.6-1];
 – переповідає легенди, історії, казки про пам’ятки природи краю; 

створює власне висловлення на основі почутого/побаченого/про-
читаного про пам’ятки природи регіону [4 ТOB 1-1.6-6];

 – розмірковує, якій тварині чи рослині хотів/хотіла б поставити 
пам’ятник, використовує малюнок як форму візуалізації для супро-
воду своїх думок під час презентації [4 ТOB 1-1.7-3];

 – використовує захоплення як засіб художньої виразності для досяг-
нення комунікативної мети [4 ТOB 1-1.7-5];

 – читає подумки та виразно вголос тексти про пам’ятки і музеї живої 
природи рідного краю [4 ТOB 2-2.1-2];

 – добирає необхідну інформацію з інтернету про представників тва-
ринного світу регіону [4 ТOB 2-2.5-3];

 – добирає та створює ілюстративний матеріал до прочитаного [4 
ТOB 2-2.6-1];

Інтегрована тема: Заповідники й заказники...
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 – з’ясовує будову слова; утворює нові слова, пояснює роль закінчень, 
значення префіксів i суфіксів для правильного вживання слів усно 
та на письмі [4 ТOB 5-4.1-1];

 – творить власні художні тексти (казки, оповідання тощо) про рос-
лини і тварин регіону на основі відомих [4 ТOB 5-4.2-2].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – описує і складає маршрути для подорожей, використовуючи відпо-

відну математичну лексику, знаки, пов’язані з напрямом і поворо-
том [4 МАО 4-4.4-1]; 

 – переміщується (реально і віртуально) визначеним маршрутом [4 
МАО 4-4.4-2].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – відповідально діє в природі [4 ПРО 2-3.1-1];
 – визначає важливість того, що вивчає про довкілля [4 ПРО 2-3.1-2];
 – висловлює свою думку стосовно того, що вивчає про довкілля, об-

ґрунтовує її [4 ПРО 2-3.1-3];
 – розмірковує про цінність життя на планеті й необхідність його збе-

реження в різноманітних формах і видах; пояснює взаємозв’язки 
між об’єктами живої і неживої природи [4 ПРО 2-3.1-4];

 – складає правила поведінки в природі [4 ПРО 2-3.2-3];
 – дотримується правил поведінки в природі [4 ПРО 2-3.2-4].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – бере участь в обговоренні проблем збереження пам’яток природи 

регіону та пропонує шляхи їхнього вирішення, висловлює та аргу-
ментує власну думку, поважаючи позицію інших та дослухаючись 
до спільних рішень [4 СЗО 3-1.4-1];

 – оцінює свої вчинки з позиції їхньої доброчинності [4 СЗО 3-1.4-2];
 – діє з користю для себе та суспільства, оцінює можливі ризики [4 

СЗО 3-1.4-3];
 – прогнозує можливі небезпеки, які можуть спричинити його/її дії в 

довкіллі, оцінює наслідки порушення норм поведінки для себе та 
природи [4 СЗО 2-2.2-4];

 – виконує різні ролі в роботі малих груп незалежно від їхнього скла-
ду та наповненості [4 СЗО 3-4.7-1];

 – планує свою роботу у групі згідно зі спільним завданням та своєю 
роллю [4 СЗО 3-4.7-2].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – усвідомлює цінність пам’яток природи рідного краю, позиціонує 

себе як захисника/захисницю природи [4 ГІО 3-2.2-2];
 – взаємодіє з іншими на основі спільних цілей, дотримується правил 

співпраці в парі, групі [4 ГІО 2-7.2-2];
 – підтримує та заохочує інших, демонструє емпатію під час роботи в 

групі [4 ГІО 2-7.2-6]; 
 – відповідально ставиться до власного і громадського майна [4 ГІО 

2-2.3-3]; 
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 – добирає приклади, які пояснюють взаємозалежність людини і при-
роди [4 ГІО 3-2.2-1];

 – аналізує приклади поведінки, приязної/шкідливої до навколиш-
нього середовища, та її наслідки [4 ГІО 3-2.2-3].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – пояснює, що таке орнамент; аргументує вибір моделі, яку він/вона 

сконструював(-ла), спираючись на запитання дорослих[ 4 ТЕО 1-1.1-5];
 – самостійно виготовляє та оздоблює виріб знайомими технологіями 

[4 ТЕО 1-1.4-4];
 – створює та оздоблює виріб, дотримуючись логічної послідовності, 

за зразком чи власним задумом із різних конструкційних матеріа-
лів та повторно використовуючи матеріали [4 ТЕО 1-1.4-5].

Інтегрована тема: ЗНАЙОМСТВО З ПАМ’ЯТКАМИ АРХІТЕКТУРИ КРАЮ
Тиждень 11 (подорож 8)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Про що розповідають пам’ятки архітектури?
 – Які пам’ятки архітектури можна побачити у твоєму краї?
 – Які пам’ятки архітектури ти включив/включила б до екскурсійного маршруту свого краю? 

Пропонований зміст: 
МОВ Розвиток мовлення. Створення власного висловлення про пам’ятники архітектури та 
культові споруди рідного краю.
МАО Обчислення числових виразів, які містять кілька арифметичних дій різних ступенів 
без дужок і з дужками. Множення і ділення багатоцифрового числа на одноцифрове, бага-
тоцифрове числа. Взаємозв’язок між арифметичними діями множення і ділення. Викори-
стання годинника і календаря для відстеження та планування подій свого життя.
ПРО Ґрунти України. Охорона ґрунтів. Досліджуємо ґрунт своєї місцевості, його склад 
(вода, пісок, глина тощо). Організми ґрунтів. Роль живих організмів в утворенні ґрунту. 
Значення ґрунту для рослин і тварин.
СЗО Зміни, спричинені діями людей у соціальному, культурному, економічному контексті. 
Співпраця в команді для створення цінності.
ГІО Що споруди розповідають про минуле? Архітектурні пам’ятки рідного краю, України, 
світу. Хто їх створив? Необхідність охорони пам’яток архітектури. 
ТЕО Відродження та збереження традиційних ремесел. Гончарство. Робота з пластич-
ними матеріалами. Пластичні матеріали для виготовлення виробів (пластилін, глина, 
полімерна глина, солоне тісто).

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – прогнозує, як відібрану інформацію можна використати в повсяк-

денному житті [4 ТOB 1-1.3-2];
 – створює власне висловлення про пам’ятники архітектури та куль-

тові споруди рідного краю [4 ТOB 1-1.6-6];

Інтегрована тема: Знайомство з пам’ятками архітектури...
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 – використовує різні форми візуалізації (малюнки, фотографії) для 
супроводу своєї розповіді під час презентації пам’яток архітектури 
краю [4 ТOB 1-1.7-3]; 

 – ділиться враженням від відвідування пам’яток архітектури краю 
[4 ТOB 1-1.7-5];

 – добирає інформацію з різних джерел: книжок, інтернету про 
пам’ятки архітектури краю [4 ТOB 2-2.5-3]; 

 – створює власний текст про пам’ятки архітектури, які можна поба-
чити в населеному пункті, у якому живе, або його околицях, вико-
ристовуючи елементи кількох прочитаних текстів [4 ТOB 2-2.7-3]; 

 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючись норм літе-
ратурної мови, за потреби звертається до словників [4 ТOB 3-3.1-7];

 – пояснює, чи змінилося під впливом медіатексту власне уявлення 
або думки про предмет повідомлення і як саме [4 ТOB 4-1.5-4];

 – створює самостійно та в групі прості візуальні медіапродукти (фото, 
книжечка, стіннівка, колаж, лепбук) про пам’ятники архітектури 
та культові споруди рідного краю [4 ТOB 4-1.7-2];

 – використовує різні форми презентації простих медіатекстів [4 
ТOB 4-3.1-4];

 – з’ясовує будову слова; утворює нові слова, пояснює роль закінчень, 
значення префіксів i суфіксів для правильного вживання слів усно 
та на письмі [4 ТOB 5-4.1-1];

 – вправно будує речення, зважаючи на мету висловлювання [4 ТOB 5-4.1-5];
 – поширює речення різними членами відповідно до комунікативної 

стратегії [4 ТOB 5-4.1-6];
 – створює (самостійно чи в парі, групі) кросворди з ключовими сло-

вами “архітектор”, “зодчий” [4 ТOB 5-4.2-1].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – описує і складає маршрути для подорожей, використовуючи відпо-

відну математичну лексику, знаки, пов’язані з напрямом і поворо-
том [4 МАО 4-4.4-1];

 – переміщується (реально і віртуально) визначеним маршрутом [4 
МАО 4-4.4-2];

 – користується годинником і календарем для відстеження та плану-
вання подій свого життя [4 МАО 3-1.2-1].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – досліджує ґрунт своєї місцевості, його склад (вода, пісок, глина 

тощо) [4 ПРО 1-1.4-9];
 – аналізує умови та послідовність кроків, здійснюючи дослідження[4 

ПРО 1-1.5-2];
 – називає природні ресурси України (водні, ґрунтові, корисні копа-

лини, рослинні і тваринні) і пояснює їхнє значення для громадян 
нашої держави [4 ПРО 1-1.4-9];

 – пояснює залежність між умовами природної зони та її мешкан-
цями, особливостями праці і побуту людей, які в ній прожива-
ють [4 ПРО 1-1.5-3];.
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 – висловлює судження щодо різноманітності і цінності природи 
України [4 ПРО 1-1.5-6];

 – наводить приклади використання людиною природничо-наукових 
знань; матеріалів і виробів з них; місцевих виробництв [4 ПРО 1-2.2-2]

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – бере участь в обговоренні проблем збереження пам’яток архітек-

тури регіону та пропонує шляхи їхнього вирішення, висловлює та 
аргументує власну думку, поважаючи позицію інших та дослухаю-
чись до спільних рішень [4 СЗО 3-1.4-1];

 – оцінює свої вчинки з позиції їхньої доброчинності [4 СЗО 3-1.4-2];
 – діє з користю для себе та суспільства, оцінює можливі ризики [4 

СЗО 3-1.4-3].
 – прогнозує можливі небезпеки, які можуть спричинити його/її дії в 

довкіллі, оцінює наслідки порушення норм поведінки для себе та 
природи [4 СЗО 2-2.2-4];

 – виконує різні ролі в роботі малих груп незалежно від їхнього скла-
ду та наповненості [4 СЗО 3-4.7-1];

 – планує свою роботу у групі згідно зі спільним завданням та своєю 
роллю [4 СЗО 3-4.7-2].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – доводить необхідність охорони пам’яток архітектури [4 ГІО 3-3.1-2];
 – дотримується правил відвідин архітектурних пам’яток і поведінки 

в музеї [4 ГІО 2-2.3-1];
 – розмірковує над цінністю культурного різноманіття і матеріальної 

культурної спадщини, представленої в регіоні [4 ГІО 2-6.3-1].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – зіставляє та розрізняє вироби, виготовлені традиційними та сучас-

ними ремеслами (гончарство, ткацтво, витинанка, різьблення та 
інше) [4 ТЕО 3-2.2-1];

 – висловлює власну позицію щодо важливості відродження та збере-
ження традиційних ремесел [4 ТЕО 3-2.2-2];

 – самостійно виготовляє виріб, застосовуючи технології тради-
ційних та сучасних ремесел (витинанка, аплікація, ліплення та 
інше) [4 ТЕО 3-2.2-3].

Інтегрована тема: ІСТОРИЧНІ ПОДІЇ, ЯКІ ЗРОБИЛИ НАШ КРАЙ  
ВІДОМИМ У ЄВРОПІ

Тиждень 12 (подорож 9)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Якими історичними подіями відомий твій край?
 – З яких країн і як саме привозили товари до нас раніше і тепер?
 – Яка історична подія вплинула на життя твого краю сьогодні?

Пропонований зміст: 
МОВ Іменник як частина мови. Створення власного висловлення на основі почутого/про-
читаного про торговельні шляхи краю, висловлення свого погляду на предмет обговорення.

Інтегрована тема: Історичні події, які зробили наш край...
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МАО Життєві ситуації, які розв’язуються математичним шляхом, тексти математичного 
змісту, сюжетні задачі, їхнє розв’язання різними способами з опорою на прості математичні 
моделі. Перевірка правильності розв’язання проблемної ситуації різними способами. Лічба 
в прямому та зворотному порядку та обчислення в межах мільйона.
ПРО Корисні копалини України. Значення корисних копалин для економіки нашої країни 
і добробуту її громадян.
СЗО Зміни, спричинені діями людей у соціальному контексті.
ГІО Історичні події, що зробили наш край відомим у Європі. Пам’ятки історії та культури 
рідної місцевості. Роль торгівлі і транспортних комунікацій у розвитку будь-якої країни
ТЕО Робота з пластичними матеріалами. Послідовність виготовлення виробів об’ємної форми. 
Виготовлення з пластичних матеріалів об’ємних фігур тварин, героїв мультфільмів, казок тощо.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – прогнозує орієнтовний зміст тексту на основі заголовка, ключових 

слів [4 ТOB 2-2.1-1];
 – читає тексти, розповідає про події Революції Гідності, війну з Росі-

єю [4 ТOB 2-2.1-2];
 –  розповідає (докладно, стисло або вибірково), про що йдеться в тек-

сті [4 ТOB 2-2.1-3];
 – добирає і впорядковує потрібну інформацію з карт [4 ТOB 2-2.1-7];
 – зіставляє прочитане із власним життєвим досвідом [4 ТOB 2-2.1-9];
 – розрізняє в тексті факти i судження, знаходить між ними зв’язок 

[4 ТOB 2-2.2-5];
 – описує свої враження від зустрічей та спілкування з представниками 

інших культур краю, вимушено переселеними людьми [4 ТOB 2-2.3-1];
 – створює власне висловлення на основі почутого/прочитаного про 

торговельні шляхи краю, висловлює свій погляд на предмет обго-
ворення [4 ТOB 2-2.4-2];

 – виражає свої почуття та емоції щодо прочитаного мовою мисте-
цтва [4 ТOB 2-2.4-5];

 – записує свою думку про предмет висловлення; формулює запитан-
ня та відповіді під час письмового спілкування [4 ТOB 3-3.1-6];

 – створює прості аудіальні медіапродукти (презентує роботу групи, 
робить оголошення зі сцени, повідомляє новини через гучномо-
вець тощо) самостійно та в групі [4 ТOB 4-1.7-1];

 – утворює в процесі мовлення відповідні граматичні форми іменни-
ків [4 ТOB 5-4.1-4].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – читає, знаходить, аналізує, порівнює інформацію, подану в табли-

цях, графіках, на схемах, діаграмах [4 МАО 5-1.2-1];
 – описує проблемні життєві ситуації, які ґрунтуються на конкретних даних, 

за допомогою групи величин, пов’язаних між собою [4 МАО 5-1.2-2];
 – розв’язує різними способами проблемну ситуацію, використовую-

чи наявні дані [4 МАО 5-2.3-1];
 – виконує усно та письмово обчислення в межах мільйона в навчаль-

них і життєвих ситуаціях [4 МАО 2-4.3-1].
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Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – характеризує значення 2–3 видів корисних копалин для економіки 

нашої країни і добробуту її громадян; природну зону України за 
планом; мешканців природного угруповання, їхні зв’язки між со-
бою і неживою природою [4 ПРО 1-2.2-1]; 

 – має уявлення про машини і механізми (транспортні засоби, побу-
тові прилади тощо) [4 ПРО 1-2.1-2]; 

 – правильно використовує пристрої для пошуку і здобуття інформа-
ції природознавчого змісту [4 ПРО 1-2.1-1];

 – пояснює, як властивості матеріалів зумовлюють їхнє використання 
[4 ПРО 1-2.2-2]; 

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – висловлює та аргументує власну думку, поважаючи позицію інших 

та дослухаючись до спільних рішень [4 C3O 3-1.4-1];
 – моделює власну поведінку на основі досвіду інших людей [4 СЗО 3-4.6-1];
 – планує свою роботу у групі згідно зі спільним завданням та своєю 

роллю [4 СЗО 3-4.7-2].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розмірковує про історичні події, що зробили наш край відомим у 

Європі, про роль єдності в суспільстві [4 ГІО 5-1.1-1];
 – демонструє толерантне ставлення до думки іншого щодо історич-

них подій; співвідносить відомості про найважливіші історичні по-
дії в часі [4 ГІО 5-1.1-2];

 – встановлює послідовність подій [4 ГІО 5-1.1-2];
 – намагається порівнювати події минулого і сучасного [4 ГІО 5-1.1-2];
 – вчиться здобувати нову інформацію і критично ставитися до неї [4 

ГІО 3-3.3-1];
 – оглядає та описує пам’ятки історії й культури рідної місцевості, 

відображає їх різними мистецькими засобами (наприклад, малює, 
ліпить, співає, шукає приклади онлайн тощо) [4 ГІО 4-5.1];

 – пояснює роль торгівлі і транспортних комунікацій у розвитку будь-
якої країни [4 ГІО 3-3.1-4];

 – створює прості медіапродукти про історичні події свого краю [4 ГІО 
3-3.1-1; 4 ГІО 3-3.1-3];

 – цінує культурне розмаїття різних народів та ідентифікує себе як 
громадянина/громадянку України [4 ГІО 2-6.3-2].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлення ви-

робу з готових елементів (використання металевих, дерев’яних чи 
пластмасових конструкторів, готових елементів з паперу, пластику, 
деревини, пінопласту тощо для макетування) [4 ТЕО 1-1.3-2];

 – економно використовує матеріали під час виготовлення виробу [4 
ТЕО 2-3.2-1];

 – сортує побутові відходи, дотримуючись відповідних правил [4 ТЕО 
2-3.2-2];

 – самостійно створює виріб, повторно використовуючи матеріали(ви-
роби з пластику, паперу, тканини, фольги та інше) [4 ТЕО 2-3.2-3].

Інтегрована тема: Історичні події, які зробили наш край...
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Інтегрована тема: НАШІ СПІВВІТЧИЗНИКИ/СПІВВІТЧИЗНИЦІ  
ТА ЗНАМЕНИТІ ОСОБИСТОСТІ, ЯКІ УСЛАВИЛИ КРАЙ

Тиждень 13 (подорож 10)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Що означає “бути знаменитим”?
 – Яких твоїх славетних земляків знають далеко за межами України? Чому?
 – Яка знаменита постать є для тебе прикладом для наслідування?

Пропонований зміст: 
МОВ Розвиток мовлення. Створення простих аудіальних медіапродуктів (презентація, ле-
пбук, колаж) для супроводу своєї розповіді про знаменитих людей краю (населеного пунк-
ту).
МАО Життєві ситуації, які розв’язуються математичним шляхом, тексти математичного 
змісту, сюжетні задачі, їхнє розв’язання різними способами з опорою на прості математичні 
моделі. Розв’язання прямих та обернених задач різних типів, які виникають із повсякден-
них життєвих ситуацій.
ПРО Зображення місцевості на плані, умовні знаки. Масштаб.Читання плану місцевості. 
Винаходи і винахідники нашого краю.
СЗО Успіх та його досягнення. Якості та здібності, необхідні для досягнення успіху. Джере-
ла допомоги для власної діяльності зі створення цінності. Зміни, спричинені діями людей 
у соціальному, культурному, економічному контексті. 
ГІО Значення і вплив нових ідей на економічний, культурний розвиток регіону. Що можна 
довідатися про історію від дорослих? Як шукати інформацію про минуле і перевіряти її 
достовірність?
ТЕО Робота з сучасними штучними матеріалами. Властивості штучних матеріалів: плас-
тик, поролон, синтепон, вата, тканина, фольга та інше. Послідовність виготовлення про-
стих виробів із використанням штучних матеріалів.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – висловлює доброзичливо своє ставлення до думок інших (поділяє 

ïx повністю, частково чи аргументовано відхиляє) [4 ТOB 1-1.6-4];
 – формулює ідеї тексту, пов’язує їх із власним досвідом [4 ТOB 2-2.2-10];
 – розмірковує про власне життєве кредо; описує свої емоції, пережи-

ті під час читання творів про співвітчизників/співвітчизниць, які 
уславили край [4 ТOB 2-2.3-1];

 – добирає необхідну інформацію про знаменитих людей регіону (на-
селеного пункту) з різних джерел: шукає її у словниках, довідни-
ках, енциклопедіях, бібліотеці, інтернеті [4 ТOB 2-2.5-3];

 – зaпиcyє текст (від руки чи за допомого клавіатури — за потреби) в 
темпі, який дає змогу записати власну думку та інформацію з різ-
них джерел [4 ТOB 3-3.1-1];

 – створює прості аудіальні медіапродукти (презентація, лепбук, ко-
лаж) для супроводу своєї розповіді про знаменитих людей краю 
(населеного пункту) [4 ТOB 4-1.7-2];
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 – удосконалює свою вимову, зважаючи на фонетичні закономірності 
(збіг приголосних, кінцевий приголосний, наголошені та ненаго-
лошені голосні тощо) [4 ТOB 5-4.1-3];

 – утворює в процесі мовлення відповідні граматичні форми слів різ-
них частин мови [4 ТOB 5-4.1-4];

 – вправно будує речення, зважаючи на мету висловлювання [4 ТOB 
5-4.1-5].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – описує проблемні життєві ситуації, які ґрунтуються на конкрет-

них даних, за допомогою групи величин, пов’язаних між собою 
[4 МАО 5-1.2-2];

 – розв’язує різними способами проблемну ситуацію, використовую-
чи наявні дані [4 МАО 5-2.3-1].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розповідає про винаходи та винахідників, пояснює вплив їхніх ідей 

на повсякденне життя та збереження довкілля [4 ПРО 3-3.3-1];
 – застосовує предметні моделі, малюнки, схеми, графіки, тексти для 

пояснення явищ і об’єктів природи [4 ПРО 1-2.2-1];
 – пояснює, що не всі матеріали, створені людиною, корисні для до-

вкілля [4 ПРО 3-3.2-1]; 
 – пропонує та обґрунтовує власну ідею розв’язання проблеми [4 ПРО 

3-4.4-1];
 – перевіряє свою ідею різними способами [4 ПРО 3-4.4-2].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – аналізує зусилля на шляху до успіху на прикладах відомих людей 

[4 СЗО 3-2.2-3];
 – моделює власну поведінку на основі досвіду інших людей [4 СЗО 

3-4.6-1];
 – створює простий сценарій (план) тепер і в майбутньому [4 СЗО 

3-4.6-2];
 – укладає власний розпорядок дня/тижня, корегує його відповідно 

до потреби [4 СЗО 3-4.6-3];
 – ставить короткочасні цілі та планує конкретні дії щодо досягнення успі-

ху та задоволення потреб – власних та інших людей [4 СЗО 3-4.6-4];
 – пояснює, як від його/її ставлення до навчання залежить його/її 

успіх та добробут [4 СЗО 3-4.6-5].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розмірковує про значення і вплив нових ідей на економічний, куль-

турний розвиток регіону [4 ГІО 5-4.1-1];
 – цінує культурне розмаїття різних народів та ідентифікує себе як 

громадянина/громадянку України [4 ГІО 2-7.1-4].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлення ви-

робу з готових елементів (використання металевих, дерев’яних чи 
пластмасових конструкторів, готових елементів з паперу, пластику, 
деревини, пінопласту тощо для макетування) [4 ТЕО 1-1.3-2];

Інтегрована тема: Наші співвітчизники/співвітчизниці...
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 – економно використовує матеріали під час виготовлення виробу [4 
ТЕО 2-3.2-1];

 – сортує побутові відходи, дотримуючись відповідних правил [4 ТЕО 
2-3.2-2];

 – самостійно створює виріб, повторно використовуючи матеріали 
(вироби з пластику, паперу, тканини, фольги тощо) [4 ТЕО 2-3.2-3];

 – самостійно дотримується безпечних прийомів праці під час вико-
ристання інструментів та пристосувань (використання клею, ін-
струментів та пристосувань з гострими частинами) [4 ТЕО 2-4.3-1].

Інтегрована тема: СПОРТСМЕНИ І РЕКОРДИ. СПОРТ У НАШОМУ ЖИТТІ
Тиждень 14 (подорож 11)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Якими українськими спортсменами/спортсменками ти особливо пишаєшся? Чому?
 – Які спортивні рекорди тобі відомі?
 – Як організувати спортивне свято твого класу?

Пропонований зміст: 
МОВ Розвиток мовлення. Створення художніх текстів (загадки, лічилки, невеликі казки, 
сенкани) про спорт, види спорту.
МАО Додавання і віднімання іменованих чисел, множення і ділення на одноцифрове число 
іменованих чисел, поданих в одиницях вимірювання довжини, маси, вартості і часу. Імено-
вані числа. Перехід від одних одиниць вимірювання до інших
ПРО Людина – частина живої природи. Взаємозв’язок людини та природи. Системи орга-
нів людини: опорно-рухова, травна, дихальна, серцево-судинна, органи чуття, кров, шкіра. 
Функції органів людини. Вплив спорту і здорового способу життя на організм людини.
СЗО Вплив рухової активності на розвиток організму. Залежність між активним способом 
життя та здоров’ям людини. Безпека під час занять спортом та активним дозвіллям (са-
мокат, ролики, гіроскутер, скейтборд тощо). Використання відповідних особистих засобів 
захисту (шолом, рукавиці, наколінники тощо) за потреби.
ГІО Видатні спортсмени/спортсменки України та мого регіону. Розвиток спорту мого краю 
в різні історичні періоди
ТЕО Ознайомлення з різними видами людської діяльності та професіями, із загальними 
правилами безпеки життя, обладнанням, організацією праці, готовими виробами. Виго-
товлення кубка/медалі для чемпіонів з улюбленого виду спорту за власним бажанням.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – використовує схеми як форму візуалізації для супроводу своїх по-

глядів під час презентації, щоб привернути увагу слухачів до теми 
“Спорт” [4 ТOB 1-1.7-3];

 – прогнозує орієнтовний зміст тексту на основі заголовка, ключових 
слів, анотації, невербальної інформації (ілюстрації, таблиці, схеми, 
графіки тощо) [4 ТOB 2-2.1-1];

 – читає подумки та виразно вголос тексти різних видів та з різною 
метою [4 ТOB 2-2.1-2];
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 – ставить запитання різної спрямованості: до змісту твору, до автора, 
до читача [4 ТOB 2-2.1-4];

 – зіставляє прочитане із власним життєвим досвідом [4 ТOB 2-2.1-9];
 – виділяє ключові слова та пояснює, як вони допомагають зрозуміти 

зміст тексту [4 ТOB 2-2.2-2];
 – добирає необхідну інформацію про олімпійські ігри, символіку 

олімпіад з різних джерел: шукає її у словниках, довідниках, енци-
клопедіях, бібліотеці, інтернеті [4 ТOB 2-2.5-3];

 – узагальнює, систематизує, класифікує інформацію з тексту у вигля-
ді карт пам’яті [4 ТOB 2-2.6-3];

 – створює самостійні усні та письмові висловлення про улюблений вид 
спорту, відомих спортсменів, спортивні рекорди [4 ТOB 3-3.1-2];

 – створює художні тексти (загадки, лічилки, невеликі казки, сенка-
ни) про спорт, види спорту [4 ТOB 3-3.1-4];

 – створює прості аудіовізуальні медіатексти (інтерв’ю) на тему 
“Спорт”, враховує мету й аудиторію [4 ТOB 4-1.7-1];

 – створює прості візуальні медіапродукти (комікс, книжечка, стіннів-
ка, колаж, лепбук) на тему “Спорт” самостійно та в групі, враховує 
мету й аудиторію [4 ТOB 4-1.7-2];

 – з’ясовує будову слова; утворює нові слова, пояснює роль закінчень, 
значення префіксів і суфіксів для правильного вживання слів усно 
та на письмі [4 ТOB 5-4.1-1];

 – перевіряє орфограми доречним способом (за орфографічним слов-
ником; зміною форми слова або добором споріднених слів, за пра-
вилом) у процесі письма та пояснює свій вибір [4 ТOB 5-4.1-2];

 – поширює речення різними членами відповідно до комунікативної 
стратегії [4 ТOB 5-4.1-6].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – записує результати вимірювання величин у міліметрах, сантиме-

трах, дециметрах, метрах, кілометрах; грамах, кілограмах, центне-
рах, тоннах; градусах Цельсія, секундах, хвилинах, годинах, добах, 
тижнях, місяцях, роках, століттях, тисячоліттях, використовуючи 
одиниці вимірювання та співвідношення між ними [4 МАО 3-4.7-2]; 

 – виконує додавання і віднімання іменованих чисел, множення і ді-
лення на одноцифрове число іменованих чисел, поданих в одини-
цях вимірювання довжини маси, вартості і часу [4 МАО 3-1.2-9]; 

 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним шля-
хом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі різними спосо-
бами з опорою на прості математичні моделі [4 МАО 5-1.2-2].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розрізняє окремі системи органів людини за їхніми функціями (на 

прикладі опорно-рухової, травної, дихальної, серцево судинної сис-
тем) [4 ПРО 1-4.3-7];

 – пояснює значення органів чуття людини [4 ПРО 1-4.3-8];
 – розрізняє окремі органи людини за їхніми функціями (головний мозок, 

серце, легені, шлунок тощо) та пояснює їхнє значення [4 ПРО 1-4.3-9];

Інтегрована тема: Спортсмени і рекорди. Спорт у нашому...
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 – самостійно добирає та поширює необхідну інформацію природо-
знавчого змісту [4 ПРО 1-2.1-2];

 – порівнює інформацію природничого змісту з відомих їй/йому та 
запропонованих джерел [4 ПРО 1-2.1-3];

 – перевіряє достовірність інформації природничого змісту [4 ПРО 
1-2.1-4].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – прогнозує ймовірні наслідки власних рішень та поведінки в різних 

ситуаціях шкільного життя (наприклад, у спортзалі) [4 СЗО 1-2.2-4];
 – розрізняє і використовує відповідні засоби захисту (шолом, рукави-

ці, наколінники тощо) за потреби [4 СЗО 1-2.3-2];
 – дотримується правил безпечної поведінки під час занять спортом 

чи активного дозвілля [4 СЗО 1-2.4-2];
 – аналізує та критично оцінює безпечність відповідних засобів та 

спорядження (речі та одяг) для занять спортом [4 СЗО 1-4.2-1];
 – встановлює залежність між активним способом життя та здоров’ям 

людини, якістю і тривалістю її життя [4 СЗО 2-2.2-2];
 – визначає зміни у своєму тілі залежно від виду діяльності, зокрема 

завдяки заняттям спортом [4 СЗО 2-3.2-3];
 – віддає перевагу корисним формам дозвілля (наприклад, заняття 

спортом) [4 СЗО 2-3.4-1];
 – аналізує зусилля на шляху до успіху на прикладах відомих людей 

[4 СЗО 3-2.2-3];
 – моделює власну поведінку на основі досвіду інших людей [4 СЗО 

3-4.6-1].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розповідає про громадянську позицію видатних осіб (чоловіків і жі-

нок) українського спорту та спорту регіону [4 ГІО 5-4.2-1; 4 ГІО 5-3.2-1];
 – ініціює зміни у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо); 

бере участь у виборах лідерів класу, аналізує та оцінює їхню роботу 
[4 ГІО 4-8.1-9];

 – пропонує, що можна зробити для розвитку спорту: спортивний 
майданчик, нові спортивні секції тощо; пояснює, чому довіра є 
обов’язковою умовою співпраці [4 ГІО 4-8.1-3].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розмірковує над результатом власної діяльності та презентує її [4 

ТЕО 2-1.5-1];
 – описує, аргументуючи свою думку, чого хотів(-ла) досягти [4 ТЕО 

2-1.5-2];
 – аргументує послідовність та доцільність виготовленого виробу [4 

ТЕО 1-1.4-10];
 – самостійно створює виріб за зразком (шаблоном) та власним заду-

мом із використанням паперу, картону, ниток, природних матеріалів 
(предметні та сюжетні аплікації з природного матеріалу, нескладні сю-
жетні композиції, вироби в техніці оригамі, макети виробів зі штучних 
матеріалів та картону, вироби об’ємної форми з паперу) [4 ТЕО 1-1.4-6].
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Інтегрована тема: ВІДОМІ ВЧЕНІ ТА ВИНАХІДНИКИ НАШОГО КРАЮ
Тиждень 15 (подорож 12)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Чи може та сама людина бути і винахідником(-цею), і дослідником(-цею), і майстром(-и-
нею)? Чому?

 – Які винахідники та дослідники прославили твій край?
 – У якій галузі ти міг/могла б стати винахідником/винахідницею?

Пропонований зміст: 
МОВ Кличний відмінок іменників. Звертання. Відмінювання іменників у множині. Ство-
рення усних висловлювань про винаходи дітей: батут, снігохід, пластилін тощо.
МАО Розв’язання прямих та обернених задач різних типів, які виникають із повсякденних 
життєвих ситуацій. Порівняння, упорядкування, узагальнення та класифікація об’єктів за 
суттєвою ознакою. Відтворення та зіставлення ймовірних та фактичних результатів лічби.
ПРО Відомі дослідники, мандрівники та винахідники нашого краю. Вплив їхніх ідей на 
повсякденне життя та збереження довкілля.  
СЗО Бажане майбутнє (прості сценарії). Пошук ідей. Цінність ідеї (власної та інших). Пра-
вила використання ідей інших людей (доброчесність). Зміни, спричинені діями людей у 
соціальному, культурному, економічному контексті.
ГІО Відомі вчені та винахідники нашого краю. Значення винаходів для економічного, куль-
турного розвитку громади і країни. Необхідність захисту інтелектуальної власності. Акаде-
мічна доброчесність.
ТЕО Об’ємні вироби з паперу та картону до зимових свят. Послідовність виготовлення ви-
робів та їхнє оздоблення.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – обговорює усне повідомлення в парі або групі [4 ТOB 1-1.1-3];
 – висловлює свій погляд щодо питання про відповідальність люди-

ни-винахідника/винахідниці; наводить аргументи на захист влас-
ної думки та ілюструє ïï прикладами [4 ТOB 1-1.6-2];

 – з’ясовує, чи може та сама людина бути і винахідником/винахідни-
цею, і дослідником/дослідницею; ініціює дискусію, висловлюючи 
власні погляди i слухаючи інших [4 ТOB 1-1.6-3];

 – створює усні висловлення про винаходи дітей (батут, снігохід, 
пластилін тощо) на основі почутого/побаченого/прочитаного [4 
ТOB 1-1.6-6];

 – читає подумки та виразно вголос тексти про відомих учених і ви-
нахідників/винахідниць регіону [4 ТOB 2-2.1-2];

 – добирає необхідну інформацію в інтернеті про вчених, винахідників/
винахідниць, творчих людей свого населеного пункту [4 ТOB 2-2.5-3];

 – записує свою думку про предмет висловлення; формулює запитан-
ня та відповіді під час письмового спілкування [4 ТOB 3-3.1-6];

 – визначає мету мультфільмів, пояснює, кому вони адресовані [4 
ТOB 4-1.4-1];

Інтегрована тема: Відомі вчені та винахідники нашого краю
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 – висловлює власні погляди на предмети, представлені в простому 
медіатексті [4 ТOB 4-1.5-2];

 – пояснює, чи змінилося під впливом медіатексту власне уявлення 
або думки про предмет повідомлення (винаходи українців) і як 
саме [4 ТOB 4-1.5-4];

 – створює прості аудіовізуальні медіатексти (інтерв’ю) про галузі нау-
ки, якими цікавляться однокласники/однокласниці [4 ТOB 4-1.7-1];

 – створює прості візуальні медіапродукти (книжечка, лепбук) [4 ТOB 
4-1.7-2];

 – описує враження від змісту мультфільмів про винаходи українців 
[4 ТOB 4-2.4-1];

 – удосконалює свою вимову, зважаючи на фонетичні закономірності 
(збіг приголосних, кінцевий приголосний, наголошені та ненаго-
лошені голосні тощо) [4 ТOB 5-4.1-3];

 – утворює в процесі мовлення відповідні граматичні форми слів, що 
належать до різних частин мови [4 ТOB 5-4.1-4];

 – вправно будує речення, зважаючи на мету висловлювання [4 ТOB 
5-4.1-5].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – обирає спосіб представлення інформації (схема, таблиця, схема-

тичний рисунок) [4 МАО 2-2.1-2];
 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним шля-

хом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі різними спосо-
бами з опорою на прості математичні моделі [4 МАО 5-1.2-2].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розповідає про винаходи та винахідників, пояснює вплив їхніх ідей 

на повсякденне життя та збереження довкілля [4 ПРО 3-3.3-1];
 – застосовує предметні моделі, малюнки, схеми, графіки, тексти для 

пояснення явищ і об’єктів природи [4 ПРО 1-2.2-1];
 – пояснює, що не всі матеріали, створені людиною, корисні для до-

вкілля [4 ПРО 3-3.2-1]; 
 – пропонує та обґрунтовує власну ідею розв’язання проблеми [4 ПРО 

3-4.4-1];
 – перевіряє свою ідею різними способами [4 ПРО 3-4.4-2].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – аналізує зусилля на шляху до успіху на прикладах відомих людей 

(учених, винахідників/винахідниць) [4 СЗО 3-2.2-3];
 – моделює власну поведінку на основі досвіду інших людей [4 СЗО 

3-4.6-1];
 – створює простий сценарій (план) тепер і в майбутньому [4 СЗО 

3-4.6-2].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розповідає про відомих учених нашого краю та винахідників/вина-

хідниць [4 ГІО 3-3.1-3];
 – цікавиться творчим потенціалом людей у своєму близькому ото-

ченні [4 ГІО 3-3.1-3]; 



217

Культура добросусідстваК

Д

 – розмірковує над значенням винаходів для економічного, культур-
ного розвитку громади і країни [4 ГІО 3-3.1-3; 4 ГІО 4-8.2-2];

 – бере участь в обговоренні чи дискусії на тему відповідальності вче-
них і винахідників/винахідниць, які роблять відкриття, що можуть 
нести загрозу людству чи планеті, та людей, які використовують ці 
винаходи; порівнює відомі історичні події та діяльність історичних 
діячів за поданим планом [4 ГІО 5-4.1-3];

 – розповідає про необхідність захисту інтелектуальної власності, про алго-
ритм підготовки своєї ідеї чи винаходу до патентування [4 ГІО 1-6.2-2];

 – ініціює зміни у близькому середовищі, пропонує, що можна зробити 
для розвитку науки: кабінет винаходів, секції тощо [4 ГІО 4-8.1-9].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розмірковує над результатом власної діяльності та презентує її [4 

ТЕО 2-1.5-1];
 – описує, аргументуючи свою думку, чого хотів(-ла) досягти [4 ТЕО 

2-1.5-2];
 – аргументує послідовність та доцільність виготовленого виробу [4 

ТЕО 1-1.4-10];
 – самостійно створює виріб за зразком (шаблоном) та власним заду-

мом із використанням паперу, картону, ниток, природних матеріалів 
(предметні та сюжетні аплікації з природного матеріалу, нескладні сю-
жетні композиції, вироби в техніці оригамі, макети виробів зі штучних 
матеріалів та картону, вироби об’ємної форми з паперу) [4 ТЕО 1-1.4-6].

Інтегрована тема: ПІДПРИЄМНИЦТВО Й ТОРГІВЛЯ. НАРОДНІ МАЙСТРИ/ 
МАЙСТРИНІ ТА ПІДПРИЄМЦІ/ПІДПРИЄМНИЦІ КРАЮ

Тиждень 16–17 (подорож 13)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Яких народних майстрів/майстринь твого краю ти знаєш?
 – Яку бізнес-справу люди вважають успішною?
 – Які сучасні успішні підприємства твого краю тобі відомі?
 – Які підприємства минулого варто було б відновити?
 – Яких закладів чи підприємств бракує у твоєму регіоні?
 – Менеджер/менеджерка та підприємець/підприємниця – у чому між ними різниця?

Пропонований зміст: 
МОВ Прикметник як частина мови. Правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-. 
Розвиток мовлення. Авторська казка.
МАО Вимірювання величин (довжини, маси, температури, часу, місткості (об’єму), варто-
сті, швидкості, площі) за допомогою підручних засобів та вимірювальних приладів. Одини-
ці вимірювання величин та співвідношення між ними. Гроші. Операції з грошима. Одиниці 
вартості: копійка (к.), гривня (грн).
ПРО Сучасні підприємства мого краю. Народні майстри/майстрині.
СЗО Визначення цілей простого виду діяльності зі створення цінності. Складання бюджету 
простого виду діяльності. Символи, пов’язані з грошима. Види прибутку для сімей. Якості 
та здібності, необхідні для різних видів роботи. Ризики. Помилки, страх помилки, право на 
помилку. Співпраця в команді для створення цінності. Успіх та його досягнення.

Інтегрована тема: Підприємництво й торгівля...
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ГІО Люди місцевої громади: вчинки, їхня мотивація та цінність для громади. Відомі майс-
три/майстрині і підприємці/підприємниці місцевості, де я живу. Як шукати інформацію 
про минуле і перевіряти її достовірність?
ТЕО Макетування виробів з деталей конструктора Lego.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – обговорює усне повідомлення про те, як та чи інша справа стає 

успішною в парі або групі для пошуку додаткових аргументів або 
спростування наведених [4 ТOB 1-1.1-3];

 – пepeдaє зміст усного повідомлення (послідовність подій у розпові-
ді; перелік ознак в описі; наведені аргументи в міркуванні) [4 ТOB 
1-1.2-2];

 – висловлює доброзичливо своє ставлення до думок інших (поділяє 
їх повністю, частково чи аргументовано відхиляє) [4 ТOB 1-1.6-4];

 – дотримується правил літературної вимови у власному висловлю-
ванні [4 ТOB 1-1.6-5];

 – створює власне висловлення про народні ремесла й види декора-
тивно-ужиткового мистецтва, які знає, про народних майстрів/
майстринь краю на основі почутого/побаченого/прочитаного [4 
ТOB 1-1.6-6];

 – використовує різні форми візуалізації (малюнки, фотографії, відео) 
для супроводу інформації про народних майстрів/майстринь краю 
під час презентації [4 ТOB 1-1.7-3];

 – читає подумки тексти про промислові об’єкти місцевості, людей, 
що там працювали чи працюють, їхні професії [4 ТOB 2-2.1-2];

 – знаходить у тексті відповіді на поставлені запитання [4 ТOB 
2-2.1-5];

 – зіставляє почуте з власним досвідом [4 ТOB 2-2.1-9];
 – добирає необхідну інформацію про народних майстрів/майстринь 

краю та їхні вироби з різних джерел: шукає її у словниках, довідни-
ках, енциклопедіях, бібліотеці, інтернеті [4 ТOB 2-2.5-3];

 –  створює самостійні усні та письмові висловлення про знання, 
уміння, цінності, якості, якими має володіти підприємець/підпри-
ємниця [4 ТOB 3-3.1-2];

 –  складає та розгадує кросворди, казки на тему обговорення [4 ТOB 
5-4.2-2].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – застосовує співвідношення між одиницями вимірювання вели-

чин під час розв’язування практично зорієнтованих задач [4 
МАО 3-1.2-8];

 – оперує грошима в ситуації купівлі-продажу [4 МАО 3-1.2-2]; 
 – виконує усно та письмово обчислення в межах мільйона в навчаль-

них і життєвих ситуаціях [4 МАО 2-4.3-1].
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Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – пояснює, що не всі матеріали, створені людиною, корисні для до-

вкілля [4 ПРО 3-3.2-1];
 – описує властивості об’єктів дослідження [4 ПРО 1-1.5-1];
 – розповідає про винаходи та винахідників, пояснює вплив їх-

ніх ідей на повсякденне життя та збереження довкілля [4 ПРО 
3-3.3-1];

 – пропонує власні шляхи зменшення витрат природних ресурсів [4 
ПРО 2-3.4-2];

 – пояснює значення органів чуття людини [4 ПРО 1-4.3-8].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – наводить приклади важливості дотримання законів і “правил гри” 

в бізнесі, дотримання етичних норм і відповідальності, висловлює 
та аргументує власну думку, поважаючи позицію інших та дослуха-
ючись до спільних рішень [4 СЗО 3-1.4-1];

 – окреслює власну мету на конкретний період життя і прогнозує 
можливі ризики [4 СЗО 3-2.2-1];

 – аналізує зусилля на шляху до успіху на прикладах відомих лю-
дей (підприємців, народних майстрів/майстринь краю) [4 СЗО 
3-2.2-3].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – пояснює, чому важливо поважати чужу власність [4 ГІО 2-6.3-5];
 – має уявлення про відомих майстрів/майстринь і підприємців/під-

приємниць місцевості, де живе [4 ГІО 5-4.2-1];
 – розповідає, що розвиток підприємництва в країні регулюється від-

повідними законами, а бізнес-конфлікти треба вирішувати через 
переговори чи в суді [4 ГІО 5-4.2-1];

 – розмірковує над цінністю зароблених грошей, успіху, самореаліза-
ції, меценатства [4 ГІО 5-4.2-2];

 – ініціює зміни у близькому середовищі, спрямовані на розвиток 
приватної ініціативи [4 ГІО 4-8.1-9].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розпізнає конструкційні матеріали візуально та на дотик [4 ТЕО 

1-1.3-1];
 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлен-

ня виробу з готових елементів (використання металевих, де-
рев’яних чи пластмасових конструкторів, готових елементів з 
паперу, пластику, деревини, пінопласту тощо для макетуван-
ня) [4 ТЕО 1-1.3-2];

 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлен-
ня виробу (за зразком та за власним задумом), зіставляючи 
їхні властивості: неткані, природні та інші матеріали [4 ТЕО 
1-1.3-3].

Інтегрована тема: Чи потрібно дітям і дорослим учитися?..
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Інтегрована тема: МЕЦЕНАТСТВО Й МИЛОСЕРДЯ
Тиждень 18 (подорож 14)
Орієнтовні дослідницькі питання:
Що таке “меценатство”, “благодійність”, “милосердя”?
Чи кожна людина здатна на милосердя?
Які живі істоти навколо тебе потребують допомоги і співчуття?
Хто з відомих меценатів та благодійників є прикладом для тебе і чому?
Що можна зробити у твоїй громаді, щоб допомогти нужденним або талановитим людям?
Пропонований зміст: 
МОВ Змінювання прикметників за числами та родами. Створення самостійних усних та 
письмових висловлювань про милосердя, способи його виявлення в різних життєвих ситу-
аціях. Створення простих візуальних медіапродуктів (книжечка, стіннівка, колаж, лепбук) 
самостійно та в групі про благодійників/благодійниць, меценатів/меценаток свого населе-
ного пункту.
МАО Розв’язання прямих та обернених задач різних типів, які виникають із повсякденних 
життєвих ситуацій. Зчитування даних з таблиць, схем, діаграм. Представлення даних за 
допомогою таблиць, схем, стовпчикових та кругових діаграм
ПРО Населення Землі. Умови життя на Землі. Вплив діяльності людини на довкілля.
СЗО Якість життя людини (духовні цінності; доброзичливі людські стосунки). Потреби ін-
ших, їхнє врахування та пошук можливості допомоги. 
ГІО Меценатство. Відомі меценати та благодійники мого краю в різні історичні періоди. 
Волонтерство: навіщо та як допомагати іншим?
ТЕО Макетування виробів з деталей конструктора Lego.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – зіставляє почуте з власним досвідом [4 ТOB 1-1.1-4];
 – виокремлює інформацію для створення власного висловлення з 

конкретною метою (усне оголошення, усний відгук, усний стислий 
переказ) [4 ТOB 1-1.3-1];

 – визначає тему усного повідомлення [4 ТOB 1-1.4-1];
 – читає подумки та виразно вголос тексти різних видів та з різною 

метою [4 ТOB 2-2.1-2];
 – виявляє в тексті неочевидну інформацію, узагальнює її [4 ТOB 2-2.2-1];
 – встановлює причинно-наслідкові зв’язки між подіями, вчинками 

персонажів та їхніми стосунками з іншими персонажами [4 ТOB 
2-2.2-8];

 – формулює ідеї тексту, пов’язує їх із власним досвідом [4 ТOB 
2-2.2-10];

 – оцінює правдоподібність описаних подій і тверджень із тексту, спи-
раючись на свої уявлення про світ і власний досвід [4 ТOB 2-2.4-1];

 – створює самостійні усні та письмові висловлення про милосердя, 
способи його виявлення в різних життєвих ситуаціях [4 ТOB 3-3.1-2];

 – розмірковує, чи кожна людина здатна до милосердя, записує свою 
думку про предмет міркування [4 ТOB 3-3.1-6]; 
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 – створює повідомлення для інтернет-спілкування, дотримуючись 
норм етикету онлайнового спілкування (нетикету) [4 ТOB 3-3.2-1];

 – використовує відповідні емотикони для вираження особистих емо-
цій [4 ТOB 3-3.2-2];

 – створює прості візуальні медіапродукти (книжечка, стіннівка, 
колаж, лепбук) самостійно та в групі про благодійників/благо-
дійниць, меценатів/меценаток свого населеного пункту, враховує 
мету й аудиторію [4 ТOB 4-1.7-2];

 – утворює в процесі мовлення відповідні граматичні форми при-
кметників [4 ТOB 5-4.1-4];

 – доречно використовує у власних висловленнях слова з переносним 
значенням, синоніми, антоніми, багатозначні слова й пояснює таке 
слововживання [4 ТOB 5-4.1-7].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – обирає спосіб представлення інформації (схема, таблиця, схема-

тичний рисунок) [4 МАО 2-2.1-2];
 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним шля-

хом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі різними спосо-
бами з опорою на прості математичні моделі [4 МАО 5-1.2-2].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – визначає важливість того, що вивчає про довкілля [4 ПРО 2-3.1-2];
 – висловлює свою думку стосовно того, що вивчає про довкілля, об-

ґрунтовує її [4 ПРО 2-3.1-3];
 – пояснює взаємозв’язки між об’єктами живої і неживої природи [4 

ПРО 2-3.1-4];
 – окреслює проблему, перш ніж її вирішувати [4 ПРО 1-1.1-3];
 – пропонує та обґрунтовує власну ідею розв’язання проблеми [4 

ПРО 3-4.4-1];
 – перевіряє свою ідею різними способами [4 ПРО 3-4.4-2];
 – застосовує предметні моделі, малюнки, схеми, графіки, тексти для 

пояснення явищ і об’єктів природи [4 ПРО 1-2.2-1];
 – готує повідомлення/презентації і представляє їх [4 ПРО 1-2.2-2].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – аналізує потреби інших, враховує їх та шукає можливості допомоги 

[4 СЗО 3-1.3-1];
 – визначає, до кого і як звернутися по допомогу [4 СЗО 3-1.3-2];
 – надає допомогу тим, хто її потребує, оцінює свої вчинки з позиції 

їхньої доброчинності [4 СЗО 3-1.4-2];
 – робить вибір, орієнтуючись на доброчинність, і пояснює його [4 

СЗО 3-1.4-4];
 – моделює власну поведінку на основі досвіду інших людей (відомих 

меценатів, благодійників) [4 СЗО 3-4.6-1].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – переконує у важливості меценатства, спираючись на власний дос-

від і доступні джерела (почуте, прочитане); знаходить інформацію 
про інші країни Європи та світу, порівнює їх з Україною за поданим 
планом або самостійно [4 ГІО 5-8.3-5];

Інтегрована тема: Меценатство й милосердя
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 – висловлює припущення, чому люди стають меценатами [4 ГІО 5-4.2-1];
 – розповідає про відомих меценатів минулих років та сьогодення у 

своєму регіоні [4 ГІО 5-4.2-1];
 – наводить приклади меценатства й милосердя у своєму краї, описує 

їхню важливість для краю й України [4 ГІО 5-4.2-2];
 – наводить приклади милосердя до людей і до тваринного та рос-

линного світу, з якими стикався/стикалася у власному житті/
досвіді [4 ГІО 5-4.2-2];

 – розмірковує про людські якості, необхідні для життя в суспільстві 
сталого розвитку [4 ГІО 5-4.2-2];

 – усвідомлює цінність людського життя, гідності людини і її прав [4 
ГІО 1-6.2-1];

 – розробляє самостійно і в групі проєкти з допомоги літнім людям, 
пораненим на фронті, бездомним тваринам тощо й намагається їх 
втілювати в життя [4 ГІО 4-8.2-4].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розпізнає конструкційні матеріали візуально та на дотик [4 ТЕО 1-1.3-1];
 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлення ви-

робу з готових елементів (використання металевих, дерев’яних чи 
пластмасових конструкторів, готових елементів з паперу, пластику, 
деревини, пінопласту тощо для макетування) [4 ТЕО 1-1.3-2];

 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлення ви-
робу (за зразком та за власним задумом), зіставляючи їхні власти-
вості: неткані, природні та інші матеріали [4 ТЕО 1-1.3-3].

Інтегрована тема: ВІДОМІ РЕЛІГІЙНІ ДІЯЧІ, ПОВ’ЯЗАНІ З НАШИМ КРАЄМ
Тиждень 19 (Подорож 15)
Орієнтовні дослідницькі питання:
Яких людей можна назвати святими?
Якими якостями має володіти духовний/духовна лідер/лідерка громади в сучасному світі?
Як досягти мирного співіснування вірних різних релігій у твоєму краї?
Пропонований зміст: 
МОВ Розрізняємо називний і знахідний відмінки прикметників. Розрізняємо давальний 
і місцевий відмінки прикметників. Створення есе для висловлювання власних поглядів 
щодо умінь і якостей духовного лідера / духовної лідерки громади в сучасному світі.
МАО Розв’язання прямих та обернених задач різних типів, які виникають із повсякденних 
життєвих ситуацій. Зчитування даних з таблиць, схем, діаграм. Представлення даних за 
допомогою таблиць, схем, стовпчикових та кругових діаграм.
ПРО Співіснування представників різних релігій у моєму краї. Зв’язки між діяльністю лю-
дини і станом навколишнього світу. Людина в природі. Значення природи в житті людини.
СЗО Повага до інших осіб у різних ситуаціях. Толерантність. Якості та здібності, необхідні 
духовному лідеру /духовній лідерці громади в сучасному світі.
ГІО Релігійні діячі краю та їхня діяльність. Як шукати інформацію про минуле і перевіряти 
її достовірність? Основні етикетні норми і правила відвідування культових об’єктів і музеїв.
ТЕО Створення виробів із застосуванням технологій традиційних та сучасних ремесел. Ліп-
лення з пластиліну тварин, які живуть в океані.
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 – розмірковує, чим відрізняється атеїст від вірянина, ініціює диску-
сію, висловлюючи власні погляди i слухаючи інших [4 ТOB 1-1.6-3];

 – висловлює доброзичливо своє ставлення до думок інших (поділяє 
ïx повністю, частково чи аргументовано відхиляє) [4 ТOB 1-1.6-4];

 – дотримується правил літературної вимови у власному висловлю-
ванні [4 ТOB 1-1.6-5];

 – створює власне висловлення на основі почутого/побаченого/прочита-
ного про знаменитих релігійних діячів/діячок краю [4 ТOB 1-1.6-6];

 – створює есе для висловлювання власних поглядів щодо умінь і 
якостей духовного лідера /духовної лідерки громади в сучасному 
світі та презентує його [4 ТOB 1-1.7-4];

 – читає подумки та виразно вголос тексти різних видів про людей, 
які жили в регіоні і яких вважають святими [4 ТOB 2-2.1-2];

 – розповідає (докладно, стисло або вибірково), про що йдеться в тек-
сті [4 ТOB 2-2.1-3];

 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючись норм літе-
ратурної мови, за потреби звертається до словників [4 ТOB 3-3.1-7];

 – утворює в процесі мовлення відповідні граматичні форми при-
кметників [4 ТOB 5-4.1-4]. 

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – обирає спосіб представлення інформації (схема, таблиця, схема-

тичний рисунок) [4 МАО 2-2.1-2];
 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним шля-

хом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі різними спосо-
бами з опорою на прості математичні моделі [4 МАО 5-1.2-2].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – формулює проблему, визначає відоме і невідоме в ній [4 ПРО 1-4.2-1];
 – знаходить шляхи вирішення проблеми й вирішує її [4 ПРО 1-4.2-2];
 – добирає докази правильності суджень [4 ПРО 1-4.2-3]
 – складає правила поведінки в природі [4 ПРО 2-3.2-3];
 – дотримується правил поведінки в природі [4 ПРО 2-3.2-4];
 – визначає важливість того, що вивчає про довкілля [4 ПРО 2-3.1-2];
 – висловлює свою думку стосовно того, що вивчає про довкілля, об-

ґрунтовує її [4 ПРО 2-3.1-3];
 – пояснює взаємозв’язки між об’єктами живої і неживої природи [4 

ПРО 2-3.1-4].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – пояснює особливе значення для людини морального і духовного 

здоров’я [4 СЗО 2-1.4-3];
 – розмірковує, які якості та вміння мусить мати духовний лідер гро-

мади, висловлює та аргументує власну думку, поважаючи позицію 
інших та дослухаючись до спільних рішень [4 СЗО 3-1.4-1];

 – моделює власну поведінку на основі досвіду інших людей (релігій-
них діячів) [4 СЗО 3-4.6-1].

Інтегрована тема: Відомі релігійні діячі, пов’язані...
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Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розповідає про релігійних діячів краю та їхню діяльність [4 ГІО 5-4.1-3];
 – розрізняє релігійну/конфесійну й етнічну/культурну ідентифіка-

цію людини [4 ГІО 5-4.1-3];
 – обґрунтовує, чому кожна людина в Україні має право вільно оби-

рати собі релігію та сповідувати її або бути атеїстом [4 ГІО 5-4.1-3];
 – толерантно ставиться до представників різних конфесій та релігій, 

до атеїстів [4 ГІО 5-4.1-3];
 – наводить приклади просвітницької, наставницької й благодійної 

діяльності релігійних діячів [4 ГІО 5-4.2-1];
 – дотримується основних етикетних норм і правил відвідування 

культових об’єктів і музеїв [4 ГІО 2-2.3-3].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розпізнає конструкційні матеріали візуально та на дотик [4 ТЕО 1-1.3-1];
 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлення ви-

робу з готових елементів (використання металевих, дерев’яних чи 
пластмасових конструкторів, готових елементів з паперу, пластику, 
деревини, пінопласту тощо для макетування) [4 ТЕО 1-1.3-2];

 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлення ви-
робу (за зразком та за власним задумом), зіставляючи їхні власти-
вості: неткані, природні та інші матеріали [4 ТЕО 1-1.3-3];

 – самостійно виготовляє виріб, застосовуючи технології традицій-
них та сучасних ремесел (витинанка, аплікація, ліплення тощо) 
[4 ТЕО 2-3.2-3].

Інтегрована тема: ДИТЯЧІ БІБЛІОТЕКИ. ВІДОМІ  
ПИСЬМЕННИКИ/ПИСЬМЕННИЦІ КРАЮ
Тиждень 20 (подорож 16)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Навіщо люди вигадали бібліотеки?
 – Чи потрібна паперова книга в епоху цифрових технологій? Чому?
 – Люди яких професій долучаються до виготовлення дитячої книги?
 – Яких письменників/письменниць свого краю ти знаєш?

Пропонований зміст: 
МОВ Числівник. Правопис числівників 11–20, 40–90, 100. Створення коміксів, мультфільмів, теа-
тральних постановок за сюжетом твору, написаного письменником/письменницею рідного краю.
МАО Додавання і віднімання іменованих чисел, множення і ділення на одноцифрове число 
іменованих чисел, поданих в одиницях вимірювання довжини, маси, вартості і часу. Вико-
ристання годинника і календаря для відстеження та планування подій свого життя.
ПРО Книга як винахід людства. Бібліотека.
СЗО Корисні звички. Читання як діяльність, яка приносить задоволення та користь.
ГІО Професії людей, які долучаються до створення дитячої книги. Бібліотека як хранителька пам’я-
ті людства. Учнівський проєкт зі створення коміксу, елементарного мультфільму (з використанням 
комп’ютерних програм) чи театральної постановки за сюжетом твору одного з авторів краю
ТЕО Робота з пластиліном. Ліплення птахів.
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Назва освітньої 
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Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – обговорює в парі чи групі, навіщо людям потрібні бібліотеки, кни-

ги [4 ТOB 1-1.1-3];
 – створює самостійні усні висловлення про враження від відвідуван-

ня бібліотеки, книжкового магазину, книжкової виставки [4 ТOB 
1-1.6-6];

 – виражає свої почуття та емоції мовою мистецтва [4 ТOB 2-2.4-5];
 – визначає мету читання й обирає відповідно до неї тексти (книжки) 

(для задоволення, розваги, знаходження потрібної інформації) [4 
ТOB 2-2.5-1];

 – добирає необхідну інформацію з різних джерел (шукає її в довідни-
ках, енциклопедіях, інтернеті) про професії людей, які долучилися 
до створення дитячої книги [4 ТOB 2-2.5-3];

 – добирає, узагальнює, систематизує, класифікує інформацію про 
письменників краю у вигляді таблиць, схем, карт пам’яті [4 ТOB 
2-2.6-3];

 – створює прості візуальні медіапродукти (книжечка, лепбук) про 
улюбленого(-у) письменника/письменницю чи улюблені твори [4 
ТOB 4-1.7-2];

 – створює прості аудіовізуальні медіатексти (відеозапис виступу, ви-
стави, екскурсії, інтерв’ю ) з допомогою вчителя/вчительки, врахо-
вує мету й аудиторію [4 ТOB 4-1.7-3];

 – використовує різні форми презентації простих медіатекстів [4 ТOB 
4-3.7-4];

 – утворює в процесі мовлення відповідні граматичні форми числів-
ників [4 ТOB 5-4.1-4].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – користується годинником і календарем для відстеження та плану-

вання подій свого життя [4 МАО 3-1.2-1]; 
 – виконує усно та письмово обчислення в межах мільйона в навчаль-

них і життєвих ситуаціях [4 МАО 2-4.3-1];
 – виконує додавання і віднімання іменованих чисел, множення і ді-

лення на одноцифрове число іменованих чисел, поданих в одини-
цях вимірювання довжини маси, вартості і часу [4 МАО 3-1.2-9].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – порівнює природні об’єкти за розміром, масою, кількістю тощо [4 

ПРО 1-4.3-1];
 – пропонує та обґрунтовує власну ідею розв’язання проблеми [4 ПРО 

3-4.4-1];
 – перевіряє свою ідею різними способами [4 ПРО 3-4.4-2];
 – використовує матеріали повторно (папір), пропонуючи власний 

спосіб розв’язання проблеми [4 ПРО 3-4.4-3];
 – аргументує доцільність повторного використання матеріалів [4 

ПРО 3-4.4-4].

Інтегрована тема: Дитячі бібліотеки. Відомі...
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Культура добросусідства Модельна навчальна програма (4 клас)К

Д

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – визначає альтернативи шкідливим звичкам (наприклад, читання 

книжок) [4 СЗО 2-3.1-4];
 – віддає перевагу корисним формам дозвілля (наприклад, читанню) 

[4 СЗО 2-3.4-1];
 – висловлює та аргументує власну думку, поважаючи позицію інших 

та дослухаючись до спільних рішень [4 СЗО 3-1.4-1].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – пояснює, що таке бібліотека і для чого вона існує [4 ГІО 3-3.3-3];
 – порівнює звичайні й електронні бібліотеки, знаходить спільне й 

відмінне [4 ГІО 3-3.3-3];
 – розповідає про свій досвід відвідування бібліотеки та враження [4 

ГІО 3-3.3-3];
 – аналізує свою домашню бібліотеку дитячих книжок [4 ГІО 3-3.3-4];
 – розмірковує про професії людей, які долучаються до створення ди-

тячої книги [4 ГІО 3-3.3-3];
 – долучається до колективної роботи/проєкту зі створення коміксу, 

елементарного мультфільму (з використанням комп’ютерних про-
грам) чи театральної постановки за сюжетом твору одного з авто-
рів краю [4 ГІО 5-1.3-1].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розпізнає конструкційні матеріали візуально та на дотик [4 ТЕО 1-1.3-1];
 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлення ви-

робу з готових елементів (використання металевих, дерев’яних чи 
пластмасових конструкторів, готових елементів з паперу, пластику, 
деревини, пінопласту тощо для макетування) [4 ТЕО 1-1.3-2];

 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлення ви-
робу (за зразком та за власним задумом), зіставляючи їхні власти-
вості: неткані, природні та інші матеріали [4 ТЕО 1-1.3-3];

 – самостійно виготовляє виріб, застосовуючи технології традиційних та 
сучасних ремесел (витинанка, аплікація, ліплення тощо) [4 ТЕО 2-3.2-3].

Інтегрована тема: КОМПОЗИТОРИ/КОМПОЗИТОРКИ КРАЮ.  
СПІВАЄМО ПРО НАШУ БАТЬКІВЩИНУ РІЗНИМИ МОВАМИ

Тиждень 21 (подорож 17)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Які композитори/композиторки уславили наш край?
 – Як пісні про нашу Батьківщину подорожують світом? 
 – Як передати емоції через музику? Як музика допомагає у скрутні часи?
 – Про що розповів би гімн твого класу?

Пропонований зміст: 
МОВ Займенник. Особові займенники. Змінювання особових займенників 1 і 2 особи за 
відмінками. Складання розповіді про своїх улюблених співаків/співачок, музикантів/музи-
канток, музичні твори. Інтерв’ю з автором.
МАО Звичайні дроби. Утворення звичайного дробу. Читання і запис дробів. Чисельник і 
знаменник дробу.
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Культура добросусідстваК

Д

ПРО Світ музики. Музика і природа. Музичні інструменти моєї країни. Композитори/ком-
позиторки краю. 
СЗО Емоції та вплив на них творів мистецтва. Спів як діяльність, яка приносить задоволен-
ня та користь. Способи зняття втоми за допомогою музики.
ГІО Що твори мистецтва розповідають про минуле? Відомі особи культури і мистецтва 
України та світу з різних історичних періодів.
ТЕО Ліплення з пластиліну первоцвітів.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – з увагою сприймає усні репліки діалогу, пepeпuтyє, уточнює з огля-

ду на ситуацію спілкування [4 ТOB 1-1.1-2];
 – створює самостійні усні висловлення про музичні твори, компо-

зиторів/композиторів, музикантів/музиканток, співаків/співачок 
свого краю, їхні твори [4 ТOB 1-1.6-6];

 – читає подумки та виразно вголос тексти про найдавніших народних 
співців, музикантів, композиторів та митців сучасності [4 ТOB 2-2.1-2];

 – розповідає, про що йдеться в тексті [4 ТOB 2-2.1-3];
 – висловлює припущення про наміри автора тексту, обґрунтовує свої 

думки [4 ТOB 2-2.2-6];
 – описує свої емоції, пережиті під час прослуховування Гімну України 

[4 ТOB 2-2.3-1];
 – добирає необхідну інформацію з різних джерел: шукає ïï у словниках, 

довідниках, енциклопедіях, бібліотеці, інтернеті [4 ТOB 2-2.5-3];
 – зaпиcyє текст (від руки чи за допомого клавіатури — за потреби) в 

темпі, який дає змогу записати власну думку та інформацію з різ-
них джерел [4 ТOB 3-3.1-1];

 – створює тексти зі щоденного життя (запрошення, оголошення, 
афіші тощо) з дотриманням типових ознак жанру [4 ТOB 3-3.1-7];

 – записує свою думку про предмет висловлення, формулює запитан-
ня та відповіді під час письмового спілкування [4 ТOB 3-3.1-3];

 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючись норм літе-
ратурної мови, за потреби звертається до словників [4 ТOB 3-3.1-7];

 – визначає роль елементів форми (голос, музичний супровід, фонові 
шуми, спецефекти тощо) для розуміння змісту [4 ТOB 4-1.4-3].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – знаходить дріб від числа та число за величиною його дробу [4 МАО 

2-4.3-4];
 – розв’язує різними способами проблемну ситуацію, використовую-

чи наявні дані [4 МАО 5-2.3-1].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розповідає про винаходи та винахідників, пояснює вплив їхніх ідей 

на повсякденне життя та збереження довкілля [4 ПРО 3-3.3-1];
 – застосовує предметні моделі, малюнки, схеми, графіки, тексти для 

пояснення явищ і об’єктів природи [4 ПРО 1-2.2-1];
 – готує повідомлення/презентації і представляє їх [4 ПРО 1-2.2-2].

Інтегрована тема: Композитори/композиторки краю...
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Культура добросусідства Модельна навчальна програма (4 клас)К

Д

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – зіставляє пережиті під час прослуховування (виконання) музики чи 

пісні почуття та емоції із власним емоційно-чуттєвим досвідом, пояс-
нює, як емоції впливають на його/її стан та стан інших [4 СЗО 2-3.3-2];

 – пояснює, як музика впливає на здоров’я людини [4 СЗО 2-3.3-6];
 – віддає перевагу корисним формам дозвілля (наприклад, слухання 

музики) [4 СЗО 2-3.4-1];
 – використовує різні способи зняття втоми (наприклад, за допомо-

гою музики) [4 СЗО 2-4.1-2].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розмірковує про цінність розмаїття фольклору різних народів та 

цінність культурного різноманіття краю [4 ГІО 2-7.1-2];
 – цікавиться іншомовними піснями, поширеними в регіоні, й нама-

гається їх співати разом із носіями мов [4 ГІО 5-8.3-5];
 – з повагою ставиться до рідної культури, культури своїх сусідів, 

усього народу України [4 ГІО 3-3.1-2];
 – ідентифікує себе як громадянина/громадянку України [4 ГІО 5-8.3-1].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розпізнає конструкційні матеріали візуально та на дотик [4 ТЕО 1-1.3-1];
 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлення ви-

робу з готових елементів (використання металевих, дерев’яних чи 
пластмасових конструкторів, готових елементів з паперу, пластику, 
деревини, пінопласту тощо для макетування) [4 ТЕО 1-1.3-2];

 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлення ви-
робу (за зразком та за власним задумом), зіставляючи їхні власти-
вості: неткані, природні та інші матеріали [4 ТЕО 1-1.3-3];

 – самостійно виготовляє виріб, застосовуючи технології тради-
ційних та сучасних ремесел (витинанка, аплікація, ліплення 
тощо) [4 ТЕО 2-3.2-3].

Інтегрована тема: ХУДОЖНИКИ ТА ХУДОЖНИЦІ НАШОГО КРАЮ
Тиждень 22 (подорож 18)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Про що розповідають художники/художниці через свої твори?
 – Чим відрізняється зображення на картині від зображення на фотографії?
 – Чому люди створюють графіті/мурали/написи на стінах будівель? 
 – Які художники/художниці мого краю мені відомі?

Пропонований зміст: 
МОВ Слово. Частини мови. Дієслово. Складання розповіді про професію художника, про 
відвідування художнього музею чи виставки.
МАО Істотні ознаки геометричних фігур (трикутник, прямокутник, багатокутник, коло і 
круг; куб, піраміда, паралелепіпед, куля, конус, циліндр). Створення різних конструкцій з 
геометричних фігур. 
ПРО Природа на картинах художників нашого краю. Природа малюнка. Художники та ху-
дожниці нашого краю.
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СЗО Емоції та вплив на них творів мистецтва. Малювання як діяльність, яка прино-
сить задоволення та користь. Способи зняття втоми (наприклад, за допомогою ма-
лювання).
ГІО Що твори мистецтва розповідають про минуле? Відомі особи культури і мистецтва 
України та світу з різних історичних періодів.
ТЕО Художники та художниці нашого краю. Силуети в природі. Створення силуетів тварин 
з паперу для дидактичних ігор.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – з увагою сприймає усні репліки діалогу, пepeпитyє, уточнює з огля-

ду на ситуацію спілкування [4 ТOB 1-1.1-2];
 – ініціює дискусію щодо такого явища, як графіті, мурали, висловлю-

ючи власні погляди і слухаючи інших [4 ТOB 1-1.6-3];
 – розповідає сусіду/сусідці по парті чи у групі, що знає про профе-

сію художника на основі почутого/побаченого/прочитаного [4 ТOB 
1-1.6-6];

 – читає подумки та виразно вголос тексти про творчість деяких мит-
ців і мисткинь свого краю [4 ТOB 2-2.1-2];

 – добирає необхідну інформацію з різних джерел (шукає її у словни-
ках, довідниках, енциклопедіях, бібліотеці, інтернеті) про худож-
ників/художниць рідного краю, їхні твори [4 ТOB 2-2.5-3];

 – добирає і впорядковує потрібну інформацію у вигляді схем [4 ТOB 
2-2.6-3];

 – створює тексти зі щоденного життя (запрошення, оголошення, 
афіші тощо) з дотриманням типових ознак жанру [4 ТOB 3-3.1-3];

 – використовує відповідні емотикони для вираження особистих емо-
цій [4 ТOB 3-3.2-2];

 – визначає роль елементів форми (кольори) для розуміння змісту [4 
ТOB 4-1.4-3];

 – створює прості візуальні медіапродукти (фото, листівка, комікс, 
книжечка, стіннівка, колаж тощо) самостійно та в групі, враховує 
мету й аудиторію [4 ТOB 4-1.7-2];

 – ділиться враженнями від відвідування художнього музею чи ви-
ставки, створює прості аудіовізуальні медіатексти (відеозапис із 
виставки, екскурсії до музею, інтерв’ю) з допомогою вчителя/вчи-
тельки, враховує мету й аудиторію [4 ТOB 4-1.7-3];

 – з’ясовує будову слова; утворює нові слова, пояснює роль закінчень, 
значення префіксів і суфіксів для правильного вживання слів усно 
та на письмі [4 ТOB 5-4.1-1];

 – утворює в процесі мовлення відповідні граматичні форми слів різ-
них частин мови [4 ТOB 5-4.1-4];

 – поширює речення різними членами відповідно до комунікативної 
стратегії [4 ТOB 5-4.1-6];

 – складає та розгадує кросворди з ключовим словом “мистецтво” [4 
ТOB 5-4.2-1].

Інтегрована тема: Художники та художниці нашого краю...
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Культура добросусідства Модельна навчальна програма (4 клас)К

Д

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – упорядковує та узагальнює об’єкти навколишнього світу за однією 

або декількома ознаками [4 МАО 1-4.1-1];
 – порівнює та класифікує об’єкти навколишнього світу за однією або 

декількома ознаками [4 МАО 1-4.1-2];
 – моделює геометричні фігури з підручного матеріалу [4 МАО 4-4.6-1];
 – виконує додавання і віднімання іменованих чисел, множення і ді-

лення на одноцифрове число іменованих чисел [4 МАО 3-1.2-9].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розповідає про винаходи художників, пояснює вплив їхніх ідей на 

повсякденне життя та збереження довкілля [4 ПРО 3-3.3-1];
 – відповідально діє в природі [4 ПРО 2-3.1-1];
 – визначає важливість того, що вивчає про довкілля [4 ПРО 2-3.1-2];
 – висловлює свою думку стосовно того, що вивчає про довкілля, об-

ґрунтовує її [4 ПРО 2-3.1-3];
 – пояснює взаємозв’язки між об’єктами живої і неживої природи [4 

ПРО 2-3.1-4];
 – порівнює природні об’єкти за розміром, масою, кількістю тощо [4 

ПРО 1-4.3-1];
 – описує властивості об’єктів дослідження [4 ПРО 1-1.5-1];
 – встановлює зв’язки між об’єктами і явищами природи [4 ПРО 1-1.5-2];
 – з’ясовує, за яких умов відбуваються зміни [4 ПРО 1-1.5-3].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – зіставляє пережиті під час перегляду творів мистецтва почуття та 

емоції із власним емоційно-чуттєвим досвідом, пояснює, як емоції 
впливають на його/її стан та стан інших [4 СЗО 2-3.3-2];

 – пізнає себе і навколишній світ через сприйняття творів мистецтва, 
пояснює, як твори мистецтва впливають на здоров’я людини [4 
СЗО 2-3.3-6];

 – віддає перевагу корисним формам дозвілля (наприклад, малюван-
ню) [4 СЗО 2-3.4-1];

 – використовує різні способи зняття втоми (наприклад, за допомо-
гою малювання) [4 СЗО 2-4.1-2].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – називає художників рідного краю [4 ГІО 5-1.1-1];
 – усвідомлює значення національної і світової культурної спадщини 

для збагачення власного духовного світу [4 ГІО 5-1.3-3];
 – відвідує виставки та художні музеї, дотримується правил поведін-

ки [4 ГІО 2-7.2-3];
 – ініціює або бере участь у підготовці й проведенні виставки малюн-

ків, картин своїх однокласників та однокласниць та їхніх батьків у 
своєму класі чи школі [4 ГІО 2-7.1-6];

 – розмірковує й дискутує в класі щодо того, навіщо “прикрашати” 
будівлі свого населеного пункту графіті та написами на стінах; про 
теми муралів, які можна запропонувати зробити у своїй громаді [4 
ГІО 1-6.2-4].
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Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – самостійно виконує знайомі технологічні операції з конструкцій-

ними матеріалами (використання паперу, ниток, тканини, природ-
ного матеріалу, пластиліну, пласких матеріалів; склеювання, скла-
дання, зв’язування тощо) [4 ТЕО 1-1.1-4];

 – спільно з дорослими чи самостійно розраховує приблизну кількість 
необхідних ресурсів для виготовлення виробу [4 ТЕО 4-3.1-1];

 – самостійно робить припущення про потрібну кількість матеріалів 
для виконання простого завдання [4 ТЕО 4-3.1-2];

 – самостійно дотримується безпечних прийомів праці під час вико-
ристання інструментів та пристосувань (використання клею, ін-
струментів та пристосувань з гострими частинами) [4 ТЕО 2-4.3-1];

 – задумує об’єкт праці для виготовлення[4 ТЕО 1-1.1-1];
 – прогнозує результат власної діяльності[4 ТЕО 1-1.1-2].

Інтегрована тема: ОРНАМЕНТИ РІЗНИХ КУЛЬТУР У ДАВНИНУ  
ТА В СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ КРАЮ

Тиждень 23 (подорож 19)
Як розшифрувати орнамент?

 – Що є спільного і відмінного в орнаментах різних культур нашого краю?
 – Про що “розповів би” твій авторський орнамент?

Пропонований зміст: 
МОВ Розвиток мовлення. Текст-пояснення процесу, явища.
МАО Істотні ознаки геометричних фігур (трикутник, прямокутник, багатокутник, коло і 
круг; куб, піраміда, паралелепіпед, куля, конус, циліндр). Створення різних конструкцій з 
геометричних фігур. 
ПРО Окремі рослини і тварини краю. Вплив довкілля на організм рослин і тварин. Знайом-
ство з відображенням флори і фауни в сучасному мистецтві краю та в давнину.
СЗО Зміни, спричинені діями людей у культурному контексті. Матеріальні цінності (влас-
ні, своєї родини, школи, міста). Способи зняття втоми (за допомогою створення авторсько-
го орнаменту).
ГІО Що споруди, твори мистецтва розповідають про минуле? Відомі особи культури і мис-
тецтва України та світу з різних історичних періодів.
ТЕО Орнаменти різних культур у давнину та в сучасному мистецтві краю. Створення орна-
ментів у техніці витинанки.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – вступає і підтримує діалог на теми, пов’язані з орнаментами, їхні-

ми видами, використанням у давнину та в житті сучасної людини 
[4 ТOB 1-1.6-1];

 – наводить аргументи на захист власної думки та ілюструє її прикла-
дами [4 ТOB 1-1.6-2];

 – розповідає (докладно, стисло або вибірково), про що йдеться в тек-
сті [4 ТOB 2-2.1-3];

Інтегрована тема: Орнаменти різних культур у давнину...
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 – відтворює фактичну інформацію з тексту [4 ТOB 2-2.1-6];
 – зіставляє прочитане із власним життєвим досвідом [4 ТOB 2-2.1-9];
 – добирає та створює ілюстративний матеріал до художнього тексту 

про орнаменти різних культур нашого краю [4 ТOB 2-2.6-1];
 – визначає мету мультфільму про вишивку – винахід українців, по-

яснює, кому він адресований, виокремлює цікаву для себе інформа-
цію [4 ТOB 4-1.4-1];

 – визначає правдоподібність описаних подій i тверджень з медіатек-
сту, виходячи з власного досвіду [4 ТOB 4-1.4-2];

 – пояснює, чи змінилося під впливом медіатексту власне уявлення 
або думки про предмет повідомлення і як саме [4 ТOB 4-1.5-4];

 – вправно будує речення, зважаючи на мету висловлювання [4 ТOB 
5-4.1-5];

 – поширює речення різними членами відповідно до комунікативної 
стратегії [4 ТOB 5-4.1-6].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – розпізнає і класифікує за істотними ознаками геометричні фігури, 

визначає їхні елементи [4 МАО 4-4.5-1];
 – визначає знайомі геометричні фігури у фігурах складної конфігу-

рації, на предметах навколишнього середовища, малюнках [4 МАО 
4-4.5-3]; 

 – моделює геометричні фігури з підручного матеріалу [4 МАО 4-4.6-1].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – порівнює природні об’єкти за розміром, масою, кількістю тощо [4 

ПРО 1-4.3-1];
 – визначає ознаки живого в рослин, тварин і грибів [4 ПРО 1-4.3-2];
 – формулює проблему, визначає відоме і невідоме в ній [1 ПРО 1-4.2-1];
 – знаходить шляхи вирішення проблеми й вирішує її [4 ПРО 1-4.2-2];
 – добирає докази правильності суджень [4 ПРО 1-4.2-3].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – віддає перевагу корисним формам дозвілля (наприклад, створення 

орнаментів) [4 СЗО 2-3.4-1];
 – використовує різні способи зняття втоми (за допомогою створення 

авторського орнаменту) [4 СЗО 2-4.1-2];
 – прагне шукати і пропонувати нові ідеї щодо створення різних видів 

орнаментів для виробів із глини, дерева, каменю, металу, тканини, 
шкіри тощо, аналізує, якого успіху досягнуто у виконанні завдання 
і які були труднощі [4 СЗО 3-2.2-2];

 – поводиться дбайливо з матеріальними цінностями (власними, сво-
єї родини, школи, міста) [4 СЗО 3-2.3-2].                                                                 

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розмірковує про різні символи і знаки, зашифровані в орнаменті [4 

ГІО 3-3.1-5];
 – пробує “читати” орнаменти народної вишивки [4 ГІО 3-3.1-5];
 – усвідомлює значення національної і світової культурної спадщини 

для збагачення власного духовного світу [4 ГІО 3-2.1].
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Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – самостійно виконує знайомі технологічні операції з конструкцій-

ними матеріалами (використання паперу, ниток, тканини, природ-
ного матеріалу, пластиліну, пласких матеріалів; склеювання, скла-
дання, зв’язування тощо) [4 ТЕО 1-1.1-4];

 – спільно з дорослими чи самостійно розраховує приблизну кількість 
необхідних ресурсів для виготовлення виробу [4 ТЕО 4-3.1-1];

 – самостійно робить припущення про потрібну кількість матеріалів 
для виконання простого завдання [4 ТЕО 4-3.1-2];

 – самостійно дотримується безпечних прийомів праці під час вико-
ристання інструментів та пристосувань (використання клею, ін-
струментів та пристосувань з гострими частинами) [4 ТЕО 2-4.3-1];

 – задумує об’єкт праці для виготовлення [4 ТЕО 1-1.1-1];
 – прогнозує результат власної діяльності [4 ТЕО 1-1.1-2].

Інтегрована тема: ЛЯЛЬКИ Й ЛЯЛЬКОВІ ТЕАТРИ. МУЛЬТФІЛЬМИ  
І ТВОРИ КІНОМИСТЕЦТВА

Тиждень 24–25 (подорож 20)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Чому діти граються ляльками? 
 – Як “працюють” у виставі театральні ляльки?
 – Які бувають лялькові театри?
 – Як люди різних професій створюють мультфільм?
 – Як виник кінематограф? 
 – Про що б ти розповів(-ла) у власному мульт- чи кінофільмі?

Пропонований зміст: 
МОВ Змінювання дієслів за часами. Оповідання. Запитання до автора. 
МАО Довжина. Одиниці вимірювання довжини: мм, см. Запис результатів вимірювання 
величин. Розв’язання прямих та обернених задач різних типів, що виникають із повсяк-
денних життєвих ситуацій (наприклад, обчислення необхідної кількості матеріалу для ви-
готовлення одягу для ляльки).
ПРО Ляльки та лялькові театри. Створення ляльок. Виникнення кінематографу і муль-
тфільму. Художні та мультиплікаційні фільми, зроблені на українських студіях.
СЗО Якості та здібності, необхідні для різних видів роботи (створення мультфільму, кіно-
фільму, виготовлення ляльки). Співпраця в команді для створення мультфільму, кінофільму.
ГІО Відомі особи культури і мистецтва України та світу з різних історичних періодів. Що 
споруди, твори мистецтва розповідають про минуле?
ТЕО Ляльки в різних країнах світу. Виготовлення ляльок з використанням тканин і ниток.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – обговорює усне повідомлення про ляльку в парі або групі для по-

шуку додаткових аргументів або спростування наведених [4 ТOB 
1-1.1-3];

 – зіставляє почуте з власним досвідом [4 ТOB 1-1.1-4];

Інтегрована тема: Ляльки й лялькові театри...
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 – передає зміст повідомлення за допомогою асоціативних схем [4 
ТOB 1-1.2-2];

 – створює власне висловлення про ляльковий театр, театральних ля-
льок на основі почутого/побаченого/прочитаного [4 ТOB 1-1.6-6];

 – описує свої емоції, пережиті під час перегляду вистави [4 ТOB 
2-2.3-1];

 – добирає необхідну інформацію з різних джерел (шукає її у словни-
ках, довідниках, енциклопедіях, бібліотеці, інтернеті) про художні 
та мультиплікаційні фільми, зроблені на українських студіях [4 
ТOB 2-2.5-3];

 – добирає та створює ілюстративний матеріал до тексту про види те-
атральних ляльок [4 ТOB 2-2.6-1];

 – визначає мету мультфільму, пояснює, кому він адресований [4 ТOB 
4-1.4-1];

 – створює прості візуальні медіапродукти (книжечка, колаж, лепбук) 
про автора улюбленого мультфільму [4 ТOB 4-1.7-2];

 – добирає, працюючи в групі, аудіосупровід до вистави серед запро-
понованих музичних фрагментів [4 ТOB 6-2.3-2];

 – створює, працюючи в групі, п’єсу на основі відомого твору (інсцені-
зована казка, казка, казка на новий лад тощо) [4 ТOB 6-2.7-1];

 – імпровізує, використовуючи голос і мову тіла (міміку, жести, поста-
ву, рухи) для виконання запропонованої/обраної ролі, подає варі-
анти несловесних засобів (міміка, жести, постава, рухи) і пояснює, 
чому обраний один із них [4 ТOB 6-2.7-2];

 – створює, працюючи в групі, фотозвіт для шкільної газети чи сайту 
про підготовку мультфільму, вистави або про мультфільм, виставу 
[4 ТOB 6-3.1-2];

 – створює в групі театральну програмку, запрошення [4 ТOB 6-3.1-3].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – користується годинником і календарем для відстеження та плану-

вання подій свого життя [4 МАО 3-1.2-1]; 
 – знаходить дріб від числа та число за величиною його дробу [4 МАО 

2-4.3-4];
 – виконує додавання і віднімання іменованих чисел, множення і ді-

лення на одноцифрове число іменованих чисел, поданих в одини-
цях вимірювання вартості і часу [4 МАО 3-1.2-9].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – аналізує умови та послідовність кроків, здійснюючи дослідження[4 

ПРО 1-1.6-1];
 – застосовує відповідні матеріали, засоби, обладнання, прилади [4 

ПРО 1-1.4-2];
 – виготовляє моделі для досліджень [4 ПРО 1-1.4-3];
 – порівнює різні методи дослідження [4 ПРО 1-1.6-2];
 – виявляє причини невдач і пропонує шляхи їхнього виправлення 

[4 ПРО 1-1.6-3];
 – оцінює чинники, які привели до успіху [4 ПРО 1-1.6-4].
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Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – аналізує зусилля на шляху до успіху на прикладах відомих людей 

(мультиплікаторів, акторів) [4 СЗО 3-2.2-3];
 – ділиться враженнями від побаченого і почутого в театрі, кіно-

театрі, пояснює, як позитивні емоції впливають на життя лю-
дини [4 СЗО 3-3.4-2];

 – розповідає, навіщо люди ходять до театрів та в кіно, складає пере-
лік речей, необхідних для життя, і тих, від яких можна відмовити-
ся [4 СЗО 3-4.3-2];

 – працює у групі, розуміючи важливість досягнення спільного ре-
зультату [4 СЗО 3-4.7-3].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розмірковує над тим, люди яких професій працювали над створен-

ням мультфільму або кінофільму [4 ГІО 4-5.1-1];
 – дотримується правил поведінки в театрі та інших місцях відпочин-

ку [4 ГІО 2-2.3-2];
 – цінує культурне розмаїття в галузі кіномистецтва [4 ГІО 2-7.1-4].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – створює та оздоблює виріб, дотримуючись логічної послідовності, 

за зразком чи власним задумом із різних конструкційних матеріа-
лів та повторно використовуючи матеріали[4 ТЕО 1-1.4-5];

 – самостійно створює виріб за зразком (шаблоном) та власним за-
думом із використанням паперу, картону, ниток, природних ма-
теріалів (предметні та сюжетні аплікації з природного матеріалу, 
нескладні сюжетні композиції, вироби в техніці оригамі, макети 
виробів зі штучних матеріалів та картону, вироби об’ємної форми 
з паперу) [4 ТЕО 1-1.4-6].

