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

Бабіч Ольга Григорівна, учителька початкових класів КЗ «Золочівський ліцей № 2» Золо-
чівської селищної ради Харківської області;

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

Воробець Галина Зіновіївна, учителька початкових класів НВК «Один, два, три» м. Льво-
ва, учитель-методист;

Грек Ірина Володимирівна, учителька початкових класів ЗОШ I–III ст. № 5 Новокаховської 
міської ради Херсонської області, учитель вищої категорії; 

Замосянчук Оксана Леонідівна, учителька початкових класів Першотравневого НВК 
«ЗОШ І–ІІІ ступенів – ліцей» Лиманського району Одеської області, вчитель вищої категорії;

Кравчук Лариса Володимирівна, старша викладачка кафедри дошкільної та початкової 
освіти Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка; 

Кісіль Марія Богданівна, учителька початкових класів Сокальської загальноосвітньої школи 
І–ІІІ ст. № 4 Львівської області, тренерка вчителів опорної школи, вчитель вищої категорії;

Пастушенко Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, заступниця директора КЗ 
ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»;

Санковська Ірина Мечиславівна, викладачка кафедри дошкільної та початкової освіти Ін-
ституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

Сиухіна Олена Миколаївна, учителька початкових класів Комунального закладу «На-
вчально-виховний комплекс школа І–ІІ ступенів – ліцей “Гарант” Лисичанської міської ради 
Луганської області», вчитель-методист;

Унгурян Ірина Корнеліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, пси-
хології та теорії управління освітою Чернівецької області;

Халєєва Любов Миколаївна, відмінник освіти України, учителька початкових класів КЗ «Марі-
упольська загальноосвітня школа I–III ст. № 53 Маріупольської міської ради Донецької області»; 

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

Юр’єва Катерина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри по-
чаткової, дошкільної та професійної освіти Харківського національного педагогічного універ-
ситету імені Г. С. Сковороди.

Пояснювальна  
записка
Освітня програма інтегрованого курсу «Культура добросусідства: Я досліджую світ» для 1–2 

класів (І цикл) закладів загальної середньої освіти (далі Програма) спрямована на виконання За-
кону України «Про освіту», Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87 (у редакції Постанови Кабінету Міні-
стрів від 24 липня 2019 р. № 688) «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», 
розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції ре-

https://lg.isuo.org/schools/view/id/19636
https://lg.isuo.org/schools/view/id/19636
https://lg.isuo.org/schools/view/id/19636
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алізації 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 Міністерства 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 компетентно-
стей для освіти впродовж життя (2006, 2018), Люблянські рекомендації щодо інтеграції 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, Програ-
му розроблено на основі типової освітньої програми, розробленої авторським колективом учасни-
ків проєкту «Нова українська школа» під керівництвом Р. Шияна (наказ МОН України від 08.10.2019 
№ 1272 «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 компетентних, 
критично мислячих і толерантних осіб, громадян і патріотів своєї Батьківщини, які поділяють демо-
кратичні цінності і відповідально ставляться до рідного краю, громади, країни та прагнуть зберігати, 
розвивати і примножувати природний, економічний і культурний потенціал України.

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 одного з її складників – 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 розвивальний і виховний складники 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’ємного складника громадянського обов’язку; 

• формувати вміння вести діалог, розв’язувати 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 умінню 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; 

Пояснювальна записка
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• 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 загалом; 
• формувати свідоме ставлення до грошей, підприємницькі вміння й ініціативу дитини. 

Концептуальну основу Програми становлять основні положення системного, компе-
тентнісного 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 в Програмі наступності й перспективності дошкільної та почат-

кової освіти, а також взаємозв’язок між цілями та результатами навчання з 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.

Компетентнісний потенціал інтегрованого курсу
«Культура добросусідства: Я досліджую світ»

№   
з/п

Ключові  
компетентності Компоненти

1 Вільне  володіння 
державною мовою

Уміння: сприймати й розуміти, аналізувати, інтерпретувати, 
критично оцінювати інформацію із джерел різної природи 
(усних, друкованих, медіа тощо) і текстів різних видів (роз-
мовно-побутових, художніх, наукових, публіцистичних, діло-
вих), використовувати її для задоволення різних потреб і до-
сягнення різних життєвих цілей (пізнавальних, практичних, 
комунікативних тощо); у процесі усної взаємодії доступно і 
переконливо висловлювати власні думки, почуття і ставлення; 
використовувати виражальні можливості усного мовлення та 
невербальних засобів спілкування; у процесі письмової взаємо-
дії та взаємодії в режимі онлайн дотримуватися норм літера-
турної мови; збагачувати власний емоційно-естетичний досвід 
у процесі сприймання художніх текстів; спостерігати за мовни-
ми 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 
тематику; читати та розуміти авторські й соціально-політичні 
публікації з тематики курсу; творити українською мовою (усно 
і письмово) в процесі різноманітних мовленнєвих ігор, імпрові-
зацій, есе, розповідей, рекламних оголошень тощо.
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1

Уміння: сприймати й розуміти, аналізувати, інтерпретувати, 
критично оцінювати інформацію із джерел різної природи 
(усних, друкованих, медіа тощо) і текстів різних видів (роз-
мовно-побутових, художніх, наукових, публіцистичних, ді-
лових), використовувати її для задоволення різних потреб 
і досягнення різних життєвих цілей (пізнавальних, прак-
тичних, комунікативних тощо); у процесі усної взаємодії до-
ступно і переконливо висловлювати власні думки, почуття і 
ставлення; використовувати виражальні можливості усного 
мовлення та невербальних засобів спілкування; у процесі 
письмової взаємодії та взаємодії в режимі онлайн дотриму-
ватися норм літературної мови; збагачувати власний емо-
ційно-естетичний досвід у процесі сприймання художніх 
текстів; спостерігати за мовними явищами, досліджувати їх 
та індивідуальне мовлення – своє й інших; реагувати мов-
ними засобами на інформацію; розпізнавати мовні засоби 
впливу, розрізняти техніки переконування та маніпуляції; 
вести аргументовану дискусію на відповідну тематику; чита-
ти та розуміти авторські й соціально-політичні публікації з 
тематики курсу; творити українською мовою (усно і письмо-
во) в процесі різноманітних мовленнєвих ігор, імпровізацій, 
есе, розповідей, рекламних оголошень тощо.
Ставлення: поцінування української мови як державної, усві-
домлення її як об’єднавчого чинника державотворення та чин-
ника національної ідентичності; повага до державної/рідної (у 
разі відмінності) мови, зацікавлення її розвитком, розуміння 
цінності кожної мови; толерантне ставлення до мов національ-
них меншин і корінних народів України; критичне сприймання 
інформації; толерантне ставлення до альтернативних вислов-
лювань інших людей; розуміння впливу й важливості невер-
бальної 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 
мовами

Уміння: розуміти базову етикетну лексику мовами своїх су-
сідів, іноземними мовами; спілкуватися усно, письмово та в 
режимі онлайн з однолітками, які представляють різні кра-
їни, для взаємообміну знаннями; розпізнавати й розуміти 
сигнали невербальної комунікації, традиційні для різних 
культур.
Ставлення: готовність до міжкультурного діалогу, відкри-
тість до пізнання різних культур, розуміння ролі іншої мови 
як засобу пізнання іншої культури та збагачення власного 
культурного досвіду, зацікавленість вивченням мов своїх су-
сідів та іноземних мов.
Навчальні ресурси: адаптовані художні твори іноземною мо-
вою і в перекладі українською, фольклор, «словничок дружби» 
тощо.

Компетентнісний потенціал інтегрованого курсу...
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3

Математична ком-
петентність

Уміння: оперувати цифровими даними, математичними 
поняттями для пізнання і пояснення подій, явищ та про-
цесів, пов’язаних із природним, культурним, соціальним та 
економічним потенціалом регіону і країни; перетворювати 
отриману з різних джерел інформацію з однієї форми в іншу 
(текст, графік, таблиця, схема тощо); будувати хронологічні 
та логічні ланцюжки подій, вчинків; використовувати ста-
тистичні матеріали в роботі над темами курсу, розуміти іс-
торичну 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 середо-
вища на життя людини в минулому і сьогоденні; розкривати 
зміст і значення господарських, промислових, наукових і на-
уково-технічних впливів на життя людини і соціуму. Мати 
уявлення про природні ресурси та людський капітал регіону 
й можливості їхнього використання із мінімальною шкодою 
природі. Мати уявлення про елементарні техніки побудови 
житла, виготовлення іграшок та сувенірів, розчистки джерела 
чи кринички тощо.
Ставлення: визнання цінності природних ресурсів і готов-
ність раціонально використовувати їх у повсякденному 
житті; сміливість реагувати на ризики екологічних загроз, 
долучаючись до громадських акцій на захист природи; від-
повідальне ставлення до хатніх обов’язків, без розподілу їх 
на «чоловічі» та «жіночі»; посильна допомога під час при-
готування їжі, прибирання, ремонту одягу, виготовлення 
подарунків, толоки тощо.
Навчальні ресурси: різноманітні джерела інформації про при-
родні ресурси в регіонах України та країн світу, про заощаджен-
ня природних ресурсів, про захист довкілля, відповідні пошу-
кові, творчі і практичні завдання щодо технології побудови 
житла, виготовлення іграшок і сувенірів, приготування страв 
тощо.

5

Інноваційність Уміння: здатність успішно навчатись; ініціювати зміни у близь-
кому середовищі (клас, школа, громада тощо; брати участь у 
справах громади; виявляти і формулювати дослідницькі про-
блеми; творчо мислити; здатність до мобільності в навчаль-
них,  життєвих ситуаціях; генерування і пошук нових ідей для 
розв’язання проблем. 
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Ставлення: відкритість до нових ідей, сприйнятливість до всьо-
го нового; позитивне ставлення до отримання пропозицій від 
інших у міру необхідності; відчуття себе частиною спільноти; 
цікавість; відкритість до можливої критики.
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  
компетентність

Уміння: надавати допомогу собі й тим, хто її потребує; ухвалю-
вати рішення, обмірковуючи альтернативи і прогнозуючи на-
слідки для здоров’я, добробуту і безпеки людини та природи; 
організовувати свій режим роботи й відпочинку; піклуватися 
про екологічність інтер’єру помешкання, у якому живе й на-
вчається, про здорове харчування, 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 природокористуван-
ня, відповідальність за власну діяльність у природі; усвідом-
лення 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- 
комунікаційна 
компетентність

Уміння: працювати з різними джерелами інформації, здатність 
їх критично оцінювати й диференціювати, виявляти пропаган-
дистське й морально-етичне підґрунтя інформаційних ресур-
сів; використовувати 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 мані-
пуляції інформацією в процесі аналізу повідомлень електро-
нних медіа; виявляти джерела та авторів інформації, робити 
коректні посилання, користуватися електронними інструмен-
тами для планування й організації свого часу, для онлайн-нав-
чання; безпечно та екологічно спілкуватися в соцмережах і вмі-
ти 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.

Компетентнісний потенціал інтегрованого курсу...
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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 
досвід; формувати мотивацію до навчання, набувати навичок 
самостійного навчання.
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 
компетентно-
сті, пов’язані з 
ідеями демократії, 
справедливості, 
рівності, прав 
людини, добро-
буту та здорового 
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 волонтерською діяльністю; ухвалювати зважені рі-
шення; ефективно співпрацювати з іншими, ініціювати та реа-
лізовувати 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 мис-
тецтва; розвивати власну національно-культурну ідентичність 
у сучасному багатокультурному світі засобами мистецтва та 
мистецької діяльності; окреслювати основні тенденції розвитку 
теми миру та злагоди в культурі минулого та сьогодення, осмис-
лювати твори мистецтва в історичному контексті, виявляти 
вплив культури на особу; дотримуватися правил поведінки під 
час відвідування пам’яток і музеїв, норм традиційного етнічного 
та сучасного європейського етикету, відвідуючи сусідів чи при-
ймаючи гостей, під час участі в етнічному чи релігійному святі, 
відвідуванні культових споруд тощо.
Ставлення: свідоме збереження і розвиток власної національної 
культури, повага до культур інших народів; відповідальна по-
ведінка та піклування про святі й пам’ятні місця представників
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різних культур; охорона пам’яток культури й мистецтва; від-
критість 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.

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 відповідаль-
ність за власні рішення, вміння організовувати свою діяль-
ність для досягнення цілей, усвідомлення етичних ціннос-
тей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя 
ініційованих ідей, ухвалення власних рішень; повага до 
будь-якої праці, гнучкість і відкритість до нового; мотивація 
до опанування 2–3 різних професій, зокрема робітничих; го-
товність використовувати досвід, набутий під час вивчення 
курсу, для самопізнання й досягнення добробуту; розуміння 
відповідальності за власний добробут у майбутньому; усві-
домлення важливості дотримання етичних норм у практич-
ній діяльності.
Навчальні ресурси: особисті історії людей, інформація про 
традиційні ремесла і промисли регіону, а також його сучас-
ні й перспективні господарські та соціально-економічні по-
треби і можливості; творчі завдання та інтерактивні вправи, 
пов’язані з профорієнтацією, підприємливістю та командо-
утворенням. 

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 процесі реалізації Програми це сприятиме підвищенню практичної спрямова-
ності опанування змісту освіти та водночас забезпечуватиме якісно новий рівень процесу 
виявлення результатів навчання завдяки конкретизації навчальних дій здобувачів освіти як 
складників ключових і предметних компетентностей. Зміна знаннєвих орієнтирів навчання на 
діяльнісні простежується в навчальних дослідженнях, практичних роботах, навчальних проєк-
тах, виконання яких передбачено Програмою.

Програма реалізує психолого-педагогічні принципи, які відповідають сучасним тенден-
ціям освіти й розвитку дітей молодшого шкільного віку, а саме:

Компетентнісний потенціал інтегрованого курсу...
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• 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 молодшого шкільного віку;
• раціонального співвідношення колективної та самостійної, а також пошукової, дослід-

ницької і творчої діяльності учасників освітнього процесу;
• 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 дає змогу 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 ін-
тересів, прав і свобод – своїх та інших громадян; виконання громадянських обов’язків у межах 
свого колективу, місцевої громади, держави.

Процесуальний (особистісно-творчий) – у межах чинного законодавства України вико-
ристовувати способи діяльності й моделі поведінки, що відповідають інтересам самореалі-
зації і захищають права людини та громадянина; робити свідомий вибір і використовувати 
демократичні 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 в 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. 
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У Типовому навчальному плані використано надану Державним стандартом по-
чаткової загальної освіти можливість здійснення повної або часткової інтеграції різних 
освітніх галузей. 

Мета і завдання мовно-літературної освітньої галузі (українська мова і література) реалі-
зуються через навчальні предмети «Українська мова» (1–4 класи – 5 год/тижд.) і «Культура 
добросусідства: Я досліджую світ» (1–4 класи – 2 год/тижд.). 

Іншомовна освіта як органічний складник 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: Я досліджую світ» (1–4 
класи – 1 год/тижд.). 

Мета і завдання природничої освітньої галузі реалізуються через навчальний предмет 
«Культура добросусідства: Я досліджую світ» (1–4 класи – 2 год/тижд.).

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

Мета і завдання інформатичної освітньої галузі реалізуються через навчальний предмет 
«Інформатика» (2–4 класи – 1 год/тижд.). 

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

Мета і завдання громадянської та історичної освітньої галузі реалізуються через навчаль-
ний предмет «Культура добросусідства: Я досліджую світ» (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 фізкультурної освітньої галузі реалізуються через навчальний предмет 
«Фізична культура» (1–4 класи – 3 год/тижд.). 

Типовий навчальний план для початкової школи містить інваріантний складник, обов’яз-
ковий для виконання закладом загальної середньої освіти. Варіативний складник Типового 
навчального плану (1–4 класи – 1 год/тижд.) може використовуватися для підсилення пред-
метів інваріантного складника, запровадження факультативів, курсів за вибором, проведення 
індивідуальних занять та консультацій. 

Типовий навчальний план для початкової школи  
з навчанням українською мовою

Назва освітньої 
галузі

Назва навчального 
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 4 4 14

Типовий навчальний план для початкової школи...
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Культура добросусідства Освітня програма для 1–2 класів (І цикл)

Мовно-літературна

«Культура добросу-
сідства:  

Я досліджую світ»*
7 7 7 7 28

Математична

Природнича

Соціальна і здо-
ров’язбережувальна

Громадянська та істо-
рична
Технологічна

Інформатична Інформатика - 1 1 1 3

Мистецька Мистецтво** 2 2 2 2 8

Фізкультурна Фізична культура*** 3 3 3 3 12

Усього 19+3 21+3 22+3 22+3 84+12

Варіативний складник

Додаткові години на вивчення предметів інва-
ріантного складника, курсів за вибором, прове-
дення індивідуальних консультацій 
та групових занять

1 1 1 1 4

Гранично допустиме тижневе навчальне на-
вантаження на учня 20 22 23 23 88

Сумарна кількість навчальних годин інваріант-
ного 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: Я досліджую світ», реалізуються відповідно до типової освітньої 
програми, розробленої 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 мистецтво».
*** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого 

навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.
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Результати навчання  
і пропонований зміст

«Культура добросусідства: Я досліджую світ» 
Я, моя сім’я та мої сусіди. 1 клас

Очікувані результати Тема

Тиждень 
навчання 
(орієнтов-

ний)
Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розповідає про свою сім’ю, родину, клас [2 МОВ 1-1.3-1]; 
 – розповідає, чому люди перебувають разом, взаємодіють [2 

МОВ 1-1.3-1]; 
 – пояснює роль і значення доброго сусідства, співробітництва 

і доброзичливості в родині; у класі; у школі [2 МОВ 1-1.3-1]; 
 – сприймає усні репліки й адекватно реагує на усну інформа-

цію в діалозі [2 МОВ 1-1.1-1]; 
 – виявляє увагу до монологічного висловлювання [2 МОВ 

1-1.1-3]; 
 – підтримує й ініціює діалог про права та обов’язки учнів і 

вчителя [2 МОВ 1-1.3-3]; 
 – ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на 

запитання [2 МОВ 1-1.3-2]; 
 – висловлює думку про почуте [2 МОВ 1-1.6-5]; 
 – на основі тексту малює або добирає ілюстрації до змісту ху-

дожнього тексту [2 МОВ 2-2.6-1]; 
 – розповідає, які змістові осередки є в класній кімнаті, які примі-

щення є в шкільній будівлі [2 МОВ 1-1.3-1]; 
 – обмінюється короткими письмовими повідомленнями (на-

приклад, піктограми з правилами поведінки в класі, у шко-
лі; піктограми з правилами безпечної поведінки в примі-
щеннях школи (класна кімната, їдальня, бібліотека тощо) 
[2 МОВ 3-3.1-1]; 

 – доречно застосовує графічні зображення смайлів [2 МОВ 
3-3.2-2]; 

 – розповідає про свої враження від простих медіатекстів, від 
теми дня (мультфільму) [2 МОВ 1-1.8-1]; 

 – досліджує значення слів [2 МОВ 5-4.2-1].
Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – лічить за правилами лічби об’єкти довкілля удома, у класі, у 
школі та навколо неї [2 МАО 1-4.2-1]; 

 – визначає числові дані (для відповіді на запитання) про кіль-
кісний склад сім’ї, класної спільноти [2 МАО 2-2.3-1]; 

Я і моя 
родина. 

Наш клас 
і школа

1–2

Результати навчання і пропонований зміст
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Культура добросусідства Освітня програма для 1–2 класів (І цикл)

 – здійснює перевірку лічби довільним способом [2 МАО 1-3.3-4]; 
 – оперує числами в межах 10, шукаючи номер кабінету в шко-

лі, номер квартири і будинку сім’ї, сусідів, родичів, знайомих 
[2 МАО 2-4.2-3]; 

 – уживає в мовленні порядкові числівники, встановлюючи по-
рядковий номер суб’єкта/об’єкта (учнів, меблів, кабінетів) від-
носно іншого [2 МАО 2-4.3-1]; 

 – встановлює відносне розміщення об’єктів на площині та 
в просторі класу та школи (лівіше, правіше, вище, нижче 
тощо) [2 МАО 4-4.4-1].

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розпізнає об’єкти довкілля у школі та навколо неї за певни-
ми властивостями [2 ПРО 1-4.3-1]; 

 – розуміє, що Сонце є джерелом світла і тепла [2 ПРО 1-4.3-2]; 
 – проводить (самостійно або в групі) прості спостереження [2 

ПРО 1-1.4-1];
 – спостерігає за рухом Сонця і пояснює, чому утворюється тінь 

[2 ПРО 1-1.5-9]; 
 – описує (самостійно або з допомогою вчителя), як виникають 

«сонячні зайчики» [2 ПРО 1-1.5-8];
 – розрізняє об’єкти, які випромінюють світло, прозорі та не-

прозорі об’єкти [2 ПРО 1-1.5-10];
 – пояснює, що люди і тварини бачать і сприймають світ по-різ-

ному [2 ПРО 1-1.5-11].
Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – встановлює дружні стосунки з дітьми своєї та іншої статі, 
расової та культурної належності, з дітьми з інвалідністю [2 
СЗО 2-1.4-1]; 

 – усвідомлює свої бажання й може про них розповісти [2 СЗО 
2-4.4-1]; 

 – розрізняє родинні зв’язки, дружні, ділові стосунки [2 СЗО 
2-4.4-4]; 

 – пояснює важливість навчання у школі для власного добро-
буту [2 СЗО 3-4.1-3]; 

 – визначає, що може призвести до небезпеки в класі [2 СЗО 
1-2.1-1]; 

 – пояснює, що робити в ситуації небезпеки в школі [2 СЗО 
1-2.1-1]; 

 – пояснює, як правила та їхнє дотримання впливають на без-
пеку в довкіллі, зокрема вдома, у школі [2 СЗО 1-3.3-2]; 

 – дотримується правил поведінки під час уроку, перерви, про-
гулянок, екскурсій, у їдальні тощо [2 СЗО 1-2.4-2];

 – пояснює вибір безпечної дороги до/зі школи з урахуванням 
правил дорожнього руху [2 СЗО 1-2.3-1];

 – пояснює найважливіші правила пішохода [2 СЗО 1-2.3-1]; 

Я і моя 
родина. 

Наш клас 
і школа

1–2
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 – розрізняє деякі знаки та символи дорожнього руху (знак 
«Школа», «Пішохідний перехід» та ін.) [2 СЗО 1-2.3-1]; 

 – демонструє, як попросити допомоги за потреби [2 СЗО 1-1.3-
3]; 

 – розпізнає, до чого можна торкатися, а до чого не можна в 
жодному разі [2 СЗО 1-2.4-4]; 

 – визначає коло осіб у школі і вдома, які можуть надати допо-
могу в разі небезпеки [2 СЗО 1-1.3-1]; 

 – пояснює, що люди і тварини бачать і сприймають світ по-різ-
ному [2 ПРО 1-1.5-11].

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

 – встановлює дружні стосунки з дітьми своєї та іншої статі, 
расової та культурної належності, з дітьми з інвалідністю [2 
СЗО 2-1.4-1]; 

 – усвідомлює свої бажання й може про них розповісти [2 СЗО 
2-4.4-1]; 

 – розрізняє родинні зв’язки, дружні, ділові стосунки [2 СЗО 
2-4.4-4]; 

 – пояснює важливість навчання у школі для власного добро-
буту [2 СЗО 3-4.1-3]; 

 – визначає, що може призвести до небезпеки в класі [2 СЗО 
1-2.1-1]; 

 – пояснює, що робити в ситуації небезпеки в школі [2 СЗО 
1-2.1-1]; 

 – пояснює, як правила та їхнє дотримання впливають на без-
пеку в довкіллі, зокрема вдома, у школі [2 СЗО 1-3.3-2]; 

 – дотримується правил поведінки під час уроку, перерви, про-
гулянок, екскурсій, у їдальні тощо [2 СЗО 1-2.4-2];

 – пояснює вибір безпечної дороги до/зі школи з урахуванням 
правил дорожнього руху [2 СЗО 1-2.3-1];

 – пояснює найважливіші правила пішохода [2 СЗО 1-2.3-1]; 
 – розрізняє деякі знаки та символи дорожнього руху (знак 

«Школа», «Пішохідний перехід» та ін.) [2 СЗО 1-2.3-1]; 
 – демонструє, як попросити допомоги за потреби [2 СЗО 1-1.3-

3]; 
 – розпізнає, до чого можна торкатися, а до чого не можна в 

жодному разі [2 СЗО 1-2.4-4]; 
 – визначає коло осіб у школі і вдома, які можуть надати допо-

могу в разі небезпеки [2 СЗО 1-1.3-1]; 
 – розповідає про правильну поставу; вчиться контролювати 

власну поставу [2 СЗО 2-3.2-3].
Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього/
неї, до спілкування, гри, навчання [2 ГІО 2-7.2-2];

 – уважно вислуховує думку співрозмовника [2 ГІО 2-7.2-4];

Результати навчання і пропонований зміст
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Культура добросусідства Освітня програма для 1–2 класів (І цикл)

 – надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність 
за підтримку [2 ГІО 2-7.2-3];

 – висловлює свій погляд на ситуацію, шануючи гідність інших 
[2 ГІО 2-7.2-4];

 – розповідає про себе, свою родину [2 ГІО 1-4.2-1]; 
 – описує себе [2 ГІО 1-4.2-1]; 
 – розповідає про свої уподобання та очікування [2 ГІО 1-4.2-1]; 
 – розпізнає вчинки, які підтримують або ображають інших [2 

ГІО 2-6.2-2]; 
 – досліджує неповторність людини на прикладі родини і роз-

повідає про це [2 ГІО 2-6.3-3].
Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – називає матеріали та інструменти, необхідні для виготов-
лення виробів на уроці [2 ТЕО 1-1.3-1]; 

 – пояснює правила організації робочого місця на уроці [2 ТЕО 
1-1.1-2]; 

 – з допомогою дорослих виконує найпростіші дії в побуті (упо-
рядковує особисті речі) [2 ТЕО 4-4.2-1]; 

 – спільно з дорослими організовує та прибирає своє робоче 
місце відповідно до власних потреб та визначених завдань 
[2 ТЕО 4-4.2-2]; 

 – обирає безпечні прийоми праці під час застосування інстру-
ментів та пристосувань [2 ТЕО 2-4.3-1]; 

 – створює виріб за зразком (шаблоном) самостійно чи з допо-
могою дорослих із використанням паперу, картону чи при-
родних матеріалів [2 ТЕО 3-2.1-3; 2 ТЕО 3-2.2-3].

Я і моя 
родина. 