Інтегрована тема: ЗАСОБИ ПЕРЕДАЧІ І ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ  
В ДАВНИНУ І СЬОГОДНІ

Тиждень 26 (подорож 21)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Звідки ми дістаємо інформацію?
 – Чому потрібно перевіряти достовірність інформації?
 – Як плітки шкодять дружбі та спілкуванню?
 – Чим пошта корисна людям?

Пропонований зміст: 
МОВ Розвиток мовлення. Новина.
МАО Зчитування даних з таблиць, схем, діаграм. Використання інформації, яка 
представлена в різних формах, для відповіді на запитання, які виходять за межі 
безпосереднього зчитування даних. Дослідження різних шляхів розв’язування про-
блемної ситуації та добір доцільного.
ПРО Людина та інформація. Передача і джерела інформації в давнину й сьогодні. Пристрої 
для пошуку і здобуття інформації природознавчого змісту.

Інтегрована тема: Засоби передачі і джерела...
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СЗО Вплив засобів масової інформації на почуття, поведінку, настрій. Корисні та шкідливі 
впливи на вибір безпечної поведінки різних джерел інформації. Мережа Інтернет та без-
пека. Протидія небажаним пропозиціям. Вплив реклами на вибір товарів. Роль реклами у 
споживанні послуг та продукції.
ГІО Що можна довідатися про історію від дорослих? Як шукати інформацію про минуле і 
перевіряти її достовірність? Українські та іноземні винахідники.
ТЕО Предметні та сюжетні аплікації з використанням тканин і ниток.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – обговорює усне повідомлення про засоби передачі і джерела інфор-

мації в давнину і сьогодні в парі або групі для пошуку додаткових 
аргументів або спростування наведених [4 ТOB 1-1.1-3];

 – зіставляє почуте з власним досвідом [4 ТOB 1-1.1-4];
 – виокремлює інформацію для створення власного висловлення про 

Укрпошту, Нову пошту [4 ТOB 1-1.3-1];
 – наводить аргументи на захист власної думки та ілюструє її прикла-

дами [4 ТOB 1-1.6-2]; 
 – ініціює дискусію про небезпеки під час передачі інформації, ви-

словлюючи власні погляди i слухаючи інших [4 ТOB 1-1.6-3];
 – у дружелюбній формі висловлює своє ставлення до думок інших 

учасників дискусії [4 ТOB 1-1.6-4];
 – добирає словесні й несловесні засоби для передачі інформації [4 

ТOB 1-1.7-1];
 – добирає необхідну інформацію з різних джерел: шукає її у словниках, 

довідниках, енциклопедіях, бібліотеці, інтернеті [4 ТOB 2-2.5-3];
 – систематизує та узагальнює необхідну інформацію у вигляді схем 

[4 ТOB 2-2.6-3];
 – створює повідомлення для інтернет-спілкування, дотримуючися 

норм етикету онлайнового спілкування (нетикету) [4 ТOB 3-3.2-1];
 – використовує відповідні емотикони для вираження особистих емо-

цій [4 ТOB 3-3.2-2];
 – складає ребуси до слова “інформація” [4 ТOB 5-4.2-1].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – розв’язує життєві ситуації, які розв’язуються математичним шля-

хом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі різними спосо-
бами з опорою на прості математичні моделі [4 МАО 5-1.2-2];

 – порівнює іменовані числа, подані в одиницях довжини, маси, міст-
кості (об’єму), часу, температури, вартості [4 МАО 3-1.2-6]; 

 – перетворює іменовані числа, виражені в одиницях двох наймену-
вань [4 МАО 3-1.2-7]; 

 – застосовує співвідношення між одиницями вимірювання величин під 
час розв’язування практично зорієнтованих задач [4 МАО 3-1.2-8];

 – виконує додавання і віднімання іменованих чисел, множення і ді-
лення на одноцифрове число іменованих чисел, поданих в одини-
цях вимірювання довжини маси, вартості і часу [4 МАО 3-1.2-9].
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Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – пропонує та обґрунтовує власну ідею розв’язання проблеми [4 ПРО 

3-4.4-1];
 – перевіряє свою ідею різними способами [4 ПРО 3-4.4-2];
 – правильно використовує пристрої для пошуку і здобуття інформа-

ції природознавчого змісту [4 ПРО 1-2.1-1];
 – самостійно добирає та поширює необхідну інформацію природо-

знавчого змісту [4 ПРО 1-2.1-2];
 – порівнює інформацію природничого змісту з відомих їй/йому та 

запропонованих джерел [4 ПРО 1-2.1-3];
 – перевіряє достовірність інформації природничого змісту [4 ПРО 

1-2.1-4].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – пояснює важливість інформації для людини, аналізує корисні та 

шкідливі впливи (ЗМІ, соцмережі, інтернет тощо) на вибір безпеч-
ної поведінки [4 СЗО 1-3.3-1];

 – розмірковує над цінністю інформації, над відповідальністю за ство-
рення або поширення неперевіреної чи неправдивої інформації, 
аналізує вплив засобів масової інформації на почуття, поведінку, 
настрій [4 СЗО 2-3.3-3];

 – визначає способи впливу засобів масової інформації на вибір здоро-
вої поведінки [4 СЗО 2-3.3-7];

 – вирізняє інформацію, корисну для збереження здоров’я, на паку-
ваннях та етикетках (складники, дата виготовлення, термін при-
датності тощо) [4 СЗО 2-4.2-1];

 – розуміє необхідність критичного ставлення до інформації, а також 
її перевірки за допомогою різних джерел інформації, визначає до-
стовірні джерела інформації про харчування [4 СЗО 2-4.2-2].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – пояснює, як у давнину люди зберігали і передавали інформацію [4 

ГІО 3-3.1-1];
 – порівнює давні і сучасні способи та засоби передачі інформації [4 

ГІО 3-3.1-1];
 – розповідає про літописи та літописців, сімейні архіви, фотографії, 

щоденники, травелоги в соціальних мережах тощо [4 ГІО 5-1.1-1].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – створює та оздоблює виріб, дотримуючись логічної послідовності, 

за зразком чи власним задумом із різних конструкційних матеріа-
лів та повторно використовуючи матеріали[4 ТЕО 1-1.4-5];

 – самостійно створює виріб за зразком (шаблоном) та власним за-
думом із використанням паперу, картону, ниток, природних ма-
теріалів (предметні та сюжетні аплікації з природного матеріалу, 
нескладні сюжетні композиції, вироби в техніці оригамі, макети 
виробів зі штучних матеріалів та картону, вироби об’ємної форми 
з паперу) [4 ТЕО 1-1.4-6].

Інтегрована тема: Засоби передачі і джерела...
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Інтегрована тема: ЯК ЧИТАТИ МЕДІАТЕКСТ І ПРАЦЮВАТИ З ІНФОРМАЦІЄЮ
Тиждень 27–28 (подорож 22)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Навіщо люди придумали газету?
 – Якими якостями володіє медіаграмотна людина?
 – Як інформація подорожує світом?
 – Як створюється газета?
 – Про що б ти написав(-ла) у своїй газеті?

Пропонований зміст: 
МОВ Службові частини мови. Прийменник. Сполучник. Розвиток мовлення. 
Текст-розповідь.
МАО Зчитування даних з таблиць, схем, діаграм. Використання інформації, представле-
ної в різних формах, для відповіді на запитання, які виходять за межі безпосереднього 
зчитування даних. Дослідження різних шляхів розв’язування проблемної ситуації та добір 
доцільного.
ПРО Україна на карті світу. Карта України як джерело інформації. Вчимося читати карту. 
Газета як винахід людства.
СЗО Корисні та шкідливі впливи ЗМІ на вибір безпечної поведінки. Якості, якими володіє 
медіаграмотна людина.
ГІО Що можна довідатися про історію від дорослих? Як шукати інформацію про минуле і 
перевіряти її достовірність? Українські та іноземні винахідники.
ТЕО Використання технологічних карт, графічних зображень, малюнків для створення ма-
кета газети “Розкажи про Україну”.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розповідає про газети, які читають у родині; наводить аргу-

менти на захист власної думки та ілюструє її прикладами [4 
ТOB 1-1.6-2];

 – створює власне висловлення на основі почутого/побаченого/ про-
читаного, що таке газета, навіщо її придумали, що вона може зро-
бити [4 ТOB 1-1.6-6];

 – розрізняє в тексті факти i судження, знаходить між ними зв’язок 
[4 ТOB 2-2.2-5];

 – розпізнає стиль тексту i пояснює, як він впливає на сприймання 
інформації [4 ТOB 2-2.2-9];

 – оцінює правдоподібність описаних подій i тверджень із тексту, спи-
раючись на свої уявлення про світ i власний досвід [4 ТOB 2-2.4-1];

 – систематизує та узагальнює інформацію про те, як робиться газета, 
про професії людей, які працюють у газеті [4 ТOB 2-2.6-3];

 – узагальнює, систематизує, класифікує інформацію з тексту про 
маршрут подорожі [4 ТOB 2-2.6-3];

 – визначає, чи відповідає створений текст меті, перевіряє грамот-
ність написаного [4 ТOB 3-3.3-1];
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 – удосконалює власний письмовий текст, знаходить і виправляє по-
милки, редагує зміст тексту [4 ТOB 3-3.3-2];

 – висловлює за підтримки вчителя поради щодо можливого вдоско-
налення тексту [4 ТOB 3-3.3-4];

 – створює, працюючи в групі, газету про подорож, ураховує мету й 
аудиторію; oпиcyє враження від змісту i форми медіатексту [4 ТOB 
4-2.4-1];

 – створює повідомлення для газети, вправно будуючи речення, зва-
жаючи на мету висловлювання [4 ТOB 5-4.1-5];

 – експериментує із власними текстами, стилізує їх, наприклад тран-
сформуючи речення, додаючи епітети, порівняння тощо [4 ТOB 
5-4.2-3];

 – розпізнає уривок із власного тексту серед запропонованих уривків 
і пояснює характерні ознаки власного мовлення [4 ТOB 5-4.2-4].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – читає, знаходить, аналізує, порівнює інформацію, подану в табли-

цях, графіках, на схемах, діаграмах [4 МАО 5-1.2-1];
 – описує проблемні життєві ситуації, які ґрунтуються на конкретних 

даних, за допомогою групи величин, пов’язаних між собою [4 МАО 
5-1.2-2];

 – добирає дані, необхідні й достатні для розв’язання проблемної си-
туації [4 МАО 5-2.3-1];

 – розв’язує різними способами проблемну ситуацію, використовую-
чи наявні дані [4 МАО 5-2.3-3].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – визначає сторони горизонту [4 ПРО 1-4.1-2];
 – читає (тлумачить) план і карту [4 ПРО 1-4.1-3];
 – застосовує предметні моделі, малюнки, схеми, графіки, тексти для 

пояснення явищ і об’єктів природи [4 ПРО 1-2.2-1]; 
 – готує повідомлення/презентації і представляє їх [4 ПРО 1-2.2-2];
 – використовує матеріали (пластмасу, гуму, скло, метал, папір) відпо-

відно до їхніх властивостей [4 ПРО 3-3.2-2].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – відповідально та екологічно використовує можливості соцме-

реж, пояснює важливість інформації для людини, аналізує 
корисні та шкідливі впливи ЗМІ на вибір безпечної поведінки 
[4 СЗО 1-3.3-1];

 – розмірковує над цінністю інформації, над відповідальністю за ство-
рення або поширення неперевіреної чи неправдивої інформації, 
аналізує вплив засобів масової інформації на почуття, поведінку, 
настрій [4 СЗО 2-3.3-3];

 – вчиться критично ставитися до інформаційного повідомлення, ви-
значає достовірні джерела інформації (наприклад, про харчуван-
ня) [4 СЗО 2-4.2-2];

Інтегрована тема: Як читати медіатекст
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 – висловлює та аргументує власну думку щодо прослуханих/перегля-
нутих простих медіатекстів (світлини, мультфільми, комп’ютерні 
ігри, реклама тощо), поважаючи позицію інших та дослухаючись 
до спільних рішень [4 СЗО 3-1.4-1];

 – створює самостійно або разом з однолітками інформаційне пові-
домлення, новину або часопис, працює у групі, розуміючи важли-
вість досягнення спільного результату [4 СЗО 3-4.7-3].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – обговорює різні наслідки використання інформаційних технологій 

у школі, на вулиці, вдома тощо [4 ГІО 3-3.3-3];
 – обстоює своє право на самовираження [4 ГІО 1-6.2-1].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – читає, розуміє та аналізує графічні зображення схем, дотримується 

їх у процесі роботи (використання технологічних карт, графічних 
зображень, малюнків) [4 ТЕО 2-1.2-1];

 – розмічає прямі лінії на папері і картоні [4 ТЕО 2-1.2-2];
 – виконує прості геометричні побудови за зразком чи творчим заду-

мом [4 ТЕО 2-1.2-3];
 – економно використовує матеріали під час виготовлення виробу [4 

ТЕО 2-3.2-1].

Інтегрована тема: НАШ КРАЙ ГОСТИННИЙ. ТУРИЗМ У РЕГІОНІ
Тиждень 29 (подорож 23)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Чому люди подорожують?
 – Чим приваблює туристів наш край?
 – Як не загубитися під час подорожі?
 – Як скласти маршрут подорожі?

Пропонований зміст: 
МОВ Вигук. Розвиток мовлення. Текст-розповідь з елементами опису “Наш гостинний край”.
МАО Опис та складання маршрутів для подорожей, пов’язаних з напрямом і поворотом.
ПРО Туристичні маршрути України. Визначні місця різних регіонів України.
СЗО Потреби, бажання, інтереси та цілі. Різні способи використання свого часу. Раціональ-
ність покупки (корисність та ціна).
ГІО Історичні та культурні пам’ятки рідного краю. Хто їх створив? Способи мандрування. 
Українські та іноземні мандрівники і першовідкривачі.
ТЕО Створення лепбуку “Мій край гостинний”.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – вступає і підтримує діалог про туризм у регіоні [4 ТOB 1-1.6-1];
 – розповідає, чим приваблює туристів наш регіон, наводить ар-

гументи на захист власної думки та ілюструє її прикладами [4 
ТOB 1-1.6-2];



241

Культура добросусідстваК

Д

 – створює власне висловлення на основі почутого/побаченого/про-
читаного, обговорює в парі (групі), люди яких професій працюють 
у туристичній галузі [4 ТOB 1-1.6-6]; 

 – добирає необхідну інформацію з різних джерел: шукає ïï у слов-
никах, довідниках, енциклопедіях, бібліотеці, інтернеті [4 ТOB 
2-2.5-3];

 – узагальнює, систематизує, класифікує інформацію з тексту у ви-
гляді таблиць, схем, працюючи у групі, розробляє короткотривалі 
екскурсійні маршрути населеним пунктом, у якому живе [4 ТOB 
2-2.6-3];

 – створює власний текст, використовуючи елементи кількох прочи-
таних текстів про цікаві заходи, свята, фестивалі, що проходять у 
регіоні [4 ТOB 2-2.7-3];

 – зaпиcyє текст (від руки чи за допомогою клавіатури — за потреби) 
в темпі, який дає змогу записати власну думку та інформацію з різ-
них джерел [4 ТOB 3-3.1-1];

 – створює тексти зі щоденного життя (запрошення на екскурсію, ого-
лошення про екскурсію, правила поведінки, яких потрібно дотри-
муватися під час екскурсії) з дотриманням типових ознак жанру [4 
ТOB 3-3.1-3];

 – створює повідомлення для інтернет-спілкування, дотримуючись 
норм етикету онлайнового спілкування (нетикету) [4 ТOB 3-3.2-1];

 – використовує відповідні емотикони для вираження особистих емо-
цій [4 ТOB 3-3.2-2];

 – визначає, чи відповідає створений текст меті, перевіряє грамот-
ність написаного [4 ТOB 3-3.3-1];

 –  визначає мету простого медіатексту (усна реклама, аудіокнига, ві-
део), пояснює, кому він адресований [4 ТOB 4-1.4-1];

 – створює прості аудіальні медіапродукти (презентує роботу групи, 
робить оголошення зі сцени, повідомляє новини через гучномо-
вець тощо) самостійно та в групі [4 ТOB 4-1.7-1];

 – працюючи в групі чи самостійно, створює прості візуальні ме-
діапродукти (книжечка, стіннівка, колаж, лепбук) про профе-
сії людей, які працюють у туризмі, враховує мету й аудиторію 
[4 ТOB 4-1.7-2];

 – обґрунтовує пунктограми (у межах вивченого) для правильного 
оформлення висловлення на письмі [4 ТOB 5-4.1-8].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – описує і складає маршрути для подорожей, використовуючи відпо-

відну математичну лексику, знаки, пов’язані з напрямом і поворо-
том [4 МАО 4-4.4-1]; 

 – переміщується (реально і віртуально) визначеним маршрутом [4 
МАО 4-4.4-2];

 – використовує різні мірки для вимірювання величин і записує ре-
зультати вимірювання величин, використовуючи одиниці вимірю-
вання та співвідношення між ними [4 МАО 3-4.7-1];

 – оперує грошима в ситуації купівлі-продажу [4 МАО 3-1.2-2].

Інтегрована тема: Наш край гостинний. Туризм у регіоні
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Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – орієнтується на місцевості за Сонцем, компасом, місцевими озна-

ками [4 ПРО 1-4.1-1];
 – визначає сторони горизонту [4 ПРО 1-4.1-2];
 – читає (тлумачить) план і карту [4 ПРО 1-4.1-3];
 – застосовує предметні моделі, малюнки, схеми, графіки, тексти для 

пояснення явищ і об’єктів природи[4 ПРО 1-2.2-1]; 
 – готує повідомлення/презентації і представляє їх [4 ПРО 1-2.2-2];
 – пропонує та обґрунтовує власну ідею розв’язання проблеми[4 ПРО 

3-4.4-1];
 – перевіряє свою ідею різними способами [4 ПРО 3-4.4-2].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – цікавиться, які можливості для активного відпочинку має рідний 

край, здійснює пошук відповідної інформації; аналізує якість свого 
життя за деякими фізичними ознаками (активність, утома, відпо-
чинок, сон тощо) [4 C3O 3-3.4-1];

 – планyє власний режим розумової праці та відпочинку [4 C3O 3-4.1-1];
 – пропонує ідеї для розвитку туристичного потенціалу регіону; оці-

нює раціональність подорожі, орієнтуючись на ïï корисність та ціну 
[4 C3O 3-4.5-1];

 – розробляє елементарні одноденні екскурсійні маршрути для своєї 
родини, однокласників/однокласниць, іноземних гостей; пpoпoнyє 
рішення щодо економії грошей, матеріальних цінностей та при-
родних ресурсів [4 C3O 3-4.5-3].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розповідає, навіщо за старих часів і сьогодні люди приїздять до на-

шого регіону [4 ГІО 3-2.1-2];
 – розмірковує над тим, люди яких професій працюють у туристичній 

індустрії [4 ГІО 3-2.1-2];
 – дотримується правил поведінки й техніки безпеки під час пішохід-

них та автобусних екскурсій [4 ГІО 3-2.1-4];
 – демонструє повагу до інших та позитивне ставлення до етно-

культурних відмінностей, відкритість до культурного різнома-
ніття; використовує засоби мистецтв (вірш, сценка, малюнок 
тощо) для вираження свого ставлення до історичної події/по-
статі [4 ГІО 5-4.2-2].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – читає, розуміє та аналізує графічні зображення схем, дотримується 

їх у процесі роботи (використання технологічних карт, графічних 
зображень, малюнків) [4 ТЕО 2-1.2-1];

 – розмічає прямі лінії на папері і картоні [4 ТЕО 2-1.2-2];
 – виконує прості геометричні побудови за зразком чи творчим заду-

мом [4 ТЕО 2-1.2-3];
 – економно використовує матеріали під час виготовлення виробу [4 

ТЕО 2-3.2-1].
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Інтегрована тема: МИ – ПРИВІТНІ ГОСПОДАРІ/ГОСПОДИНІ ТА ГОСТИННІ ДРУЗІ
Тиждень 30 (подорож 24)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Як у твоїй родині приймають гостей?
 – Яку людину вважають гостинною?
 – Які традиції гостинності є в різних культурах нашого краю? 

 Пропонований зміст: 
МОВ Словосполучення і речення. Розвиток мовлення. Запрошення на свято.
МАО Розв’язання прямих та обернених задач різних типів, які виникають із повсякденних 
життєвих ситуацій, що містять групи пов’язаних між собою величин. Життєві ситуації, які 
розв’язуються математичним шляхом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі, їхнє 
розв’язання різними способами з опорою на прості математичні моделі.
ПРО Традиції гостинності в різних культурах мого краю. Гостинність природи. Правила 
поведінки в природі.
СЗО Повага до інших осіб, їхнього походження в різних ситуаціях. Поведінка, зорієнтована 
на закони доброчинності.
ГІО Держави-сусідки України. Хто живе поряд з тобою? Правила гостинності в різних куль-
турах. 
ТЕО Знайомство з техніками виготовлення поробок у різних культурах шашого краю. Ви-
готовлення виробу (за зразком та за власним задумом), зіставляючи їхні властивості: па-
пір, пластилін, полімерна глина чи солоне тісто, тканина, нитки; неткані, природні та інші 
матеріали.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – складає усне висловлення про традиції приймати гостей у родині 

[4 ТOB 1-1.6-6];
 – читає подумки та виразно вголос тексти про традиції гостинності 

в регіоні [4 ТOB 2-2.1-2];
 – зіставляє прочитане із власним життєвим досвідом [4 ТOB 2-2.1-9];
 – формулює під час i після читання тексту запитання для можливої 

дискусії [4 ТOB 2-2.2-7];
 – складає письмове висловлення про якості гостинної людини [4 

ТOB 3-3.1-2];
 – на основі прочитаного розповідає про основні правила європей-

ського етикету [4 ТOB 2-2.2-7];
 – висловлює свій погляд на предмет обговорення [4 ТOB 1-1.6-6];
 – узагальнює, систематизує, класифікує інформацію з тексту про 

гостинність [4 ТOB 6-2.7-1];
 – вправно будує речення, зважаючи на мету висловлювання [4 ТOB 

5-4.1-5];
 – записує рідною мовою прислів’я про гостинність [2 ТOB 5-4.2-2];
 – створює тексти зі щоденного життя (запрошення на свято) з до-

триманням типових ознак жанру [4 ТOB 3-3.1-3];

Інтегрована тема: Ми – привітні господарі...
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 – створює, працюючи в групі, п’єсу на основі відомого твору (інсце-
нізована казка, казка, казка на новий лад тощо) про гостинність [4 
ТOB 6-2.7-1];

 – імпровізує, використовуючи голос i мову тіла (міміку, жести, поста-
ву, рухи) для виконання запропонованої/обраної ролі, подає варі-
анти несловесних засобів (міміка, жести, постава, рухи) i пояснює, 
чому обраний один із них [4 ТOB 6-2.7-2].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – знаходить дріб від числа та число за величиною його дробу [4 МАО 

2-4.3-4];
 – описує проблемні життєві ситуації, які ґрунтуються на конкрет-

них даних, за допомогою групи величин, пов’язаних між собою 
[4 МАО 5-1.2-2];

 – добирає дані, необхідні й достатні для розв’язання проблемної си-
туації [4 МАО 5-2.3-1];

 – розв’язує різними способами проблемну ситуацію, використовую-
чи наявні дані [4 МАО 5-2.3-3].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – відповідально діє в природі [4 ПРО 2-3.1-1];
 – визначає важливість того, що вивчає про довкілля [4 ПРО 2-3.1-2];
 – висловлює свою думку стосовно того, що вивчає про довкілля, об-

ґрунтовує її [4 ПРО 2-3.1-3];
 – пояснює взаємозв’язки між об’єктами живої і неживої природи [4 

ПРО 2-3.1-4];
 – встановлює за показаннями лічильників витрати води, газу, елек-

троенергії родиною за місяць [4 ПРО 2-3.4-1];
 – пропонує власні шляхи зменшення витрат природних ресурсів [4 

ПРО 2-3.4-2];
 – сортує сміття на паперове, пластикове тощо і пояснює, навіщо це 

робить [4 ПРО 2-3.4-3].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – застосовує у відповідних ситуаціях етикетну лексику гостинності, пояс-

нює, як позитивні емоції впливають на життя людини [4 C3O 3-3.4-2];
 – називає якості гостинного господаря; конструктивно взаємодіє з 

гостями, досліджує особисті стосунки [4 СЗО 2-2.2-1]; 
 – висловлює та аргументує власну думку, поважаючи позицію інших 

та дослухаючись до спільних рішень [4 C3O 3-1.4-1];
 – робить вибір, орієнтуючись на доброчинність, і пояснює його [4 

СЗО 3-1.4-4]; 
 – спілкується, щоб висловити свої емоції та вдячність [4 C3O 3-1.4-7];
 – моделюс власну поведінку на основі досвіду інших людей [4 C3O 3-4.6-1].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – описує узвичаєні правила прийому гостей у своїй родині [4 ГІО 

2-7.1-3];
 – порівнює правила прийому гостей у різних культурах краю із су-

часним європейським етикетом [4 ГІО 2-7.1-4];
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 – розмірковує над ставленням до гостя і до гостинності в різних 
культурах краю [4 ГІО 2-7.1-4];

 – толерантно ставиться до культурного різноманіття світу, різних 
ритуалів та обрядів [4 ГІО 2-7.1-4];

 – розуміє важливість дотримання етикетних норм при відвідуванні 
своїх сусідів та при прийомі іноземних гостей [4 ГІО 2-2.3-1];

 – розповідає про етикет подарунків, пояснює, які подарунки можуть 
бути недоречними [4 ГІО 5-1.3-4];

 – враховує культурні, релігійні та лікарські заборони при складанні 
меню святкового столу для своїх гостей [4 ГІО 5-1.3-4];

 – долучається до підтримання родинних традицій гостинності [4 
ГІО 5-1.3-4].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – самостійно створює виріб за зразком (шаблоном) та власним за-

думом із використанням паперу, картону, ниток, природних ма-
теріалів (предметні та сюжетні аплікації з природного матеріалу, 
нескладні сюжетні композиції, вироби в техніці оригамі, макети 
виробів зі штучних матеріалів та картону, вироби об’ємної форми 
з паперу) [4 ТЕО 1-1.4-6];

 – задумує об’єкт праці для виготовлення [4 ТЕО 1-1.1-1];
 – прогнозує результат власної діяльності [4 ТЕО 1-1.1-2];
 – планує послідовність технологічних операцій із використанням 

технологічних карт [4 ТЕО 1-1.1-3].

Інтегрована тема: ПРИЙМАЄМО ГОСТЕЙ, ВІТАЮЧИ ЇХ ЇХНЬОЮ РІДНОЮ МОВОЮ
Тиждень 31 (подорож 25)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Як звертатися до незнайомої людини?
 – Як вітатися з гостями різних культур їхньою рідною мовою?
 – Як допомагає в житті знання іноземних мов?

Пропонований зміст: 
МОВ Головні та другорядні члени речення. Зв’язок між словами в реченні. Однорідні чле-
ни речення.
МАО Розв’язання прямих та обернених задач різних типів, які виникають із повсякденних 
життєвих ситуацій, що містять групи пов’язаних між собою величин. Життєві ситуації, які 
розв’язуються математичним шляхом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі, їхнє 
розв’язання різними способами з опорою на прості математичні моделі
ПРО Подорожуємо до Чорного та Азовського моря. Море – територія гостинності та корис-
ного відпочинку. Використання та охорона природних багатств водойм.
СЗО Повага до інших осіб, їхнього походження в різних ситуаціях. Поведінка, зорієнтована 
на закони доброчинності.
ГІО Держави-сусідки України. Хто живе поряд з тобою? Правила етикету під час знайом-
ства в різних культурах.
ТЕО Самообслуговування. Сервірування столу. Правила поведінки за столом.

Інтегрована тема: Приймаємо гостей, вітаючи...
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Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – складає письмове висловлення про мови, які знає або вивчає [4 

ТOB 3-3.1-2];
 – обговорює в парі або групі, як допомагає в житті знання іноземної 

мови [4 ТOB 1-1.1-3];
 – працюючи в парі, складає діалоги іноземною мовою на теми при-

йому гостей, гостинності; удосконалює власний письмовий текст, 
знаходить i виправляє помилки, редагує зміст тексту [4 ТOB 3-3.3-2];

 – складає невеликі діалоги, розігрує з однолітками мінівистави; ім-
провізує, використовуючи голос i мову тіла (міміку, жести, поставу, 
рухи) для виконання запропонованої/обраної ролі, подає варіанти 
несловесних засобів (міміка, жести, постава, рухи) i пояснює, чому 
обраний один із них [4 ТOB 6-2.7-2];

 – перефразовує репліки в діалозі [4 ТOB 1-1.2-1];
 – добирає словесні й несловесні засоби спілкування з огляду на мету та 

умови спілкування, враховуючи наявність варіантів [4 ТOB 1-1.7-1];
 – доречно використовує у власному мовленні формули мовленнєвого 

етикету [4 ТOB 1-1.8-2];
 – використовує засоби художньої виразності для досягнення 

комунікативної мети (привітання, побажання, захоплення) [4 
ТOB 1-1.7-5];

 – правильно інтонує різні види речень за метою висловлювання та 
емоційним забарвленням [4 ТOB 1-1.7-6];

 – вправно будує речення, зважаючи на мету висловлювання [4 ТOB 
5-4.1-5];

 – поширює речення різними членами відповідно до комунікативної 
стратегії [4 ТOB 5-4.1-6].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – описує проблемні життєві ситуації, які ґрунтуються на конкретних 

даних, за допомогою групи величин, пов’язаних між собою (робота 
з даними) [4 МАО 5-1.2-2];

 – добирає дані, необхідні й достатні для розв’язання проблемної си-
туації (робота з даними) [4 МАО 5-2.3-1];

 – розв’язує різними способами проблемну ситуацію, використовую-
чи наявні дані (робота з даними) [4 МАО 5-2.3-3].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – складає правила поведінки в природі [4 ПРО 2-3.2-3];
 – дотримується правил поведінки в природі [4 ПРО 2-3.2-4];
 – аналізує запропонований раціон харчування (або складає власний 

раціон здорового харчування) [4 ПРО 1-4.1-8];
 – визначає склад продуктів за написами на упаковках [4 ПРО 

1-4.1-9];
 – висловлює судження про корисність/шкідливість продуктів залеж-

но від їхнього складу [4 ПРО 1-4.1-10].
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Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – застосовує у відповідних ситуаціях етикетну лексику гостинності, пояс-

нює, як позитивні емоції впливають на життя людини [4 C3O 3-3.4-2];
 – конструктивно взаємодіє з гостями, досліджує особисті стосун-

ки (конфлікт, пробачення, довіра, заздрість, підтримка) [4 СЗО 
2-2.2-1]; 

 – висловлює та аргументує власну думку, поважаючи позицію інших 
та дослухаючись до спільних рішень [4 C3O 3-1.4-1];

 – робить вибір, орієнтуючись на доброчинність, і пояснює його [4 
СЗО 3-1.4-4]; 

 – спілкується, щоб висловити свої емоції та вдячність [4 C3O 3-1.4-7].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – виявляє толерантність до традицій гостинності різних народів [4 

ГІО 3-2.1-2];
 – цінує культурне розмаїття свого регіону, країни, світу [4 ГІО 3-2.1-5];
 – переконує у важливості поваги до культури і мови інших, спираю-

чись на власний досвід і доступні джерела (почуте, прочитане) [4 
ГІО 1-6.1-5; 4 ГІО 1-6.1-8].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – безпечно поводиться з найпростішими побутовими приладами у 

власному побуті [4 ТЕО 4-4.2-1];
 – самостійно організовує робоче місце відповідно до власних потреб та 

визначених завдань (організація особистого побуту) [4 ТЕО 4-4.2-2];
 – самостійно планує та реалізовує трудові дії у власному побуті (готує 

нескладні страви за рецептами) [4 ТЕО 4-4.1-1];
 – пояснює важливість правил поведінки за столом, використовує 

столовий посуд за призначенням [4 ТЕО 4-4.1-2];
 – сервірує стіл для рідних до сніданку/обіду/вечері [4 ТЕО 4-4.1-3].

Інтегрована тема: КУХНЯ НАШОГО КРАЮ – СТРАВИ, ЯКІ МИ ЛЮБИМО ГОТУВАТИ
Тиждень 32 (подорож 26)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Як змінилися твої вподобання в їжі від дитинства і до сьогодні?
 – Чим особлива їжа/кухня нашого краю?
 – Що спільного та відмінного в кухні різних культур нашого краю?

Пропонований зміст: 
МОВ Складне речення. Розвиток мовлення. Створення загадок, сенканів про страви укра-
їнської кухні.
МАО Маса. Одиниці вимірювання маси: г, кг. Співвідношення між одиницями вимірюван-
ня маси. Життєві ситуації, які розв’язуються математичним шляхом, тексти математично-
го змісту, сюжетні задачі, їхнє розв’язання різними способами з опорою на прості матема-
тичні моделі.
ПРО Досліджуємо рецепти української кухні. Продукти, необхідні для приготування улю-
блених страв. Страви різних народів, які мешкають у нашому краї.

Інтегрована тема: Кухня нашого краю – страви...
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СЗО Страви національної кухні. Вибір продуктів харчування (харчові звички, смак та ро-
зуміння їхньої користі та шкоди для здоров’я). Вплив реклами на вибір товарів. Вибір про-
дуктів харчування на основі оцінювання їхньої якості, ціни (користь та вартість). Термін 
придатності та умови зберігання харчових продуктів за їхнім маркуванням. Харчові отру-
єння. Перша допомога під час харчових отруєнь. 
ГІО Традиції та свята. Чому для тебе важливі звичаї та свята?
ТЕО Приготування національних страв за рецептами. Добір продуктів для приготування 
страви.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – Здобувач/здобувачка освіти:
 – прогнозує орієнтовний зміст тексту на основі заголовка, ключових 

слів [4 ТOB 2-2.1-1];
 – читає подумки та виразно вголос тексти різних видів та з різною 

метою про кухню свого краю, улюблені страви [4 ТOB 2-2.1-2];
 – зіставляє прочитане про страви, їхнє приготування із власним 

життєвим досвідом [4 ТOB 2-2.1-9];
 – створює тексти зі щоденного життя (рецепт улюбленої страви, 

меню) з дотриманням типових ознак жанру [4 ТOB 3-3.1-3];
 – створює загадки, сенкани про страви української кухні [4 ТOB 3-3.1-4];
 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючись норм літе-

ратурної мови, за потреби звертається до словників [4 ТOB 3-3.1-7];
 – вправно будує речення, зважаючи на мету висловлювання [4 ТOB 

5-4.1-5];
 – поширює речення різними членами відповідно до комунікативної 

стратегії [4 ТOB 5-4.1-6];
 – обґрунтовує пунктограми (у межах вивченого) для правильного 

оформлення висловлення на письмі [4 ТOB 5-4.1-8];
 – створює ігри зі словами на основі запропонованих [4 ТOB 5-4.2-1].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – використовує різні мірки для вимірювання величин довжини, 

маси, температури, часу, місткості, вартості (вимірювання вели-
чин) [4 МАО 3-4.7-1];

 – записує результати вимірювання величин, використовуючи одини-
ці вимірювання та співвідношення між ними (вимірювання вели-
чин) [4 МАО 3-4.7-2];

 – оперує грошима в ситуації купівлі-продажу (вимірювання вели-
чин) [4 МАО 3-1.2-2].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розпізнає отруйні та їстівні гриби своєї місцевості [4 ПРО 1-4.1-4];
 – аналізує запропонований раціон харчування (або складає власний 

раціон здорового харчування) [4 ПРО 1-4.1-8];
 – визначає склад продуктів за написами на упаковках [4 ПРО 1-4.1-9];
 – висловлює судження про корисність/шкідливість продуктів залеж-

но від їхнього складу [4 ПРО 1-4.1-10];
 – пояснює користь рослин, тварин для власного життя [4 ПРО 1-4.1-4];
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 – пояснює можливі загрози з боку тварин (небезпечні і хворі тварини), 
рослин (отруйні рослини) та грибів (отруйні гриби) [4 ПРО 1-4.1-5];

 – розпізнає отруйні та їстівні гриби своєї місцевості [4 ПРО 1-4.3-6].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – відбирає продукти харчування, орієнтуючись на свої харчові звич-

ки, смак і розуміння їхньої користі для здоров’я [4 СЗО 2-3.4-1]; 
 – визначає улюблені страви національної кухні та аналізує їх користь 

[4 СЗО 2-3.4-2]; 
 – визначає продукти, вживання яких потрібно обмежувати (з вели-

ким вмістом цукру, солі, жиру тощо) [4 СЗО 2-2.3-2]; 
 – порівнює норми споживання різних харчових продуктів [4 СЗО 

2 2.3-3];
 – вирізняє інформацію, корисну для збереження здоров’я, на паку-

ваннях та етикетках (складники, дата виготовлення, термін при-
датності тощо) [4 СЗО 2-4.2-1];

 – визначає достовірні джерела інформації про харчування [4 СЗО 2-4.2-2]; 
 – уміє обирати корисні для здоров’я продукти, досліджує вплив ре-

клами на вибір товарів (їжі, напоїв) [4 СЗО 3-4.5-1]; 
 – критично оцінює роль реклами у споживанні послуг та продукції 

[4 СЗО 3-4.5-2]; 
 – складає перелік продуктів харчування, спожитих за день, аналізує 

їхню користь та вартість [4 СЗО 3-2.3-1];
 – раціонально використовує ресурси (наприклад, збирання та утилі-

зація сміття, зокрема харчових відходів, збереження водних ресур-
сів) [4 СЗО 3-4.5-2].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розповідає про страви, які стали візитівкою регіону [4 ГІО 2-7.1-1];
 – долучається до підтримання родинних традицій гостинності [4 

ГІО 2-7.1-1];
 – розповідає про рецепт улюбленої страви та обирає продукти для її 

приготування [4 ГІО 5-1.3-2];
 – демонструє повагу до інших та позитивне ставлення до етнокультурних 

відмінностей, відкритість до культурного різноманіття [4 ГІО 3-2.1-3].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – безпечно поводиться з найпростішими побутовими приладами у 

власному побуті [4 ТЕО 4-4.2-1];
 – самостійно організовує робоче місце відповідно до власних потреб 

та визначених завдань (організація особистого побуту) [4 ТЕО 
4-4.2-2];

 – самостійно планує та реалізовує трудові дії у власному побуті (ре-
монтує іграшки, книжки відомими способами; доглядає за росли-
нами і тваринами; готує нескладні страви за рецептами; доглядає 
за одягом та взуттям) [4 ТЕО 4-4.1-1];

 – пояснює важливість правил поведінки за столом, використовує 
столовий посуд за призначенням [4 ТЕО 4-4.1-2];

 – сервірує стіл для рідних до сніданку/обіду/вечері [4 ТЕО 4-4.1-3].

Інтегрована тема: Кухня нашого краю – страви...



250

Культура добросусідства Модельна навчальна програма (4 клас)К

Д

Інтегрована тема: СУВЕНІРИ НАШОГО РЕГІОНУ
Тиждень 33 (подорож 27)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Навіщо людям сувеніри?
 – Який сувенір може бути візитівкою нашого краю?
 – Як вибрати сувенір (для себе і для друзів/рідних)?

Пропонований зміст: 
МОВ Текст. Типи текстів. Розвиток мовлення. 
МАО Гроші. Операції з грошима. Одиниці вартості: копійка (к.), гривня (грн). Різниця між 
поняттями копійки та монети. Розрахунок вартості, поняття решти, скільки не вистачає, 
розмін грошей на дрібніші, обмін валюти тощо (фінансові задачі).
ПРО Сувенір як візитівка твоєї місцевості. Правила гостинності.
СЗО Ідеї та можливості. Можливості для створення цінності (сувеніру) у твоїй спільноті. 
Складання бюджету простого виду діяльності. Символи, пов’язані з грошима. Необхідні 
та надмірні потреби свої та інших осіб. Дбайливе ставлення та раціональне використання 
грошей.
ГІО Традиції та свята. Чому для тебе важливі звичаї та свята?
ТЕО Виготовлення сувенірів у різних техніках (за вибором).

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – зважає на ситуації спілкування: враховує умови, учасників, мету [4 

ТOB 1-1.1-1];
 – працюючи в парі або групі, обговорює усне повідомлення про суве-

ніри свого регіону [4 ТOB 1-1.1-3];
 – зіставляє почуте з власним досвідом [4 ТOB 1-1.1-4];
 – прогнозує орієнтовний зміст тексту на основі заголовка, ключових 

слів [4 ТOB 2-2.1-1];
 – читає подумки та виразно вголос тексти різних видів про сувеніри 

свого регіону [4 ТOB 2-2.1-2];
 – зіставляє прочитане із власним життєвим досвідом [4 ТOB 2-2.1-9];
 – вступає і підтримує діалог на теми, пов’язані з вибором сувеніру [4 

ТOB 1-1.6-1];
 – записує свою думку про предмет висловлення; формулює запитан-

ня та відповіді під час письмового спілкування [4 ТOB 3-3.1-6];
 – оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючись норм літе-

ратурної мови, за потреби звертається до словників [4 ТOB 3-3.1-7];
 – творить власні художні тексти (усмішки, вірші, казки, оповідання 

тощо) на основі відомих [4 ТOB 5-4.2-2];
 – експериментує із власними текстами, стилізує ïx, наприклад тран-

сформуючи речення, додаючи епітети, порівняння тощо [4 ТOB 
5-4.2-3];

 – розпізнає уривок із власного тексту серед запропонованих уривків 
i пояснює характерні ознаки власного мовлення [4 ТOB 5-4.2-4].
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Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – розпізнає і класифікує за істотними ознаками геометричні фігури, 

визначає їхні елементи [4 МАО 4-4.5-1];
 – визначає знайомі геометричні фігури у фігурах складної конфігу-

рації, на предметах навколишнього середовища, на малюнках [4 
МАО 4-4.5-3];

 – моделює геометричні фігури з підручного матеріалу [4 МАО 
4-4.6-1];

 – оперує грошима в ситуації купівлі-продажу [4 МАО 3-1.2-2];
 – розраховує за допомогою дорослих або самостійно орієнтовні ви-

трати та кількість матеріалів для виготовлення сувеніра; застосо-
вує співвідношення між одиницями вимірювання величин під час 
розв’язування практично зорієнтованих задач [4 МАО 3-1.2-8].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – формулює проблему, визначає відоме і невідоме в ній [1 ПРО 1-4.2-1];
 – знаходить шляхи вирішення проблеми й вирішує її [4 ПРО 1-4.2-2];
 – добирає докази правильності суджень [4 ПРО 1-4.2-3];
 – висуває власні гіпотези [4 ПРО 1-1.2-4];
 – добирає відповідні матеріали, засоби, обладнання, прилади [4 ПРО 

1-1.3-4];
 – готує повідомлення/презентації і представляє їх [4 ПРО 1-2.2-2].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – практикує свідоме ставлення до грошей, пропонує рішення щодо 

економії грошей, матеріальних цінностей та природних ресурсів [4 
СЗО 3-4.5-3];

 – складає перелік речей, необхідних для життя, і тих, від яких можна 
відмовитися [4 СЗО 3-4.3-2];

 – складає перелік продуктів харчування, спожитих за день, аналізує 
їхню користь та вартість [4 СЗО 3-2.3-1];  

 – розмірковує над вибором перспективи витрачання та заощаджен-
ня, вчиться протистояти щоденним спокусам та досягати кінцевої 
мети; оцінює раціональність покупки, орієнтуючись на її корис-
ність та ціну [4 СЗО 3-4.5-1];

 – моделює власну поведінку на основі досвіду інших людей [4 СЗО 
3-4.6-1];

 – продукує ідеї нових сувенірів для свого населеного пункту, грома-
ди, краю, країни, досліджує вплив реклами на вибір товарів (їжі, 
напоїв, іграшок тощо) [4 СЗО 3-4.5-1]; 

 – критично оцінює роль реклами у споживанні послуг та продукції 
[4 СЗО 3-4.5-2]; 

 – працює у групі, розуміючи важливість досягнення спільного ре-
зультату [4 СЗО 3-4.7-3].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розповідає про сувеніри, які зберігаються в сім’ї [4 ГІО 1-6.1-2];
 – усвідомлює цінність сувенірів, які є візитівкою регіону [4 ГІО 

1-6.1-3].

Інтегрована тема: Сувеніри нашого регіону
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Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – розпізнає конструкційні матеріали візуально та на дотик [4 ТЕО 

1-1.3-1];
 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлення ви-

робу з готових елементів (використання металевих, дерев’яних чи 
пластмасових конструкторів, готових елементів з паперу, пластику, 
деревини, пінопласту тощо для макетування) [4 ТЕО 1-1.3-2];

 – самостійно добирає конструкційні матеріали для виготовлення ви-
робу (за зразком та за власним задумом), зіставляючи їхні власти-
вості: папір, пластилін, полімерна глина чи солоне тісто, тканина, 
нитки; неткані, природні та інші матеріали [4 ТЕО 1-1.3-3].

Інтегрована тема: ВІДКРИЄМО ДЛЯ ІНШИХ НАШ РІДНИЙ КРАЙ. РЕКЛАМА
Тиждень 34 (подорож 28)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Чим для тебе є цінними твій край, твоя країна?
 – Що б ти хотів/хотіла змінити для людей своєї громади сьогодні й у майбутньому?
 – Навіщо потрібна реклама?
 – Чи виправдалися твої очікування в цьому навчальному році? Чому?

Пропонований зміст: 
МОВ Текст-міркування. Створення висловлювань щодо привабливості рідного краю для 
представників інших регіонів України, іноземців.
МАО Гроші. Операції з грошима. Одиниці вартості: копійка (к.), гривня (грн). Різниця між 
поняттями копійки та монети. Розрахунок вартості, поняття решти, скільки не вистачає, 
розмін грошей на дрібніші, обмін валюти тощо (фінансові задачі).
ПРО Відкриємо для інших наш рідний край. Культурні, природні, економічні дива краю. 
Створення реклами про туристичний об’єкт чи маршрут своєї місцевості.
СЗО Поведінка, зорієнтована на закони доброчинності.  
ГІО Моя громада. Люди місцевої громади: вчинки, їхня мотивація та цінність для громади. 
Що ти можеш зробити, щоб у твоїй громаді жилося краще?
ТЕО Виготовлення рекламних листівок/буклетів/плакатів.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – працюючи у групі, виокремлює інформацію для створення вислов-

лення з конкретною метою (реклами про туристичний об’єкт чи 
маршрут своєї місцевості) [4 ТOB 1-1.3-1];

 – прогнозує, як відібрану інформацію можна використати корисно [4 
ТOB 1-1.3-2];

 – створює власні висловлення про свій рідний край на основі почуто-
го/побаченого/прочитаного [4 ТOB 1-1.6-6];

 – створює есе для висловлювання власних поглядів на питання при-
вабливості рідного краю для представників інших регіонів Украї-
ни, іноземців [4 ТOB 1-1.7-4];
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 – правильно інтонує різні види речень за метою висловлювання та 
емоційним забарвленням [4 ТOB 1-1.7-6];

 – створює самостійне письмове висловлення про підсумки навчаль-
ного року та свої досягнення [4 ТOB 3-3.1-2];

 – удосконалює свою вимову, зважаючи на фонетичні закономірності 
(збіг приголосних, кінцевий приголосний, наголошені та ненаго-
лошені голосні тощо) [4 ТOB 5-4.1-3];

 – вправно будує речення, зважаючи на мету висловлювання [4 ТOB 
5-4.1-5];

 – поширює речення різними членами відповідно до комунікативної 
стратегії [4 ТOB 5-4.1-6].

Математична 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти: 
 – знаходить швидкість, час, шлях, застосовуючи відповідні формули, 

під час розв’язування практично зорієнтованих задач [4 МАО 3-1.2-3];
 – знаходить дріб від числа та число за величиною його дробу [4 МАО 

2-4.3-4];
 – читає, знаходить, аналізує, порівнює інформацію, подану в табли-

цях, графіках, на схемах, діаграмах [4 МАО 5-1.2-1].

Природнича 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – пропонує та обґрунтовує власну ідею розв’язання проблеми [4 

ПРО 3-4.4-1];
 – перевіряє свою ідею різними способами[4 ПРО 3-4.4-2];
 – правильно використовує пристрої для пошуку і здобуття інформа-

ції природознавчого змісту [4 ПРО 1-2.1-1];
 – самостійно добирає та поширює необхідну інформацію природо-

знавчого змісту [4 ПРО 1-2.1-2];
 – порівнює інформацію природничого змісту з відомих йому/їй та 

запропонованих джерел [4 ПРО 1-2.1-3];
 – перевіряє достовірність інформації природничого змісту [4 ПРО 1-2.1-4];
 – встановлює зв’язки між об’єктами і явищами природи [4 ПРО 1-1.5-2];
 – з’ясовує, за яких умов відбуваються зміни [4 ПРО 1-1.5-3];
 – узагальнює результати досліджень [4 ПРО 1-1.5-4];
 – переконує у правильності здобутих результатів і зроблених виснов-

ків [4 ПРО 1-1.5-6].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – цінує підтримку своїх однокласників та однокласниць, вчиться ви-

ражати свої емоції й дякувати / приймати подяки за це; спілкуєть-
ся, щоб висловити свої емоції та вдячність [4 СЗО 3 1.4-7];

 – мотивується до наполегливості в подоланні складнощів та невпев-
неності в собі, не боятися невдач та помилок на шляху навчання й 
пошуку себе; окреслює власну мету на конкретний період життя і 
прогнозує можливі ризики [4 СЗО 3-2.2-1];

 – визначає проблеми, які виникають при роботі в групі, та пропонує 
шляхи їхнього усунення, аналізує, якого успіху досягнуто у вико-
нанні завдання і які були труднощі [4 СЗО 3-2.2-2]; 

Інтегрована тема: Відкриємо для інших наш рідний край...
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 – досліджує вплив реклами на вибір товарів (їжі, напоїв, іграшок 
тощо) [4 C3O 3-4.5-1];

 – критично оцінює роль реклами у споживанні послуг та продукції 
[4 C3O 3-4.5-2];

 – моделює власну поведінку на основі досвіду інших людей [4 C3O 
3-4.6-1];

 – розмірковує та окреслює нові навчальні цілі на майбутнє, ставить 
короткочасні цілі та планує конкретні дії щодо досягнення успіху 
та задоволення потреб – власних та інших людей [4 СЗО 3-4.6-4].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – виявляє цікавість до рекреаційного потенціалу свого регіону [4 ГІО 

1-6.1-1];
 – демонструє повагу до інших та позитивне ставлення до етнокуль-

турних відмінностей, відкритість до культурного різноманіття [4 
ГІО 1-6.1-4];

 – дотримується правил поведінки й техніки безпеки під час пішохід-
них та автобусних екскурсій [4 ГІО 1-1.1-2].

Технологічна 
освітня галузь

Здобувач/здобувачка освіти:
 – конструює виріб із рухомими частинами, використовуючи готові 

до складання елементи та деталі [4 ТЕО 1-1.4-1];
 – порівнює старі та сучасні моделі різних технічних пристроїв і кон-

струює моделі майбутнього[4 ТЕО 1-1.4-2]; 
 – самостійно виготовляє та оздоблює виріб знайомими технологіями 

[4 ТЕО 1-1.4-4];
 – розміщує елементи виробу на площині [4 ТЕО 1-1.4-8];
 – пояснює послідовність дій та дотримується її під час виготовлен-

ня виробів із природних матеріалів, під час виготовлення та оздо-
блення об’ємних виробів [4 ТЕО 1-1.4-9];

 – аргументує послідовність та доцільність виготовленого виробу [4 
ТЕО 1-1.4-10].
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Методичні рекомендації  
щодо використання  
навчально-методичного  
забезпечення інтегрованого курсу

«Культура добросусідства:  
я досліджую світ»
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Вступ до методичних рекомендацій  
і дидактичних матеріалів
Державний стандарт початкової освіти, регламентуючи свободу педагогічних спільнот у 

виборі шляхів навчання, виховання і розвитку школярів, відкриває можливість вибору та ство-
рення власного навчального забезпечення освітнього процесу . Чинні вимоги до його якості 
доповнюються показниками, що відповідають пріоритетам нового Державного стандарту і пе-
редбачають реалізацію ідеї інтеграції; дослідницький підхід до формування умінь; конструю-
вання знань, а не їхнє відтворення; організацію пошуку інформації з різних джерел; розвиток 
критичного мислення, творчості тощо .

Навчально-методичні матеріали для кожного класу ІІ циклу створені на основі модель-
них навчальних програм освітньої програми інтегрованого курсу «Культура добросусідства: Я 
досліджую світ» (3-4 класи) . Ці програми були розроблені для реалізації завдань інтегровано-
го курсу «Я досліджую світ» (7 годин на тиждень) відповідно до Типової освітньої програми, 
створеної під керівництвом Р .Б . Шияна, та вимог Державного стандарту початкової освіти . 
Навчально-методичні матеріали окрім модельних навчальних програм, включають у себе на-
вчальні посібники «Культура добросусідства» (частини 3 і 4) та додаткові методичні розробки 
і дидактичні матеріали до них, які розміщені у цій збірці . Зміст кожної методичної розробки є 
інтегрованим і охоплює складники таких освітніх галузей: мовно-літературна, математична, 
природнича, технологічна, соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська та історична .

Теми тижнів розташовані у певному логічному порядку . Водночас учитель може коригу-
вати кількість часу та послідовність вивчення окремих тем, враховуючи потреби учнів та осо-
бливості організації освітнього процесу . Тема кожного тижня пов’язана з назвою подорожі, яка 
міститься у посібнику «Культура добросусідства . Частина 3: Учимося, відпочиваємо та працю-
ємо разом» або «Культура добросусідства . Частина 4: Цінуймо край - пишаємося Україною!» . 
Ці посібники розробляються з урахуванням регіональної специфіки . Основою для створення 
цих навчально-методичних матеріалів стали посібники, які були розроблені для учнів Львів-
ської, Луганської та Запорізької областей . Однак рекомендуємо використовувати регіональні 
навчальні посібники «Культура добросусідства» (3-4 частина), розроблені безпосередньо для 
Вашої області (там де вони вже існують) . Якщо такі посібники для області ще не адаптовані, 
можна користуватися посібниками («Культура добросусідства» 3-4 частина) того регіону, який 
знаходиться найближче до Вас, або у тому ж самому історико-культурному регіоні . Матеріали 
посібників, які подані у методичних розробках, виділені в таблиці кольором .

На допомогу педагогам авторський колектив пропонує також орієнтовні методичні матері-
али та додатки до кожного тематичного тижня . Це текстові, аудіо- та відеоматеріали, завдан-
ня творчого, практико-орієнтованого спрямування . Важливо, що послідовність використання 
учителем/учителькою та рівень складності завдань, які рекомендують автори, учитель/учи-
телька визначає/обирає відповідно до особливостей освітнього процесу, рівня підготовки та 
потреб учнів . Детальна розробка плану тематичного тижня представлена у  збірці програм і 
методичних рекомендацій «Культура добросусідства: я досліджую світ . Інтегрований курс для 
1-2 класів» (https://cutt .ly/sOoAwwE)

У впровадженні курсу має віддаватися перевага діяльнісному підходу, який передбачає 
різноманітні активності: практичні роботи, дослідження, спостереження, моделювання та про-
гнозування, виконання ситуативних завдань, проєктну діяльність .

Просимо педагога/педагогиню під час роботи за курсом «Культура добросусідства» до-
тримуватися таких рекомендацій: 

 – акцентувати увагу на загальнолюдських цінностях, на тому, що об’єднує, й на особли-
востях, якими ми цікаві одне одному; 
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 – базуватися на особистому досвіді дитини й членів її родини; 
 – використовувати абетковий принцип будь-якого переліку (культур, мов, об’єктів, персо-

налій тощо), бути політкоректними у використанні термінів; 
 – виокремлювати в кожній темі, у кожному занятті ціннісний і мотиваційний аспекти: ди-

тина має розуміти, навіщо вона набуває певні знання, навички, емоції і як вона їх буде 
використовувати тут і зараз; 

 – вибирати завдання за принципом «краще менше, та краще», адаптувати до потреб 
та рівня розвитку дітей у класі і не прагнути осягнути весь запропонований матеріла; 

 – матеріал про різні культури, мови, персоналії, релігії тощо має подаватися у позитив-
ному ключі або нейтрально; 

 – наведені у посібниках тексти діти не завчають і не переказують, а розповідають про 
своє ставлення до них, виокремлюють головну думку чи емоцію . Розуміння важливіше 
за знання тексту або фактів! 

 – наводити різні погляди на історичні факти, етимологію слова, ту саму подію тощо, ста-
вити проблемні питання; 

 – на заняттях діти мають говорити більше, ніж учитель/ учителька; 
 – дотримуватися тематичного принципу – у «Культурі добросусідства» немає тем, при-

свячених тільки одній етнічній культурі чи релігії; 
 – не карати дитину за відповіді, які не подобаються або які, на вашу думку, є помилкови-

ми . У деяких вправах і творчих завданнях немає єдиної правильної відповіді – процес 
важливіший за результат; 

 – не виділяти дітей у класі за гендерною, конфесійною, етнічною та іншими ознаками; 
 – пропонувати здобувачам освіти завжди однаковий розмір текстів, присвячених історії 

та культурі різних груп, персоналіям тощо .
Державним стандартом початкової освіти та Типовою освітньою програмою, розробле-

ною під керівництвом Р . Б . Шияна, передбачено використання інструментів формувального та 
підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів, як зазначено у методичних рекоменда-
ціях МОН України щодо оцінювання навчальних досягнень учнів (Наказ МОН України № 924 
від 20 .08 .2018 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних 
досягнень учнів першого класу у Новій Українській школі», наказ МОН України № 1154 від 
27 .08 .2019 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних до-
сягнень учнів другого класу») .

В інтегрованому курсі «Культура добросусідства: Я досліджую світ» формувальне оцінюван-
ня править підтримкою учнів у навчальній діяльності та створює можливості для задоволення їх-
ніх потреб . Воно є невід’ємною частиною процесу навчання, а не окремою одномоментною дією 
та використовується на кожному занятті . Формувальне оцінювання спрямоване на створення 
ефективних умов для розвитку та навчального прогресу учнів . За результатами формувального 
оцінювання відбувається виявлення проблем, які необхідно розв’язати, а не виставлення оцінок . 
Основною метою застосування формувального оцінювання в курсі «Культура добросусідства: 
Я досліджую світ» є підвищення мотивації молодших школярів до навчальної діяльності через 
відстеження їхнього навчального поступу . Щоб відстежити навчальний поступ учнів за допо-
могою спостереження за їхньою діяльністю на уроці, пропонуємо застосовувати техніки «Зірки 
і драбинка», «Лінійка успіху», бланки збору даних формувального оцінювання, а також анкету 
психолого-педагогічного спостереження за річним поступом учнів під час навчання за курсом 
«Культура добросусідства», розроблену Є . В . Чорним за участю М . А . Араджионі та модифіко-
вану у 2016 р . М . А . Араджионі, І . В . Бруновою-Калісецькою, В . М . Петровим .

Нижче подані матеріали на допомогу педагогам, які впроваджуватимуть інтегрований 
курс «Культура добросусідства: Я досліджую світ» або будуть використовувати матеріали 
курсу для проведення ранкових зустрічей, годин спілкування, створення власних програм: 
методичні матеріали та навчальні завдання до тематичних тижнів 3 клас і 4 класи .  

Вступ до методичних рекомендацій
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Методичні матеріали та навчальні завдання  
до тематичних тижнів (3 клас)

Тиждень 1 (Подорож 1)
Привіт! Ми – разом!

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Чому «Ми» сильніше, ніж «Я»?
• Чого б ти хотів/хотіла досягти у цьому навчальному році?
• Що потрібно для здійснення бажання?
• Як я змінився/змінилася за літні канікули? 

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Робота з віршем О. Дущенко «Знову разом»
Створення письмового висловлення «Як я провів/провела літо». Письмо 
для себе «Що змінилося в мені за літні канікули».
Створення стіни слів  (Додаток 7). Робота з тлумачним словником (До-
даток 8).

Математична

Розв›язування ребусів «Одиниці вимірювання маси та довжини» 
(Додаток 1). Дослідження: «Яка загальна маса всіх дітей класу»; 
«Загальний показник зросту  всіх дітей класу». Розв’язування задач 
на представлення даних за допомогою таблиць, схем, стовпчикових 
діаграм (Додаток 2). 

Природнича

Завдання «Відшукай у таблиці назви приладів для вимірювання ліній-
них розмірів тіл, маси, часу» (Додаток 3). Перегляд відео «Цікаві факти 
про календар». 
Завдання «Перевір себе». Міркування «Як визначити, який рік 
- високосний?» (Додаток 4). Завдання «Заповни пропуски у 
ланцюжках» (Додаток 5). Ознайомлення з термометром. Перег-
ляд відео «Термометр. Види термометрів. Визначаємо температуру 
повітря» (Додаток 6).

Соціальна і 
здоров’язбе-
режувальна 

Читання та обговорення вірша О. Лабаги «Я, Ніно, Армен, Алі». Завдан-
ня «Запиши імена своїх друзів». Міркування «Навіщо людям потрібно 
дружити, об›єднуватися, бути разом?». 

Громадянська 
та історична

Вправа «Квітка бажань». Читання та обговорення вірша В. Орлова «Ми 
сильніше, ніж Я»
Створення «Дерева Цілей»

Технологічна Створення композиції «Спогади про літо»
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Додаток 1
Розв’язування ребусів
Інструкція для учнів
Розв’яжи ребуси та напиши назви одиниць вимірювання маси та довжини .

Додаток 2
Розв’язування задач
Інструкція для учнів
Прочитай та розв’яжи задачі
1 . Коли діти вишикувались у ряд для гри, то Іринка побачила, що вона стоїть сьомою від 

лівого краю і четвертою від правого . Скільки дітей бере участь у грі?

2 . Оленка і Тарас брали інтерв’ю у своїх однокласників і однокласниць про літній відпочинок . 
15 дітей сказали, що відпочивали на морі, 8 дітей – у горах, а 6 дітей відпочивали на дачі біля 
річки . Допоможи Оленці і Тарасу представити отримані дані у вигляді стовпчикової діаграми .   

3 . Троє третьокласників: Сергійко, Іванко і Максимко записували імена своїх друзів . 
Найбільше імен записав Сергійко, а найменше - Максимко . Кількість імен, що їх за-
писав кожний, виражається одноцифровим числом . Разом вони записали 21 імені . 
Скільки імен своїх друзів міг записати кожен із хлопчиків?

Сергійко
Іванко
Максимко

Додаток 3
Завдання для учнів
Відшукай у таблиці назви приладів для 

вимірювання лінійних розмірів тіл, маси, 
часу . Зафарбуй ці клітинки .

Тиждень 1 (Подорож 1)

О Л Р М У П Г Д А Р
В А Г И П Ф О І Р И
Ч О Р Н А Л Д Л К С
П С А Щ Н Ш И В М А
Л У К А Л Е Н Д А Р
Ь Р Х Ї К И Н Д Ж Ц
Д У О Г З О И Н Є О
Х Л І Н І Й К А Р Ф
Ї О М Б Н Д Ю Р Г Т
В Р У Л Е Т К А О С
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Додаток 4
Перегляд відео
Завдання для учнів
Переглянь відео «Цікаві факти про календар» та перевір себе . Дай відповідь на запитан-

ня «Як визначити, який рік високосний?»
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=pgs9bdu4_uQ )  

Додаток 5
Завдання «Заповни пропуски у ланцюжках»

1996 2000 200820 201

2016 20 202024 20

Довідка. 2004, 2012, 2020, 2028, 2032 .
Дослідження: дізнайся, що таке Google-календар . Знайди його у своєму ґаджеті .

Додаток 6
Перегляд відео «Термометр. Види термометрів. Визначаємо температуру повітря»
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=Fvq602iPayc)

Додаток 7

Гурт
Рулетка

Стіна слів

Додаток 8 
Завдання для учнів
Дізнайся за допомогою тлумачного словника, що означають  слова «гурт», «рулетка» .
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Тиждень 2-3 (Подорож 2)
Друг, дружба, любов

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Справжній/я друг/подруга: який/а він/вона?
• Що зробити, щоб діти поруч з тобою не почувалися самотніми?
• Що таке «любов» і якою вона буває?
• Як ми ставимося до тварин?
• Як святкують День любові в різних країнах світу?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Завдання «Допиши імена друзів/подруг, приятелів/приятельок героїв 
мультфільмів. 
Міркування «Хто з героїв мультфільмів є другом, а хто - товаришем, 
приятелем?». Складання пам›ятки «Щоб бути хорошим другом, по-
трібно…». 
Робота за серією малюнків «Котик і мишка» (Додаток 1). Завдання «Збери 
зірочки і прочитай слова-синоніми до слова «друг»» (Додаток 2). Впра-
ва-гра «Ланцюжок дружби» (Додаток 4). Завдання «З’єднай стрілками 
слова й склади речення» (Додаток 10). Створення стіни слів (Додаток 12).

Математична Завдання «Накресли відрізки» (Додаток 3). Вправа «Шифрувальник» (До-
даток 5).  Розв’язування логічних задач (Додаток 8). 

Природнича

Сім’ї у природі (відеопідручник «Я досліджую світ») (Додаток 6). Робота 
з матеріалом «Цікаво знати. Зоопарк» (Додаток 9). Обговорення правил 
поведінки з тваринами. Екскурсія до зоопарку. Читання онлайн-матеріалу 
«Національні природні парки України» (Додаток 7). Створення лепбука 
«Відкриваємо світ тварин».

Соціальна і 
здоров’язбе-
режувальна 

Завдання «Добери смайлик до слова». Читання й обговорення вірша С. 
Михалкова «Хороші товариші». Робота з текстом «Яка буває любов у житті 
людини?».
Проведення дослідження «Якості справжнього друга». Робота з 
таблицею «Відшукай слово». Міркування «Як можна зрозуміти, 
що тебе люблять?». Робота з текстом «Родичі» (за Станіславом 
Востоковим) (Додаток 11).  

Громадянська 
та історична

Дослідження «Що означає слово «друг»?». Міркування «Що таке любов?». 
Читання та обговорення тексту про історію виникнення Дня любові.

Технологічна Створення лепбуків про друзів, дружбу, любов.

Тиждень 2-3 (Подорож 2)
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Додаток 1
Робота в групі
Завдання для учнів
1 . Розгляньте серію малюнків «Котик та мишка» . Які емоції викликала у вас ця історія? 

Позначте відповідні смайлики .
2 . Обговоріть, чи були друзями котик та мишка . Придумайте таку кінцівку історії, щоб 

тваринки подружилися .

Додаток 2
Завдання для учнів
Збери зірочки і прочитай слова-синоніми до слова «друг» . Напиши ці слова .

р у п а д б д а

щ

у
и

ти

се
зж

п

л

р

и

о

як

ді

мр

Довідка. Слова-синоніми до слова «друг»: «друзяка», «підсил», «побратим», «дружище» .

Додаток 3
Завдання для учнів
Накресли два відрізки . Довжина першого має дорівнювати кількості букв найдовшого 

слова-синоніма, а другого відрізка – найкоротшого .
Примітка . 1 буква = 1 см .
Довідка . Довжина першого відрізка 8 см (побратим), другого – 6 см (підсил) .
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Додаток 4
Вправа-гра «Ланцюжок дружби»
Примітка . Для виконання вправи використовуємо цеглинки LEGO .
Коментар для учителя/учительки
Діти об’єднуються у групи . Завдання – використовуючи літери слова дружба скласти нові 

слова .  Час виконання вправи – 10 хвилин .
Кожне створене слово учасники групи записують на аркуш паперу і водночас викладають 

цеглинку . Таким способом утворюється ланцюжок . Потім учасники кожної з груп по черзі 
зачитують по одному складеному ними слову . Всі групи, у яких зустрілося таке слово, 
викреслюють його із свого списку і прибирають цеглинку з ланцюжка . Виграє та група 
учасників, у якої залишаться цеглинки в ланцюжку .

Довідка . Із літер слова «дружба» можна скласти 29 нових слів: бурда, бурдж, джуба, 
джура, журба, бард, бруд, буда, бура, джур, жура, руда, ружа, удар, бар, бра, буж, бур, дар, 
дуб, дур, жар, жур, раб, рад, раж, ржа, руб .

Додаток 5
Вправа «Шифрувальник»
Завдання для учнів
Обчисли вирази й доповни прислів’я .

40 – 8 = 53 + 18 = 88 + 12 = 43 + 34 = 100 – 40 =
36 + 20 = 62 – 5 = 78 + 8 = 72 – 27 = 28 + 9 =

32 37 45 56 57 60 71 77 86 100
в а и е и л л с а к

Дружба — ______________________________________________________.
Довідка . Дружба — велика сила .

Додаток 6
Перегляд відео «Сім›ї у природі» 
(Джерело: Відеопідручник «Я Досліджую Світ» . URL https://www .youtube .com/

watch?v=ZuYMOux3mHA )

Додаток 7
Читання онлайн-матеріалу «Національні природні парки України»
(Джерело: URL https://www .nationalparks .in .ua/pryrodni-parky/)   

Додаток 8
Завдання для учнів
Розв’яжи логічну задачу .
Тетянка подарувала своєму другові Євгену книжку про тварин, у якій 76 сторінок . Ілюстрація 

є на тих сторінках, у номері яких зустрічаються цифри 0, 2, 4, 7 . Скільки ілюстрацій у книжці?

Тиждень 2-3 (Подорож 2)
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Додаток 9
Робота з матеріалом «Цікаво знати. Зоопарк»
Зоопа ́рк (зоологічний парк) — територія, спеціально створена людиною, з будівлями і 

обладнанням для утримання, збереження, розмноження зникаючих видів та публічного 
показу тварин . Вживається (особливо в країнах Заходу) також назва «Zoo» і близький термін 
«зоосад», який був вперше вжитий 1828 року як Лондонський зоологічний сад (англ . London 
Zoological Gardens), згодом скорочений до «zoo» . 

(Джерело: URL https://cutt .ly/wEQafnE )

Додаток 10
Завдання для учнів
З’єднай стрілками слова й склади речення .

створила
людина

Зоопарк
який

природи

живої

музей

Поміркуй, яких геометричних фігур не вистачає на малюнку . Накресли їх . Поясни свій вибір . 
Довідка . Зоопарк — музей живої природи, який створила людина .
Примітка. На малюнку не вистачає двох шестикутників .

Додаток 11

Родичі
(за Станіславом Востоковим)

Приходять відвідувачі зоопарку в мавпятник . А там за склом різні наші родичі сидять 
– макаки, гібони, а головне – горили . Люди починають у скло стукати та кривлятися . А ті 
дивляться і думають: 

– Що ж таке наші родичі хочуть сказати? Чи не здоров’ям часом нашим цікавляться? 
І підходять до самого скла, посміхаються, щоб показати, що зі здоров’ям все в порядку . 
А відвідувачі за склом цьому радіють і починають ще сильніше кривлятися . 
Тоді мавпи відвертаються від скла і говорять одна одній: 
– Ні, не здоров’ям вони нашим цікавляться . Перекривлюють нас . Тому що невиховані . 
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Додаток 12

Стіна слів

П Р И Я Т Е Л Ь
П Р И Я Т Е Л Ь К А

Т О В А Р И Ш
Т О В А Р И Ш К А

Т А К Т
Д О В І Р А

П О Р Я Д Н І С Т Ь
С У М Л І Н Н І С Т Ь

С А М О В І Д Д А Н І С Т Ь
Ц І Н Н І С Т Ь

Б Е З К О Р И С Л И В І С Т Ь

Тиждень 2-3 (Подорож 2)
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Тиждень 4-5 (Подорож 3)
Друг/подруга. Супротивник/супротивниця. Конструктивна взаємодія

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Що може завадити тобі знайти друга/подругу?
• Що допомагає супротивникам домовлятися?
• Що таке «порушення прав людини/прав дитини»? 
• Що таке конструктивна взаємодія?  
• Яке спілкування краще: онлайнове чи живе?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–
літературна

Читання оповідання про олівці. Обговорення з учнями «Чому олівцям 
тепер не цікаво малювати поодинці?». Складання розповіді про свого дру-
га на основі запитань.  Створення казки про дружбу.
Завдання «Впиши літери», «Прочитай слова-синоніми до слова «ворог» (До-
даток 1). Розгадування ребусів (Додаток 3). Складання стіни слів (Додаток 13).

Математична

Робота в парах. Складання і записування числових виразів (Додаток 2). 
Вправа «Розфарбуй зірочки» (Додаток 5). Робота з діаграмою. Розв›язуван-
ня задач на представлення даних за стовпчикових діаграм (Додаток 6). 
Організація дослідження «Витрати класом крейди за тиждень»;  «Витрати 
школи на крейду за навчальний рік» (Додаток 10).

Природнича
Перегляд та обговорення відео «Корисні копалини України» (Додаток 
8). Завдання для учнів «Обведи літери в словах, які є назвами корисних 
копалин» (Додаток 9). 

Соціальна і 
здоров’язбе-
режувальна 

Читання та обговорення вірша Л. Огурцової «Друг». Читання та обговорення 
заповідей дружби і гарних стосунків. Обговорення та моделювання 
поведінки у ситуації, коли посварився з другом. Робота з віршем О. Дущенко 
«Яка дружба краща». Обговорення запитання «Чому довге сидіння за 
електронними девайсами шкодить здоров›ю?». Розучування пісні.
Вправа «Побудуй вежу з LEGO» (Додаток 4). Обговорення запитання 
«Чому перемир’я завжди краще за будь-яку сварку?». Розмірковування з 
учнями «Яке спілкування краще: онлайнове чи живе?». Створення асоціа-
тивного куща «Конструктивна взаємодія» (Додаток 7).

Громадянська 
та історична

Мирилки. Правила вирішення суперечок. Складання, читання та обгово-
рення прислів’їв. Обговорення поведінки у ситуації, коли супротивник може 
стати союзником. Створення графічного організатора «Квіточка перемир›я». 
Читання та обговорення правил «Вчимося конструктивної взаємодії». 
Як розповісти дитині про особистий простір? (Матеріали для вчителя) (Додаток 
12).  Організація дослідження «Які риси характеру допомагають жити у злагоді з 
іншими?». Завдання-дослідження «Чому так називається?». Поміркуй, від назв 
яких корисних копалин утворилися назви населених пунктів (Додаток 11). 
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Технологічна Робота з LEGO та іншими конструкційними матеріалами. Створення ком-
позиції «Місто Друзів».

Додаток 1
Завдання для учнів
Упиши літери в порожні клітинки . Прочитай слова-синоніми до слова «ворог» . Скільки 

букв, звуків у найдовшому слові, скільки – в найкоротшому? Напиши .

Н Е Д Р
П Р Т И Н И К
С У Р О И В Н И К
Н Е О Б О З И Ч Л И В Е Ц Ь
Н Е Н А И Н И К

Е Р И Я Т Е Л Ь

Довідка. Не́друг, супроти ́вник, проти ́вник, недобрози ́чливець, ненави́сник, непри ́ятель .

Додаток 2
Робота в парах.
У парах складіть і запишіть числовий вираз, у якому кожний доданок – це число, що відпо-

відає кількості букв у словах-синонімах . Знайдіть значення числового виразу . 
Наприклад, 6 + 9 – 11 + 16 – 10 + 10 = 0 .

Додаток 3
Завдання для учнів
Розгадай ребуси та прочитай слова-синоніми до слова «мир» .

Довідка . Спокій, згода .

Додаток 4
Вправа «Вежа з цеглинок LEGO»
Віднови речення та запиши . Побудуй вежу з цеглинок LEGO .

Перемир’я

за

краще

сварку.

завжди

будь-яку

Довідка. Перемир’я завжди краще за будь-яку сварку .

Тиждень 4-5 (Подорож 3)
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Додаток 5
Вправа «Розфарбуй зірочки» 
Завдання для учнів
Знайди значення числових виразів . Зафарбуй зірочки, на яких значення числового виразу 

відповідає кількості звуків у слові «перемир’я» .

17 – 8 =

31 – 23 =

12 - 7 =

39 - 22 =

99 – 90 =

23 - 14 =

22 – 18 =

30 – 21 =

0 + 9 = 53 – 46 = 28 – 20 =

Додаток 6
Робота з діаграмою
Завдання для учнів
Світлана і Арсен  запитали однокласників та однокласниць, які риси характеру допомага-

ють їм жити у злагоді з іншими . Результати подали у вигляді діаграми .

Чесність
Справедливість
Доброта
Поступливість

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Розглянь діаграму . Дай відповіді на запитання .
 – Скількох дітей опитали Світлана і Арсен?
 – Які риси характеру назвали діти?
 – Яку рису характеру назвала найменша кількість дітей? 
 – Скільком дітям доброта допомагає жити у злагоді з іншими людьми?   

Додаток 7
Вправа «Асоціативний кущ»
Завдання для учнів
На смужках паперу напишіть, що спадає на думку, коли чуєте вислів конструктивна 

взаємодія . (Одна асоціація – одна смужка) .
Складіть асоціативний кущ . (Діти озвучують свої асоціації і прикріплюють смужки з 

написами на аркуш паперу, який знаходиться на класній дошці чи стіні у вигляді своєрідного 
«куща», який поступово «розростається») .
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Додаток 8
Перегляд та обговорення відео «Корисні копалини України» 
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=4LTivmwZGpQ)

Додаток 9
Завдання для учнів
Наведи літери в словах, що називають корисні копалини . Обґрунтуй свій вибір .  

НАФТА, ЦЕМЕНТ, ГЛИНА,  
БЕНЗИН, ТОРФ, КАМ’ЯНЕ 
ВУГІЛЛЯ, СКЛО, ПІСОК, 

ОЛІЯ, МАРМУР, ПЛАСТМАСА, 
ПРИРОДНИЙ ГАЗ, ГРАНІТ, 

КРЕЙДА.
Додаток 10
Організація дослідження
Інструкція для учнів
Один шматочок крейди важить 7 грамів . Разом з однокласниками та однокласницями 

проведіть дослідження й дізнайтеся, скільки крейди використовує в середньому ваш клас за 
тиждень . Дані записуйте у таблицю . Поспостерігайте, на яких уроках крейди витрачається 
найбільше, а на яких – найменше .

Кількість 
шматочків 

крейди
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Усього

Запитайте директора школи, скільки грошей витрачає школа на крейду за навчальний рік . 
Поміркуйте, чи можна скоротити витрати крейди і, відповідно, зекономити кошти .

Додаток 11
Завдання-дослідження «Чому так називається?»
Інструкція для учнів
Поміркуй, від назв яких корисних копалин утворилися назви населених пунктів . Знайди їх 

на карті України .
Місто Антрацит, місто Бурштин, селище Солотвино, місто Соледар.
Дізнайся, які ще назви населених пунктів мають походження від назв корисних копалин . 

Напиши .

Тиждень 4-5 (Подорож 3)
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Додаток 12
Матеріал для вчителя та батьків «Як розповісти дитині про особистий про-

стір?» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/8EQ5NCf )
Інструкція для вчителя
Запропонуйте батьками ознайомитися матеріалом «Як розповісти дитині про особистий 

простір?» . Намагайтеся дотримуватися запропонованих порад . Рекомендуємо створити 
візуальну інструкцію «Кола спілкування» та використовувати її в освітньому процесі .

Додаток 13

Стіна слів

О П О Н Е Н Т
С О Ю З Н И К

А Н Т Р А Ц И Т
Б У Р Ш Т И Н
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Тиждень 6-7 (Подорож 4)
Жести й погляди – німа мова людини. Танець

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Що таке «мова жестів» і навіщо вона потрібна?
• З якою метою використовують «мову жестів» представники різних професій?
• Як можна зрозуміти емоції людини?
• Про що розповідає танець?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Переказ тексту про спілкування людей. Дослідження «Скільки жестів ти 
помітив/помітила?». Обговорення правил спілкування «німою мовою».  
Дослідження «Як звучать слова «танець»  і «потанцюймо» різними 
мовами?». Робота з текстом про користь занять танцями.
Робота з таблицею «Знаю – дізнався/дізналася – хочу дізнатися» 
(Додаток 3). Завдання «Виготовлення  буклету-презентацію про один із 
танців» (Додаток 4). Письмо для себе на тему «Навіщо люди займаються 
танцями?». Створення стіни слів (Додаток 10).

Математична Розв›язування задач (Додаток 6).

Природнича
Міміка і жести. Розповідаємо про тваринку, яка живе у лісі.

Робота з віршем Н. Мазур «Танці на полянці» (Додаток 7). Дослідження 
«Спостерігаємо за танцями комах» (Додаток 8).

Соціальна і 
здоров’язбе-
режувальна 

Дослідження емоції. Обговорення питання «Про що говорить герой 
малюнка?». Представлення кіногероя за допомогою пантоміми. Складання 
розповіді «Що я знаю про балет».
Дослідження «Молоко, що танцює»; «Монетка, що танцює» (Додаток 9).

Громадянська 
та історична

Читання та обговорення тексту про жести, міміку  у різних народів. Чи-
тання та обговорення тексту про народні танці народів світу. Розгаду-
вання кросворду.
Робота з онлайн-матеріалом «Історія виникнення та використання жесто-
вої мови» (Додаток 1). Перегляд та обговорення мультфільму «Це наше і 
це твоє. Всесвітньовідомий гопак» (Додаток 2). Робота з текстом «Гопак 
- український народний танець» (Додаток 4). Дослідження «Монети, при-
свячені танцям. Монета “Гопак”» (Додаток 5).

Технологічна Робота з природним матеріалом “Осінні фантазії”

Тиждень 6-7 (Подорож 4)
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Додаток 1
Робота з онлайн-матеріал «Історія виникнення та використання жестової мови»
(Джерело: URL https://www .jit .academy/movy-zhestiv-movy-dlya-lyudej-bez-sliv/ ) 
Інструкція для учителя/учительки
Запропонуйте учням ознайомитися з текстом про історію виникнення жестової мови . Як 

варіант, рекомендуємо організувати активність «Ажурна пилка», під час якої учні в групах 
знайомляться з частиною тексту, потім перечитують та обговорюють прочитаний текст 
учасникам інших груп . Такий хід активності дозволить зекономити час та розвинути навички 
комунікації та презентації учнів . 

Додаток 2
Перегляд мультфільму «Це наше і це твоє. Всесвітньовідомий гопак» 
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=kxTAgH6WlbQ)
Завдання для учнів
Розкажи сусіду/сусідці по парті, про ти дізнався/дізналась .  

Додаток  3
Робота з таблицею «Знаю – дізнався/дізналася – хочу дізнатися»
Завдання для учнів
Пригадай, що ти вже знаєш про танець «Гопак» і напиши в першу графу таблиці «Знаю» .

Знаю Дізнався/дізналася Хочу дізнатися

Прочитай текст . Поміркуй, чи дізнався/дізналася ти щось нове про гопак . Напиши в другу 
графу таблиці . 

Гопак – український народний танець.  Назва танцю походить від дієслова «гопати» – 
«плигати», «скакати». Гопак виник у козацькому побуті.  Спочатку він виконувався лише 
чоловіками. Тепер гопак танцюють разом із чоловіками і жінки.

Додаток  4
Завдання «Виготовлення  буклету-презентацію про один із танців»
Інструкція для учнів
Корисно знати! 29 квітня – Міжнародний день танцю .
Виготови буклет-презентацію про один із танців, який вмієш танцювати ти чи хтось із 

членів твоєї родини . Розкажи про цей танець однокласникам . Якщо можеш, покажи, як його 
танцюють .

Додаток  5
Дослідження «Монети, присвячені танцям. Монета «Гопак»»
Інструкція для учнів
Разом із сусідом/сусідкою по парті уважно роздивись зображення  монети . Прочитай на-

писи на ній . Дай відповіді на запитання: 
 – У якій країні випущена монета? 
 – У якому році? 
 – Чому присвячена? 
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 – Яка її вартість? 
 – Як називається монета? 

Результати дослідження запиши . 
Якщо дізнався щось нове про танець, 

напиши в таблицю «Знаю – дізнався/діз-
налася – хочу дізнатися» . Поміркуй, що 
ще хотів би/хотіла б дізнатися про гопак і 
напиши в третю графу таблиці . Проведи 
дослідження .

Додаток  6
Розв’язування задачі
Інструкція для учнів
Розв’яжи задачу самостійно/в парі/в групі . Порівняй результати з результатами однокласників .
 
Монету «Гопак» ввели в обіг 29 липня 2011 року.  Скільки років минуло з дня введен-
ня монети в обіг?  Старший / старша ти чи монета і на скільки років?

Додаток  7
Робота з віршем Наталі Мазур «Танці на полянці»
Інструкція для учнів
Прочитай вірш Наталі Мазур «Танці на полянці» . Дай відповіді на запитання .

Танці на полянці
На зеленім килимку, якось на поляні, 
Закружляли у танку ягоди рум’яні . 
Жовті й білі квіточки, вмившись чисто вранці, 
Приєднались залюбки до ягід у танці . 
Танцював метелик ще, танцювали оси . 
Тільки зайчик під кущем солодко спав босий .

Наталя Мазур

 – Скільки було учасників танців? 
 – Скільки серед них рослин, а скільки – тварин? 
 – Які кольори побачив/побачила, читаючи вірш? 
 – Скільки їх? 

Зашифруй вірш за допомогою піктограм . Вивчи вірш напам’ять .

Додаток  8
Дослідження «Спостерігаємо за танцями комах»
Інструкція для учнів
Поспостерігай за «танцями» комах . Чи ти встигав / встигала слідкувати за польотом ко-

мах? Поділись своїми спостереженнями з однокласниками, дорослими . 

Тиждень 6-7 (Подорож 4)

Країна __________ Рік випуску _______
Вартість _________ Вартість __________
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Додаток  9
Дослідження «Молоко, що танцює»; «Монетка, що танцює» (Додаток 9)
Інструкція для учнів
Разом з дорослими проведи експерименти . Прочитай інструкції і виконай їх покроково . 

Подумай, чому так відбувається . Обговори власні міркування з однокласниками

Експеримент 1. Молоко, що танцює

 – Для роботи 
знадобляться

Жирне молоко, рідкий миючий засіб, харчові барвники, тарілка, ватні 
палички

 – Що і як робити У тарілку налий молоко, додай барвники (по кілька крапель). Занур 
ватну паличку в миючий засіб і торкнися нею самого центру тарілки 
з рідиною. Молоко почне... танцювати, а кольори – перемішуватися 
між собою

Експеримент 2. Монетка, що танцює

 – Для роботи 
знадобляться

Монетка, вода, пляшка з вузьким горлечком, щоб монета могла його 
повністю закрити

 – Що і як робити Поклади порожню пляшку без кришечки на кілька хвилин у морозилку. 
Монетку змочи водою і накрий нею вийняту з холодильника пляшку. 
Кілька секунд і монета підскакуватиме, б›ючись об горлечко пляшки 
й видаючи дзвінке «клац-клац». 

Додаток 10

Стіна слів

Ж Е С Т
М О В А  Ж Е С Т І В

П А Н Т О М І М А
Т А Н Е Ц Ь
Б А Л Е Т
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Тиждень 8 (Подорож 5)
Представники різних національностей, які живуть з нами по сусідству

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Всі люди різні: добре це чи погано?
• Чим люди різних національностей можуть бути цікавими для тебе?
• Що ти можеш розповісти нашим сусідам про унікальну природу різних регіонів України? 

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Робота з текстом «Прогуляйся восени в парку». Визначення теми і головної 
думки тексту.  Стислий переказ прочитаного. 
Створення стіни слів (Додаток 7).

Математична Обчислення математичних виразів (Додаток 4). Розв’язування логічних 
задач (Додаток 6).

Природнича Бесіда на тему «Україна - європейська країна». Підготовка презентацій 
«Унікальна природа різних регіонів України».

Громадянська 
та історична

Читання та обговорення тексту «Чи знаєш ти, що …». Знайомство з 
історією різних народів. Розповідь та подальше обговорення інформації 
про найчисленніші культури краю. 
Робота з текстом «Україна - багатонаціональна країна». Завдання «доповни 
рядок числами» (Додаток 1). Бесіда «Люди місцевої громади: вчинки, їхня 
мотивація та цінність для громади». Робота з картою України. Запитання до 
обговорення «Люди яких національностей живуть в Україні» (Додаток 2). 
Робота з картою Європи. Бесіда «Україна – європейська країна» (Додаток 3).

Соціальна і 
здоров’язбе-
режувальна

Складання розповіді про знайомих, сусідів, друзів - представників інших 
національностей. Обговорення питання «Що у мене спільне, а що - відмін-
не з цими людьми? Чим цікаві ці люди для мене?».
Завдання «Розгадай ребуси та напиши, як називають жителів Європи» 
(Додаток 5). Обговорення питання «Якщо в гості приїде друг з Європи, 
що йому буде цікаво побачити?». Складання плану дій щодо вирішення 
питання «Що потрібно робити, щоб Україну відвідало більше туристів?»

Технологічна Створення лепбука «Туристичні стежки України». Робота з конструктором 
ЛЕГО. Виконання проєкту «Будуємо вулицю Миру».

Додаток 1
Робота з текстом «Україна - багатонаціональна країна»
Інструкція для учнів
Прочитай текст . Скільки в ньому речень? 

Україна – багатонаціональна країна. На її території проживають люди близько 140 
різних національностей. І всі вони – громадяни України.  

Тиждень 8 (Подорож 5)
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Чим, на твою думку, є цікавим перше речення . Знайди закономірність, доповни рядок 
числами .

7 8 17 16

Довідка . Числа позначають кількість букв і звуків у словах першого речення . Пропущені 
числа – 6, 7 .

Додаток 2
Запитання до обговорення «Люди яких національностей живуть в Україні»
Інструкція для учнів
Розглянь карту та назви національності людей, що живуть в Україні .

(Джерело: URL http://peace .in .ua/proekt-ya-hromadyanyn-ukrajiny/ )

Поміркуй, людей якої національності проживає в Україні найбільше .

Додаток 3
Робота з картою Європи. Бесіда «Україна – європейська країна»
Необхідні матеріали: карта Європи
Інструкція для учнів
Розглянь карту Європи . Назви країни, які розміщені в цій частині світу .  Знайти Україну на 

карті Європи, обведи її кордони . Полічи, скільки країн є сусідами України . Напиши їх назви . У 
яких з цих країн ти вже побував/побувала . Напиши .

Додаток 4
Обчислення математичних виразів
Інструкція для учнів
Обчисли вирази . З’єднай стрілками ті з них, що мають значення менші за 25 і прочитай 

речення . Напиши це речення .
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14 : 2 · 7 =
Європі

78 – 6 · 4 =
різні

21 + 16 – 17 =
країн.

16 + 24 : 6 =
найбільших

21 : 7 + 20 =
європейських

67 –  32 – 8 =
тісно

12 + 2 · 6 =
Україна

39 – 2 · 7 =
культури.

40 + 5 – 29 =
У

21 : 7 + 20 =
з

47 – 5 · 8 =
– одна

67 –  32 – 8 =
переплетені

Довідка . Україна – одна з найбільших європейських країн .

Додаток 5
Завдання «Розгадай ребуси та напиши, як називають жителів Європи»
Інструкція для учнів
Розгадай ребуси та напиши, як називають жителів Європи .

Якщо до тебе в гості приїде друг/подруга з Європи, що йому/їй буде цікаво побачити у 
твоєму населеному пункті? 

Поміркуй, що потрібно робити, щоб Україну відвідувало більше туристів .

Додаток 6
Розв’язування логічних задач
Розв’яжи логічну задачу . 

Сім’я Михайлика пригощала своїх друзів з Європи. У чотири чашки (зелену, червону, 
синю, жовту) налили сік, чай, каву, молоко. Який напій у яку чашку налили, якщо сік 
не в червоній, синій і не в жовтій чашці. Кава не в зеленій, синій і не в жовтій чашці, 
а чай не в зеленій, червоній і не в жовтій чашці.

Молоко Чай Кава Сік

Довідка . У зеленій чашці – сік; у червоній – кава; у синій чашці – чай; у жовтій – молоко .

Тиждень 8 (Подорож 5)
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Додаток 7

Стіна слів

Є В Р О П А
Н А Ц І О Н А Л Ь Н І С Т Ь

Г Р О М А Д Я Н И Н
Г Р О М А Д Я Н К А
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Тиждень 9 (Подорож 6)
Традиційні та сучасні заняття й ремесла населення регіону

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Як між собою пов’язані професії?
• Як у наш час виробляються продукти харчування?
• Які ремесла розвинені у твоєму краї і чому?
• Які корисні речі для близьких ти хотів/хотіла би створити?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Робота з текстом «Чи знаєш ти, що …». Вправа «З›єднай правильно». 
Складання і розв’язування ребусів «Ремісничі професії».

Визначення основу і закінчення в словах. Створення стіни слів (До-
даток 10).

Математична Робота з геометричним матеріалом (Додаток 4). Розв’язування математичних 
задач (Додаток 7). Робота із стовпчиковою діаграмою  (Додаток 8).

Природнича
Робота з текстом про розвиток ремесел в регіоні. Обговорення питання 
щодо зв’язку ремесел між собою. Складання ланцюжків взаємозалежних 
ремісничих професій. Гра «Диво єдності».

Громадянська 
та історична

Перегляд та обговорення відео «Молочні продукти для дітей. Зробле-
но в Україні» (Додаток 2). Практична робота. Ознайомлення із сервісом 
Virobnik.ua (Додаток 5). Інформація для вчителя і батьків про користуван-
ня сервісом Virobnik.ua (Додаток 6).

Соціальна і 
здоров’язбе-
режувальна

Складання розповідей про улюблені страви. Читання й обговорення тексту 
«Сільське господарство краю». Дослідження «Продукти харчування, що 
виробляються в нашому краї».  Гра «Відгадай ремесло».

Розміркування питання «Усі люди різні: добре це чи погано?». 
Дослідження «Що з чого роблять?» (Додаток 1).  Дослідження «Які 
продукти виробляють з молока?» (Додаток 3). Обговорення питання 
якості та здібності, необхідні для різних видів роботи.

Технологічна
Виготовлення виробів із застосуванням технологій традиційних та 
сучасних ремесел. Виготовлення панно «Риба» із солоного тіста (До-
даток 9). 

Тиждень 9 (Подорож 6)
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Додаток 1
Дослідження «Що з чого роблять?»
Інструкція для учнів
З›ясуй, що з чого роблять . З’єднай стрілками .

Гречиха Пшениця Овес Ячмінь Просо

Булгур

Пшоно

Вівсяні 
пластівці 

Гречка

Кус-кус

Перлова 
крупа

Пшенична
крупа

Манна 
крупа

Ячна крупа

Довідка. Булгур – це висушені зерна пшениці . Кус-кус роблять з манної крупи невеликого 
помелу, набагато рідше – із сильно подрібненого рису або ячменю . Ячну крупу отримують 
шляхом дроблення ячмінного зерна . З ячменю також виготовляють і перлову крупу . 

Додаток 2
Перегляд та обговорення відео «Молочні продукти для дітей. Зроблено в Україні»
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=Q_QRf_ptlKM)

Додаток 3
Дослідження «Які продукти виробляють з молока?»
Інструкція для учнів
З’ясуй, які молочні продукти виробляють з молока . Напиши . Дізнайся, чи виробляють 

молочні продукти у твоєму регіоні .

Молоко

Додаток 4
Робота з геометричним матеріалом
Інструкція для учнів
Оля вишила корівку . З яких геометричних 

фігур вона складається? Напиши, скільки 
яких фігур .   
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Додаток 5
Ознайомлення із сервісом Virobnik.ua 
Інструкція для вчителя/вчительки
Представте учням сервіс Virobnik.ua. Повідомте, що сервіс Virobnik .ua дозволяє за 

допомогою одного лише смартфона за хвилину побачити, як створювався харчовий продукт . 
Запропонуйте учням поекспериментувати з різними продуктами .

Додаток 6
Інформація для вчителя і батьків про користування сервісом Virobnik.ua
(Джерело: URL https://cutt .ly/1EEE8eS )

Додаток 7
Розв’язування задачі
Інструкція для учнів
У групах/парах розв’яжіть задачу . Порівняйте результати з однокласниками .

Скільки тасьми потрібно купити для обшивки килима довжиною 2 м і шириною 15 дм?

Додаток 8
Робота із стовпчиковою діаграмою
Інструкція для учнів
Туристи з Києва побували на Сорочинському ярмарку . Там вони взяли участь у майстер-класах . 
Розглянь діаграму . У яких майстер-класах узяли участь туристи? У якому майстер-

класі взяло участь найбільше туристів? (Умова: одна людина – один майстер-клас) . Назви 
найпопулярніший майстер-клас серед жінок; чоловіків; дітей . 

Скільки всього жінок узяли участь у майстер-класах? Чоловіків? Дітей? Склади вирази та 
обчисли їх . 

Склади свої два запитання за діаграмою для однокласників/однокласниць . Напиши . 
Послухай, які відповіді дадуть діти .

Го
нч

ар
ст

во
Ви

ш
ив

ка
Пи
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нк

ар
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Примітка.  Жінки,  чоловіки,  діти . 

Тиждень 9 (Подорож 6)
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Додаток 9
Виготовлення панно «Риба» із солоного тіста
(Джерело: URL http://novij-rik .pp .ua/2822-solone-tsto-panno-virobi .html )
Інструкція для учнів
Приготуй панно «Риба» із солоного тіста 

Рецепт солоного тіста
• 1 склянка дрібної солі;
• 2 склянки борошна;
• півсклянки води;
• 5 ст . л . соняшникової олії .

Додаток 10

Стіна слів

З Е М Л Е Р О Б С Т В О
П Р О М И С Е Л

Р Е М Е С Л О
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Тижні 10-11 (Подорож  7)
Особливості клімату й ландшафту нашого краю

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Як виглядає твій край? Чим він приваблює гостей нашої країни?
• Чи можуть дії людини призвести до зміни клімату?
• Як зміни клімату впливають на життєдіяльність людей, на рослини та тварин?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Словникова робота «Спробуй сам/сама скласти визначення, що таке 
«степ», «ліс», «море». Розгадування кросворда. Відгадування загадок про 
природні явища.
Письмо для себе – есе «Найспекотніший/найхолодніший день в моєму 
житті». Творче завдання (колективно чи індивідуально) «Склади власну 
загадку про явища природи». Робота в парах – складання діалогу «Яка 
пора року є твоєю улюбленою?»

Математична Розв’язування математичних задач  (Додаток 2).

Природнича

Малювання типового пейзажу місцевості, в якій живе учень/учениця. 
Робота з картою «З’єднати стрілкою малюнок із районом, де ти про-
живаєш». Рубрика «Важливо знати! Особливості клімату, ландшафту 
нашого краю».
Віртуальна подорож визначними місцями краю. Перегляд мультфільму 
«Пригоди лісових друзів – Охорона природи» (Додаток 3).
Дослідження «Ґрунт місцевості, в якій ти живеш» (Додаток 4).

Громадянська 
та історична

Рубрика «Цікаво знати! Прочитай і розкажи, в чому унікальність регіону, 
в якому ти живеш». 

С о ц і а л ь н а / 
здоров’язбе-
режувальна

Руханка «Компас емоцій» (Додаток 5). Групова робота «Правила збе-
реження здоров’я від можливих небезпек зовнішнього середовища»  
(Додаток 6). Гра «Оплески» (Додаток 7). Руханка “Австралійський 
дощ” (Додаток 8)

Технологічна

Перегляд відео «Українська вишивка. Вишивка - традиційний вид 
оздоблення виробів. Види виробів, оздоблених вишивкою» (Додаток 9). 
Гра «Якби голка та ножиці вміли говорити». Повторення правил техніки 
безпеки (Додаток 10). Практична робота учнів «Ознайомлення з технікою 
вишивання «хрестиком»». (Додаток 11). Рубрика «Прикрашаємо кімнату». 
Виготовлення виробу «Сюрприз для друзів «Місточок або Підвіска Весел-
ка» (Додаток 12)

Тижні 10-11 (Подорож  7)
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Додаток 1 
Стіна слів

Стіна слів

Р Е Л Ь Є Ф
П Р И Р О Д Н І  Р Е С У Р С И

К Л І М А Т
З О В Н І Ш Н Є  С Е Р Е Д О В И Щ Е

Додаток 2. 
Розв’язування математичних задач
Інструкція для учнів
1 . У групах/парах розв’яжіть математичні задачі . Порівняйте результати з відповідями 

однокласників . 
2 . Група туристів вирушила в подорож по трьох маршрутах — пішому, велосипедному  

та байдарочному . Пішки і на велосипедах вони подолали 36 км, а на велосипедах і 
на байдарках — 40 км . Яка довжина кожного маршруту окремо, якщо загальний шлях 
становить 52 км?

Розгляньте графік температур і дайте відповіді на запитання .
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 – Якою була температура повітря о 14 годині?
 – О котрій годині спостерігалась найвища температура?
 – Порівняйте температуру повітря о 8 годині та о 16-й .
 – О котрій годині термометр сягнув позначки 12⁰С?

3 . Порахуйте вартість проїзду для однієї родини . Для цього скористайтесь сайтом 
(«Укрзалізниця», «Рroizd», «Busfor», «Tickets .ua» тощо), що дозволяє знайти вільні 
квитки та розрахувати вартість подорожі .

4. Інструкція для учителя/учительки
Об’єднайте дітей у дві групи та запропонуйте уявити, що вони збираються на літній 
відпочинок до Одеси .
Перша група хоче зекономити, тож намагається з’ясувати вартість подорожі літаком, 
потягом або автобусом . Перш за все варто розглянути плацкарт у звичайному потязі 
(можна попросити дітей знайти найдешевші варіанти) . Діти мають розрахувати вар-
тість подорожі для родини з 4 осіб (в обидві сторони) .
Друга група прагне опинитися на курорті якомога швидше, тож роздумує, чому надати 
перевагу: літаку, чи швидкісному потягу чи автобусу . Скільки часу займе політ? А 
як швидко діти дістануться точки призначення, якщо оберуть найшвидший потяг чи 
автобус?

Додаток 3
Перегляд мультфільму «Пригоди лісових друзів – Охорона природи»
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=JZL8EqG7YoI )

Додаток 4
Дослідження «Ґрунт місцевості, в якій ти живеш»

(Джерело: URL http://surl .li/abnky )

Дослід 1
Тема. Наявність у ґрунті повітря .
Мета: дізнатися, чи є у ґрунті повітря .
Обладнання: ґрунт, склянка з водою .
Дії учнів: кидають грудочку ґрунту у склянку з водою .
Висновок: на воді виділяються бульбашки повітря, отже, у ґрунті є повітря .

Тижні 10-11 (Подорож  7)
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Дослід 2
Тема. Наявність у ґрунті води .
Мета: встановити, що у ґрунті є вода .
Обладнання: спиртівка, сірники, ґрунт, скло .
Дії учнів: нагріває ґрунт на вогні, а зверху тримає скло .
Висновок: на склі осіли краплі води, отже, у ґрунті є вода .

Дослід 3
Тема. Наявність у ґрунті перегною .
Мета: з’ясувати, чи є у ґрунті перегній .
Обладнання: спиртівка, сірники, ґрунт .
Дії учителя: нагріває ґрунт на вогні .
Висновок: під час нагрівання виділяється дим і ґрунт змінює колір . Отже, 
у ґрунті міститься перегній, від якого залежить колір ґрунту . (Досліди 2 і 3 
можна об’єднати) .

Дослід 4
Тема. Наявність у ґрунті піску і глини .
Мета: з’ясувати, чи входять до складу ґрунту пісок і глина .
Обладнання: прожарений ґрунт з попереднього досліду, склянка з водою, 
скляна паличка .
Дії учнів: опускають прожарений ґрунт у склянку з водою, перемішують його 
паличкою, дають воді відстоятися .
Висновок: на дні склянки – осад із частин піску і глини . Отже, до складу 
ґрунту входить пісок і глина .

Дослід 5
Тема. Наявність мінеральних солей у ґрунті .
Мета: дізнатися, чи є в ґрунті мінеральні солі .
Обладнання: вода з попереднього досліду, спиртівка, сірники, скло .
Дії учителя: наливає воду зі склянки на скло і нагріває його .
Висновок: вода випаровується, а на склі залишився білий порошок . Це – 
мінеральні солі . Отже, в ґрунті є мінеральні солі .

Додаток 5
Руханка «Компас емоцій»
Інструкція для учителя/учительки
Завдання: вчити описувати власні відчуття та ставлення до природніх явищ . 
Мета: усвідомлення того, що одне і те ж явище природи може викликати різні емоції у 

оточуючих .
Хід. На підлозі розкладено картки з із назвами емоцій (сум, подив, натхнення, радість, 

біль, смуток, інтерес, гнів, довіра і т .д . – перелік карток може бути доповнений) . Ведучий/
Ведуча називає явище природи, а учасники стають біля тієї картки, на якій зображена емоція, 
що її викликає дане явище . Варто уточнювати, чому певне явище викликає саме таку емоцію .
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Додаток 6
Групова робота «Правила збереження здоров’я від можливих небезпек зовніш-

нього середовища»
Інструкція для учителя/учительки
Завдання: формування в учнів стійких переконань щодо важливості дотримання правил 

поведінки на природі; вчити добирати спорядження (речі та одяг) для прогулянки на природу 
відповідно до маршруту та погодних умов .

Обладнання: ватмани, маркери, олівці, клей, ілюстративний матеріал .
Хід. Оберіть ведучого/ведучу . 
Ведучий/Ведуча: Був спекотний літній день. Родина Петренків  вирішила піти 

на відпочинок до озера. Шлях до озера пролягає через проїзну частину дороги і ліс. 
Повертаючись додому, вони потрапили у грозу. Подумайте, які небезпеки чекають на них 
і як правильно поводитися в екстремальних ситуаціях?

Клас об’єднується у 4 групи по 5-6 учнів, вибирають капітана команди . Капітани вибирають 
картки із завданнями:

1 група . Безпека на дорозі .
2 група . Безпека в лісі .
3 група . Безпека біля водойми .
4 група . Безпека під час грози .
Кожна команда створює плакат/інструкцію/колаж і презентує свою роботу класові . 
Учні складають список необхідного спорядження для відпочинку та записують/зображають  

небезпеки, які чекають на них у кожному випадку і відповідні правила безпечної поведінки .

Додаток 7
Гра «Оплески»
Інструкція для учителя/учительки
Зачитайте учням правила безпечного існування в навколишньому середовищі, якщо 

правила вірні – учні плещуть в долоні .

1 . Щоб машини вправно їздили по дорозі, люди придумали правила дорожнього руху (+)
2 . Дорогу можна переходити будь – де (-)
3 . Пішохід поза населеним пунктом має рухатися назустріч транспортному засобі по 

тротуарі, в разі його відсутності – краєм дороги (+)
4 . Не можна гратися на дорозі (+)
5 . Якщо на дорозі багато машин, дорогу можна перебігти (-)
6 . Якщо ти заблукав у лісі, необхідно завжди іти не зупиняючись(-)
7 . У лісі існує багато небезпек для людини: дикі тварини, плазуни, кліщі, болота .(+)
8 . Якщо ти побачив у лісі змію необхідно прогнати її гілкою . (-)
9 . У лісі не можна вилазити і стояти під сухим деревом (+)
10 . Збирати можна тільки ті гриби та ягоди, які ви добре знаєте .(+)
11 . Купатися можна будь–де, де є вода(-)
12 . Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни темпе-

ратури та води .(+)
13 . Рекомендується купатися поодинці біля крутих, стрімчастих і зарослих густою рос-

линністю берегів (-)
14 . Після купання не рекомендується приймати сонячні ванни, краще відпочивати у тіні (+)
15 . Не можна пірнати з містків, дамб, причалів, дерев, високих берегів (-)
16 . Гроза зазвичай б›є в найвищу точку на своїй дорозі (+)

Тижні 10-11 (Подорож  7)
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17 . Під час грози небезпечним для людини може бути сильний град (+)
18 . Удар блискавки поширюється довкола водоймища в радіусі 100 метрів, тому купати-

ся і знаходитися біля водойми під час грози заборонено (+)
19 . У грозу можна розмовляти по мобільному телефону (-)
20 . Вживати спиртні напої під час купання забороняється (+)

(Джерело: URL https://cutt .ly/XERW8yj )

Додаток 8
Руханка «Австралійський дощ»
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=hpPVZYJl7fg )

Додаток 9 
Перегляд відео «Українська вишивка. Вишивка - традиційний вид оздоблення ви-

робів. Види виробів, оздоблених вишивкою» 
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=f3dsMYz1PLo )

Додаток 10 
Гра «Якби голка та ножиці вміли говорити». Повторення правил техніки безпеки
Запитання для учнів
Якби голка вміла розмовляти, про що б вона нам розповіла? 
Повторіть правила користування голкою та намагайтеся дотримуватися їх

Правила користування голкою
• Голку вколюй у гольник .
• Щоб не вколотися, користуйся наперстком .
• Ножиці тримай на парті лише закритими .
• Не залишай голку без нитки .
• Не бери голку до рота .

Додаток 11
Практична робота учнів. Ознайомлення з технікою вишивання «хрестиком»
Пояснення для учнів
Шов складається із двох косих стібків, які перехрещуються по діагоналі . Виконавши 

один такий стібок, робочу нитку переводять навиворіт, роблять прямий стібок, виводять її на 
лицьовий бік і накладають другий косий стібок, перехрещуючи з першим .

Отже, перед тим як почати вишивати хрестиком, необхідно закріпити нитку і вивести голку 
з ниткою в нижньому куті квадратика, який утворюється на тканині переплетенням ниток .

(Джерело: URL https://cutt .ly/jQOE2cu )

Додаток 12
Виготовлення виробу «Сюрприз для друзів «Місточок або Підвіска Веселка»»
(Джерело: URL https://jmil .com .ua/2018-4/workshop )
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Тиждень 12 (Подорож 8)
Праця людей, які піклуються про охорону природи

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Які небезпеки чатують на різні об’єкти природи і як ми можемо допомогти їх уникнути?
• Представники яких професій вивчають природу?
• Навіщо потрібні лісники?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

М о в н о –
літературна

Робота з віршем І. Мазніна   «Недалеко від доріжки…» (переклад Д. Коно-
ненка). Розгадування кросворда про представників професій, що піклують-
ся про природу.
Читання і обговорення вірша Н. Кушевицької «У густому лісі хатка є…» 
(переклад Д. Кононенка)

Робота над віршами про різні стани води (Додаток 2).
Складання розповіді/комікса «Один день з життя лісника». Гра «Кон-
структор слів» (Додаток 3).

Математична
Розв’язування задач на дослідження різних шляхів розв›язання проблем-
ної ситуації та добір доцільного; з використанням інформації, яка пред-
ставлена у різних формах  (Додаток 11).

Природнича

Міркування про небезпеки, що підстерігають природні об’єкти. Складання 
усної розповіді про власний вклад у збереження природи. Пошукова ро-
бота на тему «В чому специфіка роботи представників природоохоронних 
професій?».

Сайт Червоної книги України (Додаток 4). Відео «Корисні підказки. Вода» 
(Додаток 5). Вправа «Коло ідей» - Охорона природи (Додаток 6).

Громадянська 
та історична

Міні-проєкт «Як турбуються про природу люди місцевої громади» (на ос-
нові публікацій місцевої преси та в соціальних мережах). Колективна робо-
та. Створення пам’ятки «Природі не завдавай шкоди»

С о ц і а л ь н а / 
здоров’язбе-
режувальна

Фізкультхвилинка (Додаток 7). Перегляд відео «Казка «Бережи природу» 
(Додаток 8).  

Технологічна Виготовлення «печива» для птахів (Додаток 9). Виготовлення ляль-
ки-мотанки з ниток (Додаток 10).

Тиждень 12 (Подорож 8)
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Додаток 1 

Стіна слів

Е К О Л О Г І Я
Е Н Т О М О Л О Г
Б Р А К О Н Ь Є Р

Б О Т А Н І К
О Р Н І Т О Л О Г

І Х Т І О Л О Г
Б І О Л О Г

З О О Г І Д Р О Л О Г
Е К О Л О Г

Додаток 2
Вірші про різні стани води

Вередливі хмари
В білій ─ білій білоті заметілить заметіль .
Всі замети замете, а на ранок ─ щось не те!
Де замети? Ой! Нема…
Порозтанула зима, розтеклася між калюжі .
Не хвилюйтесь, любі друзі,
Хмарка ось і хмарка ген,
Є у них ще цілий день ─
Снігу встигнуть натрусити .
Тільки треба попросити…
              Іван Андрусяк
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Полохливий дощик
Петрик в небо задивлявся,
В простір висоти .
Каже: ─ Хмара розійшлася,
Дощик сонечка злякався ─
Перестав іти .

Володимир Грабоус

Вертають з вирію громи
Після холодної зими
До вмитого весною краю
Вертають з вирію громи
Над потемнілим небокраєм .
Громи гніздяться, як орли,
Де хмарки, ніби сині гори .
Щоб всі дерева ожили ─
Громи над світом заговорять .
Заклекотять з проваль громи,
І зашумить гроза квітнева,
Стріпнуть зеленими крильми
І трішки підростуть дерева .

Степан Бабій

Іній 
На дерева спозаранку
Хтось розлив густу сметанку .
Тільки вийшов кіт з кімнати,
Линувся її лизати .
Був би з’їв її охоче…
Ліг під грубку та й муркоче .

Михайло Дубов
(Джерело: URL https://cutt .ly/1QQXUcw )

Додаток 3
Гра «Конструктор слів»

1 . У «водиці» корінь загубився,
У «підземеллі» префікс пошукай .
У слові «вірний» суфікс притаївся,
Закінчення — у ньому ж виділяй . (Підводний)
 

2 . У «лісі» корінь легко відшукаєш,
А префікс у «проході» підбери .
У слові «нічка» суфікс упізнаєш,
Закінчення побачиш у «гори» . (Проліски)

3 . Що за слово, відгадай:
Префікс — в слові «притаївся»,
Корінь — в «морі» загубився,
А закінчення та суфікс
У слові «польський» пошукай! (Приморський)

4 . Корінь – в слові «написати»,
Префікс – в слові «заспівай»,
А закінчення та суфікс
В слові «казка» пошукай! (Записка)

5 . У слові «захід» корінь загубився,
У «переході» префікс пошукай .
У слові «сонний» суфікс притаївся,
У «золотий» — закінчення впізнай . (Перехідний)

6 . Префікс —у слові «прожив» чи «програю»,
Корінь — в «читальні» мерщій підбереш .
Суфікс такий, як у слові «вітаю»,
Закінчення — точно, як в слові «встаєш» . (Прочитаєш)

Тиждень 12 (Подорож 8)
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7 . Спробуй задумане слово вгадати:
Префікс у нім, як у слові «проспати»
Корінь у слові «гуляю» впізнай .
Чи то «селянка» або «полонянка» .
Закінчення в слові «калина» шукай! (Прогулянка)

8 . У слові «смішно» корінь заховався,
У слові «постріл» префікс пошукай .
А суфікс в слово «виварка» забрався .
Закінчення у ньому ж виділяй . (Посмішка)

9 . Спробуй задумане слово вгадати
Корінь у нім, як у слові «вітати»,
Закінчення — точно, як в слові «гадаю»,
Суфікс такий, як у слові «читаю» .
Ще залишилося префікс знайти .
Префікс такий, як у слові «прийти» . (Привітаю)

10 . Корінь — в слові «висилай»,
Префікс — в слові «поливай»,
А закінчення та суфікс
В слові «посмішка» шукай . (Посилка)

(Джерело: URL https://www .divomova .in .ua/?p=2701 )

Додаток 4 
Сайт Червоної книги України 
(Джерело: URL https://redbook-ua .org/ )

Додаток 5
Перегляд відео «Корисні підказки. Вода»
(Джерело: URL https://cutt .ly/PQQFCpj )

Додаток 6
«Коло ідей» - Охорона природи 
Інструкція для учителя/учительки
Метою «Кола ідей» є вирішення гострих суперечливих питань, створення списку ідей 

та залучення всіх учнів до обговорення даного питання . Запропонуйте учням створити свою 
програму збереження природи в Україні . Діти працюють в групах . Кожна група створює свою 
програму, але перша група – з позиції школяра, друга група – з позиції океанолога, третя – з 
позиції лісника, четверта – з позиції голови громади/президента країни .

Після того, як учні вичерпали час на обговорення, кожна група презентує той аспект про-
блеми, який обговорювала . Під час обговорення складається перелік запропонованих ідей .  

Застосування цієї технології сприятиме уникненню ситуацій, коли група, яка виступала 
першою, подавала всю інформацію щодо вирішення проблеми . Таким чином, кожен учень 
залучений до обговорення проблеми, що сприяє розвитку мислення, мовлення, вміння 
доводити свою думку . 

(Джерело: URL https://cutt .ly/4QTmvnA )
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Додаток 7 
Фізкультхвилинка

Роби ось так
• Якщо  ти  не  нариваєш  в  лісі  великих  букетів квітів, сплесни у долоні над головою ( 

три рази) .
• Якщо  ти  ніколи не залишаєш сміття після відпочинку на природі, тупни ногою .
• Якщо ти не ламаєш гілочок дерев та кущів, присядь .
• Якщо  ти  взимку підгодовуєш птахів, помахай руками,  як крилами .
• Якщо  ти посадив хоч одне деревце, нахились  вперед .
• Якщо ти переконаний, що треба кожній людині піклуватись  про  природу,  простягни  

руки  своїм  сусідам і візьми їх за руки .
• Давайте ось так, як ви дружно взялись за руки, ми будемо єдині у прагненні вчитися 

зберігати нашу природу - матінку .

Додаток 8 
Перегляд відео «Казка «Бережи природу»
(Джерело: URL https://cutt .ly/FQQSFF7 )

Додаток 9 
Виготовлення «печива» для птахів
(Джерело: URL https://cutt .ly/FQm94kG )

Додаток 10 
Виготовлення ляльки-мотанки з ниток
(Джерело: URL https://cutt .ly/BQQVhWb)

Додаток 11
Розв’язування задач на дослідження різних шляхів розв›язання проблемної си-

туації та добір доцільного; з використанням інформації, яка представлена у різних 
формах

1 . В книзі надруковано три оповідання про охорону природи, які займають 34 сторінки . 
Перше займає 6 сторінок, а друге - у 3 рази більше . Скільки сторінок займає тре-
тє оповідання? Побудуйте кругову/лінійну діаграму, яка зображує розподіл сторінок 
книги (учням необхідно виконати нескладне обчислення і представити результат у 
вигляді діаграми) .

2 . Минулого року з лісової пасіки бджоляр зібрав 16 кг меду . Цьогоріч, після збільшен-
ня кількості вуликів, було зібрано меду на чверть більше . Бджоляр і надалі планує 
розширювати пасіку, щороку додаючи таку саму кількість вуликів . Побудуйте графік 
продуктивності цієї пасіки на найближчі 7 років . Спрогнозуйте, через який час збір 
меду становитиме 28 кг за схожих погодних умов . 

3 . Якщо ми не закриємо кран, коли чистимо зуби, то дарма вилиється 3л води . Дмитрик 
і Оля чистять зуби два рази в день . За минулий тиждень Дмитрик забув закрити кран 
2 рази, а Оля тільки один раз закрила . Скільки води витекло даремно через неуваж-
ність дітей? Складіть поради для дітей щодо економного використання води під час 
чищення зубів .

Тиждень 12 (Подорож 8)
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Тижні 13-14 (Подорож 9)
Професії наших батьків. Сучасні підприємства й установи

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Як здобували професію наші батьки?
• Які якості/риси характеру допомагають людині стати успішним/успішною?
• Що об’єднує людей різних професій?
• Назв який професій сьогодні не зустрінеш?
• Як люди різних професій допомагають нашій країні стати заможною?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Читання вірша О. Дущенко про професії. Підкреслювання іменників-назв профе-
сій. Робота з віршем В. Орлова (переклад Д. Кононенка) «Мої сусіди». Виконан-
ня вправи-пошуку «Впізнай службове слово». Вірш Дж. Родарі «Якого кольору 
ремесла». Повторення правил віршування. Створення власного висловлювання 
«Як стати справжнім/справжньою майстром/майстринею своєї справи?».
Розгадування ребусів «Світ професій» (Додаток 2).
Складання статті про екскурсію на gідприємство/виробництво свого насе-
леного пункту, публікація її в місцевій пресі/соціальній мережі.

Математична

Аналіз різних громадських будівель.
Складання алгоритму шляху до своєї майбутньої професії.
Організація та планування екскурсії на підприємство (планування марш-
руту, обчислення відстані та часу необхідного на його подолання, визна-
чення необхідних ресурсів).

Природнича
Метод «Навчаючи – учусь». Ознайомлення з явищами природи. Вітер. Його 
значення: користь і шкода (Додаток 3). Найпотужніші сонячні електростанції 
України (Додаток 4). Рефлексія « Три-два-один» (Додаток 5).

Громадянська 
та історична

Характеристика книжкових персонажів та героїв фільмів (мультфільмів 
тощо) за їхніми моральними якостями. Усне розмірковування «Яким / 
якою хочу бути?».
Міркування «Що поєднує різні професії, як вони допомагають нашій країні 
розвиватися?».
Цікаво знати: про незвичайні та специфічні професії світу.
Робота з ілюстраціями та назвами підприємств та установ.
Цікаве дослідження: утворення прізвищ від назв професій/ремесел 
(Додаток 6).

С о ц і а л ь н а / 
здоров’язбе-
режувальна

Дослідження професій, які є у родині дитини, та якостей і рис характеру, що 
допомогли дорослим стати успішними в своїй професії. Індивідуальна робота 
«Які професії є у членів у твоєї родини?». Вправа «Домашнє інтерв’ю».
Рольова гра «Директор цирку». 
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Гра «Допитлива ворона» (Додаток 7). Гра «На городі бузина, а в Києві - 
дядько» (Додаток 8).

Технологічна

Створення лепбуку «Професії майбутнього».
Екскурсія на підприємство/установу своєї громади.
Виготовлення виробу «Візитівка майбутнього» із різних матеріалів 
(Додаток 9).

Додаток 1

Стіна слів

П Р О Ф Е С І Я
З А В О Д

Ф А Б Р И К А
У С Т А Н О В А
К О М Б І Н А Т

Ф Е Р М Е Р С Ь К Е  
Г О С П О Д А Р С Т В О

Додаток 2
Ребуси «Світ професій»

Тижні 13-14 (Подорож 9)



296

Культура добросусідства Методичні рекомендації (3 клас)К

Д

(Джерело:URL  https://cutt .ly/8QRDAPC )
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Додаток 3
Метод «Навчаючи – учусь»
Інструкція для учителя/учительки
Метод  використовується під час вивчення блоку інформації або узагальнення та 

повторення вивченого . Він дає можливість учням взяти участь у передачі своїх знань 
однокласникам, підвищує інтерес до навчання .    

Клас об’єднаний  групи . Члени кожної групи мають бейджики однакового кольору і такого 
ж кольору квадратики – символи .

Протягом кількох хвилин у групі читають інформацію з картки . Потім ходять по класу і 
ознайомлюють зі своєю інформацією однокласників з інших груп, отримуючи при кожній 
зустрічі квадратик – символ від свого співрозмовника . Символи використовуються, щоб 
проконтролювати, чи відбулися зустрічі з усіма групами .

Після цього робимо узагальнення почутої інформації .

Матеріал для вправи:
Для чого потрібен вітер в природі? Як вітер допомагає людям?

Іноді ми навіть і не замислюємося що користь вітру для людини величезна, хоча він впли-
ває на багато що в нашому житті . 

Значення вітру в природі та житті людини

1 . Вітер приносить опади з океанів на сушу (інакше дощ і сніг були б тільки над 
водною поверхнею) . 

2 . Очищає повітря (забирає забруднене повітря з міст, недарма в вітряну погоду 
легше дихається) .

3 . Виробляє електроенергію (з давніх-давен люди будували вітряні млини . Поляр-
ники, наприклад, використовують вітряні двигуни для отримання тепла і світла) .

4 . Бере участь у формуванні рельєфу (згладжує гори і створює нові химерні форми 
рельєфу (Відома всьому світу долина монументів в США, або бархани в пустелі) . 

5 . Переносить на велику відстань насіння рослин: трав, чагарників і дерев . 

6 . Сприяє утворенню морських течій . Він може розігнати хмари .

7 . Сильно впливає на клімат (Якби в природі не відбувалося руху повітря, то в 
жарких країнах, де нестерпно пече сонце, стало б ще спекотніше . У холодних 
країнах стало б ще холодніше . Але вітер переносить тепле повітря з жарких країн 
в холодні, а холодне повітря — в жаркі країни . Від цього в жарких країнах робить-
ся прохолодніше, а в холодних — тепліше . 

8 . Допомагає руху або ускладнює його (Той, хто літав на літаку, помічав, що з точки 
А в точку В ми прилітаємо, наприклад, за 1 годину, а назад за 1 годину 20 хвилин . 
Вітер буває попутний і зустрічний . Люди ще в давнину зрозуміли, що човен і без 
весел може плавати, був би вітер . Стали ловити його широкими полотнищами — 
вітрилами, поступово навчилися будувати кораблі-вітрильники . 

Тижні 13-14 (Подорож 9)
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9 . Велике естетичне значення вітру (відчувати в жаркий день лагідний, ніжний, лег-
кий, літній вітерець — одне задоволення) . Вітер — велика сила, якою користу-
ються люди . Він впливає не тільки на природу, але і на життя людини .

Додаток 4
Робота з навчальним матеріалом «Найпотужніші сонячні електростанції України»
(Джерело: URL https://cutt .ly/bQTngZQ )

Додаток 5
Рефлексія «Три-два- один»
Інструкція для учнів
Назвіть по черзі …
• … три факти, які були новими, цікавими, несподіваними на уроці;
• … два факти, які здалися нецікавими, некорисними  або вже відомі;
• …один факт, який хотілося б вивчити детально, поглибити знання про нього .

Додаток 6
Цікаве дослідження: утворення прізвищ від назв професій/ремесел 
(Джерело: URL https://kpi .ua/707-10 )
(Джерело: URL http://litmisto .org .ua/?p=22172 )

Додаток 7
Гра «Допитлива ворона»
Інструкція для учнів
Кмітлива ворона заглядала в книжку і залишила в деяких словах своє «кар» . Відгадайте 

ці слова . За сигналом учителя/учительки підніміть сигнальні картки .
_ _ кар (лікар)
Той, хто лікує людей.
_ _ кар (токар)
Фахівець, який працює на токарному станку.
_ _ _ кар (казкар)
Той, хто знає багато казок.
_ _ _ кар (друкар)
Фахівець, який працює у видавництві.
_ _ _ _ кар (аптекар)
Той, хто працює в аптеці.

(Джерело: URL https://cutt .ly/hQRFeS9 )

Додаток 8
Гра «На городі бузина, а в Києві дядько»
Інструкція для учителя/учительки
Клас об’єднується у команди по троє гравців . Вони отримують картку з певним словом 

(назва професії) . Кожен з трьох гравців повинен назвати ще одне поняття – слово, яке, на його 
думку, тісно пов’язане з даним і допоможе команді відгадати, що написано на картці .

Наприклад: Лікар – одужання, пацієнт, таблетки .
Детектив – розслідування, злочин, книга .
Бібліотекар – книга, читання, сторінки .
Регулювальник – дорога, світлофор, транспорт .



299

Культура добросусідстваК

Д

Художник – олівець, малювання, фарби .
Рибалка – риба, гачок, вудочка .
Кравець - одяг, ножиці, голка .
Листоноша – газети, телеграми, сумка .
Шофер – автомобіль, вантаж, колеса .
Хлібороб – поле, пшениця, комбайн .
(Джерело: Л . С . Сухарева . Предметні тижні в початковій школі . – Х . Видавнича група 

«Основа», 2006р .)

Додаток 9
Виготовлення виробу «Візитівка майбутнього» із різних матеріалів
Інструкція для учителя/учительки
Дітям пропонується виготовити свою власну візитівку майбутнього . Матеріали і дизайн 

діти обирають самостійно . Візитівка має містити інформацію про власника, його спеціальність, 
назву підприємства/установи, контакти . 

Зразки оригінальних і креативних візитівок можна знайти за посиланням  
https://cutt .ly/IQTQLrw  .

Тижні 13-14 (Подорож 9)



300

Культура добросусідства Методичні рекомендації (3 клас)К

Д

Тижні 15-16 (Подорож 10)
Традиції залучення дітей до праці в давнину і сьогодні

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Навіщо людям працювати?
• Чим я можу бути корисним/корисною удома?
• Чи існує “чоловіча” та “жіноча” робота?
• Які трудові навички знадобляться тобі у дорослому житті?
• Що таке “економічна експлуатація” і як закон мене захищає від неї?
• Чого має навчати “Школа працелюбності”?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Створення власного висловлення про «жіночу» і «чоловічу» працю 
на основі прочитаного, почутого та спираючись на власний життєвий 
досвід.
Робота з прислів’ями. Складання невеликих історій на їх основі. 
Читання вірша О. Дущенко «Озирнувся я довкола…». Розпізнавання та по-
значення іменників у тексті. Опрацювання вірша В. Писименної «Поміч-
ники», визначення роду вжитих іменників.

Математична Таблиця «Щоденні обов’язки Андрія» (Додаток 2).
Зірковий графік (Додаток 3)

Природнича

Фізкультхвилинка «Зернятко» (Додаток 4). Навчальний матеріал 
«Способи розмноження рослин» (Додаток 5). Практична робота «Роз-
множення сенполії (фіалки)» (Додаток 6). Створення діафільму «По-
дорож зернятка» (Додаток 7). Перегляд відео «Як хліб на стіл потра-
пляє» (Додаток 8).

Громадянська 
та історична

Складання усних міркувань про трудові навички, набуті в дитинстві, 
що можуть знадобитися в дорослому житті. Організація дискусії «Чи 
існує «жіноча» та «чоловіча» робота по дому?» (Додаток 9). Озна-
йомлення з Конвенцією Організації Об’єднаних Націй з прав дитини. 
Консультування дітей щодо дій в разі порушення їх прав. Всеукраїн-
ська «гаряча лінія».

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Практична робота: розподіл хатньої роботи між членами сім’ї. Роз-
мірковування про те, наскільки справедливим є розподіл і про важ-
ливість виконуваних справ. Читання віршів А.  М’ястківського «Сама 
в хаті» та В. Багірової «Чищу черевички». Розповідь про улюблені до-
машні справи. Інструкція щодо планування та проведення експери-
менту «Історія успіху. Новий обов’язок». Робота в групах «Створення 
Школи працелюбності».
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Хмара слів «Сімейні обов’язки» (Додаток 10)
Притчі (читання та обговорення) (Додаток 11). Фізхвилинка «Скільки 
нас живе в квартирі?» (Додаток 12). Сенкан «Родина» (Додаток 13). Гра 
«Доповни речення» (Додаток 14). Тест «Так чи ні» (Додаток 15). Робота 
в групах (Додаток 16). 
Рольова гра «Вітаю зі святом» (Додаток 17).
Гра «Угадай, що я роблю/Крокодил» (Додаток 18).

Технологічна

Ознайомлення з публікацією «23 найкращі страви української кухні» 
(Додаток 19). Правила сервірування столу (Додаток 20). Інсценізація 
«Столові прибори» (Додаток 21). Практична робота «Сервірування 
столу» (Додаток 22). Перегляд відео «5 ідей складання серветок для 
сервіровки столу» (Додаток 23). Практична робота «Складання серве-
ток» (Додаток 24)

Додаток 1

Стіна слів

П Р А Ц Е Л Ю Б Н І С Т Ь
Б Е З Д І Л Л Я

П І К Л У В А Н Н Я
О Б І Й С Т Я

О Б О В ’ Я З К И
К О Н В Е Н Ц І Я

Е К С П Л У А Т А Ц І Я

Додаток 2
Таблиця «Щоденні обов’язки»
Завдання для учнів
За зразком скласти власну таблицю «Щоденні обов’язки» та щодня вносити дані .

Тижні 15-16 (Подорож 10)
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Щоденні обов’язки ___________ Дата початку:______ Дата закінчення:______

Домашні  
обов’язки Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя

Виконати домаш-
нє завдання Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні

Винести сміття 
до баку Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні

Приготувати їжу Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні
Прибрати речі в 
своїй кімнаті Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні

Застелити ліжко Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні
Погодувати соба-
ку/кота/рибок/
папугу/…

Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні

Підмести Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні
Полити квіти Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні Так/Ні
…
…

Додаток 3
«Зірковий графік»
Інструкція для учителя/учительки
Завдання доречно виконувати спільно з іншими членами родини . За відповідальне 

виконання домашньої роботи в таблиці зафарбовується зірочка . За домовленістю з рідними, 
після досягнення мети – отримання певної кількості зірочок, дитина отримує нагороду . Слід 
підказати дорослим членам родини, що заохочення не завжди має бути матеріальним .

(Джерело: URL https://www .pinterest .com/pin/423971752415689610/ )

Додаток 4
Фізкультхвилинка «Зернятко»
Інструкція для учнів

В землю зернятко попало
(діти присідають)
І рости потроху стало
(поступово піднімаються)
Дощик землю поливає
(клацають пальцями)
Сонце ніжно пригріває
(показують руками промені сонця)
І зернятко підростає
(кружляють навколо себе)

Потягнулося до сонечка
Золотенькими долонечками
(тягнуться руками вгору)
Вітерець стебло гойдає
(нахиляються вправо, вліво)
До землі низько притискає 
(присідають)
Потягнувся наш росток
(поступово піднімаються і тягнуть руки вгору)
Перетворився на колосок
(кружляють навколо себе) .  

(Джерело: URL https://cutt .ly/hWw3CqS )
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Додаток 5
Навчальний матеріал «Способи розмноження рослин»
Деякі рослини розмножуються цибулинами (гіацинт, тюльпан, лілія, цибуля, нарцис, 

часник) . Одна цибулина часнику, гладіолуса, тюльпана або нарциса може утворити кілька 
маленьких цибулинок-діток .

Кореневищами розмножуються конвалії, іриси, пирій (злісний бур’ян) папороть, м’ята, піон .
Картопля, земляна груша розмножуються бульбами . Навесні їх висаджують у ґрунт, а 

восени від кожної рослини збирають десятки нових бульб .
Дерева і кущі часто розмножують частинками стебла — стебловими живцями .
Добре ростуть і вкорінюються в ґрунті частинки стебел смородини, винограду, тополі, 

верби, троянди . Для цього навесні, до розпускання бруньок, здерев›янілі частини стебла 
завдовжки 25-30 см садять у добре зволожений ґрунт . До осені на живцях виростають корені . 
Тоді живці викопують і висаджують на постійному місці . Частинками стебла розмножують 
багато кімнатних рослин: традесканцію, пеларгонію, бальзамін .

Вусами розмножуються полуниця, суниця, хлорофітум, жовтець .
Листям розмножуються сансев’єра, сенполія (фіалка), бегонія .
Отже, рослини можуть розмножуватися різними способами . Та все ж більшість з них 

виростають з насіння .
(Джерело: URL https://cutt .ly/dWejeYM )

Додаток 6
Практична робота «Розмноження сенполії (фіалки)»
Інструкція для проведення практичної роботи
Обладнання: горщики, земля, ніж, лопатки, вода для поливу .
Найчастіше розведення фіалок в домашніх умовах здійснюється за допомогою листків, 

поставлених на вкорінення у воду або посаджених у ґрунт . Однак, щоб результат виявився 
успішним, важливо правильно вибрати лист для вкорінення .  Слід брати лист тільки у дорослої 
фіалки,  з другого ряду від розетки . 

Подивіться, щоб листок був здоровим, без подряпин і вм’ятин, інакше ці дефекти приведуть 
до загнивання листа . Не підійдуть злегка пожовклі листочки, так як запас поживних речовин 
у них вже вичерпано, нічого доброго з них вже не виросте . Розведення фіалок найкраще 
вдається, якщо брати листи з найбільш зеленим забарвленням .

Коли взяли листок, його черешок потрібно відрізати гострим ножем або лезом під кутом 
45 градусів, залишивши не більше 3-х см довжини паростка . Але можна вчинити й іншим 
способом . Отриманий черешок листка зрізати під кутом 90 градусів і опісля перпендикулярно 
трохи розрізати (десь на 3-4 мм .) . Якщо ви зробите таким чином, тоді потрапивши в землю, 
черешок почне давати більше коренів, а в підсумку ви отримаєте більше паростків .

(Джерело: URL https://cutt .ly/dWejeYM )

Додаток 7
Створення діафільму «Подорож зернятка»
(Джерело: URL https://cutt .ly/hWw3CqS )

Тижні 15-16 (Подорож 10)
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Додаток 8
Перегляд відео «Як хліб на стіл потрапляє»
(Джерело: URL https://cutt .ly/sWw36K5 )

Додаток 9
Технологія «Дискусія»
Інструкція для учителя/учительки
Важливим засобом пізнавальної діяльності учнів є дискусія . Дискусія – це широке публічне 

обговорення якогось спірного питання . Вона сприяє розвитку в учнів критичного мислення, 
дає можливість визначити власну позицію, формує навички аргументації та відстоювання 
своєї думки, поглиблює знання з обговорюваної проблеми . Ця технологія дає змогу залучити 
всіх учнів класу до участі . Учитель/Учителька на такому уроці є ведучим/ведучою . Він/Вона 
має право ставити запитання або, за браком часу, перебивати того, хто виступає .

Рекомендуємо проводити дискусія так:
1 . Оголошення теми дискусії, повідомлення правила проведення:

 – усі учасники говорять стисло і конкретно;
 – надавати слово може тільки ведучий/ведуча;
 – ведучий/ведуча має право зупинити того, хто перевищив ліміт часу .

2 . Хід дискусії: 
 – повторення з учнями основних правил участі в дискусії;
 – створення поміток, які допоможуть не виходити за межі обговорюваної проблеми;
 – активне використання жестів та міміки, які допомагають підтримувати хід дискусії, не 

перериваючи її;
 – для того, щоб повернутися до теми обговорення, рекомендуємо сказати, наприклад, 

так «Схоже, ми відхилилися, давайте повернемося до поняття…» . Ведучий/Ведуча 
уважно слухає дітей, стежить за ходом обговорення, настроєм, не дає відхилитися 
від теми;

 – не дозволяйте обговоренню перетворитись на гарячу суперечку, але й не гасіть усі 
прояви емоцій;

 – формулювання конкретних запитань, щоб почати обговорення;
 – зміна формулювання проблем, що обговорюються, або застосуйте інший прийом 

пожвавлення думок, якщо дискусія вщухає;
 – щоб завершити обговорення, запитайте, наприклад: «Чи ніхто не хоче ще щось 

додати на завершення?»;
 – виділіть досить часу для заключної частини і залучайте учнів до підбиття підсумки .

(Джерело: URL https://cutt .ly/CWw93x3 )

Додаток 10
Створення хмари слів «Сімейні обов’язки» 

 
Шаблон для друку       
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Додаток 11
Притчі (читання та обговорення)

Петрик і пташка
Одного разу бабуся вирішила прогулятися з онуком Петриком по весняному лісі . Прогу-

лянка повинна була бути приємною, від весняної природи всім хотілося отримати максимум 
задоволення . Збираючись до лісу, бабуся взяла з собою невеликий кошик з водою і їжею . 
Коли виходили з дому, бабуся запропонувала, щоб Петрик ніс цей кошик . Незабаром ця ноша 
йому стала нестерпною, він її то ставив, то тягнув . Врешті бабуся забрала кошик і понесла 
сама . Прийшовши до лісу, бабуся з Петриком розташувались на галявині і стали готувати 
бутерброди . Пташки співали пісні, сонечко світило і гріло своїми променями . На одному з де-
рев хлопчик помітив пташку, яка вила гніздо . Спостерігаючи за нею, він побачив, що пташина 
постійно літає і носить по одній волосинці для свого гнізда .

Він довго спостерігав, як пташка літала туди-назад і тоді запитав у бабусі: «Невже така 
маленька пташка здійснює тисячі польотів заради свого затишного гнізда?» . На що вона від-
повіла: «Літає, адже вона працьовита» . Поївши і відпочивши, Петрик встав і забрав кошик, 
щоб принести його самостійно до свого будинку .

Лоза і господар
Навесні селянин дбайливо і трепетно доглядав за своїм виноградом, він постійно його 

підгортав, підв›язував, ставив міцні підпори, даючи йому вільно розростатися . За таку щедру 
любов і турботу, виноградна лоза відплатила багатим урожаєм виноградних грон . Вони були 
соковиті, ароматні, великі і смачні .

Зібравши весь урожай, селянин вирішив, що йому потрібні не тільки грона, але і хмиз 
на розтопку . Він викопав всі підпори, обрізав виноград до самої основи, сподіваючись, що 
навесні ще раз обдарує його любов’ю . Але навесні дива не сталося . Недоглянутий, обрізаний 
виноград замерз, а селянин залишився без врожаю . 

Леонардо да Вінчі
Два вовка

В кожній людині поєднуються два вовка: добро і зло, працьовитість і лінь . Кожен день ці 
вовки борються між собою, дозволяючи людині працювати чи відпочивати, допомагати або 
шкодити . 

Але хто з вовків в кінцевому підсумку перемагає? Завжди перемагає лише той вовк, якого 
кожна людина годує і пестить .

Ворона і заєць
Біжить заєць по лісі, бачить – ворона сидить на дереві . Підійшов ближче, запитує:
Можна цілий день сидіти і нічого не робити? 
На що відповіла ворона, що можна . Сів заєць поруч і сидить, дивиться - вовк біжить . 

Побачив зайця, підійшов і без проблем з›їв його . Ворона подивилася з гілки на це і сказала:
Сидіти і нічого не робити можна кожному, але ніхто не знає, коли і хто його з›їсть!
(Джерело: URL https://cutt .ly/nWeuXgi )

Тижні 15-16 (Подорож 10)
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Додаток 12
Фізкультхвилинка
Інструкція для учнів

Скільки нас живе в квартирі?
Тато, мама, брат і я . (Повороти голови в різні боки)
Раз, два, три чотири –
От і вся моя сім’я! (Піднімання почергово рук угору)
Є у мами доньки, доньки — помічниці .
Устануть раненько, (діти «замітають»)
Підметуть чистенько .
Ми — мужчини — тато й я!
І робота в нас своя: (повороти тулуба в боки)
Помагаєм мамі ми,
Посуд миємо самі . («Миють» посуд)
От, от ми які:
Ми усі — помічники! (Діти сідають на свої місця)

(Джерело: URL https://cutt .ly/VWeQDIh )

Додаток 13
Складання сенкану «Родина» 
Довідка:   
Велика, весела, співуча, гомінка, чарівна, турботлива, дружна, активна,     спортивна, 

доброзичлива, інтелігентна, дзвінкоголоса, спокійна.
Турбується, радіє, піклується, співає, читає, готує, дарує, чекає, підтримує, допомагає, 

спілкується, віддячує, приятелює, захищає, обмінюється, збирає, ділиться, плете, малює.

Додаток 14
Гра «Доповни речення»
Інструкція для учнів
Прочитайте фрази і закінчіть їх:
« Я вдячний матусі за . . .»
«Я вдячний татові за . . .»
«Я вдячний бабусі за . . .»
«Я вдячний дідусеві за . . .»
«Я вдячний сестрі (братові) за . . .»

Додаток 15
Тест «Так чи ні?»
Інструкція для учнів
Прочитай та познач ті твердження, які на твою думку є важливими для підтримки спокою 

та благополуччя родини .

 вітати зі святами одне одного;
 допомагати одне одному;
 часто сваритися;
 піклуватися одне про одного;
 разом мандрувати;

 готувати приємні сюрпризи;
 вечеряти разом;
 глузувати одне з одного;
 приховувати свої неприємності .  
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Додаток 16
Робота в групах 
Інструкція для учителя/учительки
Об’єднайте дітей у дві групи: 1 група –  хлопчики, 2 група – дівчатка . Дайте їм завдання:
Напишіть якомога більше своїх домашніх обов’язків (7 хвилин) .
Після презентацій результатів роботи прочитайте, що ви написали, та підкресліть 

ті обов’язки, що є спільними для хлопчиків і дівчаток.
Поміркуйте, чи можуть дівчатка виконувати хатні справи хлопчиків, і навпаки.
Висновок .  Хлопчики і дівчатка мають мати однакові домашні обов’язки .

Додаток 17
Рольова гра «Вітаю зі святом!»
Інструкція для учнів

 – Пригадайте свої відчуття, коли ви робили щось приємне матусі, братику, дідусю .
 – Поміркуйте і підготуйтеся привітати свого татуся з Днем народження .
 – Зробіть це і даруйте радість близьким не лише у свята . Намагайтеся щодня робити 

щось приємне рідним та друзям .

Додаток 18
Гра «Угадай, що я роблю»
Інструкція для учителя/учительки
Один з учнів демонструє рухи певної роботи (підмітає підлогу, складає речі, виносить 

сміття, заправляє ліжко тощо), а решта мають відгадати, що це . Хто перший відгадає — той 
показує далі .

Додаток 19
Публікація «23 найкращі страви української кухні»
(Джерело: URL https://cutt .ly/CWedFXx )

Додаток 20
Навчальний матеріал «Сервірування столу»

Сервірування столу
Сервірування столу – це його правильне й повне оформлення .
Спочатку накривають стіл скатертиною . Вона повинна бути добре випрасована . Середи-

на скатертини повинна співпадати з серединою столу .
На столі повинні бути розставлені всі необхідні прибори і посуд, як індивідуального, так і 

загального користування у певному порядку – так, щоб ними зручно було користуватись .
 Серветки є невід›ємним предметом сервірованого столу . Адже без серветки не можливо 

дотримуватись чистоти і охайності за столом . Крім того, добре відпрасована і красиво 
складена серветка є неабиякою прикрасою столу .

При сервіруванні столу посуд і прибори розташовують так:
На підставкову тарілку ставимо тарілку для першої страви, або десертну тарілку . Вище, 

ліворуч від тарілок, ставимо пиріжкову тарілку для хліба, грінок, а вище, праворуч – стакан 
для напоїв . Праворуч від тарілок розкладаємо ножі та ложку, а ліворуч – виделки . Попереду 
тарілок – десертну ложку .

Кількість посуду і приборів залежить від меню .
(Джерело: URL https://cutt .ly/YWepk71 )

Тижні 15-16 (Подорож 10)
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Додаток 21
Інсценізація «Столові прибори»
Хід інсценізації
Ложка: я – столова ложка, мене кладуть з правого боку тарілки, випуклою стороною вниз . 

Я створена для рідких страв . До речі, інші страви теж зручно їсти ложкою, але це не дуже 
негарно, тому виховані люди так ніколи не роблять . Ложкою їдять суп, борщ, окрошку . Мене 
слід тримати в правій руці, а ліва в цей час повинна лежати на столі . Набирай неповну ложку 
і перехиляй до рота звуженим краєм . Поївши, кладіть мене на тарілку . У мене є сестричка – 
чайна ложечка .

Чайна ложка: Я призначена для компотів, тістечок, чаю та морозива . Мною кладуть цу-
кор у чай або каву, дістають фрукти, ягоди з компоту; їдять тістечка . Розмішавши страву, 
ложечку кладуть на блюдце . Розмішувати цукор треба безшумно . Чай і компот не сьорбають 
із ложечки .

Виделка: кладуть мене з лівого боку від тарілки, гострим кінцем догори . Зубчики у мене 
є для того, щоб наколювати їжу: шматок котлети, вареник . Коли наколюєте, мене потрібно 
повернути опуклим боком догори . Щоб набрати гарнір, слід перевернути виделку «спинкою» 
вниз . Тримають мене лівою рукою, після їжі кладуть у тарілку . Якщо їдять страви, які можна 
їсти без ножа, то мене тримають у правій руці .

Ніж: Кладуть мене з правого боку від тарілки, лезом до неї . Я потрібен, щоб відрізати 
шматочки м’яса, яєчні, запіканки . Тримають мене правою рукою, а виделкою в лівій руці 
наколюють відрізані мною шматочки . Користуються мною обережно, щоб самому не 
поранитись і не зашкодити іншим . 

(Джерело: URL https://cutt .ly/zWeaQGe )

Додаток 22
Практична робота в групах «Сервірування столу»
Інструкція для учнів
На столах стоять коробки, в яких лежать всі необхідні предмети для сервірування столу . 

Завдання: користуючись предметами, правильно оформити стіл для обіду .

Додаток 23
Перегляд відео «5 ідей складання серветок для сервіровки столу»
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=vR-8LUS9-Ns )

Додаток 24
Практична робота «Складання серветок»   
(Джерело: URL https://cutt .ly/qWesPLM )
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Тиждень 17 (Подорож 11)
Сусідська взаємодопомога. Волонтерство

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Чим волонтерство відрізняється від толоки?
• Які добрі справи може робити волонтер?
• Що корисного ти можеш зробити для класу/школи/громади?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Проведення нтерв’ю з рідними «Що ви знаєте про традиції сусідської вза-
ємодопомоги?». Дослідження назви сусідської допомоги різними мовами.

Читання вірша Віри Правоторової «Хай звучать слова чудові», бесіда за 
змістом. Визначення ролі прикметників у мовленні (Додаток 2). Робота з 
віршем Лариси Лужецької «Ніжна, мила, світанкова…» (Додаток 3). Твор-
ча робота в групах (Додаток 4).

Математична Розв’язування математичних задач (Додаток 5)

Природнича
Перегляд відео «Перетворення одного стану води в інший» (Додаток 6). 
Робота з навчальним матеріалом «Як діяти в разі загрози урагану, паводку, 
пожежі тощо» (Додаток 7)

Громадянська 
та історична

Коло ідей «Чи можлива толока в наш час у багатоповерховому будинку в 
місті або в селищі?» (Додаток 8). Опрацювання тексту «Про волонтерську 
діяльність»

Робота з навчальним матеріалом «Чому варто стати волонтером» (Дода-
ток 9). Робота в групах. Складання алгоритму «Хочу волонтерити!» (До-
даток 10)

С о ц і а л ь н а / 
здоров’язбе-
режувальна

Метод «Карусель». Описи традицій сусідської взаємодопомоги (Додаток 11)

Технологічна
Робота з навчальним матеріалом «Ідеї годівничок для птахів» (Додаток 
12). Робота з навчальним матеріалом «Меню пташиної їдальні» (Дода-
ток 13)

Тиждень 17 (Подорож 11)
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Додаток 1
Стіна слів

Стіна слів

Т О Л О К А
В О Л О Н Т Е Р С Т В О
Д О Б Р О Ч И Н Е Ц Ь

З Г У Р Т О В А Н І С Т Ь
С У С П І Л Ь Н А  П Р А Ц Я

Додаток 2
Читання вірша Віри Правоторової «Хай звучать слова чудові»

Хай звучать слова чудові 
На вербі зростала гілка,
В гілці тій жила сопілка,
А в сопілці — гарна пісня,
Пісні тій було там тісно,
В пісеньці — слова чудові,
Ті, що є у рідній мові .

Та ніхто не зрізав гілку,
Не зробив собі сопілку,
Не заграв ту гарну пісню,
Ту, якій в сопілці тісно .

І мовчать слова чудові,
Ті, що є у рідній мові .
Притулюся до вербички 
Я своїм дитячим личком
І торкнусь тієї гілки,
У якій живе сопілка .
Заспіваю гарну пісню
І не буде пісні тісно .

Хай звучать слова чудові,
Ті, що є у рідній мові .

Віра Правоторова

Інструкція для учнів
 – Як ви гадаєте, про що та гарна пісня, яка живе у сопілці?
 – Хто має заграти пісню, яка дрімає у сопілці? Що треба для цього зробити?
 – Роздивіться ілюстрацію до вірша . Знайдіть на ній “слова чудові”, згадані у творі .
 – Прочитайте виділені слова . На які питання вони відповідають? Яке значення прикмет-

ника у мовленні?
(Джерело: URL https://jmil .com .ua/2018-7/samchytajlyk )
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Додаток 3
Робота з віршем Лариси Лужецької «Ніжна, мила, світанкова…»
Інструкція для учнів

 – Прочитайте вірш Лариси Лужецької, що складено майже із самих прикметників .
Ніжна, мила, світанкова,
Ясна, чиста, колискова,
Мелодійна, дзвінкотюча,
Дивна, радісна, співуча,
Лагідна, жива, казкова,
Красна, чарівна, шовкова,
Найдорожча, добра, власна,
Мудра, сонячна, прекрасна,
Солов›їна, барвінкова
Українська мова!         
                    Лариса Лужецька 

 – Якими ще прикметниками можна описати українську мову?
(Джерело: URL https://cutt .ly/xWE134P )

Додаток 4
Творча робота (в групах)
Інструкція для учнів

 – Доповни даний текст прикметниками .
Ліс. ... вечір. У ... ... кожухах сплять ялинки. ... замети вкрили ... пеньки та ... листя. 

Скоро ... вовчі очі виглянуть із ... хащі.
Довідка: Зимовий, білих, пухнастих, снігові, старі, осіннє, голодні, лісової .

Додаток 5
Розв’язування математичних задач
Інструкція для учнів

 – Прочитайте і розв’яжіть задачі, складіть всі можливі обернені до них .
1 . Довжина хвоста сірого ховраха 7 см, що становить 1/3 від довжини його тіла . Яка дов-

жина тіла сірого ховраха?
2 . У будинку 63 квартири . 1/3 з них однокімнатні . Скільки однокімнатних квартир у будин-

ку?
3 . Узимку канарці щоранку насипають 15 г зерна, а свіжої зелені кладуть 12 г . На скільки 

грамів більше дають канарці за тиждень зерна, ніж свіжої зелені? Розв’яжіть задачу 
двома способами, складіть всі можливі обернені .

Додаток 6
Перегляд відео «Перетворення одного стану води в інший»
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=LIpt_2Eijbg )

Додаток 7
Робота з навчальним матеріалом «Як діяти в разі загрози урагану, паводку, по-

жежі тощо»
Як діяти в разі загрози урагану, паводку, пожежі тощо

Наша Земля дуже болісно реагує на погане до неї ставлення з боку людей і часто 
відповідає нам «взаємністю» - стихійними лихами, від яких руйнуються міста і села, зникають 

Тиждень 17 (Подорож 11)
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з лиця Землі ліси, сади, ріки і гори . Ми дізнаємось, які події називають надзвичайними 
ситуаціями, як від них застерегтися і як поводитися, коли вони виникнуть .

 Бесіда з учнями
 – У житті нерідко трапляються події, що можуть призвести до загибелі людей . Це аварії, 

стихійні лиха . 
 – Як ви гадаєте, які події називають надзвичайними? Наведіть приклади . (Повінь, 

пожежа, аварія, катастрофа; забруднення води, ґрунту, повітря; ураган, смерч; 
радіаційне забруднення; землетрус; терористичний акт, тощо) .

 – Крім стихійних лих, які спричиняє сама природа, трапляються нещасні випадки через 
несправність техніки, через те, що деякі люди байдуже ставляться до своїх обов’язків . 
Це аварії . Аварії, під час яких гинуть люди, називають катастрофами .

Попереджувальний сигнал «Увага всім!»
Про надзвичайні ситуації повідомляють по радіо чи телебаченню . Для того, щоб людина 

увімкнула радіо чи телевізор, використовують звуковий сигнал – завивання сирен, переривчасті 
гудки на підприємствах . Пам’ятай, що це є попереджувальний сигнал «Увага всім!» . 

 – Зараз я пропоную вам його прослухати . Почувши його, негайно вмикай радіоприймач 
чи телевізор і слухай інформацію служби надзвичайних ситуацій .

Правила поведінки під час повені
Недарма в народі кажуть, що найстрашніші для людини – це вода і вогонь . Повінь дуже 

часто буває після багатосніжної зими . Рівень води в річці, озері піднімається, в результаті чого 
затоплюється певна місцевість . Повені завдають великої матеріальної шкоди та призводять 
до людських жертв . Адже вода за короткий час заливає вулиці, підвальні приміщення будин-
ків, підливає і руйнує будівлі, розмиває залізничні і автомобільні магістралі, затоплює лісові 
масиви, знищує посіви .

 – Пропоную вам переглянути відеоролик про повінь, який відбувся у місті Самбір у 2008 
році .

Повені відрізняються від інших стихійних лих тим, що деякою мірою прогнозуються . Як же 
поводитися під час повені?      

Отримавши попередження про затоплення, необхідно терміново:
• вийти в безпечне місце – на височину (попередньо відключивши воду, газ, електро-

прилади);
• якщо повінь розвивається повільно, необхідно перевести майно в безпечне місце, а 

самому зайняти верхні поверхи (горища, дахи будівель), в крайньому   разі забратись 
навіть на  дерево;

• для того, щоб залишити місця затоплення, можна скористатися човнами, катерами 
та всім тим, що здатне утримати людину на воді (колоди, бочки, автомобільні камери 
тощо);

• коли людина опинилася у воді, їй необхідно скинути важкий одяг та взуття, скориста-
тись плаваючими поблизу  засобами й чекати допомоги .

Після повені повертатись в будинки слід обережно, остерігаючись розірваних електричних 
проводів . Користуватися газом, електроенергією тощо можливо лише після отримання 
дозволу у комунальних службах . До електричних розеток краще не наближатися до їх повного 
висихання .

Ще одна небезпека, яка існує під час повені – епідеміологічна . З метою запобігання отруєнь 
не можна вживати продукти харчування, підмочені водою . Не можна також використовувати 
для життя воду без санітарної перевірки .
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Правила поведінки під час пожежі
Вогонь здавна став надійним помічником у житті людей . Разом з тим, необережне 

поводження з ним може призвести до виникнення пожежі .
У житті трапляються різні ситуації . Якось ненароком ганчірка потрапила на газову плиту і 

спалахнула . Ти схопив її, але вона обпекла руку, і від нестримного болю ти кинув її на підлогу . 
А вона впала на штору і та спалахнула . Вогонь поширюється надзвичайно швидко і ти не 
знаєш, що робити . Але запам’ятай! Ніколи не панікуй .

Дії під час стихійного лиха:
• Закрийте усі вікна, щоб не створювати протяг .
• Коли виникла пожежа, телефонуй за номером 101 .
• Електроприлади, що знаходяться під напругою, гасити водою ні в якому разі не можна . 

Їх треба вимкнути з розетки, інакше вас вдарить струмом .
• При перших ознаках загоряння слід відключити подачу газу .
• Горіння легкозаймистих рідин ліквідується за допомогою вогнегасника, щільної ткани-

ни або піску .
• Якщо вам не вдається самостійно ліквідувати вогнище загоряння, негайно залишіть 

квартиру і чекайте приїзду рятувальників . 
• Вхідні двері слід щільно закрити, чи не замикаючи на ключ . Якщо є можливість, прокла-

дете в щілини між дверима і прорізом мокрі ганчірки, щоб полум›я не поширювалося 
за межі квартири .

Правила поведінки при смерчі
 Хоча й не часто, та все ж таки на території України можуть проноситися смерчі . При сильному 

вітрі виникає вихор швидкість якого досягає 450 км/год . Смерч супроводжується грозою, дощем, 
градом, а досягаючи поверхні землі майже завжди завдає значних руйнувань . Пропоную перегля-
нути відеоролик де ви зможете побачити наслідки смерчу у Самборі 23 вересня 2013 року .

Дії під час стихійного лиха:
• Зберігайте спокій, уникайте паніки, при необхідності надайте допомогу інвалідам, ді-

тям, людям похилого віку та сусідам .
• Закрийте вікна та відійдіть від них подалі .
• Загасіть вогонь, вимкніть електро- та газопостачання .
• Зберіть документи, одяг та найбільш необхідні та цінні речі, продукти харчування на 

декілька днів, питну воду, медикаменти, ліхтарик, приймач на батарейках .
• Перейдіть у безпечне місце . Сховайтеся у внутрішніх приміщеннях - коридорі, ванній 

кімнаті, коморі або підвалі . Ввімкніть приймач, щоб отримувати інформацію .
• Не користуйтеся ліфтами . Електромережу можуть раптово вимкнути .
• Якщо ви на відкритій місцевості, притисніться до землі на дні будь-якого заглиблення .
Правила поведінки у разі загрози чи ведення бойових дій
• Закрийте штори або жалюзі . (Заклеїти вікна паперовими стрічками) . Вимкніть живлення, 

закрити воду і газ .
• Візьміть документи, гроші і продукти, предмети першої необхідності, медичну аптечку .
• Відразу залиште житловий будинок, сховатися у підвалі або у найближчому сховищі .
• Попередьте сусідів про небезпеку, допоможіть людям похилого віку і дітям .
• Без крайньої необхідності не залишайте безпечне місце перебування .
• Проявіть обережність; не варто панікувати .
• Запам’ятайте, діти, ці правила . Але у всіх випадках ми маємо дотримуватися одного 

правила: Метушня та паніка недопустимі в надзвичайних ситуаціях!
• За спостереженнями спеціалістів, під час екстремальних ситуацій, значна частина лю-

дей гине не від прямого удару обставин, а від розгубленості, страху та паніки . 

Тиждень 17 (Подорож 11)
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Служби допомоги під час небезпечних ситуацій
Для допомоги населенню, яке потрапило у небезпеку, існують особливі формування лю-

дей, оснащені технікою . Вони працюють як у мирний, так і у воєнний час . До таких формувань 
належать рятувальні служби на воді, у горах; служба швидкої допомоги; служба надзвичайних 
ситуацій; пожежна охорона; газова служба тощо .

 – Пригадайте рятувальні машини, з якими ми ще часто зустрічаємося в житті . (Швидка 
допомога, служба газу, міліція, пожежна машина ) 

Служби порятунку
Щоб життя уберегти Забиття, поріз, заноза,
від реальної біди, травма, будь-яка загроза
полум›я помітив, дим - для здоров›я дітвори -
подзвони на 101 набираємо 103

Громадян охороняти Газ палає й вибухає,
і порушників шукати - Кожен хай запам›ятає:
це міліції права, газом чути із квартири
що за номером 102 подзвони на 104

Дидактична вправа «Куди ми зателефонували?»
 – Отже, за якими номерами ми можемо викликати служби порятунку по телефону? (101 

– пожежна машина, 102 – міліція, 103 – швидка допомога, 104 – газова служба) 
 – Що ми повинні повідомити, коли телефонуємо до служб порятунку?
 – Давайте для цього зіграємо в гру: «Викликаємо служби»

Рольова гра «Викликаємо служби»
(Розігрування телефонних розмов, пов’язаних із викликом аварійних служб)

 – Приклад розігрування рольової гри:
 – Алло, пожежна служба слухає! Повідомте, що трапилось .
 – Я, Мельник Микита . У нас сталася пожежа . За адресою: в . Херсонська, будинок 186, кв . 

75, на другому поверсі, код дверей – 147 .
 – Виклик прийнятий . Ти удома сам?
 – Так .
 – Якщо можеш вийти, вийди в під’їзд . Не хвилюйся, машина вже виїжджає .
 – Дякую .

(Джерело: URL https://cutt .ly/7WRafsQ )

Додаток 8
Вправа «Коло ідей»
Інструкція для учителя/учительки
Цей метод є ефективним щодо вирішення гострих суперечливих питань і корисним для 

створення списку ідей . Цей метод дозволяє залучити усіх учнів до дискусії . Він добрий, коли 
відбувається загально класне обговорення питання або виступають доповідачі від малих груп .

Метою методу є залучення всіх до обговорення поставленого питання . Він дозволяє 
уникнути ситуації, коли перша група, що, виступає, подає всю інформацію з проблеми .

Хід вправи:
1 . Учитель/Учителька висуває дискусійне питання та пропонує обговорити його в кожній 

групі .
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2 . Після того як вичерпався час на обговорення, кожна група, представляє лише один 
аспект того, що обговорювали .

3 . Групи висловлюються по черзі (по колу), поки не буде обговорено усі відповіді .
4 . Під час обговорення теми на дошці складається список зазначених ідей .
Цей метод можна застосовувати й при створенні списку ідей . Попросіть кожного подавати 

по одній ідеї по черзі .
Цей метод є ефективним також під час вирішення гострих проблем . Попросіть учнів 

написати свою думку або ідею на аркуші паперу без імені . Зберіть  усі відповіді та складіть 
список зазначених у них ідей на дошці або почніть дискусію, користуючись інформацією з 
карток .

(Джерело: URL https://cutt .ly/lWRpw2K )

Додаток 9
Робота з навчальним матеріалом «Чому варто стати волонтером»
Навчальний матеріал

Чому варто стати волонтером?
Найчастіше волонтерство асоціюється з прибиранням навколишнього середовища, 

допомогою людям похилого віку, нужденним чи доглядом за тваринами у притулку . Але це все 
— не «Еверест» волонтерства . Напрямків та форм є доволі багато, та просто варто зрозуміти, 
який вид більше імпонує саме тобі .

Можна волонтерити самостійно, брати участь в акціях, підтримувати пропозиції від 
волонтерів твого міста або ж приєднатись до громадської організації та займатись системним 
волонтерством, яке має значно більше переваг . Зокрема, можливість пізнати себе, свої сильні 
та слабкі сторони . Волонтери приділяють свій час, знання та вміння вибраним людям, соці-
альним групам, організаціям чи установам . Але вони також й отримують дещо взамін . Бо не-
залежно від виду діяльності волонтери здобувають досвід і найчастіше той, який потім може 
знадобитись під час пошуку роботи .

Для чого ставати волонтером/волонтеркою?
Крок 1. Набуття досвіду
Завдяки волонтерству ти можеш набути бажаних на ринку праці компетенцій, роблячи 

щось для інших людей . Волонтерство дає змогу розвивати як важкі, так і м›які компетенції, на 
які все більше і більше звертають увагу . А ще ваша добровільна включеність може допомогти 
у майбутньому виділитись серед інших кандидатів під час пошуку роботи .

Крок 2. Налагодження контактів
Добровільна робота неминуче передбачає знайомство з новими людьми та побудову 

власної мережі контактів . Таким чином можна зустріти нового друга, майбутнього колегу чи 
навіть начальника . Дуже часто знайомства тривають усе життя і перероджуються у дружбу . 
Бо волонтерство — це про людей, які тебе розуміють, підтримують, готові тобі допомагати і 
приймають таким, який ти є .

Крок 3. Постійний розвиток і навчання
Зараз ми говоримо про чесне волонтерство, де люди не хочуть байдикувати, а свідо-

мо обирають бажання і прагнення . Волонтерство дає змогу ділитись своїми знаннями та 
здобувати більше кваліфікацій і ставати експертом у певній галузі .

Крок 4. Можливість створювати власні проєкти
Волонтерство дає й можливість реалізовувати власні проєкти . Якщо ти мрієш створити 

свою команду і почати вирішувати конкретні проблеми, то тут ти знайдеш однодумців . Разом 
ви можете впливати на вирішення питань зрозумілими та конкретними кроками .

Тиждень 17 (Подорож 11)



316

Культура добросусідства Методичні рекомендації (3 клас)К

Д

Додаток 10
Робота в групах. Складання алгоритму «Хочу волонтерити!»
Інструкція для учителя/учительки
Учнів слід об’єднати в три групи: «Добро для довкілля», «Добро для незнайомих людей», 

«Добро для тих, хто потребує» . 
Група отримує перелік добрих справ, серед них обирає одну чи пропонує свій варіант і 

прописує/складає карту дій волонтера: а) аргументувати, чому саме дана форма волонтерства  
важлива для людства; б)окреслити коло людей, що допоможуть досягти мети; в)визначити, 
які ресурси необхідні 

Добрі справи, які допоможуть зробити світ  трохи кращим

Група «Добро для довкілля»

• Підніми сміття 
• Погодуй пташок у парку
• Купи термочашку 
• Вимикай воду, коли чистиш зуби 
• Купи електронну версію книги       замість друкованої 
• Ходи до магазинів із еко-торбинкою 
• Відсортуй дома сміття та здай вторсировину до пунктів прийому 
• Вимикай світло, коли виходиш із       кімнати 
• Відмовся від непотрібних покупок 
• Постав у під›їзді контейнер для батарейок 
• Не бери пластикові кришечки та трубочки у кав›ярнях 
• Даруй рослини у горщиках, а не зрізані квіти
• Свій варіант ________________________

Група «Добро для незнайомих людей»
•  Пригости когось шоколадом 
•  Подякуй баристі
•  Пропусти людину у черзі 
•  Допоможи нести важкі       пакети до машини 
•  Переведи через дорогу дитину 
•  Потримай двері старенькому 
•  Залиш добру записку у бібліотечній книзі 
•  Напиши гарний відгук у книзі       відгуків та пропозицій 
•  Поступися місцем у транспорті 
•  Побажай консьєржу гарного дня 
•  Дай грошей вуличному музиканту
•  Купи «підвішену» каву 
• Свій варіант ________________________

Група «Добро для тих, хто потребує»
•  Стань донором крові 
•  Купи безхатченку їжі 
•  Почитай книгу дітям у лікарні 
•  Нагодуй людей похилого віку 
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•  Купи корм для тварин та відвези його в притулок
•  Купи овочів та фруктів дітям
•  Стань наставником для дитини з дитячого будинку 
•  Віддай непотрібні речі тому, кому вони необхідні 
•  Візьми додому тварину із притулку 
•  Стань Доброчинцем  Ukrainian Volunteer Service 
• Оплати частину ліків хворої дитини 
•  Підпишись на Telegram-канал  @VolunteerCountry та поволонтер       хоча б 3 рази .
• Свій варіант ________________________
(Джерело: URL https://cutt .ly/iWE68bU )

Додаток 11 
Вправа «Карусель»
Інструкція для учителя/учителька
1 етап 
Суть вправи полягає в тому, що утворюється два кільця: внутрішнє й зовнішнє . Внутрішнє 

кільце – це учні, які стоять нерухомо і розповідають про традиції взаємодопомоги окремого етносу; 
зовнішнє – учні, що  через певний час змінюють співрозмовника . Таким чином, вони встигають за 
короткий час ознайомитись з інформацією про сусідську взаємодопомогу у різних народів .

2 етап 
Учні узагальнюють отримані знання, порівнюють описи традицій, виділяють спільне і 

відмінне .

Додаток 12
Навчальний матеріал «Ідеї годівничок для птахів»
(Джерело: URL https://www .samotuzhky .com .ua/32688 )

Додаток 13
Робота з навчальним матеріалом «Меню пташиної їдальні»
Інструкція для учнів 
Що потрібно знати:
Враховуючи конструкцію вашої годівнички, корм для пташок слід додавати:
• якщо конструкція відкритого типу – раз на день, невеликими порціями;
• якщо ваша годівничка має дах – насипайте корм раз на п’ять днів;
• якщо у вас годівничка автоматичного типу – то по мірі необхідності .
Годівничка обов’язково повинна бути надійно закріплена на дереві, стовбчику,  на стіні 

будинку, бажано в захищеному від вітру місці .  Необхідно передбачити захист від котів .
Меню пташиної їдальні

Насіння соняшника, просо, овес, насіння гарбуза,  геркулесова крупа, пшениця, кукурудза, 
пшоно і навіть несолоне сало, яке особливо люблять подзьобати синиці . Крихти сухого 
пшеничного хліба допустимі . 

Птахи, які прилітають до нас взимку — снігурі, омелюхи  люблять  грона калини, бузини і 
горобини .  Горіхи всіх видів, родзинки, ягоди – це найкращі ласощі для більшості птахів, деякі 
полюбляють фрукти, яблука .

Наша мета не забувати підсипати корм частіше . Підгодівля птахів зимою-це шлях 
допомоги  пернатим друзям .

НЕ МОЖНА: чорний хліб, сирий рис, солоні сухарики, солоні горішки, чіпси .
(Джерело: URL https://cutt .ly/bWRddIq )

Тиждень 17 (Подорож 11)
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Тиждень 18 (Подорож 12)
Цінності, які об’єднують усіх

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Які цінності однаково важливі для всіх людей на Землі?
• Що ми називаємо «цінним»? Що таке «цінність»? 
• Які цінності є спільними для нашого класу?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–
літературна

Прислів’я народів світу про цінності. Вправа «Тлумачний словничок»
Вправа «Знайди слово»(Додаток 1). Вправа «Впізнай слово» (Додаток 2). Вправа 
«Розгадай ребус» (Додаток 3). Вправа «Сторінками мудрих книг» (Додаток 4)

Математична Вправа «Діаграма цінностей» (Додаток 7). Вправа «Математична скарб-
ничка» (Додаток 16)

Природнича Проєкт «Краплинка води» (Додаток 8). Вправа «Від зернини до хлібини» 
(Додаток 9). Вправа  «Крісло автора» (Додаток 11) 

Громадянська 
та історична

Обговорення списку «важливих» цінностей. Вправа «Мозковий штурм» 
Складання «карти цінностей» (вправа «Карта цінностей») (Додаток 5). 
Вправа «Відшукай однодумця» (Додаток 6)

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Вправа «Порадник цінностей» (Додаток 10)
Організація дискусії (вправа «Дискусійна сітка Елвермена») (Додаток 12). 
Гра «Шкала цінностей» (Додаток 15)

Технологічна

Малювання «Квітка цінностей»
Завдання: збудувати вежу цінностей з ЛЕГО 
(колективна робота). Створення реклами (Додаток 13). Вправа  «Чарівні 
окуляри» (Додаток 14)

Додаток 1
Вправа «Знайди слово»
Інструкція для учнів
Забравши букву, яка повторюється і розгадавши таємницю прочитати головні цінності 

сучасного світу:
ЯЯЯЯЛЯЯЯЯЯЮЯЯЯБЯЯЯОЯЯЯЯЯВ  (любов)
РББББОБББЗБББББУБББМББББІБББ2НББНББЯ (розуміння)
ЗПЗЗОЗЗЗЗВЗЗЗЗЗЗА2ЗЗЗГЗЗАЗЗ (повага)
ЖЖЖДЖЖИ2ЖЖСЖЖЖЦЖЖИЖПЖЛЖЖЖІЖЖНЖЖЖАЖ (дисципліна)
СССПССОДСССССЯССССКСССА (подяка)
ХХХДРХХХХУХХХЖХХБХХАХ (дружба)
СПСРСОСЩСЕС2НССЯС (прощення)
КНКАККДККІКЯКК (надія)
НОНПНТНИНМ2НІНЗНМ (оптимізм)
ЛЛТЛЕЛРЛПЛІЛН2НЛЛЯ (терпіння)
УЧУЕУС2НУІУУСУУТУУУЬУУ  (чесність)
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Додаток 2
Вправа «Впізнай слова»
Інструкція для учнів/учениць
1 . Розглянь шифр

А
1

Б
2

В
3

Г
4

Ґ
5

Д
6

Е
7

Є
8

Ж
9

З
10

И
11

І
12

Ї
13

Й
14

К
15

Л
16

М
17

Н
18

О
19

П
20

Р
21

С
22

Т
23

У
24

Ф
25

Х
26

Ц
27

Ч
28

Ш
29

Щ
30

Ь
31

Ю
32

Я
33

2 . Виконай колові приклади та розгадай слова, скориставшись шифром

82-66 19-16 32-30
2+17 16+16

(Любов)

96-76 20-1 1*4
3:3 4-3 19-16

(Повага)

40-19 12+6 19-9 17-5 18+15
24-7 21-2 10+14 18:1

(Розуміння)

36:6 2:2 24-15
21+3 6+15 9-7

(Дружба)

52-29 16-9 1*18 12+10 22+1
19-3 21*21 23-4 7*3
18+5 18-6 23-5 23+8

(Толерантність)

Тиждень 18 (Подорож 12)



320

Культура добросусідства Методичні рекомендації (3 клас)К

Д

7*4 22-4 18-6 22+1
7+15 12+10 28:4 23+8

(Чесність)

Додаток 3
Вправа «Розгадай ребус»
Інструкція для учнів

 – Розгадайте «зашифровані» слова .
 – Встановіть спільні і відмінні характеристики, скориставшись графічним організатором 

«Діаграмою Венна»

(цінність), (цінне)
 – Підіберіть синоніми до розгаданих слів .