Наш клас 
і школа

1–2

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – пояснює, чому люди стають товаришами, однодумцями, 
друзями [2 МОВ 1-1.6-3]; 

 – розуміє відмінність між вербальним і невербальним мовлен-
ням [2 МОВ 1-1.7-2]; 

 – користується правилами вербального і невербального ети-
кету під час знайомства з іншими людьми [2 МОВ 1-1.7-2]; 

 – обирає лексику і несловесні засоби (жести, міміку тощо), які 
відповідають ситуації спілкування [2 МОВ 1-1.7-2]; 

 – активно реагує на усні репліки однокласників (вітання, зна-
йомство, запитання, прохання, прощання) [2 МОВ 1-1.4-1]; 

 – уживає форму кличного відмінка іменника для звертан-
ня по імені до іншої особи, уживає ввічливі слова [2 МОВ 
1-1.8-2]; 

 – відтворює емоції літературних персонажів під час інсценіза-
ції, гри [2 МОВ 5-4.2-3]; 

 – аналізує вчинки улюблених героїв [2 МОВ 2-2.4-4]; 
 – словесно моделює власну поведінку, беручи за приклад 

вчинки персонажів [2 МОВ 2-2.2-3]; 

Учуся зна-
йомитися 
й прияте-

лювати 
з одноліт-

ками

3
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 – ділиться власними враженнями (почуттями та емоціями) 
від змісту прочитаного художнього тексту [2 МОВ 2-2.3-1];

 – висловлює свої уподобання щодо прочитаного, почутого [2 
МОВ 2-2.3-1]; 

 – знаходить відповідність між подіями у творі і власним досві-
дом [2 МОВ 2-2.2-4]; 

 – створює власні мирилки [2 МОВ 5-4.2-2]. 
Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:
 – визначає числові дані (для відповіді на запитання) про кількіс-

ний склад класної спільноти, учнів, учениць [2 МАО 2-2.3-1]; 
 – уживає в мовленні порядкові числівники, встановлюючи по-

рядковий номер при лічбі однокласників, друзів, приятелів 
[2 МАО 1-1.1-1]; 

 – зчитує дані зі схем [2 МАО 5-1.2-10]; 
 – розв’язує проблемні ситуації з опорою на прості математичні 

моделі (як поділитися з приятелем, коли в тебе 1 бутерброд, 
цукерка тощо) [2 МАО 2-2.3-2]; 

 – ділить конкретні об’єкти навпіл (бутерброд, булочку тощо) 
[2 МАО 2-4.2-9]; 

 – демонструє, що таке цілий предмет і його половина [2 МАО 
2-4.2-9]; 

 – відтворює лічилки, використовує їх у грі [2 МАО 1-1.1-2].
Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – пояснює, що люди і тварини бачать і сприймають світ по-різ-
ному [2 ПРО 1-1.5-11]; 

 – розповідає, якими органами чуття користувався/користува-
лася для пізнання навколишнього світу [2 ПРО 1-1.1-2];  

 – розуміє відмінності у сприйнятті навколишнього світу лю-
диною і тваринами [2 ПРО 1-1.5-11]. 

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

 – описує зміни власних емоцій і почуттів у різних життєвих 
ситуаціях [2 СЗО 2-3.2-1]; 

 – розпізнає емоції і почуття співрозмовника і пояснює власну 
реакцію на них [2 СЗО 2-3.2-1]; 

 – порівнює вплив різних емоцій та почуттів на себе та інших 
[2 СЗО 2-3.2-1]; 

 – пояснює, чому треба ставитися з повагою до інших осіб, їх-
нього походження [2 СЗО 2-4.4-5]; 

 – пояснює, спираючись на власний досвід та на приклади лі-
тературних героїв, персонажів мультфільмів тощо, як він/
вона розуміє, що кожен учинок має наслідки [2 СЗО 3-2.2-7]; 

 – встановлює дружні стосунки з дітьми своєї та іншої статі, 
расової та культурної належності, з дітьми з інвалідністю [2 
СЗО 2-1.4-1]; 

Учуся зна-
йомитися 
й прияте-

лювати 
з одноліт-

ками

3

Результати навчання і пропонований зміст



24

Культура добросусідства Освітня програма для 1–2 класів (І цикл)

 – пояснює правила моральної поведінки вдома, у школі [2 
СЗО 2-1.4-3]; 

 – дотримується правил етичної поведінки під час спілкування 
з однолітками та дорослими в різних життєвих ситуаціях [2 
СЗО 3-1.4-6]; 

 – об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри 
[2 СЗО 3-4.4-6]. 

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – моделює ситуації / грає в рольові ігри, у яких підтримує та 
підбадьорює інших [2 ГІО 2-6.3-1]; 

 – пояснює важливість співпраці з іншими [2 ГІО 2-7.2-1]; 
 – домовляється з однокласниками про доброчесні правила 

взаємодії, дотримується досягнутих домовленостей, пояс-
нює, чому це важливо [2 ГІО 4-8.1-1]; 

 – розмірковує, чому люди стають друзями/опонентами [2 ГІО 
2-6.3-4]; 

 – розпізнає вчинки і слова, які можуть підтримати або образи-
ти [2 ГІО 2-6.3-2]; 

 – розповідає про свої зацікавлення, про те, як йому/їй подоба-
ється проводити дозвілля [2 ГІО 2-5.1-1];

 – пояснює, що можна, а чого не можна розповідати про себе 
незнайомим людям, добирає приклади на користь свого 
твердження [2 ГІО 1-4.2-3].

Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:
 – організовує робоче місце з допомогою дорослих [2 ТЕО 4-4.2-2]; 
 – виконує практичні завдання в побуті (упорядковує особисті 

речі) [2 ТЕО 4-4.2-1]; 
 – використовує безпечні прийоми праці під час застосування 

інструментів та пристосувань [2 ТЕО 2-4.3-1]; 
 – має загальне уявлення про якість паперу, його властивості 

[2 ТЕО 1-1.3-2]; 
 – називає способи рвання паперу та вміє їх застосовувати [2 

ТЕО 1-1.3-2]; 
 – пояснює особливості наклеювання відірваних частин паперу 

[2 МАО 4-4.5-2]; 
 – називає послідовність дій під час виготовлення аплікації з 

рваних частин паперу [2 ТЕО 1-1.4-4]; 
 – вміє виготовляти аплікації з рваних частин паперу [2 ТЕО 

1-1.4-4].

Учуся зна-
йомитися 
й прияте-

лювати 
з одноліт-

ками

3

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – розповідає про елементарні взаємозв’язки в природі [2 МОВ 
1-1.2-1]; 

 – усно висловлює свої думки та почуття про взаємозв’язок ді-
яльності людини і природи [2 МОВ 1-1.5-1]; 

Я дослі-
джую світ 
природи 
і людей 
навколо 

себе

4
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 – добирає ілюстрації до почутого [2 МОВ 2-2.1-1]; 
 – розпізнає ключові слова і фрази в усному повідомленні, ви-

ходячи з теми [2 МОВ 1-1.4-2]; 
 – ділиться враженнями із власного життя [2 МОВ 2-2.4-4]; 
 – звертається до дорослих за підтвердженням правдивості ін-

формації [2 МОВ 2-2.4-5]. 
Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – порівнює натуральні числа в межах 100, позначає результат 
порівняння за допомогою знаків >, <, = [2 МАО 2-4.2-6]; 

 – співвідносить кількість об’єктів навколишнього середовища з 
відповідним натуральним числом, і навпаки [2 МАО 2-4.2-7]; 

 – здійснює вимірювання величин, маючи вільний доступ до 
необхідних вимірювальних приладів (лінійка, термометр, 
годинник, мензурка) та різного роду нестандартних мірок 
/ підручних засобів (стрічка, сірникова коробка, пісковий го-
динник, склянка, ложка тощо) [2 МАО 3-4.7-1]. 

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:      

 – пояснює різницю між цілеспрямованим спостереженням за 
природою і милуванням нею [2 ПРО 1-1.1-3]; 

 – обирає в найближчому оточенні те, що він/вона хотів/хотіла 
б дослідити [2 ПРО 1-4.1-2]; 

 – застосовує за потреби найпростіші матеріали та прилади 
залежно від запланованого спостереження/дослідження [2 
ПРО 1-1.4-2]; 

 – наводить приклади використання деяких винаходів люд-
ства в побуті [2 ПРО 3-3.3-8]; 

 – знаходить самостійно або з допомогою інформацію з різних 
джерел про винахід, який його/її зацікавив [2 ПРО 1-2.1-3]; 

 – розповідає про результати свого пошуку [2 ПРО 1-2.2-2]. 
Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:      

 – досліджує зміни, які відбуваються у знайомому просторі і 
пов’язані з людською діяльністю [2 СЗО 3-4.5-4]; 

 – пояснює можливі небезпеки, з якими може стикатися люди-
на в довкіллі [2 СЗО 2-3.1-5]; 

 – розрізняє корисні та шкідливі впливи на вибір безпечної по-
ведінки батьків, учителів, друзів, ЗМІ тощо [2 СЗО 3-1.4-6]; 

 – пояснює, як правила та їхнє дотримання впливають на без-
пеку в довкіллі, зокрема вдома, у школі [2 СЗО 3-1.4-8]. 

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – пояснює, як змінюється людина впродовж життя [2 ГІО 
1-1.2-2]; 

 – описує, як змінюються умови життя людини [2 ГІО 1-1.2-3]; 
 – встановлює послідовність подій (раніше/пізніше, до/після, 

давно/нещодавно) [2 ГІО 3-1.1-2]; 

Я дослі-
джую світ 
природи 
і людей 
навколо 

себе

4

Результати навчання і пропонований зміст
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 – запитує про те, що зацікавило [2 ГІО 5-3.2-3]; 
 – знаходить відповіді на запитання, які його/її зацікавили [2 

ГІО 5-3.2-1]; 
 – виокремлює у джерелі інформацію про відому особу/подію 

[2 ГІО 5-3.2-2]. 
Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:      

 – розпізнає конструкційні матеріали візуально та на дотик [2 
ТЕО 1-1.3-1]; 

 – спільно з дорослими розраховує приблизну кількість не-
обхідних матеріалів для виконання простого завдання [2 
ТЕО 4-3.1-1]; 

 – самостійно робить припущення про потрібну кількість ма-
теріалів для виконання простого завдання [2 ТЕО 4-3.1-2]; 

 – розповідає про комбінування природних, штучних та плас-
тичних матеріалів у виробах [2 ТЕО 1-1.3-3]; 

 – добирає матеріали, інструменти, пристосування, необхідні 
для виготовлення виробів із природних, штучних та плас-
тичних матеріалів [2 ТЕО 1-1.3-2]; 

 – розкриває послідовність дій під час виготовлення виробів із 
природних, штучних та пластичних матеріалів [2 ТЕО 1-1.4-7]; 

 – виготовляє вироби з природних, штучних та пластичних 
матеріалів [2 ТЕО 3-2.2-3].

Я дослі-
джую світ 
природи 
і людей 
навколо 
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Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розповідає про значення мови в житті людей [2 МОВ 1-1.6-
4]; 

 – розуміє, що всі люди мають право на спілкування рідною мо-
вою [2 МОВ 1-1.6-4]; 

 – вживає рідну мову в різних ситуаціях спілкування з одно-
класниками, вчителем, рідними [2 МОВ 1-1.6-4]; 

 – розповідає про значення ввічливих слів у власному мовлен-
ні [2 МОВ 1-1.8-2]; 

 – демонструє відкритість до етнокультурного різноманіття [2 
МОВ 1-1.6-3]; 

 – вживає прості висловлювання «мовою сусідів» та іноземною 
мовою в умовах опосередкованого міжкультурного спілку-
вання [2 МОВ 1-1.6-3]; 

 – дотримується норм мовленнєвого етикету у спілкуванні з 
людьми різних культур [2 МОВ 1-1.8-2]; 

 – висловлює власні зацікавлення творами, написаними мова-
ми наших сусідів [2 МОВ 4-1.5-6]; 

 – поповнює свій словниковий запас [2 МОВ 5-4.1-4]. 
Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – лічить за правилами лічби (слова в реченнях, що означають 
те саме, але різними мовами) [2 МАО 1-4.2-1]; 
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 – визначає числові дані (для відповіді на запитання) про кіль-
кісний склад учнів, які знають/розуміють мови: українську, 
англійську, німецьку тощо; складає діаграми (наприклад, за 
допомогою цеглинок ЛЕГО) [2 МАО 2-2.3-1]; 

 – здійснює перевірку лічби довільним способом [2 МАО 1-3.3-4]; 
 – зчитує дані зі схем (вправа «Кола Ейлера Вена») [2 МАО 5-1.2-10]; 
 – порівнює числа (наприклад, порівнює, скільки дітей вивчає 

англійську мову, а скільки – німецьку) [2 МАО 2-4.2-6]. 
Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розрізняє звуки мовлення і звуки природи, шуми [2 ПРО 
1-1.5-6]; 

 – пояснює, що люди сприймають звуки по-різному [2 ПРО 
1-1.5-11]; 

 – розповідає, як по-різному звуки природи і шуми впливають 
на людей [2 ПРО 1-1.5-11]; 

 – групує об’єкти навколишнього світу за однією або кількома 
ознаками [2 ПРО 1-4.3-1]; 

 – розповідає, чи є «мова» у свійських і диких тварин, рослин 
[2 ПРО 1-4.3-7]; 

 – називає органи чуття, які знадобляться для дослідження [2 
ПРО 1-1.1-2];

 – пояснює, що люди сприймають звуки по-різному [2 ПРО 1-1.5-7]. 
Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:
 – пояснює вплив слова на емоційний стан людини [2 СЗО 2-3.2-1]; 
 – пояснює значення спілкування з природою для здоров’я лю-

дини [2 СЗО 2-3.1-5]; 
 – об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри 

[2 СЗО 3-4.4-6]. 
Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:
 – розповідає, яким чином державна мова об’єднує всіх мешкан-

ців країни і чому кожен/кожна має її знати [2 ГІО 5-8.3-1]; 
 – висловлює припущення, чому люди стають товаришами, од-

нодумцями, друзями / опонентами, супротивниками, воро-
гами [2 ГІО 2-6.3-4]. 

Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – характеризує специфіку різання паперу ножицями по пря-
мій лінії та по лінії згину [2 ТЕО 1-1.4-5]; 

 – добирає інструменти та пристосування для різання паперу 
[2 ТЕО 1-1.3-2]; 

 – називає способи нанесення зображення на папір [2 ТЕО 2-1.2-2]; 
 – володіє навичками копіювання найпростіших форм за допо-

могою шаблону та створення з вирізаних форм аплікацій [2 
ТЕО 3-2.1-3; 2 ТЕО 3-2.2-3]; 

 – виконує аплікацію з вирізаних форм [2 ТЕО 1-1.4-4].
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Культура добросусідства Освітня програма для 1–2 класів (І цикл)

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – висловлює власні зацікавлення творами, написаними мова-
ми наших сусідів [2 МОВ 1-1.5-1]; 

 – визначає роль мови для дієвого спілкування та культурного 
самовираження [2 МОВ 1-1.7-2]; 

 – вживає українську мову в щоденному спілкуванні [2 МОВ 
1-1.7-2]; 

 – використовує етикетні слова мовами своїх найближчих сусі-
дів [2 МОВ 1-1.8-2]; 

 – дотримується норм мовленнєвого етикету в різних культу-
рах краю [2 МОВ 1-1.8-2]; 

 – використовує лексику і несловесні засоби (жести, міміка 
тощо) відповідно до ситуації спілкування [2 МОВ 1-1.7-2]; 

 – уживає відповідну до ситуації спілкування лексику і несло-
весні засоби (жести, міміку тощо) [2 МОВ 1-1.7-2]; 

 – розуміє важливість вербальної і невербальної комунікації для 
ефективного міжкультурного спілкування [2 МОВ 1-1.7-2]; 

 – розповідає про себе та передає інформацію через малюнки 
[2 МОВ 1-1.5-1]. 

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – лічить за правилами лічби (складає перелік способів, якими 
ми можемо комунікувати, перелік слів/висловів привітань, 
звертань) [2 МАО 1-4.2-1]; 

 – співвідносить кількість із відповідним натуральним числом, 
і навпаки [2 МАО 2-4.2-7]; 

 – зчитує дані зі схематичного рисунка [2 МАО 5-1.2-10]; 
 – читає і записує натуральні числа цифрами до 10 [2 МАО 2-4.2-3]; 
 – утворює натуральні числа прилічуванням і відлічуванням 

одиниці [2 МАО 2-4.2-4]. 
Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розрізняє свійських, диких тварин та домашніх улюбленців 
[2 ПРО 1-4.3-7]; 

 – використовує інформацію із запропонованих іншими дже-
рел (фільми, ілюстрації) [2 ПРО 1-2.1-1]; 

 – розповідає про спостереження за поведінкою домашніх улю-
бленців та пояснює власні емоції від побаченого [2 ПРО 1-1.6-1]; 

 – співвідносить об’єкти живої природи з їхніми зображеннями 
[2 ПРО 1-4.1-1]; 

 – розповідає про можливі загрози з боку тварин і пояснює, як 
діяти в разі загрози [2 ПРО 2-3.1-13].

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

 – виражає словесно і несловесно потреби, бажання, почуття [2 
СЗО 2-4.4-1]; 
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мовами. 
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 – дотримується правил етичної поведінки під час спілкуван-
ня з однолітками та дорослими в різних життєвих ситуаці-
ях [2 СЗО 3-1.4-6]; 

 – розпізнає емоції і почуття власні та співрозмовника і пояс-
нює реакцію на них [2 СЗО 2-3.2-1]; 

 – встановлює дружні стосунки з носіями своєї та іншої мови 
[2 СЗО 2-1.4-1]. 

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – взаємодіє з однолітками під час гри та навчання засобами 
вербальної та невербальної комунікації [2 ГІО 3-2.3-4]; 

 – виокремлює незрозумілі слова усних та писемних текстів ди-
тячої літератури і з допомогою дорослих встановлює їхній 
зміст [2 ГІО 3-4.1-3]; 

 – розпізнає вчинки і слова, які можуть підтримати або образи-
ти [2 ГІО 2-6.3-2]. 

Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – розкриває значущість раціонального використання паперу 
[2 ТЕО 4-3.1-1]; 

 – називає способи згинання паперу [2 ТЕО 1-1.4-4]; 
 – має загальне уявлення про техніку оригамі [2 ТЕО 1-1.4-4]; 
 –  називає послідовність дій під час згинання паперу [2 ТЕО 

1-1.4-7]; 
 – створює найпростіші вироби технікою оригамі [2 ТЕО 1-1.4-4].
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Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розповідає про свій рідний край [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – пояснює, що таке рідний край (мала батьківщина) [2 МОВ 

1-1.6-4]; 
 – висловлює думку про те, що таке Батьківщина [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – розповідає про державні символи України [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – обмінюється повідомленнями на теми, які викликають заці-

кавлення [2 МОВ 1-1.6-1]; 
 – ставить запитання з метою уточнення отриманої інформації 

[2 МОВ 1-1.3-2]; 
 – демонструє уміння обстоювати власну думку [2 МОВ 1-1.6-5]; 
 – передає цікаву інформацію співрозмовнику [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – називає у словах відомі букви [2 МОВ 5-4.1-1]; 
 – експериментує зі словами в мовних іграх (наприклад, край, 

краї, країна, Україна) [2 МОВ 5-4.2-1]; 
 – добирає ілюстрації на основі почутого [2 МОВ 2-2.6-3];
 – висловлює думки щодо змісту простих медіатекстів [2 МОВ 

4-1.5-5]. 
Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:
 – визначає числові дані (для відповіді на запитання) [2 МАО 2-2.3-1]; 

Мій край 
– частина 
України

7

Результати навчання і пропонований зміст



30

Культура добросусідства Освітня програма для 1–2 класів (І цикл)

 – уживає в мовленні порядкові числівники, встановлюючи 
порядковий номер при лічбі назв населених пунктів свого 
краю, областей України, обласних міст тощо [2 МАО 1-1.1-1]; 

 – розв’язує проблемні ситуації з опорою на прості математичні 
моделі [2 МАО 2-2.3-2].

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – спостерігає за осінніми змінами в природі рідного краю [2 
ПРО 2-3.1-4]; 

 – ознайомлюється з картами України та області, показує роз-
ташування на них своєї області та району (міста) [2 ПРО 
2-3.1-2]; 

 – розповідає про свій рідний край як про частину України [2 
ПРО 2-3.1-1]; 

 – розрізняє живі і неживі природні об’єкти рідного краю [2 
ПРО 1-4.3-2];

 – запитує, щоб довідатися більше про назви природних об’єк-
тів свого населеного пункту [2 ПРО 2-3.1-1]. 

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

 – об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри 
[2 СЗО 3-4.4-6]; 

 – розвиває вміння і навички, необхідні для подальшої на-
вчальної діяльності [2 СЗО 3-4.6-4].

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – ідентифікує себе як учасника/учасницю громади свого краю 
та громадянина/громадянку України [2 ГІО 4-6.2-4]; 

 – розповідає простими словами про Україну та про свій регіон 
[2 ГІО 4-3.1-3]; 

 – розпізнає державні символи України, шанобливо ставиться 
до них [2 ГІО 5-8.3-3]; 

 – називає та описує місце свого проживання [2 ГІО 4-3.1-3]; 
 – орієнтується у близькому до місця проживання середовищі 

[2 ГІО 4-3.1-3]; 
 – розмірковує про цінність і ресурс культурного розмаїття різ-

них народів, що живуть в Україні [2 ГІО 4-3.1-3].  
Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – має уявлення про підготовку природних матеріалів до робо-
ти [2 ТЕО 1-1.4-4]; 

 – розкриває призначення інструментів для роботи [2 ТЕО 
1-1.1-2]; 

 – пояснює послідовність дій під час виготовлення виробів із 
природних матеріалів [2 ТЕО 1-1.4-7]; 

 – виготовляє аплікації з природних матеріалів на площині з 
використанням клею [2 ТЕО 1-1.4-4].
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Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – вступає в діалог на теми, які викликають зацікавлення [2 
МОВ 1-1.6-1]; 

 – розширює власний словниковий запас; 
 – фіксує графічно (малює) інформацію на основі тексту; 
 – обмінюється короткими усними повідомленнями про водо-

йми свого регіону [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – створює невеликі та нескладні за змістом усні висловлювання 

про дбайливе ставлення до водних багатств [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – пояснює, що таке «зелені острови» [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – повідомляє результати дослідження [2 МОВ 1-1.6-4].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – порівнює об’єкти навколишнього світу за довжиною, місткі-
стю (об’ємом) [2 МАО 3-1.2-3]; 

 – виконує дії додавання і віднімання з іменованими числами, 
поданими в однакових одиницях вимірювання [2 МАО 3-1.2-
7]; 

 – розв’язує проблемні ситуації зі свого життя, що містять гру-
пи пов’язаних між собою величин (довжини, об’єму) [2 МАО 
3-1.2-1]; 

 – здійснює вимірювання місткості, маючи вільний доступ 
до необхідних вимірювальних приладів (банка, мензурка) 
та різного роду нестандартних мірок / підручних засобів 
(склянка, горнятко, ложка тощо) [2 МАО 3-4.7-1]. 

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – розрізняє живі і неживі природні об’єкти [2 ПРО 1-4.3-2]; 
 – співвідносить об’єкти та явища живої і неживої природи з 

їхніми зображеннями/описами, і навпаки [2 ПРО 1-4.3-2]; 
 – запитує, щоб довідатися більше про природні і штучні водо-

йми [2 ПРО 3-3.3-1]; 
 – пояснює важливість впливу питної води та «зелених остро-

вів» на організм людини [2 ПРО 2-3.4-1]; 
 – дізнається, чому і як потрібно ощадно використовувати при-

родні ресурси – воду, зелені насадження тощо [2 ПРО 2-3.4-1]; 
 – розповідає про правила поводження під час відпочинку на 

природі (в лісі, біля водойм) та застосовує їх на практиці [2 
ПРО 2-3.2-1]; 

 – прибирає за собою сміття й намагається його сортувати [2 
ПРО 2-3.2-8]; 

 – бере участь разом із дорослими в безпечних екологічних ак-
ціях на захист довкілля (прибирання сміття, посадка дерев, 
квітів, розчистка джерел тощо) [2 ПРО 2-3.2-5]; 

 – описує об’єкти природи своєї місцевості за певними ознака-
ми [2 ПРО 2-3.1-3]; 

Вода. 
Водойми. 
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Культура добросусідства Освітня програма для 1–2 класів (І цикл)

 – називає природні і створені людиною об’єкти довкілля [2 
ПРО 3-3.3-1].

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

 – пояснює, спираючись на власний досвід та на приклади лі-
тературних героїв, персонажів мультфільмів тощо, як він/
вона розуміє, що кожен учинок має наслідки [2 СЗО 3-2.2-7]. 

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – пояснює, чому природа важлива для людини [2 ГІО 3-2.2-1]; 
 – знає, чому і як потрібно ощадно використовувати природні 

ресурси: воду, зелені насадження [2 ГІО 3-2.2-1]; 
 – пояснює, чому зберігати природу – обов’язок кожного [2 ГІО 

3-2.2-4]. 
Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:  

 – має уявлення про підготовку природних матеріалів до робо-
ти [2 ТЕО 1-1.4-4]; 

 – розповідає про призначення інструментів для роботи [2 ТЕО 
2-4.3-1]; 

 – називає послідовність дій під час виготовлення виробів із 
природних матеріалів [2 ТЕО 1-1.4-4]; 

 – виготовляє аплікації з природних матеріалів на площині з 
використанням клею [2 ТЕО 2-4.3-1].

Вода. 
Водойми. 
«Зелені 
остро-

ви» мого 
населеного 

пункту

8–9

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:  

 – пояснює, навіщо люди дають назви [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – розповідає, як називається вулиця, на якій живе [2 МОВ 

1-1.6-4]; 
 – правильно вимовляє назву свого населеного пункту, вулиці; 
 – записує назву свого населеного пункту, вулиці друкованими 

буквами; 
 – ставить запитання для уточнення почутої інформації [2 

МОВ 1-1.3-2]; 
 – виявляє зацікавлення до усного повідомлення [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – виокремлює для себе цікаву інформацію та ділиться нею з 

іншими [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – розуміє зміст прочитаного [2 МОВ 2-2.2-5]; 
 – звертається до дорослих за підтвердженням правдивості ін-

формації [2 МОВ 1-1.6-5]. 
Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу – 
будинки, назви вулиць тощо (розташовані послідовно, по 
колу, хаотично) [2 МАО 1-4.2-1]; 

 – перетворює почуту/побачену інформацію у схему [2 МАО 
2-2.1-2]; 

Назви дов-
кола мене. 

Історія 
назви мого 
населеного 

пункту, 
вулиці

10
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 – уживає в мовленні порядкові числівники, встановлюючи 
порядковий номер об’єкта відносно іншого [2 МАО 1-1.1-1]; 

 – встановлює відносне розміщення об’єктів на площині та в 
просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо), використову-
ючи математичну мову [2 МАО 4-4.4-1]; 

 – розрізняє поняття точка, пряма, крива та ламана [2 МАО 
4-4.5-1]; 

 – вимірює довжини предметів або відрізків [2 МАО 3-4.7-4]. 
Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти: 

 – вчиться пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостере-
ження та дослідження [2 ПРО 1-1.4-1]; 

 – цікавиться походженням назв географічних об’єктів, 
об’єктів живої та неживої природи своєї місцевості [2 ПРО 
2-3.1-1]; 

 – розповідає про назви населених пунктів, вулиць, об’єктів 
живої і неживої природи у своєму населеному пункті та по-
яснює походження деяких з них [2 ПРО 2-3.1-1]. 

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

 – усвідомлює важливість дотримання правил безпечної пове-
дінки на дорозі, вулиці [2 СЗО 1-2.1-1]; 

 – демонструє поведінку, яка запобігає або зменшує ризики для 
життя і здоров’я під час дорожнього руху [2 СЗО 1-2.3-1]; 

 – об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри 
[2 СЗО 3-4.4-6].  

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:  

 – розпитує старших людей про походження місцевих назв на-
селених пунктів [2 ГІО 3-2.3-3]; 

 – висловлює припущення про правдивість інформації [2 ГІО 
2-7.1-1]; 

 – встановлює послідовність подій (раніше/пізніше, до/після, 
давно/недавно) [2 ГІО 3-1.1-2]; 

 – пояснює, як події пов’язані між собою [2 ГІО 2-1.3-1];
 – дотримується правил поведінки під час прогулянок та екс-

курсій [2 ГІО 2-2.3-1].
Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:  

 – моделює та конструює виріб з деталей конструктора, 
користуючись графічним зображенням схем, за влас-
ним задумом самостійно чи з допомогою дорослих  
[2 ТЕО 1-1.4-1]; 

 – демонструє результати власної діяльності самостійно чи з 
допомогою дорослих [2 ТЕО 2-1.5-1]; 

 – описує, спираючись на запитання дорослих, чого хотів(-ла) 
досягти [2 ТЕО 2-1.5-2].

Назви дов-
кола мене. 