Довідка:
Ці ́нність — будь-яке явище, яке має значення для людини чи суспільства, заради 
якого вона діє, витрачає сили, час, гроші, здоров›я тощо, заради якого вона живе. 
Синоніми – надбання, ідеали, (моральні) стандарти.
Цінне – яке коштує дорого, має велику вартість, велике значення. Синонім – вартісне.

Додаток 4
Вправа «Сторінками мудрих книг»
Інструкція для учнів

 – Прочитайте оповідання та поміркуйте, яку людську цінність було загублено . 

Шматок хліба
Це було в одній школі . Після уроків до їдальні зайшла група подовженого дня — ці діти 

залишаються в школі до вечора, бо їхні батьки на роботі .
Посідали за стіл . Перед кожним уже стояла миска борщу, тарілка з котлетою і склянка 

компоту . Лежав і шматок хліба .
П’ятикласник Семен Кравченко з’їв борщ, котлету, випив компот, йому не вистачило свого 

хліба, і він узяв шматок, що лежав біля сусідової тарілки . 
А сусід, його товариш, у цей час чергував на кухні, він мав пообідати трохи згодом .
Семен з’їв мало не весь товаришів хліб, а шматочок, що залишився, непомітно кинув під стіл .
Ось усі діти вже пообідали . Вони ждали, що вихователь, який сидів навпроти Семена, 

скаже: «Вставайте», і всі підуть на майдан грати в м’яча .
Та вихователь мовив:
— Посидьте хвилинку . Розповім одну давню пригоду . Це було в роки війни . Воювали 

ми з ворогом у далекій південній пустелі . На сотні кілометрів мертві піски, води ні кра-
плини, спека страшенна . Послав командир двох солдатів у розвідку . Треба було йти три 
ночі . Удень ніяк було йти . Взяли солдати по великій флязі води, сумки з сухарями . Цілу 
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ніч ішли . Вранці зупинились, нагорнули великий пагорб піску й лягли на цілий день . Один 
солдат, Микола, заснув . Другий, Андрій, тихо зняв його флягу й став пити . Раз напився, 
вдруге, втретє . До вечора видудлив усю воду . Увечері рушили в дорогу . Хотів Микола 
відпити ковток, а води немає . Попробував Андрієву флягу — теж порожня . А навколо ж 
мертва безводна пустеля . Загинули обидва солдати . Пустеля не жартує . Подумайте, діти, 
над цією бувальщиною .

А Семенові Кравченку хоч крізь землю провались . І очі звести несила . 
Василь Сухомлинський

Додаток 5
Вправа «Карта цінностей»
Інструкція для учителя/учительки
Учні малюють карту і записують цінності за категоріями: родинні, духовні, шкільні, 

особисті…Зеленим кольором показують ті які вони володіють, а синім, ті, які хочуть мати .

Вправа «Відшукай однодумця» 

Додаток 6
Інструкція для учителя/учительки
1 . Учні отримують формуляр, записують своє ім’я у клітинках з цінностями притаманни-

ми їм, і шукають однодумців за поданими характеристиками, записують їхні імена у 
вільні клітинки . 

2 . Однодумцем вважатиметься той, з ким співпало більше цінностей . (Має співпасти 
10-12 цінностей)

3 . Об’єднавшись у групи, учні спільно записують есе «Мої цінності» .
4 . Підготуєте тлумачний словник або забезпечте доступ до інтернет ресурсів, у разі 

необхідності учні самостійно шукають значення слів .

Дбайливість Комфорт Унікальність Активність Старанність Задоволеність

Вірність Цілісність Законність Спільнота Відвертість Доглянутість

Природність Сміливість Великодушність Рішучість Підтримка Уважність

Тиждень 18 (Подорож 12)
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Додаток 7
Вправа «Діаграма цінностей»
Інструкція для учителя/учительки
Учні, скориставшись попереднім дослідженням (вправа «Відшукай однодумця»), 

складають стовпчикову діаграму цінностей .

Цінності класу
14
12
10
8

6
4
2
0

дбайливість вірність рішучість відвертість

Додаток 16
Вправа «Математична скарбничка»
Обладнання: картка із завданнями і ключем  

3·6+38
(56-24):4
64:8+35:5
36:6·2
72:9·1
243-165-50
95:1+5
18:9+39

Ключ: 
3·6+38 56 г
(56-24):4 8 і
64:8+35:5 15 д
36:6·2 12 н
72:9·1 8 і
243-165-50 28 с
95:1+5 100 т
18:9+39 41 ь

46 15 23 56 100 10 12 28 89 13 8 41 66 44
А Д В Г Т З Н С Ч М І Ь Ю Ж
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Додаток 8
Проєкт «Краплинка води» (тривалість 1 тиждень)
Інструкція для учителя/учительки
Об’єднайте учнів у групи і запропонуйте їм підготувати відповідь на одне із запитань: «Що 

для вас  означає вода?», «Яку роль відіграє вода для вас і ваших рідних?», «Для чого ви вико-
ристовуєте найбільше води?», «Яку роль вода відіграє у ваших культурних традиціях?», «Що ви 
б змінили у ситуації з водою у вашому районі?», «Як вода впливає на їжу, яку ви споживаєте?» . 

Дослідницьке запитання обирають методом жеребкування (обравши одну з карток)
За підсумками дослідження учні готують та представляють презентації .

Додаток 9
Вправа «Від зернини до хлібини»
Необхідні матеріали:  малюнки про хліб, ножиці (роздатковий матеріал «Як прийшов до 

нас хліб?»), кросворд .
Інструкція для учнів: 
1 . Об’єднайтесь у групи та розгляньте малюнки .
2 . Обговоріть їх у групі .
3 . Розріжте ілюстрації у роздатковому матеріалі . Подумайте, в якій послідовності 

розмістити ілюстрації, щоб дати відповідь на запитання «Як прийшов до нас хліб?» .
4 . Розмістіть картинки у потрібній послідовності . 
5 . Обговоріть з друзями «У чому цінність працелюбності? Чим цінна зернина?»
6 . Складіть речення до однієї з ілюстрацій . 
7 . Учні читають записані речення, визначають цінності, які формуються у народів по 

відношенню до хліба .

8 . Прочитайте «закодоване» висловлювання . Чому більшості народів світу говорять та-
кий вислів?

Довідка: Найбільша цінність – хліб на столі!

Тиждень 18 (Подорож 12)
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Додаток 10
Вправа «Порадник цінностей» (робота в групах)
Інструкція для учнів
1 . Ознайомтеся з таблицею цінностей, які найбільше впливають на якість життя . Обго-

воріть у групах запитання «Чому цінності впливають на наше життя?» .
Наприклад:

Чому здоров’я найбільше впливає на наше життя? Яка цінність, з перелічених, допо-
може підтримати коли ви никають проблеми із здоров’ям? (чуйність, повага і толе-
рантність) . Яку цінність потрібно розвинути, щоб не втрачати впевненості? . . .

2 . Складіть «Порадник цінностей» (тлумачення кожної цінності і як її ми можемо розвинути) .

цінності, 
які найбільше 
впливають на 
якість життя

оптимізм

оптимізм

оптимізм

оптимізм

оптимізм

оптимізм

оптимізм

оптимізм

оптимізм

Додаток 11
Вправа  «Крісло автора»
Інструкція для учителя/учительки
Запропонуйте учням за бажанням сісти на Крісло автора і висловитися щодо певного 

твердження .  
Наприклад: Чому збільшується кількість сторінок у Червоній книзі природи?

Додаток 12
Вправа «Дискусійна сітка Елвермена»
Інструкція для учителя/учительки
1 . Сформулюйте проблему, над якою працюватиме клас . Організації роботи запропо-

нуйте користуватися таблицею: 

ТАК ПРОБЛЕМА НІ
   

2 . У двох колонках «Так» – «Ні» учні фіксують аргументи, які схвально або заперечно 
відповідають на проблему .

3 . Кожен учень робить власний висновок щодо поставленої учителем/учителькою проблеми . 
Наприклад: Які цінності можна розгубити? Чому?
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Додаток 13
Створення реклами
Необхідні матеріали: ватман, маркери .
Інструкція для учителя/учительки: 
1 . Поясніть учням слово «реклама» . 
2 . Учні об’єднуются у групи та отримують завдання створити рекламу однієї з людських 

цінностей . 
3 . Далі учні презентують створену презентацію . 

Додаток 14
Вправа  «Чарівні окуляри»
Інструкція для учителя/учительки
1 . Повідомте учням, що вони читатимуть та обговорюватимуть оповідання Василя Су-

хомлинського «Як сліпому окуляри» .

Як сліпому окуляри
Біля школи живе старенька бабуся . Діти надумали зробити їй подарунок . Нарвали 
в шкільному саду яблук і понесли старенькій . А яблука ті тверді й кислі, бо ще не 
доспіли . Та хоч би й доспіли — як би бабуся їх їла, коли в неї зубів немає? От як 
нетактовно вийшло! Діти мовби й з добрих спонукань хотіли порадувати, а для 
старенької то була не радість, а прикрість . Не подумали, кому й що дарують . Це все 
одно, що сліпому подарувати окуляри або глухому — радіоприймач .
Бути доброю, сердечною людиною — то велике вміння . Треба бачити в людині, яка 
живе поруч із вами, її радощі й горе . Розуміти, про що вона думає з болем і про що 
з гордістю .

Запропонуйте учням виготовити окуляри (Покликання із шаблоном для виготовлення: 
(Джерело: URL https://cutt .ly/sUvmGZ2) . Діти почергово витягують кольорові або чорні окуля-
ри, одягають їх і висловлюються:

У кольорових: Яким буде світ коли цінності в усіх будуть одинакові?
У чорних: Яким буде світ без цінностей?
Рекомендовано, щоб кожна дитина одягнула «чарівні окуляри» . 

Додаток 15 
Гра «Шкала цінностей»
Інструкція для учнів
1 . Розгляньте малюнки . Подумайте, що для вас є найціннішим?
2 . Розташуйте малюнки від менш цінного до більш цінного для вас .
3 . Поясніть свій вибір .

ГРОШІ СІМ’Я ЗДОРОВ’Я

ІГРАШКИ ДРУЗІ

Тиждень 18 (Подорож 12)
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Тиждень 19 (Подорож 13)
Видатні вчителі й великі книги людства

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Кого і чому називають видатними вчителями людства?
• Чому Великі книги є цінними для людей?
• Яке має бути ставлення до різних релігій і вірувань у сучасному суспільстві?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно– 
літературна

Вправа «Шифрограма». Поясни прислів’я
Вправа «Найважливіші книжки дитинства - казки» (Додаток 1). Вправа 
«П’ять уроків життя від «Маленького Принца» Антуана де Сент-Екзюпе-
рі» (Додаток 2). Вправа «Аукціон слів» (Додаток 4).
Вправа «Прогнозування за ілюстрацією» (Додаток 5)

Математична Вправа «Лінійка історії великих книг» (Додаток 7).
Вправа «Числа у великих книгах» (Додаток 8)

Природнича
Вправа «Таємниця баобабів» (Додаток9).
Проєкт «Велика книга природи» (інформація про рослин і тварин рідного 
краю, які потребують допомоги)

Громадянська 
та історична

Історична довідка. Вправа «Розмірковуємо з філософом». Вправа «Ман-
дрівка пам’яті»
Проєк за вибором: «Видатні вчителі людства»
«Великі книги людства». Вправа «Мозковий штурм»(Додаток 3). Вправа 
«Взаємні запитання» (Додаток 6)

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Дослідження «Рослини – лікарі». Хвилини медитації (щоденно, на най-
більшій перерві)

Технологічна

Завдання: намалюй закладку для Біблії, сумочку для Корану, указку для 
Тори
Виготовлення виробу «Книга Мудрості» (записувати цікаві думки з вели-
ких книжок)

Додаток 1
Вправа «Найважливіші книжки дитинства - казки»
Інструкція для учителя/учительки
1 . Напередодні запропонуйте принести  свої улюблені казки .
2 . Запропонуйте називати казку і чого вона навчила читача .
3 . У групах учні складають есе «Найважливіші книжки дитинства – казки» .
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Додаток 2
Вправа «П’ять уроків життя від «Маленького Принца» Антуана де Сент-Екзюпері»
Інструкція для учителя/учительки
1 . Організуйте для учнів читання з прогнозуванням

«Хотів би я знати, навіщо зірки світяться. Напевно, для того, щоб рано чи пізно 
кожен міг знову відшукати свою».

«Себе судити набагато важче, ніж інших. Якщо ти зумієш правильно судити себе, 
то ти справді мудрий».

«Він не відповів на жодне моє запитання, але ж коли червонієш, це означає «так», 
чи не правда?».

«Пильне одне лиш серце. Найголовнішого очима не побачиш».

«Діти повинні бути дуже поблажливими до дорослих… Адже всі дорослі спочатку 
були дітьми, тільки мало хто з них про це пам›ятає».

2 . Учні працюють у групах, створюючи продовження отриманих вступних фрагментів тексту .
3 . Учні відшуковують і зачитують авторські продовження творів .
4 . Підготуйте закладки з п’ятьма епізодами для зачитування творів .

Додаток 3
Вправа «Мозковий штурм»
Необхідні матеріали: плакат формату А3 в центрі записуємо слово «Великі книги 

людства»
Інструкція для учителя/учительки: 
1 . Познайомте учнів з правилами під час проведення вправи .
2 . Розмістіть напис тему посередині дошки і дайте декілька хвилин для генерації ідей . 
3 . Запропонуйте учням висловити свої асоціації про тему . 
4 . Діти висловлюються, а ви записуйте всі їхні асоціації, ідеї, припущення, не коментуючи . 
5 . Запитайте: «Щодо якої інформації у вас може виникнути сумнів?» . Учні навпроти цієї 

інформації ставить знак питання – «?» .
6 . Запропонуйте учням написати есе на тему «Чому великі книги цінні для людей?»
Поради учителеві/учительці:
«Мозковий штурм» можна проводити фронтально з усім класом, а також можна проводити 

індивідуально, у парах,  групах . При проведенні «Мозкового штурму» не ставте запитання . 
Учні мають самостійно пригадати все, що знають з теми .

Додаток 4
Вправа «Аукціон слів»
Необхідні матеріали: Картки для кожної групи (роздатковий матеріал 1) .
Інструкція для учителя/учительки
1 . Учні, працюючи в групах, мають якомога швидше заповнити таблиці .
2 . У таблицю друкованими літерами вписують слова, що починаються на запропоновані 

літери і стосуються даної теми .

Тиждень 19 (Подорож 13)
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3 . Група, яка виконала завдання, береться за руки і підіймає їх вгору . Це своєрідний 
сигнал про завершення групової роботи .

4 . Можна з дітьми повторити, що таке синоніми . Запропонуйте підібрати синоніми до 
слова «Великі» . Всі слова запишіть каліграфічно у зошит .

Роздатковий матеріал 1

М В
У Ч
Д И
Р Т
Е Е
Ц Л
Ь І

Додаток 5
Вправа «Прогнозування за ілюстрацією»
Необхідні матеріали: ілюстрації картин «Пророк Мухаммед навчає мусульман», «Мойсей 

навчає єврейський народ», «Ісус Христос навчає» (рекомендуємо знайти ці ілюстрації у 
мережі Інтернет), питання до дискусії (роздатковий матеріал 1)

Інструкція для учителя/учительки
1 . Продемонструйте ілюстрацію не повністю, а лише невелику частину зображення, це 

дозволить учням пофантазувати .
2 . Відкрийте повністю зображення картини . Діти мають зробити свої припущення щодо 

теми та що вони знають висловлену інформацію .

Роздатковий матеріал 1

Питання до дискусії
• Кого  зображено на картинах?
• Чи можна назвати вчителями тих хто веде розмову? Чому?
• Яка це може бути країна?
• Що бачить персонаж?
• Оберіть своє місце на картині і розкажи про свої відчуття?
• Яких правил потрібно дотримуватись коли слухаєш?
• Чи хтось із вас бачив схоже?
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Додаток 6
Вправа «Взаємні запитання»
Інструкція для учнів
1 . Оберіть уривок з казок народів світу (важливо, щоб уривок був у книжці, яку діти 

можуть взяти вдома чи бібліотеці) .
2 . Поділіть уривок твору на смислові частини .
3 . Учні читають вголос та ставлять запитання .
4 . Цю вправу можна проводити групами, парами . Також запитання може давати група групі .

Додаток 7
Вправа «Лінійка історії великих книг»

Цікаво знати:
610-632  від Різдва Христового – написання Корана (22 роки)
1513 рік до Різдва Христового – початок написання Біблії (писали 1600 років)
1581 від Різдва Христового – перший повний переклад Біблії 

старослов’янською мовою – надрукована Острозька Біблія

Інструкція для учнів
1 . Ознайомтеся з лінійкою часу .

Різдво Христове

2 . Розмістіть дати на лінійці часу .
3 . Порівняйте числа .
4 . Побудуйте числовий ряд від найменшого числа до найбільшого . 
5 . Знайдіть добуток найменшого і найбільшого числа .

Додаток 8
Вправа «Числа у великих книгах»
Інструкція для учителя/учительки
1 . Учні обирають одну із запропонованих книг, шукають числа, які зустрічаються в ній, 

складають арифметичні приклади, в яких використовують усі математичні дії . 
2 . Час роботи -  10 – 15 хвилин
3 . Взаємоперевірка у малих групах
Наприклад: 
Найближче до планети маленького принца були астероїди 325, 326, 327, 328, 329 і 330 .
(325 +328) – (326+327) ·(330-329) : 320 = 0

Тиждень 19 (Подорож 13)
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Додаток 9
Вправа «Таємниця баобабів»
Інструкція для учнів
1 . Прочитайте уривок твору «Маленький Принц»
«Справді, на планеті маленького принца, як і на всіх інших планетах, росли трава і бур’ян . 

Отож є там добре насіння доброго, корисного зілля і погане насіння поганого зілля, бур’яну . 
Але насіння невидиме . Воно спить, сховане в землі, аж поки якійсь насінині заманеться 
прокинутись . Тоді воно потягається і спершу несміливо пускає до сонця паросток — 
безневинну чарівну муравочку . Якщо це редиска або троянда, хай собі здорові ростуть . А коли 
це якийсь бур’ян, треба його одразу, як тільки розпізнаєш пагін, виполоти з корінням . Ну, а на 
планеті маленького принца було жахливе насіння… Це насіння баобабів . Земля на планеті 
була вражена тим насінням . А баобаб — така рослина, що коли не розпізнаєш її вчасно, то 
вже ніколи не позбудешся . Він захарастить цілу планету . Він прониже її своїм корінням . А 
якщо планета дуже маленька, а баобабів забагато, вони роздеруть її на клапті .

— Є такий закон, — сказав мені згодом маленький принц .— Причепурився сам уранці, 
причепури гарненько і свою планету . Треба полоти баобаби зараз же, як тільки побачиш, що 
то не троянди, бо молоді пагінці троянд і баобабів майже однакові . Ця праця дуже нудна, але 
зовсім легка .»

Знайдіть в мережі Інтернет або в інших джерелах інформації відомості про спільні та 
відмінні характеристики баобабів і троянд .

Як ви розумієте гасло «Причепурився сам уранці, причепури гарненько і свою планету»?
У групах і за допомогою цифрових інструментів розробіть макет інфографіки до прочита-

ного епізоду . 
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Тиждень 20 (Подорож 14)
Як раніше навчалися діти в нашому краї

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Що є спільного та відмінного у сучасному навчанні та у навчанні в минулі часи?
• Що ти хотів/хотіла змінити в сучасній школі?
• Якою ти уявляєш школу майбутнього?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Прислів’я і приказки різних народів про навчання
Вправа «Незакінчені речення» (Додаток 1). Вправа «Павутинка» (Додаток 
2). Вправа «Валіза» (Додаток 3). Вправа «Діафільм» (Додаток 4)

Математична Вправа «Арифметика з минулого» (Додаток 10)

Природнича Вправа «Школа природи» (Додаток 12). Вправа «Читання з передбачен-
ням» (Додаток 13)

Громадянська 
та історична

Вправа «Запитай у близьких». Історична довідка «Як навчали в давнину»
Вправа «Лінія часу» (Додаток 5). Вправа «Входження в картину» (Додаток 
6). Вправа «Кола Вена» (Додаток 7). Вправа «Лінійка історії ранця-портфе-
лика-рюкзака» (Додаток 8)
Вправа «Інфографіка» (Додаток 9)

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Вправа  «Що було б, якби…?» (Додаток 11). Вправа «Про яку школу мріють 
діти?» (Додаток 14)

Технологічна Виготовити з кубиків ЛЕГО школу майбутнього

Спитай у тата і у мами,
Які професії у них .
Професій різних є чимало,
Сповна їх вистачить на всіх!
Та є одна поміж професій,
Якої вчаться у житті .
Вона для кожного найперша,
Якої вчитимешся й ти!
Учитель, лікар та геолог,
Письменник, слюсар чи кресляр —
Всі називають головною
Одну професію — школяр!
Бо всім відомо, що без школи,
Без знань, що мусиш там набуть,
Не станеш у житті ніколи
Тим, ким в дитинстві мрієш буть!

(А. Костецький)

Тиждень 20 (Подорож 14)
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Під час розглядання даної теми рекомендуємо запросити батьків, дідусів, бабусь та інших 
родичів до проведення заняття на тему «Якими ми були?» .

Додаток 1
Вправа «Незакінчені речення» (спільно з представниками родин)
Інструкція для учнів
Закінчи речення: 

 – Правда, школу я ніколи … .
 – Я більше любив у  школі… .
 – А коли дізналися, що головний приз… . .
 – І я став відомим …
 – Так і минула моя… . .

Додаток 2
Вправа «Павутинка»
Необхідні матеріали: клубок ниток, малюнки маски
Інструкція для учителя/учительки
Учням прикріплюють у класній кімнаті малюнки з назвами: школа, друзі, уроки, підручник, 

указка, навчання, весело, чорнильниця .
1 . Діти стають у коло .
2 . Далі вправа триває так: 

 – Я учень, мені потрібна школа . (передає «школа» клубок) .
 – Я школа, школа зустрічає друзів (передає «друзі»)…

3 . Таким чином «зав’язується» павутинка .
4 . Продовжіть вправу обговоренням: 

 – Чи сподобалось вам, як вас з›єднувала павутинка?
 – Ви відчули потребу один в одному?

Додаток 3
Вправа «Валіза»
Необхідні матеріали: зображення (валіза, пральна машина, корзина для сміття)
Інструкція для учителя/учительки
1 . Розмістіть на дошці зображення (валіза, пральна машина та корзина для сміття) та 

запропонуйте учням  розподілити інформацію, яку він отримав:
 – Якщо інформація для вас негативна, то стікер « відправляють» до корзини для сміття .
 – Якщо ви отримали нові знання, але їх треба ще раз «прокрутити» – до пральної машини .
 – Якщо отримані знання нові та корисні – до валізи, щоб забрати з собою та втілювати в життя .

Додаток 4
Вправа «Діафільм»
Необхідні матеріали: правила виконання вправи (роздатковий матеріал 1), шаблон для 

створення діафільму (роздатковий матеріал 2), текст вірша для обговорення (роздатковий 
матеріал 3)

Інструкція для учителя/учительки
1 . Діти читають вірш (роздатковий матеріал 1) . Обговорюють прочитане у групі . До кож-

ної строфи діти малюють ілюстрацію . Готові малюнки діти склеюють відповідно до 
вірша та представляють .

2 . Кожен учень демонструє свою роботу та декламує свою строфу .
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Поради учителю/учительці
Створені діафільми потрібно виставити на виставку . Можна запропонувати дітям записати 

свою строфу по пам’яті .

Роздатковий матеріал 1
Правила виконання вправи

1. Прочитайте вірш
2. Обговоріть у групі прочитане
3. До кожного куплету  намалюйте ілюстрацію
4. Складіть всі кадри відповідно до вірша

Роздатковий матеріал 2
Шаблон для створення діафільму

Роздатковий матеріал 3
Вірш для обговорення

Крилата школа
На світанку вулицею міста,
Де шумлять про осінь явори,
З рюкзаками, як парашутисти,
Поспішають діти-школярі .

 
Наша рідна школа біля гаю
Схожа на літак-аероплан .
Цей літак щоранку вирушає
У далеку подорож до знань .

 
Опадає з кленів перше листя
На кущі калин і мій рюкзак .
Осінь у червоному намисті 
Проводжає літо на літак .

А. Качан

Тиждень 20 (Подорож 14)
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Додаток 5
Вправа «Лінія часу»
Інструкція для учнів
1 . Порадься з рідними і напиши три яскраві події, які трапилися в шкільні роки . 
2 . Зобрази емоції, які у вас вони викликали .

Додаток 6
Вправа «Входження в картину»
Інструкція для учнів
1 . Обери одну з ілюстрацій .
2 . Розкажи про свої відчуття, які ти переживаєш від імені учнів з картин минулого .
3 . Опиши портрет  учителя/учительки зі школи минулого .
4 . Які риси людей, зображених на картин тобі імпонують?
5 . Чого ти б не хотів/хотіла переживати ніколи?

Додаток 7
Вправа «Кола Вена»
Інструкція для учителя/учительки
1 . Об’єднайте учнів у групи .
2 . Учні у підгрупах розміщують відомості (з книг, інтернет ресурсів, розповідей гостей) 

про школу: 
1)  Минулого і сучасну
2)  Сучасну і майбутнього
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Додаток 8
Вправа «Лінійка історії ранця-портфелика-рюкзака»
Інструкція для учителя/учительки
1 . Учні отримують лінійку час .

2 . Запропонуйте учням розмістити ілюстрації відповідно до періоду зміни шкільного ран-
ця .

3 . Завдання учням - напиши есе «Історія мого портфелика» .
Додаток 9
Вправа «Інфографіка»
Інструкція для учнів
1 . Створіть інфографіку «Що можуть подарувати шкільні роки?» .
2 . Запропонуйте створити інфографіку батькам, рідним, директору школи, учителям, 

учням . Порівняйте їх бачення . 
Додаток 10
Вправа «Арифметика з минулого»

У Центральній Америці на острові Юкатан  у 6-8 столітті до нашої ери жив народ 
майя . Цей народ мав свою систему числення, якою люди користувались у повсяк-
денному житті .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

       

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Інструкція для учнів
Запишіть прості математичні приклади, скориставшись цією нумерацією . 
Додаток 11
Вправа  Що було б, якби…?
Інструкція для учнів

 – Давайте пофантазуємо! 
 – Що було б, якби ми навчались у школі (бабусиній, міжгалактичній)? 
 – Що було б, якби ми навчались самі? 
 – Що було б, якби до вас завітали пластуни на сніданок? 
 – Що було б, якби всі школи перемістились в інтернет простір?

Тиждень 20 (Подорож 14)
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Додаток 12
Вправа «Школа природи»
Інструкція для учнів
1 . Прочитай уривок твору Всеволода Нестайка «Дивовижні пригоди у лісовій школі»

І правда… На уроках у школі було цікаво . Нічого не скажеш .
І викладачка лісознавства Лисавета Патрикіївна добре розказувала, як треба берегти 

рідний ліс, які в ньому ростуть дерева, рослини, які живуть звірі й пташки, чим вони цікаві…
І Жирафа Жирафіївна захоплююче розповідала про лісову географію, про північну 

тайгу, про південні джунглі та інше…
А коли бували уроки лісової історії, всі просто роти роззявляли, слухаючи 

оповіді слона Мамонта Африкановича про прадавні доісторичні праліси, де жили 
різні химерні плазуни і велетенські динозаври, шаблезубі тигри і печерні ведмеді, 
волохаті носороги і літаючі ящери…

А музика! . . Усі в лісі просто показилися на тій музиці .
У кожній норі, у кожному дуплі, у кожному барлозі тільки й розмов було, що про музику .
— Ах, ви знаєте, моє лисеня вже співає — ну просто як соловейко!
— А ми своїй білочці купили вчора піаніно . Так намучились! Ледве втягли у дупло .
— Мій Михайлик такий здібний, такий здібний! Навіть хропе уві сні по нотах!
Так! Що й казати! Уроки в школі були цікаві .

2 . Поміркуй: 
 – Чого б ти навчав/навчала на уроках Лісознавства у «Школі природи»?
 – Дізнайся в інтернеті (або книжках) про рослини і тварини з розповіді Мамонта Африкановича .
 – Чи може лисичка співати, як соловейко?
 – Як у майбутньому виглядатиме лісова школа для землян?

Додаток 13
Вправа «Читання з передбаченням»
Інструкція для учителя/учительки
1 . Учні пропонують свої варіанти відповідей на запитання «У чому криється щастя 

шкільних років?»
2 . Відповіді записують на стікерах і розміщують на спільному аркуші .
3 . Запропонуйте учням прочитати оповідання «Які ж ви щасливі!» Василя Сухомлинського .
4 . Організуйте обговорення після читання оповідання: 

 – Які природні явища згадує автор твору?
 – Що ви знаєте про ці природні явища?
 – У чому ж таємниця щастя навчання в школі?

Додаток 14
Вправа «Про яку школу мріють діти?»
Інструкція для учителя/учительки
1 . Вправа розвиває творче і логічне мислення, уяву, допомагає дітям усвідомити, що 

можна впливати на дійсність, яка нас оточує . Підготуйте аркуші, письмове приладдя, 
можливо олівці, фарби, тощо .

2 . Об’єднуємо клас у групи по 4–5 осіб . Кожна група має опрацювати характеристики 
школи своїх мрій і представити їх .

3 . Після презентацій записуємо усі характеристики у зошити . 
4 . Можна запропонувати дітям намалювати таку школу та описати її . 
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Тиждень 21 (Подорож 15)
Ставлення моєї сім’ї до знань, письменності та працьовитості

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Чи потрібно тобі вчитися далі й навіщо?
• Як краще навчатися: самостійно чи разом з друзями?
• Яке твоє ставлення до навчання і праці?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Вправа «Таємниця слова». Прислів’я і приказки різних народів. Казка К.Д. 
Ушинського «Два плуги». Вправа «Склади історію». Л. Повх «Стежка до школи»
Вправа «Аукціон слів» (Додаток 1). Вправа «Прогнозування за 
ілюстрацією» (Додаток 2). Вправа «Ігри з прислів’ями» (Додаток 8)

Математична Розв’язування цікавих задач, пов’язаних з родиною (Додаток 9)

Природнича
Завдання: поміркуй «Хто з тварин найпрацьовитіший?»
Вправа «Чого навчають тварини своїх дитинчат?» (Додаток 7)

Громадянська 
та історична

Зустріч з рідними людьми «Коло єдності» 
Вправа «Кошик ідей» (Додаток 3). Вправа «Чотири кути» (Додаток 4)

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Завдання: поміркуй і доведи, що в гурті краще працювати. Складання істо-
рії (казки) про користь знань та працьовитості.
Вправа «Порівняльна таблиця «Енергія навчання» (Додаток 5). Вправа 
«Кубики історії» (Додаток 6)

Технологічна Виготовлення лялькового театру та розігрування сценок (Додаток 10)

Додаток 1
Вправа «Аукціон слів»
Необхідні матеріали: картки для кожної групи (Роздатковий матеріал 1) .
Інструкція для учителя/учительки: 
1 . Учні, працюючи в групах, намагають якомога швидше заповнити таблиці .
2 . У таблицю друкованими літерами вписують слова, що починаються на дані букви і 

стосуються запропонованої теми .
3 . Група, яка виконала завдання береться за руки і підіймає їх вгору . Це своєрідний 

сигнал про завершення групової роботи .
4 . Всі слова учні каліграфічно записують у зошит .

Додаток 2
Вправа «Прогнозування за ілюстрацією»
Необхідні матеріали: ілюстрація/картина, на якій зображено учителів у минулому (реко-

мендуємо знайти відповідну ілюстрацію/картину у мережі Інтернет або інших джерелах інфор-
мації), питання для проведення дискусії (Роздатковий матеріал 1)

Тиждень 21 (Подорож 15)
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Інструкція для учителя/учительки
1 . Продемонструйте ілюстрацію/картину не повністю, а лише невелику частину 

зображення, це дозволить учням пофантазувати .
2 . Відкрийте повністю зображення картини . Діти мають зробити свої припущення щодо 

теми та що вони знають висловлену інформацію .

Роздатковий матеріал 1

Питання для проведення дискусії
 – Що ви бачите у невеличкому віконечку?
 – Що це може бути?
 – Що  зображено на картині?
 – Чи можна назвати людей на картині учнями? Чому?
 – Яка це може бути країна?
 – Чи хтось із вас бачив схоже в реальному житті?
 – Як краще навчитися : самостійно чи разом з друзями?

Додаток 3
Вправа «Кошик ідей»
Необхідні матеріали: Кошик (може бути справжній, так цікавіше), різнокольорові стікери
Інструкція для учителя/учительки
1 . Запропонуйте дітям написати на стікерах ідеї щодо того, як допоможе навчання і 

праця у житті . 
2 . Кожен/-на учень/-иця записує те, що згадає чи придумає (час - 2 хвилини) . Далі учні 

вкладають свої ідеї у кошик (чи наклеюють на зображення кошика) в групі . 
3 . Групи обмінюються кошиками, ознайомлюються з ідеями інших та записують нові 

(якщо такі в когось з’являються) . 
4 . Потім по колу кожна група читає факт і всі разом складають єдиний список ідей 

«Успішний той – хто навчений працювати!» у вигляді тез .
Поради учителю/учительці:

 – Кожна група може мати свій колір стікерів .
 – Учитель та всі учні можуть  виправити деякі ідеї і вписати нові .

5 . Після цього можна запропонуйте  дітям написати твір «Як мені допомогли знання?» .

Додаток 4
Вправа «Чотири кути»
Необхідні матеріали: 4 картки (аркуш А-4) різних кольорів в протилежних кутках кімнати, 

картка із запитаннями (роздатковий матеріал 1) .
Інструкція для учителя/учительки
1 . Задайте учням запитання, яке має чотири варіанти відповідей (роздатковий 

матеріал 1) . Кожна із чотирьох відповідей відповідає певному кольору .
2 . Діти, вислухавши питання, вибирають один із поданих варіантів відповідей і перехо-

дять в той кут, який йому відповідає . (Якщо  жоден із чотирьох варіантів не підходить, 
учень залишається в центрі кімнати .) 

3 . Кожна група обговорює  своє рішення: «Чому я вибрав цей варіант відповіді?» (Аргу-
ментування має висловити кожен учасник групи)
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Роздатковий матеріал 1

1.
Хто із вас любить працювати?
                                                           

вдома
у школі
в селі
в місті

2. Що спонукає вас навчатися?    

знаходити нових друзів
відкривати для себе щось нове
отримувати позитивні емоції
вивчати минуле

3. Як краще навчатися ?

самостійно
з друзями
з батьками
з старшими

4. Якому навчанню надаєте перевагу?

колективному
індивідуальному
байдуже
груповому

5. Я навчаюсь бо…

хочу бути розумним
мати багато грошей
допомогти батькам
всі вчаться

6. Хто планує ваше навчання в сім’ї?

вся сім’я разом
тато
я сам(а)
робимо все, як сусіди

7. Яке твоє ставлення до праці?

працювати потрібно постійно
без відпочинку ,праця не корисна
я попрацюю. як виросту, а зараз бавлюся
навчання  - відповідальна праця 

Додаток 5
Вправа «Порівняльна таблиця «Енергія навчання»
Необхідні матеріали: картка «Моя енергія навчання» (Роздатковий матеріал 1), аркуш 

фліпчарту із зображеною на ній таблицею (Роздатковий матеріал 2), кольорові маркери
Інструкція для учителя/учительки
1 . Запропонуйте учням позначити на картці «Моя енергія навчання» (Роздатковий мате-

ріал 1) себе, аргументуючи свій вибір . 
2 . Наступний крок – учні вписують свій результат у таблицю, яка зображена на аркуші 

фліпчарту (Роздатковий матеріал 2) . 

Роздатковий матеріал 1

Тиждень 21 (Подорож 15)
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Роздатковий матеріал 2

Лінії порівняння Дівчата Хлопці Вчитель

Зелена батарейка

Салатова батарейка

Жовта батарейка

Оранжева батарейка

Червона батарейка

Додаток 6
Вправа «Кубики історії»
Інструкція для учителя/учительки
1 . Учні вирізають і склеюють кубики .
2 . Об’єднайте учнів у дві групи .
3 . Учасники кожної групи, кидаючи почергово «кубик», складають історії :

1 група про роботу (працю)
2 група про навчання

4 . З учасників групи обирають писаря/-рку, який/-а усе записує . Свої історії учні 
представляють всьому класу .
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Додаток 7
Вправа «Чого навчають тварини своїх дитинчат?»
Інструкція для учнів
1 . Пошукай у різних джерелах (книгах, мережі Інтернет тощо) інформацію, поспо-

стерігай за домашніми улюбленцями . Як дорослі тварини спілкуються з своїми 
дитинчатами?

2 . Подумай над запитанням «Чого дорослі тварини навчають своїх малюків?»
3 . Опиши, яким, на твою думку, є навчання у вовчій зграї (лелечому гнізді)…

Додаток 8
Вправа «Ігри з прислів’ями»
Інструкція для учителя/учительки
1 . Перший етап – ритмізація прислів’їв, лічилок, коротких віршів, речень . Для цих вправ 

оберіть дво- і чотирискладові слова . 
2 . Розпочніть гру двоскладовими словами, ритмізуючи їх в однакових ритмічних 

значеннях, наприклад чверть нотами: Я–кий у–чень, та–кий зо–шит . Зауважте, що 
труднощі можуть викликають трискладові слова, але після декількох вправ у дітей 
зазвичай теж немає проблем з ними . 

3 . Наступний етап – це різноманітні способи читання текстів:
 – з різним тембром голосу і настроєм, тобто повторення тексту (сумно, таємниче, ве-

село); 
 – з різною динамікою або темпом (тихо, голосно, повільно, швидко), 
 – під акомпанемент ударних інструментів або природних акустичних ефектів (кла-

цання, плескання); 
 – демонстрація змісту прислів’я за допомогою рухів або виконання ритму кроками . 

4 . Ігри з прислів’ями легкі і привабливі для дітей . Їх можна використовувати в різних 
ситуаціях, у рамках різних тематичних блоків, трактуючи як вступ або перерву . 

5 . Проводимо їх у групах двома способами: - 
 – кожна команда отримує інше прислів’я;
 – групи мають одне і те ж прислів’я, але розробляють свої способи ритмізації і мело-

дію . Тоді, коли одна команда представляє свою інтерпретацію, інша частина класу 
повторює її . Вводячи ігри з прислів’ями, можна працювати без поділу на групи . 

Прислів’я, які можна використовувати в іграх

• Вік живи – вік учись . 
• Вчення в щасті украшає, а в нещасті 

утішає .
• Вчитися ніколи не пізно . 
• Добре того навчати, хто хоче все знати . 
• За одного вченого дають десять невчених . 
• Здобудеш освіту – побачиш більше світу . 
• Книга вчить, як на світі жить . 
• Мудрий ніхто не вродився, а навчився . 
• Хто знання має, той мур зламає . 

• На те коня кують, щоб не спотикався . 
• Наука в ліс не веде, а з лісу виводить . 
• Не кажи – не вмію, а кажи – навчусь! 
• Не на користь читать, коли тільки верш-

ки хапать .
• Писать – не язиком чесать .
• Письменний бачить поночі більше, як 

неписьменний вдень . 
• Хто грамоти вміє, той добре і жне, і сіє . 
• Не соромно не знати, соромно не вчитись .

Тиждень 21 (Подорож 15)
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Додаток 9
Розв’язування цікавих задач, пов’язаних з родиною

У Галинки троє братів і дві сестри . Скільки братів і сестер має її братик Остап?

Чоловік каже: «Мого тата звали Михайло Григорович, мого сина звуть Олег Степано-
вич» . Як звати цього чоловіка? Назви повне ім’я .

У сім’ї кілька дітей . Одна дитина каже, що у неї є брат і сестра, а інша — що у неї 
немає сестри . Скільки в сім’ї братів і скільки сестер?

Синів Лариси Петрівни та Івана Степановича назвали на честь їхніх дідусів . Назви 
імена по батькові обох хлопчиків .

Додаток 10
Виготовлення лялькового театру та розігрування сценок
Інструкція для учителя/учительки
1 . Запропонуйте учням пригадати історії, які вони складали під час виконання вправи 

«Кубики історії» (Додаток 6)
2 . У групах учні створюють персонажів до своїх історій . Учні та учениці можуть скори-

статися інструкцією за покликанням https://cutt .ly/9UvQzzn . Школярі самі обирають, з 
якого матеріалу вони створюватимуть персонажів .

3 . Далі учні та учениці розігрують створені сюжетні історії у класному ляльковому театрі
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Тижні  22-23 (Подорож 16)
Ігри та іграшки, якими гралися діти за старих часів

Орієнтовні дослідницькі питання:
В які ігри грали наші батьки?
Як навчатися, граючись?
Як змінилися іграшки від старих часів до сьогодні?
Безпека чи небезпека під час гри: яка вона?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Вправа «Порівняння». Робота з віршом про улюблену іграшку. Складання 
пам’ятки-поради (групова робота).
Обговорення значення ігор та правил гри. Вправа «Гойдалка»(Додаток 
1). Робота з віршом (Додаток 2). Відгадування назви гри. Вправа «Шифру-
вальник» (Додаток 3). Складання розповіді про улюблену іграшку. Вправа 
«Підказка» (Додаток 4). Складання речень за їх початком. Вправа «Іден-
тифікація» (Додаток 7)

Математична Розв’язування прикладів. Вправа «Математичні хрестики-нулики» (Дода-
ток 12)

Природнича Організація міні-дискусії про іграшки з природнього матеріалу: кукурудзя-
на, реп’яхова, каштанова.

Громадянська 
та історична

Історична довідка
Ознайомлення з зображеннями старовинних іграшок. Вправа «Прогулян-
ка галереєю» (Додаток 5). Створення часової лінії розвитку іграшок у регі-
оні. Вправа «Лінійка часу» (Додаток 6). Робота з навчальним матеріалом 
«Ігри з минулого» (Додаток 8). Робота з навчальним матеріалом «Сучасні 
забави» (Додаток 9). Представлення та обговорення презентації «Україн-
ська народна іграшка»
 (Додаток 10). Робота з навчальним матеріалом «Історія сучасних іграшок» 
(Додаток 11)

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Поміркуй : Чому міняються смаки?
Організація роботи «Запитання-відповіді». Вправа «Кубування» (Додаток 
13). Кейс-навчання. Вправа  «Покажи мені світ» (Додаток 14). Читання та 
обговорення оповідання «Про що думала Марійка?» Василя Сухомлин-
ського. Читацькі сходинки (Додаток 15). Складання розповіді про історію 
виникнення іграшок. Вправа «Розкажи історію» (Додаток 16). Складання 
речень за їх початком. Вправа «Незакінчені речення» (Додаток 17)

Технологічна
Намалюй іграшку яку хотів би зробити своїми руками
Розфарбовування глиняних, дерев’яних, картонних заготовок силуетів 
іграшок або розмальовок. Вправа «Декоратор» (Додаток 18)

Тижні  22-23 (Подорож 16)
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Додаток 1
Обговорення значення ігор та правил гри. Вправа «Гойдалка»
Необхідні матеріали: картка «Правила виконання вправи» (Роздатковий матеріал 1), 

текст вірша «Гойдалка на двох» (Роздатковий матеріал 2), таблиця для запису ігор та правил 
до них (Роздатковий матеріал 3) . 

Інструкція для учителя/учительки
1 . Запропонуйте учням пригадати, що таке взаємодія, спільна гра, співпраця . Підведіть 

їх до думки, що вона пов’язана зі спільною діяльністю та допомогою один одному . 
2 . Перегляньте з учнями відео (https://cutt .ly/oESig8V )
3 . Об’єднайте дітей у групи . Запропонуйте їм скласти правила будь-якої  гри, не вжива-

ючи частки «НЕ» . Обговоріть ці правила усім класом та вивісіть їх на дошку (Роздат-
ковий матеріал 1; Роздатковий матеріал 2) .

4 . Запропонуйте дітям заповнити таблицю . Можна запропонувати дітям пограти у групі 
одну із записаних ігор .

Роздатковий матеріал 1

Картка «Правила виконання вправи»
1 .  Прочитайте вірш «Гойдалка на двох»
2 . Обговоріть у групі прочитане .
3 . Пригадайте, що таке взаємодія, спільна гра, співпраця .
4 . Складіть  правила будь-якої  гри, не вживаючи частки «НЕ» .
5 . Пограйте у одну із ігор .

6 . Напишіть твір про свою улюблену гру з друзями . Чому саме цю гру ви любите

Роздатковий матеріал 2
Гойдалка на двох

Спробуй на гойдалці  сам покататись!
Будуть навколо всі дивуватись .
Тут навіть зовсім затятий жаднюга
Місцем повинен ділитися з другом .

Роздатковий матеріал 3

Ігри, які не можна грати одному
Назва гри Правила гри
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Додаток 2
Робота з віршом
Інструкція для учнів
Прочитайте вірш Юлії Каспаров

Грались вдома Таня й Уля. 
Таня – хрестик, Уля – нулик. 
Нулик – Уля, хрестик – Таня. 
Є у них одне бажання: 
Хочуть лиш перемагати 
Ці гарнесенькі дівчата. 
Уля виграла в Тетяни, 
Таня злиться на Уляну:
 − Олівець в усьому винний. 
Ось така собі картина: 
Грають зранку і до ночі, 
Бо перемагати хочуть.

У парах обговоріть гру «Хрестики-нулики» (правила, зміст, необхідні матеріали тощо) .
Обговоріть запитання «Чи вміємо ми програвати (співпереживати за програш друга)?

Додаток 3
Відгадування назви гри. Вправа «Шифрувальник»
Інструкція для учнів
Скориставшись шифром, розгадай популярні серед дітей розваги .

Довідка: «Мильні бульбашки», «Подобається кататись на роликових ковзанах»

Тижні  22-23 (Подорож 16)
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Додаток 4
Складання розповіді про улюблену іграшку. Вправа «Підказка»
Інструкція для учнів

Склади розповідь про улюблену іграшку, скориставшись планом-підказкою:
1 . Колір .
2 . Розмір .
3 . Форма .
4 . Матеріал, з якого виготовлено .
5 . Як можна гратися .
6 . Куди прибрати / де зберігається після гри .

Додаток 5
Ознайомлення із зображеннями старовинних іграшок. Вправа «Прогулянка гале-

реєю»
Необхідні матеріали: картка «Путівничок для груп» (Роздатковий матеріал 1), набір ілю-

страцій із зображенням старовинних іграшок . 

Інструкція для учителя/учительки
1 . Вправа проводиться у форматі екскурсії .
2 . Об’єднайте учнів у невеликі групи (4-5 учнів) .
3 . Учні ходять по класу, розглядаючи зображення старовинних іграшок, які розміщені на 

стінах класу . 
4 . Кожна група має картку «Путівничок для групи» (Роздатковий матеріал 1) . Діти обго-

ворюють представлені зображення та записують назви іграшок .
5 . Після перегляду кожна група має записати у путівничок інформацію по кожному 

зображенню .

Роздатковий матеріал 1

Я,_____________, рекомендую іграшку  ____________
_____________________, тому що вона_____________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Малюнок іграшки

Додаток 6
Створення часової лінії розвитку іграшок у регіоні. Вправа «Лінійка часу»
Інструкція для учнів
1 . Разом з учителем відвідайте Музей іграшок або перегляньте відео з Музею іграшок .
2 . Розмістіть назви іграшок на часовій лінії (від найстарішої до найсучаснішої) .
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Додаток 7
Складання речень за їх початком. Вправа «Ідентифікація»
Інструкція для учнів
1 . Уяви, що ти маєш машину часу і можеш помандрувати у минуле чи заглянути у майбутнє .
2 . Закінчи речення «Якби я мав/-ла машину часу, я б забрав/-ла … . (назва іграшки)» .

Додаток 8
Робота з навчальним матеріалом «Ігри з минулого»
Навчальний матеріал

Ігри з минулого

«Глечик несподіванок» 
Вправа формує відчуття дотику і вміння робити висновки . Для вправи треба 

підготувати великий глечик, предмети, пов’язані з гігієною (зубна щітка, паста, 
мило, гребінь), харчові продукти (солодощі, фрукти, овочі) . Кількість несподіванок 
у глечику має співпадати з кількістю дітей у класі . Сидимо у колі . Глечик з 
несподіванками стоїть у центрі . Завдання дітей – вийняти по одному предмету (з 
замкненими очима) і відгадати його назву . Потім кожен учасник має сказати 2–3 
речення про свій предмет .

«Білий – чорний» 
Гра розвиває уяву й уміння розпізнавати слова, які мають протилежне значення . 

Підготуйте перед грою карточки з прикметниками . Стоїмо у колі . Визначена особа 
витягує карточку з прикметником, наприклад: великий, сумний, товстий тощо . Її 
завдання – показати цю характеристику за допомогою пантоміми, а завдання класу 
– відгадати її і показати за допомогою пантоміми характеристику з протилежним 
значенням (показує одна особа, яка зголосилась добровільно) . Наприкінці гри 
формуємо пари і представляємо ці антоніми . Їх можна проілюструвати або записати .

Додаток 9
Робота з навчальним матеріалом «Сучасні забави»
Навчальний матеріал

«Яйце-сюрприз» 
Гра розвиває уяву . Підготуйте для кожної дитини яйця «Кіндер-сюрприз» (якщо 

існує можливість придбати їх) і святкову скатертину . Сідаємо навколо столика, 
накритого святковою скатертиною, на якій лежать яйця «Кіндер-сюрприз» . Кожен 
розповідає про свої бажання, закінчуючи речення: «Я б хотів, щоб у моєму яйці було… ., 
оскільки…» . Далі діти беруть по одному яйцю, з’їдають його і виймають сюрприз . Після 
цього формують групи з 4–5 осіб . Кожна група має придумати розповідь, використавши 
в сюжеті «сюрпризи», які дісталися кожному членові групи . А ще можна придумати 
і намалювати комікс . Наприкінці групи представляють свої роботи й обмінюються 
враженнями . Щоб зробити заняття цікавішими, можна заздалегідь заховати яйця у 
різних місцях і доручити дітям знайти їх .

Тижні  22-23 (Подорож 16)
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«Індіанське коло»
Вправа вчить бути толерантним, тренує рухову експресію, інтегрує групу . Багато 

людей та дітей мають прізвиська . Інколи вони можуть ображати когось або, навпаки, 
підкреслювати сильні сторони особи . Прізвиська часто використовували корінні 
мешканці Америки – індіанці . То ж давайте зіграємо у гру «Індіанське привітання» . 
Стоїмо в колі і по черзі виконуємо визначені дії: 

Кожен придумує собі індіанське ім’я, напр ., Соколине Око, Спритний Бізон тощо . 
Промовляємо по черзі вибрані імена і перекладаємо їх на мову жестів . Запам’ятайте 

жести, які ілюструють імена однокласників . 
Вітаємося, використовуючи лише жести .

Додаток 10
Представлення та обговорення презентації «Українська народна іграшка»
(Джерело: URL https://cutt .ly/1ESd6Sh )

Додаток 11
Робота з онлайн-матеріалом «LEGO: найвідоміша данська історія успіху»
(Джерело: URL https://cutt .ly/SESfpwX )

Додаток 12
Розв’язування математичних виразів. Вправа «Математичні хрестики-нулики»
Інструкція для учителя/учительки
За принципом гри «Хрестики-нулики» учні розв’язують приклади на ділення, додавання і 

віднімання багатоцифрових чисел або інші математичні обчислення .

Додаток 13
Організація роботи «Запитання-відповіді». Вправа «Кубування»
Інструкція для учителя/учительки
1 . Демонструючи грані куба, запропонуйте учням в усній чи письмовій формі  дати  від-

повіді на запитання .
2 . На гранях куба запишіть: 

 – Запропонуй способи, якими можна дізнатися про минуле іграшок?
 – Назви відомі тобі історичні постаті, які творили іграшки .
 – Пофантазуй, яким ти бачиш іграшку майбутнього .
 – Що ти робиш для того, щоб зберегти зникаючі іграшки та  речі?
 – Чи погоджуєшся ти з твердженням «Щоб мати майбутнє треба знати минуле .»?
 – Як можна зберегти те, що є?

Додаток 14
Кейс-навчання. Вправа  «Покажи мені світ»
1 . Вправа допомагає зрозуміти труднощі, з якими зіштовхуються неповносправні . Най-

краще проводити цю гру на вулиці . 
2 . Сформуйте пари учнів . 
3 . В однієї особи заплющені очі, а друга має «показати» їй світ за допомогою відчуття 

дотику, нюху, слуху (залежно від умов) . 
4 . Потім відбувається зміна ролей .
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Додаток 15 
Читання та обговорення оповідання «Про що думала Марійка?» Василя Сухом-

линського. Читацькі сходинки
Інструкція для учнів
1 . Прочитайте оповідання Василя Сухомлинського «Про що думала Марійка»

Про що думала Марійка

Маленькі діти гралися в піжмурки . Це така гра, коли всі ховаються, а один шукає . Той, хто 
шукає, мусить знайти всіх . Заховалася маленька синьоока Марійка під високою вербою та й 
жде . Ось він знайшов Ларису . Потім знайшов Петрика . Ті скрикнули, засміялись й побігли . . .А 
Марійку ніхто не шукає . «Чого ж це про мене забули?» — думає вона . Усе-таки боляче Ма-
рійці: «Стоятиму під вербою літо, стоятиму осінь, зиму стоятиму . Засну… Стану тоненькою 
вербичкою, шукатимуть мене тато й мама, шукатиме й Миколка, шукатимуть усі . І ніхто мене 
не знайде, і всі сумуватимуть» . Так думала Марійка, і з її очей на траву впали дві сльозини . Тої 
ж миті, як сльозини доторкнулися трави, хтось торкнувся до Марійчиної руки . То був Миколка . 
Він шукав Марійку і знайшов її . Марійка радісно скрикнула…

 В. Сухомлинський

2 . Дай відповіді на запитання
 – У яку гру грали діти? 
 – Чи знайома тобі ця гра? 
 – Які правила цієї гри? 
 – Чому Марійка засмутилась? 
 – Чи важливо дотримуватися правил будь-якої гри? Чому? 
 – Запитай у батьків, чи грали вони у хованки, коли були дітьми . 
 – Дізнайся у які ігри грали твої батьки

Додаток 16
Складання розповіді про історію виникнення іграшок. Вправа «Розкажи історію»
Необхідні матеріали: комікс, де діти граються з іграшками
Інструкція для учителя/учительки
1 . Об’єднайте учнів у дві групи .
2 . Запропонуйте учням роздивитися комікс 
3 . Завдання – скласти розповідь . Учасники групи 1 розповідають, описуючи малюнки 

згори донизу, учасники група 2 – знизу догори . 
4 . Представте створені розповіді  однокласникам . 

Додаток 17
Складання речень за їх початком. Вправа «Незакінчені речення»
Інструкція для учителя/учительки
1 . Сформулюйте незакінчене речення .
2 . Запропонуйте учням закінчити його .
3 . Кожний наступний учасник обговорення має починати свій виступ із запропонованої 

формули .
4 . Учні працюють з відкритими реченнями
Я вважаю, що ігри та іграшки, якими гралися діти за старих часів…

Тижні  22-23 (Подорож 16)
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Додаток 18
Розфарбовування глиняних, дерев’яних, картонних заготовок силуетів іграшок 

або розмальовок. Вправа «Декоратор»
Необхідні матеріали: заготовка розмальовок іграшок з минулого .
Інструкція для учителя/учительки
1 . Попросіть учнів уявити , що вони декоратори і їхнє завдання розфарбувати іграшки, 

які будуть зберігатися наступним поколінням у найбільшому музеї країни . 
2 . Для розфарбовування можна скористатись глиняними, дерев’яними, картонними за-

готовками силуетів іграшок, або розмальовками .
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Тиждень  24 (Подорож 17)
Діалог із сусідами. Лексика гостинності

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Що таке «лексика гостинності?»
• Які «чарівні слова» допомагають тобі у спілкуванні?
• Чому здатність спілкуватися іноземною/ими мовою/ами полегшує життя?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно-літе-
ратурна

Вірш М. Танича «Чарівні слова». Мовна розминка «Діалог з сусідом». Впра-
ва «Перекладач» (запиши вислів іншою мовою (мовою сусіда)
Робота з прислів’ями. Вправа «Мовні перлини» (Додаток 1). Складання ре-
чення за його початком. Вправа «Незакінчені речення» (Додаток 2)
Асоціативний кущ. Вправа «Плакат думок» (Додаток 3). 
Створення діафільму до вірша (Додаток 4). Складання вірша. Вправа 
«Синквейн» (Додаток 5)

Математична Розв’язування життєвих ситуацій за допомогою математичних дій. Вправа 
«Математичний калейдоскоп – держави сусіди» (Додаток 10)

Природнича Знайомство з ділянками державного кордону. Робота з картою України

Громадянська 
та історична

«Повчання…» Володимира Мономаха
Вправа  «Детектор брехні» (Додаток 9) 

С о ц і а л ь н а / 
здоров’язбе-
режувальна

Аналіз життєвих ситуацій. Вправа «Фішбоун» (Додаток 6). Міркування: чи 
полегшує життя здатність спілкуватися різними мовами. Вправа «Займи 
позицію» (Додаток 7)
Заповнення таблиці. Вправа «9 фактів про відношення до сусідів» (Додаток 8)

Технологічна Створити  інфографіку до теми «Сусіди»

Додаток 1
Робота з прислів’ями. Вправа «Мовні перлини»
Інструкція для учителя/учительки
1 . Учні обирають одне з прислів’їв і записують свої роздуми . 
2 . Потім зачитують їх, а однокласники відгадують прислів’я, над яким розмірковував товариш .
Прислів’я: 
Ближні сусіди краще далеких родичів .
Не треба й жита засік, коли є добрий сусід .
Добрий сусіда — найкращий родич .
Не купуй двору — купуй сусіду .
Бодай доброго сусіда мати та своїм плугом орати .
Добре, як сусід близький, а перелаз низький .
Добрий сусід — найближча родина .
Знають сусіди твої біди .
З сусідом дружи, а тин городи .

Тиждень  24 (Подорож 17)
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Додаток 2
Складання речень за його початком
Інструкція для учителя/учительки
1 . Сформулюйте незакінчене речення .
2 . Запропонуйте учням закінчити його .
3 . Кожний наступний учасник обговорення має починати свою відповідь із запропоно-

ваної формули .
4 . Учні працюють з відкритими реченнями .
Я вважаю, що діалог з сусідами ….

Додаток 3
Асоціативний кущ. Вправа «Плакат думок»
Інструкція для учителя/учительки
1 . Накресліть на дошці (або діти на окремих аркушах) ключове словосполучення «Чарівні 

слова» і напишіть  слова, які спадають на думку учням щодо цього словосполучення 
«ЛЕКСИКА ГОСТИННОСТІ», використовуючи лише іменники . Можна записати 
іншомовні привітання .

чарівні слова добридень дякую будь ласка

Додаток 4
Створення діафільму до вірша
Необхідні матеріали: картка «Правила виконання вправи» (Роздатковий матеріал 1), ша-

блон для створення діафільму  (Роздатковий матеріал 2)
Інструкція для учителя/учительки
1 . Діти читають вірш . Обговорюють прочитане у групі . 
2 . До кожної строфи учні малюють ілюстрацію . Готові малюнки діти склеюють відповід-

но до змісту поезії та представляють іншим однокласникам .
3 . Кожен учень демонструє свою роботу та декламує свою строфу . 
Поради учителю/учительці . Створені діафільми можна виставити на виставку . 

Запропонуйте учням записати свою строфу по пам’яті  .

Сусіди 
(уривок)

Добре, як добрі сусіди
Не страшні тоді нам біди 
Більше сусід, як рідня, 
Зустрічаємось щодня . 
Треба солі чи олії, 
Чи обговорить події, 

Що відбулися недавно . . . 
Переходять вони плавно 
У тривалі посиденьки, 
Бо хтось спік вже солоденьке: 
«А може поп’ємо чаю? 
Я сьогодні пригощаю!»

Олекса Терен



353

Культура добросусідстваК

Д

Додаток 5
Складання вірша. Вправа «Синквейн». 

1 рядок Заголовок, тема, виражена у формі 
іменника Кордон

2 рядок Два прикметники Довгий, короткий

3 рядок Три дієслова Проїхати, виміряти, визначити

4 рядок Фраза, що передає ставлення до теми. Кожна територія держави обмежена 
кордоном.

5 рядок Висновок Відстань

Додаток 6
Аналіз життєвих ситуацій. Вправа «Фішбоун»
Необхідні матеріали: шаблон «Фішбоун»
Інструкція для учителя/учительки
1 . Ця вправа дозволяє провести швидкий та точний аналіз певної проблеми . Учні вчать-

ся критично мислити працюючи у малих групах, парах, візуалізувати причинно-на-
слідковий зв’язок, розподіляти етапи роботи по рівню значущості .

2 . Поставте проблемне запитання: Як мої теперішні дії впливають на стосунки з 
сусідами?

Додаток 7
Міркування: чи полегшує життя здатність спілкуватися різними мовами.  Впра-

ва «Займи позицію»
Необхідні матеріали: таблички зі словами «Так», «Швидше так», «Важко визначитись», 

«Швидше ні», «Ні», мотузка
Інструкція для учнів
1 . Визнач свою позицію щодо основного запитання .
2 . Потім проголосуйте «ногами» - займіть позиції біля відповідної таблички .
3 . Поділися з однокласниками, чому ти обрав ту чи іншу позицію .
Наприклад: Чи полегшує життя здатність спілкуватися різними мовами?

Так Швидше так Важко 
визначитись       

Швидше ні Ні

Додаток 8
Заповнення таблиці. Вправа «9 фактів про відношення до сусідів»
Інструкція для учителя/учительки
1 . Запропонуйте учням заповнити таблицю, продовжуючи речення . 
2 . Організуйте представлення учнів результати своєї роботи .

Тиждень  24 (Подорож 17)
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Ім’я ______________________________     Дата  ____________________

Моє враження від
Спілкування з сусідами Мені подобається, що … Мені потрібно …

Я боюсь, що… Я знаю, що … Я відчуваю …

Я можу … Я хочу, щоб … Я радію, коли …

Додаток 9
Вправа  «Детектор брехні»
Необхідні матеріали: картка «Запитання» (Роздатковий матеріал 1) .
Інструкція для учнів
1 . Прочитай уважно твердження .
2 . Встанови, де правда, а де брехня .
3 . Біля кожного твердження постав знак «+» (коли твердження є правдивим) або «-» 

(коли твердження є неправильним) .
4 . Підпиши картку .

Роздатковий матеріал 1
Твердження 

1. Сусіди розмовляють однією мовою.
2. Сусідами є тільки родичі.
3. Сусіди стають друзями.
4. Сусідом може бути держава.
5. Сусіди можуть ворогувати.
6. Від сусідів чекай добра.
7. Знання мови полегшить життя з сусідами.
8. З сусідами  добре і в біді, і в радості.
9. Без сусідів життя сумне.
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Додаток 10
Розв’язування життєвих ситуацій за допомогою математичних дій. Вправа 

«Математичний калейдоскоп – держави сусіди»
Інструкція для учнів
1 . Прочитай задачу
2 . Доповни умову задачі, використовуючи таблицю «Ділянки державного кордону» (На-

вчальний матеріал 1)
3 . Підстав числові дані та знайди протяжність кордону України з Словаччиною .
4 . Подумай, чи можна подолати цю відстань на автомобілі ? А на велосипеді? Відповідь 

обґрунтуй .

Навчальний матеріал 1
Ділянки державного кордону

Держава Довжина
кордону (км) Водойми

 Білорусь 1111 у тому числі річками - 326 км.
 Угорщина 128 у тому числі річками - 85 км.
 Молдова 1202 у тому числі річками - 267 км.  
 Польща 535 у тому числі річками - 187 км.
 Румунія 601 у тому числі річками - 292 км.
 Росія 1944 у тому числі морем - 321 км.
 Словаччина 97 у тому числі річками - 2 км.

Тиждень  24 (Подорож 17)



356

Культура добросусідства Методичні рекомендації (3 клас)К

Д

Тижні  25-26 (Подорож 18)
Запрошуємо друзів на свято свого народу. Релігійні свята. Етикет

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Які свята відзначають у твоїй сім’ї?
• Що таке етикет і навіщо його дотримуватися?
• Що потрібно знати гостям/господарям?
• Як спланувати, організувати і провести свято?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Вправа «Розкажи про свято»
Привітання під час різних свят. Вправа «Привітай сусіда» (Додаток 6). 
Вправа «Дітям про етикет» (інтернет ресурс) (додаток 7)

Математична Приготування святкової/традиційної страви, використовуючи рецепт. Ро-
бота з іменованими числами (Додаток 10)

Природнича Підготовка інформаційного повідомлення «Свято Суккот – ближче з при-
родою» (Додаток 9)

Громадянська 
та історична

Інформація «Які бувають свята». Історія християнських, мусульманських 
і юдейських свят
Розігрування ситуацій. Вправа «Гра на горищі» (Додаток 1). Моделюван-
ня ситуацій. Вправа «Оживи картину» (Додаток 2). Складання часової лі-
нії. Вправа «Святкуємо разом» (Додаток 3). Проєктна діяльність «Історія 
свята» (Додаток 4)

С о ц і а л ь н а / 
здоров’язбе-
режувальна

Свята в моїй родині. Вправа «Встанови закономірність»
«Гостьовий етикет»
Дослідження (робота з батьками). Вправа «Хліб святий на столі» (Додаток 
5). Візуалізація правил етикету. Вправа «Мнемотаблиці» (Додаток 8)

Технологічна Виготовлення вітальних листівок: з Рамаданом, Ханукою, Песах, 
Великднем, Наврез, Рош Гашана, Новий рік…

Додаток 1
Розігрування ситуацій. Вправа «Гра на горищі»
Інструкція для учителя/учительки
Щодня діти зустрічаються на уявному горищі і обігрують одне зі свят (християнських, 

мусульманських, юдейських) . Проводимо у формі рольової гри .
Гра стимулює уяву, створює веселий, життєрадісний настрій, дає змогу ототожнити себе 

з героями твору . Підготуйте старий цікавий одяг (фартухи, головні убори, хустки, тощо), великі 
рамки з картин або кольорові рамки, вирізані з картону, фотоапарат . Розповівши найцікавіші 
пригоди, описані традиції, запропонуйте дітям зіграти у «гру на горищі» за їхнім задумом . 
Переодягаємося у принесений з дому одяг і готуємо спільну гостину .
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Додаток 2
Моделювання ситуацій. Вправа «Оживи картину»
Інструкція для учителя/учительки
Учні приносять фотографії святкування релігійних свят або вчитель показує ілюстрації 

з інтернету, які відображають фрагменти проведення релігійних свят різних конфесій . 
Організуйте ситуацію, під час якої потрібно відтворити сюжет фото і передати діалоги .

Додаток 3
Створення часової лінії. Вправа «Святкуємо разом» 
Інструкція для учнів
Розмістіть державні свята українців на часовій лінії у хронологічній послідовності від січня 

до грудня . 
День Соборності України, День Державного Герба України, День Державного Гімну 

України, День пам›яті та примирення, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
(День перемоги), День Конституції України, День хрещення України-Руси; День незалежності 
України, День Державного Прапора України, День захисників України, День української мови 
та писемності,  День Гідності та Свободи .

Довідка:
Державними святами в Україні є:
1) День Соборності України - 22 січня;
2) День Державного Герба України - 25 лютого;
3) День Державного Гімну України - 10 березня;
4) День пам›яті та примирення - 8 травня;
5) День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги) - 9 травня;
6) День Конституції України - 28 червня;
7) День хрещення України-Руси - 28 липня;
8) День незалежності України - 24 серпня;
9) День Державного Прапора України - 4 вересня;
10) День захисників України - 14 жовтня .
11) День української мови та писемності - 9 листопада;
12) День Гідності та Свободи - 21 листопада .

Додаток 4
Проєктна діяльність «Історія свята»
Інструкція для учителя/учительки
Учні обирають одне з свят і досліджують його історію, готують демонстраційний проєкт 

або лепбук .

Додаток 5
Дослідження (робота з батьками). Вправа «Хліб святий на столі»
Діяльність із ритуальними, святковими хлібами: для роботи запрошуються батьки, які 

допомагають у виготовлені хлібів . Можна організувати тижневу діяльність . Можна переглянути 
відеоролики з виготовлення хлібин .

 Маца (прісний єврейський хліб, їдять 7 днів у пам’ять виходу з Єгипту), хала (святкова 
кругла новорічна хлібина плетінка, яку їдять з медом), пампух, паска, лаваш, кобети 
(новорічний з листового тіста м’ясний пиріг)…

Тижні  25-26 (Подорож 18)
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Додаток 6
Привітання під час різних свят. Вправа «Привітай сусіда»

Привітання з Ураза-байрам

Закінчилось випробування –
Священний Рамадан,
З радістю зустрічайте
Ураза-байрам .
Нехай несе він радість
І веселощі до дому,
Щоб добро навічно
Оселилося в ньому .

Привітання з святом Суккот
Вітаю зі святом Суккот! Нехай твій намет вкриє тебе від усіх бід, хай всі твої думки і 

діяння будуть сповнені світла й доброти . Бажаю не боятися труднощів, бажаю ніколи не 
здаватися і не зупинятися на півшляху до мрії . Нехай це свято додасть сил і віри, нехай твоє 
серце сміливо прагне до любові і щастя!

Додаток 7
Вправа «Дітям про етикет»
(Джерело: URL https://cutt .ly/IEFT3E5 )

Додаток 8
Візуалізація правил етикету. Вправа «Мнемотаблиці»
Інструкція для учнів
1 . Складіть перелік правил поведінки у різних місцях .
2 . У групах створіть мнемотаблиці - підказки, як поводитись .

Приклад створення мнемотаблиць 
https://cutt .ly/pUvWdN7 

Додаток 9
Підготовка інформаційного повідомлення «Свято Суккот – ближче з природою»
Інструкція для учителя/учительки
Запропонуйте напередодні волонтеру/волонтерці/дитині тижня підготувати інформаційне 

повідомлення на тему «Свято Суккот – ближче з природою» . Під час ранкової зустрічі волон-
тер/волонтерка/дитина тижня сідає на «крісло автора» та представляє підготовлений матері-
ал . Завдання інших учнів – уважно слухати «автора», а потім задавати йому/їй запитання . Для 
цього діти можуть скористатися кубиком Блума .
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Додаток 10
Приготування святкової/традиційної страви, використовуючи рецепт. Робота 

з іменованими числами. 

Салат «Новорічний»
Для приготування салату «Новорічний» потрібно взяти 2 частини білих 

консервованих грибів, 2 частини вареного курячого м’яса, 1 частину консервованого 
горошку, 1 частину варених яєчних білків, 1 частину ріпчастої цибулі і 3 частини 
сметани або грецького йогурту . Скільки грамів потрібно взяти кожного з вказаних 
інгредієнтів, щоб отримати 500 грамів салату?

Пряники «Миколайчики»
Традиційно до Дня Святого Миколая печуть солодкі пряники – «Миколайчики» . Їх 

кладуть під подушку напередодні свята . Рецепт виготовлення пряників дуже простий 
і всім відомий . Необхідна кількість інгредієнтів вказана в таблиці . Скільки коштує така 
випічка сьогодні? Обрахуйте вартість в гривнях, якщо:

1 кг борошна 15 грн.
1 кг цукру 22 грн.
1 кг меду 184 грн.
1 кг масла 200 грн.
1 десяток яєць 33 грн.

Тижні  25-26 (Подорож 18)
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Тиждень  27 (Подорож 19)
Свята, які ми відзначаємо разом

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Які свята всі жителі мого краю відзначають разом?
• Як у моїй родині святкують Новий рік?
• Як святкують Новий рік в інших країнах?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна 

Читання загальної інформації про свята з завдання «подумай, при-
гадай та допиши». Розкриття поняття «прикмета». Розповідь за 
планом: «Святкування Нового року у родині». Написання привітан-
ня рідною мовою, та вивчення привітань мовами сусідів. Критичне 
читання тексту про дати та час святкування Нового року в інших 
країнах. Придумай і напиши за планом «Новорічна ніч із одноклас-
никами». 
Пошук сполучників у власному тексті: «Новорічна ніч із одноклас-
никами» (Додаток 7). Класна пошта: обговорення роботи функ-
ціонування класної: адресат, мета, ситуація (Додаток 9). Вправа 
«Мікрофон»: висловлення власної думки: «Привітання буде при-
ємніше коли оформлене від руки чи за допомогою клавіатури?»  
(Додаток 10). 
Робота у парах: Мережа Інтернет та безпека (читання, міркування та аргу-
ментація) (Додаток 11). 

Математична
Завдання з графіком (Додаток 8). Задача: вирішення і складання оберне-
ної (Додаток 17). «Космічна» задача (Додаток 18). Завдання з логічним на-
вантаженням (Додаток 19). 

Природнича

Розкриття поняття про космічне тіло (Додаток 14).
Робота з   відеоматеріалами: 
1. Великі планети.  
2. Вивчення пісні «Планети» (сл. З. Лісевич, вик. З. Дзюбановська). 
3. Місяць  
4. Зорі  (Додаток 15).
Завдання для родин «Спостереження за зоряним небом» (Додаток 16). 

Громадянська 
та історична

Розповідь за планом: «Святкування Нового року у родині». Вивчення при-
вітань мовами сусідів.
Вправа «Крісло автора»: Чому для мене важливі звичаї та свята? 
(Додаток 5). Зустріч з гостем: Які пам’ятні дати і чому актуальні для 
сучасників? (Додаток 6). Для родинного читання: «Українці і космос» 
(Додаток 20 ).
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С о ц і а л ь н а / 
здоров’язбе-
режувальна

Малюнок «Кімната, у якій я б хотів зустрічати Новий рік з однокласниками»
Інтерактивна бесіда «Свята, спільні для всіх» (Додаток 1). Пошук інфор-
мації за допомогою інтернет пошуковика «Традиції святкування Нового 
року в різних культурах». (Додаток 2). Бесіда-пригадування «Правила 
етикету в гостях і з гостями» (Додаток 3).
Робота в групах: «Безпечна поведінка під час святкування Нового року» 
(Додаток 4 ). 

Технологічна Дослідження графічної схему виробу та виконання  за схемою або навпаки  
(Додаток 12). Створення «Класної пошти» (Додаток 9).

Додаток 1
Інтерактивна бесіда  «Свята, спільні для всіх»
Інструкція для учителя/учительки
Запросіть на ранкову зустріч людину, яка володіє інформаціє з цієї теми (краєзнавець, 

історик, культуролог,  батьки, старшокласник тощо) . Учням заздалегідь повідомте тему і про 
прихід «знавця», щоб вони приготували запитання і календарики року . 

Під час зустрічі діти є активними слухачами, а хтось з учнів може бути в ролі того, хто 
передає мікрофон, коли є запитання в учнів – він надаватиме мікрофон (іграшковий) .

Діти у  календарі обводять дати, а пізніше на звороті записують свята і коротку інформацію 
(для пригадування використовують інтернет) . Календар діти можуть прикріпити  у кінці 
щоденника (цей календар їм ще буде потрібний на інших заняттях) .

Додаток 2
Пошук інформації за допомогою інтернет-пошуковика «Традиції святкування Но-

вого року в різних культурах» 
Інструкція для учителя/учительки
1 . Об’єднайте учнів у пари чи групки по 3-є . Об’єднати можна так: роздати дітям карточки 

де написані назви країн, наприклад: Китаї, Чилі, Англії, Ірландії, італія, Болгарія, Іспа-
нія, Греція, Індія, Японія, Куба, Аргентина, Бразилія .

2 . За допомогою пошуковика діти шукають інформацію в інтернеті про те, які традиції 
святкування Нового року в культурі цієї країни .

3 . Можна використати інформацію з цього сайту: https://cutt .ly/lEFYCWI 
4 . Після опрацювання інформації кожна групка повідомляє країну, показує її на карті і 

розповідає про їхні традиції святкуванні Нового року .
5 . Задайте питання або додайте коментар, у тому випадку, коли учні пропустили якусь 

цікаву/важливу інформацію .

Додаток 3
Бесіда-пригадування «Правила етикету в гостях і з гостями»
Інструкція для учителя/учительки 
1 . Роздайте кожній дитині по одному правилу . Кожен учень ознайомлюється з прави-

лом, які він отримав, обмірковує і пояснює усім, чому так треба діяти . Учні, які отри-
мали таке ж правило доповнюю першого доповідача .

• Не приходити в гості без запрошення, а, в разі гострої необхідності, самому повідо-
мити господарям про свій візит . Неочікувані гості практично завжди завдають госпо-
дарям неспокою і турботи . 

Тиждень  27 (Подорож 19)
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• Не слід наполегливо телефонувати або дзвонити/стукати у двері — не більше двох разів .
• Йдучи в гості обов›язково слід захопити з собою гостинець або подарунок — йти в 

гості без гостинця неввічливо .
• В гостях слід вести себе спокійно і стримано, забороняється шуміти і бігати .
• Забороняється без дозволу чіпати речі господарів, заглядати в замкнені кімнати, від-

кривати шафи і т . д .
• Не можна давати погану оцінку будинку господарів, у тому числі наявного безладу, 

неприємного запаху і т . д .
• У разі запрошення за стіл, слід їсти акуратно .
• Не варто надовго затримуватися в гостях .
• Перед відходом в обов›язковому порядку варто подякувати господарям за теплий 

прийом і частування .
• До себе гостей варто запрошувати заздалегідь .
• В обов›язковому порядку слід надавати увагу кожному запрошеному .
• Перед відходом гостей треба подякувати їм за візит .
2, Запитайте в учнів, які ще правила етикету вони знають . Обговоріть правила, які учні 

ще назвуть .

Додаток 4
Робота в групах «Безпечна поведінка під час святкування Нового року»
У групках учні обговорюють:
1 . Які небезпеки можуть бути під час святкування Нового року на дворі/у гостях/ удома? 
2 . Як поводитись, щоб уникнути цих небезпек?

Додаток 5
Вправа «Крісло автора»
Обговорення у колі «Чому для мене важливі звичаї та свята?»

Додаток 6
Зустріч з гостем: Які пам’ятні дати і чому актуальні для сучасників?
Інструкція для учителя/учительки
1 . Запросіть людину, яка володіє інформаціє з цієї теми (краєзнавець, історик, культуро-

лог,  батьки, старшокласник… ) . 
2 . Учням заздалегідь повідомте тему і про прихід «знавця», щоб вони приготували запи-

тання і календарики року . Під час зустрічі діти є активними слухачами .
3 . Учні у календарі обводять дати, а пізніше на звороті записують  інформацію .

Додаток 7
Пошук сполучників у власному тексті «Новорічна ніч із однокласниками»
Інструкція для учителя/учительки
1 . Попросіть, щоб учні підкреслили зеленим олівцем усі сполучники, які є у їхньому тек-

сті «Новорічна ніч із однокласниками» і підрахували їх кількість .
2 . Запропонуйте виписати ці сполучники на чернетку і внести їх до спільного графі-

ку-підрахунку «Важливість сполучників» .
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3 . Учні замальовують своїм улюбленим кольором  клітинки навпроти сполучника, який 
вони використали: замальовують стільки клітинок, скільки разів використали цей спо-
лучник .

Додаток 8 
Графік «Важливість сполучників» (підрахунок сполучників)
Інструкція для учителя/учительки
Підрахуйте разом із дітьми підрахунки, виконайте різні математичні дії: порівняння, до-

давання .

Додаток 9
Класна пошта. Обговорення створення та функціону-

вання класної пошти: адресат, мета, ситуація 
Виготовлення скриньки

«Класна пошта» . Фото з класу вчителя Наталії Дуб, 
м .  Тернопіль

Тиждень  27 (Подорож 19)
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Додаток 10
Вправа  «Мікрофон»
Висловлення власної думки: «Вітальна листівка буде приємнішою, коли написана від руки 

чи надрукована за допомогою клавіатури?» .
 
Додаток 11
Робота у парах: Мережа Інтернет та безпека (читання, міркування та аргументація)
Інструкція для учнів
1 . Прочитайте ці інформаційні картки . На якій картці зазначені правила безпеки в Інтернеті, а 

на якій картці є  правила розумного користувача Інтернету? Обґрунтуйте свої міркування .

1. 1. Я буду поводитись в Інтернеті чемно і не ображатиму інших.

2. 2. Я буду покидати некорисні для мене веб-сайти.

3. 3. Я буду зберігати свій пароль в таємниці.

4. 4. Я буду розповідати своїм батькам про проблеми й користуватися їхньою 
підтримкою.

5. 5. Я буду шукати цікаві веб-сайти й ділитися посиланнями зі своїми друзями.

6. 6. Я знаю, що можна бути легко обманутим, і не буду повідомляти реальні 
імена, адреси й номери телефонів.

Нікому без дозволу батьків не давайте особисту інформацію: домашню адресу, номер до-
машнього телефону, робочу адресу батьків, їхній номер телефону, назву й адресу школи .

●
Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує Вас, негайно повідомте про це батьків .

●
Ніколи не погоджуйтесь на зустріч з людиною, з якою Ви познайомилися в Інтернеті . 
Якщо все ж таки це необхідно, то спочатку потрібно спитати дозволу батьків . Зустріч 

повинна відбутися у громадському місці й у присутності дорослих .
●

Не надсилайте свої фотографії чи іншу інформацію без дозволу батьків .
●

Не відповідайте на невиховані і груби листи не з Вашої вини та повідомте про це бать-
ків, нехай вони сконтактуються з компанією, що надає послуги Інтернету .

●
Погодьте з батьками правила користування Інтернетом . Домовтеся з ними про прийнят-

ний час роботи в Інтернеті та сайти, які Ви збираєтесь відвідувати .
●

Не давайте нікому, крім батьків, свої паролі, навіть найближчим друзям .
●

Не порушуйте закони в Інтернеті .
●

Не шкодьте і не заважайте іншим користувачам .
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Додаток 12
Дослідження графічної схему виробу та виконання  за схемою або навпаки
Оберіть виріб, який вам сподобався . Дослідіть графічну схему цього виробу . Виконайте  

за зразком .  Якщо хочеш зробити виріб за своїм творчим задумом то спробуй також зробити 
графічну схему .

Вироби і фото   
О.Стек, м. Львів

Додаток 13
Перегляд та обговорення відеоматеріалу: «Уявлення давніх людей про Землю 

та Всесвіт» 
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=WKbGiO-ci0w )

Додаток 14
Розкриття поняття про космічне тіло
Космічне тіло або Небесне тіло (точніше — астрономічний об›єкт) — всі природні об›єкти, 

які є в космосі (або прилетіли з космосу) . До них належать комети, планети, метеорити, асте-
роїди, зірки тощо .

Тиждень  27 (Подорож 19)
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Стіна слів

К О С М І Ч Н Е  Т І Л О
Н Е Б Е С Н Е  Т І Л О

А С Т Р О Н О М І Ч Н И Й 
О Б ’ Є К Т 

К О М Е Т А      
П Л А Н Е Т А  

М Е Т Е О Р И Т И             
А С Т Е Р О Ї Д И   

З І Р К И 

Додаток 15
Робота з   відеоматеріалами
Інструкція для учителя/учительки
Перед відеопереглядом задайте учням запитання, щоб виявити їхній досвід, зацікавле-

ність та знання з цієї теми .

Перегляд та обговорення  відеоматеріалу 
1 . Великі планети (https://www .youtube .com/watch?v=ITub7NYgY2Y&t=15s ) та вивчен-

ня пісні «Планети» (сл . З . Лісевич, вик . З . Дзюбановська) (https://www .youtube .com/
watch?v=Tw0nvGE9pGc ) . 

2 . Земля (https://www .youtube .com/watch?v=7jPWvzjIjp0 )  
3 . Місяць (https://www .youtube .com/watch?v=kMAjhrXS4jk ) 
4 . Зорі (https://www .youtube .com/watch?v=Xi7Z9bg7QCE) 

Додаток 16 
Завдання для родин «Спостереження за зоряним небом»
Завдання для родин: «Спостереження за зоряним небом» . Наступного дня учні можуть 

на кріслі автора розповісти, як вони з сім’єю (родиною) спостерігали за зоряним небом або й 
виготовити книжечку .
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Додаток 17
Задача: вирішення і складання оберненої
Інструкція для учнів
Розв’яжи задачу . Склади до неї оберну задачу і запропонуй сусіду/сусідці по парті її розв’язати .
Меланія спекла з старшою сестрою до новорічного столу 2 бритванки по 9 тістечок у 

формі зірочок і 3 бритванки по 7 тістечок у формі ялинок. Скільки усього тістечок спекли 
сестри до святкового столу?

Додаток 18
«Космічна» задача
Рухаючись по орбіті навколо Сонця, Земля за одну   секунду проходить 29 км 800 м. Яку 

відстань пройде  Земля за 10 хв?

Додаток 19
Завдання з логічним навантаженням

Склади слово з букв,  
за якими заховалась цифра 39 х О = 21

3 х П = 36
99 : Л = 33
11 х Я = 44

Намалюй це космічне тіло
12 : А = 4
22 х К = 44
8 х Н = 24
36 : Е = 12
88 : С = 22
13 х Т = 39
22 х А = 66

В такий спосіб можна закодувати і інші слова:  комета, астероїд, зірка, метеорит.

Тиждень  27 (Подорож 19)
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Тиждень  28 (Подорож 20)
Подарунки

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Що таке подарунок і навіщо його дарують?
• Який подарунок є найціннішим?
• Які подарунки ти можеш зробити власноруч?
• Як правильно дарувати і приймати подарунки?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Розкриття поняття «Подарунок»: критичне читання.
Розповідь за планом «Подарунки у моїй родині». 
Читання тексту «Які подарунки можна зробити своїми руками». Завдання 
з письма: «Які подарунки я мрію отримати у свій день народження». 
Гра  у колі «Подарунок» (Додаток 2). Завдання «Привітання, побажання, 
запрошення: Новий рік» (Додаток 3). 

Математична Кола Вена «Подарунки» (Додаток 10). Фінансові задачі і не тільки (Додаток 
11). Завдання «Валюта в інших країнах» (Додаток 12).

Природнича

Презентація: Прилади для спостережень за зоряним небом (Додаток 4) . 
Робота з відеоматеріалом: Вплив Сонця на різноманітність природи Землі  
(Додаток 5). 
Робота з відеоматеріалом: Теплові пояси (Додаток 6). 
Робота з відеоматеріалом: Добовий і річний рух Землі: (Додаток 7). Робота 
з відеоматеріалом: Зміна пір року: (Додаток 8). 

Громадянська 
та історична

Завдання з письма «Я можу не лише зробити, а ще й навчити цьому ін-
шого».
Крісло автора: цінний подарунок; традиції та свята (Додаток 1). Міркуван-
ня «Щастя у грошах?» (Додаток 13).
Підсумкове коло: участь у підготовці  святкувань (Додаток14).

С о ц і а л ь н а / 
здоров’язбе-
режувальна

Спілкування в малій групі на тему «Подарунки друзям». Читання та аналіз 
тексту «Вибираючи подарунок, пам’ятай…». 

Технологічна Економне використання матеріалів. Аплікація “Зоряне небо” (Додаток 9).

Додаток 1
Теми для «Крісло автора»
1 . Що для мене було б сьогодні цінним подарунком?
2. Я люблю такі свята:… У нашій сімї/родині такі традиції:…
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Додаток 2
Гра  у колі «Подарунок» 
Інструкція для учитля/учительки
1 . Повідомте учням, що у класі є чарівна скринька . Кожен учень може уявити, що там 

для нього є подарунок .  
2 . По колу учні передають скриньку ( уявну або справжню скриньку) . 
3 . Учень/Учениця, у якого/-ї в руках скринька,  виймає (уявно, жестами) свій подарунок і вигукую-

чи, повідомляє, що він/вона вийняв  і передає скриньку наступному у колі . Можна обрати учня/
ученицю на роль писаря: він/вона має записувати вигуки учнів маркером на великому аркуші .

4 . Коли всі діти «виймуть» подарунок, можна ще попрацювати з вигуками, які записав писар . 
Наприклад: скласти речення з тим вигуком, який не ви використали; дописувати вигуки, 

які люди використовують в емоціях радості, щастя…  .

Додаток 3 
Робота в малих групах 
Інструкція для учителя/учительки
1 . Дайте учням декілька різних текстів . 
2 . Учні мають визначити, які тексти є привітанням,  які побажаннями, а які  запрошенням 

і хто може бути адресатом .
Наприклад: 

Дорогий друже!
Приходь до мене святкувати Новий рік! Влаштуємо веселі розваги і конкурси, незабутнє 

свято! Чекатиму тебе 31 (тридцять першого) грудня о 15-00 (о п`ятнадцятій годині рівно) .
Твій друг Назар

Хороших друзів, днів веселих .
Взаємних, щирих почуттів,
І успіхів на кожнім кроці —
Бажаю Вам в Новому році!
З Новим роком, тату й мамо!
Сподіваюсь буде з Вами
Запашна, смачна хлібина,
Щастям сповнена година,
Сіль жадана на столі,
Лад і спокій на землі!

(Джерело: URL https://cutt .ly/9EFASH1 )

Шановний (ім’я)!
У передсвятковий день поспішаємо запросити вас на дружню новорічну вечірку 

в корпоративному стилі (ресторан, адреса) . Бажаємо спіймати птаха удачі за синій 
хвіст, а щоб утримати запастися гарним настроєм, непохитним здоров’ям і постійно 
вдосконалюються професіоналізмом! 

З повагою, адміністрація (компанія) .

(Джерело: URL https://cutt .ly/qEFACBF )

Тиждень  28 (Подорож 20)
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Свою дружину я вітаю,
Така у мене ти одна,
І в Новий рік тобі бажаю:
Ти будь весела, не сумна .
Щоб частіше посміхалась,
Щоб нікого не боялась,
Щоб завжди красива була,
І про мене не забула!

(Джерело: URL https://cutt .ly/9EFASH1 )

Приходь на святкування! У цю ніч разом запалимо бенгальські  вогники з радісним 
настроєм! Буде душевна компанія, позитивна атмосфера і багато смішних історій .

(Джерело: URL https://cutt .ly/qEFACBF )

Привітання, побажання, запрошення можна виготовити своїми руками . Тоді вони будуть 
цікавішими і наповнені любов’ю того, хто їх приготував . 

Ось декілька ідей: https://youtu .be/S5e5E050kcA 

Додаток 4
Робота з медіаматеріалом: попереднє з’ясування досвіду дітей, перегляд, обговорення
Презентація: Прилади для спостережень за зоряним небом 
(Джерело: URL http://www .myshared .ru/slide/1245896/ ) 
Порадьте учням та їхнім родинам як ще можна спостерігати за зоряним небом за 

допомогою застосунку  Star Chart (віртуальний атлас і сканер зоряного неба) .

Додаток 5
Перегляд відео «Вплив Сонця на різноманітність природи Землі» 
(Джерело: https://www .youtube .com/watch?v=YGCfrZ26t3s )

Додаток 6
Перегляд «Теплові пояси»
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=qcFDAmJT3E4 ) 

Додаток 7
Перегляд «Добовий і річний рух Землі»
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=qWjmDrm2fmo ) . 

Додаток 8
Перегляд «Зміна пір року»
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=xmMhwqcU_8o ) .

Додаток 9
Бесіда про економне використання матеріалів. Аплікація «Зоряне небо»
1 . Кожен учень виготовляє зірку або декілька з срібного паперу (це можуть бути обгорт-

ки з шоколадок, відразу буде економне і вторинне використання матеріалів) .
2 . З великих зірок можна скласти сузір’я, а маленькі «порозкидати по нічному небу» .
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Додаток 10
Кола Вена «Подарунки»
Інструкція для учнів
У крузі А сталять точку ті, хто більше любить дарувати подарунки . У крузі В – хто більше 

любить отримувати подарунки . На частині, що утворилася ставлять точку учні, які люблять 
дарувати і приймати подарунки .

Зробіть підрахунки і порівняння . Запропонуйте учням з результатами   складати задачі .

А Б

Додаток 11
Фінансові задачі і не тільки
Інструкція для учнів
1 . Сім’я Зоряна любить спостерігати за зоряним небом . У них є мрія - сім’єю потрапити в 

астрономічну обсерваторію Свінкс, яка розташована у Швейцарії . І ось вони зголосились взя-
ти участь у родинному квесті, де головним призом буде квиток  для всієї сім’ї в обсерваторію . 

Родина мусить пройти через двері з правильними результатами завдань . Пройди 
цим шляхом і ти . 

За скільки часу зробила б це твоя сім’я?
Як ти думаєш, що вплинуло на вибір імені для хлопчика?

2 . Одна світлина сузір’я коштує пів євро . Дізнайся, скільки коштує один євро . Чи стане у 
Зоряна коштів, щоб купити усім учасникам гуртка з астрономії світлини, а також собі і 
сестричці? Скільки євро у нього залишиться? 

Тиждень  28 (Подорож 20)
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Додаток 12
Завдання «Валюта в інших країнах»
Інструкція для учнів
Чи знаєш ти, в яких країнах яка валюта? 
З’єднай кожну країну лінією з її валютою . 
До кого ти можеш звернутись за допомогою, якщо завдання виявиться складним?

Країна Валюта
Австралія
Бразилія
Данія
Єгипет
Індія
Китай
Мексика
Південноафриканська 
Республіка
Південна Корея
Україна
Угорщина
Франція
Швейцарія

Вона
Долар

Євро
Крона

Песо
Ранд
Реал

Гривня
Рупія

Форинт
Франк

Фунт
Юань

 
Додаток 13
Міркування «Щастя у грошах?»
Інструкція для учнів
В одному 3-му класі вчителька запропонувала учням висловитися «Якби у мене було 

багато грошей я б …»
 – Я б хотіла, щоб у мене було багато грошей, та я ще більше  б хотіла, щоб надрукули на 

банкнотному дворі багато грошей і роздали їх людям, щоб усім на все вистарчало! – сказала 
остання учениця .

– Так не може бути, - відповіла вчителька . - Самі по собі гроші – це просто папірці . Кіль-
кість грошей у країні має дорівнювати кількості товарів та послуг, які в ній виробляються . Якщо 
грошей буде забагато, а хліба, наприклад, замало, то він і коштуватиме дорожче – можливо і 
в 5-10 разів дорожче . І навіть, якщо у кожного буде багато  грошей, їх усе одно буде замало!

– Я хочу, щоб усі були щасливими! – додала ця ж учениця .
– А хіба щастя в грошах? – в голос почав розмірковувати однин хлопчина . – Так каже моя 

бабуся . – Додав і задумався .
Порозмірковуйте і ви: щастя у грошах?

Додаток 14
Підсумкове коло: участь у підготовці  святкувань
Інструкція для учителя/учительки
На підсумковому  колі кожен учень висловлюється, яка була його участь у підготовці клас-

них і шкільних святкувань; з ким він найбільше взаємодіяв під час підготовки до святкувань; 
що найбільше йому сподобалось тощо .
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Тиждень  29 (Подорож 21)
Навіщо людям потрібно відпочивати

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Навіщо людині потрібен відпочинок?
• Як проводить вихідний день моя родина?
• Який відпочинок вважається корисним?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Визначення «відпочинок», «вільний час». Міркування уголос «Навіщо 
людині потрібен відпочинок?».  Читання, пошук та з’єднування «Як 
найчастіше ти проводиш вільний час?». Запис «Улюблене заняття у вільний 
час». Розповідання на теми «Як заведено відпочивати у родині» та «Що 
ви робите, коли в усіх членів сім’ї вихідний». Читання та ілюстрування 
оповідання «Два волохаті приятелі». Розповідь «Я позбуваюсь нудьги так…». 
Читання тексту з порадами про цікаве й корисне проведення вільного часу. 
  Завдання «Емотикон» (Додаток 1). 

Математична
Логічне завдання «Розшифровування послання». 
Логічні задачі для відпочинку і про відпочинок (Додаток 10). 

Природнича

Робота з відеоматеріалами: Сузір’я. Велика та Мала Ведмедиця. Полярна 
зоря (Додаток 4). Робота з відеоматеріалами: Молочний Шлях – наша 
Галактика. Сучасні уявлення про Всесвіт (Додаток 5). Цікаві факти про 
планети Сонячної системи (Додаток 6). 

Громадянська 
та історична

Інтерв’ювання: як ти розумієш слова «дозвілля», «вихідний день», 
«корисний відпочинок» (Додаток 2).
Бесіда: «Особистий простір» (Додаток 8). Ярличок «Приватність»  
(Додаток 9).

С о ц і а л ь н а / 
здоров’язбе-
режувальна

Експериментування: «День на дивані і день з цікавими заняттями», порів-
няння відчуттів та роздуми-аналіз. Родинне завдання: «Ігри та конкурси, 
у які можна пограти разом з гостями» та підбір музики для пісень і танців.
Гра «Однокласник/однокласниця і космос» (Додаток 7).
Реклама (родинне завдання): Корисний відпочинок (Додаток 3).

Технологічна Виготовлення моделі Сонячної системи (колективна робота)

Додаток 1
Завдання «Емотикон»
Інструкція для учителя/учительки
1 . З’ясуйте в учні, чи знають вони, що таке «емотикон» і як його використовувати; хто 

з них часто використовує; як можна сказати, передати значення цього слова україн-
ською мовою . 

Тиждень  29 (Подорож 21)
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Емотикон — схематичне зображення людського обличчя, яке використовують у чатах та 
соцмережах для передавання емоцій .

2 . Наведіть дітям приклади вживання емотиконів:
 – Покажіть їм свої повідомлення з емотиконами .
 – Покажіть їм повідомлення інших людей з емотиконами .
 – Запропонуйте, щоб діти створили повідомлення близьким 

лише з емотиконів . Хай сусід/сусідка по парті спробують роз-
шифрувати ці повідомлення .

3 . Перекладаємо слово емотикон 
Цікаво! 
У середовищі українських користувачів зародилися так звані 

українські патріотичні емотикони: чоловічі з хвилькою-козацьким 
чубом та жіночі із віночком.   

4 . Стіна слів

Стіна слів

Е М О Т И К О Н
Г Р И М А С И К

5 . Роздайте учням видрукувані «емоційні личка» (ще додатково підберіть малюночки) . Учні 
можуть працювати індивідуально, в парах, малих групах, хай довільно об’єднаються, як 
їм емоційно комфортно . Запропонуйте, щоб учні склали розповіді, діалоги, повідомлення, 
використовуючи ці емотикони . Діти можуть домальовувати, яких їм бракує .
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Додаток 2
Інтерв’ювання
Інструкція для учителя/учительки
1 . Об’єднайте дітей у групки по троє .  Кожен буде у ролі інтерв›юера та у ролі респон-

дентом . 
2 . Кожен отримує картку з написаним одним словом (вихідний день, дозвілля, корис-

ний відпочинок), він має запитати учнів у своїй групці як вони розуміють це слово і  
обов›язково зафіксувати відповідь на диктофон . 

3 . По завершенню опитування учні мають записати (використовуючи запис) зібрані від-
повіді на невеликі картки, які учитель може розмістити (оформити) на стіні  в інфор-
маційному куточку .

Додаток 3
Реклама (родинне завдання): Корисний відпочинок
Родини створюють рекламу свого активного відпочинку/відпочинку  на природі у форматі 

презентації або колажу, використовуючи свої фотографії чи відеозаписи . Учні (буде чудово, 
якщо разом з рідними) представляючи свої роботи мають аргументувати чому такий відпочи-
нок є корисним .

Додаток 4
Перегляд відео «Сузір’я. Велика та Мала Ведмедиця. Полярна зоря»
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=n8nHMa57Czo )

Додаток 5
Перегляд відео «Молочний Шлях – наша Галактика. Сучасні уявлення про Всесвіт»
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=JSvdptxUeC0 ) 
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=8G8cYGE2VZA ) 

Додаток 6
Цікаві факти про планети Сонячної системи
Інструкція для учителя/учительки
1 . Текст «Цікаві факти про планети Сонячної системи» рекомендуємо дати на домашнє 

опрацювання з рідними . Після критичного читання тексту учні підкреслюють зеленим 
кольором те, що їм зрозуміло і червоним, те що не зрозуміло .

Юпітер всмоктує космічне сміття. Це найбільша планета нашої системи і відома 
за її «велику червону пляму» – тривалий шторм на поверхні Юпітера. Гравітаційна 
сила планети діє як захисний бар’єр, який огороджує Землю від космічного сміття, 
притягаючи небезпечні предмети на свою орбіту, до того як вони доберуться до нас. 
Француз П’єр-Симон Лаплас виявив комету, яка, здавалося б, прямувала до Землі, але 
згодом була затягнута силою гравітації Юпітера і зникла з Сонячної системи. У нашій 
Сонячній системі астрономами знайдено  5 карликових планет: однією з них є недавно 
перекваліфікований з планети на карликову планету - Плутон. Інші чотири карлика 
називаються: Церера (Ceres), Еріда (Eris), Хаумеа (Haumea) і Макемаке (Makemake). 
Меркурій, через свою близькість до Сонця, навіть не володіє атмосферою. Венера ж, 
навпаки, володіє дуже щільною атмосферою, яка утримує тепло, що отримується 
від Сонця. Також цікаво те, що Венера є “білою вороною” серед планет так, як вона 
обертається в протилежну сторону в порівнянні з усіма іншими. Плутон також 

Тиждень  29 (Подорож 21)
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набагато менший, ніж більшість собі уявляє. Для того щоб зайняти той же обсяг у 
космосі, як і Земля, знадобилося б майже 170 Плутонів. Один день на Меркурії відповідає 
88 дням на Землі. Це означає, що на Меркурії менше двох днів у році. Але і це ще не все: 
через дивну орбіту планети Сонце там виглядає так, ніби воно рухається то назад, 
то вперед по небу. Пори року на Урані тривають по 20 років, а також на Урані існує 
безліч незвичайних погодних явищ. В останні роки на Урані нарешті добігає кінця за-
тяжний зимовий шторм, і незабаром на планеті настане тривала весна тривалістю 
в десятиліття. Сонце становить більше 99% маси всієї нашої системи. Юпітер і інші 
планети-гіганти беруть на себе більшість залишку маси, а Землю ледь видно в цьо-
му порівнянні. На Місяці ви б важили набагато менше. Гравітація Місяця приблизно в 
шість разів менша, ніж гравітація Землі. По суті це означає, що ви могли б стрибнути 
в шість разів вище, ніж на Землі. До цього, напевно, довелося б дуже довго звикати. 
Сатурн – не єдина планета з кільцями. Всі великі планети нашої системи володіють 
кільцями. Це відноситься як до Юпітера, чиї кільця можна побачити з нашої планети, 
так і до Нептуна. Навіть Уран володіє дев’ятьма яскравими кільцями, а також кількома 
бляклими, проте всі їх складно побачити через велику відстань

2 . Додаткову інформацію  можна знайти за покликаннями: 
http://chaspolissya .com .ua/5074-2/ 
https://starylev .com .ua/club/blog/mizh-plutonom-i-soncem-9-cikavyh-faktiv-pro-planety-

sonyachnoyi-systemy   
https://www .youtube .com/watch?v=ITub7NYgY2Y  
https://www .youtube .com/watch?v=tT09-b85uQc  
https://www .youtube .com/watch?v=zNdjRKuhYbQ 

Додаток 7
Гра «Однокласник/однокласниця і космос»
Інструкція для учителя/учительки
Учні, рухаючись по класу, задають один одному запропоновані у табличці запитання . 

Коли знайшли таку дитину, яка відповідає  «так»  - заповнюють клітинки, вписуючи ім’я 
однокласника/однокласниці .

Під час відпочинку з сім’єю 
спостерігав/спостерігала за 
зоряним небом 

Хоче побувати у космосі Швидко знаходить на нічно-
му небі сузір’я Великої Вед-
медиці 

Знає під яким сузір’ям наро-
дився/народилась

Хоче оглянути зоряне небо в 
обсерваторії

Має телескоп

Запитання для групового обговорення
1 . Що ви дізналися один про одного під час гри?
2 . Що вас найбільше здивувало з отриманої інформації про ваших друзів?
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Додаток 8
Бесіда: «Особистий простір»
Інструкція для учнів

 – Як ви розумієте, що таке особистісний простір?
 – Чи можна втручатися в особистий простір іншого?
 – Особистий простір — це кордони, що відокремлюють людину, її внутрішній світ від зо-

внішнього світу . Людина має фізичні, психологічні, рольові (що включають статево-ро-
льові), соціальні (горизонтальні й вертикальні), інтимно-особистісні межі .

 – Кожен  має розуміти, що вторгнення в особистісні кордони без згоди або дозволу сприй-
мається особистістю як проникнення в її внутрішній світ або насильство . Всі межі фор-
муються послідовно, від народження і до повноліття людини . Формування особистісних 
кордонів припадає на період дорослішання дитини, а бере початок від раннього дитин-
ства . Це говорить про те, що сталі кордони мають активну динаміку розвитку та устатку-
вання саме у підлітковому віці, а вже власне їх усвідомлення відбувається у дорослому 
віці . Тому важливо формувати у дітей коректне розуміння особистісних кордонів .

 – Удома та у школі важливо обговорювати та встановлювати правила для розуміння 
важливості особистих кордонів .

Види особистих кордонів

Часові кордони –  
межі часу, домовленості, 

терміни. 
Порушення: запізнення, 

порожні розмови, затримка 
після уроків, невчасно відпу-

стити на перерву. Марну-
вання чужого часу. 

Кордони права –  
не стільки про закони,  

як про власність людини,  
особисті речі, територію. 

Порушення: скористатися тим,  
що тобі не належить.  

Узяти чужий гребінець,  
залізти в чужий  

будинок. 

Емоційні  
кордони – людина  
має право на будь-які  
почуття, вони її. 
Порушення: заборона на почуття – «не плач», 
«це не боляче», висміювання чужих почуттів, 
знецінення на кшталт «забий, все гаразд»,  
коли ти справді не можеш  
контролювати емоції або  
перебуваєш в депресії.

Фізичні кордони –  
шкіра та статеві органи. 
Дитина, розвиваючись,  
усвідомлює першими саме їх. 
Порушення:  
будь-які несанкціоновані 
дотики, фізичне,  
сексуальне насильство.

Просторові  
кордони –  
дистанція під час спілку- 
 вання, особистий простір –  
своя кімната або улюблене крісло,  
зачинені двері в кімнату. 
Порушення: наприклад,  
увійти без дозволу до  
кімнати.

Особисті кордони –  
це основні кордони.  

Це саме я – роблю, відповідаю  
за вчинки, мислю, відчуваю, бажаю. 

Цінності, потреби, поведінка.
Порушення: будь-яка критика,  

знецінення, непрохані  
поради, образа,  

проєкції.

Тиждень  29 (Подорож 21)
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6 правил для розуміння важливості особистих кордонів

1. Думка дитини – важлива
Навіть якщо думка дитини не вплине на кінцеве рішення з якогось питання, вона 

існує та має бути визнана іншими. «Ми їдемо на екскурсію» – «Безглузда ідея, безглуз-
да поїздка!» – «Шкода, що ти так вважаєш, але ти маєш право на цю думку. І все-таки 
поїдемо, рішення було прийнято і зараз не може бути переглянуте». Так, приблизно 
так. Ще краще, коли ви час від часу будете цікавитися причинами таких думок дитини. 
Може, у неї просто поганий настрій, вона протестує проти чогось.

Корисно також запитувати про прочитане або переглянуте. Не переказування і не 
аналіз, а думка.

2. Думка дитини – важлива
Навіть якщо думка дитини не вплине на кінцеве рішення з якогось питання, вона 

існує та має бути визнана іншими. «Ми їдемо на екскурсію» – «Безглузда ідея, безглуз-
да поїздка!» – «Шкода, що ти так вважаєш, але ти маєш право на цю думку. І все-таки 
поїдемо, рішення було прийнято і зараз не може бути переглянуте». Так, приблизно 
так. Ще краще, коли ви час від часу будете цікавитися причинами таких думок дитини. 
Може, у неї просто поганий настрій, вона протестує проти чогось.

Корисно також запитувати про прочитане або переглянуте. Не переказування і не 
аналіз, а думка.

3. Згода дитини – важлива
Педіатри, стоматологи та перукарі тільки звикають до того, що дитині треба не 

тільки пояснити, що з нею робитимуть, а й питати дозволу доторкнутися. «Я загляну 
тобі до рота, можна?»; «Я зараз підніму тобі майку, щоб послухати, як ти дихаєш, ось 
цим предметом, можна?»; «Дозволь мені для початку зробити тобі гарну зачіску». Вар-
то їх про це просити окремо й заздалегідь. Якщо дитина скаже «ні», це неприємно, але 
в цьому немає трагедії. Проте дівчинка виросте впевненою у своєму праві вирішувати, 
чи забороняти дотик до тіла й маніпуляції з ним.

4. Передумати можна!
Нам забороняли, і це зрозуміло. Немає нічого приємного в тому, якщо уже підготу-

валися до спільного перегляду фільмів й самі налаштувалися, але почули раптом, що 
це більше нікому не цікаво. Але розуміти, що в будь-який момент ти маєш право зміни-
ти «так» на «ні» - важливо. Право піти на поступки – важливий елемент у вихованні, 
уміння залишатися в безпеці та відчувати особисті кордони. Хотіла кашу та перехотіла. 
Дитина має право передумати. Ви маєте право трохи засмутитися з цього приводу (і 
розповісти, чому – про витрачені сили, їх ви також не з повітря берете), але катастрофи 
все-таки тут немає і бути не може. Просто дрібна життєва неприємність.
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5. Чужий простір – також важливий
Не можна гладити чужих собачок і котиків без дозволу. Не треба заохочувати фі-

зичний контакт з іншою дитиною просто заради чемності – неввічливо накидати-
ся на малознайомого або зовсім незнайомого однолітка не тільки зі щипками, а й з 
обіймами чи поцілунками або куйовдити йому волосся. Не треба смикати сторонніх 
дорослих і заглядати їм в очі. Повага до чужих кордонів дає змогу усвідомити власні 
кордони та зменшує шанс того, що дитина стане агресором у майбутньому.

6. Говори «ні» і зупиняй хамів
Ваші учні дивляться на вас. Вони дивляться, як ви терпите (якщо ви терпите) нез-

ручність, коли б могли б не терпіти, і як ковтаєте чуже хамство. Ваші учні наслідують 
вас, навіть коли ви цього не хочете.

(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=NqAlRsy-huM )

Додаток 9
Ярличок «Приватність»
Інструкція для учителя/учительки
Учні можуть самостійно виготовити такі ярлички для своїх індивідуальних шафок, де зна-

ходяться особисті речі .

Фото з класу вчителя Наталії Дуб, м . Тернопіль

Тиждень  29 (Подорож 21)
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Додаток 10
Логічні задачі для відпочинку і про відпочинок
Інструкція для учнів
Під час корисного відпочинку люди люблять виконувати різні логічні завдання 

(головокрутки): кросворди, ребуси, зашифровки і т . п .
Виконай і ти такі завдання:

1 . З’єднай пари кружків так, щоб у кожній парі був один білий та один сірий кружки . 
• Лінії мають бути прямими . 
• Лінії не можуть перетинатись або перетинати кружки .
• Кожен кружок може входити лише в одну пару .

2 . Проведи відрізки, які з’єднають усі точки в одну замкнену лінію . Можна креслити лише 
горизонтальні та вертикальні прямі відрізки, а лінія не має перетинати або торкатися 
сама себе . Деякі відрізки вже проведено .

3 . Проведи лінії по пунктиру так, щоб розділити ці прямокутники на п’ять окремих 
зон . У кожній зоні повинні бути всі числа від 1 до 4 . Зверни увагу на те, що в 
кожній зоні стоять чотири різні числа . 
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Ось, наприклад: 

3 4 4 4 2 1 2 2 4 1
4 1 2 1 3 1 3 4 1 3
3 2 1 3 2 4 2 3 2 3
2 1 4 1 3 1 2 3 4 4

4 . Северин, Захар та Даринка займаються у спортивні секції з байдарок . Найбільше вони 
люблять відпочиваТИ з батьками на річці Дністер . Тут друзі вирішили влаштувати 
перегони . Розміри їхніх байдарок різні . ХтоСЬ з них очолює перегони, хтось іде на 
другому місці, а хтось – на третьому .

 – Даринка випереджає найбільшу байдарку .
 – Байдарка Захара більша, ніж байдарка, що на третьому місці .
 – Байдарка Северина не найменша .
 – Визнач розміри байдарки кожної дитини та її позицію у перегонах .

Байдарка Северина __________ і йде на________місці.

Байдарка Захара __________ і йде на________місці.

Байдарка Дарини__________ і  йде на________місці.

5 . Хлопчики-трійнята і їхня сестричка відпочивали на пляжі . У них однакові м’ячі . У кож-
ного є футбольний, баскетбольний і тенісний м’яч . Допоможи батькам зібрати м’ячі 
у кошечки дітей - проведи три прямі лінії, розділити цю територію на чотири частини 
так, щоб у кожній  лежатиме  один м’яч кожного виду?

Тиждень  29 (Подорож 21)



382

Культура добросусідства Методичні рекомендації (3 клас)К

Д

Тижні  30-31 (Подорож 22)
Знайомство з навколишнім рослинним світом

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Чому рослина має кілька назв?
• Як використовують рослини в їжі, у побуті, для лікування, у косметиці?
• Як піклуватися про рослини?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Читання вірша Н. Тріщ «Таємниці шкільного подвіря». Розповідь: «Навко-
ло своєї школи я бачу такі рослини:…, мені подобаються, тому що…». Робо-
та з приказками та прислів’ями: роздумування та розповідання. Читання 
та відгадування загадок про природу. Складання ребуса до відгадки.
Наукові дослідження з використання довідкової літератури (Додаток 10).

Математична

Завдання з логіки: зашифровування приказки. Завдання з логіки: прочи-
тай назву рослини регіону.
Робота з графіком (Додаток 11). 
Вправа «Окомір» (Додаток 12).

Природнича

Завдання з малюнками рослин регіону. Робота з віршем Н. Рижової в пе-
рекладі Д. Кононенка «Правила розвідників природи»: читання, аналіз та 
вибір правил. Читання цікавинок про рослини: «Чи відомо тобі…». 
Опрацювання відеоматеріалу: Горизонт, сторони горизонту (Додаток 2). 
Робота з медіатекстами: Орієнтування на місцевості за Сонцем, місцевими 
ознаками (Додаток 3). Спостереження «Орієнтування на місцевості» (До-
даток 4). Лекція: Вплив Сонця і Місяця на біологічне життя Землі (Дода-
ток 1). Гра «Дерево, кущ чи трава?»  (Додаток 5). Критичне опрацювання 
наукового тесту « Рослина – це єдиний організм» (Додаток 6).
Інтерв’ювання: Використання  рослин в їжі / у побуті /   під час лікування 
/ у косметиці (Додаток 7). Робота з науковим текстом: Рослини, поширені 
в регіоні (Додаток 8).

Громадянська 
та історична 

Завдання: дізнайся у дорослих, які страви можна приготувати з даної рос-
лини.
Заняття на дворі: Простір навколо мене та вплив людини (Додаток 2)

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Бесіда: «Хто стикався з негідною поведінкою людини в лісі або в парку?» 
Обговорення: «Як я можу захистити природу?».  Гра: Плетення «віночка» 
з однокласниками.
Діяльність: Бесідуємо за трав’яним чаєм (Додаток 9).
Підсумкове коло: користь рослин, тварин для власного життя (Додаток 14). 

Технологічна Подарунок на Великдень своїми руками: крашанка з рослинним орнамен-
том (Додаток 13).
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Додаток 1
Лекція: Вплив Сонця і Місяця на біологічне життя Землі
Інструкція для учнів
Читаючи цей тест учні підкреслюють рослини, які в їхньому регіоні . Після критичного чи-

тання учні у малих групах (трійка) обговорюють, що вони підкреслили, де цю рослину вони 
бачать і як виглядає ця рослина .

ЗЕЛЕНІ  ДРУЗІ
(З книги «Чарівна Книга Природи» (Чарівна Книга Природи/автор і упорядник  

Дарія Біда . – Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2017 . - 304 с .)

Поблизу школи та інших будинків росте чимало рослин, дерев і кущів . Липа, вільха, 
береза, дуб, осика, тополя – це дерева . Усі дерева мають корінь, захований у землю . Від 
кореня відходить одне товсте і дуже міцне стебло – стовбур . Калина, бузок, шипшина, 
смородина, малина – це кущі . У кущів є декілька стебел . І дерева, і кущі – це рослини .

Трави в урочищах і на луках, квіти на клумбах – це також рослини . Їх називають 
трав’янистими . Вони мають зелені, м’які, соковиті стебла . Подорожник, пшениця, суни-
ці, капуста – трав’янисті рослини . Зелені рослини не можуть жити без світла і повітря .

Але є рослини, які можуть здивувати нас . У мохів немає коріння! У ряски дуже важко 
розгледіти стебло: на поверхні води плавають маленькі зелені пластинки . Кактуси мають 
м’ясисте стебло, а замість листя – голки . А вусики у гороху – це теж видозмінені листочки .

Більшість рослин з ґрунту добувають воду і розчинені в ній поживні речовини . Але 
є рослини, які обходяться без ґрунту . Наприклад, деякі орхідеї мають повітряні корені 
і живуть на стовбурах дерев .

У рафлезії немає ані коріння, ані зелених листків . Ця квітка-паразит живе на ліанах і 
випускає нитки, які проникають у тіло рослини-господаря, не завдаючи йому шкоди . Квіти 
рефлезії чи не найбільші у світі: їхній діаметр становить 60-100 см, а маса сягає 8 кг .

Росичка і венерина мухоловка – рослини-хижаки . Перша поїдає комах, а друга 
може схопити листками-«щелепами» не лише комаху, але й равлика і навіть жабеня, 
яке ловило гав!

Додаток 2
Перегляд відео «Горизонт, сторони горизонту»
(Джерело: URL  https://www .youtube .com/watch?v=bY2tEyyzFgs ) 

Додаток 3
Перегляд відео «Орієнтування на місцевості за Сонцем, місцевими ознаками»  
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=tqWOGwUQmoE ) 
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=VPDSB5cidbg )

Додаток 4
Спостереження «Орієнтування на місцевості»
Інструкція для учителя/учительки 
1 . Організуйте заняття на  шкільному майданчику/або недалеко від  школи, на якому 

учні зможуть виконати практично такі завдання:
 – Оглянути, поспостерігати що їх оточує: під ногами, попереду, позаду, вгорі; які звуки 

вони чують; хто пробігає/проходить/проповзає попри них в цей час .

Тижні  30-31 (Подорож 22)
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 – Визначатимуть сторони горизонту, орієнтучись на місцевості за Сонцем, компасом, 
місцевими ознаками .

 – Розрізнятимуть поширені в регіоні рослини за листям, квітками . 
 – Спостерігатимуть яких тварин, рослини можна зустріти в довкіллі школи .

2 . Для фіксації перебігу спостереження діти можуть з собою взяти мобільні (запису 
звуків, фотографування), а також записники .

3 . Після повернення до класу дайте час учням на оформлення результатів . Коли 
роботи будуть готовими до їх представлення, об’єднайте учнів у малі групи: один 
презентують, а інші є активними слухачами і навпаки .

4 . На завершення можна обговорити фронтально, на що, з того, що вони спостерігали, 
людина вплинула позитивно, а на що негативно .  

Додаток 5
Гра «Дерево, кущ чи трава?»
Інструкція для учителя/учительки
1 . Гра відбувається у колі . 
2 . Четверо учнів отримали картки з початком речення, вони їх по черзі зачитують уго-

лос, а інші продовжують - відгадують:

Рослина, що має стовбур і листяну крону, - дерево; 
Рослина, яка має декілька деревовидних стовбурів, - кущ; 
Рослина, яка не має дерев’янистого стовбура, - трава; 
Дерев’янисті  рослини – дерева та кущі. 

3 . Одна дитина починає, звертаючись до сусіда праворуч:  «Подорожник - це…» . 
Однокласник/Однокласниця відповідає і продовжує: «Калина – це…» . 

Додаток 6
Критичне опрацювання наукового тесту « Рослина – це єдиний організм»

РОСЛИНА - ЦЕ ЄДИНИЙ ОРГАНІЗМ
(З книги «Чарівна Книга Природи» (Чарівна Книга Природи/автор і упорядник Дарія 

Біда . – Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2017 . - 304 с .)

Усі частини рослини важливі: і корінь, і стебло, і квіти, і плоди . Корінь вбирає воло-
гу та поживні речовини з грунту та утримує в ньому рослину . У видозмінених коренях 
– бульбах і коренеплодах – рослина запасає поживні речовини . Стебло утримує квіти 
і листя . Вода і поживні речовини по стеблу рухаються до листків . У листях рослин є 
дивовижна зелена речовина – хлорофіл . За допомогою хлорофілу на сонці і в повітрі 
рослини самі виробляють собі поживу . Їм не потрібно шукати їжу, як тваринам . У листках 
є продихи, через які рослина дихає .

Гарна, яскрава і пахуча квітка приваблює комах . Комашка прилітає за солодким нек-
таром, пилок залишається у неї на тілі, і вона переносить його на іншу квітку . Пелюстки 
опадуть, утвориться плід, всередині якого є насіння .

Інструкція для учителя/учительки
Запропонуйте учням намалювати свою улюблену рослину свого регіону  і підписати її 

будову і назву . Готові роботи оформіть разом з учнями на стіні «Рослини регіону» .
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Додаток 7
Інтерв’ювання: Використання  рослин в їжі, у побуті, під час лікування, у косметиці
Рекомендовані питання для інтерв’ювання:                              

 – Які Ваші улюблені рослини, що поширені в регіоні?
 – Які  рослини Ви використовуєте для покращення здоров’я?
 – Які рослини Ви використовуєте в їжу?
 – Які рослини і як Ви використовуєте у побуті? 
 – Яку косметику Ви використовуєте, що виготовлена на рослинній сировині?
 – Яку рослину Ви вирощуєте самостійно?
 – Чому рослина має кілька імен? 

Інструкція для учителя/учительки
Для проведення інтерв’ювання учень складає список респондентів, заздалегідь 

домовляється з ними  про інтерв’ю . Під час інтерв’ю учні повинні скористатись записничком і 
диктофоном .

Учні можуть представляти результати інтерв’ю на кріслі автора . Також буде дуже цікаво 
почути не лише результати а й їхні враження від процесу .

Додаток  8
Робота з науковим текстом: Рослини, поширені в регіоні
Інструкція для учителя/учительки
1 . Підготуйте презентацію до даного матеріалу . 
2 . Перш ніж подати учням цю інформацію, з’ясуйте їхні знання, що вони знають про 

вплив Сонці та Місяця на Землю та міркування, як вони думають на вскільки ми, 
люди, залежні від цих світил .

Всю свою історію людство орієнтувалося в побуті на небесні світила — Сонце і 
Місяць .

Не лише людям, а й тваринам, і рослинам дуже важливе світло Сонця . Протяж-
ність сонячного дня значно впливає на життєдіяльність організмів на Землі . Зокре-
ма, взимку і восени, коли Сонце в Північній півкулі стоїть низько над горизонтом і 
тривалість світлового дня мала і мале надходження сонячного тепла, природа в›яне 
і засинає — дерева скидають листя, багато тварин впадають на тривалий термін 
в сплячку або ж сильно знижують свою активність . Поблизу полюсів навіть під час 
літа надходить мало сонячного тепла, через це рослинність там мізерна — причина 
похмурого тундрового пейзажу, і мало які тварини можуть проживати в таких умовах . 
Навесні ж вся природа прокидається, трава розпускається, дерева випускають листя, 
з›являються квіти, оживає тваринний світ . І все це завдяки одному-єдиному - Сонцю . 
Саме завдяки нахилу осі планети відносно площини орбіти і планетарної еліптичній 
орбіті обертання навколо Сонця, сонячна енергія нерівномірно надходить в різні ра-
йони Землі в різні пори року, що сформувало клімат і кліматичні пояси планети . 

Зараз ми вибудовуємо наше життя згідно з сонячним календарем, але не варто 
забувати і про Місяць — найближче до Землі космічне тіло . Адже вплив Місяця на 
наш організм величезний, часом навіть більш потужний, ніж вплив сонячних магніт-
них бур .  

Чи можемо ми нехтувати впливом Місяця на наш організм, якщо своєю силою 
притягання він здатний приводити в рух моря і гори, викликати припливи і відливи? 
Адже приливно-відливнаий вплив Місяця відчувають не тільки моря і океани, а також 
рідкі компоненти нашого організму . 

Тижні  30-31 (Подорож 22)



386

Культура добросусідства Методичні рекомендації (3 клас)К

Д

Людина, як і все живе на Землі, живе згідно зі своїм власним біоритмом, який 
значно залежить від обертання Місяця . Протягом 28–30 днів Місяць робить один 
оборот навколо Землі, а місячний місяць триває від одного молодого Місяця до на-
ступного молодого Місяця, що включає 30 днів . Але майже половина місяців у році 
має незакінчений цикл, бо складається з 29 днів . Такий незавершений цикл створює 
велике психологічне навантаження на людину, саме ці дні часто стають критичними . 
Місячний місяць включає в себе 4 фази, що залежать від положення Місяця відносно 
Сонця . При цьому молодий Місяць — це поєднання двох світил, а повний Місяць — 
протистояння . Прийнято розрізняти дві форми впливу Місяця, коли він убуває і коли 
він зростає . Існує чотири головні точки місячного місяця - молодий, повний місяць, 
фаза спадної Місяця і фаза першої третини Місяця . 

Додатковий матеріал про те, як Місяць впливає на Землю та людей (Джерело: URL https://
www .centrmed .com/info/blog/9072/ )

Додаток  9
Діяльність: Бесідуємо за трав’яним чаєм
Інструкція для учителя/учительки
1 . Розкажіть дітям про корисність трав’яних чаїв . 
2 . Під час вивчення цієї теми щодня запарюйте разом з дітьми трави і смакуйте ними, 

обговорюючи їх запах, смак, корисність, спосіб заготівлі .  Особливо смачні будуть ті 
звари, на які діти самостійно насушили рослинки .

3 . Обговоріть з дітьми:
• Чи були у їхньому житті такі ситуації, що вони пили травяний звар для покращення 

самопочуття?
• Що ще вони вживали, коли було погане самопочуття?
• Який з цих зварів у їхній сімї п’ють частенько?
• Який їм найбільше смакує?
• Який травяний чай, що запарювався у класі, вони тепер хочуть пити частіше вдома?
• Чи можна пити трав’яні звари у великій кількості, часто, сильно концентровані?
• До кого можна звернутись за професійними порадами щодо вживання трав і лікарський 

рослин?
• Як поводитись з рослинами, щоб ця взаємодія була безпечною і для нас і для рослини?
• Як ощадно використовувати рослини?

Додаток 10
Наукові дослідження з використання довідкової літератури
Інструкція для учителя/учительки
1 . Об’єднайте дітей у малі групи . 
2 . Кожна група має провести наукові дослідження з використання довідкової паперової 

та цифрової літератури . 
3 . Кожна група отримує назву рослини (2 групи можуть мати одну і ту ж рослину), яку 

має «подосліджувати»: зібрати цікаву інформацію про цю рослину, як називають цю 
рослину в різних регіонах України і чому вона має кілька назв, які страви з неї готують . 
Наприклад: Картопля (бульба, біб), гарбуз (ханька, кабак), полуниця (панська ягода, 
трускавка), чорниця (афена), аґрус (веприна)…  . 

4 . Учні самостійно вирішують у якому форматі будуть представляти напрацювання та 
до своїх досліджень можуть залучати  дорослих . 
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Не менш колоритними є також діалектні назви картопляних млинців. 
Окрім звичної деруни, на Заході України цю страву оригінально називають різними сло-

вечками: тертюхи, бараболяники, картопляники, кийзлики, гуглі, тарчаники, тертики, а 
також кремзелики.

ЦІКАВИНКИ ПРО ГАРБУЗ
(З книги «Чарівна Книга Природи» (Чарівна Книга Природи/автор і упорядник  

Дарія Біда . – Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2017 . - 304 с .)

• В Індії на гарбуз ловлять мавп . У ньому свердлять отвір і насипають всередину рис . 
Мавпа потрапляє у пастку: засовує лапу, хапає рис у жменю і вже не розтискає її .

• За давніми переказами, кухар у Греції влаштував бенкет . Змінюючи приправи, він 
приготував з гарбуза страви, які на смак і на вигляд не відрізнялися від справжніх 
ковбасок, кефалі, ягнятини, телятини та різноманітних овочів . Гості були у захваті .

• У центральній Азії оболонки гарбузів досі використовують як посудини для напо-
їв і клітки для дрібних тварин .

• У 2010 році фермер Кріс Стівенс з Нью Річмонду (штат Вісконсин, США) виростив гарбуз 
масою 821 .2 кг . Це досягнення занесене у книгу рекордів Гіннеса .На початку ХІХ століття 
на Гаїті гарбузи-горлянки використовували як гроші .З одного гектара поля, засадженого 
гарбузами, можна отримати 30 кг меду . Він жовтий і швидко кристалізується .

• Традицію вирізати з гарбузів ліхтарики на Хеловін у США привезли ірландці . У 
себе на батьківщині вони використовують для цього брукву, але вирізати ліхта-
рики з гарбуза виявилося набагато легше і цікавіше .

• Американці готують страви з гарбуза і на свята, і на щодень . На День подяки 
обов’язково печуть пиріг з американського гарбуза . Найбільший пиріг, спечений 
до такої нагоди, масою 160 кг мав у діаметрі 152 см .

Тижні  30-31 (Подорож 22)
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Додаток 11
Робота з графіком
Інструкція для учителя/учительки
1 . Запропонуйте учням самостійно створити графіки для опитування однокласників . 

Кожен учень підводить підрахунки у своєму графіку, записує дані і «оприлюднює» з 
висновком, про що ці дані говорять .

2 . Якщо у класі не достатньо місця для розвішування усіх графіків, можна використати 
стіни у коридорі .

Додаток 12
Вправа «Окомір»
Завдання (орієнтовні) для перевірки окоміра:

 – Чому дорівнює відстань від тебе і до куща калини?
 – Від одного дерева до другого?
 – Яким є довжина і ширина грядки з чорнобривцями?
 – Якою є довжина доріжки у квітнику між рослинами?
 – На якій сторінці енциклопедії «Все про рослини» (реальної, яка є в класі) є закладка?
 – Яка довжина квітки в горщику?

Усі відповіді записуються, вимірюються за допомогою підручних засобів та вимірюваль-
них приладів .

Додаток 13
Подарунок на Великдень своїми руками: крашанка з рослинним орнаментом
Інструкція для учителя/учительки
1 . З давніх-давен  збереглася  до наших днів чудова традиція – на Великдень писати пи-

санки, фарбувати яйця .  Зробіть з учнями крашанки з рослинним орнаментом за старим 
перевіреним методом — фарбування у цибулевім лушпинню . Запросіть писанкарок та 
батьків на ваш майстер-клас, які можуть бути у ролі майстринь чи асистентів .

Скористайтесь інформацією за покликанням: https://cutt .ly/LEGeJBg , відеоматеріал: 
https://www .youtube .com/watch?v=Oer2xT7Lgsg  .

2 . Ознайомте учнів з рослинними орнаментами на писанках, використовуючи світлини, 
презентацію або здійсніть екскурсію в музей .

Додаток 14
Підсумкове коло: користь рослин, тварин для власного життя
Учні висловлюють/пояснюють користь рослин, тварин для власного життя .
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Тиждень  32 (Подорож 23)
Водойми та ліси: можливості для активного відпочинку

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Як природа допомагає нам відпочивати?
• Як безпечно відпочивати біля водойм?
• Які правила треба виконувати, щоб не нашкодити ані природі, ані своєму здоров’ю?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Формулювання тлумачення поняття «водойма». Розповідання: «У моєму 
регіоні є такі водойми:…». Завдання: продовжити речення «Я знаю… я пив 
таку мінеральну воду:...». Розмірковування та розмірковування над зміс-
том приказок про рибу.

Діяльність: Визначаємо головну думку тексту «Бережімо Україну!» (Дода-
ток 1). 
«Правила поведінки біля водойм»: пригадування та критичне читан-
ня (Додаток 3).
 «Правила поведінки у лісі»: складання та поширення пам’яток (Додаток 
4). Робота з віршем «Спасибі людям, що зростили ліс» (Додаток 6)

Математична
Логічні завдання: складання та розгадування анаграм.

Завдання з річки Дністер. (Додаток 8) 

Природнича

Критичне читання визначення поняття «маршрут», «активний від-
починок», «екотурист», «ванна», «сонячні ванни», «повітряні ван-
ни», «лікувальні грязі», «грибниця». Критичне читання вірша «По-
вітря» у перекладі Д.Кононенка. Робота з віршем І. Залізної «Ліс»: 
критичне, обговорення з додатковими запитаннями. Бесіда про гри-
би: їстівні та отруйні, про правила їх збирання, обговорення «Пора-
ди грибникам».

Діяльність: Складання подорожі до природного об‘єкта свого регіону (До-
даток 2).

Громадянська 
та історична

Читання тексту про давню історію краю

Робота з віршем: Крилате насіння (Додаток 5).
Проєкт: топоніми рідного краю. 

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Завдання: складання пам’ятки про правила поведінки біля водоймищ.

Бесіда із медиком: Відпочинок на природі (Додаток 7)

Технологічна Створення колажу “Мій безпечний відпочинок”. 

Тиждень  32 (Подорож 23)
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Додаток 1
Діяльність: Визначаємо головну думку тексту «Бережімо Україну!»
Критичне читання тексту . Обговорення . Визначення головної думки . Який інший заголо-

вок можна дати цьому тексту?

БЕРЕЖІМО  УКРАЇНУ!
(З книги «Чарівна Книга Природи» (Чарівна Книга Природи/автор і упорядник Дарія 

Біда . – Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2017 .-304 с .)

Любов до природи  починається з турботи про неї . Вона ж турбується про 
нас: дає житло та їжу, оберігає, піклується про наше здоров’я . Щодня ми п’ємо 
прісну воду, їмо хліб з пшениці чи жита, одягаємося у речі з волокон бавовни чи 
шерсті тварин .

Цінуймо природу, насолоджуймося кожною хвилиною спілкування з нею . Її 
неймовірні дарунки роблять наше життя здоровим, яскравим і щасливим . Зелені 
килими на луках, пташиний спів у лісах, теплий вітер, аромат весняних квітів, 
тихий плюскіт морських хвиль… Соковиті фрукти, лагідне проміння сонця… Ри-
піння снігу під ногами, літня злива і блакитне небо, неповторні краєвиди рідної 
України… Ми думаємо, що природа завжди буде радувати нас красою, поїти, 
годувати, а земні надра – дарувати свої багатства . Але не забуваймо, що вона 
дуже вразлива .

Щоб полюбити природу всім серцем, треба пам’ятати, що людина – частина живої 
природи . Любити природу – це захищати і шанувати її, це берегти нашу Україну . Для 
цього треба підгодовувати пташок взимку, садити квіти і дерева навколо будинку, не 
смітити на природі, економити воду та електроенергію .

Додаток 2
Діяльність: Складання подорожі до природного об‘єкта свого регіону
Інструкція для учителя/учительки
1 . Під час екскурсії до водойми чи лісу дайте дітям завдання: 

 – Відслідкувати та запам’ятати назви вулиць, доріжки, дороги, якими будуть рухатися . 
 – Фіксувати цікаві, незвичайні явища свого регіону .
 – Подумати і визначитись, яке природнє явище/об’єкт  хоче дослідити .
 – Запропонувати: як класом тут можна провести активний відпочинок?

2 . У класі учні мають накреслити/намалювати план-схему  мандрівки . А разом з рідними 
приготувати  повідомлення / презентації природнє явище/об’єкт  яке вибрав для глиб-
шого дослідження і представити їх .

Додаток 3
«Правила поведінки біля водойм»: пригадування та критичне читання 
Інструкція для учителя/учительки
1 . Після того як діти пригадають правила поведінки на воді і біля води, роздайте 

для опрацювання їм інформаційні тексти з  сайту ДОН Київської ОДА   https://cutt .
ly/sEGrAxg  .

2 . Зеленим кольором вони підкреслюють правила, які пригадали, червоним – які не 
назвали .
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Вода є найцiннiшим даром природи . Без їжi людина може прожити понад місяць, 
а без води – декiлька днів . Наявнiстъ води вiдiграє вирішальну роль у збереженні 
житгя та здоров’я людини . Джерельна вода – найбезпечніша та найсмачніша . Воду з 
проточних водойм слід кип’ятити .

Першою умовою безпечного відпочинку на воді є вміння плавати . Навчитись 
плавати потрібно кожному . Людина, яка добре плаває, почуває себе на воді спо-
кійно, упевнено, у випадку необхідності може надати допомогу товаришу, який 
потрапив у біду .

Навіть той, хто добре плаває, повинен постійно бути обережним, дисциплінова-
ним і суворо дотримуватись правил поведінки на воді .    Знання та виконання правил 
поведінки на воді є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від 
відпочинку . 

Правила безпечної поведінки на воді та біля води:
• діти повинні купатися обов’язково під наглядом дорослих;
• вчитися плавати потрібно під керівництвом інструктора або батьків;
• не купайтеся i не пірнайте у незнайомих місцях, це можна робити у спеціально відве-

дених місцях;
• не можна запливати за обмежувальні знаки;
• слід дуже обережно поводитися на надувних матрацах та іграшках, особливо, коли є 

вітер або сильна течія;
• якщо течія вас підхопила, не панікуйте, треба пливти за течією, поступово i плавно 

повертаючи до берега;
• не купайтеся в холодній воді, щоб не сталося переохолодження;
• не треба купатися довго, краще купатися кiлька разів по 20-30 хв .;
• не можна гратися на воді у такі ігри, які можуть завдати шкоди;
• не подавайте без потреби сигналів про допомогу;
• не пірнайте під людей, не хапайте їх за ноги;
• купатися рекомендовано вранці i ввечері;
• не слід купатися наодинці;
• не підпливайте до коловоротів, пароплавів i катерів;
• не стрибайте головою вниз у місцях, глибина яких вам невідома .
• не забувайте, що вода несе й небезпеку!  Шторм на морі, повінь, сильна злива можуть 

завдати шкоди не тiльки навколишньому середовищу, але й людині!

Додаток 4
«Правила поведінки у лісі»: складання та поширення пам›яток
Інструкція для учителя/учительки
1 . Аналогічно (як правила поведінки біля водойм) можна провести з учнями і роботу з 

складання пам›яток «Правила поведінки у лісі» .
2 . Та мало знати правила поведінки у лісі, необхідно їх дотримуватися . Ми можемо зро-

бити для лісу більше: поширювати ці правила . Під час екскурсії до лісу розвішайте 
пам’ятки на інформаційних дошках, роздавайте людям, яких там зустрінете . Гарно 
оформіть пам’ятки, що швидше привертали увагу: до кого ви звертаєтесь, хто їх роз-
робив і поширює .

Тиждень  32 (Подорож 23)
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Додаток 5
Робота з віршем: Крилате насіння
Інструкція для учнів
1 . Прочитайте вірш та за бажання вивчіть його напам’ять . 

Крилате насіння
Кружляє над нами насіння крилате,
Радіє насіння, що вміє літати .
Це клени високі з осінньої гілки
Синів проводжають в далеку мандрівку .
І згадують сумно дерева бувалі:
Колись і вони над землею літали!
Ми знову знялись би, як наше насіння .
Та роки не ті . І тримає коріння .
Кружляє у небі насіння крилате,
Радіє насіння, що вміє літати .
Одна насінина з кленової крони
Довірливо сіла мені на долоню .
І каже: - Я довго блукала над містом,
Але на асфальт не наважилась сісти .
Благаю, мій друже, якщо це не важко,
Візьми й посади мене в землю, будь ласка .
Я виросту кленом у нашому краї
І шумом зеленим тебе привітаю .
    А. Качан

2 . Обговорення:
 – Чи всі насінинки завжди проростають?
 – А як ще ми можемо допомогти деревам?
 – Хто садив дерево сім’єю (родинне дерево) і яка його історія?

Додаток 6
Робота з віршем «Спасибі людям, що зростили ліс»
Інструкція для учнів

 – Яка головна думка вірша? 
 – Чи часто ти буваєш у лісі?
 – Кому можеш ти подякувати за посаджені дерева? 

Спасибі людям, що зростили ліс
Спасибі людям, що зростили ліс:
за всі дуби, ялини в пишнім гіллі
і за красу отих зелених кіс,
в яких стоять гнучкі берізки білі .
Коли б не ліс, не знали б ми про те,
що є фіалка й пролісок на світі,
як у маю конвалія цвіте —
найкраща, найніжніша поміж квітів .

Від суховіїв сохнула б земля,
була б вона подібна до пустелі .
А ліс накличе хмару на поля —
дощі проллються весняні, веселі…
Спасибі ж людям, що зростили ліс:
за всі дуби, ялини в пишнім гіллі
і за красу отих зелених кіс,
в яких стоять гнучкі берізки білі .

Марія Познанська 
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Додаток 7
Бесіда із медиком: Відпочинок на природі
Інструкція для учителя/учителки
• Запросіть на бесіду медичного працівника закладу (або іншого медпрацівника) . 

Гостя/Гість розповість про оздоровче значення відпочинку на природі,  а клас нехай 
продемонструє знання і своє розуміння безпечної поведінки у лісі, біля водойм, з 
рослинами, грибами, ягодами . 

• Можна завершити зустріч таким підсумком:

Здоров’я – це фізичне та психічне благополуччя людини, а не тільки стан, коли вона не 
хворіє .

Особистісний захист – це правила особистості, які допомагають їй ефективно діяти в си-
туаціях небезпеки та ризику, відстоювати свої права та захищати свої інтереси .

Особистісний захист означає: 
 – Уникай ситуацій, пов’язаних із ризиком для здоров’я та життя .
 – В ситуації ризику негайно вмикай сигнал «Стоп!» . 
 – Проаналізувати наслідки ризику .
 – Прийняти усвідомлене рішення .
 – Зробити вибір на користь здоров’я .
 – Впевнено діяти .

Додаток 8 
Вимірювання величин (довжини, маси, температури, місткості (об’єму) швидко-

сті, площі) за допомогою підручних засобів та вимірювальних приладів
Інструкція для учнів
Украї ́нські річки ́ — це здебільшого довгі водні артерії, що течуть переважно з півночі на 

південь до Чорного й Азовського морів .
Кількість річок по всій українській території оцінюють числом у 30 000, в тому 

числі в Україні — 23 тис . з загальною довжиною близько 170 тис . км, з них близько 
3 000 завдовжки 10 км і більше (тобто такі, що не відносяться до малих річок), 116 
понад 100 км .

На річці Дністер завжди можна побачити команди, які сплавляються по річці . Перегля-
даючи відеоматеріал https://cutt .ly/wEGtFMz , будьте уважними, намагайтесь запам’ятати 
усю інформацію . 

Запитання:
 – Яка протяжність туристичного маршруту команди TV?
 – Які команди ще представлені у відеомаріалі (звідки)?
 – Скільки часу приблизно буде сплавлятися команда TV?
 – Які команда має очікування від сплаву по Дністру?
 – На межі скількох областей розташований Дністровський каньйон? Назвіть їх .
 – Звідки отримала свою назву Червона гора, що у Бучацькому районі? 
 – Які обов’язкові атрибути учасників сплаву?
 – Як розуміти вислів «туристи тут залишають свої гроші»?

Тиждень  32 (Подорож 23)
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Інша команда, що складалася з 3 сімей  надала таке завдання:
 – Ми проплили з населеного пункту м . Галич до м . Заліщики по Дністру на десятимісному 

катамарані 183 км . Ми плили 5 днів . В середньому скільки кілометрів ми плили за день?
 – Скільки ночей ми ночували на берегах Дністра? 
 – Воду для споживання ми набирали у джерелах, яких багато на березі . Кожного дня 

команда використовувала півтори фляги води . Який це об’єм, якщо кожна фляга 
містить 20 літрів . 

 – На варіння їжі ми використовували на 6 л більше ніж на чай і пиття чистої води  
протягом дня .  Чистої води ми випивали на 2 л води більше ніж використовували для 
чаю . Скільки води води використовували на варіння їжі?

 – Скільки дітей  було на катамарані (вільних місць не було), якщо з командою був 
інструктор,  з однієї сім’ї був тато, з одної - мама, з третьою сім’єю були і мама і тато?

 – Які запитання ви б хотіли задати людям, що сплавляються?
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Тиждень  33 (Подорож 24)
Як організувати свій відпочинок. Підкорювачі часу

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Що потрібно для вдалої подорожі?
• Як підкорити час?
• Що тобі допомагає планувати час?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Читання вступу до теми. Критичне читання тексту «Секрет Стівена Кові».

Робота з текстом наукової казки та дискусія: «Що загрожує природі» (до-
даток 1).

Математична
Планування бюджету вихідних.

 Завдання: Життєві ситуації, які розв’язуються математичним шляхом 
(Додаток 8).

Природнича
Діяльність: Правила поведінки в природі. (Додаток 2). Робота з науковою 
казкою «Економне море» та дослідження: «А що пропонують однокласни-
ки»  (Додаток 3). 

Громадянська 
та історична

 Зустріч з «зірковим» гостем  (Додаток 4). 
Роздуми: Яким / якою я хочу бути. (Додаток 5).

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Планування вихідних, узгоджуючи зі сім’єю. Аналіз чи «сортування» 
обов’язків з планування. Планування  схематичне «Незвичайний не-
бокрай». Довідка про метод Тоні Б’юзена. 

Критичне читання тексту «Час як рідкісний ресурс» (Додаток 6 ).
Медіаматеріал «Безпечна поведінка» (Додаток 7 ).

Технологічна Об’ємна аплікація на основі простих симетричних та асиметричних форм 
“Біля річки”. 

Додаток 1
Робота з текстом наукової казки та дискусія: «Що загрожує природі»
1 . Критичне читання тексту . Визначення, чи це текст-розповідь чи текст-міркування . Чи 

можна назвати це науковою казкою . Обґрунтуйте відповідь . 
2 . Чи має цей текст зачин, основну частину, кінцівку? Допишіть ту частину тексту, якої 

бракує? 
3 . Дискусія: Чи легко буде казковим героям  боротися та не дозволити чудовиську захо-

пити весь світ!

Тиждень  33 (Подорож 24)
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ЩО  ЗАГРОЖУЄ  ПРИРОДІ
(З книги «Чарівна Книга Природи» (Чарівна Книга Природи/автор і упорядник Дарія Біда . – 

Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2017 . - 304 с .)
– Зачиніть вікно! – гукнула Лапуня . – Хіба ви не відчуваєте запаху диму?
– Це горять торфовища за містом . Екологічне лихо, - сумно пояснив Розумник . Пустунчик 

похмуро зачиняв вікна . У спеку так хочеться свіжого вітерцю!
– Коли задимлення дуже сильне, треба надівати мокрі марлеві маски, - пригадав 

Розумник . Він вважав, що загроза серйозніша, ніж здається . – Дим від пожеж шкідливий, але 
швидкоплинний і врешті розвіюється . Але над великими містами повільно росте шкідлива 
хмара: димлять фабрики та заводи, газують машини, навіть від щоденного приготування їжі 
на газових плитах у повітя потрапляє багато часточок сажі, чадного газу та хімічних отрут .

– Ми живемо, наче поряд з вулканом! - скрикнув Пустунчик .
– Цю міську хмару називають смогом . У дуже великих містах смог насправді закриває сонце 

і може спричинити захворювання . Найкращий фільтр для очищення повітря – зелені рослини .
– Дим забруднює повітря і може навіть викликати захворювання у людей, зміну настрою 

і навіть зміну погоди .
– А як смог впливає на погоду?
– Це ж хмара! Вона затримує сонячне світло, наче брудне віконне скло . На Землю 

потрапляє менше світла й тепла, з неба ллються отруйні кислотні дощі… Гадаєш, це ніяк не 
впливає на рослини, тварин та погоду?

– Ой, бідна пташки! – зойкнула Лапуня . – У пошуках їжі вони спускаються крізь димову завісу! 
Горобець чи голуб набагато менші, ніж ми, отже, брудне повітря для них ще більш небезпечне!

– А що ще, крім смогу, загрожує природі, але люди цього навіть не помічають? – запитав 
Розумник .

– Сміття! – здогадався Пустунчик .
– Так, сміттєзвалища отруюють землю й повітря, коли гниї сміття або коли його спалюють, 

скривилася Лапуня . – До того ж це так негарно! А запах! 
– Хіба «негарно» - теж екологічне лихо?
– Звісно! Це ж втрата природної краси світу! Потворні пейзажі, які створили люди, - велике 

лихо! – запевнила Лапуня .
– А я знаю ще одне забруднення – шумове! – додав Пустунчик .- Згадайте, скільки гучних 

звуків у великих містах: рев моторів машин, гудіння автомобілів, шум натовпу . Ні, приємніше 
на природі: у лісі, поблизу водойми, у парку, урочищі .

– Навіть рослини у шумі ростуть гірше, - додав Розумник . – Це доведено наукою! Але 
найгірші у світі звуки – це звуки війни!

– Так! – підхопив Пустунчик . – А світло? Коли вночі скрізь світяться драконові очі, це теж 
шкідливо?

– Авжеж! Світло вночі порушує природні ритми людей і тварин, - пояснив Розумник, 
призводить до захворювань та зміни росту рослин .

– І заважає бачити зорі, - зітхнула Лапуня . – А це так гарно! . .
– А яка невидима загроза найбільша? – запитали друзі Розумника, озираючись довкола, 

наче їх підслуховують .
– Мабуть, радіація . Іі не бачиш, не відчуваєш шкоду одразу . Та ніколи не знаєш, якими хворобами 

та змінами у природі, мутаціями живих організмів у майбутньому відгукнеться радіоактивна луна 
злих драконових чар . Тому треба боротися та не дозволити чудовиську захопити весь світ!

– Златоколос гадає, що ми зможемо? – засумнівалася Лапуня .
– Ми намагатимемося! – гаряче запевнив Пустунчик . – Дуже-дуже! 

Олена Крижановська
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Додаток 2
Діяльність: Правила поведінки в природі
Інструкція для учителя/учительки
Роздайте учням по одному пункту з пам’ятки . Учні читають і розповідають як це робити, 

чому треба так робити, де вони можуть цю пам’ятку поширити?

ПАМ’ЯТКА ШАНУВАЛЬНИКА РІДНОЇ  ПРИРОДИ
(З книги «Чарівна Книга Природи» (Чарівна Книга Природи/автор і упорядник Дарія Біда . – 

Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2017 .-304 с .)

1 . Шануй природу, дбай про неї .
2 . Пам’ятай: природа живе і відчуває,  поводься обережно і відповідально у природі . 

Перш, ніж щось зробити, подумай про наслідки .
3 . Готуйся до зустрічі з природою: шукай інформацію, читай, слухай . Що більше знаєш, 

то краще опікуватимешся природою .
4 . Оберігай звірів: не порушуй їхній спокій, не галасуй, не лякай їх, не руйнуй їхні домів-

ки: нори, гнізда, дупла .
5 . Не намагайся торкнутися диких звірів, не лови їх, не забирай з місця, де вони живуть, 

не кривдь звірят .
6 . Оберігай дерева та інші рослини, гриби: не ламай, не зривай без потреби, не топчи, 

не розкопуй ґрунт .

Додаток 3
Робота з науковою казкою «Економне море» та дослідження: «А що пропонують 

однокласники
Інструкція для учнів
1 . Прочитайте казку з відомими вже вам героями . 

ЕКОНОМНЕ МОРЕ
Олена Крижановська

(З книги «Чарівна Книга Природи» (Чарівна Книга Природи/автор і упорядник Дарія Біда . – 
Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2017 . - 304 с .)

– Мийте руки і будемо обідати! – нагадала гостям Лапуня . Зернята щойно прибігли з 
вулиці, де всі гуртом обкопували і прикривали торішнім листям кущі троянд та хризантеми .

– А чому в тебе відро у ванні під краном? – запитав Пустунчик подругу .
– Збираю використану воду, щоб потім помити підлогу . Якщо вода без мила, нею можна 

полити квіти . А якщо дуже брудна, згодиться змити в туалеті . Це ж економія!
– Розумно! – похвалив Розумник . – Знаєте, що? Ми ж усі намагаємося не марнувати воду, 

економити її, так?
– Еге ж, - Пустунчик облизував пальці з варенням . – Зараз я якраз економлю воду й мило . 

А що?
– Уявляєте, скільки ми втрьох зекономили води за рік? – очі в Розумника світилися азартом 

нової ідеї . – Спробуємо порахувати! Якщо приймати душ замість ванни, за три-чотири такі 
купання на тиждень можна зберегти ванну води! Приблизно 100 літрів . А в році 52 тижні… Це 
ж ціле озеро!

– Враховуючи, що ми всі економимо воду у різний спосіб, на трьох це вже не озеро, а море!

Тиждень  33 (Подорож 24)



398

Культура добросусідства Методичні рекомендації (3 клас)К

Д

– Колосальне? – загорівся пустунчик .
– Економне, - скромно відповів Розумник . – Маленьке таке економне море . Але по ньому 

можна подорожувати! На чому попливемо? 
– У ванні, вона пластикова, не потоне!
– У мене залізна, важка, - заперечила Лапуня . – Краще візьмемо надувний матрац . Усі 

помістимося! Шукайте, чим правити .
– Троє Зернят і не помітили, як опинилися на матраці посеред синьої води . Замість 

весел у хлопців в руках десь взялися величезні пластикові ложки . Навкруги знову буяло 
літо, світило сонце .

– Яке ж це море? – спитав Пустунчик . – Тут близько береги! – він показав на зелені зарості 
очерету, за якими височіли верби .

– Це річка, яка живить водою наше місто, - пояснив Розумник . – Усі струмочки впадають 
у неї, а потім в озеро чи море . Веслуй – побачиш! Зернята запрацювали веслами, і подорож 
розпочалася .

– Матрац гойдався на хвилях, течія сама несла друзів до моря . Розумник та Пустунчик 
легенько керували веслами-ложками . З води так рясно вистрибували веселі рибини, наче 
річка кипіла .

– Дякуємо! Дякуємо! – чулося звідусіль .
– Це ви нам? – спитала Лапуня . – За що?
– Ви врятували нас! – плескали риби, шелестіла осока з очеретом, співали птахи, 

«дякуємо» - фігурно виписували ніжками на поверхні води прудкі водомірки .
– Чого це всі нам дякують? – дивувався Пустунчик .
– Я так гадаю, за економію води, - здогадався Розумник .
– Матрац саме плив повз велику сіру чаплю, яка вдавала, що спить . Помітивши зернят, 

вона клацнула довгим дзьобом:
– Авжеж! Завдяки вам багато води з річки не забрали у водогін і не скинули нам забрудне-

ну та отруйну! Річкова чиста вода потрібна всім! Жабки можуть жити лише в чистій воді, а без 
них – ходити мені голодною! Дякую!

– І від мене прийміть подяку! – над річкою пролетів білий бусел, родич чаплі . – Чиста 
вода – багата їжа!

– І ми дякуємо! – хором закумкали жабки . – Нас так багато . Що всіх не з’їдять! Наші пуго-
ловки ростуть здоровими! А скільки тут комах – нам є чим поживитися!

– З очерету випливла сім’я качок з малими каченятами . І крякали, дякуючи Зернятам, за 
те, що зберегли їхній дім та водні рослини – їжу качок .

– І ми! Річка – наш дім! – привітно махали лапками бобри, ондатри, витягувала шийку 
черепаха . А водяні вужі намагалися слідом за водомірами написати на воді «дякуємо!», але в 
них виходили якісь ієрогліфи .

– Ось біле латаття з прекрасними квітками! – показала Лапуня . – Це рідкісний червонок-
нижний вид, як і водяний горіх, он він росте! Рослини лише коливають листками, але я знаю, 
для них теж важлива чиста вода!

– А ще – глибина! – додав поважний вусатий сом, спливаючи на поверхню . – Якби забрали 
всю ту воду, річка б обміліла, а мілководдя заростає ряскою . Латаття там не вижило б! Ви 
зберегли наш дім! Від нас зі щукою подяка!

– Та ми круті! – засміявся Пустунчик . – Не думав, що одне-два зекономлених відерця води 
такі важливі для природи!

– Одне-два, може, й неважливі, а  кілька тисяч можуть врятувати довкілля, - посміхнулася 
Лапуня . На долоню їй сіла пташка з яскраво-синіми крилами, вогняною грудкою та довгим 
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дзьобом – рибалочка . Стрекотнула та пірнула у воду, а коли вискочила, тримала в дзьобі 
срібну рибку . Без слів зрозуміло, що дякувала!

– Майже всі запаси прісної води на планеті зосереджені в льодовиках та айсбергах, - сказав 
Розумник . – Вода, що доступна нам в річках і озерах, - найцінніша у світі! А ми витрачаємо 
воду так, наче в нас її зайві моря та океани!

– Ось наше море! – Пустунчик махав ложкою-веслом . Річка широко розлилася, і матрац 
виплив у Економне море .

Береги моря губилися в тумані . Тому Зернята не могли оцінити його розмірів . Але вони 
знали: їхнє власне Економне море буде рости . Бо це залежало тільки від них . 

Продовження завдань для роботи з текстом
2 . У кінцівці тексту повідомлено: «Бо це залежало тільки від них» . То що ж залежить від 

них? Поясніть .
3 . А чи залежить зменшення витрат природних ресурсів від тебе, від однокласників? А 

від кого ще? 
4 . Учні вибирають питання для проведення дослідження пропозицій однокласників / 

однокласниць (кожному надайте список кого вони мають опитати, 2-3 однокласників)  
щодо зменшення витрат природних ресурсів та сортування сміття і самостійно 
складають запитання, які задаватимуть однокласникам .

5 . Результати дослідження можна оформити на стіні «Ми відповідальні за Землю, бо це 
залежить від нас» .

Додаток 4
Зустріч з «зірковим» гостем  
Інструкція з учителем/учителькою
1 . Запросіть на зустріч «Я ставлю собі мету і планую, як її досягнути» відому успішну 

людину (бажано вашого населеного пункту) . 
2 . Заздалегідь повідомте класну спільноту про цю зустріч, що прийшли бажаючі родичі і 

щоб підготували гостеві запитання, пропозиції, побажання і  подарунки .

Наприклад:
• Коли Ви цю мету собі поставили?
• Чи Ви вважаєте що Ви досягли успіху?
• Чи завжди Ви плануєте?
• Чи часто у вас з’являлись розчарування?
• Яка у Вас нова мета?

Додаток 5
Роздуми: Яким / якою я хочу бути
Роздуми « Яким / якою я хочу бути» учні можуть записувати на диктофон або 

на відеокамеру . Для цього їм потрібно бути на достатній відстані один від одного, 
наприклад, надворі . Записи можна презентувати перед класом . Також учні можуть 
принести предмет, який використовується у цій професії, однокласники мають 
здогадуватись, що це за професія .

Тиждень  33 (Подорож 24)
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Додаток 6
Критичне читання тексту «Час як рідкісний ресурс»
Навчальний ресурс

Час як рідкісний ресурс
Світ, у якому ми живемо, величний і неозорий . Простір не має ні початку, ні кінця, він 

безмежний .
Уяви, що ти летиш на космічному кораблі з невичерпними запасами енергії десь аж у 

кінець Всесвіту, до якоїсь найдальшої зірки . І що ж далі? А далі – неосяжний простір . Світ і всі 
тіла в ньому рухаються у просторі, і не лише у просторі, і й у часі .

Рухатися у часі – означає змінюватися . Одні зміни важко помітити, інші відбуваються на 
наших очах . Швидко чи повільно, але змінюється все .

Життя небесних тіл триває мільони, мільярди літ .
Нинішній час – це тонка межа між минулим і майбутнім .
Час нерозривно пов›язаний із простором . 
Час важливий для кожного . Щодня ми чуємо слова: робочий час, пора року, літній час, 

сучасність . Що таке час?  Ніхто не може сказати «в точності» . Ми всі знаємо, що таке час, 
але пояснити словати не просто . Час тісно повязаний із простором – один без одного вони 
існувати не можуть . Але в просторі ми можемо рухатись куди забажаємо, в часі ми рухаємось 
лише в одному напрямку .

Людина навчилася вимірювати час . 
Час – це шкала, за якою ми можемо розкласти події . 
Час розділяють на роки, місяці, тижні, доби, години, хвилини і секунди .
Історики і геологи відраховують час – століттями і мілліонами років . 
Лиш три одиниці часу повязані з небесними явищами, це – рік, місяць, доба .
Для живих організмів, що живуть на Землі, особливо важлива зміна ночі і дня . 

Додаткові запитання до теми:
 – Які годинники були першими?
 – Яким годинником користуєшся ти?
 – Вчені встановили, що у людині і тварині є «годинник», який регулює їх життєві процеси . 

Як називається цей годинник?
 – Чому на час кажуть, що це рідкісний ресурс?
 – Завдання:
 – Розклади сьогоднішні події на шкалі часу .
 – Розклади на шкалі часу важливі події твого життя .

Додаток 7
Перегляд відео «Безпечна поведінка під час відпочинку на літніх канікулах»
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=OXYzmDBOUpk )

Додаток 8
Завдання: Життєві ситуації, які розв’язуються математичним шляхом
1 . Різні країни світу використовують різні часові пояси: це означає, що коли в одній кра-

їні одна година, в іншій може бути інша . У справді великих країнах може бути кілька 
часових зон . Наприклад, у Сполучених Штатах – 6 різних часових зон, а в Російській 
федерації – 11!
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2 . Час на Східному узбережжі США на 5 годин різниться від часу у Великій Британії .  Це 
означає, що коли на сході США – 6:00, а у Великій Британії 11:00 .

Розв’яжи такі  завдання
 – Котра година у Британії, коли на Східному узбережжі США 15:00?
 – Котра година на Східному узбережжі  США, коли у Британії північ?

3 . З аеропорту є три рейси . Один – до Лондона, другий – до Парижа, третій – до Рима . 
Ці рейси використовують різні ворота: 20, 26 та 31 . Відомо, що часи вильоту для цих 
трьох рейсів – 10:15, 10:40 та 11:00 .

Також  відомо:
 – Виліт до Лондона відбувається після вильоту до Парижа .
 – Рейс о 10:40 має вищий номер воріт, ніж рейс до Рима .
 – Рейс, що має ворота 20, не починається о 10:15 .
 – Номер воріт для рейсу до Рима більший, ніж для рейсу о 11:00 .

Знаючи ці деталі, визнач номер воріт, що використовуються для кожного з трьох рейсів і 
час для вильоту .

Для рейсу до Лондона використовуються ворота___, виліт о___ .
Для рейсу до Парижа використовуються ворота___, виліт о___ .
Для рейсу до Рима використовуються ворота___, виліт о___ .
4 . Дітей часто запитують скільки їм років . Одна дівчинка відповіла на таке запитання 

запитанням: моя мама є від мене старша на 24 роки та молодша на 3 роки від мого 
сорокарічного тата . Скільки років має ця розумна дівчинка?

особа дівчинка мама тато
вік

5 . Данило, Кирило та Ія разом з рідними у вихідний день вирушили на відпочинок . Вони 
сіли в потяг на одній і тій же станції . Хтось з них вийде на другій станції, хтось – на 
четвертій, а хтось на восьмій . Один з них їде на пляж, другий – до музею, а третій – до 
зоопарку .

Відомі ще такі факти:
 – Той, хто їде на пляж, вийде раніше за Кирила .
 – Данило проїде протягом удвічі більше зупинок, ніж Ія .
 – Той, що їде на пляж, буде в потягу довше, ніж той, що їде до музею .

Данило виходить на __________  та іде ________ .
Кирило виходить на __________ та іде ________ .
Ія виходить на __________ та іде________ .

Тиждень  33 (Подорож 24)
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Тиждень  34 (Подорож 25)
Наші улюблені пісні

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Чому люди співають?/Навіщо люди придумали пісні?
• Чого навчає пісня?
• Яка моя історія успіху в цьому році?
• Що мені потрібно зробити, щоб стати кращим/кращою?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Настанови бджілки Меліси: читаємо та обдумуємо.
Завдання з письма: запис своєї улюбленої пісні. Читання вірша М. Сингаїв-
ького «Мій друг Алі». Завдання з письма: «Що нового я дізналась/дізнався 
та навчився/навчилася за цей рік» та порівняння з очікування на початку 
року. Розповідь: «Я хочу провести літо так:...».
Пісня «Канікули» А. Олєйнікової: обговорюємо та вивчаємо (Додаток 1)

Математична Логічні завдання (Додаток 4) 
Найкращий мотиватор у світі (Додаток 7)

Природнича Правила безпеки під час проведення  та дослідів (Додаток 6)

Громадянська 
та історична

Критичне читання вірша В. Симоненка «Наші улюблені пісні». Робота з 
піснею «У ритмі серця» (автори О. Положинський, Руслана): читання ури-
вків, обговорення, пошук в інтернеті запису та співання гуртом. Бесіда: 
«Чи знайшов/знайшла ти нових друзів/подруг у цьому році?».
Завдання: «Подаруй другу/подрузі пісню своєю рідною мовою. Допоможи 
вивчити йому/їй вивчити цю пісню». Самооцінювання. Завдання: написа-
ти сусіду/сусідці по парті побажання гарно провести канікули.
Робота з медіаматеріалом «Пісня про пісню» Т. Петриненка (додаток 2).
Завдання: «Хтось пише пісні… І я можу подякувати цій людині» (До-
даток 3)

С о ц і а л ь н а / 
здоров’язбе-
режувальна

Спілкування в малих група: «рецепти» гарного настрою.

Зняття втоми за допомогою музики (Додаток 5)  

Технологічна Створення сюжетного виробу за власним задумом із використанням папе-
ру, картону, ниток, природних матеріалів.

Додаток 1
Пісня «Канікули» А. Олєйнікової: обговорюємо та вивчаємо
Обговоріть з учнями про важливість емоційно-ціннісного навантаження на прикладі  

медіатексту «Канікули» А . Олєйнікової  
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=1reWwbJf3qc )
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Додаток 2
Робота з медіаматеріалом «Пісня про пісню» Т. Петриненка
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=ZbXEQ7gtH7o  або відеозапис  https://

www .youtube .com/watch?v=MmzHbDQXA1s )   
Опрацюйте текс пісні - речення за реченням, хай діти висловлюються як вони розуміють 

ці глибокі змістовні слова .

Зорепадом летять роки
У минуле, у віки .
Шлях, що пройдено не пройдеш,
Що минуло не вернеш .
Тільки пісня нам зупинить час,
Що так біжить від нас .
Тільки пісня нам поверне знов
Нашу юність і любов .

Нам дано будувать мости
У незнанії світи .
І додому, де вірно ждуть
Довгих років, довга путь .

Тільки пісня у чужім краю
Здолає сто доріг .
І кохану нагада твою,
І далекий твій поріг .

Зорепадом летать роки
У майбутнє і віки .
Серед радощів і біди
З нами пісня назавжди .
Тільки пісня поміж тисяч мрій
Поведе до майбуття .
Пісня – матір щастя і надій .
Без пісень нема життя .

Люди співали завжди – колискові, обрядові, релігійні пісні . «Коли люди всі разом роблять щось, 
наприклад, співають, це допомагає їм у прямому сенсі вийти на одну хвилю . Коли ми співаємо в 
хорі, через певний час у всіх учасників синхронізуються коливання мозку . Це означає, що люди 
добре починають взаємодіяти і розуміти одне одного . Це потужний об’єднавчий інструмент» .

Цікаво!
Українці створили найбільшу кількість народних пісень у світі . В ЮНЕСКО зібрана дивовижна 

фонотека народних пісень країн усього світу, серед яких найбільше саме українських пісень - про це 
повідомляє портал korysno .pro . У фонді України в ЮНЕСКО знаходиться близько 15,5 тисяч пісень . 
«Жодна  нація за всю історію не має такої кількості пісень, як створив український народ самостійно», 
- йдеться у повідомленні . На другому місці перебуває Італія з кількістю 6 тисяч народних пісень .

На другому місці перебуває Італія з кількістю 6 тисяч народних пісень .
За бажанням вивчіть та співайте «Пісню про пісню» всі разом! Україна залишатиметься 

співочою країною лише тоді, коли ми співатимемо!
Додаток 3
Завдання: «Хтось пише пісні… І я можу подякувати цій людині»
Прочитайте та обговоріть слова Т . Петриненка:

Хтось пише пісні задля успіху чи для забави,
Хтось пише пісні задля грошей, кар’єри і слави,
Хтось пише пісні щоби люди під них танцювали,
Хтось пише пісні щоби люди пили і жували . . .
А я свої склав не для пустощів, не для жування,
Я склав їх для слухання, думання, переживання .
І може згадає колись чи Петрусь чи Оленка,
Що їм у житті пригодились пісні Петриненка .

(Джерело: URL https://cutt .ly/pEGu4pR ) 
Прочитайте дописи людей на сторінці Тараса Петриненка і залиште свій допис для нього .

Тиждень  34 (Подорож 25)
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Додаток 4
Логічні завдання
Інструкція для учителя/учительки
Об’єднайте учнів у малі групи за допомогою пісень, які вони вивчили у школі: дайте дітям 

картки з приспівом пісні, вони мають мугикати/наспівувати мелодію і шукати однокласників, які 
теж наспівують цю ж пісню .

Завдання для груп (з книги «Планета міркувань: навч . посіб . з розвитку мислення» О . Гісь):
І. Виділення суттєвого:
1 . Підкреслити два слова в дужках, які найбільше пов’язані зі словом перед дужками .
2 . Море (хвилі, дельфіни, канікули, вода, путівка) .
3 . Термометр (хвороба, температура, стіна, градуси, вікно) .
4 . Дискотека (школа, неділя, квиток, музика, танці) .
5 . Ліс (грунт, вовки, дерева, гриби, мисливці) .
6 . Телевізор (новини, екран, ведучий, зображення, мультфільми) .
ІІ. Узагальнення
Добери та запиши до кожної групи слів узагальнююче слово чи вираз.
Приклад: Картина, скульптура, пісня – твори мистецтва .
1 . Вареники, голубці, борщ – 
2 . Трикутник, квадрат, прямокутник –
3 . Пароплав, літак, трамвай – 
4 . Учитель, водій, лікар- 
5 . Зір, слух, нюх –
6 . Шлунок, серце, печінка –
7 . Південь, захід, схід –
8 . Грам, кілограм, центнер –
9 . Термометр, лічильник, вага –
10 . Зоря, комета, метеорит -
ІІІ. Виділення суттєвого:
Підкреслити два слова в дужках, які найбільше пов’язані зі словом перед дужками.
1 . Літо (пора року, купальник, море, засмага, тепло) .
2 . Корова (роги, пасовище, сіно, молоко, коза) .
3 . Картопля (осінь, рослина, колорадський жук, город, чіпси) .
4 . Школа (навчання, перерва, учні, їдальня, журнал) .
5 . Спів (сцена, голос, оплески, мелодія, хор) .
ІV. Класифікація 
Поділи слова на три групи так, щоб кожна група мала якусь спільну ознаку. Назви ці 

ознаки.
Тролейбус, пілот, водій, телевізор, директор, трамвай, таксі, автобус, магнітофон, радіо, 

актор, плеєр .
V. Узагальнення
Добери та запиши до кожної групи слів узагальнююче слово чи вираз.
Приклад: Картина, скульптура, пісня – твори мистецтва .
1 . Газ, вугілля, бензин –
2 . Землетрус, повінь, ураган –
3 . Град, сніг, дощ –
4 . Радість, смуток, здивування –
5 . Ділення, віднімання, множення –
6 . Сума, добуток, різниця –
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7 . Оповідання, казка, вірш –
8 . Київ, Львів, Одеса – 
9 . Польща, Франція, Німеччина –
10 . Озеро, річка, море -
VІ. Класифікація
Визнач і запиши спільну для кожної групи ознаку або дію .
1 . Сонце, яблуко, м’яч -
2 . Ківі, трава, жаба –
3 . Автомобіль, голка, ніж –
4 . Подушка, шалик, диван –
5 . Оцет, бензин, сік – 
6 . Математика, фізкультура, рідна мова - 
VІІ. Класифікація
Визнач і запиши спільну для кожної групи ознаку або дію.
1 . Цегла, олівець, крейда –
2 . Лід, морозиво жаба –
3 . Флейта, телефон, пташка –
4 . Троянда, їжак, будяк –
5 . Метелик, літак, пух – 
6 . Барабан, коробка, надувка кулька –

Додаток 5
Зняття втоми за допомогою музики
У перекладі з грецької термін “музикотерапія” означає “зцілення музикою” .
Рекомендована музика до різних видів музико терапевтичної діяльності

(Малашевська І . А ./Програма оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного 
віку “Веселкова музикотерапія” / І . А . Малашевська, С . К . Демидова . — Тернопіль: Мандрі-
вець, 2015 . — 44 с .)

Заняття з музикотерапії передбачають використання різноманітного за жанрами та сти-
лями музичного матеріалу: народна музична творчість, шедеври класичного мистецтва, звуки 
природи, релаксаційна музика тощо . 

Привітання-звертання
1 . Fiesta Mediterranean “Rondo Veneziano” .
2 . П . Чайковський “Вранішній роздум”, “Солодка мрія” з ци-клу “Дитячий альбом” .
3 . В . Моцарт Ларгето з концерту для фортепіано з оркестром c-moll .
4 . Й . С . Бах Adagio з Браденбурзького концерту N№ 1 .5 . Інструментальні імпровізації . 

Спів та інсценізація пісень
1 . Українські народні пісні: “Вийди, вийди, сонечко”, “Ой на горі жито”, “Іди, іди, дощику”, 

“Колобок”, “Я коза ярая”, “Равлику-Павлику”, “Печу, печу хлібчик”, “Як діждемося літа”, 
“Я лисичка, я сестричка”, “Два півники”, “Зайчику, зайчику”, “Мак”, “Галя по садочку 
ходила”, “Чорнобривий корольок”, “Ой, є в лісі калина”, “Іванчику-білоданчику”, “Чи не 
той то Омелько” з диску “Вийди, вийди, сонечко: українські народні пісні співають діти” . 

2 . Муз . А . Мигай, сл . Н . Кулик “Дощик” .
3 . Муз . В . Мураделі, сл . М . Садовського “Сонячний зайчик” .