Історія 
назви мого 
населеного 

пункту, 
вулиці

10

Результати навчання і пропонований зміст
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Культура добросусідства Освітня програма для 1–2 класів (І цикл)

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:   

 – пояснює, навіщо людям гроші; 
 – сприймає усну інформацію [2 МОВ 1-1.1-1]; 
 – називає номінали купюр національної валюти України [2 

МОВ 1-1.2-1]; 
 – надає елементарні відомості про історію національної гро-

шової валюти [2 МОВ 1-1.5-1]; 
 – будує діалог на теми, які викликають зацікавлення [2 МОВ 

1-1.6-1]; 
 – створює прості медіатексти з допомогою дорослого [2 МОВ 

4-1.7-6]. 
Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:   

 – збирає дані, що відображають повсякденні проблеми, на ос-
нові запропонованого опитувальника (два-три запитання) 
[2 МАО 5-1.2-8]; 

 – оперує грошима, здійснюючи покупки у крамницях (справ-
жніх та уявних), продаж і покупки на шкільних ярмарках 
тощо [2 МАО 3-1.2-2]; 

 – розуміє поняття «решта» [2 МАО 3-1.2-2]; 
 – здійснює перевірку решти довільним способом [2 МАО 1-3.3-

4]. 
Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:   

 – розповідає, чому потрібно ощадливо використовувати воду, 
електроенергію та тепло вдома і в школі [2 ПРО 2-3.4-1]; 

 – пояснює, як бережливе ставлення до предметів побуту збері-
гає природні ресурси [2 ПРО 2-3.4-2]; 

 – дотримується елементарних правил економії води та елек-
троенергії в побуті та в школі [2 ПРО 2-3.4-1].

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

 – пояснює значення грошей та матеріальних цінностей [2 СЗО 
3-4.5-3]; 

 – складає перелік речей, необхідних для конкретної життєвої 
ситуації [2 СЗО 3-4.3-2]; 

 – пояснює, чому люди купують товари [2 СЗО 3-4.3-3]; 
 – розмірковує над вибором перспективи витрачання та заоща-

дження, вчиться протистояти щоденним спокусам та дося-
гати кінцевої мети [2 СЗО 3-2.3-6]; 

 – практикує свідоме ставлення до грошей [2 СЗО 3-4.5-3]; 
 – пояснює, якою має бути підприємлива людина [2 СЗО 3-1.4-9]; 
 – пояснює, чому важливо поважати чужу власність [2 СЗО 

3-1.4-10]; 
 – визнає важливість помірності у споживанні послуг та про-

дукції [2 СЗО 3-4.5-3]; 

Назви дов-
кола мене. 

Гроші. 
Секрети 
гривні

11
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 – уникає виявів неповаги та приниження у власній поведінці 
[2 СЗО 1.1-1]; 

 – належно реагує на цькування, тиск та приниження [2 СЗО 
1-1.1-3]; 

 – визначає дії, які його/її ображають [2 СЗО 1.1-1].
Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:   

 – розрізняє теперішнє, минуле і майбутнє [2 ГІО 2-1.3-3]; 
 – розпитує старших людей про минуле [2 ГІО 2-3.1-2]; 
 – розрізняє номінали купюр національної валюти України, 

зображення на купюрах [2 ГІО 5-8.3-1]; 
 – розрізняє казкові події та події минулого [2 ГІО 2-1.3-1]; 
 – пояснює, до кого можна звернутися по допомогу, якщо ко-

гось ображають або принижують [2 ГІО 2-6.2-2];
 – обстоює думку, що не треба замовчувати негідну поведінку 

інших [2 ГІО 2-6.2-3].
Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:   

 – моделює та конструює виріб з деталей конструктора, кори-
стуючись графічним зображенням схем, за власним задумом 
самостійно чи з допомогою дорослих [2 ТЕО 1-1.4-1];

 – демонструє результати власної діяльності самостійно чи з 
допомогою дорослих [2 ТЕО 2-1.5-1]; 

 – описує, спираючись на запитання дорослих, чого хотів(-ла) 
досягти [2 ТЕО 2-1.5-2].

Назви дов-
кола мене. 

Гроші. 
Секрети 
гривні

11

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:   

 – веде діалог на запропоновану тему [2 МОВ 1-1.6-1]; 
 – пояснює, навіщо людям імена та прізвища [2 МОВ 1-1.2-1]; 
 – розповідає про історію свого імені та прізвища [2 МОВ 1-1.2-1]; 
 – друкує своє ім’я та прізвище на власних роботах (наприклад, 

малюнках) [2 МОВ 3-3.1-2]; 
 – сприймає на слух казку і бере участь у її обговоренні [2 МОВ 

2-2.6-1]; 
 – ділиться власними почуттями та емоціями від прослуханого 

[2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – пов’язує почуту інформацію з відповідними життєвими си-

туаціями [2 МОВ 1-1.6-2]; 
 – передає інформацію про ім’я та прізвище в різних формах 

(малюнком, графічно, усно) [2 МОВ 1-1.2-2].
Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:  

 – збирає дані, що відображають повсякденні проблеми, на ос-
нові запропонованого опитувальника (два-три запитання) 
[2 МАО 5-1.2-8]; 

 – розв’язує проблемні ситуації з опорою на прості математичні 
моделі [2 МАО 2-2.3-2]. 

Історія на-
ших імен 
і прізвищ

12

Результати навчання і пропонований зміст
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Культура добросусідства Освітня програма для 1–2 класів (І цикл)

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:   

 – вирізняє імена та прізвища, що мають походження від назв 
об’єктів природи [2 ПРО 1-4.3-1]; 

 – називає 2–3 імені, присвячені явищам природи [2 ПРО 1-4.3-
1]. 

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

 – дотримується правил етичної поведінки під час спілкування 
з однолітками та дорослими в різних життєвих ситуаціях [2 
СЗО 3-1.4-6]. 

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:  

 – пояснює, як події пов’язані між собою [2 ГІО 1-1.2-3];
 – розрізняє теперішнє, минуле і майбутнє [2 ГІО 2-1.3-3]; 
 – досліджує походження свого імені та прізвища [2 ГІО 3-2.3-

3]; 
 – розпитує старших людей про минуле [2 ГІО 2-3.1-2]. 

Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:  

 – характеризує пластилін як матеріал для ліплення [2 ТЕО 
1-1.3-3];

 – добирає матеріали, інструменти та пристосування, необхідні 
для виготовлення виробів [2 ТЕО 2-4.3-1];

 – називає інструменти та пристосування для виготовлення 
виробів з пластиліну [2 ТЕО 2-4.3-1];

 – розкриває послідовність дій під час виготовлення виробів з 
пластиліну на площині [2 ТЕО 1-1.4-7];

 – виготовляє вироби з пластиліну на площині [2 ТЕО 1-1.4-6]; 
 – володіє навичками виготовлення виробів із пластиліну на 

площині за власним задумом [2 ТЕО 1-1.4-1].

Історія на-
ших імен 
і прізвищ

12

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:   

 – розмірковує, якими мають бути взаємини між батьками і 
дітьми [2 МОВ 1-1.6-5]; 

 – пояснює, чому потрібно з повагою ставитися до старших [2 
МОВ 1-1.3-3]; 

 – пояснює правила моральної поведінки вдома [2 МОВ 1-1.4-
3]; 

 – добирає приклади із власного досвіду, які свідчать про його/
її ставлення до людей літнього віку [2 МОВ 1-1.6-4];

 – обґрунтовує, що подобається з почутого, а що ні [2 МОВ 
1-1.8-1];

 – ділиться власними почуттями та емоціями від прослуханого 
та побаченого [2 МОВ 1-1.7-1];

 – експериментує зі словами, фразами в мовних іграх [2 МОВ 
5-4.2-1]. 

Вік. Став-
лення

 до батьків 
і літніх 
людей

13
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Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:   

 – визначає вікові періоди [2 МАО 2-4.2-3]; 
 – розуміє поняття «пара» [2 МАО 1-4.2-1];
 – розуміє і зіставляє парні і непарні числа [2 МАО 2-4.2-3];
 – лічить парами [2 МАО 1-4.2-1];
 – зіставляє поняття «старший – більший» [2 МАО 2-4.3-5];
 – розв’язує проблемні ситуації з опорою на прості математичні 

моделі [2 МАО 2-4.3-5]. 
Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:   

 – розуміє, що об’єкти живої природи мають певний життєвий 
цикл [2 ПРО 2-3.1-7]; 

 – називає окремі ознаки живих організмів [2 ПРО 1-4.3-2]; 
 – описує етапи розвитку рослин і тварин [2 ПРО 1-1.5-1];
 – розуміє, що на певних етапах розвитку живі організми по-

требують сторонньої допомоги (турботи, піклування тощо) 
[2 ПРО 2-3.2-3].  

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

 – пояснює значення рідних людей для кожної людини[2 СЗО 
3-1.3-5]; 

 – розрізняє ситуації, коли він/вона або інші люди потребують 
допомоги [2 СЗО 3-1.3-7]; 

 – розмірковує про ситуації, коли дорослим та одноліткам по-
трібна допомога [2 СЗО 3-1.4-7]; 

 – добирає приклади із власного досвіду, які свідчать про його/її 
відповідальне ставлення до людей літнього віку [2 СЗО 3-1.3-7].

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:   

 – пояснює, які почуття пов’язують його/її з близькими людь-
ми, висловлює припущення про те, чим вони зумовлені [2 
ГІО 2-7.1-1]; 

 – описує узвичаєні правила життя своєї сім’ї, пояснює їхнє зна-
чення для себе [2 ГІО 2-7.1-3]; 

 – розмірковує над ставленням батьків до дітей і дітей до бать-
ків, до старших і молодших дітей у родині [2 ГІО 2-7.1-1];

 – складає перелік чеснот/рис характеру, якими має володіти 
людина [2 ГІО 1-4.2-2];

 – дотримується правил поведінки, що засвідчують повагу до 
інших осіб [2 ГІО 2-6.2-1]; 

 – описує та обмірковує свої права й обов’язки в сім’ї [2 ГІО 
2-7.1-3];

 – зауважує і виокремлює зміни, які відбулися в його/її правах 
(напр., звичаї в школі колись і тепер) [2 ГІО 2-1.3-4]; 

 – розповідає, як саме надає допомогу тим, хто її потребує, і ви-
словлює вдячність за підтримку [2 ГІО 2-7.2-3]. 

Вік. Став-
лення

 до батьків 
і літніх 
людей

13

Результати навчання і пропонований зміст



38

Культура добросусідства Освітня програма для 1–2 класів (І цикл)

Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:   

 – разом із дорослими планує та реалізовує найпростіші трудо-
ві дії (доглядає за рослинами, які вирощує) [2 ТЕО 4-4.1-1]; 

 – прогнозує, яким має бути виріб [2 ТЕО 1-1.1-1].

Вік. Став-
лення

 до батьків 
і літніх 
людей

13

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:   

 – розповідає про своє родовідне дерево [2 МОВ 1-1.6-4];
 – перетворює усну інформацію на основі фактичного змісту 

(хто? що? де? коли?) [2 МОВ 1-1.2-1]; 
 – виокремлює з почутого цікаву для себе інформацію та пере-

дає її іншим особам [2 МОВ 1-1.4-1]; 
 – малює на основі почутого [2 МОВ 2-2.6-2]; 
 – пояснює власні думки, прислухається до думки іншого [2 

МОВ 1-1.6-1]; 
 – розширює власний словниковий запас [2 МОВ 1-1.7-3]; 
 – пояснює зміст прочитаного [2 МОВ 2-2.1-4]; 
 – розповідає про власні почуття та емоції від прочитаного тек-

сту [2 МОВ 1-1.8-1]; 
 – на основі власного дослідження фіксує інформацію графічно 

[2 МОВ 2-2.6-2]. 
Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:   

 – визначає вікові періоди  [2 МАО 2-4.2-3]; 
 – користується календарем для відстеження подій у своєму 

житті [2 МАО 3-4.7-8]; 
 – встановлює відносне розміщення об’єктів на площині та в 

просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо), використову-
ючи математичну мову [2 МАО 4-4.4-1]; 

 – володіє навичками додавання і віднімання одноцифрових 
чисел у межах 10 [2 МАО 2-4.3-2]. 

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:   

 – спостерігає будову та називає органи квіткових рослин [2 
ПРО 1-4.3-3]; 

 – досліджує склад ґрунту [2 ПРО 1-1.5-4]; 
 – використовує інформацію про ґрунт із запропонованих ін-

шими джерел (фільми, ілюстрації тощо) [2 ПРО 1-1.5-4]; 
 – пояснює значення ґрунту для життя рослин [2 ПРО 1-1.5-4]; 
 – вирощує кімнатну рослину, спостерігає етапи її розвитку та 

розповідає про результат [2 ПРО 1-1.3-1]. 
Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:   

 – розрізняє родинні зв’язки, дружні, ділові стосунки та по-
дружнє життя [2 СЗО 3-1.3-5]; 

 – залучає родичів до спілкування, навчання [2 СЗО 3-4.7-2]; 
 – складає разом із рідними своє родовідне дерево [2 СЗО 2-1.4-2]; 

Мій родо-
від. Звідки 
родом мої 

предки

14
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 – висловлює свої думки, почуття про свій родовід [2 СЗО 2-1.4-2]; 
 – розмірковує над розкриттям понять «сім’я», «родина», «по-

коління», «рід», «родовідне дерево», над цінністю родинних 
зв’язків і взаємопідтримки [2 СЗО 2-1.4-2];

 – набуває умінь і навичок, необхідних для розвитку навчальної 
впевненості, зокрема для роботи з мапою, пошуку місць ми-
нулого і сучасного проживання своїх родичів [2 СЗО 3-4.1-3].

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:   

 – пояснює, як події пов’язані між собою [2 ГІО 1-1.2-3]; 
 – розрізняє теперішнє, минуле і майбутнє [2 ГІО 2-1.3-3]; 
 – розпитує старших людей про минуле [2 ГІО 2-3.1-2];
 – пояснює, що означає вислів «бути людиною» [2 ГІО 1-1.2-1]; 
 – залучає родичів до спілкування, навчання, зокрема до ро-

боти з картою, складання родовідного дерева [2 ГІО 2-3.1-1]; 
 – висловлює свої думки, почуття про свій родовід [2 ГІО 2-3.1-1].

Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:  

 – має уявлення про колір і розмір паперу, симетричні форми 
виробів [2 ТЕО 1-2.1-1]; 

 – наводить приклади симетрії в природі [2 ТЕО 1-1.1-1]; 
 – розуміє послідовність дій під час виготовлення простих си-

метричних форм [2 ТЕО 2-1.2-1]; 
 – володіє навичками вирізання деталей виробів простої симе-

тричної форми [2 ТЕО 2-4.3-1]; 
 – створює аплікації з простих симетричних форм [2 ТЕО 1-1.4-4].

Мій родо-
від. Звідки 
родом мої 

предки

14

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:  

 – висловлює власні думки про те, як люди стають сусідами [2 
МОВ 1-1.6-5]; 

 – розповідає про своїх сусідів [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – висловлює власні думки щодо змісту усного повідомлення 

[2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – експериментує зі словами у мовних іграх [2 МОВ 5-4.2-2]; 
 – розповідає про власні відчуття та емоції від прочитаного [2 

МОВ 1-1.8-1]; 
 – описує за малюнком національні костюми різних спільнот, 

що мешкають у рідному краї [2 МОВ 1-1.2-1]; 
 – використовує рідну мову в різних життєвих ситуаціях, в ос-

вітньому процесі, культурному житті громади [2 МОВ 1-1.7-2]; 
 – виконує звуко-буквений аналіз слів [2 МОВ 5-4.1-1]. 

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:   

 – читає і записує математичні вирази: сума і різниця [2 МАО 
2-4.2-3]; 

 – володіє навичками додавання і віднімання одноцифрових 
чисел у межах 10 [2 МАО 2-4.3-2]; 

Мої сусіди. 
Як ми 
стали 

сусідами. 
Національ-

ні барви 
рідного 

краю

15

Результати навчання і пропонований зміст
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Культура добросусідства Освітня програма для 1–2 класів (І цикл)

 – розв’язує проблемні ситуації з опорою на прості математичні 
моделі [2 МАО 2-2.3-2]. 

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:   

 – спостерігає за змінами у природі взимку [2 ПРО 2-3.1-4]; 
 – називає представників рослинного і тваринного світу своєї 

місцевості та описує одного-двох з них [2 ПРО 2-3.1-1]; 
 – піклується про зимуючих птахів своєї місцевості [2 ПРО 

2-3.2-4]. 
Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:   

 – висловлює свої думки про якості добрих сусідів [2 СЗО 2-1.4-
3]; 

 – розвиває навички міжкультурного спілкування [2 СЗО 2-4.4-
5]; 

 – працює самостійно і в групі [2 СЗО 3-4.7-1]; 
 – цінує мир і злагоду в колективі, громаді [2 СЗО 3-3.4-5]; 
 – демонструє повагу до інших і позитивне ставлення до етно-

культурних відмінностей оточення; відкритість до культур-
ного різноманіття [2 ГІО 4-6.2-4]; 

 – залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього/
неї, до спілкування, гри, навчання [2 СЗО 3-4.7-2]. 

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:   

 – пояснює, чому люди перебувають разом, взаємодіють; зна-
чущість уважного та поважного ставлення до інших [2 ГІО 
2-7.2-1]; 

 – переконує у важливості поваги до інших, спираючись на 
власний досвід і доступні джерела (почуте, прочитане) [2 
ГІО 2-6.2-1];

 – пояснює, чому люди перебувають разом, взаємодіють; зна-
чущість уважного ставлення до інших [2 ГІО 2-7.2-1]; 

 – справедливо ставиться до інших осіб [2 ГІО 2-6.3-3]; 
 – висловлює свої думки про те, які якості повинні мати добрі 

сусіди [2 ГІО 2-6.3-4]; 
 – називає представників різних культур, які живуть у регіоні 

[2 ГІО 4-3.1-3]; 
 – звертається, вітається, прощається, дотримуючись норм мов-

леннєвого етикету національних меншин і представників діа-
спор у регіоні, корінних народів України [2 ГІО 4-3.1-3]; 

 – демонструє відкритість до міжкультурного спілкування та 
різноманіття [2 ГІО 4-3.1-3]; 

 – розмірковує про важливість миру та злагоди в колективі, 
громаді [2 ГІО 4-3.1-3];

 – розмірковує про цінність і ресурс культурного розмаїття різ-
них народів та ідентифікує себе як громадянина/громадян-
ку України [2 ГІО 5-8.3-2].

Мої сусіди. 
Як ми 
стали 

сусідами. 
Національ-

ні барви 
рідного 

краю

15
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Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:   

 – має загальне уявлення про аплікації з паперу [2 ТЕО 1-1.4-4]; 
 – називає види аплікацій [2 ТЕО 1-1.4-4]; 
 – знає, що таке конструктивний малюнок виробу; 
 – розкриває послідовність дій під час створення аплікацій [2 

ТЕО 1-1.4-8]; 
 – володіє навичками виготовлення натюрморту, пейзажу, сю-

жетних композицій [2 ТЕО 1-1.4-4].

Мої сусіди. 
Як ми 
стали 

сусідами. 
Національ-

ні барви 
рідного 

краю

15

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:    

 – розповідає, які бувають свята [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – записує друкованими буквами назви улюблених свят своєї 

родини [2 МОВ 3-3.1-4]; 
 – визначає спільне в традиціях святкування в різних народів 

[2 МОВ 2-2.2-5]; 
 – розповідає про символи найпоширеніших свят [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – збагачує власний словниковий запас [2 МОВ 1-1.7-3]; 
 – фіксує інформацію в таблицях, схемах з допомогою вчителя/

вчительки [2 МОВ 1-1.2-3]; 
 – складає розповідь за ілюстрацією [2 МОВ 2-2.7-1]; 
 – створює прості медіатексти з допомогою дорослого [2 МОВ 

4-1.7-6]; 
 – створює прості візуальні медіапродукти (книжечку, колаж) 

із допомогою вчителя/вчительки [2 МОВ 4-1.7-6]. 
Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:    

 – користується годинником і календарем для визначення часу 
та планування своєї діяльності, спостережень за явищами 
природи тощо [2 МАО 3-1.2-5]; 

 – знаходить число, яке на кілька одиниць більше (менше) за 
дане [2 МАО 2-4.2-6]; 

 – застосовує різні способи виконання арифметичних дій до-
давання та віднімання з числами під час розв’язування за-
вдань та конкретних життєвих проблем, описаних у матема-
тичних задачах [2 МАО 2-4.3-5]; 

 – порівнює числа (знаки рівності «=» і нерівності «<, >») [2 
МАО 2-4.2-6]. 

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:    

 – знає, що таке річний календар природи, і називає пори року 
та їхні ознаки [2 ПРО 2-3.1-5]; 

 – розуміє і пояснює шкоду для природного довкілля від викори-
стання живої ялинки під час новорічних свят [2 ПРО 2-3.2-8]; 

 – працює самостійно і в групі [2 ПРО 1-1.4-1]; 
 – пропонує способи повторного використання речей та мате-

ріалів [2 ПРО 3-4.4-1]. 

Розмаїття 
культур 

мого краю. 
Свята

16–17

Результати навчання і пропонований зміст
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Культура добросусідства Освітня програма для 1–2 класів (І цикл)

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

 – пояснює, чому треба ставитися з повагою до інших осіб, їх-
нього походження, культури [2 СЗО 2-4.4-5]; 

 – опановує елементарні правила етикету при відвідуванні свят 
своїх друзів, однокласників, сусідів [2 СЗО 1-3.3-2].

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:   

 – проявляє інтерес до родинних і шкільних традицій [2 ГІО 
3-7.1-4]; 

 – виявляє інтерес до української національної культури та ет-
нічних культур, які представлені в родині [2 ГІО 2-7.1-1]; 

 – виявляє повагу до звичаїв, традицій свого народу та людей 
інших національностей [2 ГІО 2-6.2-1];

 – розширює уявлення про різноманіття культур і релігій у ре-
гіоні через календарні та релігійні свята [2 ГІО 2-6.2-1]; 

 – виявляє відкритість до культурного різноманіття та переко-
нань інших, світогляду та дій [2 ГІО 2-6.2-1]; 

 – знаходить спільне й відмінне в різних культурах (зокрема, 
традиціях святкування свят) [2 ГІО 2-6.2-1]. 

Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:    

 – має загальні уявлення про орнамент [2 ТЕО 3-2.2-1]; 
 – називає види орнаменту [2 ТЕО 3-2.2-1]; 
 – пояснює, що таке декоративно-ужиткове мистецтво [2 ТЕО 

3-2.2-1]; 
 – розкриває послідовність дій під час виготовлення орнамен-

тів [2 ТЕО 2-1.2-1]; 
 – виготовляє орнаменти на прямокутній та круглій основах [2 

ТЕО 3-2.1-3; 2 ТЕО 3-2.2-3].

Розмаїття 
культур 

мого краю. 
Свята

16–17

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:    

 – пов’язує інформацію з тексту з відповідними життєвими си-
туаціями [2 МОВ 1-1.6-4]; 

 – визначає головне і другорядне в тексті [2 МОВ 2-2.2-5]; 
 – розповідає про власні уподобання в природному довкіллі [2 

МОВ 1-1.3-1]; 
 – описує винаходи людства [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – добирає ілюстрації до змісту тексту [2 МОВ 2-2.1-1]; 
 – обмінюється короткими письмовими повідомленнями [2 

МОВ 3-3.1-1]; 
 – розповідає про результати дослідження [2 МОВ 1-1.6-5]. 

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:    

 – розповідає, які бувають термометри [2 МАО 3-4.7-1]; 
 – здійснює і порівнює вимірювання температури повітря [2 

МАО 3-4.7-1]; 

Я дослі-
джую світ 
природи і 
світ людей 

навколо 
себе

18
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 – користується інструментами для вимірювання величин [2 
МАО 3-4.7-1]; 

 – порівнює іменовані числа, подані в одиницях температури 
[2 МАО 3-1.2-6]; 

 – обчислює значення виразів на 1–2 дії [2 МАО 2-4.3-3]; 
 – зчитує дані з таблиць, піктограм, схем [2 МАО 5-1.2-10]. 

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:    

 – розуміє значення повітря для природи і людини [2 ПРО 
1-1.5-3]; 

 – розповідає про відомі властивості повітря [2 ПРО 1-1.5-3]; 
 – бере участь у дослідженні повітря [2 ПРО 1-1.5-3]; 
 – знає, якими приладами користуються для вимірювання 

температури повітря, і вимірює її [2 ПРО 1-1.4-2]; 
 – висловлює здогад про ймовірний результат дослідження 

(результати вимірювання температури повітря взимку) [2 
ПРО 1-1.2-3]. 

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

 – досліджує зміни, пов’язані з людською діяльністю, які відбу-
ваються у знайомому просторі [2 СЗО 2-3.3-3];

 – пояснює можливі небезпеки, з якими може стикатися люди-
на в довкіллі [2 СЗО 1-2.2-2]; 

 – розрізняє корисні та шкідливі впливи поведінки батьків, 
учителів, друзів, ЗМІ тощо [2 СЗО 1-3.3-1]; 

 – пояснює, як правила та їхнє дотримання впливають на без-
пеку в довкіллі, зокрема вдома, у школі [2 СЗО 1-3.3-2]. 

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:    

 – пояснює, як природа дає людям засоби для існування [2 ГІО 
3-2.2-1];

 – на основі власного досвіду знаходить підтвердження прав-
дивості відомостей про природу, висловлює свою думку про 
це [2 ПРО 1-4.2-1];

 – запитує в дорослих про правдивість здобутої інформації [2 
ПРО 1-4.2-3];

 – пояснює, чому природа важлива для людини [2 ГІО 3-2.2-1];
 – пояснює, чому зберігати природу – обов’язок кожного [2 ГІО 

3-2.2-4].
Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:   

 – разом із дорослими планує та реалізовує найпростіші трудо-
ві дії (доглядає за рослинами і тваринами)  [2 ТЕО 4-4.2-2];

 – задумує конструкцію виробу, який працює за допомогою 
повітря, та конструює його з елементів конструкторів або 
інших готових елементів (коробок, банок, пластикових пля-
шок тощо) [2 ТЕО 1-1.4-2].

Я дослі-
джую світ 
природи і 
світ людей 

навколо 
себе
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Культура добросусідства Освітня програма для 1–2 класів (І цикл)

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:   

 – описує зміни, які відбуваються в житті рослин і тварин у різ-
ні пори року [2 МОВ 1-1.6-4]; 

 – виокремлює з тексту цікаву інформацію, передає її іншим 
особам [2 МОВ 3-3.1-3]; 

 – обговорює з іншими необхідність допомоги тваринам і рос-
линам  [2 МОВ 2-2.3-1]; 

 – ділиться власними емоціями від розмов на задану тему [2 
МОВ 2-2.3-2]; 

 – пов’язує почуте з відповідними життєвими ситуаціями [2 
МОВ 2-2.4-2]. 

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:    

 – розв’язує прості сюжетні задачі, які є моделями реальних си-
туацій [2 МАО 3-1.2-1]; 

 – описує (коментує) послідовність дій для розв’язання про-
блемного завдання з допомогою дорослого або самостійно 
[2 МАО 2-2.2-2]; 

 – складає прості сюжетні задачі на задану тему [2 МАО 2-4.3-5]; 
 – розпізнає геометричні фігури за істотними ознаками [2 

МАО 4-4.5-1]. 
Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:    

 – спостерігає та досліджує самостійно чи разом з іншими по-
ведінку тварин узимку, зокрема пташок біля годівничок, 
описує їхню поведінку [2 ПРО 1-4.3-8]; 

 – визначає, якої інформації не вистачає для дослідження [2 
ПРО 1-2.1-3]; 

 – здійснює пошук інформації про природу [2 ПРО 1-2.1-1];
 – описує поведінку тварин узимку [2 ПРО 2-3.1-6]; 
 – виявляє емпатію до тварин [2 ПРО 1-4.2-1]; 
 – усвідомлює можливі загрози з боку тварин (небезпечних, хво-

рих тварин), пояснює, як діяти в разі загрози [2 ПРО 2-3.1-13]; 
 – пропонує одноліткам та в місцевій громаді свої ідеї для виго-

товлення годівничок [2 ПРО 1-2.1-3]; 
 – пропонує способи повторного використання рукотворних 

об’єктів [2 ПРО 3-4.4-1]; 
 – розповідає про небезпеку поліетилену, пластику й зменшує 

його споживання [2 ПРО 2-3.2-7]; 
 – дотримується правил природоохоронної поведінки, зокрема 

підгодовування тварин взимку [2 ПРО 2-3.2-1]; 
 – доглядає домашніх тварин, піклується про диких тварин [2 

ПРО 2-3.2-3]. 
Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:    

 – пояснює, яка діяльність приносить і радість, і користь [2 
СЗО 3-3.4-5]; 

Тварини 
і рослини 

в різні 
пори року
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Культура добросусідства

 – пояснює важливість добрих вчинків для людини та довкіл-
ля [2 СЗО 3-1.4-8]; 

 – бере участь у соціальних акціях щодо збереження тварин у 
різні пори року [2 СЗО 3-1.4-8]. 