Тиждень  34 (Подорож 25)
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4 . Українські дитячі колядки та щедрівки: “Біг козелець”, “Коляда, коляда”, “Гиля-гиля” .
5 . “У лісі-лісі темному” у сучасній обробці . 
6 . Українські дитячі веснянки: “Прийди, прийди, Весно-красна” “Вийди, вийди, Іванку” .
7 . Вокальні імпровізації .

Музичні ігри
1 . А . Вівальді «Зима: грудень» з циклу «Пори року» .
2 . В . Моцарт Симфонія No 40, І ч .
3 . М . Римський-Корсаков «Політ джмеля» .
4 . П . Чайковський «Трійка» з циклу «Пори року» .
5 .  «Tred . Pferdchen lauf galopp» .
6 . П . Чайковський Китайський танок «Чай», «Танок феї драже» з балету «Лускунчик”, 

“Танок маленьких лебедів” з балету “Лебедине озеро”, “Пролісок” з циклу “Пори року” .
7 . Е . Ґріґ “Ранок”, “В печері гірського короля” із сюїти “Пер Ґюнт” .
8 . Анімаційна композиція “Поїзд” .
9 . “Papageno Rondo Veneziano” .
10 . М . Мусоргський “Баба Яга”, “Старий замок” з циклу “Кар-тинки з виставки” .
11 . М . Равель “Гра води”
12 . Г . Свірідов Музична ілюстрація “Метелиця”, “Весна та осінь” .
13 . А . Лядов Картинка до російської народної казки “Баба Яга” .
14 . Інструментальні імпровізації .

Музикування під супровід
1 . Е . Ґріґ Танок Анітри з сюїти “Пер Ґюнт” .
2 . Л . Бокеріні “Менует” .
3 . Український танок “Гопак” .
4 . М . Равель “Болеро” .
5 . Інструментальні імпровізації .

Слухання та прислухання
1 . Аудіозаписи звуків вітру, грому, дощу, морського прибою, співу пташок, комах, тва-

рин, дельфінів, рубання дерева, яке згодом падає, стуку в двері, “фарфорового” та 
“кришталевого” звуків, дзвону монет та металевих ложок . 

2 . Ф . Куперен “Метелик” .
3 . Ж . Р . Рамо “Молоточки”, “Перекличка птахів” . 
4 . Л . Дакен “Зозуля” .
5 . Інструментальні імпровізації .

Релаксаційні вправи
1 . Le muse Rondo Veneziano .
2 . Floralis Rondo Veneziano .
3 . Ода осені: релаксаційна композиція зі звуками струмка . 
4 . Кріс Мічел . Dolphin Love . 
5 . Релаксаційна композиція “Зцілення” зі звуками мови 
6 . дельфінів .
7 . К . Сен-Санс “Карнавал тварин”, “Акваріум”, “Лебідь” .
8 . К . Дебюссі “Сніг танцює” з циклу “Дитячий куточок” зі звуками вітру (обр . С . Недериці), 

“Місячне сяйво” .
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9 . Мультфільм “Українська колискова” співає Н . Матвієнко .
10 . Ф . Ліст “Мрії кохання” . 
11 . П . Чайковський “Хор”, “Шарманщик співає” з циклу “Дитячий альбом” .
12 . Й . С . Бах Арія з сюїти No 3 .
13 . Вангеліс “Прелюдія” .
14 . Ж . Масне “Елегія” .
15 . Е . Ґріґ “Колискова” .
16 . П . Масканьї “Інтермецо” з опери “Сільська честь” .
17 . Д . Красноухов “Після всього” з альбому “Краплини веселки” .
18 . Інструментальні імпровізації .

Додаток 6
Правила безпеки під час проведення  та дослідів
Правила безпеки під час проведення дослідів (під час канікул)
Перш ніж починати будь-який експеримент, потрібно забезпечити техніку безпеки і обго-

ворити правила безпеки з дитиною .
Заходи безпеки залежать від виду експерименту, але існують загальні правила для всіх:
Перед проведенням досвіду, потрібно уважно прочитати його опис, точно слідувати інструкції .
Дорослі повинні забезпечити безпеку робочого місця, обладнання, приладів .
Робоче місце повинно бути добре освітлено і вільне від сторонніх предметів .
Обережне поводження з відкритим вогнем і гарячими предметами .
Безпечне поводження з ножицями та іншими гострими предметами .
Для проведення дослідів має бути окремий посуд, не можна використовувати посуд, з 

якої потім будуть їсти . Не можна нахилятися над посудом, в якій відбувається реакція .
Потрібно берегти шкіру і слизові від попадання на їх поверхню крупинок і бризок .
Після проведення досліду, необхідно добре прибрати робоче місце, вимити посуд і руки . 

Якщо є необхідність, потрібно провітрити кімнату .
Використовуються розчини слід акуратно вилити в раковину, попередньо включивши хо-

лодну воду (щоб вода розбавляла розчин) .
Правила безпеки повинні стосуватися і речовин, що використовуються для проведення 

дослідів . Вони повинні зберігатися у добре закритих і підписаних баночках, окремо від продук-
тів харчування і в недоступних для дітей місцях .

(Джерело: URL https://cutt .ly/5EGi5sd )

Додаток 7 (і для дорослих)
Найкращий мотиватор у світі
Щоб досягти успіху у житті, потрібно зрозуміти себе: що ти хочеш, що тобі цікаво, які у 

тебе здібності, таланти і  бути працьовитим, вдосконалювати себе і світ навколо себе! 

1.01365=37.8
0.99365=0.03

Ось так виглядає найбільш наочний і ефективний мотиватор .
Якщо прийняти зусилля за одиницю і звести в ступінь 365 – кількість днів одного року, 

то результат виходить саме таким . Робіть трохи менше, ніж можете – і результат практично 
нульовий . Робіть трохи більше, ніж зазвичай робите – і результат збільшується багаторазово . 
З математикою не посперечаєшся . З життям теж .

Тиждень  34 (Подорож 25)
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Методичні матеріали та навчальні завдання  
до тематичних тижнів (4 клас)

Тижні 1-2 (Подорож 1)
Батьківщина та мир. Ставлення до них у різних культурах краю

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Що для мене означає Україна? Якою я її бачу в майбутньому?
• Які якості мусить мати громадянин/громадянка країни?
• Що таке «мир»?
• Хто і як може захищати країну?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Вивчення напам’ять вірша М. Чернявського «В усіх людей одна святиня». 
Завдання: написати слова «Батьківщина», «злагода», «мир» своєю рідною 
мовою, якщо вона відмінна від української. Читання й обговорення східної 
казки «Спів солов’я». Читання вірша К. Плівачук «Батьківщина». Робота 
з прислів’ями про Батьківщину. Міркування «Що об’єднує ці прислів’я». 
Завдання:  впиши пропущені слова. Завдання: допиши речення. Розгаду-
вання ребусів про Батьківщину, мир. Завдання: придумай визначення слів 
мир, війна; створи символи-асоціації. 
Створення асоціативного куща «Україна». Міркування «Що для мене оз-
начає Україна?». Створення самостійного письмове висловлення про свою 
Батьківщину, її майбутнє. 
Створення стіни слів: Батьківщина, громадянин, громадянка, патріотизм, 
святиня (Додаток 1).  

Математична

Міркування «Що існує в кількості 11» (Додаток 4). Дослідження «Як з деся-
тикутника утворити одинадцятикутник» (Додаток 5).  Завдання: накресли 
відрізок (Додаток 6). Цікава математика (Додаток 7). Робота з календарем 
(Додаток 8). Завдання: постав запитання і розв’яжи задачу (Додаток 10).

Природнича
Завдання: напиши числівники цифрами (Додаток 9).
Перегляд відео «Визначні місця України»  (Додаток 11). Природно-заповід-
ний фонд України:  матеріали для вчителя (Додаток 12).

Громадянська 
та історична

Робота з легендою про походження назви нашої країни. Читання вірша 
«До України» М. Козимиренка. Робота з висловами відомих людей світу 
про Батьківщину, громадянськість, патріотизм.  Міркування «Якості гро-
мадянина/громадянки». Робота з віршем М. Скочиліс «Лист солдату». На-
писання листів захисникам і захисницям нашої країни. 
Робота в групі. Завдання: дібрати слова синоніми до слова Батьківщина (До-
даток 2). Робота в парі. Складання сенкану до слова Батьківщина (Додаток 3).
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Соціальна  і 
здоров’язбе-
режувальна

Обговорення теми «21 вересня – Міжнародний день миру».  Малювання  
символу чи емблеми миру. Завдання: вибери, що сприяє миру. Міркування 
«Що я можу зробити для збереження миру». 

Технологічна Виготовлення фігурки голуба у техніці оригамі. Створення колажу «Моя 
мирна Україна» (індивідуально або в групі).

Додаток 1

БАТЬКІВЩИНА
ГРОМАДЯНИН
ГРОМАДЯНКА
ПАТРІОТИЗМ

СВЯТИНЯ

Стіна слів

Додаток 2
Робота в групі
Інструкція для учнів
1 . Попрацюйте у групі . 
2 . Разом проаналізуйте тексти віршів, оповідань та доберіть слова синоніми до слова 

Батьківщина . 
3 . Напишіть ці слова .
Довідка . Вітчизна,  рідний край, рідна земля, спадщина, вітцівщина, вітчина, предківщина, колиска . 
(Джерело: URL http://rozum .org .ua/index .php?a=term&d=22&t=1331) 
Додаток 3
Робота в парі. Складання сенкану до слова Батьківщина
Інструкція для учнів
1 . Попрацюйте у парі . 
2 . Складіть сенкан до слова «Батьківщина» . 
Додаток 4
Міркування «Що існує в кількості 11»
Інструкція для учнів
1 . Полічи, скільки слів у сенкані . 
2 . Поміркуй, що ще існує в кількості 11 .
Довідка. У футболі в кожній команді по 11 гравців . Пенальті – одинадцятиметровий удар 

по воротам (удар з відстані 11 метрів) . 

Тижні 1-2 (Подорож 1)
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Додаток 5
Дослідження «Як з десятикутника утворити одинадцятикутник»
Інструкція для учнів
1 . Накресли десятикутник . 
2 . Поміркуй, як з десятикутника утворити одинадцятикутник .

Додаток 6
Завдання 
Інструкція для учнів
1 . Накресли відрізок АВ, довжина якого дорівнює кількості звуків у слові Батьківщина . 
Примітка. 1 звук = 1 см .
2 . Познач довжину відрізка у різних одиницях вимірювання .

АВ = ________               АВ = ________               АВ = ________               

Додаток 7
Цікава математика
Інструкція для учнів
1 . Поміркуй, що є спільного між  українською абеткою та числом 11 . 
Довідка. Українська абетка має 33 літери (11 + 11 + 11 = 33) .
2 . Проведи дослідження . Додай всі цілі числа від 1 до 10 . Що помітив/помітила?
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 55
Довідка. Сума всіх цілих чисел від 1 до 10 ділиться на 11 .
3 . Подумай, чим ще цікаве число 55? 
Довідка. Число двозначне, але у записі числа використана одна цифра . Зліва направо і 

справа наліво число читається однаково . 55 років спільного життя в шлюбі у народі називають 
смарагдовим весіллям . Людині виповнюється 55 років з дня народження – це ювілей .

Додаток 8
Робота з календарем
Інструкція для учнів
1 . Поміркуй, як визначити без календаря, на яку дату припадає 55 день року . 
(55 – 31 = 24) .
2 . Чи однаковою буде ця дата у високосному і невисокосному роках? Обґрунтуй .
3 . Перевір за календарем .
Довідка . Це 24 лютого . 

Додаток 9
Завдання
Інструкція для учнів
1 . Прочитай текст .

В Україні знаходиться найглибша в світі станція метро Європи – «Арсенальна» . 
Вона розташовується на глибині сто п’ять метрів . 
У Харкові знаходиться найбільша у Європі міська площа – Площа Свободи . Її довжи-
на сімсот п’ятдесят  метрів, а ширина – сто двадцять п’ять метрів .
Найдовша печера в Україні носить назву «Оптимістична» і знаходиться на Поділлі . 
Це гіпсова печера, протяжність якої двісті шістнадцять кілометрів . А знаходиться 
вона на глибині двадцять метрів .
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А які цікаві факти про Україну та українців знаєш ти? Поділись ними з однокласника-
ми/однокласницями . 

2 . Напиши числівники цифрами .

Додаток 10
Завдання
Інструкція для учнів
1 . Постав запитання і розв’яжи задачу 

Протяжність річки Дністер на території України становить 925 км, а Сіверського Донця 
– 700 км . 

2 . Знайди ці річки на карті України .

Додаток 11
Перегляд відео «Визначні місця України» 
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=5AYzq0aETVU) 
Завдання: перевір себе . 

 – Про які визначні місця України йшлося у відео?
 – Які з цих місць ти вже відвідав/відвідала?
 – Про які визначні місця України, свого краю можеш розказати в класі?

Додаток 12
Матеріали для вчителя «Природно-заповідний фонд України» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/qWoxOtj) 

Тижні 1-2 (Подорож 1)
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Тиждень 3 (Подорож 2)
Добросусідство. Цінність єдності, порозуміння та співпраці

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Чому люди вважають добросусідство однією з найважливіших людських цінностей?
• Чому важливо жити в мирі з сусідами?
• Що б ти розповів/розповіла про сусідські взаємини серед людей у своєму краї?
• У чому цінність та переваги єдності та співпраці?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Робота з прислів’ями. Обговорення: злагода, дружні стосунки, згуртова-
ність як важливі складові добросусідства. Читання/слухання, обговорення 
вірша Елен Бейлі «My Neighbors and Friends». Робота з казкою «Корови на-
різно – тигру радість». Створення самостійного письмового висловлення 
(есе) про способи покращення життя у своєму будинку, у школі, у населе-
ному пункті.
Створення відео «Розповідаємо про добросусідство, дружбу і співпрацю». 
Есе «Цінність та переваги єдності та співпраці». Створення стіни слів: єд-
ність, порозуміння, співпраця (Додаток 1).

Математична Робота з календарем (Додаток 3). Завдання: знайди сусідів кожного з чи-
сел (Додаток 4). Розв’язування логічної задачі (Додаток 5). 

Природнича
Робота з навчальним матеріалом «Природні заповідники України» (Дода-
ток 6). Робота з навчальним матеріалом «Форми земної поверхні України» 
(Додаток 7).

Громадянська 
та історична

Читання тексту «Наш край – затишна оселя». Дослідження «Приклади до-
брого сусідства між жителями краю». Складання розповідей про сусідські 
взаємини серед людей, які живуть у моєму краї.  
Відеозапис інтерв′ю про приклади доброго сусідства, взаємодопомоги, 
співпраці між жителями населеного пункту. Створення книжечки «Добрі 
сусіди у моєму краї». 

Соціальна і 
здоров’язбе-
режувальна

Читання легенди «Ходжа Насреддін і його сусіди». Робота з віршем С. Жу-
панина «Йонатанки». Читання та обговорення тексту про правила спілку-
вання». Дослідження: що може утворитись у секторі 4.
Розгадування ребуса (Додаток 2). Обговорення: що допомагає людям дійти 
згоди. Перегляд та обговорення відео «Корисні підказки. Сюрприз» (До-
даток 8). 

Технологічна Виготовлення виробів технікою витинанки на осінню тематику (Додаток 
9).
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Додаток 1

ЄДНІСТЬ
ПОРОЗУМІННЯ

СПІВПРАЦЯ

Стіна слів

Додаток 2
Розгадування ребуса
Інструкція для учнів
Розгадай ребус та дізнайся, як інакше можна назвати несподіваний подарунок .

Додаток 3
Робота з календарем 
Завдання

У 2000 році в Парижі було засноване свято – Європейський день сусідів . Його відзна-
чають в останню п’ятницю травня .  З’ясуй, скільки років святу? На яке число припа-
дає Європейський день сусідів в поточному році? Скільки місяців до свята? Скільки 
тижнів, днів? 

Додаток 4
Завдання
Інструкція для учнів
1 . Поміркуй, у кого чи у чого можуть бути сусіди . Напиши «сусідів» кожного числа . 

_____ 356 _____      _____ 500 ______     _____754 ______    _____ 999 _____

2 . Як одержати число з наступного до нього числа? З попереднього числа? Чи можна 
одержати число іншим способом?

Тиждень 3 (Подорож 2)
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Додаток 5
Розв’язування логічної задачі 

Родина Денисенків разом з іншими мешканцями будинку вирішила у Європейський 
день сусідів влаштувати чаювання за великим спільним столом . У наявності є ква-
дратні столи, за кожен може сісти 4 людини (по одній з кожної сторони стола) . Скільки 
потрібно зсунути квадратних столів, щоб мати великий спільний стіл, і помістити за 
ним 15 людей? Чи всі місця за великим столом будуть зайняті?  

Довідка. 7 столів; одне місце вільне .

Додаток 6
Робота з навчальним матеріалом «Природні заповідники України»
(Джерело: URL https://cutt .ly/QE1B9N2)

Додаток 7
Робота з навчальним матеріалом «Форми земної поверхні України»
(Джерело: URL https://disted .edu .vn .ua/courses/learn/1058 ) 

Додаток 8
Перегляд та обговорення відео «Корисні підказки. Сюрприз»
Інструкція для учнів
Переглянь та обговори з однокласниками/однокласницями відео «Корисні підказки . Сюрп-

риз» . Що нового ти дізнався/дізналася?
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=lmFj0rWwkI4) 

Додаток 9
Виготовлення виробів технікою витинанки на осінню тематику
Інструкція для учнів
Розглянь витинанки на осінню тематику, які виготовили діти . Виготов свою витинанку . 
Довідка . Витина́нка – від українського слова «витинати», тобто «вирізувати», «вивертати» . 
(Джерело: URL https://cutt .ly/YE1NdOu) 
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Тижні 4-5 (Подорож 3)
«Ми» і «вони»: конструктивне спілкування, дружба й співпраця

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Чи має значення колір волосся, очей, шкіри для дружби і співпраці людей? Чому?
• Чим цікава та корисна різноманітність?
• Як поєднати різні характери та дістати гарний результат?
• В яких випадках важливо погоджуватися/не погоджуватися з другом/подругою?
• Який вияв дружби найбільше цінують мої друзі?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Інтерв’ю про уподобання, мрії однокласників/однокласниць. Робота 
з прислів’ями. Складання діалогу Чаплі і Журавля. Вправа «Згадай 
ситуації».

Створення простих аудіовізуальних медіатекстів (відеозапис інтерв′ю про 
уподобання, мрії однокласників/однокласниць). Створення стіни слів: осо-
бистість, характер, емпатія, толерантність (Додаток 1).

Математична Розв’язування логічної задачі (Додаток 2). Завдання: доповни вислів М. 
Коцюбинського (Додаток 3).

Природнича
Перегляд та обговорення відео: «Природні зони України» (Додаток 
4). Перегляд та обговорення відео «Зона мішаних лісів. Полісся» (До-
даток 5). 

Громадянська 
та історична

Вправа «Салат із секретом або Особистості із смаком». Обговорення: яко-
сті, які допомагають помиритися. Вправа «Зашифруй».

С о ц і а л ь н а / 
здоров’язбе-
режувальна

Читання та обговорення казки Н. Абрамцевої «Втрата». Обговорення: 
чи має значення колір волосся, очей, шкіри для дружби і співпраці 
людей? Робота з віршем «Як добре з друзями дружити». Міркування: 
У яких випадках важливо погоджуватися/не погоджуватися з другом/ 
подругою

Дослідження «Який вияв дружби найбільше цінують мої друзі?»

Технологічна
Прослухування та обговорення аудіоказки «Журавель та Чапля» (Додаток 
6). Виготовлення виробу на основі змісту української казки «Журавель та 
чапля» в переказі О. Пчілки.

Тижні 4-5 (Подорож 3)
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Додаток 1

О С О Б И С Т І С Т Ь
Х А РА К Т Е Р
Е М П АТ І Я

Т О Л Е РА Н Т Н І С Т Ь

Стіна слів

Додаток 2
Розв’язування логічної задачі

Петрик живе у будинку, на кожному поверсі якого є по 6 квартир . Його найкращий друг 
Михайлик живе в будинку, в якому на кожному поверсі є по 7 квартир . Номера квар-
тир, в яких живуть хлопчики мають однаковий номер – 54 . На яких поверхах живуть 
хлопчики? 

Довідка. Петрик живе на 9 поверсі, а Михайлик – на 8 поверсі . 

Додаток 3
Завдання 
Інструкція для учнів
Розв’яжи приклади та доповни вислів Михайла Коцюбинського .

(710 – 450 + 270) : 1  Р (570 – 480 + 240)  : 10   І
72 : 18 + 80 : 16   Н 135 : 15 Ч С
6 Ч Т (480 – 390) Ч Ь
(456 + 344) : 100  В (520 – 190) Ч І

8 33 530 9 33 45 234 0

Дружба має різні вияви, але закон у неї один – ____________________ .
Довідка. вірність
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Додаток 4
Перегляд та обговорення відео «Природні зони України»
(Джерело: URL  https://www .youtube .com/watch?v=hUCo53vESB0) 

Додаток 5
Перегляд та обговорення відео «Зона мішаних лісів. Полісся» 
(Джерело: URL  https://www .youtube .com/watch?v=9trH83_29FE) 

Додаток 6
Прослухування та обговорення аудіоказки «Журавель та Чапля»
Аудіоказка «Журавель та Чапля» 
(Джерело: URL  https://www .youtube .com/watch?v=jwgF7VB6uMk) 

Тижні 4-5 (Подорож 3)
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Тиждень 6 (Подорож 4)
Що таке насильство? Як йому протидіяти? Людська й особиста гідність

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Яка різниця між людською та особистою гідністю?
• Чи можуть документи захистити людину? Якщо так, то які?
• Що загрожує твоїй безпеці в довкіллі?
• Як створити територію без насильства у себе вдома, у дворі, у класі?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Створення висловлення на основі почутого/ побаченого/ прочитаного, що 
таке насильство, його прояви. Читання та обговорення статей Конституції 
України щодо людської та особистої гідності. 
Міркування «Чому права людини, зокрема дитини, записують у міжнарод-
ні та державні документи?» 
Створення самостійного письмового висловлення (міркування) щодо про-
тидії явищам насильницького характеру. Створення стіни слів: гідність, 
насильство, булінг, цькування, мобінг, хейзинг (Додаток 1). Граємо в слова. 
Завдання: відгадай слова (Додаток 2).

Математична Завдання: поміркуй, за якою ознакою складено рядки слiв (Додаток 3). 
Завдання: перелічи (Додаток 4). Розв’язування логічних задач (Додаток 5).

Природнича
Робота з таблицею «Знаю – хочу дізнатися – дізнався/дізналася». Перегляд 
відео «Лісостеп» (Додаток 6). Складання кластеру «Лісостеп» (Додаток 7). 
Розв’язування задачі (Додаток 8).

Громадянська 
та історична

Читання та обговорення тексту про людську гідність. Обговорення ситуацій 
із шкільного життя. Як діяти, коли ти стаєш свідком або жертвою цькування.
Міркування «Чи можуть документи “захищати” людину? Якщо так, то які?» 
Інтерв’ю «Що робити, аби не порушувалися права людини, зокрема дитини?». 
Перегляд та обговорення відео «Як боротися з булінгом: поради для дітей» 
(Додаток 9), «Як запобігти булінгу: поради для свідків» (Додаток 10). Скла-
дання пам’ятки щодо протидії явищам насильницького характеру. 4 травня 
– Міжнародний день протидії булінгу. Рубрика «Корисно знати» (Додаток 13).

С о ц і а л ь н а / 
здоров’язбе-
режувальна

Дослідження «Які види насилля найчастіше зустрічаються у дитячо-
му середовищі». Обговорення: способи протидії проявам тиску, непо-
ваги та приниження щодо себе та інших осіб, самостійно або за допо-
могою дорослих залежно від ризику. 
Перегляд та обговорення мультфільму «Вірте у любов, вірте у Різдво» (До-
даток 11). Мозковий штурм «Як створити територію без насильства у себе 
вдома, у дворі, у класі?»
Матеріали для вчителя і батьків «Кібербулінг – що це та як зупинити?» 
(Додаток 12).

Технологічна Майстер-клас «Виготовлення квітів» (Додаток 14).
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Додаток 1

ГІДНІСТЬ
НАСИЛЬСТВО

БУЛІНГ
ЦЬКУВАННЯ

МОБІНГ
ХЕЙЗИНГ

Стіна слів

Додаток 2
Розв’язування логічної задачі
Завдання для учнів
Відгадай слова .

Без о – це цькування . О додай – сміливо кеглі збивай .

Довідка. Булінг, боулінг . 

Боулінг (від англ . to bowl — котити ) – спортивна гра в кулі, метою якої є збити якомога 
меншою кількістю куль якнайбільшу кількість кеглів .

Додаток 3
Завдання
Інструкція для учнів
1 . Поміркуй, за якою ознакою складено рядки слiв . 
2 . Доповни кожний рядок ще одним словом .

а) метр, кілометр, сантиметр, ________________;
б) тиждень, місяць, рік, ______________________;
в) хвилина, година, доба, ____________________;
г) грам, кілограм, тонна, _____________________ . 

Довідка. Міри довжини; міри часу; міри маси . 

Тиждень 6 (Подорож 4)
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Додаток 4
Завдання 
Інструкція для учнів
Перелічи 5 днів тижня, не називаючи їх .  
Довідка. Позавчора, вчора, сьогодні, завтра, післязавтра .

Додаток 5
Розв’язування логічних задач

Тарас на свій день народження запросив друзів Олега та Миколу до боулінг-клубу, де 
вони пробули 90 хвилин . Скiльки часу був у клубі кожен iз хлопчиків?

Як можна інакше сказати «90 хвилин»?
Довідка. 1 година 30 хвилин, півтори години .

Додаток 6
Робота з таблицею «Знаю – хочу дізнатися – дізнався/дізналася». Перегляд ві-

део «Лісостеп» 
Інструкція для учнів
1 . Пригадай, що ти знаєш про лісостеп і запиши в першу графу таблиці .
2 . У другій графі напиши, про що хочеш дізнатися .

Знаю Хочу дізнатися Дізнався/дізналася

3 . Переглянь відео «Лісостеп» і заповни третю графу таблиці .
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=mmDBChYpl5Q)  

Додаток 7 
Складання кластеру «Лісостеп»
Інструкція для учнів
Разом з однокласниками/однокласницями склади кластер на тему «Лісостеп» .
Довідка. Кластер – графічно оформлена в певному порядку у вигляді грона сукупність 

смислових одиниць тексту .

Додаток 8
Розв’язування задачі 

Довжина дороги 120 метрів . Скільки потрібно дерев, щоб засадити одну сторону до-
роги, якщо відстань між ними буде 4 метри? 

Додаток 9
Перегляд та обговорення відео «Як боротися з булінгом: поради для дітей»
Інструкція для учнів
1 . Переглянь відео «Як боротися з булінгом: поради для дітей» .
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=espwzDTLVkE) 
2 . Об’єднайся в групи . Разом обговоріть і складіть пам’ятку щодо протидії явищам на-

сильницького характеру .
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Додаток 10
Перегляд та обговорення відео «Як боротися з булінгом: поради для свідків»
Інструкція для учнів
Разом зі своїми однокласниками/однокласницями переглянь відео «Як запобігти булінгу: 

поради для свідків» та створи комікс .  
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=9de_ose8pig) 

Додаток 11
Перегляд та обговорення мультфільму «Вірте у любов, вірте у Різдво»
1 . Переглянь мультфільм «Вірте у любов, вірте у Різдво» . 
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=Icx7hBWeULM) 
2 . Познач смайликами, як змінювався твій настрій у ході перегляду мультфільму .

Додаток 12
Матеріали для вчителя і батьків «Кібербулінг – що це та як зупинити?» 
(Джерело: URL https://www .unicef .org/ukraine/cyberbullin)  
 (Джерело: URL https://cutt .ly/lE12H0I )  

Додаток 13
Рубрика «Корисно знати»

Нещодавно в Україні з’явився закон, який визнає термін «булінг», як моральне або 
фізичне насильство іншої людини . З цим законом з’явилась і нова стаття в Адміні-
стративному кодексі України . Відповідно до статті, за цькування каратимуть штрафом 
у розмірі від 850 до 1700 гривень .

Додаток 14
Майстер-клас «Виготовлення квітів»
Завдання для учнів
1 . Переглянь відео та спробуй виготовити квітку . 
2 . Поміркуй, як можна використати штучні квіти у повсякденному житті .
3 . Разом з однокласниками/однокласницями прикрасьте класну кімнату . 
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=aU_A8lkfIOA)  

Тиждень 6 (Подорож 4)
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Тижні 7-8 (Подорож 5)
Особливості природи нашого краю. Необхідність її охорони

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Чим особлива природа твого краю?
• Які небезпеки підстерігають живу і неживу природу, яка нас оточує?
• Як ти можу захистити/відновити природні ресурси свого краю?
• Люди яких професій допомагають охороняти природу?  

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Робота над віршем про рідний край. Пояснення значення слів. Творча ро-
бота: складання загадок або ребусів про тварин рідного краю. Робота над 
віршем В.Орлова «Що не можна купити?». 
Робота над народною байкою «Миша, жаба і каня» (Додаток 5).

Математична Творча робота над задачами природничого змісту (Додаток 3).

Природнича

Робота з картою свого регіону. Робота з науково-популярним текстом, пояс-
нення географічних назв та термінів. Робота з фізичною картою.
Розгадування філворду «Річки рідного краю». Відгадування загадок Л.Воз-
нюк про рослини. 
Ознайомлення з природними зонами. Перегляд відео «Природні зони 
України. Карта природних зон», робота з контурними картами (Додаток 1). 
Перегляд відео «Мішані ліси. Полісся», робота з контурними картами (До-
даток 2).
Перегляд відео «Лісостеп», робота з контурними картами (Додаток 4). Ін-
терактивне тестування «Природні зони України» (Додаток 6).
Перегляд відео «Український степ», робота з контурними картами (Дода-
ток 7).
Тестування «Які галузі господарства розвинені у степовій зоні?» (До-
даток 8).
Перегляд відео «Гори Карпати» (Додаток 9). Перегляд відео «Кримські 
гори» (Додаток 10).

Громадянська 
та історична

Робота з анаграмами «Професії».
Ігрова ситуація «Вчимося любити природу» (Додаток 11).
Робота в групах «Природа подає сигнал SOS» (Додаток 12).

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Визначення дій, які сприяють збереженню рослинного і тваринного світу.
Завдання «Сортуємо сміття» (Додаток 13).
Вправа «Мікрофон» (Додаток 14)
Інтерактивні вправи з теми «Сортування сміття» (Додаток 15)
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Технологічна

Практична робота. Плетіння макраме (ознайомлення з технікою плетіння 
вузлів) (Додаток 16)
Виготовлення «Браслету єдності» (за бажанням) (Додаток 17)
Практична робота. Плетіння зі стрічок «Патріотичний браслет» (Додаток 18)

Додаток 1 
Перегляд відео «Природні зони України. Карта природних зон»
(Джерело: URL https://cutt .ly/KRdqRBC )

Додаток 2
Перегляд відео «Мішані ліси. Полісся»
(Джерело: URL https://cutt .ly/RRdqPQS )

Додаток 3
Творча робота над задачами природничого змісту
Інструкція для учнів/-ениць
1 . Маса великого (камчатського) краба – 7 кг .
2 .  За 17 год синиця приносить до гнізда своїм пташенятам корм 476 разів .
3 .  Пара синиць за сезон оберігає від комах 40 плодових дерев .
4 .  В одній ялиновій шишці міститься 125 насінин .
5 .  Пара солов’їв протягом  дня   приносить своїм пташенятам 400 комах .
6 .  Сова за добу знищує 5 мишей .
7 .  Висота однорічного сіянця сосни - 5 см, а довжина його корінців - 12 см .
8 .  Влітку вівця з’їдає 3 кг трави щодня .
9 .  Персикові дерева садять на відстані 4 м одне від одного .
10 . 10 . Один кущ ліщини в урожайний  рік дає 3 кг горіхів .
11 .  Одна сова з’їдає за літо 1000 польових мишей, зберігаючи 1 т зерна .
12 .  Один ховрах за літо з’їдає 6 кг зерна .
13 .  Із 100 кг свіжих ялинових шишок можна одержати 2 кг чистого насіння .
14 .  Мухоловка строката за добу знищує 500 яєчок шкідливих комах .
15 .  Мурахи одного гнізда знищують за день 25 000 шкідливих комах .
16 .  За день гусениця з’їдає листя у 200 разів більше, ніж важить сама .
17 .  Жук-плавунень за добу знищує 90 личинок комарів, а личинка бабки – 40 таких личинок .
18 .  Одна сім’я рудих мурашок за день знищує близько 100 000 шкідливих комах . На 

одному гектарі лісу живе 4 мурашиних сім’ї .
19 .  Маса імператорського пінгвіна – 45 кг, страуса – 55 кг .
20 .  Жайворонок висиджує яйця 12 днів, пінгвін – 56, голуб – 19 днів .
21 .  Синиці виводять пташенят двічі на рік . Один виводок становить 12 пташенят .
22 .  Максимальна швидкість лева – 80 км на годину, зайця-русака – 70 км на годину, собаки 

– 69 км на годину .
23 .  Шпак пролітає за годину 80 км, лебідь – 90 км, ластівка – 70 км .
24 .  Швидкість вовка - 64 км на годину, швидкість слона - 55 км на годину .
25 . Лебідь живе 25 років, орел-беркут – 79 років, чайка – 44 роки . 
26 . Осика живе 80 років, липа – 330, ясен – 280, ялина – 300, сибірський кедр – 500, а 

сосна – 400 років .
27 . Дрозд живе 20 років, крук – 70, страус – 50 років .
28 . Висота тополі – 35 м, верби – 21 м, дуба – 48 м, клена – 32 м .
29 . Куниця стрибає в довжину на 12 м, білка – на 15 м, кінь – на 8 м, лось – на 4 м .

Тижні 7-8 (Подорож 5)
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30 . У кашалота – 60 зубів, у кішки – 30, у кенгуру – 32, у білки – 22, у тигра – 30, у зайця – 
28, у дельфіна – 250 зубів .

31 . Морж може перебувати під водою 10 хв, пінгвін – 18 хв .
 – Що ви знаєте про рослини чи тварин, які згадуються у задачах?

(Джерело: URL https://cutt .ly/YRdqNfj )

Додаток 4
Перегляд відео «Лісостеп» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/pRdq0DL )

Додаток 5
Народна байка «Миша, жаба і каня11»

Близенько коло поточка виточила миша ямку і зносила там собі зерно на зиму . Коли раз 
віддалилася з дірки на стерню, щоби який колос ко ямі притягнути, вилізла жаба з потока, 
вигрілася на березі та й шусть до мишачої норки!

Прибігає миша і . . . застає нову газдиню! . .
— А ти що тут робиш? То моя яма!
— Ні, то моя,— відповідає жаба .
Зачали ся сварити, а потому від сварки прийшли і до бійки . Виволоклися наверх з ями . 

Одна пищить, а друга квакає .
Увидівши каня з дерева, як то вони б’ються, причалапала аж до них, а коли вони навіть не 

спостерегли її, зловила та й ликнула обі .
Як ся двоє сваряться і процесують22, так третій потішиться їх маєтком33 .

Інструкція для учнів
 – Дізнайся значення незрозумілих слів .
 – Поясніть мораль байки . 
 – Чи бувають подібні випадки серед людей? Хто має з них користь?

Додаток 6
Інтерактивне тестування «Природні зони України»
(Джерело: URL https://cutt .ly/iRdwoCA )

Додаток 7
Перегляд відео «Український степ»
(Джерело: URL https://cutt .ly/yRdwdWr )

Додаток 8
Тестування «Які галузі господарства розвинені у степовій зоні?»
(Джерело: URL https://cutt .ly/LRdwhgZ )

Додаток 9
Перегляд відео «Гори Карпати»
(Джерело: URL https://cutt .ly/uRdwkZY )

1 Каня — рід шуліки, коршака .
2 Процесувати — судитися .
3 Маєтки — тут: майно, власність .
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Додаток 10
Перегляд відео «Кримські гори»
(Джерело: URL https://cutt .ly/CRdwxU6 )

Додаток 11
Ігрова ситуація «Вчимося любити природу» 
(на розпізнавання учням и дій людини, які шкодять довкіллю або сприяють його збереженню)
Інструкція для учителя/-ьки
Промовте фразу та попросіть учнів/-ениць сказати, коли шкодить або не шкодить людина 

природі, аргументуючи свою думку . 

 – Дівчинка вийшла з лісу з букетом конвалій .
 – Хлопчик саджає біля будинку дерева .
 – Людина кинула недопалок на землю .
 – Директор заводу поставив очисні фільтри на труби .
 – Водійка миє машину на березі ріки .
 – Дівчинка кинула обгортку від морозива у сміттєвий кошик .
 – Діти вішають на дерева шпаківні .
 – Після відпочинку в лісі туристи зібрали і закопали сміття .
 – Хлопчик б’є пляшки .

(Джерело: URL https://cutt .ly/ORdwHn3 )

Додаток 12
Робота в групах «Природа подає сигнал SOS»

Сигнал SOS подає повітря
 – В мене потрапляють шкідливі речови-

ни від роботи транспортних засобів, 
особливо автомобілів, роботи фабрик 
та заводів; дим від спалювання сміття, 
тютюновий дим.

 – Що ми можемо зробити, щоб зберегти 
повітря чистим?

Сигнал SOS подає вода – Мої водойми потерпають від забруд-
нення отруйними речовинами, побуто-
вими відходами. В мої води потрапляє 
бензин і нафта після аварій танкерів та 
велика кількість різного сміття, зокре-
ма і пластику.

 – Якої допомоги від нас чекає вода?
SOS – чути від ґрунту

 – На моїй поверхні величезні ями залиша-
ються після видобування корисних копа-
лин. Мені шкодять яри та балки. З водою 
потрапляють отруйні речовини. На поверх-
ні накопичується велика кількість сміття.

 – Як ми можемо допомогти ґрунту?

Рослини і тварини промовляють SOS 
 – Вирубуються великі ділянки лісів заради 

деревини – знищуються домівки тварин 
і птахів. Знищують тварин під час полю-
вання.

 – Чим ми можемо зарадити рослинам і тва-
ринам?

(Джерело: URL https://cutt .ly/vRdw0y0 )

Додаток 13
Завдання «Сортуємо сміття»
(Джерело: URL https://childdevelop .com .ua/worksheets/10360/ )

Тижні 7-8 (Подорож 5)
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Додаток 14
Вправа «Мікрофон»
Інструкція для учнів/-ениць
Прогулянка на природі з велосипедом чи без нього – найкращий відпочинок . У лісі, в 

горах, біля водойми можна насолоджуватися чистим повітрям і мальовничими пейзажами . 
Спів пташок, шурхіт листя, плескіт хвиль заспокоюють, і ти відчуваєш єднання з природою . 
Все це благотворно впливає на здоров’я . 

Пригадайте свій найкращий відпочинок на природі . Розкажіть:
 – Де це було?
 – З ким ви відпочивали?
 – Що вам найбільше запам’яталося?

(Джерело: URL https://cutt .ly/BRdet7l )

Додаток 15
Інтерактивні вправи з теми «Сортування сміття»
(Джерело: URL https://cutt .ly/aRdedHh )

Додаток 16
Практична робота. Плетіння макраме (ознайомлення з технікою плетіння вузлів)
Макраме – техніка плетіння вузлами . Це прикладне мистецтво, яке спочатку носило ви-

ключно практичний характер . На зорі своєї появи, вузлове плетіння дозволяло робити снасті, 
одяг та інші корисні речі .

З часом плетіння переростає з рутини в мистецтво . Рукодільниці здатні створювати ше-
деври з мінімальними тимчасовими витратами . Також техніка приносить користь для організ-
му . Вона допомагає концентруватися і розвиває дрібну моторику .

(Джерело: URL https://cutt .ly/pRdeEat )
Додаток 17
Практична робота. Виготовлення «Браслету єдності» (за бажанням)
(Джерело: URL https://cutt .ly/RRdeTFi )
Додаток 18
Практична робота. Плетіння зі стрічок «Патріотичний браслет»
(Джерело: URL https://cutt .ly/gRdeUv9 )
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Тиждень 9 (Подорож 6)
Що таке Червона книга?

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Яку книгу називають “червоною” і чому?
• Що символізують різні кольори сторінок Червоної книги?
• Які ендеміки / релікти / екзоти представляють флору і фауну твого краю?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Робота над віршем Д. Кононенка «Людино, схаменись мерщій!». Робота 
над віршем Б. Дубровіна «Червона книга». Словникова робота: екзоти, ен-
деміки, релікти.
Створення стіни слів (Додаток 1).
Робота в парах «Фразеологізми про тварин» (Додаток 2).
Письмо для себе. Створення самостійного висловлення про рослину (До-
даток 7).

Математична Робота з діаграмою «Червона книга України» (Додаток 3). Розв’язування 
рівнянь з декодуванням (Додаток 12)

Природнича

Читання методом Інсерт науково-популярного тексту про історію ви-
никнення Червоної книги МСОП. Робота над науково-популярним 
текстом про Червону книгу України та законодавче забезпечення охо-
рони природи. 
Пошуково-дослідницька робота «Представники флори та фауни регіо-
ну, занесені до Червоної книги України» (Додаток 5). Інтерактивна гра 
«Сторінками Червоної книги України» (Додаток 6). Руханка-гра «Добра 
справа для природи» (Додаток 10). Розробка «Червона книга України» 
(Додаток 4).

Громадянська 
та історична

Завдання «Екологічні ситуації» (Додаток 9).
Пошуково-дослідницька робота «Пам’ятки природи рідного краю» (Дода-
ток 8).

С о ц і а л ь н а / 
здоров’язбе-
режувальна

Робота в парах «Правила поведінки у природі» (Додаток 11).
Вправа «Перетворимо книгу сорому на книгу совісті» (Додаток 13)

Технологічна Практична робота. Виготовлення декоративного посуду технікою пап’є-ма-
ше (Додаток 12).

Тиждень 9 (Подорож 6)
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Додаток 1

Е К З О Т И

Е Н Д Е М І К И 

Р Е Л І К Т И

Стіна слів

(Джерело: URL https://cutt .ly/ERdeBE6 )
(Джерело: URL https://cutt .ly/RRdeMrt )
(Джерело: URL https://cutt .ly/MRde0BG )

Додаток 2
Робота в парах «Фразеологізми про тварин»
(Джерело: URL https://childdevelop .com .ua/worksheets/8501/ )

Додаток 3
Робота з діаграмою «Червона книга України»
Інструкція для учнів/-ениць
Проаналізуй дані діаграми . 
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Порівняй кількість рослин і тварин, занесених до Червоної книги України у твоєму регіоні 
та інших областях України .

(Джерело: URL https://redbook-ua .org/animals/region )

Додаток 4
Розробка «Червона книга України» (виготовлення розробки і опрацювання матеріалів 

у групах)
(Джерело: URL https://cutt .ly/6RdrWDY )

Тиждень 9 (Подорож 6)
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Додаток 5
Пошуково-дослідницька робота «Представники флори та фауни регіону, занесе-

ні до Червоної книги України»
(Джерело: URL https://redbook-ua .org/ )

Додаток 6
Інтерактивна гра «Сторінками Червоної книги України»
(Джерело: URL https://cutt .ly/nRdrU9M )

Додаток 7
Письмо для себе. Створення самостійного висловлення про рослину
Інструкція для учнів/-ениць
Сьогодні ми будемо описувати рослину . Можна робити наукові і художні описи . Наше 

завдання зробити художній опис . Художні описи не тільки передають певні відомості про 
предмет, а й збуджують нашу уяву, розвивають фантазію . Тому схема побудови художнього 
опису така:

 – загальне враження від предмета;
 – чому таке враження?
 – оцінка предмета, ставлення до нього .

Додаток 8
Пошуково-дослідницька робота «Пам’ятки природи рідного краю»
Інструкція для учнів/-ениць
Знайди інформацію про пам’ятки природи твого регіону . 
Обговори її з однокласниками / однокласницями . 
Спробуйте створити разом карту пам’яток природи рідного краю .
(Джерело: URL https://cutt .ly/hRdrK7k )

Додаток 8
Завдання «Екологічні ситуації»
Інструкція для учнів/-ениць
Дай відповіді на запитання: 

1 . Ваш молодший брат приніс з лісу їжачка . Що ви порадите брату?
2 . Ти побачив надломлені гілочки дерева . Що ти зробиш?
3 . Навесні ви пішли до лісу і побачили, що на галявині розпустилися перші кон-

валії . Що ви будете робити?
4 . Збираючи гриби в лісі ви побачили мухомори . Ваші дії .
5 . Ви побачили гніздо в траві . Ваші дії .
6 . Пташеня стрибає стежкою . Твої дії .
7 . Ви побачили гарного жука на дорозі . Що ви будете робити?
8 . Діти знайшли в дуплі лісові горіхи і гриби . Що вони повинні зробити?
9 . Хлопчик стоїть біля берези . Він збирається поласувати березовим соком . Чи 

правильно він робить?
10 . Після походу залишилося сміття . Ваші дії .

(Джерело: URL https://urok-ua .com/ekologichna-gra-kvest-svit-v-tvoyih-rukah/ )
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Додаток 9
Руханка-гра «Добра справа для природи»

 – Якщо ти підгодовуєш птахів узимку, плесни у долоні .
 – Якщо ти майстрував шпаківні, підстрибни .
 – Якщо ти не зриваєш дикорослі квіти, тупни ногою .
 – Якщо ти забираєш сміття після відпочинку на природі, погладь себе по голові .
 – Якщо ти залишаєш багаття у лісі, порохкай .
 – Якщо ти користуєшся багаторазовим посудом, потри свої вушка .
 – Якщо ти впевнений, що від тебе залежить збереження довкілля, простягни руки своїм 

сусідам і візьми їх за руки .
Ось так, в єдності, ми разом зможемо зберегти чистоту Землі .
(Автор – Ірина Грек)

Додаток 10
Робота в парах «Правила поведінки у природі»
Інструкція для учнів/-ениць
Де потрібно, вставте частку НЕ . 
Пригадайте правило правопису НЕ з дієсловами .

Метеликів ___ можна ловити і гратися з ними .
З пролісків і конвалії ___ можна робити гарні букети .
Мухомори ___  можна топтати , бо вони отруйні .
Першоцвітами потрібно милуватися і ___  рвати .
Метелики синявець і райдужниця ___  занесені до Червоної книги України .
На річці ___  можна нарвати білого латаття .
___  можна брати яйця та пташенят із гнізд . 
Гриби ___  можна виривати з грибницею
Сон – траву рвати ___  можна, ця квітка___  занесена до Червоної книги України .
Жука – оленя ___ можна ловити – він ___  занесений до Червоної книги України .
Мурашник ___  можна руйнувати, його треба обходити .
___  можна рвати та їсти «вовчі ягоди» .

(Джерело: URL https://cutt .ly/NRdtuYj )
Додаток 11
Практична робота. Виготовлення декоративного посуду технікою пап’є-маше
Для роботи з пап’є-маше спрощеним способом необхідні прості матеріали: папір – га-

зетний, обгортковий, афішний, клеїльні речовини – крохмальний чи борошняний клейстери, 
шпалерний клей або клей ПВА .

Інструкцію дивись за покликанням .
(Джерело: URL https://cutt .ly/KRdthdj )
Додаток 12
Рівняння з декодуванням
Інструкція для учнів/-ениць
На картках записано рівняння, а під ними - варіанти відповідей із запропонованими бу-

квами . Розв’яжи рівняння, вибери правильну відповідь і відповідну букву . Тоді записані букви 
утворять слово, що є назвою птаха .

Тиждень 9 (Подорож 6)
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Що ти знаєш про цього птаха? Чи занесений він до Червоної книги України?

Картка 1
53 + х = 97

Картка 2
х + 147 = 231

Картка 3
856 – х = 412

Картка 4
х – 4523 = 2354

о п л с т е а к л о і и
43 44 42 82 83 84 443 445 444 6876 6877 6878

Картка 5
( х + 358) – 459 = 126

Картка 6
( х – 385) + 269 = 475

Картка 7
(х – 296) - 348 = 219

к а у м н а б н ь
227 228 226 590 592 591 862 863 861

(Джерело: URL https://cutt .ly/7R30PEQ )

Додаток 13
Вправа «Перетворимо книгу сорому на книгу совісті»
Інструкція для учнів/-ениць
Прочитай текст . 

Червона книга – це книга сорому і водночас книга совісті людей . Сорому тих, хто 
бездумно знищує природу, забуваючи, що без рослинного і тваринного світу загине 
життя на планеті . Книга совісті тих, хто, не шкодуючи зусиль і коштів, намагається 
зберегти народне добро – чарівний світ природи .

Запропонуй шляхи збереження та відновлення біологічного різноманіття . Що із запропо-
нованого робиш ти / твоя родина? А що почнеш робити після сьогоднішнього уроку?

(Джерело: URL https://ukr .school-essay .ru/tvir-na-temu-chervona-kniga-ukrayini/ )
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Тиждень 10 (Подорож 7)
Заповідники й заказники. Пам’ятки природи

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Заповідник і заказник: у чому між ними різниця?
• Які природоохоронні території / об’єкти є в твоєму краю?
• Які легенди, перекази та історії про пам’ятки природи краю тобі відомі?
• Якій тварині/рослині ти хотів/хотіла б поставити пам’ятник і чому?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Уточнення значення понять «заповідник», «заказник», «пам’ятка приро-
ди», «національний парк», «дендрологічний парк», «заповідні урочища». 
Складання розповіді або авторської казки про кімнатну рослину, куточок 
природи або зоокуточок. 

Створення стіни слів (Додаток 1). 

Математична Складання та розв’язання сюжетних задач (Додаток 3).
Математика з другом. Задачі з природничим змістом (Додаток 7).

Природнича

Ознайомлення з інформацією про об’єкти природно-заповідного фон-
ду регіону. Робота з науково-популярним текстом про природоохорон-
ні об’єкти рідного краю, нанесення їх на карту. Завдання з малюнка-
ми тварин регіону. Робота з науково-популярним текстом «Пам’ятки 
природи». 

Пошуково-дослідницька робота «Заповідники: біосферні і природні» (До-
даток 2).
Пошуково-дослідницька робота «Рідкісні види» (Додаток 4).

Громадянська 
та історична

Обговорення «Як ми можемо зберегти цікавий природний об’єкт нашого 
міста / села». 
Дискусія «Якій тварині/рослині я хотів/хотіла б поставити пам’ятник і 
чому?»

Перегляд відео «Пам’ятники тваринам» (Додаток 5).
Пошуково-дослідницька робота «Пам’ятники представникам флори і фау-
ни регіону» (Додаток 6).

С о ц і а л ь н а / 
здоров’язбе-
режувальна

Гра з LEGO «Екологічний світлофор» (Додаток 8). Робота в групах «Прави-
ла поведінки у зоопарку» (Додаток 10)

Технологічна Практична робота. Оздоблення виробу з пап’є-маше (додаток 9).

Тиждень 10 (Подорож 7)
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Додаток 1

З А П О В І Д Н И К
З А К А З Н И К

П А М ’ Я Т К А  П Р И Р О Д И
Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й  П А Р К

Д Е Н Д Р О Л О Г І Ч Н И Й  П А Р К
З А П О В І Д Н І  У Р О Ч И Щ А

Стіна слів

Додаток 2
Робота в групах. Пошуково-дослідницька робота «Заповідники: біосферні і природні»
1 група Асканія Нова
2 група Канівський
3 група Карпатський
4 група Поліський
5 група Рівненський
6 група Чорнобильський
7 група Чорноморський

Назва 
Статус 
Рік заснування
Площа
Центр

Особливості

Цікавинки 

Як доїхати?

(Джерело: URL https://www .nationalparks .in .ua/zapovidnyky/ )
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Додаток  3
Складання та розв’язання сюжетних задач
Завдання: 
Прокладання маршруту від рідного міста / села до заповідників України та обчислення 

його довжини (за матеріалами попереднього завдання) .

Додаток 4
Пошуково-дослідницька робота «Рідкісні види»
(Джерело: URL https://childdevelop .com .ua/worksheets/7784/ )

Додаток 5
Перегляд відео «Пам’ятники тваринам»
(Джерело: URL https://cutt .ly/HRgo6X3 )

Додаток  6
Пошуково-дослідницька робота «Пам’ятники представникам флори і фауни 

регіону»
Завдання для учнів/-ениць
Пошукай інформацію про пам’ятники рослинам чи тваринам у твоєму рідному краї . 
Підготуй про нього розповідь за планом .

 – Місце розташування пам’ятника, автор (якщо є відомості) .
 – Кому або чому присвячено пам’ятник .
 – Опис скульптури .
 – Які враження викликає у мене цей пам’ятник .

Додаток 7
Математика з другом. Задачі з природничим змістом
Задача 1
Їжак  біжить зі швидкістю 7200 м/год ., кінь на 10800 м/год . швидше від їжака, а лисиця в 13 

разів швидше,  ніж їжак . Наскільки швидкість лисиці більша від швидкості коня?
Задача 2
Їжак  біжить зі швидкістю 7200 м/год ., а лисиця  - швидше в 13 разів . Яку відстань подолаю 

лисиця за 2 години ? (Вирази в км) .
Задача 3
За  6  секунд кажан  ловить 1 комара . Скільки комарів він спіймає  за 8 хвилин полювання 

? За 15 хв полювання?
Задача  4
Для лісових мешканців поклали 29 кг солі-лизунця . 15 кг солі злизали лосі, 8 кг – косулі, а 

решту солі – інші мешканці лісу . скільки кг солі злизали не лосі ? Не косулі? Не лосі і не косулі?
Задача 5
Із 100 кг свіжих ялинових шишок можна одержати 2 кг чистого насіння . Скільки потрібно 

шишок, щоб одержати 6 кг чистого насіння?
Задача 6
 Ідучи з лісу, школярі залишили вогнище . Виникла пожежа,яку погасили через 6 годин . 

Скільки кілометрів лісу знищила пожежа, якщо вогонь рухався зі швидкістю 4 км на годину?
Задача 7
Мурахи одного гнізда знищують за день 25000 шкідливих комах . Скільки шкідників зни-

щать разом мурахи з двох гнізд?

Тиждень 10 (Подорож 7)



436

Культура добросусідства Методичні рекомендації (4 клас)К

Д

Задача 8
Шпаки за день приносять у гніздо близько 800 комах . Пташенят треба годувати 22 дні . 

Скільки шкідливих комах з’їдять пташенята одного гнізда? 
Задача 9
За 6 секунд кажан ловить 1 комара .  Скільки комарів він спіймає за 8 хвилин? За 15 хвилин 

полювання?
Задача 10
Журавель може підніматися на висоту 4500 м, а ворона -  на 4/9 цієї висоти менше . Якої 

висоти може досягти ворона?
(Джерело: URL https://cutt .ly/mRgpbyN )

Додаток 8
Гра з LEGO «Екологічний світлофор»
Інструкція для учнів/-ениць
Ми потрапили у лісове  царство і помічником у ньому буде екологічний світлофор . Кожен 

його сигнал  на лісовій стежці означає те ж саме, що і на  проїжджій частині дороги: червоне 
світло загоряється  тоді, коли вчинки людини наносять шкоду природі; жовте світло загоряєть-
ся для того, щоб ми  дотримувалися певних правил поведінки; зелене світло загоряється  тим, 
хто  робить для його мешканців – рослин і тварин – добрі справи .

   До класу заходить хлопчик із рюкзаком . Вчитель звертається до хлопчика:
Покажи нам, будь ласка, з чим ти йдеш до лісу, а діти засвітять сигнал світлофора і пока-

жуть тобі, з чим можна, а чим не можна ходити до лісу . Є такі речі, якими можна користуватися 
рідко, обережно, дотримуючись суворих правил .

Хлопчик дістає із рюкзака речі.
• Гумові чоботи . 

Я збирався  походити  на березі озера, назбирати мушлі . 
Загоряється  жовте світло світлофора.

• Ніж 
Я хотів ножем зідрати бересту з берези, щоб  запалити багаття . 
Загоряється  червоне  світло світлофора.

• Запальничка . 
Я вирішив, коли заморюся, посидіти біля вогнища . 
Загоряється  червоне  світло світлофора.

• Магнітофон 
Я збираюся послухати нові записи – хіти . 
Загоряється  червоне  світло світлофора.

• Невеличке пластмасове відерце . 
Минулого разу я з товаришем посадив  на краю  яру кущі верболозу .   
А сьогодні  хочу їх полити . 
Загоряється  зелене  світло світлофора.

• Пакунок з крихтами хліба, крупою . 
Це для качок . Вони на озері живуть . Я їх часто підгодовую . 
Загоряється  зелене  світло світлофора.

Молодці, діти! Я бачу, що ви розбираєтеся в тому, що корисно робити в лісі, а чим можна 
створити неприємності .

(Джерело: URL https://cutt .ly/nRgae2w )
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Додаток 9
Практична робота. Оздоблення виробу з пап’є-маше
Інструкція для учнів/-ениць
Прикрась тарілочку з пап’є-маше, виготовлену минулого тижня . Використовуй для роз-

фарбовування гуаш .

(Джерело: URL https://cutt .ly/ERgahyI )

Додаток 10
Робота в групах «Правила поведінки у зоопарку»
Інструкція для учнів/-ениць
Прочитайте правила поведінки у зоопарку . За покликанням розгляньте  відповідний знак . 

Спробуйте придумати своє правило і зобразіть його у вигляді знаку .

Шановні відвідувачі!
Щоб відвідування зоопарку залишило у Вас тільки найприємніші спогади, рекомендуємо 

Вам дотримуватися правил поведінки, наведених нижче, і звертати увагу на інформацію на 
вольєрах з тваринами . При необхідності звертайтеся до співробітників зоопарку .

Нагадуємо Вам, що зоопарк - установа підвищеної небезпеки . В зоопарку категорично 
забороняється:

• Заходити на територію зоопарку з тваринами . 
• Заходити на територію зоопарку в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння . 
• Годувати тварин .
• Перелазити через огорожі, ставити на них дітей .
• Кидати в вольєри сторонні предмети .
• Просовувати руки крізь грати і сітки вольєрів . 
• Фотографувати тварин зі спалахом .
• Стукати по склу вольєрів, кричати поруч з ними, дратувати тварин .
• Смітити на території зоопарку, обривати зелень з дерев, газонів, ходити по газонах .
• Заходити в зони будівництва та ремонту, а також в службові приміщення .
• Залишати дітей без нагляду .
• Залишати особисті речі без нагляду .
(Джерело: URL http://zoopark .rv .ua/index .php/ua/for-visitors/pravyla-povedinky )

Тиждень 10 (Подорож 7)
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Тиждень 11 (Подорож 8)
Знайомство з пам’ятками архітектури краю

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Про що розповідають пам’ятки архітектури?
• Які пам’ятки архітектури можна побачити у твоєму краї?
• Які пам’ятки архітектури я включив/включила б до екскурсійного маршруту твого краю? 

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Складання визначень до понять «архітектура» та «зодчий». Написання назв 
пам’яток архітектури населеного пункту/регіону. Читання та обговорення 
тексту про культову споруди населеного пункту/регіону. Складання розповіді 
про найнезвичніший будинок населеного пункту/регіону та його візуалізація. 
Створення кросворда (використання прізвища відомих архітекторів)
Мозковий штурм «Що ми називаємо пам’яткою архітектури» (Додаток 1). 
Робота з медіа. Завдання (Додаток 2). Робота з фото (Додаток 3).

Математична Складання плану-графіка виконання проєкту «Архітектура мого краю» 
(Додаток 4). 

Природнича Робота з картою (Додаток 5)

Громадянська 
та історична

Пошук відомостей про відомих архітекторів регіону та складання кросворду
Виконання проєкту «Архітектурна пам’ятка мого краю» (Додаток 8).

С о ц і а л ь н а / 
здоров’язбе-
режувальна

Міркування: представники яких професій беруть участь у будівництві у 
наш час? Складання екскурсійного маршруту для приятеля/приятельки 
по архітектурних шедеврах населеного пункту/регіону
Вправа «Наше майбутнє» (Додаток 6).

Технологічна
Моделювання з конструктора або інших матеріалів будь-якої споруди. 
Перегляд та обговорення відео «Гончарство України» (Додаток 7). Виготовлен-
ня «монеток» - дрібного гончарного посуду з пластиліну чи глини (на вибір)

Додаток 1 
Мозковий штурм «Що ми називаємо пам’яткою архітектури»
Інструкція для учителя/учительки
1 . Запишіть відповіді учнів на дошці, після чого запропонуйте згрупувати схожі та пояс-

ніть, які бувають пам’ятки архітектури . 
2 . Діти створюють відповідний кластер .

Додаток 2 
Робота з медіа. Завдання
Інструкція для учнів
1 . Знайди вебсторінку обласного Управління містобудування та архітектури .
2 . Ознайомся з переліком об’єктів культурної спадщини архітектури та містобудування . 
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3 . Які з них тобі знайомі, про які хотілося дізнатися більше? 
4 . Яка інформація вразила та чому?

Додаток 3 
Робота з фото
Інструкція для учителя/учительки
1 . Продемонструйте фотографії місцевих пам’яток архітектури та запропонуйте учням 

розповідають про них . 
2 . Якщо фотографій декілька, можна організувати роботу у групах .

Додаток 4 
Складання плану-графіка виконання проєкту «Архітектура мого краю»
Інструкція для учнів
Плануючи свою роботу над проєктом «Архітектурна пам’ятка мого краю», розподіли свій 

час за календарем та годинником та визнач скільки всього часу тобі потрібно на виконання 
проєктної роботи . 

Додаток 5 
Робота з картою
Інструкція для учнів
1 . Розглянь карту ґрунтів України . Які з них переважають у вашому краю? Який висновок мож-

на зробити з того, що четверта частина всіх чорноземів нашої планети міститься в Україні?
2 . Створіть хмаринку слів «Рослини мого краю» або «Тварини мого краю» за допомогою 

Мentimetr .
(Джерело: URL http://zmiiv .top/biblioteka/karta-gruntiv-ukrajini-u-garnij-yakosti )

Додаток 6
Вправа «Наше майбутнє»
Інструкція для учителя/учительки
1 . Введіть поняття «зміна з часом» . 
2 . Попросіть дітей згадати, коли вони були молодші і те, якими були їхні будинки і місце-

ві вулиці, і як вони змінилися . 
3 . Запитайте, чому ці речі змінилися і хто приймав рішення про те, що повинно оновлю-

ватися і як це має бути зроблено . 
4 . Коротко обговоріть один або два приклади: хто виграв від розвитку і яким чином? Що 

б вони зробили, якби вони брали участь в політиці управління?
5 . Об’єднайте у групи попросіть їх накреслити або зробити ескіз ідей для їх ідеальних 

мікрорайонів / міст майбутнього . Вони мають робити це зважаючи на власний розсуд . 
6 . Попросіть кожну групу по черзі представити свій план і розказати, звідки вони взяли свої ідеї .

Додаток 7
Перегляд та обговорення відео «Гончарство України»
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=OkgLiP1KTIk )
Додаток 8
Виконання проєкту «Архітектурна пам’ятка мого краю»
Інструкція для учителя/учительки
Запропонуйте учням індивідуально/в парах/в групах створити проект (він може бути дов-

готривалим) за планом: назва, відомості про час та історію створення, стан збереження, дже-
рело інформації (як учень/-иця дізнався/-лася про неї) .

Тиждень 11 (Подорож 8)
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Тиждень 12 (Подорож 9)
Історичні події, які зробили наш край відомим у Європі

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Якими історичними подіями відомий твій край?
• З яких країн і як саме привозили товари до нас раніше і тепер?
• Яка історична подія вплинула на життя твого краю сьогодні?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно– 
літературна

Читання та обговорення тексту про пам’ятки населеного пункту/регіону. 
Робота з мапою. Завдання: розглянь мапу та склади розповідь – детектив 
про подорож одним із відомих шляхів. Читання та обговорення вірша.
Вправа «Незакінчене речення» (Продовжи речення – Я дізнався, що…). 
Стратегія «Дивись, думай, дивуйся» (Додаток 1)

Математична
Завдання: використай наведені в тексті про відновлювальні джерела енер-
гії цифри та придумай декілька математичних задач для своїх однолітків.  
Робота над задачею (Додаток 1 п.3). Робота з таблицею (Додаток 2)

Природнича Робота з мапою (Додаток 3). Техніка «Аналіз силового поля» (Додаток 4)

Громадянська 
та історична

Завдання: намалюй на окремому аркуші, як ти уявляєш давніх скіфів. Чи-
тання та обговорення історичних фактів регіону. 
Вправа «Мій одяг» (Додаток5). Робота з медіа (Додаток 6)

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Завдання: склади розповідь про те, як заощаджують електроенергію в тво-
їй родині. 
Вправа «Справжня вартість бавовняної футболки» (Додаток 7)

Технологічна Гра «Відгадай!» (Додаток 8). Виготовлення  об’ємної фігури лева з плас-
тичних матеріалів (Додаток 9)

Додаток 1
Стратегія «Дивись, думай, дивуйся» (можна використовувати матеріали щодо 

визначних місць рідного краю).
Інструкція для учнів
1 . Прочитай текст . Розглянь фото (фото історичного архітектурно-містобудівного комплексу 

центральної частини міста з ансамблем собору святого Юра та горою Високий замок) .

У грудні 1998 року місто Львів було занесено до Списку всесвітньої культурної спадщини 
ЮНЕСКО . Під реєстраційним номером 865 тепер тут значиться історичний архітектур-
но-містобудівний комплекс центральної частини міста з ансамблем собору святого Юра 
та горою Високий замок загальною площею близько 120 гектарів . Таким чином старовин-
не місто по-праву зайняло місце поруч із Парижем, Венецією, Римом, Флоренцією та ін .
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2 . Поділись враженнями, використовуючи схем

3 . Визнач, скільки років місто Львів є всесвітньою культурною спадщиною .

Додаток 2
Робота за таблицею
Інструкція для учнів
1 . Склади та розв’яжи задачі декількома способами .
2 . Поділися результатами вирішення з однокласниками .

Історичний торго-
вельний шлях

Де проходив Скільки  
років існував

Відстань

«Із варяг у греки» Із Балтійського моря до Чорного 
моря 200 Понад  2000

Великий шовковий 
шлях

з Китаю потрапляли до Східної та 
Західної Європи, Близького Сходу, 
Північної Африки.

1700 12800

Додаток 3
Робота з мапою
Інструкція для учнів
1 . Знайди свій регіон на мапі .
2 . Назвіть корисні копалини, які тут є .
3 . Що ви про них знаєте?

Тиждень 12 (Подорож 9)
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4 . Як дізнатися більше?
5 . Складіть план свого дослідження .
 

(Джерело: URL https://cutt .ly/yRwC8a5 )

Додаток 4
Техніка «Аналіз силового поля»
Інструкція для учителя/-ельки
1 . Для проведення аналізу силового поля кожен/-на учень/-иця отримує аркуш у фор-

маті A4 із висловом «Україні треба збільшити видобуток вугілля» та записують свої 
аргументи у дві колонки: одна колонка з відповідями – «за», інша – «проти» .

2 . У рамках спільної дискусії учні/-ениці роблять висновки .

Додаток 5
Вправа «Мій одяг»
Інструкція для учителя/учительки
1 . Запропонуйте дітям подивитися на ярлики на їх одязі, аби дізнатися, де вони були 

виготовлені .
2 . Занотуйте місця виробництва одягу на фліпчарті, або на дошці, або позначте на мапі .
3 . Обговоріть отриману інформацію за питаннями:

 – Як цей одяг з’явився у вас?
 – Що допомогло йому з’явитися у вас?
 – Про що це говорить?

4 . Зверніть увагу дітей на  торгівлю та транспортні засоби та їх значення .
5 . Дайте поняття глобалізації та обговоріть значення глобалізації .
Глобаліза́ція (англ. globalization) — процес всесвітньої економічної, політичної та куль-

турної інтеграції та уніфікації. У ширшому розумінні — перетворення певного явища на 
планетарне, таке, що стосується всієї Землі.

(Джерело: URL https://cutt .ly/gRwVo3P )
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Додаток 6
Робота з медіа
Інструкція для учнів
1 . Переглянь відеоролик в YouTubе «30 років Незалежності» про свою область . 
2 . Завдання: визнач, про які історичні події, що зробили твій край відомим, говорилось . 

Які пам‘ятки історії й культури рідної місцевості ти побачив?
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=LUOAI9RZ8cI )

Додаток 7
Вправа «Справжня вартість бавовняної футболки»
Інструкція для учителя/учительки
1 . Почніть з опитування учнів щодо ціни їх футболок та визначте середню ціну . 
2 . Запропонуйте  обговорити у малих групах всі етапи виробничого процесу, починаючи 

з вирощування бавовни і до продажу виробу у магазині . 
3 . Всі разом порівняйте зроблені переліки та зробіть один загальний .
4 . Зачитайте інформаційний лист та запропонуйте прокоментувати його .

Справжня вартість бавовняної футболки
 – Використання води: 2,157 літрів (45% використовується на іригацію) .
 – Використання енергії: 8 кіловат-годин (28,800,000 Джоулів) електрики для прядиль-

них та швацьких машин, 41,6–110 літрів палива для морських та автоперевезень .
 – Транспортні відстані: 8,851–15,128+ км .
 – Газовиділення: NOx, CO, CO2, (парникові гази) SO2 N2O, летючі компоненти .
 – Токсини: 1–3 г пестицидів, дизельних вихлопних газів, тяжких металів (барвників) .
 – Вартість імпорту: 0,44–0,77 євро .

5 . Якщо ви бажаєте позначити вартість у вимірі вуглецевого сліду, скористайтеся роз-
рахунками Екометріка (Ecometrica), яка виконала оцінювання щодо викидів вуглекис-
лого газу, частка яких припадає на одяг . 

6 . Зайдіть на www .ecometrica .co .uk та дізнайтеся за пошуком «Таблиця даних про одяг» . 
7 . Потім переходьте до колективного обговорення питань, що висвітлюються у наданій 

інформації, наприклад, використання ресурсів (води та палива), шкода, яку пестици-
ди та інші токсини завдають навколишньому середовищу, та наслідки глобалізації .

(Джерело: URL Earth Intelligence Network, http://true-cost .re-configure .org/, http://forum .
re-configure .org )

Додаток 8
Гра «Відгадай»
Інструкція для учителя/учителька
Варіант 1 . Зачитайте характеристики казкових героїв, а учні відгадують, хто це . 
Варіант 2 . Зачитайте характеристики пластичних матеріалів, а учні відгадують що це . Так 

можливо обрати виріб та матеріал, з якого його виготовляти, утворити групи для виготовлення 
виробів з подальшим ілюструванням сюжетів .

Додаток 9
Виготовлення  об’ємної фігури лева/іншої тварини – символа рідного краю/мі-

ста/села тощо з пластичних матеріалів
(Джерело: URL https://vseosvita .ua/library/lev-z-plastilinu-4-klas-399885 .html )

Тиждень 12 (Подорож 9)
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Тиждень 13 (Подорож 10)
Наші співвітчизники / співвітчизниці та знамениті особистості, які уславили край

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Що означає «бути знаменитим»?
• Яких твоїх славетних земляків знають далеко за межами України? Чому?
• Яка знаменита постать є для тебе прикладом для наслідування?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно– 
літературна

Створення визначення понять «історична особистість», «громадянська ді-
яльність». Читання та обговорення уривку вірша О. Олеся про князя Святос-
лава. Завдання: подумай та вислови думку про те, чому князя Святослава 
називали «Хоробрий». Підготовка інформаційного повідомлення про знаме-
нитих людей регіону (підготовка медіапрезентації та її представлення)
Робота з відео (Додаток 1). Вправа «Детективи» (Додаток 7). 

Математична Дослідження «Зустріч відомих співвітчизників/-иць» (Додаток 2). Завдан-
ня «Мій карбоновий слід» (Додаток 13)

Природнича Робота у групах (Додаток 3). Створення плану місцевості (Додаток 8). 
Вправа «Я - архітектор» (Додаток 9). Гра «Дерева, люди, СО2» (Додаток 11)

Громадянська 
та історична

Читання та обговорення історичних фактів відомих співвітчизників краю/
регіону. Проведення інтерв’ю з рідними про їх родичів та предків щодо їх 
участі у житті громади. Завдання: подумай, якій особистості або події ти 
хотів/-ла б поставити пам’ятник у твоєму населеному пункті. 
Робота з мапою «Видатні постаті» (Додаток 4). Гра «Історичні джерела» 
(Додаток 10)

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Обговорення моральних правил Олекси Івановича Тихого «Для чого я 
живу?». Завдання: поміркуй та напиши, ким би ти хотів/ла б стати у май-
бутньому і як прославити свій край.
Вправа «Героїні та герої» (Додаток 5). Гра «Світ у 2050 році» (Додаток 12)

Технологічна Виготовлення виробу за запропонованим зразком (Додаток 6)

Додаток 1
Робота з відео
Інструкція для учнів
1 . Переглянь відео «День Державного прапора в різних куточках України»/
2 . Подумай на відповідями на такі запитання: 

 – Хто представляв твою область на урочистостях?
 – Що ти знаєш про цю людину?
 – Кого називають знаменитостями? 

(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=h_g-8nGHMkA )
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Додаток 2
Дослідження «Зустріч відомих співвітчизників/-иць» 
Інструкція для учнів/-ениць
Проводячи дослідження  про видатних співвітчизників/-иць рідного краю, визнач, хто з них 

були сучасниками (жили в одну епоху, чи могли зустрітись, якщо так, то де і коли) .

Додаток 3
Робота в групах
Інструкція для учнів/-ениць
1 . Склади листи юного мандрівника жителям свого краю, використовуючи умовні позна-

чення . 
2 . У групах спочатку складіть листи, потім обміняйтеся і прочитайте їх .

Додаток 4
Робота з мапою «Видатні постаті»
Інструкція для учнів/-ениць
1 . Розглянь  мапу .
2 . Назви знаменитих особистостей, які уславили  твій край . 
3 . Знайди про них інформацію за допомогою сервісу https://nv .ua/ukr/project/istoria-100-

vydayushchikhsya-l-40004783 .html 
4 . Ким би ти доповнив/-ла цей список? Анонсуй своє дослідження за зразком анонсу 

книжки журналістки Уляни Скицької —«#НАШІ на карті світу» (див . нижче) .

Додаток 5
Вправа «Героїні та герої» 
Інструкція для учителя/учительки
1 . Дайте учням/-ицям 5 хвилин подумати, які із знаменитих співвітчизників чи співвітчиз-

ниць (з історії або сьогодення) викликають у них найбільше захоплення . 
2 . Запропонуйте написати  ключові слова  характеристик, які у них асоціюються з герої-

нями у правій колонці аркуша, а з героями в лівому . 
3 . Тепер запропонуйте об’єднатися у групи і обговорити вибір кожного стосовно героїв 

та героїнь . 
4 . Обговоріть разом, у чому схожість і відмінність між двома переліками характеристик .

Книжка журналістки Уляни Скицької — «#НАШІ на карті світу» - про людей, 
яких визнав увесь світ, які змінили хід історії, чиї досягнення дивують і вража-
ють . Серед героїв книжки є добре знані Іван Пулюй, Соломія Крушельницька, 
Енді Воргол, Софія Яблонська, Казимир Малевич, Ігор Сікорський, Марія При-
маченко . А є й ті, хто стане для читачів справжнім відкриттям: оскароносний 
мультиплікатор студії «Дісней» Володимир Титла; талановитий генетик, який 
розвинув теорію Дарвіна, Теодозій Добжанський; вчений-математик, чиї роз-
робки лягли в основу першого у світі комп’ютера, Михайло Кравчук; донька 
львівського банкіра, яка винайшла принцип роботи Wi-Fi, Геді Ламар; леген-
дарний воротар NHL Террі Савчук; харків’янин, який розшифрував писемність 
майя, Юрій Кнорозов .

(Джерело: URL https://cutt .ly/rRw7b0m )

Тиждень 13 (Подорож 10)
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Додаток 6
Виготовлення виробу за запропонованим зразком
Інструкція для учнів/-ениць
1 . Переглянь відео . 
2 . Який виріб тобі сподобався? 
3 . А може у тебе виникла особиста ідея? Тоді запропонуй її .
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=jwfzgLr-MjE )

Додаток 7
Вправа «Детективи»
Інструкція для учнів/-ениць
1 . Утвори з однокласниками групу по 4-6 осіб .
2 . Оберіть знамениту постать, яка є для вас прикладом для наслідування і спільно 

сформулюйте не більше як три питання, щодо яких хотіла б одержати більше інфор-
мації, ідей чи думок .

3 . Оберіть одну особу, котра буде детективом, якого найняли всі інші члени групи . 
Завдання детектива полягає в пошуку відповідей на поставлені запитання . Інші учас-
ники в групі стають експертами; їхнім завданням буде запропонувати детективам з 
інших груп відповіді на їхні запитання .

4 . Детектив кожної групи спілкується з експертами з інших груп, ставить запитання і 
занотовує одержані на них відповіді . Через п’ять хвилин детективи переходять, руха-
ючись за годинниковою стрілкою до наступної групи, і повторюють процес . 

5 . Після того як детективи поспілкувалися з усіма групами, вони повертаються до своєї 
групи і надають їй отримані відповіді . 

6 . Під час заключного загального обговорення кожна група представляє обрану особу .

Додаток 8
Створення плану місцевості
Інструкція для учнів/-ениць
1 . Переглянь відео «План місцевості»
2 . Накресли план своєї місцевості (об’єкти обери самостійно), використовуючи умовні 

позначки .
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=iWIhgTl5NzM )

Додаток 9
Вправа «Архітектор»
Інструкція для учнів/-ениць
Уяви себе архітектором, який хоче побудувати незвичайну споруду . Якою вона буде? 

Придумай для неї умовне позначення та намалюй її .

Додаток 10
Гра «Історичні джерела»
Інструкція для учнів/-ениць
Пограй та скажи, які джерела використовують історики у своїх дослідженнях та якими із 

них можеш скористатися ти .
(Джерело: URL https://learningapps .org/display?v=pvsars0ek17 )
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Додаток 11
Гра «Дерева, люди, СО2»
Інструкція для учителя/-ьки
1 . Прокресліть або позначте на підлозі лінію для визначення меж дії груп . 
2 . Учні/-ениці утворюють дві групи і стають з обох боків лінії обличчям один до 

одного .
3 . Кожен/-на учень/-иця потайки обирає у кожному райунжі одну з трьох ролей: «люди», 

«дерева», «СО2» . 
4 . Після подачі сигналу вони «демонструють» свої ролі опонентові/-ам:

«Дерева»: піднімають руки над головою і рухають ними. «Дерева» сильніші за «СО2» 
(бо поглинають його).

«Люди»: вирубують «дерево» сокирою. «Люди» сильніші за «дерева» (бо можуть виру-
бати їх).

«СО2»: піднімаються з поверхні землі в атмосферу (робить стрибок, широко розвівши 
в сторони руки та ноги). «СО2» сильніший за людей (бо спричиняє зміну клімату).

5 . Гравці, роль яких «перемагає» роль опонента, з кожним раундом на один крок 
відтісняють їх до протилежної частини кімнати чи майданчика . Якщо вони оби-
два вибрали одну роль, вони мають повернутися назад до лінії і знову вибрати 
ролі . Якщо один з гравців дійшов до межі ігрового майданчика – він переходить 
до іншої групи . 

(Джерело: URL https://ucn .org .ua/?p=5468 )

Додаток 12
Гра «Світ у 2050 році»
Інструкція для учителя/-ьки
1 . Учні/-ениці об’єднуються у групи . Завдання – знайти інформацію про те, яким 

буде світ у 2050 році, та створити картки (на одній картці – одне твердження 
про зміни у 2050 році) . 

2 . Далі зберіть картки, перемішайте їх .
3 . Учні по черзі обирають та читають картки . Потім висловлюються, починаючи фразою 

«Коли мені виповниться … років, то…» . І дають відповідь на запитання «Як це вплине 
на моє життя?»

Додаток 13
Завдання «Мій карбоновий слід»
Інструкція для учителя/-ьки
1 . Наголосіть, що дуже складно виміряти обсяг парникових газів від конкретного виду 

діяльності, тому й визначити пріоритет діяльності важко . Однак краще мати хоч при-
близну оцінку викидів, ніж взагалі не думати про карбоновий слід речей і дій . Пові-

Тиждень 13 (Подорож 10)
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домте учням/-еницям, що ми можемо і повинні зменшувати свій карбоновий слід за 
допомогою індивідуальних дій і виборів .

Один пошук в Інтернеті від 0,7 до 4,5 г СО2е в залежності від енергоефективності 
комп’ютера

Сушіння рук 10 г СО2е при використанні одного паперового рушника;
20 г СО2е при використанні стандартної електросушарки.

Пластиковий пакет
10 г СО2е для звичайного одноразового пакета із супермарке-
ту. Якщо ти береш по одному пакету 5 разів на тиждень, за рік 
це дорівнює сліду одного чізбургера

Кип’ятіння одного літра 
води 70 г СО2е у разі використання електрочайника

Яблуко 80 г СО2е в середньому, якщо вживати іноді місцеві та сезонні 
плоди, іноді імпортні

Банан

80 г СО2е  - зовсім непогано, оскільки вони вирощуються у 
природному сонячному освітленні, транспортуються мор-
ським транспортом та не потребують багато упаковки, бо ма-
ють власну шкірку.

Один кілометр автобусом 75 г СО2е  звичайним міським автобусом
Один кілометр потягом 75 г СО2е  звичайним міжміським потягом

Півлітрова пляшка води 160 г СО2е  в середньому, при цьому 80 г СО2е  припадає лише 
на пластик

Прийняти душ 500 г СО2е  за 6 хвилин у звичайному душі
1 кг сміття 700 г СО2е  на вміст середнього сміттєвого відра
Один кілометр автомо-
білем 355 г СО2е  в середньому

Вегетаріанська страва 1 кг СО2е  
Чізбургер 2,5 кг СО2е  
Пара джинсів 6 кг СО2е  
1 кг помідорів 9,1 кг СО2е  в середньому

Використання мобіль-
ного

1250 кг СО2е  на рік за умови використання телефону протя-
гом однієї години на день; 47 кг на рік, якщо телефон вико-
ристовується менше 2 хвилин на день.

2 . Попросіть учнів обчислити свій «карбоновий слід», підсумовуючи СО2е  своїх дій за 
один день .

3 . Обговоріть колективно результат, наголошуючи на тому, що необхідно корегувати 
власні дії з метою запобігання змінам клімату .
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Тиждень 14 (Подорож 11)
Спортсмени і рекорди. Спорт у нашому житті

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Якими українськими спортсменами/спортсменками ти особливо пишаєшся? Чому?
• Які спортивні рекорди тобі відомі?
• Як організувати спортивне свято твого класу?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Відгадування загадок. Читання та обговорення віршів П’єра де Кубертена 
«О спорт! Ти – мир!», «О спорт! Ти - насолода». Складання сиквейну на 
тему «Спорт». Читання та обговорення тексту про Олімпійські ігри. На-
писання есе на тему «Якими українськими спортсменами ти пишаєшся?»
Робота з фотографіями (Додаток 1). Техніка «Крісло автора» (Додаток 8). 
Створення колажу про відомого/-у спортсмена/-ку (Додаток 9). Написання 
листа собі (Додаток 11)

Математична Розв’язування задач (Додаток 2). Складання та обчислення задач за наве-
деними даними (Додаток 10)

Природнича Перегляд та обговорення відео «Організм людини», «Цікаві факти про тіло 
людини для дітей» (Додаток 3). Вправа «Факти і судження» (Додаток 12)

Громадянська 
та історична

Обговорення фактів та історій про відомих спортсменів краю/регіону. Ві-
кторина з теми «Спорт»
Вправа «Спорт для всіх» (Додаток 4) 

С о ц і а л ь н а / 
здоров’язбе-
режувальна

Створення асоціативного куща до слова «Спорт». Обговорення спортивних 
рекордів відомих спортсменів. Дискусія: чи хотів/-ла б ти встановити ? Ви-
конання вправ «Пробудження» та «Вулкан». 
Вправа «Павутина життя» (Додаток 5) 

Технологічна

Відгадування загадок про професії (Додаток 6). Дискусія на тему «Чи бу-
вають професії тільки чоловічі або тільки жіночі?» Гра «Про що розкаже 
готовий виріб?» (Додаток 7). Виготовлення кубку / медалі для чемпіонів з 
улюбленого виду спорту за власним бажанням.

Додаток 1
Робота з фото
Інструкція для учителя/-ьки
1 . Підготуйте інформацію про відомих спортсменів/-ок регіону/краю . Це можуть бути як 

представники старшого покоління спортсменів, так і ті, хто завоював медалі за часів 
незалежності України від 1991 року .  

2 . Проведіть «Крісло автора» . Запропонуйте дітям переглянути фотографії олімпій-
ських чемпіонів/ок - уроженців/ок  регіону, коментуючи їх . 

Тиждень 14 (Подорож 11)
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3 . Діти відповідають на запитання  «Які почуття викликала інформація?» .
4 . Діти роблять колективний колаж, пишуть синквейн про одного із спортсменів . 

Додаток 2
Розв’язування задач
Інструкція для учнів/-ениць
1 . Розв’яжи запропоновані задачі .
2 . Склади власні задачі, використовуючи колаж .
3 . Якщо тобі бракує інформації, то знайди її в мережі Інтернет .

Скільки років в українських школах займаються фізкультурою, якщо до програми 
навчальних закладів Києва були введені заняття з гімнастики у 1855 році?

Участь українців у світовому олімпійському русі започаткована ще в 1884 році. Тоді 
українець, 56-річний генерал Олексій Бутовський, уродженець с. П’ятиборець на Пол-
тавщині, став одним із фундаторів олімпійського руху. Скільки років тому це було?

Скільки часу протримався рекорд Сергія Бубки (21 лютого 1993 року), якщо 15 лю-
того 2014 року   його перевершив   французький легкоатлет Рено Лавіллені? ( 20 
років, 359 днів або 7 664 дні)

Додаток 3
Перегляд та обговорення відео «Організм людини», «Цікаві факти про тіло лю-

дини для дітей»
Інструкція для учнів/-ениць
1 . Переглянь відео .
2 . Об’єднайтеся в групи .
3 . У групах обговоріть, що дізнались нового з відео, що вже знали, яку додаткову інфор-

мацію з теми можете надати? 
4 . Ось ще декілька цікавих фактів про наше тіло (перегляд відео «Цікаві факти про тіло 

людини для дітей» .
5 . Обміняйтесь інформацією, які ви записали, з учасниками інших груп . 
(Джерело: URL https://cutt .ly/kReT3fm )
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=PdibUMm1uh4 )

Додаток 4
Вправа «Спорт для всіх» 
Інструкція для учителя/-ьки
1 . Повідомте учнів/-ениць про Всесвітній день змагань і поясніть, що завдання полягає 

у винаході нової гри в кращих традиціях спорту для всіх .
2 . Об’єднайте дітей у групи, кожна з яких складатиме правила гри та презентує їх . 
3 . Обговоріть результат за питаннями: 

 – Як ви справилися із складанням правил гри? 
 – Які фактори ви брали до уваги? 
 – На які компроміси ви мали піти, розробляючи гру, щоб ви могли з повним правом ска-

зати, що це був спорт для всіх? 
 – Як ви гадаєте, як це бути молодим і недієздатним ?
 –  З якими особливими труднощами ви б стикнулися? 
 – Чи можете ви пограти у створену гру усі разом?
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Додаток 5
Вправа «Павутина життя» 
Інструкція для учителя/-ьки
1 . Попросіть учнів/-ениць стати в коло . 
2 . Поясніть, що вони мають побудувати модель павутини життя . 
3 . Ви починаєте . Тримайте клубок ниток в руках і називайте активність чи вид спорту та 

його вплив на здоров’я людини (коли я бігаю, то зміцнюю свої м’язи) .
4 . Тримайте кінець нитки в руках і кидайте моток комусь із дітей . Він/вона хапає його . 