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:     

 – пояснює, чому зберігати природу – обов’язок кожного [2 ГІО 
3-2.2-4]; 

 – виявляє інтерес та допитливість до життя тварин, цікавить-
ся, як їм можна допомогти [2 ГІО 3-2.2-1]; 

 – дотримується правил природоохоронної поведінки, зокрема 
підгодовування тварин взимку [2 ГІО 3-2.2-2]. 

Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:    

 – розповідає про застосування ниток [2 ТЕО 2-1.5-1];  
 – називає види ниток [2 ТЕО 1-1.3-4]; 
 – розкриває послідовність дій під час виготовлення аплікацій 

з ниток [2 ТЕО 1-1.1-2];  
 – називає інструменти для виготовлення аплікацій з ниток і 

правила безпечної роботи з ними [2 ТЕО 2-4.3-1].

Тварини 
і рослини 

в різні 
пори року

19

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:     

 – розповідає, що таке екологія [2 МОВ 2-2.1-4]; 
 – висловлює думку про те, як діяльність людини впливає на 

природу [2 МОВ 2-2.4-4]; 
 – передає в малюнках свої враження від прочитаного [2 МОВ 

3-3.1-2]; 
 – обмінюється короткими усними повідомленнями з іншими 

на тему, яка обговорюється [2 МОВ 4-1.5-5]. 
Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:     

 – знаходить число, яке на кілька одиниць більше (менше) за 
дане [2 МАО 2-4.2-6]; 

 – збирає дані, що відображають повсякденні проблеми, на 
основі запропонованого опитувальника (два-три запитан-
ня) [2 МАО 5-1.2-8]. 

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:     

 – пізнає себе і навколишній світ за допомогою спо-
стереження та дослідження в навколишньому світі  
[2 ПРО 1-4.3-9]; 

 – досліджує природні об’єкти, використовуючи доступне об-
ладнання [2 ПРО 1-4.2-1]; 

 – виявляє допитливість із тем взаємозв’язку людини і приро-
ди [2 ПРО 1-1.4-2]; 

 – розповідає про елементарні взаємозв’язки в природі [2 ПРО 
3-3.3-3]; 

Що таке 
екологія. 

Взає-
мов’язок 

діяльності 
людини 

і природи
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Культура добросусідства Освітня програма для 1–2 класів (І цикл)

 – пояснює загрозу для довкілля, спричинену діями людини 
(вирубування лісів, забруднення повітря та води, випалю-
вання сухої трави) [2 ПРО 2-3.2-8]; 

 – розповідає про досвід своєї родини з ощадного використан-
ня природних ресурсів (наприклад, збирання та утилізація 
сміття, зокрема харчових відходів, збереження водних ре-
сурсів) [2 ПРО 2-3.4-2]; 

 – працює самостійно і в групі, опановуючи уміння і навички, 
необхідні для подальшої навчальної діяльності [2 ПРО 1-1.6-
2]. 

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

 – розуміє правила природоохоронної поведінки і дотримуєть-
ся їх [2 СЗО 3-1.4-5]; 

 – усвідомлює загрозу для довкілля, спричинену діями люди-
ни (вирубування лісів, забруднення повітря та води) [2 СЗО 
3-1.4-4]; 

 – демонструє ощадне використання природних ресурсів (на-
приклад, збирання та утилізація сміття, зокрема харчових 
відходів, збереження водних ресурсів) [2 СЗО 3-1.4-6]; 

 – пояснює важливість добрих вчинків для людини та довкіл-
ля [2 СЗО 3-1.4-8]. 

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:     

 – пояснює, чому зберігати природу – обов’язок кожного [2 ГІО 
3-2.2-4]; 

 – знаходить відповіді на запитання щодо охорони природного 
довкілля [2 ГІО 3-2.2-2]; 

 – розмірковує про цінність правильної взаємодії людини і 
природи для сталого розвитку [2 ГІО 3-2.2-1]; 

 – пояснює загрозу для довкілля, спричинену діями люди-
ни (вирубування лісів, забруднення повітря та води) [2 ГІО 
3-2.2-3]. 

Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:     

 – бере до уваги необхідність економного використання кон-
струкційних матеріалів [2 ТЕО 2-3.2-1];  

 – розкриває послідовність дій під час виготовлення аплікацій 
з ниток по контуру малюнка [2 ТЕО 3-2.1-3]; 

 – називає інструменти для виготовлення аплікацій з ниток і 
правила безпечної роботи з ними [2 ТЕО 2-1.2-1];  

 – виготовляє аплікації з використанням ниток [2 ТЕО 3-2.2-2].

Що таке 
екологія. 

Взає-
мов’язок 

діяльності 
людини 

і природи
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Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:     

 – розпізнає ключові слова і фрази в усному повідомленні [2 
МОВ 1-1.4-1]; 

 – складає усну розповідь за малюнками [2 МОВ 3-3.1-3]; 

Чому треба 
берегти 
природу

21
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 – пояснює, чому потрібно берегти природу [2 МОВ 4-1.5-6]; 
 – пов’язує інформацію з тексту з власним життєвим досвідом 

[2 МОВ 2-2.4-2]; 
 – висловлює власні емоції від прочитаного [2 МОВ 2-2.3-1]; 
 – читає та аналізує графічні зображення [2 МОВ 3-3.2-2]; 
 – висловлює власні думки про збереження природи [2 МОВ 

3-3.1-3]; 
 – правильно вимовляє загальновживані слова [2 МОВ 3-3.1-3]; 
 – добирає ілюстрації до почутого, створює карту пам’яті [2 

МОВ 2-2.6-3]. 
Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:     

 – складає прості сюжетні задачі на задану тему [2 МАО 3-1.2-1]; 
 – співвідносить реальні об’єкти з моделями та зображеннями 

геометричних фігур [2 МАО 4-4.5-2]; 
 – вимірює і порівнює довжину [2 МАО 3-1.2-3]; 
 – знає одиниці вимірювання довжини та співвідношення між 

ними [2 МАО 3-4.7-2]. 
Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:     

 – розповідає, чому і як потрібно ощадно використовувати при-
родні ресурси: воду, тепло, електроенергію; як зберігає при-
роду бережливе ставлення до їжі, одягу, книжок, предметів 
побуту [2 ПРО 2-3.2-8]; 

 – пізнає себе і навколишній світ за допомогою спостереження 
та досліду [2 ПРО 1-1.2-1]; 

 – висловлює здогад про ймовірний результат [2 ПРО 1-2.2-2]; 
 – співпрацює з іншими для досягнення спільної мети [2 ПРО 

1-1.4-1]; 
 – втілює в життя ініційовані ним/нею ідеї, зокрема зображає схе-

матичні знаки-символи про захист природи [2 ПРО 1-1.2-2];
 – пояснює вплив штучних матеріалів та рукотворних об’єктів 

на довкілля [2 ПРО 3-3.3-6]. 
Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:    

 – пояснює негативні наслідки для довкілля деяких дій люди-
ни, а саме: викидання сміття в лісах, парках, забруднення 
водойм і повітря, вплив штучних матеріалів та рукотворних 
об’єктів [2 СЗО 3-1.4-7]; 

 – сортує сміття (папір, пластик, скло, метал) [2 СЗО 3-3.4-6]; 
 – дотримується правил поведінки в природі [2 СЗО 3-1.4-6]; 
 – дбає про власне здоров’я і збереження здоров’я інших лю-

дей, дотримується здорового способу життя [2 СЗО 2-3.3-3]; 
 – складає правила природоохоронної поведінки [2 СЗО 3-1.4-4]; 
 – пояснює правила ощадного використання природних ресур-

сів (наприклад, збирання та утилізації сміття, зокрема хар-
чових відходів, збереження водних ресурсів) [2 СЗО 3-1.4-5]. 

Чому треба 
берегти 
природу

21
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Культура добросусідства Освітня програма для 1–2 класів (І цикл)

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:     

 – пояснює, чому природа важлива для людини [2 ГІО 3-2.2-1]; 
 – пояснює, чому зберігати природу – обов’язок кожного [2 ГІО 

3-2.2-4]; 
 – розповідає про досвід своєї родини з ощадного використан-

ня природних ресурсів (наприклад, збирання та утилізація 
сміття, зокрема харчових відходів, збереження водних ре-
сурсів) [2 ГІО 3-2.2-3]; 

 – ініціює пропозиції ощадного використання природних ре-
сурсів у близькому середовищі [2 ГІО 3-2.2-2]; 

 – співпрацює з іншими для досягнення спільної мети [2 ГІО 
4-8.2-2]. 

Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:     

 – пропонує одноліткам та в місцевій громаді свої ідеї щодо ви-
готовлення годівничок [2 ТЕО 4-4.1-1];  

 – втілює в життя ініційовані ним/нею ідеї щодо виготовлення 
годівнички [2 ТЕО 1-2.2-2]; 

 – пропонує способи повторного використання рукотворних 
об’єктів [2 ТЕО 2-3.2-2];  

 – добирає з допомогою дорослих або самостійно конструкцій-
ні матеріали та технології для виготовлення годівнички для 
пташок [2 ТЕО 2-3.2-1];  

 – розвиває вміння проводити розрахунки кількості матеріалів, 
коштів та інших ресурсів для втілення задуманого [2 ТЕО 
4-3.1-1];  

 – аргументує доцільність вторинного використання матеріа-
лів та використовує їх для виготовлення виробів самостійно 
чи з допомогою дорослих [2 ТЕО 2-3.2-3].

Чому треба 
берегти 
природу

21

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:    

 – поповнює свій словниковий запас [2 МОВ 3-3.1-3]; 
 – обмінюється короткими письмовими повідомленнями на 

тему обговорення [2 МОВ 3-3.1-1]; 
 – фіксує інформацію графічно [2 МОВ 2-2.2-7]; 
 – висловлює власні думки про роль різних ремесел у житті 

людей [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – розповідає, які ремесла зацікавили [2 МОВ 1-1.3-1]; 
 – розповідає, чого навчився/навчилася в рідних [2 МОВ 1-1.5-3];
 – імпровізує з інтонацією, тембром та силою голосу, відтворю-

ючи репліки персонажів народних ігор [2 МОВ 6-2.7-3]. 
Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:     

 – конструює знайомі площинні та об’ємні фігури з підручного 
матеріалу (пластиліну, глини, соломки, конструктора тощо) 
[2 МАО 4-4.6-2]; 

Ремесла 
та різ-

ні види 
декоратив-
но-ужит-

кового 
мистецтва

22
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 – моделює геометричні фігури [2 МАО 4-4.6-1]; 
 – співвідносить реальні об’єкти з моделями та зображеннями 

геометричних фігур [2 МАО 4-4.5-4]. 
Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:     
 – називає окремі природні ресурси своєї місцевості [2 ПРО 2-3.1-3]; 
 – розмірковує про взаємозв’язок традиційних ремесел та при-

родних ресурсів свого регіону [2 ПРО 3-3.3-7]; 
 – розрізняє природні і штучні матеріали [2 ПРО 3-3.3-1]; 
 – розуміє важливість ощадного використання природних ре-

сурсів [2 ПРО 2-3.4-1]. 
Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:     

 – розрізняє різні професії та пояснює важливість навчання 
для їхнього опанування [2 СЗО 3-4.6-3]; 

 – цінує працю людей і з повагою ставиться до різних професій 
[2 СЗО 3-4.6-6]; 

 – розвиває вміння раціонально поводитись як споживач/спо-
живачка [2 СЗО 3-1.4-9]. 

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:     

 – встановлює послідовність подій (раніше/пізніше, до/після, 
давно/нещодавно) [2 ГІО 3-1.1-2]; 

 – пояснює, як події пов’язані між собою [2 ГІО 5-3.2-3]; 
 – розмірковує про важливість відродження та збереження 

традиційних ремесел свого регіону [2 ГІО 3-2.1-1]; 
 – розпитує старших людей про минуле [2 ГІО 2-3.1-2]; 
 – цінує працю людей і з повагою ставиться до різних професій 

[2 ГІО 5-3.2-2]. 
Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:     

 – розпізнає конструкційні матеріали візуально та на дотик [2 
ТЕО 1-1.3-1];

 – зіставляє та розрізняє вироби, виготовлені традиційними 
та сучасними ремеслами (гончарство, ткацтво, витинанка, 
різьблення та інше) [2 ТЕО 3-2.2-1];

 – виготовляє та оздоблює виріб з допомогою дорослих чи само-
стійно, застосовуючи елементи традиційних та сучасних ре-
месел (використання різних технік для виготовлення та оздо-
блення виробів: витинанки, вишивки та інших) [2 ТЕО 3-2.2-3].

Ремесла 
та різ-

ні види 
декоратив-
но-ужит-

кового 
мистецтва

22

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:      

 – описує власні емоції, почуття в конфліктній ситуації [2 МОВ 
6-4.2-4]; 

 – з розумінням ставиться до емоцій співрозмовника і пояснює 
власну реакцію на них [2 МОВ 1-1.1-1]; 

 – фіксує за допомогою смайлів свій настрій [2 МОВ 3-3.2-2]; 

Як вини-
кають су-
перечливі 
ситуації і 
як їх вирі-

шувати 

23

Результати навчання і пропонований зміст
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 – дотримується мовленнєвого етикету, використовуючи 
ввічливі слова [2 МОВ 1-1.8-2]; 

 – створює короткі усні повідомлення щодо розв’язання супе-
речливих питань [2 МОВ 3-3.1-3]; 

 – розповідає про шляхи розв’язання конфліктних ситуацій, 
спираючись на власний життєвий досвід [2 МОВ 2-2.6-3]; 

 – аргументує своє ставлення до вчинків, поведінки героїв тво-
рів [2 МОВ 5-4.2-3]; 

 – пояснює роль уважного ставлення до інших та потребу по-
дивитися на річ/ситуацію по-різному [2 МОВ 2-2.4-2]; 

 – створює власні мирилки на основі відомих [2 МОВ 2-2.6-3]. 
Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:      

 – збирає дані, що відображають повсякденні проблеми, на ос-
нові запропонованого опитувальника (два-три запитання) 
[2 МАО 5-1.2-8]; 

 – вносить дані до схем [2 МАО 5-1.2-10]. 
Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:     

 – розуміє, що люди і тварини сприймають світ по-різному [4 
ПРО 1-4.1-1]; 

 – наводить приклади елементарних причинно-наслідкових 
зв’язків, сигналів про допомогу (зовнішній вигляд рослин і 
тварин, вияви поведінки тварин) [2 ПРО 1-4.2-1]; 

 – розповідає, спираючись на власний досвід, про суперечки,  
які спостерігав(-ла) у природному середовищі [2 ПРО 1-4.2-2]; 

 – розповідає про можливі загрози з боку тварин і пояснює, як 
діяти в разі загрози [2 ПРО 2-3.1-13]; 

 – дотримується правил безпечної поведінки в довкіллі [2 ПРО 
2-3.2-1]. 

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

 – розвиває уміння та навички, необхідні для подальшої жит-
тєвої діяльності, зокрема ненасильницької комунікації і вза-
ємодії із сусідами на вулиці, у багатоповерхових будинках 
тощо [2 СЗО 2-4.4-4]; 

 – розвиває гнучкість та адаптивність, аналітичне та критичне 
мислення [2 СЗО 2-4.4-5]; 

 – розуміє, що ту саму річ двоє людей можуть бачити та сприй-
мати по-різному [2 СЗО 2-4.4-1]; 

 – пояснює, чому треба ставитися з повагою до інших, виявляє 
толерантність і співчуття [2 СЗО 2-1.2-2];

 – встановлює дружні стосунки з дітьми своєї та іншої статі [2 
СЗО 2-1.4-1]; 

 – розмірковує про цінність ефективної співпраці [2 СЗО 3-4.4-6]; 
 – аналізує конфліктну ситуацію, робить вибір і бере на себе 

відповідальність за його наслідки [2 СЗО 3-4.7-3]; 

Як вини-
кають су-
перечливі 
ситуації і 
як їх вирі-

шувати 
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 – мирно розв’язує конфлікти, відшуковує шляхи досягнення 
консенсусу чи компромісів [2 СЗО 3-4.4-7]. 

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:      

 – розмірковує, якими рисами характеру має володіти людина 
і чому [2 ГІО 1-6.1-1]; 

 – встановлює, що, попри неповторність кожного, всі люди рів-
ні [2 ГІО1-6.1-2]; 

 – розробляє спільно з однолітками правила класу, переконує, 
що вони потрібні, та дотримується їх [2 ГІО 4-8.1-1]; 

 – звертається по допомогу до старших, коли його/її або інших 
осіб ображають [2 ГІО 2-6.2-2]; 

 – дотримується правил поведінки, що засвідчують повагу до 
інших осіб [2 ГІО 2-7.1-2]; 

 – виявляє навички міжкультурного спілкування [2 ГІО 
2-7.2-4]; 

 – обирає спосіб подолання наслідків суперечок, негативного 
розвитку конфліктних ситуацій [2 ГІО 4-8.1-2]. 

Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:      

 – створює задані форми (на основі лише обрису силуету) з ви-
користанням Танграму [4 ТЕО 1-1.4-3]; 

 – організовує безпечне робоче місце з допомогою дорослих [2 
ТЕО 4-4.2-2].

Як вини-
кають су-
перечливі 
ситуації і 
як їх вирі-

шувати 
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Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:      

 – пояснює, навіщо людям ігри [2 МОВ 1-1.5-2]; 
 – розповідає, які бувають ігри [2 МОВ 1-1.3-1]; 
 – називає свою улюблену гру, обґрунтовує свої вподобання [2 

МОВ 6-2.7-3]; 
 – розповідає про ігри, у які грали його/її батьки, бабусі, дідусі 

[2 МОВ 1-.6-4]; 
 – пояснює, навіщо потрібні правила гри, і розуміє важливість 

дотримання їх [2 МОВ 1-1.5-4]; 
 – записує окремі слова та словосполучення [2 МОВ 3-3.1-4]; 
 – творить нові слова на основі запропонованих (замінює зву-

ки, змінює послідовність складів, замінює або об’єднує ча-
стини слова) [2 МОВ 5-4.2-1]. 

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – вимірює довжини предметів або відрізків [2 МАО 3-4.7-4]; 
 – досліджує, що та сама цифра в записі числа залежно від своєї 

позиції набуває різних значень [2 МАО 2-4.2-5]. 
Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – розповідає, спираючись на власний досвід, про ігри домаш-
ніх улюбленців, які спостерігав/спостерігала [2 ПРО 2-3.2-3]; 

Учуся гра-
ти в ігри 
наших 
бабусь 
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 – розуміє відмінність між іграми людей і тварин (імітація, 
вправляння в полюванні) [2 ПРО 2-3.2-4]; 

 – розповідає про особливості поведінки тварин під час полю-
вання і відтворює деякі її елементи під час гри [2 ПРО 2-3.1-6]; 

 – використовує об’єкти живої і неживої природи (камінці, гі-
лочки, сухі плоди тощо) у своїх іграх [2 ПРО 3-3.3-4]; 

 – пропонує способи повторного використання рукотворних 
об’єктів для гри [2 ПРО 3-3.3-7]. 

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

 – ініціює спільні ігри, розваги [2 СЗО 3-4.7-2]; 
 – зголошується виконувати різні ролі у грі [2 СЗО 3-4.7-1]; 
 – розвиває навички міжкультурного спілкування [2 СЗО 2-4.4-5]; 
 – співпрацює з іншими для досягнення спільної мети [2 СЗО 3-4.7-1]; 
 – конструктивно взаємодіє в конфліктних ситуаціях, які ви-

никають під час гри, попереджаючи ескалацію конфлікту [2 
СЗО 3-4.7-3]; 

 – пояснює важливість руху та активної поведінки для себе та 
інших [2 СЗО 3-4.6-4]. 

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:      

 – домовляється з однолітками про доброчесні правила взає-
модії, дотримується досягнутих домовленостей, пояснює, 
чому це важливо [2 ГІО 2-2.3-1]; 

 – дотримується правил, встановлених у громадському просторі, 
близькому до місця проживання і навчання [2 ГІО 2-2.3-1]; 

 – пояснює, чому потрібно дотримуватися встановлених пра-
вил [2 ГІО 2-2.3-2]; 

 – описує відмінності між дитинством сучасних дітей та в ми-
нулому (іграшки) [2 ГІО 2-1.3-1]; 

 – встановлює послідовність подій (раніше/пізніше, до/після, 
давно/нещодавно) [2 ГІО 3-1.1-2]; 

 – ставиться з повагою до культурних традицій своєї родини і 
своїх сусідів [2 ГІО 5-8.3-6]; 

розпитує старших людей про минуле [2 ГІО 5-8.3-7]. 
Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – володіє навичками конструювання найпростіших виробів [2 
ТЕО 1-1.3-2]; 

 – конструює і виготовляє за власним задумом ігровий комп-
лект [2 ТЕО 3-2.1-3].  

Учуся гра-
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Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:      

 – виокремлює цікаву для себе інформацію про колядки, ще-
дрівки, заклички [2 МОВ 1-1.4-3]; 

 – малює, добирає ілюстрації на основі почутих колядок, ще-
дрівок, закличок [2 МОВ 6-3.1-5]; 

Кален-
дарний 

фольклор 
людей, які 
живуть у 

моєму краї
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 – висловлює власні думки про роль колядок, щедрівок, закли-
чок у житті людей [2 МОВ 6-1.6-7]; 

 – знаходить у текстах колядок, щедрівок, закличок виражаль-
ні мовні засоби і пояснює їхню роль [2 МОВ 6-2.3-3]; 

 – імпровізує з інтонацією, тембром та силою голосу, відтворю-
ючи тексти колядок, щедрівок, закличок, народних пісень 
тощо [2 МОВ 6-2.7-3]. 

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:      

 – використовує календар для опису і розв’язання повсякден-
них проблем [2 МАО 3-4.7-8]; 

 – складає прості сюжетні задачі [2 МАО 4-4.4-3]; 
 – записує результати вимірювання в годинах (год), хвилинах 

(хв) [2 МАО 3-4.7-6]; 
 – позначає час на зображенні/макеті циферблата годинника зі 

стрілками [2 МАО 3-4.7-7].
Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:      

 – описує вплив Сонця на зміну пір року [2 ПРО 2-3.1-10]; 
 – спостерігає за добовими та сезонними змінами в природі на-

весні [2 ПРО 2-3.1-4]; 
 – називає пори року та відповідні їм місяці [2 ПРО 2-3.1-5]; 
 – знаходить у фольклорних творах ознаки сезонних змін у 

природі [2 ПРО 2-3.1-9]. 
Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:      

 – об’єднується з іншими дітьми в групу для навчання та гри 
[2 СЗО 3-4.4-6]; 

 – пояснює, чому треба ставитися з повагою до інших осіб, їх-
нього походження [2 СЗО 2-4.4-5]; 

 – виявляє повагу до звичаїв інших людей [2 СЗО 1-1.1-1]; 
 – розвиває навички міжкультурного спілкування [2 СЗО 

2-4.4-5]; 
 – розширює уявлення про різноманіття культур і релігій у ре-

гіоні через календарні та релігійні свята [2 СЗО 2-4.4-5]; 
 – грає в календарні ігри й відтворює елементарні ігрові при-

мовлянки нерідною мовою [2 СЗО 3-4.7-2]. 
Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – долучається до родинних і національних традицій, пояснює 
їхнє значення для себе [2 ГІО 4-3.1-3]; 

 – розпитує старших людей про минуле [2 ГІО 5-8.3-1]; 
 – розповідає про власний досвід участі в будь-якому кален-

дарному чи релігійному святі (наприклад, святкування Ве-
ликодня, Нового року, Різдва) [2 ГІО 5-8.3-8]; 

 – має уявлення про різноманітність культур і релігій у регіоні 
через календарні та релігійні свята [2 ГІО 5-3.2-1]. 

Кален-
дарний 

фольклор 
людей, 

які живуть 
у моєму 

краї

25–26

Результати навчання і пропонований зміст
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Культура добросусідства Освітня програма для 1–2 класів (І цикл)

Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – має загальні уявлення про техніку виготовлення витинанок 
[2 ТЕО 4-4.1-3];

 – добирає інструменти та пристосування, необхідні для виго-
товлення витинанок [2 ТЕО 3-2.2-3];

 – розкриває послідовність дій під час виготовлення виробів 
технікою витинанки [2 ТЕО 3-2.2-1].

Кален-
дарний 

фольклор 
людей, 

які живуть 
у моєму 

краї

25–26

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – ставить запитання для уточнення почутої інформації щодо 
розмаїття страв мешканців рідного краю [2 МОВ 2-2.1-3]; 

 – підтримує й ініціює діалог про страви мешканців рідного 
краю [2 МОВ 1-1.6-1]; 

 – розповідає про власні смакові вподобання [2 МОВ 2-2.6-3]; 
 – правильно вимовляє назви страв [2 МОВ 1-1.7-2]; 
 – поповнює власний словниковий запас відповідно до теми [2 

МОВ 1-1.7-3]; 
 – створює колаж із рецептом приготування улюбленої страви 

з допомогою дорослих [2 МОВ 3-3.1-4];
 – називає українські національні страви [2 МОВ 1-1.7-2]; 
 – записує від руки назви страв [2 МОВ 3-3.1-4]; 
 – розпізнає ключові слова і фрази в усному повідомленні  

[2 МОВ 1-1.4-2]. 
Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – описує (коментує) послідовність дій щодо розв’язання про-
блемного завдання (зокрема, сюжетної задачі) з допомогою 
дорослих або самостійно [2 МАО 2-2.2-2]; 

 – вимірює і порівнює величини: довжину, масу, об’єм [2 МАО 
3-4.7-4]; 

 – демонструє, що таке цілий предмет і його частини: полови-
на, третина, чверть [2 МАО 2-4.2-9]. 

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – називає культурні та дикорослі рослини [2 ПРО 1-4.3-3]; 
 – розрізняє продукти за походженням (наприклад, рослинно-

го, тваринного тощо) [2 ПРО 1-4.3-5]; 
 – розрізняє овочі, фрукти і гриби [2 ПРО 1-4.3-4]; 
 – розповідає, які загрози несуть отруйні рослини, їхні частини та 

гриби, пояснює, як діяти при таких загрозах [2 ПРО 2-3.1-13]; 
 – розповідає про будову рослин, називає їстівні плоди і насін-

ня деяких з них [2 ПРО 1-1.5-1]; 
 – дотримується послідовності дій під час дослідження (добу-

вання олії з насіння соняшнику) [2 ПРО 1-1.2-1]; 
 – описує, що нового дізнався/дізналася під час дослідів  

[2 ПРО 1-2.2-1]. 

Розмаїт-
тя страв 

мешканців 
мого краю. 