Тепер утворилася пряма лінія між вами двома . 
5 . Продовжуйте гру, так щоб нитка проходила крізь коло, поки не утворите павутину, яка 

представляє «павутину життя» . 
6 . Тепер попросіть дітей по черзі навести приклад того, що є шкідливим для цієї паву-

тини життя (коли я «зависаю» у комп’ютері, у мене псується зір) .  Коли  говорять про 
це, то виплутуються із нитки . 

7 . Коли всі висловляться, попросіть дітей подивитися на заплутані нитки, які просто ва-
ляються на підлозі . Скажіть їм, що таким буде їх здоров’я, якщо ми  не будемо займа-
тися фізичними активностями . Підкресліть важливість фізичної активності протягом 
різних періодів життя . 

Додаток 6
Відгадування загадок про професії
(Джерело: URL  http://kazkar .info/ua/zagadki_pro_profes/)

Він, як лікар Айболить,
Знає що і де болить,
Кличуть фермер і свинар,
— Порятуй… ВЕТЕРИНАР!

Він навчить Твого собаку
Як прогнати розбишаку,
Не страшний вже буде ворог,
Коли учить пса… КІНОЛОГ .

Зникло світло, що робити?
По кімнаті як ходити?
Мама каже: «Без істерик,
Допоможе нам… ЕЛЕКТРИК» .

Хто людей з біди рятує
І хвороби всі лікує -
Призначає процедури
І таблетки, і мікстури? ЛІКАР

Хоче знати дітвора
Звідки виросла гора,
Таємниці зніме полог
Мандрівник-герой… ГЕОЛОГ .

У кафе чи ресторані
Допоможе пану й пані,
Страв обрати варіант
Пособить… ОФІЦІАНТ .

Він закони добре знає,
Помилку відраз впізнає,
Будь-який важливий лист
Враз напише вам… ЮРИСТ .

Як прикрасу оновити?
Треба майстра попросити!
Сяє перстень краще зір!
Допоміг нам… ЮВЕЛІР .

Він дізнається для нас
Про Китай і про Канзас,
Про найдовший в світі міст
Розповість нам… ЖУРНАЛІСТ .

Як рубанком дошку чистить,
Летить стружка золотиста .
З-під рук майстра той-же колір .
Як цей майстер зветься? . . СТОЛЯР

Тиждень 14 (Подорож 11)
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Всім відомо, що давно
Люди винайшли кіно,
Слід вам знати, що тепер,
Головний там… РЕЖИСЕР .

Судно, скарб, людей, печери…
В мулі залишки галери…
Відшукає все це враз
Під водою . . . ВОДОЛАЗ .

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

Він з комп’ютером на ТИ,
Розумніших не знайти,
Віртуальний творить міст
Диво-майстер… ПРОГРАМІСТ .

Літаком керує вправно
Коли навіть в небі хмарно,
Посміхається з висот
Найхоробріший… ПІЛОТ .

Професії (це кожен знає)
Важливішої немає!
Він — наставник і навчитель,
Мудрий, приязний… УЧИТЕЛЬ .

Додаток 7 
Гра «Про що розкаже готовий виріб?» 
Інструкція для учителя/-ьки
1 . Продемонструйте готовий виріб, а діти називають, люди яких професій були задіяні 

у його виготовленні
2 . Організуйте роботу у групах для створення реклами виробу .

Додаток 8
Техніка «Крісло автора»
Інструкція для учителя/-ьки
Проведіть «Крісло автора» . Запропонуйте дітям переглянути фотографії олімпійських 

чемпіонів/ок - уроженців/ок  регіону, коментуючи їх .

Додаток 9
Створення колажу про відомого/-у спортсмена/-ку
Інструкція для учителя/-ьки
Запропонуйте учням/-ицям створити колективний колаж або плакат про одного із спортс-

менів та представляють роботу . Для цього можете використати онлайн-інструмент, напри-
клад  ThingLink . Або радимо використовувати папір, маркери, фарби, клей, стікери тощо для 
створення спільного продукту .

Додаток 10
Складання та обчислення задач за наведеними даними
Інструкція для учнів/-ениць
1 . Прочитай факти про різні види спорту

ХОКЕЙ
Європейський хокейний майданчик має форму прямокутника розміром 60-61 м в 

довжину і 29-30 м в ширину . Кути майданчика повинні бути заокруглені дугою кола 
радіусом від 7 м до 8,5 м .
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КЕРЛІНГ
Майданчик для керлінгу має форму прямокутника довжиною 44,5 м і шириною 4,32 

м . Камінь (шайба) має циліндричну форму (з деяким переходом в тор) . Будинок являє 
собою 4 концентричні кола . Завдання кожної команди – поставити, як можна більше 
своїх каменів в будинок .

2 . За отриманою інформацією склади задачі та розв’яжи їх .
3 . Обговори з однокласником чи однокласницею, яке значення відіграє математика у 

спорті?

Додаток 11
Написання листа собі
Діти пишуть лист самому собі, в якому вони описують, як впливають заняття спортом і 

здоровий спосіб життя на їх організм  і що вони хотіли б застосувати у своєму житті .

Додаток 12
Вправа «Факти і судження»
Інструкція для учнів/учениць
1 . Прочитайте твердження нижче .

 – Такі спортивні заняття як біг, плавання, катання на велосипеді та кардіотренуван-
ня поліпшують роботу органів дихання.

 – При фізичних навантаженнях покращується обмін речовин, він стає краще реагува-
ти на кількість цукру та інших речовин у крові.

 – В результаті регулярних фізичних тренувань в організмі людини збільшується кіль-
кість еритроцитів та рівень лімфовузлів, які відповідають за нейтралізацію шкід-
ливих факторів. Тобто покращується імунітет і організм буде краще захищеним.

 – Спорт – це ще і відмінний настрій, високий життєвий тонус і надзвичайний ду-
шевний підйом, і це прекрасна основа для прагнення до успіху, нових звершень 
та плідної праці. 

2 . Визначте, які з них є судженнями, а які фактами .
3 . Поміркуй, як перетворити судження на факт .

Тиждень 14 (Подорож 11)
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Тиждень 15 (Подорож 12)
Відомі вчені та винахідники нашого краю

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Чи може та сама людина бути і винахідником(-цею), і дослідником(-цею), і майстром(-и-

нею)? Чому?
• Які винахідники та дослідники прославили твій край?
• У якій галузі ти міг/могла б стати винахідником/винахідницею?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Обговорення розуміння визначень «дослідник», «винахідник». Складання 
ряду асоціацій до слів «відкриття», «вчений», «майстер». Робота в групах. 
Завдання: зробіть журналістське повідомлення про винаходи дітей: ба-
тут, снігохід, пластилін.
Вправа «Незакінчене речення»:  продовжіть речення: «Я хочу подякувати 
за винахід …»

Математична Визначення відсотків від числа (Розв’язування життєвих ситуацій) (Дода-
ток 1)

Природнича Обговорення інформації про видатного бактеріолога Володимира Хавкіна 
(Додаток 2)

Громадянська 
та історична

Знайомство з відомими винахідниками краю/регіону. Міркування: 
якщо людина отримує прибуток із використання власних винаходів, 
то чи повинна вона нести відповідальність за шкоду, заподіяну своїми 
винаходами та відкриттями? Обговорення кроків для захисту власних 
винаходів. 
Вправа «Моя інтелектуальна власність» (Додаток 3) 

С о ц і а л ь н а / 
здоров’язбе-
режувальна

Вправа «Бажане майбутнє» (Додаток 4) 

Технологічна Прикрашання ялинки до свят. Перегляд та обговорення відео «Як зробити 
об’ємну ялинку з паперу» (Додаток 5)

Додаток 1
Визначення відсотків від числа (Розв’язування життєвих ситуацій)
Інструкція для учнів/-ениць
Використовуючи інформацію за покликаннямм (Джерело: URL https://cutt .ly/WRrewBs), 

визначте кількість відомих українських винахідників та їхній відсоток від кількості вказаних 
людей .
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Додаток 2
Обговорення інформації про видатного бактеріолога Володимира Хавкіна (або 

іншу відому особистість, яка зазначена в регіональному зошиті)
Інструкція для учнів/-ениць
1 . Прочитай інформацію про видатного бактеріолога Володимира Хавкіна .
2 . Поміркуй, що було б з людством без його винаходу?
(Джерело: URL https://cutt .ly/cRrtC8T)

Додаток 3
Вправа «Моя інтелектуальна власність»
Інструкція для учителя/учительки
1 . Продемонструйте учням чистий зошит і поясніть, що, окрім людини, яка його придба-

ла, він є власністю виробника (зображення на обгортці та дизайн) . Навіть після ку-
півлі зошита людиною дизайн та малюнки залишаються інтелектуальною власністю 
виробника . 

2 . Попросіть дітей розглянути їх власні зошити, в якому вони писали . Запропонуйте їм 
пригадати, скільки праці і часу було вкладено у вивчення кожної теми . Зверніть увагу 
дітей на обгортку – там написані їх імена та прізвища – це як інформація про вироб-
ника . 

3 . Поясніть, що все що написано дітьми в зошиті – це їх інтелектуальна власність . 
4 . Обговоріть з дітьми твердження «Мої думки – моя інтелектуальна власність» . 
5 . За необхідністю поясніть, що інтелектуальна власність – це результат інтелектуаль-

ної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника та інше) або 
кількох осіб .

Додаток 4
Вправа «Бажане майбутнє» 
Інструкція для учителя/-ельки
1 . Об’єднайте дітей у групи . 
2 . Запропонуйте їм поміркувати над тим, які зміни, спричинені діями людей у соціально-

му (1 група), культурному (2 група), економічному (3 група) житті, повинні відбутися та 
які винаходи для цього потрібні . 

3 . Презентація  результатів роботи груп . 

Додаток 5
Прикрашання ялинки до свят. Перегляд та обговорення відео «Як зробити об’єм-

ну ялинку з паперу»
Інструкція для учнів: Переглянь відео, зроби ялинку та прикрась її .
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=eW65eOrAh5I)

Тиждень 15 (Подорож 12)
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Тижні 16-17 (Подорож 13)
Підприємництво й торгівля.  

Народні майстри / майстрині та підприємці / підприємниці краю

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Яких народних майстрів/майстринь твого краю ти знаєш?
• Яку бізнес-справу люди вважають успішною?
• Які сучасні успішні підприємства твого краю тобі відомі?
• Які підприємства минулого варто було б відновити?
• Яких закладів чи підприємств бракує у твоєму регіоні?
• Менеджер/менеджерка та підприємець/підприємиця: у чому між ними різниця?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Робота із значенням слів «майстер/майстриня» та «підприємець/підпри-
ємиця». Читання і обговорення тексту про майстрів декоративно-ужит-
кового мистецтва. Читання і обговорення тексту про розвиток ремесел 
та просвітництво мого краю. Створення повідомлення, наприклад «Під-
приємці-меноніти мого краю». Робота із тлумаченням слів «бізнес», «по-
треба», «прибуток», «підприємницька діяльність». Складання «Словника 
бізнесмена». Складання кросворду про підприємства краю.
Робота з текстом. Завдання: аналіз інформаційного повідомлення, добір 
синонімів/асоціацій до слова «підприємництво» (Додаток 4). Картка для 
заповнення «Якими рисами характеру, особистими якостями має володіти 
ділова людина, підприємець/підприємиця?» (Додаток 11).

Математична

Розв’язування задач. Завдання: скласти приблизний кошторис витрат на 
стартап/бізнес-ідею, підрахувати вартість матеріалів на рекламний зразок 
(Додаток 17). Практична робота. Перегляд відео «Програма Hand Made - 
Новорічні іграшки» або іншого джерела (Джерело: URL https://cutt.ly/
wRvuBOg ) 
Розв’язування задач. (Додаток 19).  

Природнича

Мапа виробів народних майстрів. Проєкт «Ремесла мого краю»/ «сусі-
да-майстер». «Де живуть герої успішних історій?»
Бесіда-міркування «Кошик ідей». «Яких закладів чи підприємств бракує в 
моєму регіоні? (Додаток 15).

Громадянська 
та історична

Створення повідомлення про колекції виробів народних майстрів у музе-
ях та на ярмарках мого краю. Проєкт «Майстри мого краю». Дослідження 
«Як спільноти розвивали економіку мого краю?». Читання і обговорення 
тексту «Моя справа/Я власник»
Завдання: Розкажи, які народні ремесла і види декоративно-ужиткового 
мистецтва ти знаєш? (Додаток 1). Перегляд та обговорення відео «Ukrainian 
folk art / Сучасні народні майстри» (Додаток 2).
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С о ц і а л ь н а / 
здоров’язбе-
режувальна

Дослідження «Речі, які мене оточують». Банк ідей «Виробництва у моїй 
місцевості». Роздум «Яку б справу я розпочав?»
Перегляд і обговорення відео «Соціальне підприємництво» (Додаток 5). 
Матеріал: питання для обговорення (Додаток 7). Перегляд відео про со-
ціальне шкільне підприємництво (Додаток 9). Мозковий штурм «Якими 
якостями має володіти або розвивати у собі підприємець/підприємиця?» 
(Додаток 10). Проблемне питання: «У чому різниця між менеджером/ ме-
неджеркою та підприємцем/ підприємицею?» (Додаток 12). Матеріал «Як 
розпочати свою справу? Стартап» (Додаток 13). Бесіда-міркування «Кошик 
ідей. Як витратити зароблені або подаровані гроші?». (Додаток 20).

Технологічна

Дослідження «Професія «Підприємець»: якості та вміння. Створення ло-
готипу власної справи.
Перегляд і обговорення відео «Підприємці – це… Професія словами ді-
тей» (Додаток 3). Практична робота «Мій стартап/фестиваль стартапів» 
(Додаток 16). Практична робота «Створення логотипа, емблеми власної 
справи, бізнесу» (Додаток 18).

Додаток 1 
Завдання: Розкажи, які народні ремесла і види декоративно-ужиткового мисте-

цтва ти знаєш? 
(Джерело: URL https://cutt .ly/bRvifh7)

Додаток 2 
Перегляд та обговорення відео «Ukrainian folk art / Сучасні народні майстри» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/hRvii86) 
Інструкція для учнів/-ениць
Переглянь відео та назви, які із згаданих ремесел зустрічаються у твоїй місцевості . Яких 

майстрів, можливо, ти знаєш особисто? Якими їх виробами користуєшся? 
Матеріал для вчителя
(Джерело: URL Українські народні майстри - http://surl .li/alqme)
(Джерело: URL Національні творчі спілки http://surl .li/alqmf)

Додаток 3 
Перегляд та обговорення відео «Підприємці – це… Професія словами дітей» 
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=cB6t0DlF0gg)

Додаток 4
Робота з текстом 
Інструкція для учителя/-ельки
Це завдання спрямоване на аналіз інформаційного повідомлення, добір синонімів/асоці-

ацій до слова «підприємництво» .

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність — самостійна, ініціативна, систематична, 
на власний ризик, господарська діяльність задля досягнення економічних і соціальних 
результатів та одержання прибутку . Підприємці, це люди зайняті підприємництвом .
Слід зазначити, що в Україні терміни «бізнес» і «підприємництво» сприймаються як 
слова-синоніми . Сутністю підприємництва є знаходження і випробування чогось но-
вого - того, чого не було раніше в структурі виробництва, в соціумі чи суспільстві .

Тижні 16-17 (Подорож 13)
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Додаток 5
Перегляд та обговорення відео «Соціальне підприємництво»
(Джерело: URL https://cutt .ly/HRvizuw) 
Інструкція для учнів/-ениць
Переглянь відео та дай відповідь на питання «Що робить підприємництво соціально спря-

мованим»?

Додаток 6
Матеріал для вчителя «Історія підприємництва» 
(Джерело: URL http://surl .li/alqmd)

Додаток 7
Матеріал: питання для обговорення

 – Яку справу люди вважають успішною? 
 – Який сучасний бізнес ви вважаєте успішним?
 – Які  сучасні успішні підприємства або підприємці нашого краю вам відомі?
 – Займатися своєю справою/бізнесом може лише доросла людина?

Додаток 8 
Матеріал для вчителя «Навіщо дітям розвивати підприємницьке мислення: без-

печні поради» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/0Rvt3Cb)

Додаток 9
Перегляд та обговорення відео про соціальне шкільне підприємництво як один із 

найефективніших методів формування в молоді та підлітків соціальної відповідаль-
ності (проєкт у Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях)

(Джерело: URL  https://www .facebook .com/SSEinUkraine)
Відео «Вирощування мікро-зелені» (Джерело: URL https://cutt .ly/URvytvO) . 
Відео «Бджолярство» (Джерело: URL https://cutt .ly/6RvyalS) . 
Відео «Друге життя речей» (Джерело: URL https://cutt .ly/sRvyxum) .

Додаток 10
Мозковий штурм «Якими якостями має володіти або розвивати у собі підприє-

мець/підприємиця?»
Шаблон для заповнення
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Додаток 11. Картка для заповнення 
Запитання для обговорення
Якими рисами характеру, особистими якостями має володіти ділова людина, підприє-

мець/підприємиця?
Матеріал для вчителя 
«Фундамент підприємництва для дітей» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/4RviEHa)
«Особистісні якості ділової людини . Яка вона - ділова людина?» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/GRvyUMU)    

(Можна в комірках або у вигляді кросворду)

П
Р В
О Т І П
Ф О Д Р
Е Л К Н А
С З О Е Р Е Ч А Ц

П І Д П Р И Є М Е Ц Ь
О О А Т А Т Д П С І О
Ш Н Т И Н І Н А Н Л В
У А Н М Т С І Т І Е И
К Л І І Н Т С І С Н Т

І С З І Ь Т Я Т І І
З Т М С Ь Ь С С
М Ь Т Т Т

Ь Ь Ь

Пошук можливостей
Винахідливість, новаторство
Здатність долати перешкоди
Оптимізм
Толерантність
Відкритість до нового досвіду

Єдність команди
Емпатія – здатність співпереживати
Чесність, правдивість 
Націленість на результат
Працьовитість, захопленість роботою

Тижні 16-17 (Подорож 13)
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Додаток 12. Проблемне питання «У чому різниця між менеджером/менеджер-
кою та підприємцем/підприємицею?» 

Матеріал для вчителя
«Хто такий менеджер і чим він займається?» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/qRvoErS)
«Різниця між підприємцем і менеджером» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/nRvsviL)
Інструкція для учнів/-ениць
Завдання – заповни таблицю

Категорії Підприємець/підприємиця Менеджер/менеджерка
Бізнес 
Роль
Фінансування
Нагорода 
Управління 
Фокус 

Категорії Підприємець/підприємиця Менеджер/менеджерка
Бізнес Створює власний бізнес Працює в чужому бізнесі
Роль Власник Найманий працівник
Фінансування Бере на себе фінансові ризики Не бере на себе фінансові ризики
Нагорода Прибуток Зарплата 

Управління Керує бізнесом і залученим персо-
налом

Керує бізнесом і залученим персо-
налом

Фокус Запуск бізнесу Поточні операції/завдання

Додаток 13
Матеріал «Як розпочати свою справу? Стартап»
Матеріали для вчителя 
«Як створити стартап» (Джерело: URL https://cutt .ly/ERvyLMy)
«Що таке стартап?» (Джерело: URL  https://biznesua .com .ua/shho-take-startap/)

Старта́п (англ . startup), стартап-компанія — нещодавно створена компанія (можливо, ще 
не зареєстрована офіційно, але планує стати офіційною), що будує свій бізнес на основі 
інновацій або інноваційних технологій, не вийшла на ринок або почала на нього виходити 
і що володіє обмеженими ресурсами . Часто стартап-компанії називають «гаражними» .
Особливо часто термін «стартап» застосовується відносно інтернет-компаній та інших фірм, 
що працюють у сфері IT, проте, це поняття розповсюджується і на інші сфери діяльності .
Інновації, на основі яких будують свій бізнес стартапи, можуть бути як глобальними 
(тобто бути інноваціями у всьому світі), так і локальними (тобто, бути інновацією в ок-
ремо взятій країні, але при цьому в інших країнах ця технологія вже не є інноваційною .
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Додаток 14
Матеріали та відео для обговорення
Топ-10 українських стартапів 2017 року  (Джерело: URL https://cutt .ly/9RviZpV)
Українські стартапи 2018 року (Джерело: URL  https://cutt .ly/KRvy3i3)
8 найкращих стартапів України їдуть на найбільшу у світі виставку електроніки CES: 

хто вони і що розробляють? 
(Джерело: URL https://cutt .ly/4RvuqHO) 
14 українських проєктів потрапили в 100 найперспективніших стартапів Східної та 

Центральної Європи (Джерело: URL https://cutt .ly/TRvufG2)

Додаток 15
Бесіда-міркування «Кошик ідей»
Інструкція для учнів/-ениць
Подумай та обговори з однокласниками запитання:

 – Яких закладів чи підприємств бракує в моєму регіоні? 
 – Які підприємства минулого варто було б відновити в моїй місцевості?

Додаток 16
Практична робота «Мій стартап/фестиваль стартапів» 
Завдання для учнів/-ениць - придумати ідею стартапу, попрацювати над його назвою, про-

думати етапи реалізації . Створити логотип або емблему стартапу, презентувати ідею .

Додаток 17
Розв’язування задач
Завдання для учнів/учениць: спільно з батьками скласти приблизний кошторис витрат на 

стартап/бізнес-ідею, підрахувати вартість матеріалів на рекламний зразок .

Додаток 18
Практична робота «Створення логотипа, емблеми власної справи, бізнесу» 

«Як зробити хороший логотип: 10 головних принципів» 
(Джерело: URL  https://cutt .ly/2RvuWJq)

«Як створити логотип. Векторна графіка. (українською)» 
(Джерело: URL  https://cutt .ly/JRvuIFx)

«Як створити логотип? (2021)» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/iRvuJPj)

Додаток 19
Практична робота. Перегляд відео «Програма Hand Made - Новорічні іграшки» або 

іншого джерела
 (Джерело: URL https://cutt .ly/wRvuBOg) 

Розв’язування задач

Завдання 1 . 
Після перегляду відео скласти перелік матеріалів, потрібних для виготовлення 

новорічних прикрас, які сподобалися . Обрахувати собівартість 1 виробу (вартість ви-
тратних матеріалів на 1 товару) .

Тижні 16-17 (Подорож 13)
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Завдання 2 . 
Попередньо вивчити попит на подібні вироби і знайти потенційних покупців, по-

передньо збільшити на 20-25% доданої вартості собівартість виробу .  Дізнатися чи 
покупець погодиться придбати виріб за оголошену ціну .

Завдання 3 . 
Ризикнути і взяти участь у новорічному ярмарку . Врахувати транспортні витрати 

на доставку виробів на ярмарок: тобто збільшити кінцеву вартість виробу . (вартість 
палива розділити на кількість пропонованих товарів)

Завдання 4 . 
Прорахувати чи вистачить стартових коштів на закупівлю витратних матеріалів 

(вартість виробу помножити на кількість заявок) .

Завдання 5 . 
Продати покупцям виготовлені новорічні прикраси . Підрахувати вартість витраче-

них матеріалів та отриманих коштів . Знайти різницю .

Додаток 20
Бесіда-міркування «Кошик ідей. Як витратити зароблені або подаровані гроші?». 
Завдання: озвучити можливі варіанти поводження із заробленими/ подарованими грошима: 

 – витрати на покупку, про яку давно мріяв/мріяла,
 – заощадити для покупки у майбутньому,
 – інвестувати в майбутню ідею/навчання,
 – витратити на благодійність .

Матеріал для вчителя
Як навчити дітей заощаджувати гроші (Джерело: URL https://cutt .ly/CRvu3xw )
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Тиждень 18 (Подорож 14) 
Меценатство й милосердя

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Що таке «меценатство», «благодійність», «милосердя»?
• Чи кожна людина здатна на милосердя?
• Які живі істоти навколо тебе потребують допомоги і співчуття?
• Хто з відомих меценатів та благодійників є прикладом для тебе і чому?
• Що можна зробити у твоїй громаді, щоб допомогти нужденним або талановитим людям?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Робота із визначенням понять «меценатство» та «благодійність». Опрацю-
вання (читання і обговорення) статті «Милосердя». Обговорення ставлен-
ня до милосердя та благодійності у різних релігіях світу. Читання тексту 
про благодійників/благодійниць краю, розрізнення понять «меценат», 
«спонсор», «філантроп».
Робота з тлумаченням/уточненням значення слова «меценат» (Дода-
ток 1). Читання та міркування над віршем «Людина починається з до-
бра» (Додаток 10). Читання та міркування над віршем М.Луківа «Не 
зобидь ні старця, ні дитину» (Додаток 11). Скласти хмару слів «мило-
сердя» (Додаток 14).

Математична
Розрахувати вартість матеріалів для 1 лежачка для домашнього улюбленця 
(Додаток 189). Вправляння у розрахунку десятої частини від числа (деся-
тини) (Додаток 17).

Природнича Завдання: знайти інформацію (з різних джерел) про притулки для бездо-
мних тварин у своєму регіоні (Додаток 7).

Громадянська 
та історична

Міркування «Чому медсестру у лікарні раніше називали сестрою ми-
лосердя?», бесіда. Читання і обговорення притчі «Про хлопчика і мор-
ську зірку». Міркування «Чи кожна людина здатна на милосердний 
вчинок?». Читання і обговорення тексту про благодійників/благодій-
ниць краю.
Дослідження «Із історії походження слова «меценат» (Додаток 3). Ство-
рення повідомлення, наприклад, «Стобарвний меценат» (робота за тек-
стом «Андрій Шептицький: просвітник, що інвестував в Україну») (До-
даток 4). Робота з картками «Роль меценатства у збереженні культурної 
спадщини» (за змістом статті) (Додаток 5). 

С о ц і а л ь н а / 
здоров’язбе-
режувальна

Робота із висловлюванням Д. Донна про милосердя. Завдання: вибрати си-
туацію та написати можливі власні дії з прояву милосердя. Обговорення 
тексту про благодійників/меценатів краю. Міркування «Якби я був/була 
мером міста або головою громади …»

Тиждень 18 (Подорож 14)
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Перегляд відео з наступним міркуванням «Що таке благодійність і чому 
стати благодійником можеш саме ти?» (Додаток 6). Перегляд відео «Що 
таке милосердя? В гостях у Добрячка» (Додаток 12). Міркування на тему 
«Сестра медична: раніше і зараз» (Додаток 15). Проведення опитування 
«Сестри милосердя поруч з нами» (Додаток 16). Створення кросворду 
«Меценатство і милосердя» (Додаток 19).

Технологічна Перегляд відео та виготовлення виробу «Лежачок для собаки/котика» із 
вторинних матеріалів (старого светра хозяїна) (Додаток 18).

Додаток 1
Робота з тлумаченням/уточненням значення слова «меценат»
Завдання для учнів/-ениць: порівняти значення слова, яке дане в зошиті та пропонованих . 

Мецена́т - багатий покровитель наук і мистецтв, особа, що безкорисливо матеріаль-
но підтримує розвиток культури, освіти, та будь-які інші аспекти гуманітарної сфери . 
Слово походить від знаменитого прізвища римського багатія Мецената, котрий допо-
магав митцям .
Меценатство - добровільна безкорислива діяльність особи у матеріальній, фінансо-
вій та іншій підтримці набувачів благодійної допомоги . Меценатство розповсюджуєть-
ся на фінансову підтримку закладів культури і освіти, заснування нових театрів, гале-
рей мистецтва, нових навчальних закладів, підтримку мистецької діяльності акторів, 
поетів, художників тощо .

Додаток 2
Матеріал для вчителя 
«Меценатство»
(Джерело: URL https://cutt .ly/eRY4AHH )
«Видатні, відомі українські меценати» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/9RY2P5j ) 
«Українські меценати і благодійники Українські меценати і благодійники» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/2RY2KYB ) 

Додаток 3
Дослідження «Із історії походження слова «меценат» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/DRY4FWz ) 

Додаток 4
Ознайомлення з текстом «Андрій Шептицький: просвітник, що інвестував в Україну»
Завдання для учнів/-ениць: прочитати текст і скласти коротке повідомлення на тему «Сто-

барвний меценат» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/CRY4HJ7 )

Додаток 5
Міркування «Хто вони – вітчизняні меценати?» за текстом «Роль меценатства 

у збереженні культурної спадщини» 
Завдання для учнів/-ениць: заповнити картку . 
(Джерело: URL https://cutt .ly/URYLnQp )
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№ ПІБ мецената Установа, якій надавалася допомога
М. Мурзакевич Одеський музей старожитностей
О. Поль Катеринославський обласний (губернський) музей

Додаток 6
Перегляд відео «Що таке благодійність і чому стати благодійником можеш 

саме ти?» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/aRY5c92 ) . 
Завдання для учнів/-ениць: переглянь відео та дай відповідь на питання «Що таке, на 

твою думку, благодійність і чи може дитина стати благодійником?»

Додаток 7
Завдання: знайти інформацію (з різних джерел) про притулки для бездомних 

тварин у своєму регіоні. 
Матеріал для вчителя: 
7 притулків, де можна взяти тварину (Джерело: URL https://cutt .ly/YRY5mQx )

Додаток 8
Матеріал для вчителя «Про Національний конкурс «Благодійна Україна» 2021» 
(Джерело: URL https://blagoukraine .org/about .html )

Додаток 9
Перегляд та обговорення відео «Притча про доброту»
(Джерело: URL https://cutt .ly/KRY5WmC )

Додаток 10
Читання та міркування над віршем Н.Красоткіної «Людина починається з добра» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/LRYVbcK )

Людина починається з добра,
Із ласки і великої любові .
Із батьківської хати і двора,
З поваги, що звучить у кожнім слові .

Людина починається з добра,
З уміння співчувати, захистити
Це зрозуміти всім давно пора,
Бо ми прийшли у світ добро творити .

Людина починається з добра
Із світла, що серця переповняє .
Ця істина, як світ, така стара,
А й досі на добро нас надихає .

Тиждень 18 (Подорож 14)
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Додаток 11
Читання та міркування над віршем М. Луківа «Не зобидь ні старця, ні дитину» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/cRY5ETs )

Не  зобидь  ні  старця,  ні  дитину,
Поділись  останнім  сухарем .
Ми  ж  не  вічно  на  землі  живем,
У  могилу  не  бери  провину .

Зло  нічого  не  дає,  крім  зла,
Вмій  прощати,  як  прощає  мати .
За  добро  спіши  добром  воздати,
Мудрість  завше  доброю  була .

Витри  піт  солоний  із  чола
І  трудись,  забувши  про  утому,
Бо  людина  ціниться  по  тому,
Чи  вона  зробила,  що  могла,

Скільки  сил  у  неї  вистачало,
Щоб  на  світі  більше  щастя  стало .

Додаток 12
Перегляд та обговорення відео «Що таке милосердя? В гостях у Добрячка» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/jRY5IQf )

Додаток 13
Матеріал для вчителя «14 справ/вчинків милосердя» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/tRY2sRi )

Додаток 14 
Склади хмару слів «Милосердя»:

М – мила, милосердна, милість, щедрота;
И – іскристий, ймовірний;
Л – любляча, людинолюбство;
О – опікується, оберіг;
С – сердечна, співчуття, співпереживання;
Е – емпатія, емоційна;
Р – радість, розрада, втіха;
Д – добродіяння, благодіяння;
Я – яскрава, сяюча, блискуча .

Додаток 15
Міркування на тему «Сестра медична: раніше і зараз» 
Завдання для учнів/-ениць : які відомості про професію можемо отримати із статті? 
(Джерело: URL https://cutt .ly/CRY7dGb )

Додаток 16
Матеріал для вчителя: «Всесвітній день медичної сестри» 
(Джерело: URL http://www .rda .dp .ua/?p=7723)

Додаток 17
Матеріал для вчителя: «Десятина» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/cRY4ayP ) 
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Додаток 18
Перегляд відео та виготовлення виробу «Лежачок для собаки зі старого светра 

хазяїна/хазяйки» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/TRY4jdC ) 
(Джерело: URL https://cutt .ly/VRY4kTc ) .

Додаток 19
Створення кросворду (підведення підсумку за темою) «Меценатство й милосердя»

М М Ф

Д И И И

О Л С Т С Л

П О Т Е П Б А

О С Е Р О Л Н

М Е Ц Е Н А Т

О Р Т З С Г Р

Г Д В А О О О

А Я О Р П

Тиждень 18 (Подорож 14)
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Тиждень 19 (Подорож 15)
Відомі релігійні діячі, пов’язані з нашим краєм

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Яких людей можна назвати святими?
• Якими якостями має володіти духовний/духовна лідер/лідерка громади в сучасному світі? 
• Як досягти мирного співіснування представників різних релігій у твоєму краї?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Робота із визначенням понять «атеїзм» та «конфесія». Створення повідом-
лення про відомих/знаменитих релігійних діячів/діячок України. 
Визначення головної думки тексту «Релігійний вимір у міжкультурній 
освіті» (Додаток 4). Робота із тлумаченням і визначенням слова «толерант-
ність» (Додаток 6). Складання асоціативного куща «Толерантність» (Дода-
ток 8). Словникова робота до асоціативного куща «Толерантність» (Додаток 
9). Робота із тлумаченням слова «лідер», «лідерство» (Додаток 12).

Математична Вправа «Дешифратор» (Додаток 14). Гра «Переверни піраміду» та гра «Бу-
дуємо з ЛЕГО» (Додаток 18).

Природнича Перегляд матеріалів та відео і створення повідомлення про дітей-лідерів 
та винахідників (Додаток 20).

Громадянська 
та історична

Міркування «Які світові релігії та конфесії я знаю?» та «Чи відрізняється чи-
мось атеїст від вірянина?». Читання і обговорення тексту про релігійні конфе-
сії краю і людей, які відіграли значну роль у духовному житті регіону. Опиту-
вання «Люди, які відіграли значну роль у духовному житті мого краю». 
Матеріали для роботи: «Де у світі найбільше атеїстів» (Додаток 2). Читан-
ня та аналіз сенканів на тему «Толерантність» (Додаток 10). 

С о ц і а л ь н а / 
здоров’язбе-
режувальна

Розповідь (за бажанням) «Мої відчуття/враження під час відвідування 
сакральної споруди/місця молитви». Міркування «Яких людей можна наз-
вати святими?», «Що є спільного у вірян різних релігій або конфесій?». 
Міркування «Що має уміти і якими якостями володіти сучасний духовний 
лідер/духовна лідерка громади?»  
Вправа «Мікрофон»: значення слів «святий», «святість» (Додаток 3). Аналіз 
хмари слів «Толерантність» (додаток 7). Проблемне питання «Як говорити про 
дорослих та дітей з інвалідністю, використовуючи слова та поняття, які не ство-
рюють стереотипів?» (Додаток 11). Дослідження «Що означає бути  лідером?» 
(Додаток 13). Перегляд відео та міркування щодо рис характеру лідера (Додаток 
15). Міркування на тему «Лідерство в місцевому самоврядуванні» (Додаток 17). 
Дослідження «Як дитині стати справжнім лідером?» (Додаток 19).

Технологічна

Співвіднесення змісту сенкану та картинки (Додаток 10). Гра «Що б зробив 
X?» та «Сліпі фігури» (Додаток 18). Перегляд матеріалів та відео і створен-
ня повідомлення про дітей-лідерів та винахідників (Додаток 20). Створен-
ня аплікації/колажу/малюнку на тему «Толерантність».
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Додаток 1
Матеріали для вчителя 
Українська релігієзнавча енциклопедія (Джерело: URL https://ure-online .info/encyclopedia/

svitovi-religiyi/)

Додаток 2
Матеріали для роботи: «Де у світі найбільше атеїстів». 
Завдання для учнів/-ениць: проаналізувати дані з інфографіки, відповісти на питання «Хто 

такі атеїсти?» .
(Джерело: URL https://cutt .ly/zRY6Cw6 )

Додаток 3
Вправа «Мікрофон»: значення слів «святий», «святість» (за матеріалами статті 

«Святість здобуваємо важкою працею» )
(Джерело: URL https://cutt .ly/5RWAFto ) 

Додаток 4. Визначення головної думки тексту «Релігійний вимір у міжкуль-
турній освіті» 

(Джерело: URL https://cutt .ly/9RUqhKq )

Глобалізація вимагає, щоб освіта піднялася до викликів, які несе в собі зростання 
культурної та релігійної різноманітності з метою формування громадян, здатних жити 
разом мирно . Якщо приділяти належну увагу релігійному вимірові міжкультурної осві-
ти, це значно сприятиме миру, відкритості до інших культур, толерантності та повазі 
до прав людини в Європі . Релігійні відмінності, на жаль, дуже часто стають джерелом 
напруги, конфліктів та дискримінації .
Різноманітність вірувань та цінностей, делікатні проблеми свободи совісті і релігії 
стосуються усіх демократичних суспільств, що зацікавлені у формуванні громадян, 
здатних до розмірковування та демократичної участі . 

Додаток 5
Матеріал для вчителя «Толерантність як ознака високого духовного розвитку 

суспільства» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/hRUe1PY )

Додаток 6
Робота із тлумаченням і визначенням слова «толерантність»

Толерантність – це прийняття іншого, прихильне ставлення до різноманіття . 
Толерантність – ослаблення чи відсутність можливості реакції на якийсь несприят-

ливий чинник внаслідок зниження чутливості до його впливу . 
Толерантність – це здатність без агресії сприймати поведінку, форми самовира-

ження та спосіб життя іншої людини, які відрізняються від власних . 
Толерантність – повага до чиїхось думок, поглядів, вірувань тощо .
Толерантність – це прийняття, прихильне ставлення . 
Толерантність – ослаблення чи відсутність можливості реакції . 
Толерантність – здатність без агресії сприймати щось від іншої людини . 
Толерантність – терпимість .

Тиждень 19 (Подорож 15)
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Додаток 7
Аналіз хмари слів «Толерантність»
Інструкція для учнів/-ениць
Об’єднайтеся у групи/пари та за допомогою цифрових ресурсів (наприклад, https://www .

mentimeter .com/, https://www .wordclouds .com/ ) створіть хмару слів до поняття «толерантність» . 

Додаток 8
Складання асоціативного куща «Толерантність»

Т - той, хто поважає, поступається, вибачає, позитивний 
О - об`єктивний, освічений, обережний, об`єднуючий
Л - люб’язний, легкий у спілкуванні, лицарський, лагідний
Е - емоційний, етичний, емансіпований, емпатійний
Р – рівний, ретельний, різнобічний, розумний, розсудливий
А - адекватний, активний, автентичний, арбітр
Н - небайдужий, невойовничий, незагрозливий, надзвичайний
Т - терпимий, традиційний, тямущий, турботливий
Н - несхожий, неупереджений, неконфліктний, надійний 
І - індивідуальний, іншомовний, інтелігентний
С - справедливий, співчутливий, стресостійкий, стриманий
Ть – тактовний, той, хто допомагає, примножує, зміцнює, цінує, прагне дій, розвит-

ку, миру і діалогу, дружній, поліглот, ввічливий, виявляє щирість, добро і милосердя, 
правдивий, вдумливий, серйозний, врівноважений, мудрий
 
Додаток 9
Словникова робота 
Автентичний (від гр . справжній) - дійсний, вірний, той, що ґрунтується на першоджерелі, 

оригіналі .
Адекватний - цілком відповідний до теми, рівний .
Емансипований - такий, що позбувся, звільнився від якоїсь залежності .
Емпа́тія (від гр . співпереживання) - розуміння відносин, почуттів, психічних станів іншої 

особи в формі співпереживання .
Інтеліге ́нтний - розумово розвинутий; освічений, культурний .
Лицарський - вихований і підкреслено чемний; шляхетний, благородний .
Неупере ́джений – який не має обманної, негативної, заздалегідь сформованої думки, упе-

редження проти кого-, чого-небудь .
Полігло́т (від гр . багатомовний) - особа, яка володіє багатьма мовами .
Стресостійкий - це комплекс особистісних якостей, що дозволяють переносити знач-

ні інтелектуальні, вольові та емоційні навантаження без особливих шкідливих наслідків для 
власного здоров’я, оточуючих і своєї професійної діяльності .
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Додаток 10
Читання та аналіз сенканів на тему «Толерантність»
Інструкція для учителя/-ельки
Запропонуйте учням індивідуально чи у групі/парі скласти і записати власний сенкан на 

тему «Толерантність» .
Підберіть ілюстрації до понять «Толерантний», «Толерантність» . Попросіть учнів/учениць 

підібрати зображення до створених сенканів . 

Приклади сенканів

Толерантний 
Доброзичливий, відкритий .
Слухає, чує, сприймає .
Готовий  прийти  на  допомогу . 
Неупередженість .

Толерантність
Правильна, тактовна .
Терпить, поважає, не ображає . 
Особлива поведінка, спосіб життя .
Делікатність .

Додаток 11
Проблемне питання «Як говорите про дорослих та дітей з інвалідністю, вико-

ристовуючи слова та поняття, які не створюють стереотипів?» 
(Джерело: URL  https://cutt .ly/sRUrqN7) . 

Завдання для учнів/-ениць: визначити правильні сполучення: 

Людина (дитина) з інвалідністю
з вадами
каліка
дитина з особливими освітніми потребами 
з обмеженими можливостями
людина з порушенням зору 
неповносправний
покалічений
візочник
Людина (дитина), яка використовує інвалідний візок

Правильні відповіді

Людина (дитина) з інвалідністю
каліка
дитина з особливими освітніми потребами 
з обмеженими можливостями
людина з порушенням зору 
неповносправний
візочник
Людина (дитина), яка використовує інвалідний візок

Тиждень 19 (Подорож 15)
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Додаток 12
Робота із тлумаченням слова «лідер», «лідерство»
(Джерело: URL  https://cutt .ly/4RUtiaC )

Лідер (від англ . leader - провідний) - той, хто веде; перший, що йде попе-
реду, завжди перемагає . Член групи, всі учасники якої визнають його керівниц-
тво, покладаються на нього в прийнятті серйозних рішень і вирішенні важливих 
проблем .

Хто такий лідер? Особистість, за якою члени групи визнають право брати 
на себе найбільш відповідальні рішення, що зачіпають їхні інтереси . Особа, 
на яку офіційно покладені функції управління колективом та організації його 
діяльності . Особа, визнана групою авторитетною, керівник, член групи, здій-
снюючий керівництво .

Розрізняють: формальне лідерство — це процес впливу на людей з пози-
ції займаної посади; неформальне лідерство — це процес впливу на людей 
за допомогою своїх здібностей, вміння чи інших ресурсів; ідер з виробництва; 
лі ́дер політи ́чний — глава держави, керівник політичної партії, український лі-
дер, лідер громадської організації, народного руху тощо, який має високий ав-
торитет, реальну владу і здатний здійснювати її задля розв’язання соціальних 
і політичних завдань .

Лідерство — це вибір, а не посада .
Лідерська поведінка характеризується такою поведінкою, як:
 — ініціативність у ситуаціях міжособистісної взаємодії;
 — пристосовність до загального миттєвого настрою;
 — відсутність жорсткого планування, любов до імпровізації;
 — чутливість до проблем членів групи, особливу увагу до слабких;
 — демонстрація домінуючого поведінки, смак і схильність до влади;
 — звернення за допомогою до обставин, тобто вміння використовувати 

для своїх цілей виникають у процесі взаємодії ситуативні моменти .

Додаток 13
Дослідження «Що означає бути  лідером?»
Завдання для учнів/-ениць: ознайомитися із змістом статті «Бути лідером - бажання іти 

далі, коли інші хочуть зупинитись . 22 риси істинного лідера» (Джерело: URL https://cutt .ly/
fRUtTI6 )

Додаток 14
Вправа «Дешифратор»
Завдання для учнів/-ениць: розшифрувати назви якостей/рис характеру, які мають бути 

притаманні лідеру .
Впевненість = Μ T © Μ ∞ © ∞ € £ & @ 
Чес  .   .   .   .   . = Γ © £ ∞ € £ & @
  .  айстерність = Β ϒ Ϙ £ Φ © Ͼ ∞ € £ & @
Кр  .   .  тив = Ѱ Ͼ © ϒ Φ Ѧ Μ
У  .  ажніс  .   . = Ӡ Μ ϒ Ԝ ∞ € £ & @
  .   .   .  плячість = & © Ͼ T § ® Γ € £ & @
 .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . = Μ Β € ∞ ∞ ®   £ T € § Ѱ Ӡ Μ ϒ & Ѧ £ ®
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Додаток 15
Перегляд відео та міркування щодо рис характеру лідера 
«Лідер — це не просто стан душі . ДНК Лідерів (Річард Герц)» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/ERUtXjz) 
«Лідер — це відповідальність» (Олександр Педан) 
(Джерело: URL https://cutt .ly/FRUt1vj )
«Лідер — це взаємодія з людьми» (Ірина Прокоф’єва) 
(Джерело: URL https://cutt .ly/kRUt6Fg) 
«Лідер — це зміни» (Анатолій Анатоліч) 
(Джерело: URL  https://cutt .ly/FRUyeKJ )

Ведення змін

Надихання бачення

Ро
зв

ит
ок

 лі
де

рс
тв

а в
 ін

ши
х

Від
кр

ит
іст

ь

Небайдужість, турбота

Розвиток партнерства

Вр
азл

ив
іст

ь

Гн
учк

іст
ь

Наш вибір

Розвиток командної роботи

До
вір

а

Прагнення постій
ного вдосконалення

Компетенція, яку можна розвинути

Розуміння потреб та інтересів

Створення ум
ов для розвитку

 інших

Служіння

Робити правильні речі
Емоційний інтелект, емпатія

Визначення внеску

Доброчесність, щирість

Особистий приклад

Постійна ефективна комунікація

Залучення, наснаження

Лідерство

Додаток 16
Матеріал для вчителя «Які бувають лідери? У чому різниця між духовним та 

світським лідерами» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/IRUyivE )

Тиждень 19 (Подорож 15)
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Додаток 17
Міркування 
«Лідерство в місцевому самоврядуванні» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/XRUy5e4)
«Лідерство у громаді . Як наснажувати людей та досягати спільних цілей?»  (Джерело: 

URL https://cutt .ly/lRUuqEw )

Лідер органу місцевого самоврядування спроможний:
- давати належні відповіді на виклики, які постають перед громадою,
- розбудовувати можливий потенціал органу місцевого самоврядування,
- повністю використовувати потенціал персоналу,
- ефективно співпрацювати з партнерами та зацікавленими сторонами,
- діяти у такий спосіб, який дозволяє досягти високих стандартів у роботі органу 

місцевого самоврядування, наданні послуг населенню, а також просторового, еконо-
мічного, соціального та культурного розвитку громади .

Додаток 18
Ігри на розвиток навичок командної роботи «15 найкращих ділових ігор на розви-

ток вміння вирішувати проблеми» 
(Джерело: URL  https://cutt .ly/dRUuaUJ) 

Що б зробив X?
Мета: рішення поточної проблеми . Інвентар не потрібен . 
Правила гри . 
Нехай кожен з учасників уявить себе кимось із відомих або видатних людей, які 

йому подобаються . Потім запитайте у кожного гравця, яку думку міг би висловити їх 
персонаж, якби зіштовхнувся/зіштовхнулася з поточною проблемою? Як би він/вона її 
вирішили? Це дозволить кожному з учасників замислитися про можливе рішення, яке 
інакше могло б не спасти їм на думку .

Переверни піраміду
Мета: розвиток навичок командної роботи . Інвентар не потрібен . 
Правила гри . 
Учасники стають так, щоб утворити піраміду, подібно кулям в більярді . Потім ве-

дучий говорить, що троє з учасників команди повинні переміститися таким чином, щоб 
вершина і низ піраміди помінялися місцями . Найкраще робити цю вправу у великій групі, 
яку можна розділити на маленькі команди і подивитися, хто переверне піраміду швидше .

Лего
Мета: розвиток комунікаційних навичок . Інвентар: набір Лего . 
Правила гри . 
Утворіть команду з 2 і більше учасників . Виберіть ведучого, який повинен за 2-3 

хвилини побудувати з блоків Лего довільну конструкцію . Після цього команда повинна 
за 5 хвилин відтворити цю конструкцію, використовуючи блоки того ж кольору і форми . 
Але бачити оригінальну конструкцію може лише один учасник команди, якому дове-
деться зрозуміло і точно описати розміри, кольори і форму оригінальної виробу . Ця гра 
допоможе вам зрозуміти всю важливість ефективного обміну інформацією .
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Сліпі фігури
Мета: розвиток комунікаційних навичок . 
Необхідний інвентар: пов’язки на очі, мотузка . 
Правила гри . 
Гравці надягають пов’язки і стають в коло . Кінці мотузки зв’язуються разом, і вона 

укладається перед учасниками також у формі кола - щоб кожен з гравців міг нахили-
тися і її намацати . Ведучий говорить гравцям, щоб вони взяли в руки мотузку і утвори-
ли з її допомогою геометричну фігуру: квадрат, трикутник, прямокутник тощо . Гравці 
можуть перемовлятися, але їм не можна знімати пов’язки . Якщо багато учасників, їх 
можна об’єднати у команди і дати окремі мотузки . Переможе та команда, яка швидше 
побудує потрібну фігуру .

Додаток 19
Дослідження 
«Як дитині стати справжнім лідером?» (Джерело: URL   https://cutt .ly/TRUu9FF) «5 ос-

новних якостей успішної дитини» (Джерело: URL https://cutt .ly/wRUiw8T) 
Матеріали для учителя/-ельки

Важливі особливості лідера – це:
 – здатність приймати власні рішення;
 – уміння протистояти тиску однолітків;
 – утвердження власних стандартів поведінки .

1 . П’ять якостей справжнього лідера:
2 . Лідер каже: «Так, я можу!» – це називається силою налаштування на позитив, 

силою психологічної установки й потужного внутрішнього переконання . Лідер 
каже: «Це не проблема, це виклик мені, моя задача!» – це називається подо-
ланням негативу й несприятливої ситуації .

3 . Лідер каже: «Ніколи, ніколи, ніколи не здаватись!» – це називається завзяті-
стю, цілеспрямованістю й витривалістю .

4 . Лідер каже: «Так, я можу потерпіти невдачу або зробити помилку, але я постійно 
вчусь і рухаюся вперед!» – це називається почуттям обов’язку, відповідальністю .

5 . Лідер каже: «Я завжди намагаюсь докладати максимум зусиль, роблю все 
можливе, що в моїх силах!» – це називається прагненням до досконалості, до 
найвищої майстерності .

Додаток 20
Перегляд матеріалів та відео і створення повідомлення про дітей-лідерів та 

винахідників 
«Class IDEЯ-2021» –  фестиваль шкільних стартапів 
(Джерело: URL https://class .stemup .cc/)
«Українські діти-винахідники» (Джерело: URL https://cutt .ly/LRUicaw) 
«П’ять українських школярів-винахідників і їхні розробки 
(Джерело: URL  https://cutt .ly/tRUiviR та відео: https://cutt .ly/MRUiEcq)
«На що здатне STEM-покоління: відкриття, зроблені дітьми у 2019 році» (Джерело: URL  

https://cutt .ly/ARUib8s) .  

Тиждень 19 (Подорож 15)
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Тиждень 20 (Подорож 16)
Дитячі бібліотеки. Відомі письменники / письменниці краю

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Навіщо люди вигадали бібліотеки?
• Чи потрібна паперова книга в епоху цифрових технологій? Чому?
• Люди яких професій долучаються до виготовлення дитячої книги?
• Яких письменників / письменниць свого краю ти знаєш?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Інтерактивна вправа «Мікрофон». Робота у щоденнику вражень на теми за 
вибором «Коли я побував/побувала у дитячій(шкільній) бібліотеці, то…», 
«Електронна бібліотека - це круто, тому що…», «Мені довелось побувати на 
книжковій виставці. І я...», «У книжковому магазині я зупинив/зупинила 
свій вибір на…». Читання з другом «Читаємо про відомих письменників». 
Робота в парі. Вправа «Шифрувальник». Вправа «Письменницька гале-
рея». Вправа «Досліджую скарби домашньої бібліотеки». Вправа «Знайди 
відповідності»
Входження в картину (Додаток 1). Обговорення вірша (Додаток 2). Пе-
регляд відео «Бібліотеки  України» (Додаток 3). Рекламна гра «Букслем»  
(Додаток 4 ). Ігрова вправа “Книжковий джем” (Додаток 5). «Жива біблі-
отека» (Додаток 6). Вправа «Як називають письменників і письменниць» 
(Додаток 7). Декламування вірша з записом на електронний пристрій 
(голосування лайками). Створення мотиваційних листівок «Читати мод-
но завжди». Вправа «Бібліофреш» (Додаток 8). Створення коміксів «Моя 
бібліотечна пригода» (Додаток 9). Створення лепбуку (Додаток 10)

Математична Математичний диктант «Про бібліотечні справи у цифрах»
(Додаток 11). Робота з календарем (Додаток 17)

Природнича Колективна творча справа «Друге життя книги» (Додаток 16) 

Громадянська 
та історична

Вправа «Знайомлюсь з професіями» 
Онлайн екскурсія до електронної бібліотеки для дітей (Додаток 18). Вправа 
«Кола Вена» ( Додаток  12)

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Групова діяльність «Створюємо комікс, мультфільм, театральну постанов-
ку за сюжетом твору»
Вправа «Займи позицію» (Додаток 19). Робота з медіатекстом «Чому в еру 
гаджетів необхідно читати книги» (Додаток 20). Створення плакату «Чи-
тання - класні ліки». Вправа для відпочинку «Казкове асорті» (Додаток 13). 
Вправа для відпочинку «Рухаюсь із книгою на голові»

Технологічна Робота з папером «Створюємо уявну бібліотеку» (Додаток  14). Вправа 
«Трансформер» (Додаток 15)
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Додаток 1  
Входження в картину 
Запитання для обговорення

 – Що відбувається на картині? Чому ви так думаєте?
 – Де відбуваються події ? Як це ти зрозумів/зрозуміла?
 – Коли відбуваються події, які ти бачиш? Чому ти так вирішив/вирішила?
 – Що ви відчуваєте, коли ви бачите цю репродукцію?
 – Що відчуває дівчинка на цій репродукції? Чому ви так вирішили?
 – Що вас вражає в цій картині? 
 – Якщо б на цій картині були б ви, де б ви були? Чому?
 – Про що хотів повідомити нам художник ? Як ви про це дізнались?
 – Як би ви назвали цю картину?

Додаток 2 
Обговорення вірша
Інструкція для учителя/-ельки
1 . Запропонуйте дітям прослухати вірш . Обговоріть його .
2 . Запитайте про що, на їх думку, піде розмова на уроці .

Книжковий дім - бібліотека! Це затишок думок святих .
Бібліо - звали книгу греки, цю назву ми взяли від них .
Тут зібрані думки учених, і кожна книга - відкриття,
Знання - для всіх людей священне, без нього не було б життя .
На стелажах, в просторих залах, книжки і книжки в рядках тісних .
Спасибі тим, хто їх писав, спасибі й тим, хто їх нам дав .

(Автор невідомий)

(Джерело: URL http://10090428 .blogspot .com/p/blog-page_38 .html?m=1)

Додаток 3
Перегляд та обговорення відео «Бібліотеки України” 
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=mMlVi91LdZ8)

Додаток 4
Рекламна гра «Букслем»  
Інструкція для учителя/-ельки
Запропонуйте дітям заповнити 

картку, а потім розповісти - розре-
кламувати книгу, яку вони брали з 
бібліотеки .

Тиждень 20 (Подорож 16)
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Додаток 5
Ігрова вправа «Книжковий джем» 
Інструкція для учителя/-ельки
1 . Об’єднайте дітей класу у 3 групи за будь-яким принципом .
2 . Запропонуйте виконати завдання (завдання знаходяться в баночках «Джем») .

Завдання: 
 – Пригадати і назвати героїв книжок, які вирізнялися своєю щедрістю .
 – Назвати героїв творів, які завжди «виходили з води сухими» .
 – Назвати героїв творів, які вирізнялися своєю хоробрістю .
 – …

Додаток 6 
«Жива бібліотека» 
Іван Андрусяк (Джерело: URL https://cutt .ly/NRWOK1m)
Володимир Рутківський (Джерело: URL https://cutt .ly/KRWO935)
Галина Вдовиченко (Джерело: URL https://cutt .ly/uRWPzDM)
Більше інформації про  сучасних письменників за покликанням 
(Джерело: URL https://cutt .ly/kRWPAQc)

Додаток 7
Вправа «Як називають письменників і письменниць»
(Джерело: URL https://learningapps .org/display?v=pqhppzyfj21)

Додаток 8
Вправа «Бібліофреш»

Велика любов до літератури лише інколи виражається у великих розмірах цих найулю-
бленіших книжок . І не зважаючи на вийнятковість такого явища, як гігантичні книжки, серед 
рекордсменів є українська книжка, за яку видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» занесено до 
Книги рекордів України .

Це найбільша книга в Україні — «Абетка» розміром три на чотири метри та вагою 250 
кілограмів .

Однією з найменших книг є томик віршів Тараса Григоровича Шевченка «Кобзар», який 
створив майстер Микола Сядристий . Книга складається із 12 сторінок, кожна площею 0,6 ква-
дратного міліметра . Перегортати сторінки можна тільки загостреним кінцем людської волоси-
ни . Книга зшита павутинкою, обкладинка зроблена з пелюстки безсмертника . На обкладинці 
– портрет поета та зображення хати, де він народився .

Додаток 9
Створення коміксів
(Джерело: URL https://cutt .ly/HRWDymV)

Додаток 10
Лепбук “Супер читачам”
(Джерело: URL https://cutt .ly/PRWDhNI)
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Додаток 11
Математичний диктант «Бібліотечні справи в цифрах»
Інструкція для учнів/учениць
Першу бібліотеку в Україні  було засновано в 1037 році Ярославом Мудрим .
У цілому у бібліотеці нараховувалось до 900 томів рукописних книжок . Сьогодні в Укра-

їні нараховується близько 40 тисяч бібліотек . Найбільша бібліотека в Україні — Центральна 
наукова бібліотека ім . Вернадського . Її фонди становлять близько 15 мільйонів примірників . 

Скільки років виповнилося в 2021 році першій бібліотеці в Україні?
 
Додаток 12
Вправа «Кола Венна»
Інструкція для учнів/-ениць
Порівняй електронну і звичайну книгу . Запиши, що їх  різнить, що об’єднує .

Додаток 13
Вправа для відпочинку «Казкове асорті» 
Інструкція для учнів/-ениць
Запропонуйте учням заплющити очі . Прикріпіть на спини учнів/-ениць малюнки казкових 

героїв . Учні відгадують за допомогою закритих запитань, хто він/вона .

Додаток  14
Робота з папером «Створюємо уявну бібліотеку» 

Тиждень 20 (Подорож 16)
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Додаток 15 
Вправа «Трансформер»
Інструкція для учнів/-ениць
Уявіть, що ви — бібліотека, складіть монолог бібліотеки .

 – Я - бібліотека…
 – Я люблю…
 – Я мрію…
 – Я бажаю…
 – Я буду…

Додаток 16
Колективна творча справа «Друге життя книги»
Інструкція  для учнів/-ениць
У групах створіть бібліотечки 1 класу з книг, які ви вже прочитали .
Book Folding Art: книжкова інсталяція руками дитини . 
(Джерело:  URL https://childdevelop .com .ua/practice/crafts/8646/)

Додаток 17
Робота з календарем
Інструкція для учнів/-ениць
• День Бібліотеки в Україні святкують 30 вересня . Скільки часу пройшло?
• Міжнародний день дитячої книги визначають 2 квітня . Скільки місяців і днів залиши-

лось до святкування?

Додаток 18
Онлайн екскурсія до електронної бібліотеки для дітей
(Джерело: URL https://chl .kiev .ua/elibrary/Home/About)

Додаток 19
Вправа «Займи позицію»
Запитання для обговорення 

 – У майбутньому друкована книга залишиться чи її замінить електронна?
 – Чи можна бути освіченою людиною, якщо не знаєш комп’ютера?
 – Чи можна бути сучасною, якщо не читаєш книг? 
 – Чи потрібна бібліотека в майбутньому?

Додаток 20
Робота з медіатекстом «Чому в еру гаджетів необхідно читати книги»
(Джерело: URL https://cutt .ly/0RWR3zP)
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Тиждень 21 (Подорож 17)
Композитори / композиторки краю.

Співаємо про нашу Батьківщину різними мовами

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Які композитори/композиторки уславили наш край?
• Як пісні про нашу Батьківщину подорожують світом? 
• Як передати емоції через музику? Як музика допомагає у скрутні часи?
• Про що розповів би гімн твого класу?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Робота над визначенням слова «композитор» та «симфонія». Вправа «Мі-
крофон»: «Як я ставлюся до класичної музики?». Вправа «Незакінчене 
речення»: «Мені подобаються такі сучасні музичні стилі …» Читання та 
обговорення тексту про розвиток музичного мистецтва в регіоні. Читання 
та заучування текстів пісень про рідне місто та міста регіону проживання.
Робота із тлумаченням слова «композитор» (Додаток 1). Вправа «Плану-
вальник». Перегляд відео та читання тексту «Коротка історія Музики» 
(Додаток 7). Проєкт «Якими мовами можуть співати про мою Батьківщи-
ну?» (Додаток 18). Читання та обговорення тексту пісні/гімна класу.

Математична

Складання часового плану концерту «Улюблені пісні й танці моєї родини». 
Розв’язування задач на знаходження невідомого доданка (Додаток 20). 
Розв’язування «музичних задач» (Додаток 21). Розв’язування задач на зна-
ходження частини від числа (Додаток 22). Вирішення логічного завдання 
(Додаток 23)

Природнича

Створення повідомлення «Музичні фестивалі та конкурси мого регіону» 
за текстом у зошиті. Проведення дослідження та створення повідомлення 
«Мій край, оспіваний в піснях» (про міста і містечка регіону, що увічнені 
в піснях). 
Дослідження «Які емоції викликає музика у людини?» (Додаток 13). Підго-
товка повідомлення «Українські мотиви в музиці інших країн» (Додаток 19).

Громадянська 
та історична

Підготовка повідомлення «Мій улюблений музикант», «Мій улюблений 
співак». Створення повідомлення «Пісні іноземними мовами про мій 
край». Обговорення тексту «Гімн України», повторення правил поведінки 
під час виконання гімну. Проведення дослідження «Гімн закладу освіти», 
«Пісня/гімн про моє місто». Читання та обговорення текстів пісень про 
рідне місто та міста регіону проживання.
Проєкт «Митець з мого міста/села» (Додаток 9). Проєкт «Відомі співаки 
мого краю» (додаток 10). Підготовка повідомлення «10 українських пісень, 
які знають у всьому світі» (Додаток 17). Проєкт «Якими мовами можуть 
співати про мою Батьківщину?» (Додаток 18).

Тиждень 21 (Подорож 17)



482

Культура добросусідства Методичні рекомендації (4 клас)К

Д

С о ц і а л ь н а / 
здоров’язбе-
режувальна

Обмін враженнями щодо гри на опанованих музичних інструментах, улю-
блених музичних творів та композиторів, прослуханих концертних та 
оперних творів. Міркування «Якби я був композитором …». Проведення 
дослідження та опитування дорослих щодо пісень про свій край, історій 
про те як пісня допомогла об’єднати людей/вийти зі скрутної ситуації. 
Складання плана концерта «Улюблені пісні й танці моєї родини»
Створення повідомлення «Професія композитор» (Додаток 2). Картка для за-
повнення «Особливості та професійні якості композитора» (Додаток 3). Про-
ведення дослідження «Різниця між музикантом та композитором» (Додаток 
4). Перегляд відео з наступним обговоренням «Який настрій передає музи-
ка?» (Додаток 12). Практична робота «Співайте з емоціями» (Додаток 15).

Технологічна

Малювання сюжетного твору «Моя улюблена мелодія», «Малюю музику».
Створення в додатку https://www.timetoast.com/
 графіка - хронології «Коротка історія музики» (Додаток 8). Практична ро-
бота з прослуховування музичних творів (Додаток 14).

Додаток 1
Робота із тлумаченням слова «композитор»
(Джерело: URL https://cutt .ly/GROwdd9) 
(Джерело: URL https://cutt .ly/6RODbQi) .

Композитор – це людина, яка створює музику, тобто пише пісні, опери, симфонії та 
інші музичні твори . Але справжнім композитором має право називатися лише той, 
хто володіє не просто талантом, але і величезним комплексом інших важливих рис .
Композитор складає музику до кінофільмів, спектаклів, для естрадних виконавців . 
Пише опери, симфонії, ораторії, кантати, камерно-вокальні і інструментальні твори . 
Композитор повинен вільно орієнтуватися в музичних стилях і володіти музичними 
інструментами . 

Додаток 2
Створення повідомлення «Професія композитор» 
(Джерело: URL https://jobs .ua/career/view/86) 
(Джерело: URL https://cutt .ly/cROW0mp) 
(Джерело: URL https://cutt .ly/PROW3Sa)

Завдання композитора - виразити музикою відчуття, передати настрій, емоційно 
впливати на слухача . Одні композитори складають музику на інструментах, інші ві-
дразу записують її нотами . Створюючи твір для театру або кіно, композитор повинен 
придумати таку мелодію, щоб занурити глядача в атмосферу того, що відбувається 
на екрані або сцені . 
Композитор повинен знати: гармонію, поліфонію, інструментальну музику, аналіз 
форм, історію музичного мистецтва, стилі, жанри, напрями і форми музичних творів .
Професійно важливі риси: музична обдарованість; працездатність; музичний слух .
Медичні протипокази: виражені порушення слуху .
Кар’єра . Композитор отримує відсоток з кожного публічного виконання своїх творів . 
Але молодому фахівцю потрібно бути готовим до того, що перші 10 років (як мінімум) 
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великих грошей він не заробить . Спочатку потрібно зробити собі ім’я, а для цього 
необхідно налагоджувати контакти з відомими виконавцями, які можуть вас «зіграти» 
і в перспективі зробити солідне замовлення .
Потрібно брати участь у різноманітних конкурсах . Більшість європейських ансамблів 
регулярно проводять workshop’и для композиторів (зазвичай до 30 років), куди треба 
надсилати твори на заданий склад . Якщо переможете - вас «зіграють» в Європі і 
підуть замовлення від ансамблів .

Додаток 3
Картка для заповнення «Особливості та професійні якості композитора» 
Інструкція для учителя/-ельки
Запропонуйте учням/-еницям переглянути цифрові ресурси та заповнити картку «Осо-

бливості та професійні якості композитора» . 
(Джерело: URL https://jobs .ua/career/view/86) 
(Джерело: URL https://cutt .ly/cROW0mp) 
(Джерело: URL https://cutt .ly/PROW3Sa)

(назва професії)

(назва характеристики) (назва характеристики) (назва характеристики) 

Додаток 4
Проведення дослідження «Різниця між музикантом та композитором» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/TROEqGj)

Додаток 5
Матеріал для вчителя «Музика як вид мистецтва» 
(Джерело: URL  https://cutt .ly/wROvKGC) 

Додаток 6
Матеріали для вчителя «Які бувають стилі музики. Найпопулярніші стилі музи-

ки в усі часи: ТОП-10»
 (Джерело: URL https://cutt .ly/QROEuWg)

Додаток 7
Вправа «Планувальник»
Інструкція для учнів/учениць
Завдання – прочитати статтю та/або переглянути відео .
Перегляд відео та читання тексту «Коротка історія Музики» 
(Джерело: URL  https://cutt .ly/CROEoLJ)
«Найкоротша історія музики . Найбільш повний і самий короткий довідник» (Джерело: URL 

https://cutt .ly/sROEs0K) . Завдання: прочитати статтю та/або переглянути відео . 

Додаток 8 
Створення в додатку TimeToast графіка - хронології  «Коротка історія музики».
Інструкція для учнів/-ениць
1 . За матеріалами попереднього додатку склади запис з переліком дат для лінії часу . 

Тиждень 21 (Подорож 17)
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2 . Створи хронологію в Timetoast . 
3 . Презентуй твою роботу однокласникам . 
Для довідки: 
TimeToast - інструмент для створення шкали часу, щоб ви могли поділитися минулим або 

навіть майбутнім) 
(Джерело: URL https://www .timetoast .com/)

Додаток 9
Проєкт «Митець з мого міста/села» 
(категорія: українські композитори) (Джерело: URL https://cutt .ly/bROvgvV) .

Додаток 10 
Проєкт «Відомі співаки мого краю» (категорія: українські співаки) 
(Джерело: URL https://cutt .ly/2ROmgLC) .

Додаток 11 
Матеріал для вчителя «Музика та емоції» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/EROAZe6) 
Перегляд та обговорення відео: «Що ваша улюблена музика говорить про ваш характер?» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/cROABYS) .

Додаток 12
Перегляд відео з наступним обговоренням «Який настрій передає музика?» 
(Джерело: URL  https://cutt .ly/EROAJkb) .

Додаток 13
Дослідження «Які емоції викликає музика у людини?» 
(Джерело: URL https://ukr .media/science/409011/) . 
Інструкція для учнів/-ениць
Добери до одного з названих емоційних почуттів музичний твір на власний розсуд . Згодом 

перевір, чи викликає цей твір такі самі почуття у інших слухачів .
Сприйняття музичних композицій можна описати за допомогою 13 видів емоційних почут-

тів: веселощів, радості, заклику до дій, відчуття краси, розслабленості, смутку, мрійливості, 
торжества, неспокою, невпевненості, роздратування, бунту і ентузіазму . 

Додаток 14
Практична робота з прослуховування музичних творів
Пісня «Осінь» (Джерело: URL  https://cutt .ly/nROOkSW/)
В . Косенко «Дощик» (Джерело: URL   https://cutt .ly/bROAQCD)
Танці з опери «Запорожець за Дунаєм» (Джерело: URL  https://cutt .ly/BROATpv)
Софія Ротару «Червона рута» (Джерело: URL   https://cutt .ly/6ROSEzb)
«Хвостики-метелики» (Джерело: URL  https://cutt .ly/CROSU8v)
Макс Малков (Джерело: URL https://cutt .ly/ZROSGNM)

Додаток 15
Практична робота «Співайте з емоціями» 
(Джерело: URL  https://cutt .ly/nROOkSW/)
Інструкція для учнів/-ениць
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Для налаштування на емоційне прислухування пісні/мелодії дотримуйся таких кроків:
1 . Потрібно знайти відповідну пісню, яка вам близька, яку ви розумієте, з якою ви 

можете емоційно сконнектитися .
2 . Проаналізуйте її, що б зрозуміти, про що говорить буквально кожен рядок і як 

її правильно подати і передати її настрій .
3 . Примусьте себе відчути ці емоції під час виконання .
4 . Заспівайте пісню так кілька разів, подивіться як виходить .
5 . Грайте з динамікою, забарвленнями, інтонацією, вокальними прийомами, мі-

мікою, довгими фразами, поки не створите свою власну версію пісні, яка про-
никне в серця ваших слухачів і вже ніколи не залишить їх байдужими .

Додаток 16
Матеріал для вчителя: «Як музика впливає на наш мозок та продуктивність?» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/4ROUI1N 
«Музика та її вплив: пояснює наука» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/0ROUmGP) .

Додаток 17
Підготовка повідомлення «10 українських пісень, які знають у всьому світі» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/LROUnuK)

Додаток 18
Проєкт «Якими мовами можуть співати про мою Батьківщину?» 
Мови національних меншин України 
(Джерело: URL https://cutt .ly/0ROIhQM) . 
Українська мова: цікаві факти 
(Джерело: URL https://cutt .ly/iROOuk4) . 

Додаток 19
Українські мотиви в музиці інших країн
(Бетховену – 250: музикознавці розповіли про зв’язок композитора з Україною) 
(Джерело: URL https://cutt .ly/9ROOJaw) .

Додаток 20
Розв’язування задач на знаходження невідомого доданка
(Джерело: URL https://cutt .ly/xRNZqMO)

Додаток 21
Розв’язування «музичних» задач

тріо + соло = 4 (квартет)  квартет + соло = квінтет
соло + 0 =   .   .   .   .   соло + тріо =   .   .   .   .   .   .   .  
 .   .   .   .  + дует = квартет  квінтет – тріо = дует
дует +  .   .   .   .   = 5 (квінтет)  секстет – квартет = дует
тріо – тріо =    септет – квартет = тріо
 .   .   .   .  –  соло = дует   октет – квартет = квартет
квартет – тріо =   .   .   .   .  квінтет +   .   .   .   .  =  октет

Тиждень 21 (Подорож 17)
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Додаток 22
Розв’язування задач на знаходження частини від числа

Для шкільного оркестру придбали музичні інструменти на 12000 грн . На кожну із 3 
скрипок витратили по 900 грн, а 3/5 решти грошей витратили на духові інструменти . 
Скільки коштів пішло на придбання духових інструментів?

Магазин на фортепіано ціною 1550 гривень робить націнку 20% . Оптовим покупцям 
надається знижка 10% . Скільки коштує фортепіано під час оптової закупки?
 
Додаток 23
Вирішення логічного завдання
Завдання для учнів 
Розташуй музичні інструменти таким чином, щоб у рядочках і стовпчиках вони не повто-

рювалися .
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Тиждень 22 (Подорож 18)
Художники та художниці нашого краю

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Про що розповідають художники/художниці через свої твори?
• Чим відрізняється зображення на картині від зображення на фотографії?
• Чому люди створюють графіті/мурали/написи на стінах будівель? 
• Які художники/художниці краю мені відомі?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Завдання: з’єднай стрілочками. Обговорення: про що розповідають худож-
ники через свої твори. Складання кросвордів із ключовим словом «мисте-
цтво». Обговорення: чому люди створюють графіті/мурали/написи на сті-
нах будівель? Читання тексту про художні музеї краю. Складання розповіді 
про музей, виставку, які відвідав/відвідала.

Створення стіни слів: живописець, митець, мистець, мисткиня, маляр, 
портрет, автопортрет, натюрморт, пейзаж (Додаток 1). Розгадування ребусу 
(Додаток 2). Робота з картиною, наприклад, Катерини Білокур «Колгоспне 
поле» (Додаток 5). Створення простих візуальних медіапродуктів (фото, 
листівка, комікс, книжечка, стіннівка, колаж).

Математична
Графічний диктант «Олень» (Додаток 3). Завдання: поміркуй, дай відпо-
віді на запитання (Додаток 4). Складання картини з геометричних фігур 
(Додаток 6). 

Природнича

Матеріали для вчителя. Природа на картинах художників нашого краю 
(Додаток 8). Робота з фото «Дерева з намальованими очима» мисткині 
Маріам Найєм (Додаток 9). Ознайомлення з роботами художника Миколи 
Толстих (Додаток 10).

Громадянська 
та історична

Ознайомлення з різними стилями у мистецтві. Найкращі ілюстратори 
книжок. Комікси.

Дослідження «Мурали в моєму населеному пункті». Міркування: чим гра-
фіті відрізняється від мурала. Мурали Києва (Додаток 7). Складання розпо-
відей «Мурал на моєму будинку». 

С о ц і а л ь н а / 
здоров’язбе-
режувальна

Читання та обговорення тексту про творчість митців і мисткинь краю. До-
слідження: сучасні художники нашого краю.

Створення відео «Сучасні художники нашого краю».

Технологічна
Обговорення: чим відрізняється зображення на картині від зображення на 
фотографії. Як створити силует тварини. Створення силуетів тварин (Дода-
ток 11). Створення картин із використанням силуетів тварин.

Тиждень 22 (Подорож 18)
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Додаток 1

МИТЕЦЬ
МИСТЕЦЬ

МАЛЯР
ПОРТРЕТ

АВТОПОРТРЕТ
НАТЮРМОРТ

ПЕЙЗАЖ

Стіна слів

Додаток 2
Розгадування ребусу
Інструкція для учнів
Розгадай ребуси та дізнайся, як називають художника . 

Довідка. Митець, мистець, маляр .
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Додаток 3 
Графічний диктант «Олень»

Додаток 4
Завдання 
Інструкція для вчителя
Поміркуй, дай відповіді на запитання . 
1 . 30 жовтня 2007 року художник Іван Марчук увійшов до міжнародного рейтингу «100 

геніїв сучасності», який склало британське видання «The Daily Telegraph» . У цьому 
списку Іван Марчук став єдиним українцем . Під яким номером розташувався україн-
ський художник, якщо за ним у списку стоять прізвища ще 22 людей?

Довідка. 78 місце .
2 . Як зазначають дослідники творчості української художниці Катерини Білокур, вона 

нерідко в одній картині поєднувала весняні й осінні квіти . Й таку картину створювала з 
весни до осені . Серед цікавих фактів про життя і творчість художниці знаходимо таке: 
6 жоржин на картині «Колгоспне поле» Катерина Білокур малювала три тижні . Скільки 
днів малювала жоржини художниця?

Додаток 5
Робота з картиною Катерини Білокур «Колгоспне поле»
Питання для обговорення

 – Які кольори переважають на картині? Чому?
 – Що на картині відноситься до живої природи? 

До неживої?
 – Яка пора року зображена на картині?
 – Що можете сказати про воду в річці? Про небо?
 – Чого немає на картині, а насправді воно було 

в цей день?
 – Кого ми не бачимо на картині, але присутність 

її відчуваємо?
 – Які запахи можна відчути на картині? А які звуки?
 – Яка картина на дотик?
 – Приберемо рамку і пофантазуємо, що можна 

було б домалювати .
(Джерело: URL https://dovidka .biz .ua/vidomi-

ukrayinski-hudozhniki)
(Джерело: URL https://uaua .top/5390/)

Тиждень 22 (Подорож 18)



490

Культура добросусідства Методичні рекомендації (4 клас)К

Д

Додаток 6
Складання картини з геометричних фігур
Інструкція для учнів
1 . Об’єднайтеся в пари . 
2 . Разом зі своїм однокласником/однокласницею склади картину з геометричних фігур . 
3 . Порадьтесь і дайте назву картині . 

Додаток 7
Міркування
Інструкція для учнів
1 . Розглянь карту муралів Києва . 
2 . Дізнайся, які мурали є в твоєму населеному пункті .
3 . З’ясуй, чим мурал відрізняється від графіті . 
(Джерело: URL https://kyivmural .com/uk/index)

Додаток 8
Матеріали для вчителя. Природа на картинах художників нашого краю.
(Джерело: URL https://sverediuk .com .ua/category/zhivopis/peyzazh/page/3/)

Додаток 9
Робота з фото «Дерева з намальованими очима» мисткині Маріам Найєм
Інструкція для учнів
Розглянь фотографію, поділись своїми враженнями від побаченого . Поміркуй, що б це 

могло бути . 
(Джерело: URL https://cutt .ly/wE0rjqy)

Додаток 10
Ознайомлення з роботами художника Миколи Толстих
Інструкція для учнів
1 . Розглянь роботи художника Миколи Толстих «Силуети тварин на тлі природи» .
2 . Познач смайликом свій настрій . Поділись своїми враженнями від побаченого . 
(Джерело: URL https://fledur .org .ua/syluety-tvaryn-na-tli-pryrody-15-foto/)

Додаток 11
Створення силуетів тварин
Інструкція для учнів
1 . Розглянь, як можна створити силует тварини .  
2 . Спробуй створити силуети своєї улюбленої тварини . 
(Джерело: URL https://childdevelop .com .ua/practice/painting/9152/)
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Тиждень 23 (Подорож 19)
Орнаменти різних культур у давнину та в сучасному мистецтві краю

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Як розшифрувати орнамент?
• Що є спільного і відмінного в орнаментах різних культур нашого краю?
• Про що “розповів” би твій авторський орнамент?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Читання для себе. Вправа «Шифрувальник». Вправа «Відтвори інформа-
цію за опорними словами та виразами» (Додаток 16) 
Опрацювання вірша для актуалізації знань (Додаток 12). Вправа «Віднови 
послідовність» (Додаток 1). Ігрова вправа «Морський бій» (Додаток 2). 

Математична Вправа «Орнамент» (Додаток 3). Розв’язування проблемних ситуацій за 
допомогою математичних обчислень (Додаток 14)

Природнича

Вправа «Види орнаменту» (Додаток 4). Дослідницька діяльність «Працю-
ємо з гербарієм». Відгадування загадок про рослини, які найчастіше ви-
користовують в українському орнаменті. Вибір їх серед рослин гербарію. 
Розташування за принципом «Дерева. Кущі. Трави» (Додаток 15)

Громадянська 
та історична

Читання з позначками (Додаток 10). Вправа «Товсті й тонкі питання» (До-
даток 11). Вправа «Дослідник – орнаментист». Робота з блокнотом «Знайо-
мимося з історією орнаменту»
Інтерактивна технологія «Джигсоу» (Додаток 5). Вправа «Диво вишиван-
ка» (Додаток 6). Гра «Україна вишивана» (Додаток 7)

С о ц і а л ь н а / 
здоров’язбе-
режувальна

Вправа «Продовж вишивку на папері» (Додаток 8). Перегляд та обгово-
рення відео «Українська вишиванка» (Додаток 13). Вправа «Малюю орна-
мент». Створення  «Довідник Айболита» (досліджуємо лікарські власти-
вості рослин, що найчастіше присутні в орнаменті). Практична робота: як 
правильно заварити калиновий чай.  

 Технологічна
Вправа «Малюю орнамент». Творча вправа «Дизайнер- орнаментист» 
Створення орнаменту в техниці витинанки (Додаток 9)

Додаток 1
Вправа «Віднови послідовність». Робота в групах

1 група
Орнаменти, рослинними квітів, складені плодів, з елементів - листків, рослинних 

гілок ягід, називають . (Орнаменти, складені з рослинних елементів - квітів, листків, 
ягід, плодів, називають рослинними .)

Тиждень 23 (Подорож 19)
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2 група 
Орнаменти геометричних чередування чітке фігур кольорових та їх сполучень Ге-

ометричний орнамент - . (Геометричний орнамент - чітке чередування геометричних 
фігур та їх сполучень .)

3 група
Орнаменти реалістичні, птахів, зображення тваринний умовні стилістичні тварин, 

орнамент - риб та комах . (Тваринний орнамент - реалістичні, умовні,стилістичні зобра-
ження птахів, тварин риб та комах) .

Додаток 2
Ігрова вправа «Морський бій»
Поле для гри

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

А Я Ч С М И Т Ь А Б Ю

Б Ф О І В А П Р О Л Д

В Ж Є Й М Ц У К Е Н Г

Г Ш Щ З Х Ї Й Ф Я Н Ц

Ґ І Ч У В Р С К А М Е

Д П И Н Р Т Г Н О Л Ь

Е Е Щ Б Х О К А В У Т

Б-2     Ґ- 5     Г-9     А-8     В-4     Е-1     Д-7     Е-10
Відповідь: ОРНАМЕНТ

Додаток 3
Вправа «Орнамент» (завдання підвищеної складності, яке бажано виконувати в групі)
Завдання для учнів/ениць
Оригінальний орнамент, зображений на малюнку, складається з 16 маленьких трикутни-

ків . Деякі групи  з  чотирьох сусідніх маленьких трикутників утворюють великі трикутники . В 
орнаменті промальовано шість великих трикутників, «сплетених» між собою .

 Тобі необхідно вписати у кожний маленький трикутник орнаменту одне із чисел від 1 до 
16 (не повторюючи їх) таким чином, щоб сума чисел у будь-якому з шести великих трикутників 
дорівнювала 34 .
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Додаток 4
Вправа «Види орнаменту»
Інструкція для учнів/-ениць
Організуйте роботу учнів у парах . Розподіліть разом з ними малюнки відповідно до видів 

орнаменту . 

РОСЛИННИЙ ОРНАМЕНТ     ГЕОМЕТРИЧНИЙ ОРНАМЕНТ     ТВАРИННИЙ ОРНАМЕНТ

ДОДАТОК 5
Інтерактивна технологія «Джигсоу»
Інструкція для учнів/-ениць
1 . Об’єднайте учнів у «домашні» Джигсоу групи з однаковою кількістю .  Розподіліть ма-

теріал на частини за кількістю учнів у групі . 
2 . Призначте кожному учаснику групи одну частину матеріалу . Об’єднайте учнів в екс-

пертні групи, де кожен самостійно вивчає свою частину матеріалу .
3 . Потім опрацьований матеріал діти проговорюють в експертній групі, закріплюючи 

його . Далі учні повертаються в “домашню” групу і пояснює матеріал своїй групі .

Матеріал до вправи
А чи знаєте ви, що раніше (та й в наш час) в орнаментах і візерунках була зашифро-
вана певна інформація? Чи знаєте ви, що орнаменти можна читати, як книги? Справа 
у тому, що, створюючи візерунки для прикрашення предметів побуту, люди з глибокої 
давнини користувалися умовними знаками — символами, де кожна лінія чи фігура 
мала певне значення . Треба лише розумітися на цих символах, і ти зможеш швидко 
«прочитати» орнамент .
Найпоширенішим знаком, що використовували наші пращури при оформленні ваз, 
килимів, зброї, різьбленні по дереву, вишивці, а також в писанкарстві, має назву «дав-
ньогрецький меандр», або «безкінечник» . Хвиляста лінія, що не має ні початку, ні 
кінця, символізує безкінечність і ритмічність руху води, життя, усього світу . 

Тиждень 23 (Подорож 19)
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Пряма горизонтальна лінія означала землю, це ознака повного спокою .
Хвилястими лініями позначається вода (річки, озера) . Вода в уявленнях предків була 
матір’ю . З’єднані трикутники — гори .
Коло — символ Сонця . Воно може бути із крапками  або хрестом всередині, а також 
у вигляді кола з променями, пізніше його зображують восьмипелюстковою розеткою 
або квіткою .
Ромб – символ землі і родючості .
З гачками і крапочками він представляє засіяне поле .
 Птахи символізували настання весни, врожай та багатство .
 На думку стародавніх людей, пташка — посланець Бога на Землі, отож втілює в собі 
символи вічності, безсмертності душі .
 Жіноча фігура символізувала богиню життя, богиню-берегиню .
 Крім символів, у створенні орнаментів велике значення має їх колір .
Червоний - символізує любов, жовтий - радість, зелений - спокій, блакитний - ніжність, 
а синій - довіру .

Додаток 6
Вправа-дослідження «Диво вишиванка»
Діти приходять до школи у вишиванках (приносять вишиванки, які є вдома: рушники чи 

інші вишиті речі) . Розглядають орнаменти і пробують їх «прочитати» .

Додаток 7
Гра «Україна вишивана»
(Джерело: URL https://learningapps .org/display?v=pc24yvtuj20)

Додаток 8
Вправа «Продовж вишивку»
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Додаток 9
Створення орнаменту в техніці витинанки
Зразки витинанок

Додаток 10
Читання з позначками
Інструкція для учителя/-ельки
Цей прийом перетворює пасивне читання на активне та уважне . Він допомагає відстежу-

вати власне розуміння інформації .
«» - відома інформації
«+» - нова інфорація
«?» - незрозуміла інформація
«-» - не погоджуюся з цим твердженням .
Під час усного обговорення учні визначають, що їм відоме зустрічалося, повідомляють, що 

нового дізналися, ставлять запитання, аналізують інформацію, висловлюють власні думки . 

Додаток 11
Прийом «Товсті та тонкі питання»

Тонкі питання Товсті питання

Хто…?
Що…?
Коли…?
Як звати…?
Чи було…?

Чому…?
Поясніть, чому… .
Яка різниця між …?
Що буде, якщо …?
Чи згоден/-на ти, що ….?
Чи вірно, що ….?

Тиждень 23 (Подорож 19)
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Додаток 12
Опрацювання вірша для актуалізації знань

Орнамент
Орнамент – музика очей,
Дає мені безмежну силу,
Зворушує серця людей І надає духовні крила .
Усе, що дихає красою
Хай розквітає і живе;
Усе, що зветься добротою
В житті ніколи не умре . 

Олеся Василець

Додаток 13
Перегляд та обговорення відео «Українська вишиванка»    
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=Zh14M5wfe_0)

Додаток 14
Розв’язування проблемних ситуацій за допомогою математичних обчислень
Завдання для учнів/-ениць
Розв’яжи задачу

Тарас вирішив намалювати орнамент з прямокутників . Периметр прямокутника - 12 см . 
Одна із сторін дорівнює 4 см . Знайди іншу сторону . Порахуй площу орнаменту, який 
буде складатись з 10 прямокутників . Намалюй таки орнамент, зроби його кольоровим .