Учимося 
готувати 
улюблену 

страву

27–28



55

Культура добросусідства

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

 – пояснює важливість споживання продуктів своєї місцевості 
[2 СЗО 2-3.4-2]; 

 – наводить приклади українських національних страв та страв 
інших культур, що поширені в регіоні [2 СЗО 2-3.4-3]; 

 – пояснює, як бережливе ставлення до їжі зберігає природу [2 
СЗО 2-3.1-1]; 

 – дбає про власне здоров’я і збереження здоров’я інших лю-
дей, дотримується здорового способу життя [2 СЗО 2-3.3-4]; 

 – пояснює, чому переїдати – шкідливо [2 СЗО 2-4.5-1]; 
 – розвиває вміння раціонально поводитись як споживач/спо-

живачка [2 СЗО 2-3.1-3]; 
 – ставить перед собою мету споживати корисні продукти, 

складає їхній перелік [2 СЗО 2-4.2-4]; 
 – цінує розмаїття страв різних народів [2 СЗО 2-3.4-3]; 
 – має уявлення про заборони (культурні, релігійні, лікарські) 

на використання певних продуктів [2 СЗО 2-2.3-3]; 
 – визначає місця, де можна харчуватися здорово [2 СЗО 

2-4.2-4]; 
 – пояснює правила ощадного використання природних ресур-

сів (наприклад, збирання та утилізація сміття, зокрема хар-
чових відходів, збереження водних ресурсів) [2 СЗО 3-1.4-5]; 

 – розрізняє різні професії та пояснює важливість навчання 
для опанування їх [2 СЗО 3-4.6-6]. 

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – розпитує старших людей про минуле [2 ГІО 4-3.2-1]; 
 – пояснює, чому природа важлива для людини [2 ГІО 3-2.2-1]; 
 – визначає, що дає природа людині [2 ГІО 3-2.2-2]; 
 – набуває навичок міжкультурного спілкування [2 ГІО 1-6.1-3]. 

Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:      

 – розповідає про культуру харчування [2 ТЕО 4-4.1-1]; 
 – називає правила поведінки за столом [2 ТЕО 4-4.1-2]; 
 – володіє початковими навичками сервірування столу [2 ТЕО 

4-4.1-3]; 
 – разом із дорослими планує та реалізує найпростіші трудові 

дії (готує страви за рецептами) [2 ТЕО 4-4.2-1].

Розмаїт-
тя страв 

мешканців 
мого краю. 

Учимося 
готувати 
улюблену 

страву

27–28

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:      

 – розповідає про призначення одягу [2 МОВ 2-2.3-2]; 
 – ставить запитання до усного повідомлення для отримання 

додаткової інформації [2 МОВ 2-2.1-3]; 
 – описує за малюнком національні костюми найпоширеніших 

спільнот у регіоні [2 МОВ 2-2.6-3]; 
 – поповнює власний словниковий запас до теми [2 МОВ 3-3.3-3]; 

Одяг. На-
ціональне 
вбрання. 

Мода

29–30

Результати навчання і пропонований зміст
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Культура добросусідства Освітня програма для 1–2 класів (І цикл)

 – записує окремі слова, словосполучення, речення [2 МОВ 3-3.1-4]; 
 – висловлює власну думку про почуті/переглянуті прості ме-

діатексти (світлини, відеоролик) [2 МОВ 4-1.5-5]; 
 – називає деталі національного одягу [2 МОВ 4-1.4-5]. 

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – збирає дані, що відображають повсякденні проблеми, на ос-
нові запропонованого опитувальника [2 МАО 5-1.2-8]; 

 – упорядковує, порівнює, групує дані, застосовуючи прості мо-
делі [2 МАО 2-4.2-8]; 

 – оперує грошима, здійснюючи справжні та уявні покупки, про-
даж і покупки на шкільних ярмарках тощо [2 МАО 3-1.2-2]. 

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – розповідає про існування натуральних і штучних тканин [2 
ПРО 3-3.3-2]; 

 – розуміє, що деякі натуральні тканини виготовляють з рос-
лин (льону, конопель, бавовни), шерсті тварин (вовни) тощо 
[2 ПРО 3-3.3-3]; 

 – отримує інформацію з різних джерел про ткацтво [2 ПРО 
3-3.3-5]; 

 – встановлює взаємозв’язок між порою року і погодою, обирає 
відповідний одяг [2 ПРО 2-3.1-8]; 

 – називає асортимент одягу та взуття відповідно до сезону [2 
ПРО 1-4.3-9]. 

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

 –  розрізняє сучасний і старовинний одяг [2 СЗО 2-1.1-6]; 
 – демонструє повагу до інших та позитивне ставлення до ет-

нокультурних відмінностей оточення; відкритість до куль-
турного різноманіття [2 СЗО 2-3.2-1]; 

 – пояснює, чому важливо поважати чужу власність [2 СЗО 
1-1.1-4]. 

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       
 – пояснює, чому кожен може мати свої вподобання [2 ГІО 1-6.1-2]; 
 – описує відмінності між дитинством сучасних дітей та в ми-

нулому (одяг) [2 ГІО 2-1.3-2];
 – розпитує старших людей про минуле [2 ГІО 2-3.1-2]. 

Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – пояснює необхідність систематичного догляду за одягом та 
взуттям [2 ТЕО 4-4.2-1]; 

 – характеризує основні правила догляду за одягом і взуттям 
[2 ТЕО 4-4.2-1]; 

 – виготовляє доступні елементи одягу до свят та урочистостей 
[4 ТЕО 1-1.4-4].

Одяг. На-
ціональне 
вбрання. 

Мода

29–30
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Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:      

 – обмінюється короткою усною інформацією про родину, спи-
раючись на власний життєвий досвід [2 МОВ 2-2.3-2]; 

 – підтримує діалог, у якому висловлюються різні погляди на 
предмет обговорення [2 МОВ 1-1.6-2]; 

 – розповідає про свої враження від прочитаного художнього 
тексту [2 МОВ 1-1.8-1]; 

 – пояснює власні думки або спростовує їх [2 МОВ 1-1.5-2];
 – фіксує інформацію графічно [2 МОВ 2-2.6-2]; 
 – висловлює думку про те, як факти, ідеї прочитаного мо-

жуть допомогти в конкретних життєвих ситуаціях [2 МОВ 
2-2.4-4]; 

 – створює невеликі висловлювання про родину, друзів, сусідів; 
записує їх розбірливо від руки [2 МОВ 3-3.1-3]. 

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – розв’язує проблемні ситуації з опорою на прості математичні 
моделі [2 МАО 3-1.2-1]; 

 – розуміє, що для відповіді на запитання може бракувати чис-
лових даних [2 МАО 2-3.1-2]; 

 – визначає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на 
конкретне запитання [2 МАО 2-2.3-1]. 

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – пояснює зв’язок нової інформації про природне довкілля із 
власним досвідом, навколишнім світом та раніше прочита-
ними текстами [2 ПРО 1-2.1-1]; 

 – розповідає, якими органами чуття користувався/користува-
лася для пізнання навколишнього світу [2 ПРО 1-1.1-2]; 

 – розуміє відмінності у сприйнятті навколишнього світу лю-
диною і тваринами [2 ПРО 1-1.1-1]; 

 – розрізняє свійських і диких тварин, домашніх улюбленців [2 
ПРО 1-4.3-7]; 

 – знає про існування родинних стосунків та піклування про 
потомство у світі тварин [2 ПРО 1-4.3-8]; 

 – наводить приклади назв дорослих тварин та їхніх дитинчат 
[2 ПРО 1-4.3-6]; 

 – знаходить самостійно або з допомогою інформацію з різних 
джерел про приклади добросусідства і взаємодії у світі при-
роди [2 ПРО 1-2.1-4]; 

 – дотримується правил поведінки в довкіллі і пояснює ці пра-
вила іншим [2 ПРО 2-3.2-1]. 

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

 – розрізняє родинні зв’язки, дружні, ділові стосунки та по-
дружнє життя [2 СЗО 2-4.4-4]; 

Твори 
національ-
них літе-
ратур про 
родину, 

друзів та 
сусідів

31
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Культура добросусідства Освітня програма для 1–2 класів (І цикл)

 – пояснює функції та значення батьків для кожної людини [2 
СЗО 2-1.4-2]; 

 – пояснює правила моральної поведінки вдома, у школі [2 
СЗО 2-1.4-3]; 

 – діє згідно з цінностями взаємопідтримки, дружби, злагоди, 
любові, співпраці [2 СЗО 3-1.4-6]; 

 – розповідає про свої обов’язки в родині та розмірковує про 
гендерну рівність у виконанні хатніх справ [2 СЗО 3-4.6-4]; 

 – вирішує, як діяти у повсякденних ситуаціях без загрози для 
життя і здоров’я, на основі аналізу творів національних літе-
ратур [2 СЗО 3-2.2-7]. 

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – пояснює, чому люди перебувають разом, взаємодіють [2 ГІО 
2-7.2-1]; 

 – пояснює значення поваги до інших, спираючись на власний 
досвід і доступні джерела (почуте, прочитане) [2 ГІО 3-2.1-3]; 

 – пояснює, які почуття пов’язують його/її з близькими людь-
ми, висловлює припущення про те, чим вони зумовлені [2 
ГІО 2-7.1-1]; 

 – розмірковує про цінність взаємопідтримки, дружби, злаго-
ди, співпраці [2 ГІО 1-6.1-1]. 

Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – демонструє вміння різати нитки, папір, картон ножицями 
по прямій, кривій та ламаній лініях за запропонованим зраз-
ком (шаблоном) [2 ТЕО 1-1.4-5] 

 – має загальні уявлення про застосування ниток [2 ТЕО 1-1.4-
9]; 

 – розкриває послідовність дій під час виготовлення аплікацій 
з ниток по контуру малюнка [2 ТЕО 1-1.4-7]; 

 – називає інструменти для виготовлення аплікацій з ниток і 
правила безпечної роботи з ними [2 ТЕО 2-4.3-1]; 

 – виготовляє аплікації з використанням ниток [2 ТЕО 1-1.4-5].

Твори 
національ-
них літе-
ратур про 
родину, 

друзів та 
сусідів

31

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – формулює запитання до батьків, інших родичів про історію 
родини і передає цю інформацію в різних формах [2 МОВ 
1-1.3-1]; 

 – розповідає про власні емоції від почутого [2 МОВ 1-1.8-1]; 
 – ставить запитання за змістом прочитаного [2 МОВ 1-1.6-2]; 
 – пов’язує зміст тексту із власним досвідом, навколишнім сві-

том та раніше прочитаними текстами [2 МОВ 2-2.4-2]; 
 – розповідає про святині власної родини [2 МОВ 2-2.3-2]; 
 – ділиться своїми враженнями; переповідає події із власного 

життя, правильно вимовляючи й наголошуючи загальнов-
живані слова [2 МОВ 1-1.6-4]; 

Цінності 
моєї сім’ї. 

Наші 
родинні 
святині

32
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 – поповнює власний словниковий запас [2 МОВ 1-1.7-3]; 
 – записує від руки невеликі висловлювання про власні цінно-

сті [2 МОВ 3-3.1-4]. 
Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – застосовує різні способи виконання арифметичних дій із 
числами (додавання, віднімання) під час розв’язування за-
дач та конкретних життєвих проблем [2 МАО 2-4.3-5]; 

 – з’ясовує, чи існує інший шлях розв’язування проблемної си-
туації (з допомогою дорослого або самостійно), робить від-
повідний висновок [2 МАО 2-3.2-2]; 

 – збирає дані, що відображають повсякденні проблеми, на ос-
нові запропонованого опитувальника (два-три запитання) 
[2 МАО 5-1.2-8]. 

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – розповідає про різноманітність світу домашніх улюбленців 
[2 ПРО 2-3.1-13]; 

 – знає про потребу піклування про домашніх улюбленців [2 
ПРО 2-3.2-3]; 

 – знаходить самостійно або з допомогою інших інформацію з 
різних джерел про особливості догляду за домашніми улю-
бленцями [2 ПРО 1-2.1-3]; 

 – дотримується правил безпечної поведінки з домашніми 
улюбленцями і пояснює ці правила іншим [2 ПРО 2-3.2-1]; 

 – доглядає самостійно або з допомогою дорослих за домашні-
ми улюбленцями та розповідає про це [2 ПРО 2-3.2-3]; 

 – розповідає, як деякі рослини і тварини можуть використову-
ватися в ролі символів та оберегів [4 ПРО 1-4.1-2]. 

Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       
 – виявляє емпатію до емоцій та переживань інших людей, пове-

дінки тварин і «сигналів», що подає природа [2 СЗО 3-3.4-5]; 
 – розвиває допитливість, прагнення шукати, самостійно чи 

разом з іншими спостерігати та досліджувати, бережливо 
ставитися до речей і пам’яток [2 СЗО 3-4.6-3]; 

 – цінує, виявляє шану до власних родинних святинь і святинь 
інших людей та інших культур, ознайомлюється з ними [2 
СЗО 2-4.4-5]. 

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       
 – розповідає про себе, свою родину та інших осіб [2 ГІО 2-7.1-3]; 
 – розпитує старших людей про минуле [2 ГІО 2-3.1-2]; 
 – розпізнає національні та родинні символи і шанобливо ста-

виться до них [2 ГІО 2-3.1-1]; 
 – цінує, виявляє шану до родинних святинь і святинь інших 

людей та культур, ознайомлюється з ними [2 ГІО 3-1.1-2]. 

Цінності 
моєї сім’ї. 

Наші 
родинні 
святині

32

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

 – придумує образи (фантазує) та виражає задумане знайоми-
ми засобами художньої виразності [2 ТЕО 1-1.1-1]; 

 – має початкові уявлення про конструювання та моделювання 
[2 ТЕО 1-1.4-1]; 

 – володіє навичками конструювання найпростіших виробів [2 
ТЕО 1-1.4-2]; 

 – вміє конструювати і виготовляти обереги, прикраси для осе-
лі [2 ТЕО 3-2.1-3].

Цінності 
моєї сім’ї. 

Наші 
родинні 
святині

32

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – розповідає про родинні свята [2 МОВ 2-2.4-1]; 
 – поповнює власний словниковий запас [2 МОВ 1-1.7-3]; 
 – створює невеликі висловлювання про родинні свята; записує 

їх від руки [2 МОВ 3-3.1-3]; 
 – фіксує інформацію графічно [2 МОВ 3-3.2-2]; 
 – ділиться власними думками і почуттями щодо змісту про-

слуханих текстів [2 МОВ 4-1.5-6]. 
Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:      

 – оперує грошима в уявному процесі купівлі-продажу [2 МАО 
3-1.2-2]; 

 – використовує короткі позначення: гривня – грн, копійка – к. 
[2 МАО 3-1.2-6]; 

 – знаходить потрібну інформацію, використовуючи, зокрема, 
й засоби ІКТ [2 МАО 2-2.1-1]. 

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:      

 – орієнтується в річному календарі, називає пори року та від-
повідні їм місяці [2 ПРО 2-3.1-5]; 

 – називає дати важливих свят своєї родини [2 ПРО 2-3.1-4]; 
 – розповідає про традиції святкування родинних свят і місця 

їхнього проведення [2 ПРО 1-1.6-1]; 
 – дотримується правил відповідної поведінки в довкіллі під 

час святкування [2 ПРО 2-3.4-2]; 
 – використовує вторинні матеріали для виготовлення атрибу-

тів до свят та урочистостей [2 ПРО 3-4.4-1]. 
Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – бере участь у родинних і громадських урочистостях, розпові-
дає про своє ставлення до них [2 СЗО 3-1.4-6]; 

 – долучається до підтримки родинних традицій [2 СЗО 3-1.3-5]; 
 – виокремлює загальне й особливе в традиціях святкування ро-

динних свят, притаманних різним культурам [2 СЗО 3-4.7-1]; 
 – виявляє емпатію до емоцій та переживань інших людей [2 

СЗО 2-3.3-1]; 

Свята моєї 
родини 33
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 – розширює уявлення про різноманіття культур і релігій у ре-
гіоні через родинні свята [2 СЗО 2-4.4-6]; 

 – співвідносить символи з певними святами [2 СЗО 3-3.4-5]; 
 – дотримується правил етичної поведінки під час організації 

та проведення родинних свят [2 СЗО 3-1.4-6]; 
 – розрізняє потреби близьких людей та друзів [2 СЗО 3-1.3-5]; 
 – ініціює спільні справи, ігри, розваги [2 СЗО 3-4.7-2]; 
 – називає місця, де можна безпечно відпочити, бережно ста-

виться до них [2 СЗО 2-3.3-3]. 
Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – пояснює, що життя кожного покоління відрізняється від 
життя іншого [2 ГІО 2-1.3-3]; 

 – збирає інформацію та розповідає про свою родину [2 ГІО 
3-1.1-2]; 

 – пояснює, що означає бути членом родини [2 ГІО 2-3.1-1]; 
 – долучається до організації та проведення родинних свят [2 

ГІО 3-7.1-4]. 
Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – пропонує свої ідеї щодо виготовлення подарунків з рукотвор-
них об’єктів повторного використання [2 ТЕО 2-3.2-2]; 

 – пояснює значущість оздоблення виробів з паперу [2 ТЕО 
1-1.4-9]; 

 – називає послідовність дій під час виготовлення прикрас із 
паперу [2 ТЕО 1-1.4-8]; 

 – називає способи з’єднання окремих частин прикрас із папе-
ру [2 ТЕО 1-1.1-2]; 

 – виготовляє доступні атрибути до свят та урочистостей [2 
ТЕО 3-2.2-3].

Свята моєї 
родини 33

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – відтворює основний зміст усного повідомлення, виокремлює 
цікаву для себе інформацію [2 МОВ 2-2.2-5]; 

 – обговорює з іншими можливі варіанти свят, які можна про-
вести у класі [2 МОВ 2-2.7-1]; 

 – підтримує діалог на теми, які викликають зацікавлення [2 
МОВ 2-2.3-1]; 

 – записує нескладні висловлення про свої досягнення за на-
вчальний рік [2 МОВ 3-3.1-3]; 

 – фіксує інформацію графічно [2 МОВ 3-3.2-2]; 
 – розповідає про власні почуття та емоції від прослуханих ху-

дожніх творів [2 МОВ 2-2.3-2]; 
 – пов’язує інформацію з тексту із ситуаціями з власного життя 

[2 МОВ 2-2.3-1]; 
 – висловлює власні уподобання щодо організації свята [2 МОВ 

2-2.4-1]. 

Свята на-
шого класу 34

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

 – конструює знайомі площинні та об’ємні фігури з підручного 
матеріалу (пластиліну, глини, соломки, конструктора тощо) 
[2 МАО 4-4.6-2]; 

 – створює макети реальних та уявних об’єктів [2 МАО 4-4.6-3]. 
Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – називає пори року та відповідні їм місяці, готується до сезон-
них спостережень [2 ПРО 2-3.1-4]; 

 – розповідає про необхідність догляду за кімнатними рос-
линами та тваринами живого куточка влітку [2 ПРО 
2-3.2-2]; 

 – дотримується правил безпечної поведінки у природному до-
вкіллі влітку та пояснює їх іншим [2 ПРО 2-3.2-5]; 

 – пропонує способи повторного використання рукотворних 
об’єктів для оздоблення класу під час проведення свят  
[2 ПРО 3-4.4-1]. 

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

 – виявляє відкритість до нових ідей проведення свята [2 СЗО 
2-1.2-2]; 

 – бере участь у плануванні свята з урахуванням умов та мож-
ливостей [2 СЗО 3-4.7-2]; 

 – описує власні почуття від виконання ролі з позиції учас-
ника драматизації, зосереджуючи увагу на тому, наскіль-
ки обрані інтонації допомагали створити образ [2 СЗО 
3-4.7-1]; 

 – окреслює власні навчальні цілі на час канікул та способи до-
сягнення їх [2 СЗО 3-4.6-4]; 

 – пояснює правила безпечної поведінки під час проведення 
свята, на літніх канікулах і дотримується їх [2 СЗО 3-1.3-7]; 

 – ініціює спільні справи, ігри, розваги [2 СЗО 3-4.7-2]; 
 – описує цінність створеного разом [2 СЗО 3-4.7-3]; 
 – визначає місця, де можна безпечно відпочити влітку [2 СЗО 

1-4.2-2];
 – пояснює можливі наслідки для себе від власної необачної 

поведінки вдома [2 СЗО 1-2.2-1];
 – розпізнає предмети, до яких не можна торкатись (забуті сто-

ронніми людьми речі, зброя тощо) [2 СЗО 1-2.1-5];
 – описує дії, доцільні в разі контакту з незнайомою людиною 

[2 СЗО 1-2.1-4];
 – описує дії, доцільні в разі небезпечної ситуації з вогнем, 

водою, вибухонебезпечними предметами та речовинами  
[2 СЗО 1-2.1-3];

 – пояснює ситуації, у яких побутові прилади, речовини мо-
жуть бути небезпечними для людини [2 СЗО 1-2.1-2].

Свята на-
шого класу 34
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Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – пояснює, як життя кожного покоління відрізняється від 
життя іншого [2 ГІО 2-1.3-3]; 

 – збирає інформацію та розповідає про свій клас [2 ГІО 4-8.2-1]; 
 – пояснює, що означає бути членом класного колективу [2 ГІО 

2-7.1-2]; 
 – розуміє важливість співпраці в класі [2 ГІО 2-7.1-1]; 
 – долучається до організації та проведення свят у класі [2 ГІО 

2-5.1-1]; 
 – виготовляє доступні атрибути до свят та урочистостей класу 

[2 ГІО 3-7.1-5]. 
Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – створює виріб за зразком (шаблоном) та власним задумом 
самостійно чи з допомогою дорослих із використанням па-
перу, картону, ниток, нетканих чи природних матеріалів 
(предметні та сюжетні аплікації з природного матеріалу, не-
складні сюжетні композиції, вироби технікою оригамі, маке-
ти виробів зі штучних матеріалів та картону, вироби об’ємної 
форми з паперу) [2 ТЕО 1-1.4-4]; 

 – володіє навичками співпраці в парі, групі та колективі [2 
ТЕО 1-2.2-2].

Свята на-
шого класу 34

Підсум-
ковий або 
резервний 
тиждень

35

Культура добросусідства: Я досліджую світ
Місце, де ми живемо

2 клас

Очікувані результати Тема

Тиждень 
навчання
(орієнтов-

ний)
Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – сприймає усну інформацію [2 МОВ 1-1.1-1]; 
 – ставить запитання за змістом почутого [2 МОВ 1-1.1-2]; 
 – розповідає про результати літніх спостережень [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – ділиться очікуваннями від навчання в другому класі  [2 МОВ 

1-1.6-1];
 – записує від руки короткі власні висловлення [2 МОВ 2-2.6-1]; 
 – малює ілюстрації до прочитаного тексту [2 МОВ 3-3.1-3];  

Знову 
разом! 

Ми у дру-
гому класі

1

Результати навчання і пропонований зміст
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 – розповідає про те, що зацікавило в усному повідомленні [2 
МОВ 1-1.3-1]; 

 – ставить запитання до прочитаного тексту [2 МОВ 2-2.1-3];
 – обирає та обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила 

[2 МОВ 1-1.3-3].
Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:      
 – визначає ситуації зі свого життя, які потребують перелічуван-

ня об’єктів, вимірювання величин, обчислення [2 МАО 1-1.1-2]; 
 – розмірковує над процесом і ситуацією, розробляє стратегії (пла-

ни) дій для розв’язування різноманітних задач [2 МАО 2-3.2-1]; 
 – обирає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на 

конкретне запитання [2 МАО 2-2.3-1]; 
 – застосовує досвід математичної діяльності для пізнання на-

вколишнього світу [2 МАО 2-4.3-1]. 
Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       
 – описує за певними ознаками об’єкти природи своєї місцевості та 

ті, які бачив/бачила під час літнього відпочинку [2 ПРО 1-4.1-1]; 
 – розповідає про власні спостереження за добовими та сезон-

ними змінами у природі влітку [2 ПРО 2-3.1-4]; 
 – висловлює свої враження про літній відпочинок, спостере-

ження за природою [2 ПРО 1-1.6-1];
 – пояснює значення сонячного світла для живих організмів [2 

ПРО 2-3.1-12];
 – визначає об’єкти природи для майбутніх досліджень у 2 кла-

сі [2 ПРО 1-1.1-1];
 – досліджує свій організм [2 ПРО 1-4.3-9].

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

 – усвідомлює свої бажання й може про них розповісти [2 СЗО 
3-4.3-1; 2 СЗО 3-4.3-2; 2 СЗО 3-4.5-4]; 

 – розмірковує про роль і значення доброго сусідства, співро-
бітництва і доброзичливості у громаді, класі [2 СЗО 3-4.7-3; 
2 СЗО 3-3.4-5]; 

 – взаємодіє з іншими особами у процесі обговорення очікувань 
на поточний рік, сприймає і використовує інформацію для 
досягнення життєвих цілей у різних комунікативних ситуа-
ціях [2 СЗО 3-4.4-6]; 

 – ініціює спільні справи, ігри, розваги [2 СЗО 3-4.7-2; 2 СЗО 
3-4.7-1];

 – об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри 
[2 СЗО 3-4.4-6];

 – виконує запропоновану роль у мікрогрупі (команді), пого-
джуючись із рішенням команди [2 СЗО 3-4.4-7]; 

 – пояснює важливість дотримання меж особистого фізичного 
простору [2 СЗО 3-4.4-8]. 

Знову 
разом! 

Ми у дру-
гому класі

1
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Культура добросусідства

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – пояснює свої обов’язки у школі  [2 ГІО 2-7.1-3]; 
 – домовляється з однокласниками про доброчесні правила 

взаємодії, дотримується досягнутих домовленостей [2 ГІО 
4-8.1-1; 2 ГІО 4-8.1-2];

 – пояснює, чому важливо дотримуватися домовленостей [2 
ГІО 4-8.1-3];

 – дотримується правил поведінки, засвідчуючи цим повагу до 
інших осіб [2 ГІО 2-2.3-1]; 

 – розповідає про свої успіхи, про успіхи своєї родини [2 ГІО 
4-8.2-1]. 

Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – виконує найпростіші дії, демонструючи самостійність у по-
буті (упорядковування особистих речей) [2 ТЕО 4-4.2-1]; 

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

 – бере до уваги необхідність економного використання кон-
струкційних матеріалів [2 ТЕО 4-3.1-1]; 

 – має уявлення про галузі застосування паперу і картону  [2 
ТЕО 1-1.3-4]; 

 – називає види паперу та його властивості [2 ТЕО 1-1.3-4; 2 
ТЕО 1-1.3-1]; 

 – називає послідовність дій під час виготовлення аплікацій з 
паперу і картону [2ТЕО 1-1.1-2]; 

 – вміє виготовляти сюжетні аплікації з паперу і картону за ша-
блоном [2 ТЕО 1-1.4-4].

Знову 
разом! 

Ми у дру-
гому класі

1

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – вдосконалює вміння усно висловлювати свої думки та почут-
тя, керуючись власним досвідом [2 МОВ 1-1.5-1]; 

 – записує від руки невеликі висловлювання на зазначену тему 
[2 МОВ 2-2.6-1]; 

 – ділиться власним враженням від почутого [2 МОВ 1-1.8-1];
 – дотримується норм мовленнєвого етикету, використовує 

ввічливі слова [2 МОВ 1-1.8-2].
Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – порівнює натуральні числа в межах 100, позначає результат 
порівнювання за допомогою знаків >, <, = [2 МАО 2-4.2-6];

 – читає і записує натуральні числа (мінімум до 100) та нуль 
словами і цифрами [2 МАО 2-4.2-3];

 – критично оцінює дані, процес та результат розв’язання прак-
тичних задач [2 МАО 2-2.2-1];

 – застосовує досвід математичної діяльності для пізнання на-
вколишнього світу [2 МАО 2-4.3-1]. 

Кожен/
кожна 

з нас осо-
бливий/ 

особлива, 
але всі 

ми маємо 
багато 

спільного

2

Результати навчання і пропонований зміст
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Культура добросусідства Освітня програма для 1–2 класів (І цикл)

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:      

 – розповідає, якими органами чуття користувався/користува-
лася для пізнання навколишнього світу [2 ПРО 1-1.1-2]; 

 – збагачує власний емоційно-чуттєвий досвід [2 ПРО 1-1.6-1]; 
 – досліджує і представляє (на прикладі однолітків і родини) 

неповторність кожної людини, беручи до уваги зовнішність, 
уподобання тощо [2 ПРО 1-4.3-9];

 – пояснює, що люди бачать світ по-різному [2 ПРО 1-1.5-11]; 
 – класифікує за спільними ознаками на доступному рівні пред-

ставників рослинного і тваринного світу, наводить приклади 
[2 ПРО 1-4.3-6; 2 ПРО 1-4.3-7]; 

 – вилучає з групи природних об’єктів зайвий за певними від-
мітними ознаками; обґрунтовує свою думку [2 ПРО 1-4.3-1].

Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:      
 – виявляє зацікавленість знайомством і спілкуванням зі своїми 

сусідами й людьми в найближчому оточенні [2 СЗО 2-1.2-2]; 
 – встановлює дружні стосунки з дітьми своєї та іншої статі, 

расової та культурної належності, з дітьми з інвалідністю [2 
СЗО 2-1.4-1; 2 СЗО 3-4.7-2; 2 СЗО 1-1.1-2]; 

 – встановлює, що, попри неповторність кожного, усі люди рів-
ні [2 СЗО 2-4.4-5]; 

 – виявляє емпатію до емоцій та переживань інших людей [2 
СЗО 3-1.3-5; 2 СЗО 3-1.3-7]; 

 – обґрунтовує, що відмінність у зовнішності, рис характеру 
людини, її культури не може заважати спілкуванню і дружбі 
між людьми [2 СЗО 3-1.4-6]. 

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – висловлює свої вподобання [2 ГІО 2-5.1-2; 2 ГІО 2- 5.1-3]; 
 – обмірковує вплив слів чи дій на думку інших [2 ГІО 2-5.1-3];  
 – описує себе, свій характер, захоплення, якими відрізняється 

від інших осіб [2 ГІО 1-6.1-2; 2 ГІО 1-6.1-3]; 
 – поважає різноманітність, справедливо ставиться до інших 

осіб [2 ГІО 2-7.2-2]; 
 – пояснює важливість співпраці в колективі [2 ГІО 2-7.2-1]; 
 – усвідомлює цінність себе як особистості, своїх емоцій і ба-

жань, причетності до родини, колективу й відповідальності 
[2 ГІО 3-7.1-4]. 

Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – прогнозує, яким має бути виріб [2 ТЕО 1-1.1-1]; 
 – планує послідовність технологічних операцій з допомогою 

дорослих (використовує технологічні карти) [2 ТЕО 1-1.1-2]; 
 – знає послідовність дій під час виготовлення аплікацій з па-

перу і картону [2 ТЕО 1-1.4-7]; 
 – вміє виготовляти сюжетні аплікації з паперу і картону за ша-

блоном [2 ТЕО 1-1.4-4].

Кожен/
кожна 

з нас осо-
бливий/ 

особлива, 
але всі 

ми маємо 
багато 

спільного

2
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Культура добросусідства

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:      

 – розпізнає емоції своїх співрозмовників, адекватно реагує на 
них [2 МОВ 1-1.7-1];

 – моделює ситуації на основі прочитаного тексту [2 МОВ 2-2.2-3]; 
 – експериментує з текстом / змінює кінцівку [2 МОВ 2-2.7-1];  
 – створює невеликі усні висловлювання на задану тему; запи-

сує їх розбірливо від руки [2 МОВ 3-3.1-3]; 
 – розповідає про власний життєвий досвід, порівнює його з ін-

формацією з тексту [2 МОВ 2-2.4-2]; 
 – дотримується норм мовленнєвого етикету, використовує 

ввічливі слова [2 МОВ 1-1.8-2]; 
 – підтримує діалог на теми, які викликають зацікавлення [2 

МОВ 1-1.6-1]; 
 – графічно передає інформацію [2 МОВ 2-2.6-2]. 

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – досліджує ситуації і визначає проблеми, які можна розв’язу-
вати із застосуванням математичних методів [2 МАО 2-4.3-1; 
2 МАО 2-4.3-5]; 

 – перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану) у схе-
му, таблицю, схематичний рисунок [2 МАО 2-2.1-2].

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       
 – досліджує за допомогою моделей та приладів рух Землі навко-

ло своєї осі і пояснює причину зміни дня та ночі [2 ПРО 2-3.1-4]; 
 – отримує інформацію з різних джерел про те, що рух Землі 

навколо Сонця приводить до зміни пір року [2 ПРО 2-3.1-4]; 
 – орієнтується в річному календарі, називає пори року та від-

повідні їм місяці [2 ПРО 2-3.1-5];
 – спостерігає за сезонними змінами у природі восени та пояс-

нює їхні причини [2 ПРО 2-3.1-4];  
 –  установлює взаємозв’язок між порою року і погодою [2 ПРО 

2-3.1-8];  
 – знає і дотримується правил безпеки під час проведення спо-

стережень та дослідів [2 ПРО 2-3.2-4]; 
 – наводить приклади взаємодії між людьми та у світі природи 

[2 ПРО 2-3.1-4; 2 ПРО 2-3.1-7; 2 ПРО 2-3.1-8].
Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:        

 – виробляє (з однокласниками) доброчесні правила взаємодії, 
переконує, що вони потрібні [2 СЗО 3-1.4-6]; 

 – визначає, як змінюється людське тіло з віком [2 СЗО 2-3.2-2];
 – дотримується домовленостей [2 СЗО 3-4.7-1]; 
 – добирає приклади із власного досвіду, які свідчать про його/

її відповідальне ставлення до обов’язків як члена шкільної 
та місцевої громади [2 СЗО 3-4.7-1];

Труднощі 
і секрети

спілкуван-
ня. Кон-

структивна 
взаємодія
в колек-

тиві

3–4

Результати навчання і пропонований зміст
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Культура добросусідства Освітня програма для 1–2 класів (І цикл)

 – розпізнає вияви неповаги та приниження [2 СЗО 1-1.1];
 – належно реагує на цькування, тиск та приниження [2 СЗО 

1-1.1-3];
 – пояснює, що всі люди (зокрема діти) мають право захищати 

свою гідність і недоторканність свого тіла [2 СЗО 1-1.1-4];
 – пояснює, як безпечно і без шкоди для здоров’я поводитися в 

мережі [2 СЗО 1-1.1-5].
Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:        

 – домовляється з однокласниками про доброчесні правила 
взаємодії [2 ГІО 2-2.3-1; 2 ГІО 2-2.3-2]; 

 – обмірковує вплив слів чи дій на думку інших [2 ГІО 2-5.1-3]; 
 – розпізнає вчинки і слова, які можуть підтримати або образи-

ти [2 ГІО 2-6.3-2];  
 – поважає різноманітність, справедливо ставиться до інших 

осіб [2 ГІО 2-6.2-1]; 
 – пояснює важливість співпраці в колективі [2 ГІО 4-8.1-1]; 
 – встановлює дружні стосунки з дітьми своєї та іншої статі, ра-

сової та культурної належності, з дітьми з інвалідністю, за-
лучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього/неї, 
до спілкування, гри, навчання [2 ГІО 2-7.2-2; 2 ГІО 2-7.2-3].

Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:        

 – прогнозує, яким має бути виріб [2 ТЕО 1-1.1-1]; 
 – планує послідовність технологічних операцій під час виго-

товлення аплікацій з паперу і картону (використовує техно-
логічні карти) [2 ТЕО 1-1.1-2]; 

 – вміє виготовляти сюжетні аплікації з паперу і картону за ша-
блоном [2 ТЕО 1-1.4-4].

Труднощі 
і секрети

спілкуван-
ня. Кон-

структивна 
взаємодія
в колек-

тиві

3–4

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:        

 – пояснює, для чого вживати ввічливі слова [2 МОВ 1-1.6-5]; 
 – дотримується норм мовленнєвого етикету національних 

меншин і представників діаспор у регіоні, корінних народів 
України [2 МОВ 1-1.8-2]; 

 – демонструє повагу до інших і позитивне ставлення до етно-
культурних відмінностей оточення; відкритість до культур-
ного різноманіття [2 МОВ 1-1.6-3]; 

 – розвиває навички міжкультурного спілкування [2 МОВ 1-1.7-
2; 2 МОВ 1-1.7-3];

 – вчиться розуміти прості висловлювання «мовою сусідів» та 
іноземною мовою в умовах опосередкованого міжкультурно-
го спілкування [2 МОВ 1-1.7-2]; 

 – описує і називає об’єкти живої та неживої природи [2 МОВ 
1-1.6-1]; 

 – звертається до дорослих за підтвердженням інформації [2 
МОВ 1-1.5-3]. 

Діалог 
із сусідом. 
Фольклор 
про Бать-
ківщину, 

дім, сусідів 
у культурі 

людей, 
які живуть 
у нашому 

краї

5
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Культура добросусідства

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:        

 – розпізнає серед ситуацій зі свого життя ті, що потребують 
перелічування об’єктів та обчислення [2 МАО 1-1.1-1; 2 МАО 
1-1.1-2]; 

 – критично оцінює дані, процес та результат розв’язання прак-
тичних задач [2 МАО 2-2.2-1].

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:        

 – називає адресу та описує місце свого проживання  [2 ПРО 
2-3.1-1];

 – описує об’єкти природи своєї місцевості за певними ознака-
ми [2 ПРО 2-3.1-3]; 

 – називає об’єкти живої та неживої природи своєї місцевості за 
описом та характерними зовнішніми ознаками [2 ПРО 1-4.3-2].

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

 – переконує у важливості поваги до культури та мови інших, 
спираючись на власний досвід і доступні джерела (почуте, 
прочитане) [2 СЗО 2-4.4-5];

 – розпізнає вияви неповаги та приниження [2 СЗО 1.1-1];
 – уникає виявів неповаги та приниження у власній поведінці 

[2 СЗО 1-1.1-2];
 – визначає дії, які його/її ображають [2 СЗО 2-1.2-1]; 
 – підтримує та приймає інших [2 СЗО 2-1.2-2]; 
 – дотримується правил етичної поведінки під час спілкування 

з однолітками та дорослими в різних життєвих ситуаціях [2 
СЗО 3-1.4-6];

 – пояснює, чому людині потрібна доброчинність [2 СЗО 3-1.4- 7];
 – розрізняє ситуації, коли він/вона або інші люди потребують 

допомоги [2 СЗО 3-1.3-7]; 
 – демонструє відсторонення від неприйнятних дотиків з боку 

інших людей; повідомляє про це дорослих, яким довіряє [2 
СЗО 2-1.2-3];

 – пояснює, чому небезпечно та шкідливо дражнити або заля-
кувати інших [2 СЗО 2-2.2-5];

 – описує залежність між фізичною активністю та потребою в 
їжі та воді [2 СЗО 2-2.2-6].

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:        

 – розпізнає вчинки і слова, які можуть підтримати або образи-
ти [2 ГІО 2-6.3-2]; 

 – поважає різноманітність, справедливо ставиться до інших 
осіб [2 ГІО 2-6.2-1]; 

 – пояснює важливість співпраці в колективі [2 ГІО 4-8.1-1]; 
 – розповідає про Україну як свою Батьківщину [2 ГІО 5-8.3-1]; 
 – співає Державний гімн України [2 ГІО 5-8.3-5];

Діалог 
із сусідом. 
Фольклор 
про Бать-
ківщину, 

дім, сусідів 
у культурі 

людей, 
які живуть 
у нашому 

краї

5

Результати навчання і пропонований зміст
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 – розмірковує про цінність рідної оселі, свого краю і Батьків-
щини для кожної людини [2 ГІО 5-8.3-1]; 

 – знає державні і національні символи і шанобливо ставиться 
до них [2 ГІО 5-8.3-3]; 

 – залучається до різних видів фольклорної діяльності [2 ГІО 
3-7.1-6].

Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – називає композиції з природних матеріалів, які застосову-
ються в побуті [2 ТЕО 1-2.2-2]; 

 – добирає матеріали, інструменти та пристосування, необхідні 
для виготовлення виробу [2 ТЕО 1-1.3-3]; 

 – має уявлення про виготовлення композицій із природних 
матеріалів [2 ТЕО 1-1.4-4]; 

 – розкриває послідовність дій під час виготовлення виробів із 
природних матеріалів [2 ТЕО 1-1.1-2]; 

 – володіє навичками створення нескладних сюжетних компо-
зицій [2 ТЕО 1-1.4-4].

Діалог 
із сусідом. 
Фольклор 
про Бать-
ківщину, 

дім, сусідів 
у культурі 

людей, 
які живуть 
у нашому 

краї

5

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – користується різними джерелами інформації, зокрема звер-
тається до авторитетних дорослих, щоб мати змогу критич-
но оцінити почуте [2 МОВ 1-1.1-2; 2 МОВ 1-1.5-3]; 

 – виділяє основне в почутій інформації [2 МОВ 1-1.4-1]; 
 – з повагою ставиться до різних тлумачень походження назв 

та їхнього перекладу [2 МОВ 2-2.1-5]; 
 – ділиться з іншими інформацією, яка зацікавила [2 МОВ 1-1.2-

3; 2 МОВ 1-1.3-3];
 – ставить запитання до усного повідомлення для отримання 

додаткової інформації [2 МОВ 1-1.3-2]; 
 – критично оцінює інформацію в текстах [2 МОВ 2-2.4-5; 2 

МОВ 1-1.5-3]; 
 – будує запитання до батьків, інших родичів про історію роди-

ни і передає цю інформацію в різних формах [2 МОВ 2-2.6-2]; 
 – розпізнає емоції своїх співрозмовників [2 МОВ 1-1.7-1]; 
 – на основі тексту добирає ілюстрації [2 МОВ 2-2.6-1].

Математична освітня галузь
 – відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні 

результати лічби об’єктів, що його/її оточують (малює, ви-
кладає мозаїку, створює аплікацію, співає, складає власні лі-
чилки тощо) [2 МАО 1-1.1-2].

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – визначає та описує місце свого проживання [2 ПРО 2-3.1-1];  
 – знає і називає природні особливості свого регіону, описує 

об’єкти природи своєї місцевості за певними ознаками [2 
ПРО 2-3.1-3];

Край, у 
якому ми 
живемо

6
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 – розповідає про улюблені куточки свого краю; показує роз-
ташування свого краю на карті України та свого району чи 
населеного пункту – на карті області [2 ПРО 2-3.1-2]; 

 – пояснює цінність різноманіття рослин і тварин свого краю 
[2 ПРО 1-4.3-2]; 

 – досліджує, які тварини і рослини є символами краю [2 ПРО 
1- 2.1-2].

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

 – пояснює, чому треба ставитися з повагою до інших осіб, їх-
нього походження [2 СЗО 2-4.4-5];  

 – об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри 
[2 СЗО 3-4.4-6];

 – описує цінність створеного разом [2 СЗО 3-4.7-3].
Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – розповідає про Україну як свою Батьківщину [2 ГІО 5-8.3-1]; 
 – визначає та описує місце свого проживання [2 ГІО 3-2.3-3]; 
 – знає символи України і свого краю [2 ГІО 5-8.3-3]; 
 – розпитує старших людей про минуле [2 ГІО 5-8.3-2].

Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – називає композиції з природних матеріалів, які застосову-
ються в побуті [2 ТЕО 1-1.1-2]; 

 – добирає матеріали, інструменти та пристосування, необхідні 
для виготовлення виробу [2 ТЕО 1-1.3-3]; 

 – має уявлення про виготовлення композицій із природних 
матеріалів [2 ТЕО 1-1.4-4]; 

 – розкриває послідовність дій під час виготовлення виробів із 
природних матеріалів  [2 ТЕО 1-1.4-7];

 – володіє навичками створення нескладних сюжетних компо-
зицій [2 ТЕО 1-1.4-4]. 

Край, у 
якому ми 
живемо

6

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – користується різними джерелами для пошуку інформації 
[2 МОВ 1-1.3-2; 2 МОВ 1-1.5-3];  

 – відтворює основний зміст усного повідомлення [2 МОВ 
1-1.2-1]; 

 – виокремлює цікаву для себе інформацію, передає її іншим 
особам [2 МОВ 1-1.4-3]; 

 – обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила [2 МОВ 
1-1.3-3]; 

 – ставить запитання до усного повідомлення для отримання 
додаткової інформації [2 МОВ 1-1.3-2];  

 – називає головні державні свята [2 МОВ 1-1.6-1]; 
 – створює прості медіатексти з допомогою дорослих [2 МОВ 

4-1.7-5].

Держав-
ні свята 
України. 
Пам’ятні 

дати нашо-
го краю

7–8

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

 – використовує календар для опису і розв’язання повсякден-
них проблем [2 МАО 3-4.7-8]; 

 – критично оцінює дані, процес та результат розв’язання прак-
тичних задач [2 МАО 2-2.2-1]; 

 – визначає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на 
конкретне запитання [2 МАО 2-3.1-1].

Природнича освітня галузь
 – отримує загальні відомості про пам’ятні дати свого краю  

[2 ПРО 2-3.1-1]; 
 – знає про взаємозв’язок календарних свят (обжинки, зу-

стріч птахів тощо) із сезонними змінами у природі та 
господарською діяльністю людини [2 ПРО 2-3.1-4; 2 ПРО 
1-4.2-3];

 – аналізує зображення прапорів і гербів свого краю, знаходить 
на них природні об’єкти та називає їх [2 ПРО 2-3.1-1];

 – описує вплив Сонця на сезонні явища в природі, пояснює 
причини змін пір року [2 ПРО 2-3.1-10];

 – розповідає про форму Землі [2 ПРО 2-3.1-11];
 – вирішує, які пам’ятні дати свого краю, пов’язані із при-

родним довкіллям, він/вона хотів/хотіла б дослідити  
[2 ПРО 1-1.1-1].

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

 – розпізнає ситуації небезпеки вдома, на вулиці або у школі та 
пояснює, що робити в цих ситуаціях [2 СЗО 1-2.1-1]; 

 – розпізнає вияви неповаги та приниження [2 СЗО 1.1-1]; 
 – уникає виявів неповаги та приниження у власній поведінці 

[2 СЗО 1-1.1-2]; 
 – описує свої почуття в різних ситуаціях [2 СЗО 2-2.2-4];
 – пояснює функції та значення батьків для кожної людини  

[2 СЗО 2-1.4-2];
 – дотримується правил етичної поведінки під час спілкуван-

ня з однолітками та дорослими в різних життєвих ситуаціях  
[2 СЗО 3-1.4-6].

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – розповідає про державні свята і символи України [2 ГІО 
5-8.3-6; 2 ГІО 5-8.3-7; 2 ГІО 5-8.3-4]; 

 – збирає інформацію і розповідає про Україну [2 ГІО 5-3.2-1]; 
 – пояснює, що означає бути членом громади [2 ГІО 4-6.2-4; 

2 ГІО 4-8.1-3]; 
 – долучається до національних традицій, пояснює їхнє зна-

чення для себе [2 ГІО 2-7.1-2]; 
 – виокремлює в джерелі інформацію про відому подію [2 ГІО 

5-3.2-3].

Держав-
ні свята 
України. 
Пам’ятні 

дати нашо-
го краю

7–8
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Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – має загальні уявлення про графічні елементи; знає правила 
розмічання ліній на папері і картоні [2 ТЕО 2-1.2-2];

 – вміє креслити розгортки прямокутної та циліндричної фор-
ми [2 ТЕО 2-1.2-3];

 – розкриває послідовність дій під час виготовлення паперових 
об’ємних фігур [2 ТЕО 1-1.4-7];

 – володіє навичками виготовлення прикрас об’ємної форми [2 
ТЕО 1-1.4-7].

Держав-
ні свята 
України. 
Пам’ятні 

дати нашо-
го краю

7–8

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – сприймає усну інформацію [2 МОВ 1-1.1-3]; 
 – перепитує, виявляючи увагу [2 МОВ 1-1.1-2]; 
 – виокремлює основні ідеї в почутій інформації [2 МОВ 1-1.4-1]; 
 – дізнається з різних джерел про племена та народи, які ство-

рили різноманітні пам’ятки в рідному краї [2 МОВ 2-2.4-3; 2 
МОВ 2-2.4-5];

 – з повагою ставиться до різних тлумачень походження назв 
та їхнього перекладу [2 МОВ 2-2.1-5]; 

 – пояснює, чому зацікавила інформація [2 МОВ 1-1.3-1]; 
 – ставить запитання до усного повідомлення для отримання 

додаткової інформації [2 МОВ 1-1.3-2]; 
 – на основі тексту добирає ілюстрації [2 МОВ 2-2.6-1]; 
 – пише від руки назви пам’яток своєї місцевості [2 МОВ 3-3.1-

2; 2 МОВ 3-3.1-3]; 
 – висловлює власні уподобання на основі спостережень  

[2 МОВ 2-2.3-1].
Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – об’єднує об’єкти в групу за спільною ознакою [2 МАО 1-4.1-3]; 
 – застосовує досвід математичної діяльності для пізнання на-

вколишнього світу [2 МАО 2-4.3-1]; 
 – досліджує ситуації і визначає проблеми, які можна розв’я-

зувати із застосуванням математичних методів (наприклад, 
обчислення маршруту до пам’ятних місць) [2 МАО 2-4.3-1; 2 
МАО 2-4.3-5].

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:       

 – отримує загальні відомості про пам’ятки чи об’єкти природи 
свого краю [2 ПРО 1-4.2-2]; 

 – визначає пам’ятку чи об’єкт природи, які буде досліджувати, 
і запитує, щоб довідатися більше про неї [2 ПРО 1-1.1-1]; 

 – дізнається з різних джерел інформації про об’єкт досліджен-
ня [2 ПРО 1-4.2-3; 2 ПРО 1-4.1-1; 2 ПРО 1-2.1-1];

 – створює власне висловлювання про пам’ятку чи об’єкт приро-
ди, що сподобалися найбільше [2 ПРО 1-4.1-2; 2 ПРО 2-3.1-3];

«Пам’ят-
ка» –  

від слова 
«пам’ять». 

Святі та 
пам’ятні 
місця й 

пам’ятки 
поряд 

з нами, 
турбота про 

них

9

Результати навчання і пропонований зміст
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 – пояснює потребу бережного ставлення до пам’яток та об’єк-
тів природи; дотримується правил поведінки біля пам’яток 
та об’єктів природи [2 ПРО 2-3.2-1].

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

 – розпізнає ситуації небезпеки та пояснює, що робити в цих 
ситуаціях [2 СЗО 1-2.1-1]; 

 – обирає свої дії як учасник дорожнього руху з найменшим ри-
зиком [2 СЗО 1-2.3-2];  

 – дотримується належних правил поведінки в місцях пам’яті, 
пояснює ці правила [2 СЗО 3-1.4-4]. 

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – цікавиться пам’ятками рідного краю [2 ГІО 3-2.1-1]; 
 – пояснює, що пам’ятки можуть бути створені природою чи 

руками людини  [2 ГІО 3-2.1-1];
 – називає пам’ятки у своєму населеному пункті [2 ГІО 3-2.1-1]; 
 – демонструє повагу до пам’яток історії та культури рідної міс-

цевості [2 ГІО 3-2.3-4]; 
 – розповідає про видатних історичних осіб / сучасників/сучас-

ниць, чиї життя і діяльність пов’язані з місцевою громадою 
[2 ГІО 4-3.1-3];

 – знаходить (у дитячих художніх творах) приклади патріотиз-
му і людяності [2 ГІО 5-3.2-1].

Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – має загальні уявлення про пластилін та його застосування 
[2 ТЕО 1-1.3-3]; 

 – розкриває послідовність виготовлення виробів об’ємної 
форми з пластиліну; уміє виготовляти вироби з пластиліну 
об’ємної форми [2 ТЕО 1-1.4-4];

 – пояснює вибір виробу, який він/вона виготовив(-ла), спира-
ючись на запитання дорослих [2 ТЕО 1-2.2-2].

«Пам’ят-
ка» –  

від слова 
«пам’ять». 

Святі та 
пам’ятні 
місця й 

пам’ятки 
поряд 

з нами, 
турбота про 

них

9

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – висловлює думки щодо змісту усного повідомлення, пояс-
нює свої вподобання [2 МОВ 1-1.5-2]; 

 – ставить запитання до усного повідомлення для отримання 
додаткової інформації [2 МОВ 1-1.3-2]; 

 – висловлює думки про те, що може об’єднувати людей незалеж-
но від віку та культурної належності, звертається до дорослих 
за підтвердженням інформації [2 МОВ 1-1.3-3; 2 МОВ 1-1.5-3];  

 – обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила [2 МОВ 
1-1.3-3]; 

 – поповнює словниковий запас [2 МОВ 2-2.1-5]; 
 – висловлює думку про те, що подобається в почутому, а що ні 

[2 МОВ 1-1.5-1]; 

Пам’ятки 
та святі 

чи пам’ят-
ні місця, 
які нас 

об’єднують

10 



75

Культура добросусідства

 – записує від руки короткі письмові повідомлення [2 МОВ 
3-3.1-3].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – об’єднує об’єкти в групу за спільною ознакою [2 МАО 1-4.1- 3]; 
 – застосовує досвід математичної діяльності для пізнання на-

вколишнього світу [2 МАО 2-4.3-1]; 
 – досліджує ситуації і визначає проблеми, які можна розв’язувати 

із застосуванням математичних методів (наприклад, обчислення 
маршруту до пам’ятних місць) [2 МАО 2-4.3-1; 2 МАО 2-4.3-5].

Природнича освітня галузь 
Здобувач/здобувачка освіти:

 – отримує загальні відомості про пам’ятники / природні об’єк-
ти свого краю [2 ПРО 1-4.2-2]; 

 – дізнається з різних джерел інформацію та створює власне 
висловлювання про пам’ятник, що сподобався найбільше [2 
ПРО 1-4.2-3; 2 ПРО 1-4.1-1; 2 ПРО 1-2.1-1]; 

 – пояснює потребу бережного ставлення до пам’ятників / 
об’єктів природи  [2 ПРО 2-3.2-1].

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

 – розповідає про цінність єдності та злагоди в класному колек-
тиві, громаді та країні [2 СЗО 3-4.7-3]; 

 – пояснює потребу дотримання правил у громадських місцях та 
під час спільних заходів, протидіє (залучаючи дорослих) їх-
ньому порушенню  [2 СЗО 1-1.3-1; 2 СЗО 1-1.3-3; 2 СЗО 3-1.4-4];

 – визнає правила поведінки під час відвідування пам’яток [2 
СЗО 3-1.4-4]. 

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розповідає про пам’ятні і святі місця у своєму населеному 
пункті [2 ГІО 3-2.1-1]; 

 – пояснює, які місця є святими та пам’ятними [2 ГІО 3-2.1-1]; 
 – розповідає, навіщо люди відвідують ці місця [2 ГІО 3-2.1-1]; 
 – дотримується належних правил поведінки в цих місцях [2 

ГІО 3-2.1-2; 2 ГІО 3-2.1-3]; 
 – розпитує старших про минуле [2 ГІО 5-3.2-3].

Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – має загальні уявлення про пластилін та його застосування 
[2 ТЕО 1-1.3-3]; 

 – розкриває послідовність виготовлення виробів об’ємної фор-
ми з пластиліну  [2 ТЕО 1-1.4-7]; 

 – уміє виготовляти вироби з пластиліну об’ємної форми [2 
ТЕО 1-1.4-4];

 – пояснює вибір виробу, який він/вона виготовив(-ла), спира-
ючись на запитання дорослих [2 ТЕО 1-2.2-2].

Пам’ятки 
та святі 

чи пам’ят-
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Культура добросусідства Освітня програма для 1–2 класів (І цикл)

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – спостерігає за власним мовленням та мовленням інших осіб, 
удосконалює власне мовлення [2 МОВ 5-4.1-2]; 

 – розповідає про власні відчуття та емоції від почутого [2 МОВ 
1-1.8-1]; 

 – пов’язує інформацію з тексту з відповідними життєвими си-
туаціями  [2 МОВ 2-2.4-4];

 – намагається пояснити, що подобається, а що ні з культурно-
го різноманіття, яке притаманне місцю проживання [2 МОВ 
1-1.6-4]; 

 – на основі тексту фіксує інформацію графічно [2 МОВ  
2-2.6-2]; 

 – пише від руки нескладні за змістом висловлювання [2 МОВ 
3-3.1-3; 2 МОВ 3-3.1-1]. 