Додаток 15
Розгадування загадок про рослини

На стеблі ідилія:
В білий вбралась  . . . (Лілія)

Стоїть тичка,
На тичці—капличка
А всередині повно людей . (Мак)

Чималеньким виростає,
Міць з роками набирає .
Може жити сотні літ,
Має величезний рід . (Дуб)

Хто ж ті ягоди не знає,
Від застуди їх приймають .
На кущах вони висять,
І, як маків цвіт, горять .
Тільки це не є малина .
Що за ягода? — (Калина)
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Без рук, без ніг,
А на повітку збіг .(Хміль)

Додаток 16
Вправа «Відтвори інформацію за опорними словами та виразами»
Інструкція для учителя/-ьки
Діти самостійно(або читаючи з кимось) опрацьовують інформацію . Запропонуйте шко-

лярам набір карток із словами або словосполученнями . Учень, обираючи певну картку, розпо-
відає інформацію, яку отримав із тексту .

Набір карток: 

Трипільська 
культура

Трансформація 
орнаменту

Глиняний  
посуд

Посуд  
прикрашали

Візантійські 
орнаменти

Акант, пальмет, 
грифон

Книжкові  
мініатюри

Тиждень 23 (Подорож 19)
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Тижні 24-25 (Подорож 20)
Ляльки й лялькові театри. Мультфільми і твори кіномистецтва

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Чому діти граються ляльками? 
• Як “працюють” у виставі театральні ляльки?
• Які бувають лялькові театри?
• Як люди різних професій створюють мультфільм?
• Як виник кінематограф? 
• Про що б ти розповів(-ла) у власному мульт- чи кінофільмі?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Створення мапи пам’яті за допомогою графічного організатора «Менталь-
на карта». Вправа «Мікрофон» (Додаток 11). Підготовка та презентація уч-
нів на тему «Мій улюблений мультфільм». Складаємо словничок – довід-
ничок. Вправа «Чи знаєш ти,що…»
Вправа «Що в мішечку» (Додаток 12). Читання з помітками. Розви-
ваємо критичне мислення  (Додаток 1). Вправа «Кольорові дієслова» 
(Додаток 2). Творча вправа «Запрошення на виставу» (Додаток 13). 
Розігрування вистави - діалогу на вільну тему. Перегляд та обгово-
рення відео «Види лялькових театрів для дітей» (Додаток 14). Вправа 
«Театралізуємо» (Додаток 15). Читання з другом «Як народжуються 
мультфільми». Створення ментальної карти до прочитаного тексту 
(Додаток 7). Творча робота «Створюємо мультфільм за власним заду-
мом» (Додаток 8) 

Математична Розв’язування задач щодо вирішення конкретних життєвих ситуацій (До-
даток 16). Дослідницьке завдання (Додаток 20)

Природнича

Бесіда про необхідність та користь для навколишнього середовища пе-
реробки або вторинного використання речей, які втратили свою акту-
альність. Колективна творча справа «Незвичайний театр із звичайних 
речей» (Додаток 4)

Громадянська 
та історична

Опрацювання тексту про історію лялькового театру.  Складання запитань 
для вікторини. Створення вікторини на платформі Kahoot! Вправа «Хто 
є хто?».Творче завдання «Мені подобається фільм, мультфільм, бо…». Ро-
льова гра «Я – журналіст» 
Перегляд та обговорення відео «Театральні професії» (Додаток 17)

С о ц і а л ь н а / 
здоров’язбе-
режувальна

Робота з текстом блокноту. Вправа «Лялькові герої. Характер та риси 
вдачі». Творче завдання «Що лялька розповість про мене». Вправа 
«Відгадай мого героя». 
Колективне спілкування «Обмін враженнями». Вправа «Корисні поради» 
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Розвиток критичного мислення за допомогою техніки «Кубик Блума» 
(Додаток 5). Гра «Так-ні» з цеглинками LEGO (Додаток 6). Вправа 
«Збери назви театральних ляльок» (Додаток 3). Творча вправа «Ство-
рюємо афішу за планом» (Додаток 9). Гра «Мультяшні кульки» (До-
даток 10)

Технологічна Створення театр тіней (Додаток 18). Виготовлення рукавичної ляльки (До-
даток 19)

Додаток 1
Читання  з помітками. Розвиваємо критичне мислення
Інструкція для учнів/-ениць
 Учні/Учениці читають текст і ставлять відповідні помітки:

V - це я знав/знала раніше
+ - це для мене нова інформація
— - це суперечить тому, що я знав/знала
! - це треба запам’ятати
? - це цікаво, хочу знати більше

Ляльковий театр

Ляльковий театр — це театральне видовище, у якому діють ляльки, що рухають-
ся за допомогою акторів . Ляльковий театр створювався впродовж тисячоліть . В істо-
рії всіх народів ляльковий театр бере свій початок із релігійних містерій . Ще з давнини 
під час релігійних церемоній людство почало застосовувати фігури богів-істуканів . 
Потім вони отримали рухливість і перетворилися на ляльок .

Улюбленим героєм лялькових театрів у Європі з давніх часів завжди був розум-
ний, дотепний представник народу . У кожній країні була своя улюблена лялька, яка 
розповідала про настрої народу: в Італії  — це Пульчінелла, у Франції— Полішинель, 
в Англії — Панч, Каспер, Ґанс Вурс —у німців, Копельняк —у поляків . В Україні був 
поширений народний ляльковий театр-вертеп .

Вертеп мав вигляд двоповерхового дерев'яного ящика . На другому поверсі 
показували різдвяну драму, на першому — сатирично-побутову виставу . Почина-
лося дійство на верхній сцені біблійними легендами, потім переходило на ниж-
ню сцену, де розігрувалися комічні народно-побутові сцени з реального життя . 
Персонажі вертепу розмовляли соковитою народною мовою, були вдягнені в на-
родний одяг . Найпопулярнішими з-поміж них були: Запорожець, Солдат, Циган, 
Баба, Дяк, Шинкар та ін . До сьогодні вертеп зберігся переважно на західноукра-
їнських землях у вигляді різдвяних вистав на релігійну тематику . Ляльки, що бе-
руть участь у різних театральних лялькових виставах, за розміром є від декількох 
сантиметрів до подвійного людського зросту .

Тижні 24-25 (Подорож 20)
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Види театрів ляльок за конструкціями ляльок та засобами керування ними:
— Театри горішніх ляльок — демонстрування вистав з ляльками найчастіше від-

бувається над ширмою, що закриває акторів . Актор, що рухає лялькою, розташова-
ний унизу неї, а лялька — відповідно нагорі .

— Театри нижніх ляльок, або маріонеткові театри — відбувається із використан-
ням маріонеток, тобто ляльки рухаються за допомогою ниток або дроту, а актори, які 
ними керують, здебільшого перебувають над ними .

— Театри, де ляльки розташовані ані над, ані під акторами, які ними керують,— 
до цієї групи належать величезна кількість різновидів лялькового театру, зокрема 
знаменитий театр тіней, а також театральні видовища вертепного плану (український 
вертеп, білоруська батлейка та ін .) .

За допомогою ляльок актори лялькового театру (лялькарі) здатні створити яскра-
ві образи, передати характерні риси людського характеру або форми поведінки, акто-
ри вкладають в уста ляльок (а іноді і без слів, лише грою) повчальний зміст, важливу 
інформацію .

(Джерело: URL https://cutt .ly/tRGLoje )

Додаток 2
Вправа «Кольорові дієслова»
Інструкція для учнів/-ениць
Відшукайте в тексті (Додаток 1) дієслова, зафарбуйте їх у певний колір .

Дієслова теперішнього часу
Дієслова минулого часу

Дієслова майбутнього часу

Додаток 3
Вправа «Збери назви театральних ляльок». Робота в групах
Інструкція для учнів/ениць
1 . Об’єднайтеся у групи
2 . З розсипаних літер зберіть назви театральних ляльок . 
3 . Відшукайте інформацію з різних джерел про ляльок . Представте її однокласникам .

УРАВКИЧІН                                                            ІМАРНОЕТИК

ТОРОІСТЬВ                           ЛЯЛЬКИ                                      ІДЕСРАНТ

ТЬІНІВО                                                                      СОРТОІВ

(Ключ: рукавичні, маріонетки, тростьові, естрадні, тіньові, ростові)

Додаток 4
Колективна творча справа «Незвичайний театр із звичайних речей» 
(Джерело: URL https://vseosvita .ua/library/vidi-nastilnogo-teatru-4780 .html)
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Додаток 5
Розвиток критичного мислення за допомогою техніки «Кубик Блума»

Додаток 6
Гра «Так-ні» з цеглинками LEGO 
Інструкція для учнів/-ениць
Уважно прослухайте твердження, які читатиме учитель/-елька, та просигналізуйте цеглин-

ками LEGO відповіді «Так» - зеленою цеглинкою, «Ні» - червоною цеглинкою . 

 – У театр приходь вчасно. 
 – У гардеробі кидай своє пальто гардеробникові.
 – Приходь до театру з відірваною вішалкою на твоєму пальто.
 – Якщо ти прийшов у театр з великою сумкою чи пакетом, здай їх у гардероб.
 – Проходячи до свого місця, йди уздовж рядів крісел спиною до глядачів гля-

дачам. 
 – Якщо ти вже зайняв своє місце в залі, а повз тебе проходять глядачі на свої 

місця, обов’язково встань і дай їм дорогу.
 – Сідай на те місце, яке зазначено в твоєму квитку. 
 – Сидячи в кріслі,  клади руки на обидва підлокітники.
 – Під час вистави розмовляй.
 – Не дозволяй собі також шарудіти цукерковими обгортками, вертіти в ру-

ках номерок з гардеробу.
 – Не вставай зі свого місця, поки не закінчиться вистава, - не заважай іншим 

глядачам.
 – Поспішай в гардероб за верхнім одягом.

Тижні 24-25 (Подорож 20)
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Додаток 7
Читання з другом «Як народжуються мультфільми». Створення ментальної 

карти до прочитаного тексту 

Як народжуються мультфільми
Мультфільми вже давно стали невід’ємною частиною нашого життя . Перші 

спроби мультиплікації були зроблені задовго до появи кінематографа . З кожним 
роком мультиків стає все більше, а ми, глядачі, стаємо все вимогливішими . У 
зв’язку з цим - з’являються нові напрями, жанри і сюжети . Наприклад, тривимірна 
анімація, яка з кожним роком завойовує все більше і більше прихильників у всьо-
му світі . Для початку з’ясуємо, чим відрізняються тривимірні мультики від двови-
мірних? Двомірна анімація - це мультфільми, які намальовані від руки . Створен-
ня таких мультиків - процес дуже тривалий . Наприклад, для того, щоб персонаж 
підняв руку, художникам-мультиплікаторів потрібно намалювати чималу кількість 
кадрів . В одній секунді їх цілих 25, а якщо мультик триває півтори години, то по-
трібно намалювати 135 000 кадрів!

Тривимірна анімація з’явилася недавно . Першим тривимірним мультфільмом є 
«Історія іграшок», яка була випущена в 1995 році . 3D мультфільми - це так звані 
«об’ємні» мультфільми, коли персонажів так і хочеться торкнутися, і навіть здається, 
що вони вже не на екрані, а в реальному житті . На створення такого персонажа йде 
багато сил і часу . Для початку, герой малюється художником в найрізноманітніших 
ракурсах . Потім, ці малюнки потрапляють до модельєра - скульптора, який за готовим 
ескізами створює персонажа в комп’ютерній програмі . Якість 3D мультфільму, зале-
жить від кількості комп’ютерів, які її створюють . Наприклад, у студії Уолт Дісней, або 
Піксар «комп’ютерна» кімната займає цілий квадратний кілометр .

Як же створюють мультфільми і хто над ними працює?
При створенні анімацій використовуються різноманітні технології, включаючи 

малюнки, лялькову мультиплікацію, тривимірну графіку . Створення мультиплікацій 
– тривалий, копіткий процес . Продюсер визначає загальний задум, сценаристи роз-
робляють сюжет і сценарій, який потім розбивається на епізоди і сцени . Далі все 
це передається режисерові-мультиплікатору, який розподіляє сцени між художни-
ками-мультиплікаторами . Які відповідають, кожен за своє положення персонажів у 
сцені . Проміжні епізоди домальовують молодші мультиплікатори . Інші художники 
готують фон, на якому розгортається дія . Потім оператор покадрово фотографує ма-
люнки за допомогою спеціальної камери . Нарешті, до зображення додається звук . Є 
й інша техніка - лялькова анімація . За популярністю вона поступається лише мальо-
ваній (мультфільм, в якому кожен кадр малюється від руки) мультиплікації . Лялька 
розташовується прямо перед камерою і фотографується покадрово, причому кожно-
го разу в її позу вносяться мінімальні зміни, щоб на наступних етапах створювалась 
ілюзія руху . 

А ось, чим займається кожна окрема людина, яка працює над створенням муль-
тфільму .

Художник по персонажах - створює образ героя мультфільму, який здійснює його 
подальшу розробку та супровід на виробництві анімаційного фільму .

Художник по контурах - художник, завданням якого є перенесення малюнка з 
паперу на целулоїдну плівку .

Художник-аніматор - створює  ключові фази руху мультиплікаційного героя .
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Художник-постановник - головний художник анімаційного фільму . Спільно з 
режисером, художник-постановник визначає візуальний стиль майбутнього твору, 
здійснює керівництво і контроль за виробництвом .

Художник-графічний дизайнер - створює ключові кадри на основі зображень, 
створених художником-аніматором . Завдання художника- графічний дизайнер поля-
гає в тому, щоб, не порушуючи анімації, додати герою мультфільму максимальну 
схожість з образом, розробленим художником по персонажам .

Художник-декоратор - створює фонові малюнки та панорами, на яких діють муль-
типлікаційні герої .

Мультиплікатори персонажів, що працюють над рухами живих істот, діалогами, 
діями .

Мультиплікатори спецефектів, що займаються незвичайними впливами і природ-
ними явищами, такими, як дощ, сніг, перебіг води .

Мультиплікатори заднього плану, контролюючі побічні явища, фонові картинки, а 
також  - автомобілі, механізми та інші деталі .

Мультиплікатор тривимірної графіки - створює уривки мультиплікації за допомо-
гою комп’ютерного моделювання . 

     Мультфільми зробили наше життя цікавішим . Навіть дорослі, іноді, виділяють 
декілька хвилин на перегляд мультику, щоб згадати своє безтурботне дитинство, то 
що вже можна говорити про дітей, які життя не уявляють без мультфільмів .

(Автор Ольга Поліщук)

Інструкція для учителя/-ельки
Запропонуйте учням/-ицям прочитати у парах текст та заповнити графічний організатор 

«Ментальна карта»

Тижні 24-25 (Подорож 20)
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Додаток 8
Творча робота «Створюємо мультфільм за власним задумом»
Інструкція для учителя/учительки
За допомогою шаблону для малювання кадрів мультфільму учні/-ениці малюють сюжети 

мультфільмів, які діти створюватимуть за власним задумом . 

Додаток 9
Творча вправа «Створюємо афішу за планом» 
Інструкція для учнів/ениць
1 . Побудуйте композицію для театральної афіші .
2 . Використайте оригінальний шрифт (наприклад, створіть «танцюючі» літери або 

літеру образ із улюбленим театральним персонажем) .
3 . Прикрасьте запрошення декором на театральну тему . 
4 . Вкажіть всі дані, які потрібно знати про лялькову виставу .

Додаток 10
Гра «Мультяшні кульки»
Інструкція для учнів/-ениць
1 . Капітошка пропонує вам пограти у гру «Мультяшні кульки» . 
2 . На дошці прикріплені кольорові кульки, на яких є літери (на вибір) .
3 . Обираючи  літеру, ви повинні називати героїв українських мультиплікаційних фільмів, 

назви мультиплікаційних фільмів тощо .

Додаток 11
Вправа «Мікрофон»
Інструкція для учителя/-ельки
1 . Запропонуйте учням/-ицям виконати завдання бджілки Меліси на сторінці 86 .
2 . Поставте школярам додаткові запитання до змісту вправи

 – Чи переглядали ви вистави у ляльковому театрі?
 – Які це були вистави?
 – Чи були ці вистави створені за творами художньої літератури?
 – Яких ляльок ви бачили під час вистави?
 – Що вам найбільше сподобалося?
 – Чи замислювалися ви над тим, як і хто створює ляльку для вистави?

Додаток 12
Вправа «Що в мішечку»
Інструкція для учителя/-ельки
Діти по колу передають мішечок, у якому лежить лялька . За допомогою закритих запитань 

(ті, які вимагають відповіді «Так» або «Ні») вони по черзі намагаються дізнатися, що у мішечку .
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Додаток 13
Творча вправа «Запрошення на виставу»
Інструкція для учителя/-ельки
Учні виготовляють запрошення на виставу, використовуючи змішану техніку — аплікація 

з доопрацюванням графічними матеріалами .

Додаток 14
Перегляд та обговорення відео «Види лялькових театрів для дітей» 
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=1f2TQeTIMAk)

Додаток 15
Вправа «Театралізуємо»
Інструкція для учителя/-ельки 
Діти в групах добирають аудіосупровід до вистави, створюють п’єсу на основі відомого 

твору (інсценізована казка, казка, казка на новий лад тощо), імпровізують, використовуючи 
голос і мову тіла (міміку, жести, поставу, рухи) для виконання запропонованої/ обраної ролі, 
надають варіанти несловесних засобів (міміку, жести, поставу, рухи) .

Додаток 16
Розв’язування задач щодо вирішення конкретних життєвих ситуацій
Інструкція для учителя/-ельки
Запропонуйте учням/-еницям виконати задачі індивідуально та порівняти результати з 

результатами однокласників . Рекомендуємо використовувати техніку «Думаю вголос» для 
озвучення ходу розв’язання задач школярами . 

Задача 1

Задача 2

У касі лялькового театру було 420 білетів на виставу «Новорічна пригода». 
У понеділок купили четверту частину білетів. У вівторок продали 71 білет. 
Скільки білетів залишилось у касі? До вистави залишилось 3 дні. Назвіть всі 
варіанти продажу білетів, аби жодного місця під час вистави не залишилося 
вільним.

Додаток 17
Перегляд та обговорення відео «Театральні професії»
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=hzLZAUcI7rc)

Тижні 24-25 (Подорож 20)
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Додаток 18
Створюємо театр тіней 
(Джерело: URL https://cutt .ly/LRG3u6o)

Додаток 19
Виготовлення рукавичної ляльки
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=lSpG8lwBrrE)

Додаток 20
Дослідницьке завдання
Інструкція для учнів/-ениць
Відшукай на сторінках теми дати . Прочитай їх правильно . Запиши . Розташуй дати у хро-

нологічній послідовності . 
 – Які ці числа? (чотирицифрові)
 – Назвіть розрядні числа. 
 – Розв’яжіть задачі (текст на с.89 Частина 4, подорож 20) 
 – Скільки років першому українському мультфільму?
 – В якому році державній студії мультиплікаційного фільму виповнилося 50 років?
 – В якому столітті почала свою роботу Київська кіностудія?
 – Скільки років буде святкувати кіностудія в поточному році?
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Тиждень 26 (Подорож 21)
Засоби передачі і джерела інформації в давнину і сьогодні

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Звідки ми отримуємо інформацію?
• Чому потрібно перевіряти достовірність інформації?
• Як плітки шкодять дружбі та спілкуванню?
• Як пошта корисна людям?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Читання та обговорення тексту про джерела отримання інформації. Вста-
новлення відповідності між поняттями та їх визначенням. Складання ре-
бусу до слова «Інформація». 

Кросворд «Пристрої для отримання інформації» (Додаток 2)

Математична Розв’язування  життєвих ситуацій математичним шляхом
(Додаток 5). Практичні завдання (Додаток 8)

Природнича Пошукова діяльність учнів щодо теми на вибір (Додаток 3). Вправа «Факти 
і думки» (Додаток 4)

Громадянська 
та історична

Створення часової шкали від найдавніших способів передавання та фіксу-
вання інформації. Гра «Медіазнайка». Опрацювання тексту про Укрпошту.

Вправа «За і проти» (корисні та шкідливі впливи ЗМІ, соцмережі, Інтернет 
тощо)

С о ц і а л ь н а / 
здоров’язбе-
режувальна

Міркування: які можуть бути небезпеки під час передачі інформації. Ви-
значення видів джерел інформації (первинні, вторинні, третинні). 

Гра «Зіпсований телефон» (Додаток 1). Рольова гра «Я у магазині» (Дода-
ток 6) 

Технологічна Виготовлення візитівки (Додаток 7). Виготовлення інформаційного букле-
ту (теми на вибір)

Додаток 1
Гра «Зіпсований телефон»
Інструкція для учителя/-ельки
Гравці утворюють лінію або коло, а перший гравець придумує повідомлення і шепоче його 

на вухо однокласнику/-иці в лінії .  Другий гравець повторює повідомлення третьому гравцеві 
і т .д . Останній гравець говорить отримане повідомлення . Діти обговорюють причину спотво-
рення інформації .

Тиждень 26 (Подорож 21)
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Додаток 2
Кросворд «Пристрої для отримання інформації»

1

2

3

4

5

6

7

1) Балакучий в хаті гість, 
Хоч не п’є він і не їсть, 
Розважає без упину 
І показує новини . (Телевізор)

2) Дерево та дріт — 
А кричить на весь світ . (Телеграф)

3) Скринька, вертушка, 
Шнур і довге вушко . (Телефон)

4) У кімнаті, у куточку, 
Біля ліжка на стіні, 
Сіра скринька на шнурочку 
Все розказує мені . (Радіо)

5) Крила в птаха не з пір’їн, 
А з паперу і з новин . 
Він щодня на диво-крилах 
Їх розносить по квартирах . (Газета)

6) Натискаєш кнопочки 
На самій коробочці, 
Загуділо — і за мить 
Можем з другом говорить . 

(Стільниковий телефон)

7) В нім знання з усього світу, 
Мишка може їх розкрити . (Комп’ютер)

Додаток 3
Пошукова діяльність учнів щодо теми на вибір
Інструкція для учнів/учениць
1 . Обговори з однокласниками, які пристрої втратили свою актуальність . 
2 . Скористайся будь-яким пристроєм і відшукай інформацію природничого харак-

теру .
3 . Пошир інформацію, яку відшукали, в соціальних мережах (наприклад, групі Viber) . 

Залиш емоційний відгук (емікон) до інформації однокласників .
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Додаток 4
Вправа «Факти і думки»
Інструкція для учнів/-ениця
Підкресли факти однією лінією, а чиїсь думки – двома лініями .

Ростуть черепахи протягом усього життя . З віком їх ріст стає повільнішим . Жи-
вуть тварини довго . Багато видів черепах доживають до 100 років . Та це не межа . Ві-
домий випадок, коли на Атлантичному узбережжі Франції рибалки зловили черепаху 
віком близько 200 років .

 Панцир черепах складається із спинного та черевного щитів, утворений розши-
реними кістками скелета . Зверху у більшості черепах панцир покритий симетричними 
роговими щитками . Спереду і ззаду панцир має отвори, через які тварина висуває свої 
кінцівки . У деяких видів рухомі частини панцира можуть щільно закривати обидва отво-
ри (або один з них) в хвилину небезпеки . Форма панцира пов’язана зі способом життя 
черепах: у наземних видів він високий, куполоподібний, часто горбкуватий, у прісново-
дих — низький, сплющений і гладкий, у морських має обтічну краплеподібну форму .

На спинному щиті виділяються шийний, хребетні, бічні і краєві щитки, на черевно-
му — горловий, міжгорлові, плечові, грудні, черевні, стегнові, задньопрохідні, пахвові, 
пахові і міжкрайові щитки . Кожен щиток росте самостійно, і на ньому зростають кон-
центричні річні кільця .

 У м’якотілих черепах панцир покритий зверху м’якою шкірою
Умовно черепахи вважаються нащадками пермських котилозаврів . Перша че-

репаха з’явилася в Мезозойську еру у Тріасовому періоді (200 млн років тому) . З 
26 родин 12 дожило до наших днів . Багато «сучасних» черепах зараз знаходяться 
на межі зникнення . Відомо безліч викопних черепах, серед яких найбільшою була 
міоланія , завдовжки близько 5 м . Черепаха, ймовірно, мала величезний, практич-
но однієї довжини з панциром, могутній хвіст усаджений двома рядами кістяних 
шпильок сплощень, а на кінцях трикутного черепа розташовувалися довгі приту-
плені «роги», направлені назад і вбік .

 Найбільшою з відомих черепах є черепаха архелон з крейдового періоду, яка 
жила в морі . Розмір одного з виявлених скелетів сягає 4 м . Припускають, що її вага 
сягала до 2,2 тон .

Додаток 5
Розв’язування  життєвих ситуацій математичним шляхом
Задачі для розв’язування

Задача 1
Для визрівання кабачків потрібно 60 діб . Коли можна буде зірвати перші плоди, 

якщо посадити насіння кабачків в ґрунт 1 травня?

Задача 2
В народній медицині застосовують настій листя осини . Його вживають по 1 сто-

ловій ложці 6 разів на день через кожні 2 години . О котрій годині необхідно прийняти 
останню ложку настою, якщо почати з 9 години ранку?

Тиждень 26 (Подорож 21)
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Задача 3
Доросла людина за життя з’їдає 4000 кг риби, це у 8 разів більше, ніж треба солі . 

На скільки кілограмів менше солі, ніж риби, з’їсть за життя людина?

Задача 4
Довжина верхніх вій у людини сягає 12 мм, а нижніх – 2/3 довжини верхніх вій . На 

скільки міліметрів верхні вії людини довші за нижні?

Задача 5
На голові білявої людини буває до 150 тис . волосин, у чорнявих – 2/3 того, що 

у білявих, а в рудих – 9/10 того, що в чорнявих . На скільки менше волосся на голові 
рудих людей, ніж білявих?

Додаток 6 
Рольова гра «Я у магазині» 
Інструкція для учнів/-ениць
Вчимось читати інформацію на продуктах харчування, які запаковані . 
Додаток 7
Виготовлення візитівки
Інструкція для учителя/-ельки
Проведіть бесіду з учнями/-ицями про те, для чого потрібно візитівки . Повідомте про те, 

що візитки теж про щось повідомляють, несуть певну інформацію . Запитайте учнів:
 – Для чого їх роблять?
 – Сьогодні ми спробуємо зробити власну візитку.
 – Що повідомляють на візитках?

Зайважте учням-ицям, що на візитівках обов’язково зазначають прізвище, ім’я та по бать-
кові; місце роботи або рід занять; адресу, телефони .

Запропонуйте виготовити власну візитку майбутньої професії або розповісти про своє 
хобі, намалювавши малюнок .

Додаток 8
Практичні завдання
Інструкція для учнів/-ениць
Пригадай часову шкалу з гри «Медіазнайка», запиши дати, які пам’ятаєш . Обведи зеле-

ним олівцем дати ХІХ сторіччя, а червоним – ХХ сторіччя .

Задача для розумників 1
Кур’єр мав доставити валізи від поштової станції «Голуби» до поштової станції 

«Бережки» . Він рухався зі швидкістю 12 км/год протягом 2 годин . Яка відстань між 
поштовими станціями?

Задача для розумників 2
Від поштової станції «Джерельце» до поштової станції «Лісова» 30 км . За скіль-

ки годин пасажири доберуться до пункту призначення, якщо їх будуть перевозити зі 
швидкістю 10 км/год?
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Тижні 27-28 (Подорож 22)
Як читати медіатекст і працювати з інформацією

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Навіщо люди придумали газету?
• Якими якостями володіє медіаграмотна людина?
• Як інформація подорожує світом?
• Як створюється газета?
• Про що б ти написав(-ла) у своїй газеті?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Робота з поняттями «карикатура» та «псевдонім» («Стіна слів»). Озна-
йомлення із структурними елементами газети. Робота з деформованим 
текстом. Робота з порадами щодо читання статей в газетах. Створення пу-
блікації в газеті. Виокремлення ключових слів з публікацій. Презентація 
публікацій (міжгрупова діяльність). Моделювання газети класу (назва та 
логотип).

Вправа «Знаю. Хочу дізнатись. Дізнався/дізналась». Робота в групах. Впра-
ва «Порушена послідовність» (Додаток 1) Вправа «Коректори» (Додаток 
3).  Перегляд та обговорення відео «Як друкуються газети» (Додаток 2). 
Творче завдання «Моя замітка” (Додаток 4)

Математична Застосування технології критичного мислення «Т-схема» (Додаток 5). 
Розв’язування задач для кмітливих (Додаток 7) 

Природнича

Створення маршруту до місця розташування культурних пам’яток та му-
зеїв краю/регіону. 

Працюємо з картою України (орієнтування на карті). Обговорення цікавих 
фактів для роздумів (Додаток 8). Вправа-міркування «10 ідей» (Додаток 9).

Громадянська 
та історична

Міркування: навіщо люди придумали газету? Що може робити газета? Які 
газети читають у твоїй родині? Ознайомлення з професіями людей, які 
створюють газету. Створення мінігазети про віртуальну мандрівку до куль-
турних пам’яток та музеїв краю/регіону. Міркування: що у твоїй місцевості 
такого, що може бути цікавим іншим? 

С о ц і а л ь н а / 
здоров’язбе-
режувальна

Обговорення роботи в групі щодо створення газети. Вправа «Алгоритм 
успішної роботи». Вправа «Рефлексія». Створення пам’ятки «Як правиль-
но читати, щоб зір не зіпсувати»

Технологічна Створення мінігазети «Подорож Україною» (Додаток 6). Творче завдання 
«Логотип для газети»

Тижні 27-28 (Подорож 22)
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Додаток 1
Робота в групах. Вправа «Порушена послідовність»
Інструкція для учителя/-ельки
Діти в групах читають текст, який розрізаний на частини . Частини тексту мають мати пору-

шену послідовність . Обговорюють інформацію і встановлюють правильну послідовність .

Перша газета з’явилася у Римі у І столітті до нашої ери . Вона мало чим нагадува-
ла сучасну газету . У Римі видавалися закони, обов’язкові для всього населення, - про 
податки, про підготовку до військових походів, про ведення нового календаря .

Але всіх законодавців хвилювало питання – як зробити, щоб про всі ці закони 
дізналися всі римляни? 

Вихід знайшов видатний діяч давньоримської держави Юлій Цезар . Він наказав 
поставити у центрі  міста гіпсові плити . На них записували всі розпорядження рим-
ської влади та інші повідомлення . Записи були, звичайно ж, короткими, адже на пли-
тах не можна було розмістити багато тексту .

Зацікавленість римлян повідомленнями на гіпсових плитах все зростала . Тоді 
було вирішено розмножувати тексти . Окремі повідомлення записували на глиняних 
табличках і продавали населенню .

Гіпсові плити мали спеціальні назви . Вони, звичайно, не були схожі на справжню 
газету . І все-таки це були газети: вони виконували одне з основних завдань – пові-
домляли новини .

Такі ″газети проіснували аж до початку ІУ століття нашої ери .
А як з’явився термін “газета”?
Була колись у Венеції дрібна срібна монета . І називалась вона ″газета″ . За цю 

дрібну монету можна було поснідати, купити одяг, а також можна було купити аркуш 
дрібно списаного паперу – спеціальний інформаційний бюлетень . Писали його від 
руки . Спочатку у ньому повідомлялись лише новини, що цікавили лише купців та мо-
реплавців, потім ″письменники новин″ стали цікавитись політикою, вони розповідали 
також про різні країни, окремих політичних діячів .

За такий бюлетень платили одну ″газету″ . Звідси і пішла назва бюлетень . Так 
народився термін-газета . А через кілька десятиліть це слово стало навіть власною 
назвою друкованого листа, який випускався у Франції .

З’явилася й нова професія - ″збирач новин″ . Пізніше їх стали називати журналіс-
тами .

Додаток 2 
Перегляд та обговорення відео «Як друкують газети»
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=Vo7hBAy-mp8)

Додаток 3
Вправа «Коректори»
Інструкція для учнів/-ениць
Відредагуй текст . Обери правильний сполучник або прийменник .

Мільйони людей (в, у) всьому світі проводять свою відпустку, подорожуючи . 
Вони подорожують, щоб побачити інші країни і континенти, сучасні міста (й, і) руїни 
стародавніх міст . Люди подорожують, щоб насолодитися живописними місцями, або 
просто для зміни обставин . Завжди цікаво відкрити щось нове (й, і) побачити інший 
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спосіб життя, зустріти різних людей (й, і) спробувати різну їжу, послухати різні музичні 
ритми (й, і) зробити багато фотографій .

Якщо ми любимо подорожувати, ми побачимо (й, і) дізнаємося багато такого, що 
ми ніколи не зможемо побачити або дізнатися удома, хоча можна прочитати про це в 
книгах (й, і) газетах, подивитися по телебаченню . Кращий спосіб вивчати географію 
— це подорожувати, а кращий спосіб дізнатися (й, і) зрозуміти людей — це познайо-
митися з ними в їх власних будинках .

Додаток 4
Творче завдання «Моя замітка»
Інструкція для учнів/-ениць

Щоб написати замітку до газети, слід дотримуватися такого алгоритму .
1 . Виділи факт, про який слід повідомити .
2 . Обери тему, добери влучний заголовок .
3 . Обдумай зміст замітки .
4 . Дотримуйся послідовного викладення думок (наміть план, по якому будеш 

писати замітку) .
5 . Кожну нову думку починай писати з абзацу .
6 . Уникай повторів, використовуй художні засоби .
7 . Підпиши замітку .
8 . Перевір написане .

Додаток 5 
Застосування технології критичного мислення «Т-схема» 
Інструкція для учителя/-ьки

Т-схема
Т-таблиця — це вид схеми, за допомогою якої аналізується певна ідея: її переваги та не-

доліки . В одній половині таблиці записують усі докази, що підтримують ідею, у другій — проти-
лежні . Наприклад, обираємо тему: інформаційне повідомлення . Накресліть на дошці таблицю 
у формі великої літери «Т» . Спочатку розглядаємо переваги щодо обговорюваної теми . Тепер 
разом з дітьми проаналізуйте ризики, які приховує інформаційне повідомлення . Запишіть їх в 
таблицю . Потім проаналізуйте загальні результати, зробіть висновки .

Такий графічний організатор зображує послідовність аналізу власних суджень . Його пере-
вага — у візуалізації . Учні/Учениці бачать зі сторони хід думок, мають конкретні підказки щодо 
того, які питання потрібно собі поставити .

Додаток 6 
Створення мінігазети «Подорож Україною»
(Джерело: URL https://jmil .com .ua/2000-2/hudstudio2)

Додаток 7
Розв’язування задач для кмітливих

З трьох газетних аркушів учні вирізали 15 ялиночок для новорічної гірлянди . 
Скільки таких газетних аркушів, щоб вирізати 105 ялиночок?

Тижні 27-28 (Подорож 22)
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 Листоноша має 60 газет . Частину газет він має рознести по поштових скриньках, а 
решту – у книжковий павільйон . У кожну скриньку замовили по 8 газет . У скільки скри-
ньок листоноша покладе газети? Скільки газет у нього залишиться для павільйону?

Додаток 8
Обговорення цікавих фактів для роздумів

Для виготовлення одного аркуша паперу формату А4 потрібно від 13 до 21 грама 
якісної деревини, а для виготовлення однієї книги – близько 5 кілограмів сировини .

Тільки для виробництва паперу у світі щорічно вирубується більше 125 мільйонів 
дерев .

Щоб врятувати одне дерево від вирубки, необхідно зібрати для вторинної пере-
робки близько 80 кг паперу .

З одного середнього дерева можна виготовити 600-650 паперових подарункових 
упаковок .

Додаток 9
Вправа-міркування «10 ідей»
Інструкція для учителя/-ьки
Запропонуйте учням надати 10 ідей для вторинного використання газет .

Ідеї вторинного використання газет
• Чистити вікна
Використовуйте аркуші газети для чищення вікон . Для цього потріть їх, змочіть і почистіть 

вікна та дзеркала .
• Захистіть холодильник від неприємних запахів
У холодильнику вистеліть дно сміттєвих контейнерів газетою, щоб овочі не залишали 

запаху . Ви також можете обернути рибу старими газетами, щоб уникнути неприємних запахів .
• Як мішок для сміття
Якщо у вас вже немає мішка для сміття, ви можете скрутити газету у великий конус і вико-

ристовувати його як мішок для сміття . Крім того, ви можете застелити дно кошика для сміття 
газетою, щоб запобігти витоку .

• Сушити мокре взуття
Після зливи набийте мокре взуття газетою, складеною в кулю, вона вбере вологу .
• Для підстилки
Незалежно від того, чи є у вас кіт чи гризун, газета може бути використана для сміття . Для 

цього накрийте дно клітки стопкою паперу .
• У компості
Газетний папір можна використовувати в компості лише в тому випадку, якщо він надруко-

ваний чорно-білим . Дійсно, чорна фарба не містить жодного підозрілого хімічного компонента . 
Щоб ним скористатися, час від часу відривайте аркуші .

• Для мульчі
Газетну папір можна використовувати на городі для мульчі . Змочіть газети і розкладіть 

їх у кілька куп між рядами . Вони не дозволять бур’янам рости, а гниття корисно для ґрунту .
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Тиждень 29 (Подорож 23)
Наш край гостинний. Туризм у регіоні

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Чому люди подорожують?
• Чим приваблює туристів наш край?
• Як не загубитися під час подорожі?
• Як скласти маршрут подорожі?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Уточнення значення понять «туризм», «прочани». Робота з текстом 
про подорожі.

Створення стіни слів (Додаток 1). Інтерактивне завдання «Розпізнаємо 
вигук» (Додаток 5). Складання тексту-розповіді з елементами опису 
«Наш край гостинний» (Додаток 6).

Математична Робота в групах. Опис та складання маршрутів для подорожей рідним 
краєм, які пов’язані з напрямом і поворотом  (Додаток 7).

Природнича

Перегляд відео «Я досліджую світ. Віртуальна подорож Україною» 
(Додаток 2). Інтерактивна гра «Твоя країна – Україна» (Додаток 
3). Працюємо з картою «Туристичні маршрути України»  (Додаток 
4).

Г р о м а д я н -
ська та істо-
рична

Робота з науково-популярним текстом про гостинність рідного 
краю, його історичні та культурні пам’ятки, українських та іно-
земних мандрівників і першовідкривачів. Опрацювання порад 
від бджілки Меліси

Вправа «Займи позицію» (Додаток 10)

С о ц і а л ь н а / 
здоров’язбе-
режувальна

Обговорення правил безпеки під час пішохідної екскурсії в місті та в 
природі, під час подорожі в автобусі.

Робота в групах «Потреби і бажання» (Додаток 8). Робота в групах 
«Правила безпеки під час екскурсій» (Додаток 11)

Технологічна Створення лепбуку «Мій край гостинний» (Додаток 9).

Тиждень 29 (Подорож 23)
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Додаток 1

Т У Р И З М
П Р О Ч А Н И
П У Т І В Н И К 

Л О Ц М А Н
К А РА В А Н - С А РА Й

Стіна слів

Додаток 2
Перегляд відео «Я досліджую світ. Віртуальна подорож Україною»
(Джерело: URL https://cutt .ly/8RhkVHh)

Додаток 3
Інтерактивна гра «Твоя країна – Україна»
(Джерело: URL https://cutt .ly/IRhk3im)

Додаток 4
Працюємо з картою «Туристичні маршрути України»
Інструкція для учнів/-ениць
1 . Запропонуй туристичний маршрут різними містами або селами України .
2 . Назвіть туристичні об’єкти обраних міст / сіл .
3 . Обчисліть приблизну довжину маршруту, використовуючи масштаб карти .
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(Джерело: URL https://cutt .ly/mRhlsQP)
(Джерело: URL https://cutt .ly/JRhlgZ8)

Додаток 5
Інтерактивне завдання «Розпізнаємо вигук»
Інструкція для учнів/-ениць
Пам’ятаєш, коли люди використовують вигуки? Виконай інтерактивну вправу і склади ре-

чення з вигуком від імені гостей нашого краю .
(Джерело: URL https://learning .ua/mova/chetvertyi-klas/rozpiznaiemo-vyhuk)

Додаток 6
Розвиток мовлення. Складання тексту-розповіді з елементами опису «Наш край 

гостинний»
Підготовча робота. Прийом «Кубик Блума»
• Назви цікаві для туристів об’єкти рідного краю .
• Чому туристи відвідують наш регіон, що їх приваблює?
• Поясни, чим наш край відрізняється від інших регіонів України . 
• Запропонуй цікавий маршрут з декількох об’єктів .
• Придумай нові активності / фестивалі / заходи для реклами рідного краю .
• Поділись, який об’єкт рідного краю найбільш привабливий для тебе .
План 
1 . Скільки частин плануєте у тексті?
2 . Про що можна розповісти в кожній з них?
3 . В яку частину можна ввести опис?
(Автор: Ірина Грек)

Додаток 7
Робота в групах. Опис та складання маршрутів для подорожей рідним краєм, які 

пов’язані з напрямом і поворотом
Інструкція для учителя/-ельки
Доберіть самостійно або завантажте за покликанням карту рідного краю
(Джерело: URL http://carta .cyperb .com .ua/ukr .html)

Тиждень 29 (Подорож 23)
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Додаток 8
Робота в групах «Потреби і бажання»
Інструкція для учнів/-ениць
1 . Прочитай текст

Незважаючи на багатство і різноманітність людських потреб, всі потреби можна 
згрупувати, тобто здійснити класифікацію потреб . Така класифікація може бути про-
ведена за різними критеріями .

Потреби можна розділити на дві категорії - першочергові та другорядні . До пер-
шочергових належать ті потреби, задоволення яких є просто необхідне для людини . 
Це їжа, одяг, дім тощо .  Другорядні потреби - автомобіль, прикраси, яхта тощо .

Потреби бувають раціональними та нераціональними . Приклади нераціональних 
потреб: потреба в палінні, у наркотиках, в алкоголі . Часто раціональна потреба може 
перетворитися в нераціональну . Наприклад, дітям можна їсти шоколад, але тільки 
в невеликих дозах, в іншому випадку велика кількість шоколаду може призвести до 
алергійних захворювань . Або інший приклад: потреба в грі на комп’ютері може пере-
творитися в нераціональну, якщо за комп’ютером просиджувати цілі дні .

2 . Виконай завдання

Дмитро намалював свої потреби . Спробуй їх класифікувати на першочергові та 
другорядні, матеріальні та нематеріальні, корисні та шкідливі . Заповни таблицю .

Першочергові Другорядні Матеріальні Нематеріальні Корисні Шкідливі

(Джерело: URL https://cutt .ly/VRhzEYe)
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Додаток 9
Створення лепбуку
Інструкція для учнів/-ениць
Лепбук – інтерактивна папка та особливий спосіб організації навчального матеріалу на 

певну тему . 
Обираємо тему: «Мій край гостинний»
Складаємо план
Після того, як ви визначилися із темою, напишіть план . Пам’ятайте, що лепбук – це про-

сто розворот з малюнками . Він має бути добре продуманий, щоб максимально структурувати 
інформацію та видати її цікаво і творчо . 

З чого почати, в яку боку розгорнути тему, які нюанси висвітлити?

Малюємо макет
Прийшла черга візуалізувати свій проєкт . Ви маєте чітко уявляти, що і в якому місці буде 

розташовано – малюнки, кишеньки, вкладки, книжечки і інші деталі . Малюємо усе це від руки 
на звичайному листку паперу .

У лепбуці можуть бути такі елементи:
• кишеньки різної форми та розміру (також у вигляді книжечки чи «гармошки»);
• конвертики;
• віконця;
• дверцята;
• стрілки;
• карточки;
• елементи, які можна витягувати;
• елементи, які повертаються навколо своєї осі;
• пазли .

Що потрібно, щоб зробити лепбук:
• картонна папка-основа;
• звичайний та кольоровий папір;
• ножиці;
• клей-олівець;
• степлер;
• скотч;
• декоративні елементи (за необхідності) .
Можна використати шаблони кишеньок або створити їх самостійно .
(Джерело: URL https://cutt .ly/kRhz0Xn)
(Джерело: URL http://informatuchka .blogspot .com/2019/01/blog-post .html)

Орієнтовна тематика наповнення лепбуку «Мій край гостинний»
• Краса природи рідного краю
• Архітектурні шедеври
• Пам’ятні та історичні місця
• Люди, які прославили мій край
• Сторінка гурмана
• Сувенірний «ринок»

Тиждень 29 (Подорож 23)
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Додаток 10
Вправа «Займи позицію»
«Навіщо люди приїжджають до нашого краю?»
• Милуватися красою природи
• Оздоровлюватися та відпочивати
• Працювати / навчатися
• Вивчати історичні та архітектурні пам’ятки

Додаток 11
Робота в групах «Правила безпеки під час екскурсій»
Інструкція для учителя/-ельки
Доберіть самостійно або завантажте за покликанням правила поведінки учнів:
• Під час екскурсії
• У музеї, на виставці
• На природі
• Правила дорожнього руху
• Правила поведінки в громадських місцях
Інструкція для учнів/-ениць
Прочитайте правила . Зобразіть їх у вигляді малюнків або піктограм . Презентуйте свою роботу .
(Джерело: URL https://cutt .ly/zR32r0X)
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Тиждень 30 (Подорож 24)
Ми – привітні господарі / господині та гостинні друзі

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Як у твоїй родині приймають гостей?
• Яку людину вважають гостинною?
• Які традиції гостинності є в різних культурах нашого краю?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Складання розповіді «Як у моїй сім’ї заведено приймати гостей» за пода-
ними запитаннями. Опрацювання прислів’їв про гостинність та поведінку 
в гостях. Значення слів: добираємо слова, які характеризують гостинну 
людину, складаємо з ними слова і речення.

Створення стіни слів (Додаток 1). Розвиток мовлення. Запрошення на свя-
то (Додаток 2).

Математична
Розгадування шифрограми.

Робота над задачами. Моделювання життєвих і проблемних ситуацій (До-
даток 6). 

Природнича
Читання тексту про традиції гостинності у східних слов’ян  з наступною 
театралізацією.

Робота над віршем «Йди до природи» (Додаток 5).

Громадянська 
та історична

Ознайомлення з традиціями гостинності у східних слов’ян (За А. Поно-
марьовим)

Робота в парах. Запиши назви країн-сусідів України, користуючись картою 
англійською мовою (Додаток 3).
Робота в групах. Гостинність народів світу (Додаток 4)

С о ц і а л ь н а / 
здоров’язбе-
режувальна

Робота над текстом про правила європейського етикету. Гра «Гостинні го-
сподарі / господині».
Дискусія «Найкращий подарунок»

Вправа «Так чи ні» (Додаток 8)

Технологічна Виготовлення саморобних подарунків у різних техніках (Додаток 7).

Тиждень 30 (Подорож 24)
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Додаток 1

Гість
Господар

Господиня
Гостинність

Етикет
Запрошення

Стіна слів

Додаток 2
Розвиток мовлення. Запрошення на свято
Інструкція для учнів/-ениць
Ознайомлення зі структурою написання запрошення

Звернення (іменник у кличній формі)

Нова подія

Час проведення заходу

Місце ,де він відбуватиметься

Підпис

Стандартні вирази запрошень

Запрошуємо Вас / тебе
Маємо честь запросити Вас на
Дозвольте запросити Вас
Будемо вдячні Вам за участь
Ми були би вдячні Вам, якби Ви змогли відвідати
Прийміть наше запрошення
Просимо взяти участь . . .

(Джерело: URL https://subject .com .ua/lesson/mova/4klas_3/65 .html)
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Додаток 3
Робота в парах
Інструкція для учнів/-ениць
1 . Запиши назви країн-сусідів України, користуючись картою англійською мовою .
2 . Що ти знаєш про ці країни та їх мешканців?

Додаток 4
Робота в групах. Гостинність народів світу

1 група
Своєрідний етикет гостинності порівняно нещодавно існував у кочових тваринни-

ків і горян . Відомо, що у арабських народів, кожен чужинець, який торкався намету, 
вважався гостем протягом трьох діб . Після цього терміну він позбавлявся права гостя 
і, якщо не знаходив нового хазяїна, міг бути пограбованим і вбитим .

2 група
Добре відома гостинність народів Кавказу . Додержання законів гостинності вва-

жалось однією з найважливіших чеснот чоловіка . У ситуації, коли звичаї гостинності 
зіштовхувалися з обов’язками кровної помсти, перевага надавалася першим . Відомі 
непоодинокі випадки, коли винуватець вбивства рятувався в домі свого кровника, 
оскільки останній не міг порушити священний закон гостинності .

3 група
На Північному Кавказі кожен горець виділяв спеціальне приміщення для гостей, 

так звану кунацьку . Кабардинці тримали у кунацькій тацю з м’ясом, пастою і сиром . Це 
називалось – «їжа того, хто прийде» . Примітно, що в цьому важкодоступному гірсько-
му регіоні ритуал гостинності до прибульця залежав і від відстані, яку тому довелося 
подолати: чим довший шлях – тим більші почесті очікували мандрівника .

Тиждень 30 (Подорож 24)
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4 група
Серед розмаїття національних традицій гостинності існує чимало таких, які сьогод-

ні можуть здатися дивними . Скажімо, удегейці, зустрічаючи почесного гостя, доручали 
пережовувати їжу для нього чотирьом найстарішим членам роду, щоб гостю лишалося 
лише ковтати їжу . За звичаями чукчів, господар повинен ставитись доброзичливо до 
гостя, навіть якщо той його поб’є .

Запитання до учнів/-ениць
 – Що вас здивувало?
 – Як ви думає, звідки міг виникнути такий звичай?
 – Як потрібно поводитися, перебуваючи в гостях у людей іншої культури?

Додаток 5
Робота над віршем «Йди до природи»

Якщо немає настрою, щоб жити,
Не хочеться ні правди, ні чудес —
Йди до природи силу воскресити,
Й злетіти ввись до голубих небес .
Природа-мати . Все у ній можливо .
Наснага йде від неї і політ .
Вона одна створити може диво
І закохати душу в білий світ,
Та напоїти радістю живою,
Додати сили, настрою, пісень .
Розлучить світле серденько з журбою
І перетворить сутінки на день .

Промінчиком тепленьким доторкнеться,
І мудрості та стійкості додасть . 
І квіткою чарівно усміхнеться,
Гірким і темним думам скаже: «Зась!»
Йди до природи, бо вона нам — мати .
Турбується і думає про нас .
Вона про все зуміє розказати,
Лише не спинить швидкоплинний час .
Бо час, таки, не можна зупинити,
Тому лови у ньому кожну мить .
І не втрачай можливості любити,
Натхненно, світло і щасливо жить .

(Надія Красоткіна)

Запитання для обговорення: 
 – Чому люди йдуть до природи?
 – Яких правил ти дотримуєшся під час відпочинку на природі?
 – Як спілкування з природою змінює настрій людини?
 – Чи може таке спілкування змінити людину на краще?

(Джерело: URL https://cutt .ly/gRllx9W)

Додаток 6
Робота над задачами. Моделювання життєвих і проблемних ситуацій

У середньому за добу доросла людина випиває 2 л води . Скільки літрів води не-
обхідно сім’ї з трьох дорослих людей на 4 роки? Дізнайся, чи всі люди на Землі мають 
доступ до чистої питної води . Розв’яжи задачу кількома способами .  

Обчисли річні витрати на харчування декоративного кролика, якщо денна норма 
його харчування така: 15 г зернової суміші, 10 г гранульованого корму, 20 г сіна, 30 г 
фруктів, 54 г овочів і свіжої трави . 

Що потрібно врахувати, якщо хочеш завести домашнього улюбленця?
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Назва продукту Маса упаковки Вартість
Зернова суміш 500 г 25 грн
Гранульований корм 250 г 15 грн
Сіно 250 г 10 грн
Яблука 1 кг 8 грн 
Морква 1 кг 4 грн 
Буряк 1 кг 5 грн 
Конюшина 250 г 5 грн

Для експедиції з 15 осіб на 10 тижнів насушили 450 кг сухарів . Яка норма витрати 
сухарів на одну особу на один тиждень? Чому перед експедицією важливо зробити 
розрахунки витрати продуктів?

За добу автомобіль здатний викинути в повітря приблизно 20 кг вихлопних газів . 
Скільки вихлопних газів можуть викинути в повітря 10 автомобілів за 10 діб? За рік? 
Як ти думаєш, куди діваються вихлопні гази від автомобілів твого міста / села?

(Джерело: URL https://cutt .ly/gRll4nU)

Додаток 7
Виготовлення саморобних подарунків у різних техніках
Інструкція для учителя/-ьки
Скеруйте творчу уяву дітей на використання у роботі різних матеріалів: паперу, пластиліну, 

полімерної глини чи солоного тіста, тканини, ниток; нетканих, природних та інших матеріалів .
(Джерело: URL https://cutt .ly/1RlzQai)
(Джерело: URL https://cutt .ly/ARlzTff)
(Джерело: URL https://cutt .ly/2RlzOdU)
(Джерело: URL https://cutt .ly/LRlzDmA)

Додаток 8
Вправа «Так чи ні»
• Завітаю в гості, коли мене запросять;
• прийду в призначений час;
• якщо не зможу прийти в гості у призначений час, прийду, коли мені буде зручно;
• прийшовши у гості, одразу почну грати у своєму смартфоні;
• сяду до столу тільки після запрошення господарів;
• буду накладати страву зі спільного блюда своєю ложкою чи виделкою; 
• буду грати в ті ігри, які запропоную сам;
• братиму участь у розвагах, які запропонують господарі;
• прощаючись із господарями, скажу, що мені не сподобалося у гостях;
• обов’язково подякую господарям за добре частування .
(Автор: Ірина Грек)

Тиждень 30 (Подорож 24)
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Тиждень 31 (Подорож 25)
Приймаємо гостей, вітаючи їх їхньою рідною мовою

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Як звертатися до незнайомої людини?
• Як вітатися з гостями різних культур їхньою рідною мовою?
• Як допомагає в житті знання іноземних мов?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Створення письмового висловлення про мови, які знає або вивчає. Обго-
ворення: чи допомагає в житті знання іноземної мови. Складання діалогів 
іноземною мовою  на теми прийому гостей, гостинності. Завдання: напи-
сати слова рідною мовою. Розігрування з однолітками міні-вистав на теми 
знайомства, прийому гостей, гостинності.

Складання стіни слів: етикет, етикетка, нетикет, сервіровка, сервірування 
(Додаток 1). Завдання: постав у формі звертання (Додаток 2).

Математич-
на

Завдання: знайди значення виразів, склади слово (Додаток 3). Обгово-
рення проблемного питання «Скільки років етикету?» (Додаток 5). Скла-
дання картини з геометричних фігур «Сервіровка стола» (Додаток 13). 
Завдання: порівняти периметри квадратів (Додаток 14).

Природнича
Перегляд та обговорення відео: «Чорне море», «Азовське море». 
Робота з таблицею «Знаю – хочу дізнатися – дізнався/дізналася» 
(Додаток 8).

Г р о м а д я н -
ська та істо-
рична

Завдання: досліджуємо походження слова (Додаток 4). Дослідження 
«Правила етикету під час знайомства у різних культурах». Матеріал для 
вчителя. Світові традиції гостинності (Додаток 9). 

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Обговорення: як звертатися до незнайомої людини?

Розгадування ребусу. Перегляд анімованого коміксу «Що таке «нети-
кет?» (Додаток 6). Робота з навчальним матеріалом «Абетка нетике-
ту» (Додаток 7).
 Дослідження «Правила поведінки різних культур» (Додаток 10). Робота 
з навчальний матеріал «Правила застільного етикету різних країн, які не 
варто порушувати» (Додаток 11).  

Технологічна

Перегляд та обговорення відео «Етикет, правила поведінки за столом» 
(Додаток 12). Практична робота. Сервірування столу до сніданку / обіду / 
вечері. Майстер-клас «Як швидко і гарно скласти серветки на стіл» (До-
даток 15). 
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Додаток 1

ЕТИКЕТ
ЕТИКЕТКА
НЕТИКЕТ

СЕРВІРОВКА
СЕРВІРУВАТИ

Стіна слів

Додаток 2
Завдання 
Інструкція для учнів
1 . Постав у формі звертання . Напиши . 
2 . Перевір себе за словником «Звертання» . 

Тетяна Сергіївна, Петро Іванович, Зоя Григорівна, Олег Михайлович, Валерій Ан-
тонович. 

Словник «Звертання»
(Джерело: URL https://slovnyk .ua/names .php) 

Додаток 3
Завдання
Знайди значення виразів . Склади слово та продовж речення .

17940 : 345   

22672 : 436    

9030 : 215     

220920 : 526    

6174 : 147     

9112 : 134     

Т Е И Е́ Т К
42 52 420 52 42 68

Установлені норми поведінки і правила ввічливості в якому-небудь товаристві – це 
_______________ .  

Тиждень 31 (Подорож 25)
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Додаток 4
Завдання 
Інструкція для учнів
З’ясуй, як пов’язані між собою слова «етикет» та «етикетка» . 

Додаток 5
Обговорення проблемного питання «Скільки років етикету?»
Інструкція для учнів
Неписані правила поведінки існували ще за часів печерних людей, а от офіційне поняття 

«етикет», за твердженнями дослідників, прийшло до нас значно пізніше – в кінці 17-го століт-
тя . Поміркуй, скільки століть існує офіційне поняття «етикет»? Скільки це років? Напиши .

Додаток 6
Розгадування ребусу. Перегляд анімованого коміксу «Що таке «нетикет?»
Інструкція для учнів
1 . Розгадай ребус . Поміркуй, що означає слово, що утворилось .

2 . Переглянь анімований комікс «А що ж таке «нетикет»? та перевір свою здогадку .
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=TDZjGTakKLs&t=2s) 

Додаток 7
Робота з навчальним матеріалом «Абетка нетикету»
Інструкція для учнів
1 . Ознайомся з абеткою нетикету . 
2 . Які правила поводження в соціальних мережах ти знаєш і виконуєш? 
3 . Що нового ти дізнався/дізналася? 
(Джерело: URL http://netiketka .4uth .gov .ua/home/rules-of-netiquette) 

Додаток 8
Перегляд та обговорення відео: «Чорне море», «Азовське море». Робота з та-

блицею «Знаю – хочу дізнатися – дізнався/дізналася»
Інструкція для учнів
1 . Пригадай, що ти знаєш про Чорне та Азовське моря і запиши в першу графу таблиці . 

Знаю Хочу дізнатися Дізнався/дізналася

2 . Напиши, про що хочеш дізнатися . 
3 . Переглянь відео про Чорне та Азовське моря . 
4 . Заповни третю графу таблиці . 
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=UGskL5sUYWc)  
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=_ypRI4fWBZo) 
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Додаток 9
Матеріал для вчителя «Світові традиції гостинності» 
(Джерело: URL https://familytimes .com .ua/suspilstvo/svitovi-tradicii-gostinnosti) 

Додаток 10
Дослідження «Правила поведінки різних культур»
Інструкція для учнів
З’ясуй,  які звичаї і правила поведінки існують в різних країнах . Поміркуй, навіщо про це 

знати . 
(Джерело: URL https://cutt .ly/2E0ipvJ) 

Додаток 11
Робота з навчальний матеріал «Правила застільного етикету різних країн, які 

не варто порушувати»
Інструкція для учнів
1 . Поміркуй, які правила застільного етикету, що існують у різних країнах, тобі вже ві-

домі . 
2 . Разом з однокласниками/однокласницями ознайомся ще з деякими з правилами за-

стільного етикету різних країн, які не варто порушувати . 
3 . Обговори з однокласниками, чи є схожі правила в українському етикеті?
(Джерело: URL https://cutt .ly/5E0iF4x) 

Додаток 12
Перегляд та обговорення відео «Етикет, правила поведінки за столом» 
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=ErNzOgJTAGE)

Додаток 13
Складання картини з геометричних фігур «Сервіровка стола»
Інструкція для учнів
Із геометричних фігур склади картину «Сервіровка стола» .

Додаток 14
Завдання
1 . На сніданок, обід або вечерю рекомендується подавати серветки великого розміру – 

35 см×35 см або 45 см×45см . Яку форму мають такі серветки? 
2 . Поміркуй та обґрунтуй, на скільки більший периметр квадрата зі стороною 45 см, ніж 

квадрата, довжина сторони якого становить 35 сантиметрів . 
3 . Свої міркування перевір обчисленнями .

Додаток 15
Майстер-клас «Як швидко і гарно скласти серветки на стіл»
Завдання для учнів 
Переглянь відео та повчись красиво складати серветки .
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=bH5AhYDmTjY)

Тиждень 31 (Подорож 25)
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Тиждень 32 (Подорож 26)
Кухня нашого краю – страви, які ми любимо готувати

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Як змінилися твої вподобання в їжі від дитинства і до сьогодні?
• Чим особлива їжа/кухня нашого краю?
• Що спільного та відмінного в кухні різних культур нашого краю?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Читання та обговорення вірша Д. Куровського «Кипи, супе». 

Створення стіни слів: страва, продукт, інгредієнт, меню, рецепт, куліна-
рія, гастрономія (Додаток 1). Робота із тлумачним словником (Додаток 2). 
Складання сенканів про страви нашого краю.

Математична

Розв’язування задачі (Додаток 3). Дослідження «Яким чином мож-
на відміряти кількість необхідних інгредієнтів без ваг» (Додаток 4). 
Завдання: знайди значення виразів, прочитай назву міста (Додаток 
5). Завдання: накресли многокутник, знайди його периметр (Дода-
ток 6). 

Природнича

Завдання: обираємо продукти для приготування улюбленої страви.

Дослідження «Назва продукту – назва населеного пункту (Додаток 7). Ру-
брика «Поміркуй!» (Додаток 8). Перегляд та обговорення відео «Як вбе-
регтися від отруєння грибами». Складання пам’ятки «Обережно, гриби!» 
(Додаток 9). 

Громадянська 
та історична

Робота з віршем Емми Мошковської «Обід». Обговорення як ми пригоща-
ємо гостей. Складання святкового меню та меню на щодень.  Дослідження 
«Страви, які стали «візитівкою» регіону».

Робота з навчальним матеріалом «10 давніх українських страв, про які ми 
вже почали забувати» (Додаток 10). Дослідження «Пам’ятники їжі у моєму 
регіоні».

С о ц і а л ь н а / 
здоров’язбе-
режувальна

Складання розповідей про улюблені страви родини. Дослідження: страви 
української кухні. Відгадування загадок О. Лабаги про українські страви.

Практична робота «Про що розповіла етикетка» (Додаток 11). Матеріал 
для вчителя «Харчові відходи – один з найбільших викликів сьогодення» 
(Додаток 12).

Технологічна Виготовлення лепбуків «Рецепти страв, що вміємо готувати».
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Додаток 1

СТРАВА
ПРОДУКТ

ІНГРЕДІЄНТ
МЕНЮ

РЕЦЕПТ
КУЛІНАРІЯ

ГАСТРОНОМІЯ

Стіна слів

Додаток 2
Робота із тлумачним словником
Інструкція для учнів
Поміркуй, що означає слово «кухня» . 
Перевір свої здогадки за допомогою тлумачного словника . 

Додаток 3
Розв’язування задачі 

Мама ліпить 36 вареників за 18 хвилин, а донька – 6 вареників за 6 хвилин . За скільки 
хвилин вони разом зліплять 42 вареники?

Додаток 4
Дослідження «Яким чином можна відміряти кількість необхідних інгредієнтів без 

ваг»
Інструкція для учнів
У приготуванні страв варто дотримуватись правильних пропорцій . Найпростіший варіант 

– скористатися кухонними вагами .  А якщо їх немає? З’ясуй, яким чином можна відміряти 
кількість необхідних інгредієнтів без ваг .   

Тиждень 32 (Подорож 26)
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Додаток 5
Завдання 
Інструкція для учнів
1 . На Тернопільщині є місто, назване на честь борщу . Знайди значення виразів та про-

читай назву міста . Напиши . 
2 . Знайди місто на карті України .

 7935 : 345 О 158460 : 228 В

148808 : 418 І 10220 : 356 Р

49920 : 96 Б 15129 : 123 Щ

520 23 28 123 356 695

Додаток 6
Завдання
Інструкція для учнів
Накресли многокутник, число кутів у якому дорівнює кількості звуків у слові Борщів . Знай-

ди його периметр . 

Додаток 7
Дослідження «Назва продукту – назва населеного пункту
Інструкція для учнів
З′ясуй, назви яких населених пунктів України походять від назв харчових продуктів, страв . 

Напиши . Познач їх на карті України . 

Додаток 8
Рубрика «Поміркуй!»
Інструкція для учнів
Поміркуй, що називають «лісовим» або «рослинним» м’ясом . Обґрунтуй свою думку . 

Додаток 9
Перегляд та обговорення відео «Як вберегтися від отруєння грибами». Складан-

ня пам’ятки «Обережно, гриби!»
Інструкція для учнів
1 . Переглянь відео «Як не отруїтись грибами»
2 . Разом з однокласниками/однокласницями склади пам’ятку «Обережно, гриби!» . 
(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=MB-MnsUj_bk&t=6s)

Додаток 10 
Робота з навчальним матеріалом «10 давніх українських страв, про які ми вже 

почали забувати»
(Джерело: URL https://sparkmedia .com .ua/10-davnikh-ukrainskykh-strav/)
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Додаток 11
Практична робота «Про що розповіла етикетка»
Інструкція для учнів

Етикетка (синоніми – наліпка,  наличка, ярлик, бирка) – це графічний або тексто-
вий знак, нанесений на товар у вигляді наліпки, бірки, ярлика із зазначенням розлогої 
інформації про товар .  Етикетка – це своєрідний документ, що містить основні показ-
ники якості і технічні характеристики виробу, гарантовані підприємством-виробником .

Розглянь етикетку, яка розміщена на упаковці будь-якого харчового продукту, наприклад 
молока . Заповни таблицю . 

Повна назва товару
Торгова марка виробника даного товару
Адреса виробника
Склад товару
Калорійність, жирність 
Спосіб виробництва
Дата виробництва
Термін придатності
Вказівка   вікової категорії споживача 
Вказівки до застосування товару

Додаток 12
Матеріал для вчителя «Харчові відходи – один з найбільших викликів сьогодення» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/iE0aBP6) 

Тиждень 32 (Подорож 26)
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Тиждень 33 (Подорож 27)
Сувеніри нашого регіону

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Навіщо людям сувеніри?
• Який сувенір може бути візитівкою нашого краю?
• Як вибрати сувенір (для себе і для друзів/рідних)?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна

Робота із значенням слова «сувенір». Читання та обговорення тексту «Що 
таке сувенір?». Роздум «Які сувеніри мені подобаються?»
Робота із тлумаченням слова «сувенір» (Додаток 1). Вправа «Словничок ман-
дрівника»: топ-20 сувенірів з України (Додаток 7). Створення повідомлення 
«Борщ – нематеріальна культурна спадщина України» (Додаток 16). Складан-
ня пам’ятки «Алгоритм подачі елемента нематеріальної культурної спадщини 
до Переліків» (Додаток 18). Вправа «Інтерв’ю» - «Історія одного сувеніра» (До-
даток 20). Вправа «Перевернуте інтерв’ю». (Додаток 21). Створення асоціатив-
ного куща «Сувенір». (Додаток 22). Створення хмари слів «Сувенір».

Математична Обговорення і аналіз інфографіки. «ЮНЕСКО: нематеріальна культурна спад-
щина світу» (Додаток 14). Вправа «Колаж «Родинний борщ» (Додаток 17).

Природнича

Створення мапи придбаних сувенірів
Дослідження «Матеріали для виготовлення сувенірів» (Додаток 6). Мате-
ріал для обговорення «Нетипові сувеніри: «Ти з якого району?» (Додаток 
10). Матеріал для обговорення «Що таке сувенірна еко-продукція?» (До-
даток 11).

Громадянська 
та історична

Проєкт «Сувенір у мене вдома». Дослідницький проєкт «Сувеніри мого 
краю», «Візитівка мого міста/містечка»
Підготовка повідомлення «Види сувенірів» (Додаток 5).  Проєкт-дослідження 
«Звідки родом моя вишиванка»  (Додаток 9). Створення мапи «Нематеріальна 
культурна спадщина України: здобутки, про які повинен знати кожен» (Додаток 
15). Вправа «Банк ідей»: що може бути сувеніром з нашої місцевості? (Додаток 
19). Перегляд відео «Майстер-клас «Український сувенір» (Додаток 23).

С о ц і а л ь н а / 
здоров’язбе-
режувальна

Міркування «Які бувають сувеніри?». Роздум «Сувенір на подарунок»
Дослідження «Де «живуть» сувеніри?» (Додаток 2). Міркування «Призна-
чення сувенірів» (Додаток 4). Вправа «Кластер». (Додаток 25). Матеріал 
для обговорення «Що таке колекціонування?» (Додаток 26). Створення 
повідомлення «Світ захоплень: мемомагнетіка» (Додаток 27).

Технологічна

Створення ескізу сувеніра для подарунка. Створення сувеніра
Проєкт «Вишиванка як сувенір» (Додаток 8). Перегляд і обговорення відео 
«Гастрономічний сувенір» (Додаток 13). Вправа «Колаж «Родинний борщ» (Дода-
ток 17). Майстер-клас «Виготовлення сувеніра-оберега «Домовик» (Додаток 24).
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Додаток 1
Робота із тлумаченням слова «сувенір»
(Джерело: URL  https://disted .edu .vn .ua/courses/learn/7276)

Сувені́р (фр . souvenir від лат . subvenio «приходжу») — подарунок на згадку або річ, 
пов’язана зі спогадами .
Сувенір на згадку - (фр . souvenir - подарунок на пам’ять) - пам’ятний предмет, пов’я-
заний з перебуванням в тому чи іншому місці (країні, місті, історичному місці, на ви-
ставці) або з яких-небудь пам’ятною подією . У більшості випадків це вироби декора-
тивно-прикладного мистецтва та художньої промисловості . 
До сувенірів слід відносити вироби з чітко визначеними ознаками - оригінальні, ху-
дожньо оформлені в традиційному для місцевості стилі, що відображають національ-
ні або місцеві особливості, визначні події, пам’ятні дати, досягнення вітчизняної нау-
ки, культури, мистецтва, спорту .

Додаток 2
Дослідження «Де «живуть» сувеніри?»
(Джерело: URL  https://cutt .ly/JRAiFHX)

Сувеніри часто продаються в спеціалізованих магазинах (souvenirs або gift shop - ма-
газин подарунків), крамницях, кіосках, палатках, лотках . Деякі види «сувенірів» забо-
ронено вивозити з країни, деякі - тільки при пред’явленні чеків з магазинів .
З розвитком туризму як внутрішнього, так і іноземного, з’явилося навіть окреме по-
няття сувенірна промисловість . Ще у не далекому минулому сувеніри виготовлялися 
винятково вручну .

Додаток 3
Матеріал для вчителя: історія виникнення сувеніра 
(Джерело: URL https://cutt .ly/URAgULe)

Додаток 4
Міркування «Призначення сувенірів»
(Джерело: URL  https://cutt .ly/jRAsT0R) 

Сувенір - це невеликий подарунок на пам’ять, який може бути дорогим або дешевим, 
оригінальним або простим, масовим або ексклюзивним .
Сувеніри були придумані для того, щоб люди могли висловлювати один до одного 
симпатію, а також виявити увагу . За допомогою таких невеликих подаруночків можна 
викликати симпатію, а то і закохати в себе другу половинку, завоювати довіру клієнтів 
і популяризувати бренд компанії .
Фірмові брелоки, щоденники, ручки, футболки і кепки вже давно стали маркетинго-
вим інструментом більшості компаній . Наявність брендових сувенірів - це показник 
успішності компанії .

Тиждень 33 (Подорож 27)
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Додаток 5
Підготовка повідомлення «Види сувенірів»
Перегляд відео «Виставка сувенірів» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/fRAsZqg) 
(Джерело: URL https://cutt .ly/4RA2r4f)
 

Сувеніри поділяють на:
 – особисті прикраси,
 – аксесуари,
 – інтер’єрні вироби (шкатулки, вази, меблі, підсвічники тощо),
 – предмети для сервірування столу,
 – письмове приладдя (для читання і письма),
 – атрибути визнання (медалі, знаки, брелоки, магніти), 
 – сакральні вироби (ікони, статуетки, предмети культу) .

Додаток 6
Дослідження «Матеріали для виготовлення сувенірів» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/fRAsZqg) .
Матеріали для виготовлення сувенірів: глина, скло, деревина різних порід, метали, ка-

мінь, пластик, рослини, тканина, стрічки, папір і картон, нитки, шкіра, клей, фарба, фурнітура, 
дорогоцінне камінні, бісер тощо .

Додаток 7
Вправа «Словничок мандрівника»: топ-20 сувенірів з України
(Джерело: URL https://cutt .ly/6RAnbtq) 

Додаток 8
Проєкт «Вишиванка як сувенір»
(Джерело: URL https://cutt .ly/xRAmpYV) 

Додаток 9
Проєкт-дослідження «Звідки родом моя вишиванка». 
Інструкція для учителю/-ьці
Запропонуйте учням дослідити походження родинних вишиванок, а також дізнатися про 

регіональну приналежність орнаменту, тканини та техніки виконання .

Додаток 10
Матеріал для обговорення «Нетипові сувеніри: «Ти з якого району?» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/NRAmfKb) 

Традиційні українські сувеніри — писанки, дерев’яні булави, ляльки у національ-
них строях, предмети традиційного ужитку — рушники, глиняні глечики, козацькі 
куманці тощо . 
Нетипові київські сувеніри: розмальовка, гаманець, пазл, дизайнерські листівки, пу-
тівник, футболки та світшоти з емблемами районів міста, значки з неофіційними сим-
волами, Гра-прогулянка «#суперКиїв», календар, Карта «100+ крутих місць Києва» .
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Додаток 11
Матеріал для обговорення «Що таке сувенірна еко-продукція?» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/pRAmkX7) 

Додаток 12
Матеріал для вчителя: сайт Українського центру культурних досліджень (УЦКД) 
(Джерело: URL https://uccs .org .ua/) 
Відео «Що таке нематеріальна культурна спадщина?» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/QRAgRk7)
«Пориньте в нематеріальну культурну спадщину» 
(Джерело: URL  https://cutt .ly/DRAlzMv) 
(Джерело: URL https://cutt .ly/3RAlacp) 

Додаток 13
Перегляд і обговорення відео «Гастрономічний сувенір»
(Джерело: URL https://cutt .ly/fRAh6V7)

Додаток 14
Обговорення і аналіз інфографіки «ЮНЕСКО: нематеріальна культурна спадщи-

на світу» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/NRABfIA) 
(Джерело: URL https://cutt .ly/SRANdFq)

У ст . 2 Конвенції ЮНЕСКО дається наступне визначення нематеріальній культур-
ній спадщині: «Нематеріальна культурна спадщина» означає звичаї, форми представ-
лення і вираження, знання і навички, - а також пов’язані з ними інструменти, предмети, 
артефакти і культурні простори, - визнані співтовариствами, групами і, в деяких окре-
мих випадках, особами як частина їхньої культурної спадщини .

Така нематеріальна культурна спадщина, що передається від покоління до по-
коління, постійно відтворюється співтовариствами і групами залежно від середови-
ща, що їх оточує, їх взаємодії з природою та історією і формує в них почуття само-
бутності та спадкоємності, сприяючи тим самим повазі культурної різноманітності і 
творчості людини .

У Конвенції вказані конкретні прояви нематеріальної культурної спадщини в де-
кількох областях:

- усні традиції та форми вираження, в тому числі мова як носій нематеріальної 
культурної спадщини;

- виконавські мистецтва, у тому числі акторська гра, музика, спів, танці та інше;
- звичаї, обряди, свята;
- знання та звичаї, що відносяться до природи і всесвіту;
- знання та навички, пов’язані з традиційними ремеслами .

Додаток 15
Створення мапи «Нематеріальна культурна спадщина України: здобутки, про які 

повинен знати кожен» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/QRAj0DW) 

Тиждень 33 (Подорож 27)
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Додаток 16
Створення повідомлення «Борщ – нематеріальна культурна спадщина України» 
(страву включать до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО) (Джерело: URL https://

cutt .ly/ORAlSIy) 

Додаток 17
Вправа «Колаж «Родинний борщ». 
Завдання для учнів/-ениць:
Проведи опитування серед рідних щодо рецепта родинного борщу, занотуй перелік всіх 

інгредієнтів із зазначенням ваги або кількості, презентуй його у вигляді колажу на широкий 
загал . За можливості проведи виставку-дегустацію .

Додаток 18
Складання пам’ятки «Алгоритм подачі елемента нематеріальної культурної 

спадщини до Переліків» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/rRA0dJT) . 

Додаток 19
Вправа «Банк ідей»: що може бути сувеніром з моєї місцевості? 
Завдання для учнів/-ениць:
Запропонуй власний або регіональний об’єкт до Переліків нематеріальної культурної 

спадщини України .

Додаток 20
Вправа «Інтерв’ю»: «Історія одного сувеніра» 
Завдання для учнів/-ениць:
Придумай і запиши перелік питань для інтерв’ю із однокласником про особливо пам’ятний сувенір .

Додаток 21
Вправа «Перевернуте інтерв’ю». 
Бахмутянин створює вироби в стилі стімпанк 
(Джерело: URL https://cutt .ly/dRA2R6X) 
Завдання для учнів/-ениць:
Переглянь відео, уважно прослухай відповіді учасника інтерв’ю пана Дмитра . Проаналі-

зуй їх і склади перелік 3-4 питань, які, швидше за все, були задані майстру .

Додаток 22
Створення асоціативного куща «Сувенір»
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Додаток 23
Перегляд відео «Майстер-клас «Український сувенір» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/8RA9h0X) 
Перегляд відео «Народна іграшка» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/gRA2lpG) 

Додаток 24
Майстер-клас «Виготовлення сувеніру-оберігу «Домовик» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/4RA9UkI)

Додаток 25
Вправа «Кластер»
Інструкція для учнів/-ениць
Для складання кластера наштовхніть учнів на зв’язок ключового поняття «сувенір» з:
– матеріалом;
– різновидами виробів;
– кольоровою гамою;
– різноманітним призначенням;
– з усною народною творчістю;
– з людиною (професія, майстер);
– історією регіону;
– походженням (матеріальна або нематеріальна спадщина);
– з місцевістю та центрами в Україні чи світі .

Додаток 26
Матеріал для обговорення «Що таке колекціонування?»  
(Джерело: URL https://cutt .ly/lRA8gdH) 
«Колекціонування . Хобі, що вимагає поміркованості» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/JRA4FDP) . 

Додаток 27
Створення повідомлення «Світ захоплень: мемомагнетіка» 
(Джерело: URL https://cutt .ly/pRA4J8L) 
Завдання для учнів/-ениць:
Дізнайся, яким спеціальним словом називається колекціонування предметів/виробів, яке 

притаманне тобі чи твоїм рідним . 

Тиждень 33 (Подорож 27)
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Тиждень 34 (Подорож 28)
Відкриємо для інших наш рідний край. Реклама

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Чим для тебе є цінними твій край, твоя країна?
• Що б ти хотів/хотіла змінити для людей своєї громади сьогодні й у майбутньому?
• Навіщо потрібна реклама?
• Чи виправдалися твої очікування в цьому навчальному році?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно–літе-
ратурна Складання твору-міркування «Що для тебе означає твій край?». 

Мозковий штурм на тему «Як привернути чиюсь увагу?» (Додаток 1). 

Математична
Використання переглянутої у відео інформації для розв’язання задачі з 
іменованими числами (Додаток 2) Розв’язування задач на основі життєвих 
ситуацій (Додаток 7)

Природнича

Робота в групах. Вправа «Світове кафе» (Які культурні, природні, еконо-
мічні дива краю та історичні події могли б спонукати представників інших 
регіонів приїхати до нас у гості?)
Робота з фотографіями (Додаток 3). Груповий проєкт «Створення екскурсійно-
го маршруту визначними/цікавими місцями мого краю/регіону» (Додаток 5)

Громадянська 
та історична

Написання твору-есе «Яким ти бачиш свій край/регіон/населений пункт у 
майбутньому?». Знайомство з людьми, професія яких пов’язана з туризмом.
Вправа «Жива бібліотека» (Додаток 4).  Створення кластера «Моя грома-
да» (Додаток 8). Вправа «Сім капелюхів» (Додаток 9) 

С о ц і а л ь н а / 
здоров’язбе-
режувальна

Створення гасла або слогану для білборда. Створення рекламного постера 
про туристичний об’єкт чи маршрут місцевості
Гра «Добрий чарівник/ця» (Додаток 6). Вправа «Асоціативний кущ» (До-
даток 10). Віртуальна подорож «Скарбниці історії» (Додаток 11) 

Технологічна Робота у групах. Виготовлення рекламних листівок, буклетів, плакатів сво-
го краю. Представлення створених продуктів

Додаток 1
Мозковий штурм на тему «Як привернути чиюсь увагу?» 
Інструкція для учнів/-ениць
1 . Об’єднайтесь в групи
2 . Обговоріть в групі та дайте відповідь на запитання: «Як привернути чиюсь увагу?» 

(через меседж, малюнок, пісня, звертання, реклама) 
3 . В яких ситуаціях люди це роблять? 
4 . Чи робив це хтось із вас?
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Додаток 2
Використання переглянутої у відео інформації для розв’язання задачі з іменова-

ними числами
Інструкція для учнів/-ениць
1 . Переглянь відео, зверни увагу на монети, які вийшли з обігу . 
2 . Розв’яжи задачу:

Обмін валют відбувається за курсом: 100 доларів = 2820 грн .; 100 євро = 3226 грн . 
Яку кількість гривень можливо отримати:

А) з 1200 доларів
Б) з 250 євро?

(Джерело: URL https://www .youtube .com/watch?v=nFPY11U5IRg)

Додаток 3
Робота з фотографіями 
Інструкція для учителя/-ельки
1 . Продемонструйте фотографії про культурні, природні, економічні дива вашого краю . 
2 . Запропонуйте дітям розказати про них, а потім «вдягнути окуляри» туристів і подиви-

тися на ці об’єкти ще раз та поділитися враженнями .

Додаток 4
Вправа «Жива бібліотека»
1 . Запросіть когось із своєї громади (це можуть бути діти або вчителі/ьки, які приймають 

активну участь у житті громади) .
2 . Запропонуйте їм сісти на «крісло автора» та висловитися щодо привабливості краю/

регіону для туристів .

Додаток 5
Груповий проєкт «Створення екскурсійного маршруту визначними/цікавими міс-

цями мого краю/регіону»
Інструкція для учителя/-ельки
1 . Об’єднайте учнів у групи . Ознайомте з ролями та правилами роботи в групі
2 . Учні із запропонованих варіантів обирають об’єкт, до якого будуть складати екскур-

сійний маршрут .
3 . Далі учні визначають історичні та культурні пам’ятки, які можна включити до екскур-

сійного маршруту .
4 . Наступний етап – учні проходять з дорослими цей маршрут для того, щоб перевірити, 

чи усі необхідні об’єкти включити та виміряти час, який затрачається на увесь шлях . 
Також учні роблять фото об’єктів екскурсійного маршруту .

5 . Учні у групах готують презентацію маршруту .
6 . Останній крок – учні презентують напрацювання груп . 

Додаток 6
Гра «Добрий чарівник/ця» 
Інструкція для учнів/-ениць
1 . Діти утворюють внутрішнє та зовнішні кола . 

Тиждень 34 (Подорож 28)
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2 . У внутрішньому – чарівники/ці, які говорять добрі побажання дитині , що стоїть на-
впроти у зовнішньому колі . 

3 . Діти у зовнішньому колі рухаються так, щоб побувати у всіх чарівників/иць . 
4 . Потім кола міняються місцями .

Додаток 7
Розв’язування задач на основі життєвих ситуацій
Інструкція для учителя/-ельки
Запропонуйте учням розв’язати задачі

Денис отримав від батьків кишенькових коштів на суму 612 грн . Третину цих грошей йому 
дав тато, половину всієї суми дала бабуся, решта грошей – мама . Яку суму дала мама?

Дохід Лізи від проведення екскурсій підготовленим маршрутом складає 467 грн, її 
сестри Оленки – на 395 грн більше . Тато отримав у 20 разів більше від Лізи, мама 
отримала у 6 разів більше від Оленки, пенсія бабусі – у 5 разів менша від доходу тата . 
Порахуйте дохід сім’ї . 

У Максима є 342 грн, тато дав йому ще третину його коштів . Скільки конструкторів «LE-
GO»за ціною 42 грн може купити Максим і чи залишаться у нього кошти після купівлі?

У Тані є депозит у банку . За 1 місяць доходи на її рахунку зросли на 168 грн, що ста-
новить шосту частину її початкових коштів . Яку суму поклала Таня на депозит? 

(Джерело: URL https://cutt .ly/SRrOL8q)

Додаток 8
Створення кластера «Моя громада»
Інструкція для учителя/-ельки
1 . Посередині дошки прикріпіть  картку «Моя громада»
2 . Відведіть від центру стрілки (планетарна модель), біля яких запропонуйте учням за-

писати слова, ідеї, назви, що підходять до обраної теми .
3 . До записів можна додавати записи-супутники, які складатимуть інформаційне поле 

теми «Моя громада»
4 . Після завершення роботи можна колективно визначити поняття «Моя громада» .

Додаток 9
Вправа «Сім капелюхів»
Інструкція для учителя/-ельки
1 . Запропонуйте дітям оцінити життя громади з точки зору своєї ролі (капелюха) .

«Білий капелюх» – факти та інформація
Цій ролі притаманні такі дії:

 – пропонування інформації, обмін досвідом, наведення прикладів;
 – вислуховування думок інших, ставлення запитань;
 – включення інформації до більш загальної картини;
 – роз’яснення того, що вже відомо, а що потрібно дослідити .
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«Чорний капелюх» – конструктивна критика
Цій ролі притаманні такі дії:

 – аналіз перешкод і ризиків; налагодження конструктивного зворотного зв’язку; запобі-
гання надмірної захопленості групою власною ідеєю;

 –  пошук причин того, чому ідея може зазнати провалу;
 –  пошук можливих побічних ефектів пропонованого рішення;
 –  уникнення конформізму, виконання ролі «адвоката диявола» .

«Червоний капелюх» – почуття та емоції
Цій ролі притаманні такі дії:

 – прислухання до інтуїції, серйозне сприйняття будь-яких сумнівів, що ще залишилися;
 – вивчення ставлення до проблеми;
 – урахування емоційного виміру пропонованого рішення;
 – заохочення інших до вираження своїх емоцій і пропонування їм підтримки .

«Зелений капелюх» – ідеї та альтернативи
Цій ролі притаманні такі дії:

 – пошук можливих альтернативних рішень проблеми;
 – пошук іншого варіанта рішення на другому місці (що часто буває кращим за напрацю-

вання альтернативних ідей, пошук нетрадиційних рішень;
 – пошук способів покращення поточних рішень .

«Жовтий капелюх» – можливості та шанси
Цій ролі притаманні такі дії:

 – зосередження уваги на тому, як можна виконати ту чи іншу справу;
 – пошук позитивних аспектів у поганій ідеї;
 – ризик;
 – пошук можливостей, а не проблем .

Додаток 10
Вправа «Асоціативний кущ»
Інструкція для учителя/-ельки
1 . Посередині дошки запишіть ключове поняття «доброчесність» .
2 . Запишіть запропоновані учнями слова-асоціації .
3 . Нові слова теж можуть викликати асоціації, тому їх теж запишіть .
4 . Усі пов’язані слова з’єднати лініями .
5 . Після завершення роботи (як висновок) сформулюйте визначення поняття «доброчесність» .

Додаток 11
Віртуальна подорож «Скарбниці історії»
Інструкція  для учнів/-ениць
1 . Здійсніть подорож https://www .thinglink .com/scene/951932519815577602 .
2 . Чим ти б її доповнив/-ла?
3 . Чи можна це зробити з точки зору  законів доброчинності?

Тиждень 34 (Подорож 28)
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