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – порівнює і впорядковує об’єкти навколишнього світу за одні-
єю або кількома ознаками [2 МАО 1-4.1-2]; 

 – конструює площинні та об’ємні фігури з підручного мате-
ріалу, створює макети реальних та уявних об’єктів (змінює 
об’єкт за певною ознакою, перетворює площинні споруди в 
об’ємні, і навпаки) [2 МАО 4-4.6-2].

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – пояснює взаємозв’язок різноманіття природних ресурсів 
і сільськогосподарської діяльності людей [2 ПРО 3-3.3-3;  
2 ПРО 3-3.3-7]; 

 – вчиться пізнавати себе і навколишній світ через спостере-
ження [2 ПРО 1-1.1-1; 2 ПРО 1-1.3-1; 2 ПРО 1-1.4-1]; 

 – досліджує різноманіття зернових культур регіону [2 ПРО 
1-4.3-3; 2 ПРО 1-4.3-4]; 

 – простежує за допомогою різних джерел інформації послідов-
ність етапів від вирощування до виготовлення хліба [2 ПРО 
1-1.5-1]; 

 – пояснює, як бережливе ставлення до їжі зберігає природу 
[2 ПРО 2-3.4-2].

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

 – пояснює, чому треба ставитися з повагою до інших осіб, їх-
нього походження, культури [2 СЗО 2-4.4-5; 2 СЗО 2-1.4-1]; 

 – знаходить спільне й відмінне в різних культурах (зокрема 
традиціях відзначання свят); опановує елементарні правила 
етикету при відвідуванні свят своїх сусідів [2 СЗО 3-4.3-2; 2 
СЗО 3-1.4-6; 2 СЗО 3- 1.4-10]; 

 – дізнається з різних джерел про шляхи і засоби пересування 
людей у регіоні [2 СЗО 1-2.3-2].

Культурне 
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Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – знає загальні відомості про Україну [2 ГІО 5-8.3-1]; 
 – розпитує дорослих (родичів) про сучасне громадське життя 

та минуле України [2 ГІО 5-8.3-2; 2 ГІО 2-3.1-2];  
 – уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій 

погляд, шануючи гідність інших [2 ГІО 2-7.2-4]; 
 – описує пов’язані з людською діяльністю зміни, які спостері-

гає у знайомому просторі [2 ГІО 3-2.2-3]; 
 – дотримується правил поведінки, які засвідчують повагу до 

інших осіб [2 ГІО 4-8.1-1].
Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – дотримується безпечних прийомів праці під час використан-
ня інструментів та пристосувань [2 ТЕО 2-4.3-1]; 

 – має загальні уявлення про виготовлення та оздоблення 
об’ємних виробів [2 ТЕО 3-2.1-3; 2 ТЕО 3-2.2-3]; 

 – називає штучні матеріали для макетування  [2 ТЕО 1-1.4-2]; 
 – знає, що таке розгортка виробу, має навички розмічання роз-

горток [2 ТЕО 2-1.2-3]; 
 – розкриває послідовність дій під час виготовлення та оздо-

блення об’ємних виробів і виготовляє макети виробів зі 
штучних матеріалів та картону [2 ТЕО 1-1.4-7]; 

 – оздоблює виріб за зразком та власним задумом [2 ТЕО 1-1.4-9].
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Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – збагачує власне мовлення словами, пов’язаними з темою [2 
МОВ 5-4.1-8]; 

 – розпізнає ключові слова в усному повідомленні [2 МОВ 1-1.4-
1; 2 МОВ 1-1.4-2];

 – пояснює, чому зацікавила інформація [2 МОВ 1-1.3-1; 2 МОВ 1-1.4-3];
 – звертається до дорослих за підтвердженням інформації [2 

МОВ 1-1.5-3];
 – складає розповідь про свій будинок [2 МОВ 1-1.6-1]; 
 – називає різні види споруд, які є в його/її місцевості; 
 – сприймає усну інформацію, ставить запитання за змістом по-

чутого [2 МОВ 1-1.3-2; 2 МОВ 2-2.1-3];
 – пише від руки нескладні за змістом висловлювання [2 МОВ 

3-3.1-2; 2 МОВ 3-3.1-3; 2 МОВ 3-3.1-4].
Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – порівнює і впорядковує об’єкти навколишнього світу за одні-
єю або кількома ознаками [2 МАО 1-4.1-2];

 – конструює площинні та об’ємні фігури з підручного мате-
ріалу, створює макети реальних та уявних об’єктів (змінює 
об’єкт за певною ознакою, перетворює площинні споруди в 
об’ємні, і навпаки) [2 МАО 4-4.6-2].
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Культура добросусідства Освітня програма для 1–2 класів (І цикл)

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – знає про традиційні будівельні матеріали своєї місцевості [2 
ПРО 3-3.3-4]; 

 – порівнює природні та штучні будівельні матеріали [2 ПРО 
3-3.3-4; 2 ПРО 3-3.3-5].

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

 – розрізняє ознаки добробуту людини [2 СЗО 3-3.4-6]; 
 – пояснює, чому важливо поважати чужу власність [2 СЗО 3-1.4-10]; 
 – вирішує, як діяти в повсякденних ситуаціях без загрози для 

життя і здоров’я [2 СЗО 1-2.1-1]; 
 – пояснює, від чого залежить безпека в навколишньому світі 

[2 СЗО 1-3.3-1; 2 СЗО 1-3.3-2]. 
Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – дістає уявлення про архітектуру і професію архітектора; ви-
значає окремі зміни в ландшафті/краєвиді, пов’язані з діями 
людей [2 ГІО 3-2.2-3];

 – називає, які громадські споруди є в населеному пункті [2 ГІО 
2-7.2-4]; 

 – пояснює, як життя кожного покоління відрізняється від 
життя іншого [2 ГІО 2-1.3-3]; 

 – розпитує старших людей про минуле [2 ГІО 2-3.1-2]. 
Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – милується і виявляє емоційне ставлення до краси, ство-
реної руками людини; спостерігає, порівнює та аналізує 
(з допомогою учителя) геометричну форму архітектурних 
споруд [2 ТЕО 1-1.4-3];

 – розуміє і використовує особливості скульптурного зображен-
ня, основні складові частини будівлі (фундамент, стіни, сте-
ля, дах, вікна, двері, куполи, брами) [2 ТЕО 1-1.4-1]; 

 – уміє моделювати, конструювати та виготовляти нескладні 
архітектурні об’єкти з готових деталей конструктора за влас-
ним задумом [2 ТЕО 1-1.4-1]; 

 – має навички співпраці в парі, групі та колективі [2 ТЕО 2-1.5-1].

Архітек-
тура. Зна-
йомство 
з різно-

маніттям 
споруд. 

Культові 
споруди

12

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – відтворює основний зміст усного повідомлення відповідно 
до мети [2 МОВ 1-1.2-1];  

 – на основі почутого малює ілюстрації [2 МОВ 1-1.2-2]; 
 – розпізнає ключові слова і фрази в усному повідомленні, пояс-

нює, чому зацікавила інформація [2 МОВ 1-1.4-1; 2 МОВ 2-2.2-5]; 
 – висловлює власні думки щодо професії архітектора, підтримує 

аргументами власні думки або спростовує їх [2 МОВ 1-1.6-5]; 
 – обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила [2 МОВ 1-1.3-3]. 

Знайомство 
з професія-
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Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – конструює знайомі площинні та об’ємні фігури з підручного 
матеріалу (пластиліну, глини, соломи, конструктора тощо) 
[2 МАО 4-4.6-2]; 

 – створює макети реальних та уявних об’єктів  
[2 МАО 4-4.6-3]. 

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – знаходить спільне між будівельними механізмами / ін-
струментами та об’єктами природного довкілля за прин-
ципом дії (обценьки – зуби, долото/молоток – дзьоб тощо) 
[2 ПРО 3-3.3-8]; 

 – називає окремі винаходи людства, які використовуються під 
час будівництва споруд [2 ПРО 3-3.3-7].

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

 – розрізняє різні професії та пояснює важливість навчання для 
їхнього опанування [2 СЗО 3-4.6-6]; 

 – розмірковує про працю представників різних професій і їхній 
внесок у розвиток регіону та створення затишного й краси-
вого місця для життя [2 СЗО 3-3.4-6]; 

 – дізнається, від чого залежить безпека людей, яку забезпечу-
ють споруди [2 СЗО 1-2.2-2];

 – дотримується правил безпечної поведінки в різних ситуаці-
ях [2 СЗО 1-2.4-2];

 – описує приклади діяльності служб допомоги в небезпечних 
ситуаціях та ідентифікує їхні телефони [2 СЗО 1-1.3-2];

 – визначає осіб, які можуть надати допомогу в разі небезпеки 
[2 СЗО 1-1.3-1];

 – пояснює, яку просту допомогу можна надати [2 СЗО 1-1.3-4];
 – розрізняє найважливіші попереджувальні знаки та символи, 

пояснює, що вони означають [2 СЗО 1-4.2-1];  
 – моделює власне бачення майбутнього свого населеного 

пункту [2 СЗО 3-4.7-3].
Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розмірковує, якими рисами характеру має володіти людина 
і чому [2 ГІО 1-6.1-1]; 

 – дізнається про різноманітність професій, формулює за-
питання до батьків, інших родичів про професії своєї ро-
дини, передає в різних формах цю інформацію, розуміє 
важливість професій і шанобливо ставиться до них  [2 ГІО 
2-3.1-1]; 

 – виокремлює незрозумілі слова і з допомогою дорослих вста-
новлює їхній зміст [2 ГІО 3-4.1-3; 2 ГІО 3-4.1-4].
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Культура добросусідства Освітня програма для 1–2 класів (І цикл)

Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:
 – має загальні уявлення про організацію праці [2 ТЕО 2-4.3-2]; 
 – характеризує види діяльності та результати праці [2 ТЕО 

3-2.2-1];
 – аналізує та узагальнює побачене під час екскурсії [2 ТЕО 1-2.2-2]; 
 – розуміє і використовує особливості скульптурного зображен-

ня, основні складові частини будівлі (фундамент, стіни, сте-
ля, дах, вікна, двері, куполи, брами) [2 ТЕО 1-1.4-1];

 – уміє моделювати, конструювати та виготовляти несклад-
ні архітектурні об’єкти зі штучних матеріалів та картону за 
власним задумом [2 ТЕО 1-1.4-1]; 

 – має навички співпраці в парі, групі та колективі [2 ТЕО 2-1.5-1].
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Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – відтворює основний зміст усного повідомлення відповідно 
до мети [2 МОВ 1-1.2-1];

 – на основі почутого малює ілюстрації [2 МОВ 1-1.2-2]; 
 – розпізнає ключові слова і фрази в усному повідомленні, пояс-

нює, чому зацікавила інформація [2 МОВ 1-1.4-1; 2 МОВ 2-2.2-5]; 
 – висловлює власні думки щодо спорудження житла в давнину 

й сьогодні; обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила 
[2 МОВ 1-1.3-3]; 

 – висловлює своє ставлення до старих будинків і старовинного 
хатнього начиння; підтримує аргументами власні думки або 
спростовує їх [2 МОВ 1-1.6-5]; 

 – уважно сприймає усні репліки й доречно реагує на усну ін-
формацію в діалозі (погоджується або не погоджується, ви-
конує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до ін-
струкції) [2 МОВ 1-1.1-1]; 

 – розповідає про те, що зацікавило в усному повідомленні [2 
МОВ 1-1.3-1];  

 – створює невеликі висловлення на добре відому тему з різною 
метою спілкування; записує їх розбірливо від руки [2 МОВ 
3-3.1-3]; 

 – аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголоше-
ний та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки) [2 
МОВ 5-4.1-1];

 – творить нові слова на основі запропонованих (замінює звуки, 
міняє послідовність складів, замінює або об’єднує частини 
слова) [2 МОВ 5-4.2-1].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – конструює знайомі площинні та об’ємні фігури з підручного 
матеріалу (пластиліну, глини, соломи, конструктора тощо) 
[2 МАО 4-4.6-2]; 

 – створює макети реальних та уявних об’єктів [2 МАО 4-4.6-3]; 
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 – здійснює вимірювання величин, маючи вільний доступ до 
необхідних вимірювальних приладів (лінійки, термометра, 
годинника, мензурки) та різноманітних нестандартних мі-
рок / підручних засобів (стрічки, сірникової коробки, піско-
вого годинника, склянки, ложки тощо) [2 МАО 3-4.7-1].

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – порівнює природні та штучні будівельні матеріали, які вико-
ристовуються для зведення споруд [2 ПРО 3-3.3-4]; 

 – розпізнає житло диких, свійських тварин та домашніх улю-
бленців  [2 ПРО 3-3.3-3]; 

 – наводить приклади житла деяких диких тварин, описує жит-
ло свійських тварин і домашніх улюбленців [2 ПРО 1-4.3-7];

 – бере посильну участь у зведенні житла для свійських тварин 
і домашніх улюбленців та доглядає за ними [2 ПРО 2-3.2-3].

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

 – визнає важливість використання екологічних матеріалів під 
час будівництва житла в різних народів [2 СЗО 2-3.1-4];

 – розповідає про традицію надання сусідської допомоги при 
спорудженні нового будинку [2 СЗО 3-1.3-5; 2 СЗО 3-1.3-7]; 

 – ставиться з повагою до праці людей та робітничих професій 
[2 СЗО 3-4.6-6];

 – розмірковує про цінність співпраці та взаємодопомоги, до-
бросусідства між людьми, створеного разом [2 СЗО 3-4.7-3]; 

 – пояснює, чому людині потрібна доброчинність [2 СЗО 3-1.4-7]; 
 – пояснює важливість добрих учинків для людини та довкілля 

[2 СЗО 3-1.4-8].
Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:
 – встановлює послідовність подій (раніше/пізніше, до/після), на-

магається пояснити, як події пов’язані між собою [2 ГІО 3-1.1-2]; 
 – розрізняє давні і сучасні будинки, визначає окремі зміни у 

краєвиді, пов’язані з діями людей [2 ГІО 3-2.2-3]; 
 – описує, як змінюються умови життя людини [2 ГІО 1-1.2-3];
 – пояснює, чому життя кожного покоління відрізняється від 

життя іншого [2 ГІО 2-1.3-3]; 
 – розпитує старших людей про минуле [2 ГІО 2-3.1-2].

Технологічна освітня  галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – має загальні уявлення про виготовлення та оздоблення 
об’ємних виробів [2 ТЕО 1-1.4-9]; 

 – називає штучні матеріали для макетування [2 ТЕО 1-1.3-2]; 
 – знає, що таке розгортка виробу, має навички розмічання роз-

горток  [2 ТЕО 2-1.2-3]; 
 – розкриває послідовність дій під час виготовлення та оздо-

блення об’ємних виробів [2 ТЕО 1-1.4-7];
 – уміє виготовляти макети виробів зі штучних матеріалів та 

картону [2 ТЕО 1-1.4-4].
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Культура добросусідства Освітня програма для 1–2 класів (І цикл)

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – відтворює основний зміст усного повідомлення відповідно 
до мети [2 МОВ 1-1.2-1]; 

 – пояснює, що таке інтер’єр [2 МОВ 1-1.6-1]; 
 – на основі почутого малює ілюстрації [2 МОВ 1-1.2-2]; 
 – створює розповідь про свою кімнату (куточок) за планом  

[2 МОВ 1-1.6-1]; 
 – розпізнає ключові слова і фрази в усному повідомленні  

[2 МОВ 1-1.4-1];  
 – пояснює, чому зацікавила інформація [2 МОВ 1-1.4-3]; 
 – обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила [2 МОВ 1-1.3-3]; 
 – пов’язує інформацію з тексту з відповідним життєвим досві-

дом [2 МОВ 1-1.3-3]; 
 – обмінюється короткими письмовими повідомленнями  

[2 МОВ 3-3.1-1]; 
 – поповнює власний словниковий запас [2 МОВ 1-1.7-3]; 
 – розповідає про те, що його/її вразило, схвилювало, перепові-

дає події з власного життя, правильно вимовляючи й наго-
лошуючи загальновживані слова [2 МОВ 1-1.6-4].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – визначає істотні, спільні і відмінні ознаки об’єктів навко-
лишнього світу [2 МАО 1-4.1-1]; 

 – порівнює, об’єднує в групу і розподіляє на групи за спільною 
ознакою [2 МАО 1-4.1-2];

 – користується даними під час розв’язування практично зорі-
єнтованих задач, в інших життєвих ситуаціях [2 МАО 2-2.3-1; 
2 МАО 2-2.3-2].

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – дізнається з різних джерел про процес виготовлення скла [2 
ПРО 3-3.3-5]; 

 – досліджує властивості скла, дотримуючись відповідних пра-
вил безпеки [2 ПРО 3-3.3-2]; 

 – наводить приклади та пропонує власні ідеї використання 
скляних виробів в інтер’єрі [2 ПРО 3-3.3-4];

 – знає, що меблі виготовляються з різних природних та штуч-
них матеріалів [2 ПРО 3-3.3-5].

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

 – висловлює своє ставлення до старих будинків і старовинного 
хатнього начиння [2 СЗО 3-1.4-10];

 – моделює власне бачення майбутнього комфортного та безпеч-
ного для життя середовища у своїй кімнаті [2 СЗО 3-4.1-4]; 

 – співпрацює з рідними, виконуючи проєкт про хату бабусі/
дідуся в минулому [2 СЗО 3-4.6-4]; 
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 – пояснює важливість організації безпечного середовища для 
свого життя та добробуту [2 СЗО 1-4.2- 2]; 

 – бере участь у плануванні й облаштуванні власної кімнати/
куточка [2 СЗО 3-4.7-3];

 – пояснює важливість дотримання меж особистого простору 
[2 СЗО 3-4.4-8];

 – пояснює, що важлива помірність під час перегляду телеба-
чення та користування цифровими пристроями, дотриму-
ється цих обмежень у побуті [2 СЗО 2-4.5-2].

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розпитує старших людей про минуле  [2 ГІО 2-3.1-2]; 
 – висловлює своє ставлення до старих будинків і старовинних 

речей [2 ГІО 3-2.1-1; 2 ГІО 2-3.1-1]; 
 – розрізняє казкові події і події минулого; досліджує старі 

об’єкти своєї місцевості, дотримується правил поведінки під 
час дослідження [2 ГІО 2-5.1-2]; 

 – співпрацює з рідними, виконуючи проєкт про хату бабусі/
дідуся в минулому [2 ГІО 2-3.1-2].

Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – пропонує власні ідеї з повторного використання речей в ін-
тер’єрі [2 ТЕО 2-3.2-3; 2 ТЕО 2-3.2-2]; 

 – моделює власне бачення майбутнього комфортного та безпеч-
ного для життя середовища у своїй кімнаті [2 ТЕО 2-4.3-2];

 – має загальні уявлення про виготовлення та оздоблення 
об’ємних виробів [2 ТЕО 1-1.4-9]; 

 – називає штучні матеріали для макетування [2 ТЕО 1-1.3-2]; 
 – знає, що таке розгортка виробу, має навички розмічання роз-

горток [2 ТЕО 2-1.2-3]; 
 – розкриває послідовність дій під час виготовлення та оздо-

блення об’ємних виробів [2 ТЕО 1-1.4-7]; 
 – уміє виготовляти макети виробів зі штучних матеріалів та 

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

 – перепитує співрозмовника для уточнення почутої інформа-
ції [2 МОВ 1-1.1-2]; 

 – відтворює основний зміст усного повідомлення відповідно 
до мети [2 МОВ 1-1.2-1]; 

 – розпізнає ключові слова і фрази в усному висловлюванні [2 
МОВ 1-1.4-1]; 

 – висловлює власні думки про те, що подобається в почутому, 
а що ні  [2 МОВ 1-1.5-1]; 

 – виділяє в художніх текстах образні вислови й пояснює, які 
саме образи вони допомагають уявити [2 МОВ 1-1.7-4]; 

 – ділиться власними почуттями та емоціями від прослуханого 
та побаченого [2 МОВ 1-1.8-1];
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 – ставить запитання, щоб довідатися більше про природу  
[2 МОВ 1-1.3-2]; 

 – описує поведінку тварин і життєвий цикл рослин у різні 
пори року  [2 МОВ 1-1.6-1];

 – передає в малюнках своє враження від побаченого [2 МОВ 1-1.2-2].
Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – використовує календар для опису і розв’язання повсякден-
них проблем [2 МАО 3-4.7-8]; 

 – перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану) у схе-
му, таблицю, схематичний рисунок (колективно розробляє 
графік поливу квітів) [2 МАО 2-2.1-2].

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – спостерігає за сезонними змінами в природі взимку та пояс-
нює їхні причини [2 ПРО 2-3.1-4]; 

 – знає і дотримується правил безпеки під час проведення спо-
стережень та дослідів [2 ПРО 2-3.2-4]; 

 – описує поведінку домашніх тварин і життєвий цикл рослин 
у різні пори року [2 ПРО 2-3.1-6; 2 ПРО 2-3.1-7];

 – розмірковує про користь домашніх рослин і тварин та їхній 
вплив на здоров’я людини і створення затишного середови-
ща в оселі [2 ПРО 2-3.2-3]; 

 – розповідає про небезпеку контакту з бездомними тваринами 
[2 ПРО 2-3.1-13]; 

 – пояснює шкоду для природного довкілля від використання 
живої ялинки під час новорічних свят [2 ПРО 2-3.4-1]; 

 – привчається працювати самостійно і в групі [2 ПРО 2-3.2-4]; 
 – пропонує способи повторного використання речей та матері-

алів [2 ПРО 3-4.4-1].
Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – разом із дорослими планує та здійснює найпростіші трудові 
дії [2 СЗО 3-3.4-5]; 

 – пояснює можливі наслідки для себе від власної необачної 
поведінки вдома [2 СЗО 1-2.2-1];

 – розмірковує про користь домашніх рослин і тварин та їхній 
вплив на здоров’я людини і створення затишного середови-
ща в оселі [2 СЗО 3-3.4-6; 2 СЗО 3-4.3-1];  

 – пояснює важливість руху та активної поведінки для себе та 
інших [2 СЗО 2-3.3-5];

 – пояснює важливість впливу питної води на організм [2 СЗО 
2-3.3-9];

 – пояснює роль щеплення для попередження інфекційних за-
хворювань [2 СЗО 2-3.3-8];

 – пояснює, як поводитись поруч із людьми з неінфекційними 
та інфекційними захворюваннями [2 СЗО 2-3.3-7];
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 – усвідомлює відповідальність людини за життя домашніх 
рослин і тварин [2 СЗО 2-1.4-3]; 

 – виявляє емпатію до домашніх тварин і намагається протиді-
яти насильству над тваринами [2 СЗО 2-4.4-2]; 

 – наводить приклади зародження живих істот [2 СЗО 1-4.2-2];
 – знає про кримінальну відповідальність в Україні за жорстоке 

поводження з тваринами [2 СЗО 3-1.4-4].
Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – пояснює, чому природа важлива для людини [2 ГІО 3-2.2-1];
 – пояснює, чому зберігати природу – обов’язок кожного [2 ГІО 

3-2.2-4]; 
 – розмірковує про користь домашніх рослин і тварин [2 ГІО 

3-2.2-2];
 – планує і здійснює разом з дорослими найпростіші трудові дії 

по догляду за домашніми улюбленцями [2 ГІО 4-8.1-3];
 – усвідомлює відповідальність людини за життя домашніх 

рослин і тварин [2 ГІО 4-8.2-2]; 
 – знає про кримінальну відповідальність в Україні за жорстоке 

поводження з тваринами [2 ГІО 4-6.2-4].
Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розуміє необхідність економного використання конструкцій-
них матеріалів [2 ТЕО 2-3.2-1]; 

 – пояснює значущість оздоблення виробів з паперу [2 ТЕО 1-1.4-9]; 
 – знає послідовність дій під час виготовлення прикрас із папе-

ру [2 ТЕО 1-1.4-7]; 
 – називає способи з’єднання окремих частин прикрас із паперу  

[2 ТЕО 1-2.1-1]; 
 – уміє виготовляти ялинкові іграшки, ялинки з різних матері-

алів [2 ТЕО 1-1.4-4].

Куточок 
природи 
в класі й 

удома

16

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – сприймає уважно усну інформацію; перепитує для уточнен-
ня почутої інформації [2 МОВ 1-1.1-2]; 

 – розповідає про обряди новосілля, відомі у власній родині [2 
МОВ 1-1.6-1]; 

 – відтворює основний зміст усного повідомлення відповідно 
до мети [2 МОВ 1-1.2-1]; 

 – розпізнає ключові слова і фрази в усному висловлюванні [2 
МОВ 1-1.4-1]; 

 – висловлює власні думки про те, що подобається в почутому, 
а що ні [2 МОВ 1-1.5-1]; 

 – виділяє в художніх текстах образні вислови й пояснює, які 
саме образи вони допомагають уявити [2 МОВ 1-1.7-4]; 

 – ділиться власними почуттями та емоціями від прослуханого 
та побаченого [2 МОВ 1-1.8-1]; 

Традиції 
гостинно-
сті в моїй 
родині. 

Святкуван-
ня ново-

сілля 
в культу-

рах різних 
людей, які 
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у нашому 

краї.
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Культура добросусідства Освітня програма для 1–2 класів (І цикл)

 – ставить запитання, щоб довідатися більше про обряди, при-
таманні різним культурам [2 МОВ 1-1.3-2]; 

 – передає своє враження від побаченого в малюнках [2 МОВ 
1-1.2-2]; 

 – пояснює зв’язок ідей тексту із власним досвідом, навколиш-
нім світом та раніше прочитаними текстами [2 МОВ 2-2.4-2]; 

 – створює невеликі висловлення на добре відому тему з різною 
метою спілкування; записує їх розбірливо від руки [2 МОВ 
3-3.1-3].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – читає і записує натуральні числа (мінімум до 100) та нуль 
словами і цифрами [2 МАО 2-4.2-3]; 

 – застосовує досвід математичної діяльності для пізнання на-
вколишнього світу (продумати святкове меню, розрахувати 
кількість продуктів) [2 МАО 2-4.3-5; 2 МАО 3-1.2-1].

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – знає і називає 3–4 птахів своєї місцевості[2 ПРО 1-4.3-6];
 – розрізняє осілих та перелітних птахів своєї місцевості[2 ПРО 

2-3.1-6]; 
 – розповідає про важливість допомоги осілим птахам взимку 

[2 ПРО 2-3.2-1];
 – створює самостійно або з допомогою дорослих годівниці для 

птахів; знає про безпечне наповнення годівниці та постійно 
додає у неї корм  [2 ПРО 2-3.2-3]; 

 – досліджує самостійно або спільно з іншими пташок, які при-
літають до годівничок, описує їхню поведінку [2 ПРО 1-4.3-8].

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

 – досліджує ситуації спілкування і визначає проблеми [2 СЗО 
2-1.2-1]; 

 – порівнює вплив різних емоцій та почуттів на себе та інших 
[2 СЗО 2-3.3-11];

 – описує узвичаєні правила життя своєї сім’ї, пояснює їхнє зна-
чення для себе [2 СЗО 2-4.4-4]; 

 – демонструє повагу до інших та позитивне ставлення до ет-
нокультурних відмінностей оточення, відкритість до куль-
турного різноманіття[2 СЗО 3-1.4-6]; 

 – долучається до підтримання родинних традицій гостинно-
сті [2 СЗО 2-1.4-3];

 – описує шкоду від вживання алкоголю, тютюну, наркоти-
ків, можливого хибного вживання інших речовин [2 СЗО 
2-3.3-10];

 – ознайомлюється за допомогою цифрових носіїв з етични-
ми нормами та етикетними формулами поведінки в різних 
культурах, виділяє в них спільне і відмінне [2 СЗО 3-1.4-4]; 

Традиції 
гостинно-
сті в моїй 
родині. 

Святкуван-
ня ново-
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Культура добросусідства

 – використовує відповідні назви частин тіла та органів для по-
відомлення про самопочуття чи проблеми зі здоров’ям (біль, 
дискомфорт тощо) [2 СЗО 2-1.1-7];

 – визначає осіб, до яких можна звернутися при поганому само-
почутті [2 СЗО 2-1.1-8];

 – пояснює правила безпечної поведінки вдома (з побутовими 
приладами, речовинами тощо)[2 СЗО 1-2.4-1].

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – дотримується правил поведінки, що засвідчують повагу до 
інших осіб [2 ГІО 2-6.2-1]; 

 – описує правила гостинності своє сім’ї, пояснює їхнє значення 
для себе  [2 ГІО 2-7.1-2]; 

 – демонструє повагу до інших та позитивне ставлення до ет-
нокультурних відмінностей оточення [2 ГІО 2-7.2-2]; 

 – дотримується правил поведінки за столом [2 ГІО 3-2.3-4];
 – має початкові навички сервірування столу [2 ГІО 2-7.1-3].

Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – знає послідовність дій під час виготовлення аплікацій з па-
перу і картону [2 ТЕО 1-1.4-8];

 – має навички створення нескладних сюжетних композицій [2 
ТЕО 1-1.4-4]; 

 – добирає матеріали, інструменти та пристосування, необхідні 
для виготовлення виробу [2 ТЕО 1-1.3-3]; 

 – створює колаж святкового столу з допомогою дорослого [2 
ТЕО 1-1.4-6];

 – дотримується правил взаємодії і творчої співпраці [2 ТЕО 2-1.5-1].

Традиції 
гостинно-
сті в моїй 
родині. 

Святкуван-
ня ново-

сілля 
в культу-

рах різних 
людей, які 

живуть 
у нашому 

краї.

17

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – сприймає усну інформацію; перепитує, виявляючи увагу для 
уточнення почутої інформації [2 МОВ 1-1.1-2]; 

 – розповідає про природні особливості рідного краю [2 МОВ 1-1.6-1]; 
 – відтворює основний зміст усного повідомлення відповідно 

до мети [2 МОВ 1-1.2-1]; 
 – розпізнає ключові слова і фрази в усному висловлюванні [2 

МОВ 1-1.4-1]; 
 – висловлює власні думки про те, що подобається в почутому, 

а що ні [2 МОВ 1-1.5-1]; 
 – виділяє в художніх текстах образні вислови й пояснює, які 

саме образи вони допомагають уявити [2 МОВ 1-1.7-4]; 
 – ділиться власними почуттями та емоціями від прослуханого 

та побаченого [2 МОВ 1-1.8-1];
 – пояснює зв’язок тексту із власним досвідом, навколишнім 

світом та раніше прочитаними текстами [2 МОВ 1-1.7-4];
 – створює невеликі висловлення на добре відому тему з різною ме-

тою спілкування; записує їх розбірливо від руки [2 МОВ 3-3.1-3].

Досліджу-
ємо світ 
природи 
і людей 
навколо 

себе
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Культура добросусідства Освітня програма для 1–2 класів (І цикл)

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:
 – співвідносить кількість об’єктів навколишнього середовища з 

відповідним натуральним числом, і навпаки [2 МАО 2-4.2-7];
 – перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану) у схе-

му, таблицю, схематичний рисунок [2 МАО 2-2.1-2];
 – користується даними під час розв’язування практично зорі-

єнтованих задач, в інших життєвих ситуаціях [2 МАО 3-1.2-1].
Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:
 – спостерігає за сезонними змінами у природі взимку [2ПРО 2-3.1-4]; 
 – знає, які прилади допомагають досліджувати природу взим-

ку [2 ПРО 1-1.4-2]; 
 – розповідає про відомі властивості води, наводить приклади 

води в різних станах [2 ПРО 1-1.5-2]; 
 – розрізняє види опадів, називає їх; розуміє взаємозв’язок зи-

мової погоди та опадів [2 ПРО 2-3.1-8]; 
 – висловлює здогад про ймовірну температуру повітря взимку 

[2 ПРО 2-3.1-4]; 
 – дотримується правил природоохоронної поведінки, зокрема 

підгодовування птахів узимку [2 ПРО 2-3.2-1]; 
 – простежує залежність відповідного одягу людей взимку від 

погодних умов [2 ПРО 2-3.1-9].
Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – усвідомлює, який вплив на організми мають сезонні зміни 
[2 СЗО 3-4.1-5]; 

 – вирішує, який одяг обирати залежно від сезону без загрози 
для життя і здоров’я [2 СЗО 2-3.3-6]; 

 – розуміє вплив діяльності людини на природу [2 СЗО 3-1.4-8]; 
 – визначає осіб, від яких може отримати інформацію про вжи-

вання ліків та користування предметами домажнього вжит-
ку [2 СЗО 2-4.4-3];

 – пояснює правила ощадного використання природних ресур-
сів (наприклад, збирання та утилізації сміття, зокрема хар-
чових відходів, збереження водних ресурсів) [2 СЗО 3-1.4-5].

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – пояснює, чому природа важлива для людини [2 ГІО 3-2.2-1]; 
 – визначає, що дає природа людині [2 ГІО 3-2.2-2]; 
 – пояснює, чому зберігати природу – обов’язок кожного [2 ГІО 

3-2.2-4]; 
 – дотримується правил поведінки в природі [2 ГІО 2-2.3-1].

Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розуміє необхідність економного використання конструкцій-
них матеріалів [2 ТЕО 2-3.2-1]; 

самостійно чи під керівництвом дорослих створює виріб, пов-
торно використовуючи матеріали (вироби з пластику, паперу, 
тканини, фольги та інше) [2 ТЕО 2-3.2-2].

Досліджу-
ємо світ 
природи 
і людей 
навколо 

себе
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Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:
 – уважно сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інфор-

мацію в діалозі, підтримує діалог запитаннями [2 МОВ 1-1.1-1]; 
 – ставить запитання для уточнення почутої інформації [2 

МОВ 1-1.3-2]; 
 – висловлює своє ставлення до рідного краю; 
 – сприймає монологічне висловлення (казки, розповіді, вірші, 

інструкції до виконання завдань тощо) з конкретною метою: 
порівнює казки різних народів, виділяючи в них спільне і 
відмінне [2 МОВ 1-1.1-3];

 – розрізняє ключові слова і фрази в усному висловлюванні [2 
МОВ 1-1.4-1]; 

 – використовує відповідні до ситуації несловесні засоби (же-
сти, міміка тощо) [2 МОВ 1-1.7-2];

 – поповнює власний словниковий запас [2 МОВ 1-1.7-3]; 
 – вирізняє в художніх текстах (казках, оповіданнях, віршах) 

образні вислови й пояснює, які саме образи вони допомага-
ють уявити [2 МОВ 1-1.7-4]; 

 – помічає особливості казки, вірша, оповідання, загадки, ско-
ромовки, забавлянки тощо [2 МОВ 2-2.2-9];

 – читає в ролях фрагменти літературного твору [2 МОВ 2- 2.7-2]. 
Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:
 – перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану) у схема-

тичний рисунок, схему, таблицю, числовий вираз [2 МАО 2-2.1-2]; 
 – з’ясовує, яка інформація потрібна для розв’язання проблем-

ної задачі, зокрема й сюжетних задач (яка інформація наяв-
на, якої інформації немає і яку треба знайти) [2 МАО 2-2.2-1]; 

 – відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні 
результати лічби об’єктів, що його/її оточують (малює, ви-
кладає мозаїку, створює аплікацію, співає, складає власні лі-
чилки тощо) [2 МАО 1-1.1-2].

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – називає об’єкти живої та неживої природи своєї місцевості 
[2 ПРО 1-4.3-2]; 

 – описує об’єкти живої та неживої природи свого краю за пев-
ними ознаками [2 ПРО 2-3.1-3]; 

 – висловлює своє ставлення до природи рідного краю, свого 
населеного пункту [2 ПРО 2-3.2-5; 2 ПРО 2-3.2-8]; 

 – знаходить або добирає з літературних творів слова-підтвер-
дження ціннісного ставлення авторів до природи рідного 
краю [2 ПРО 1-1.5-11].

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

 – порівнює казки різних народів, виділяючи в них спільне й 
особливе, розмірковує над цінністю творів літератури свого 
краю для Батьківщини і для кожної людини [2 СЗО 3-2.2-7]; 

Вірші, 
легенди 
та казки 
про наш 

регіон

20

Результати навчання і пропонований зміст



90

Культура добросусідства Освітня програма для 1–2 класів (І цикл)

 – визнає вплив світу живої і неживої природи на життя та здо-
ров’я людини і людини на природу [2 СЗО 3-3.4-5; 2 СЗО 
1-4.2-2];

 – пояснює важливість сну та відпочинку (активного і пасив-
ного) для належного розвитку організму та збереження здо-
ров’я [2 СЗО 2-3.4-4].

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – пояснює, чому життя кожного покоління відрізняється від 
життя іншого [2 ГІО 2-1.3-3]; 

 – розпитує старших людей про минуле [2 ГІО 2-3.1-2]; 
 – розрізняє казкові події та події минулого [2 ГІО 5-8.3-2]; 
 – вдумливо читає короткі історичні оповідання, легенди, міфи 

тощо [2 ГІО 3-4.1-1];
 – придумує назву до коротких текстів дитячої літератури [2 

ГІО 3-4.1-2];
 – висловлює припущення про правдивість інформації [2 ГІО 

5-3.2-3]; 
 – виокремлює в джерелі інформацію про відому особу/подію 

[2 ГІО 5-3.2-2].
Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – має загальні уявлення про пластику паперу й оригамі [2 ТЕО 
1-1.3-3]; 

 – розкриває послідовність дій під час виготовлення оригамі [2 
ТЕО 1-1.1-2]; 

 – уміє підготувати стартовий аркуш для майбутнього виробу 
[2 ТЕО 1-1.3-3]; 

 – має навички створення за зразком виробів технікою оригамі 
[2 ТЕО 1-1.4-4].

Вірші, 
легенди 
та казки 
про наш 

регіон

20

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – сприймає усну інформацію; перепитує, виявляючи увагу для 
уточнення почутої інформації [2 МОВ 1-1.1-2]; 

 – відтворює основний зміст усного повідомлення відповідно 
до мети [2 МОВ 1-1.2-1]; 

 – розпізнає ключові слова і фрази в усному висловлюванні [2 
МОВ 1-1.4-1]; 

 – висловлює власні думки про те, що подобається в почутому, 
а що ні [2 МОВ 1-1.5-1]; 

 – виділяє в художніх текстах образні вислови й пояснює, які 
саме образи вони допомагають уявити [2 МОВ 1-1.7-4]; 

 – ділиться власними почуттями та емоціями від прослуханого 
та побаченого [2 МОВ 1-1.8-1]; 

 – розпитує старших людей про минуле [2 МОВ 1-1.1-2]; 
 – розповідає цікаву інформацію про навчання в різні часи [2 

МОВ 1-1.6-1]; 

Чи потріб-
но дітям 

і дорослим 
учитися? 

Школи
в давнину 
і сьогодні

21
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 – передає своє враження від побаченого в малюнках [2 МОВ 
1-1.2-2]; 

 – пояснює зв’язок ідей тексту із власним досвідом та раніше 
прочитаними текстами [2 МОВ 2-2.4-2]; 

 – створює невеликі висловлення на добре відому тему з різною ме-
тою спілкування; записує їх розбірливо від руки [2 МОВ 3-3.1-3].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – знаходить потрібну інформацію, використовуючи, зокрема, 
й засоби ІКТ [2 МАО 2-2.1-1]; 

 – читає і записує натуральні числа (мінімум до 100) та нуль 
словами і цифрами [2 МАО 2-4.2-3]; 

 – критично оцінює дані, процес та результат розв’язання прак-
тичних задач [2 МАО 2-2.2-1].

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – пояснює, що люди і тварини бачать світ по-різному [2 ПРО 
1-1.5-11]; 

 – використовує інформацію з різних джерел про навчання тва-
рин [2 ПРО 1-2.1-1]; 

 – розуміє, що «навчання» у світі тварин-дитинчат – це наслі-
дування поведінки дорослих особин [2 ПРО 1-2.1-1]; 

 – розрізняє фантастичне уявлення про «лісові школу» і факти 
про неї на основі доступних джерел (запропонованої інфор-
мації) [2 ПРО 1-4.2-2]; 

 – запитує в дорослих про правдивість здобутої інформації [2 
ПРО 1-4.2-3]; 

 – досліджує властивості паперу, використовуючи надані при-
лади [2 ПРО 1-1.4-2]; 

 – використовує інформацію з різних джерел про різноманіття 
ресурсів, з яких виготовляють папір [2 ПРО 3-3.3-5].

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

 – пояснює важливість навчання у школі для власного добро-
буту [2 СЗО 3-4.1-3]; 

 – пояснює, чому навчання допомагає зберігати здоров’я [2 
СЗО 2-4.6-1];

 – організовує робоче місце для навчання з урахуванням умов у 
школі та вдома [2 СЗО 3-4.1-4];

 – пояснює, чому належні для збереження здоров’я умови 
сприяють навчанню [2 СЗО 2-4.1-1];

 – застосовує різні способи зняття втоми (за допомогою гімна-
стики, дихальних вправ, музики, прогулянки, зміни виду ді-
яльності тощо) [2 СЗО 2-4.1-2]; 

 – дотримується оптимального режиму дня [2 СЗО 3-4.1-5]; 
 – об’єднується з іншими дітьми в групу для навчання та гри 

[2 СЗО 3-4.4-6]; 

Чи потріб-
но дітям 

і дорослим 
учитися? 

Школи
в давнину 
і сьогодні

21

Результати навчання і пропонований зміст
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 – виконує запропоновану роль у мікрогрупі (команді), пого-
джуючись із рішенням команди [2 СЗО 3-4.4-7]; 

 – рефлексує щодо своєї мотивації до навчання на початку пер-
шого класу й тепер [2 СЗО 3-4.6-3]; 

 – розпитує старших людей про минуле [2 СЗО 3-1.3-6]; 
 –  знаходить з дорослими членами родини цікаву інформацію 

про навчання в давні часи [2 СЗО 3-4.7-2]; 
 – описує відмінності між сучасними школами та школами в 

минулому, встановлює, чим його/її шкільне навчання відріз-
няється від навчання старших родичів [2 СЗО 3-3.4-6].

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – описує послідовність етапів розвитку людини [2 ГІО 1-1.2-2]; 
 – намагається пояснити, як події пов’язані між собою [2 ГІО 

1-1.2-3]; 
 – розпитує старших людей про минуле [2 ГІО 2-3.1-2]; 
 – розповідає про свої успіхи й успіхи своєї родини [2 ГІО 4-8.2-1]; 
 – долучається до корисних справ у родині, класі, школі [2 ГІО 

4-8.2-2]. 
Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – має загальні уявлення про пластику паперу й оригамі [2 ТЕО 
1-1.3-3]; 

 – розкриває послідовність дій під час виготовлення оригамі [2 
ТЕО 1-1.1-2]; 

 – уміє підготувати стартовий аркуш для майбутнього виробу 
[2 ТЕО 1-1.3-3]; 

 – має навички створення за зразком виробів технікою оригамі 
[2 ТЕО 1-1.4-4].

Чи потріб-
но дітям 

і дорослим 
учитися? 

Школи
в давнину 
і сьогодні

21

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – сприймає усну інформацію; ставить запитання за змістом [2 
МОВ 1-1.1-1]; 

 – відтворює основний зміст усного повідомлення відповідно 
до мети [2 МОВ 1-1.2-1]; 

 – розпізнає ключові слова і фрази в усному висловлюванні [2 
МОВ 1-1.4-1]; 

 – висловлює власні думки про те, що подобається в почутому, 
а що ні [2 МОВ 1-1.5-1]; 

 – виділяє в художніх текстах образні вислови й пояснює, які 
саме образи вони допомагають уявити [2 МОВ 1-1.7-4]; 

 – ділиться власними почуттями та емоціями від прослуханого 
та побаченого [2 МОВ 1-1.5-1]; 

 – розпитує старших людей про минуле школи [2 МОВ 1-1.6-1]; 
 – на основі тексту добирає ілюстрації [2 МОВ 2-2.6-1]; 
 – пояснює зв’язок ідей тексту із власним досвідом та раніше 

прочитаними текстами [2 МОВ 2-2.3-2]; 

Вулиця, 
на якій  

розташо-
вана наша 

школа. 
Літопис 
школи

22
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 – створює невеликі висловлення на добре відому тему з різною 
метою спілкування; записує їх розбірливо від руки [2 МОВ 
3-3.1-3].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – визначає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на 
конкретне запитання [2 МАО 1-1.1-2]; 

 – розпізнає серед ситуацій зі свого життя ті, що потребують 
перелічування об’єктів, вимірювання величин, обчислення 
[2 МАО 1-1.1-1].

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – називає об’єкти живої і неживої природи на території школи 
та її околиць та розповідає про деякі з них [2 ПРО 1-4.3-2]; 

 – знає місце розташування школи і називає її адресу; 
 – пропонує власні ідеї для поліпшення шкільного подвір’я 

об’єктами живої природи [2 ПРО 2-3.4-2]; 
 – дотримується правил поведінки на території школи [2 ПРО 

2-3.2-1]. 
Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розпитує дорослих про назву вулиці, на якій розташована 
школа [2 СЗО 1-2.4-2]; 

 – розпитує старших про історію школи, знайомиться з її літо-
писом [2 СЗО 3-1.3-6]; 

 – розмірковує над своїм майбутнім життям у громаді, своєю 
майбутньою професією [2 СЗО 3-4.6-6];

 – планує свій вихідний день з урахуванням умов та можливо-
стей [2 СЗО 3-4.6-5];

 – демонструє дії, спрямовані на подолання страху [2 СЗО 
2-2.3-4];

 – розрізняє основні знаки та символи дорожнього руху [2 СЗО 
1-2.4-3];

 – пропонує ідеї для поліпшення шкільного середовища [2 СЗО 
3-4.6-3].

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – орієнтується у близькому до місця проживання та освоєному 
людьми середовищі [2 ГІО 3-2.1-2];

 – описує пов’язані з людською діяльністю зміни, які спостері-
гає у знайомому просторі [2 ГІО 3-2.2-3]; 

 – дотримується правил поведінки під час прогулянки і відпо-
чинку [2 ГІО 3-2.3-4]; 

 – розпитує старших про історію школи, знайомиться з її літо-
писом [2 ГІО 2-3.1-2]; 

 – дізнається у старших про історію школи, знайомиться з її лі-
тописом [2 ГІО 3-2.3-3].

Вулиця, 
на якій  

розташо-
вана наша 

школа. 
Літопис 
школи

22

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

 – має загальні уявлення про техніку виготовлення витинанок 
[2 ТЕО 3-2.2-1]; 

 – добирає інструменти та пристосування, необхідні для виго-
товлення витинанок [2 ТЕО 2-4.3-1]; 

 – розкриває послідовність дій під час виготовлення виробів 
технікою витинанки та застосовує прийоми роботи інстру-
ментом [2 ТЕО 3-2.1-3; 2 ТЕО 3-2.2-3];

 – уміє виготовляти вироби технікою витинанки [2 ТЕО 3-2.1-3; 
2 ТЕО 3-2.2-3]; 

 – має навички виготовлення витинанок [2 ТЕО 3-2.1-3; 2 ТЕО 
3-2.2-3].

Вулиця, 
на якій  

розташо-
вана наша 

школа. 
Літопис 
школи

22

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розповідає про ремісничі професії і народних майстрів; 
 – застосовує фактичний зміст (хто? що? де? коли?) для пере-

творення усної інформації [2 МОВ 1-1.2-1]; 
 – добирає ілюстрації, створює карту пам’яті [2 МОВ 1-1.2-2];
 – зображує інформацію схемами з допомогою вчителя/вчи-

тельки [2 МОВ 1-1.2-3]; 
 – виділяє ключові слова і фрази в усному висловлюванні [2 

МОВ 1-1.4-1]; 
 – робить припущення на основі власного досвіду [2 МОВ 

1-1.4-3]; 
 – висловлює думку про те, що подобається в почутому, а що ні 

[2 МОВ 1-1.5-1];
 – поповнює словниковий запас [2 МОВ 1-1.7-3]; 
 – обмінюється короткими письмовими повідомленнями [2 

МОВ 3-3.1-1].
Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – переконується в достовірності обчислення, здійснивши пе-
ревірку зручним для себе способом, робить відповідний ви-
сновок [2 МАО 2-1.3-2]; 

 – застосовує досвід математичної діяльності для пізнання на-
вколишнього світу [2 МАО 2-3.1-1]; 

 – критично оцінює дані, процес та результат розв’язання прак-
тичних задач [2 МАО 2-3.2-1].

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – досліджує властивості глини, використовуючи надані при-
лади [2 ПРО 1-4.3-1; 2 ПРО 1-2.2-2; 2 ПРО 1-1.3-2]; 

 – використовує інформацію з різних джерел про різноманіт-
тя ресурсів, з яких виготовляють керамічні вироби [2 ПРО 
3-3.3-3]; 

Ремесла, 
які були 

розвинені 
в нашому 

краї. 
Гончарне  
мистецтво

23
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 – розвиває уміння раціонально поводитись як споживач [2 
ПРО 2-3.4-2]; 

 – розповідає на основі інформації з різних джерел про викори-
стання глини людиною (кераміка, будівельні матеріали, спо-
руди) та тваринами у природному довкіллі (житло тварин, 
птахів) [2 ПРО 1-4.2-1];

 – розрізняє об’єкти, які випромінюють світло, прозорі та не-
прозорі об’єкти [2 ПРО 1-1.5-10].

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

 – виявляє зацікавленість в опануванні якоїсь ремісничої про-
фесії [2 СЗО 3-4.6-6]; 

 – з повагою ставиться до ремісничих професій і народних май-
стрів, цінує їхню працю [2 СЗО 3-4.6-6];

 – розмірковує над тим, як опанування ремеслом може допо-
могти отримати прибуток [2 СЗО 3-4.5-3]; 

 – переконується на власному досвіді, що спільна мета та співп-
раця об’єднують людей [2 СЗО 3-4.7-2].

Громадянська та історична освітня  галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розповідає про Україну і ремесла, що були найпоширеніші в 
краї [2 ГІО 5-8.3-1]; 

 – розмірковує про важливість відродження та збереження тра-
диційних ремесел свого регіону [2 ГІО 2-1.3-3]; 

 – зіставляє та розрізняє вироби, виготовлені давніми і сучас-
ними майстрами [2 ГІО 2-3.1-1]; 

 – привчається працювати самостійно і в групі [2 ГІО 2-2.3-2].
Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – описує, спираючись на запитання дорослих, чого хотів(-ла) 
досягти [2 ТЕО 2-1.5-2]; 

 – спільно з дорослими розраховує приблизну кількість необ-
хідних матеріалів для виконання простого завдання [2 ТЕО 
4-3.1-1]; 

 – самостійно робить припущення про потрібну кількість 
матеріалів для виконання простого завдання [2 ТЕО 4-3.1-
2]; 

 – зіставляє та розрізняє вироби, виготовлені традиційними та 
сучасними ремеслами (гончарство, ткацтво, витинанка, різь-
блення та інше) [2 ТЕО 3-2.2-1]; 

 – самостійно чи з допомогою дорослих демонструє результати 
власної діяльності [2 ТЕО 2-1.5-1]; 

 – добирає конструкційні матеріали відповідно до їхніх власти-
востей для виготовлення виробу: папір, пластилін, полімер-
на глина чи солоне тісто, тканина, нитки; неткані, природні 
та інші матеріали [2 ТЕО 1-1.3-2].

Ремесла, 
які були 

розвинені 
в нашому 

краї. 
Гончарне  
мистецтво

23
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Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – уважно сприймає усні репліки й доречно реагує на усну ін-
формацію в діалозі (погоджується або не погоджується, ви-
конує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до ін-
струкції) [2 МОВ 1-1.1-1]; 

 – перепитує співрозмовника для уточнення почутої інформа-
ції [2 МОВ 1-1.1-2]; 

 – передає інформацію в таблицях, схемах із допомогою вчите-
ля/вчительки [2 МОВ 1-1.2-3]; 

 – підтримує й ініціює діалог на теми, які викликають зацікав-
лення [2 МОВ 1-1.6-1]; 

 – спостерігає за діалогом, у якому висловлюються різні погля-
ди на предмет обговорення, підтримує одну з точок зору [2 
МОВ 1-1.6-2]; 

 – пояснює значущість уважного ставлення до інших та потре-
бу подивитися на річ по-різному [2 МОВ 1-1.6-3]; 

 – поповнює власний словниковий запас [2 МОВ 1-1.7-3]; 
 – пояснює значення природних ресурсів для людини [2 МОВ 

1-1.7-2; 2 МОВ 1-1.6-5]; 
 – розповідає про природні ресурси рідного краю [2 МОВ 

1-1.6-4].
Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – переконується в достовірності обчислення, здійснивши пе-
ревірку зручним для себе способом, робить відповідний ви-
сновок [2 МАО 2-1.3-2]; 

 – визначає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на 
конкретне запитання [2 МАО 2-2.3-1].

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – ознайомлюється з інформацією про природні ресурси і ко-
рисні копалини, а також із деякими професіями людей, які їх 
знаходять, видобувають та використовують [2 ПРО 1-4.3-1]; 

 – порівнює запропоновані корисні копалини за певними озна-
ками [2 ПРО 3-3.3-1]; 

 – створює розповідь про природні ресурси регіону [2 ПРО 1-2.1-
1; 2 ПРО 2-3.1-3]; 

 – пояснює користь для людини природних ресурсів  [2 ПРО 
2-3.4-1]; 

 – розрізняє складники ґрунту (пісок, глину, каміння тощо) [2 
ПРО 1-1.5-4]; 

 – розглядає та досліджує звичайні побутові предмети та ви-
словлює припущення щодо матеріалів і відповідних природ-
них ресурсів, з яких вони виготовлені [2 ПРО 3-3.3-3]; 

 – прогнозує, як можна було б ефективно використовувати та за-
ощаджувати природні ресурси свого регіону [2 ПРО 2-3.4-1]; 

Природні 
ресурси. 

Їхній 
вплив 
на ді-

яльність 
людини

24
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 – розмірковує про відповідальність людини перед природою, 
ті чесноти, що допомагають людині не нищити природні ре-
сурси через жадібність чи жорстокість [2 ПРО 2-3.2-5]; 

 – переконує в необхідності раціонального використання при-
родних ресурсів та важливості збереження природи для 
майбутніх поколінь [2 ПРО 2-3.4-1]; 

 – намагається дотримуватися правил природоохоронної пове-
дінки і дбайливо ставиться до навколишнього природного 
середовища [2 ПРО 2-3.2-8].

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

 – пояснює, для чого використовуються корисні копалини регі-
ону [2 СЗО 3-4.3-1];

 – розмірковує про відповідальність людини щодо природи, 
про чесноти, які допомагають людині не нищити природні 
ресурси через жадібність чи жорстокість [2 СЗО 3-1.4-4]; 

 – пояснює правила ощадного використання природних ресур-
сів (наприклад, збирання та утилізації сміття, зокрема хар-
чових відходів, збереження водних ресурсів) [2 СЗО 3-1.4-5].

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розпитує старших людей про минуле [2 ГІО 2-3.1-2]; 
 – пояснює, чому природа важлива для людини [2 ГІО 3-2.2-1];
 – визначає, що дає природа людині [2 ГІО 3-2.2-2]; 
 – прогнозує, як можна було б ефективно використовувати та за-

ощаджувати природні ресурси свого регіону [2 ГІО 3-2.2-4]; 
 – розмірковує про відповідальність людини щодо природи [2 

ГІО 1-6.1-1]; 
 – пояснює, які чесноти допомагають людині не нищити при-

родні ресурси [2 ГІО 1-4.2-2]; 
 – розуміє важливість збереження природи [2 ГІО 3-2.2-4]; 
 – намагається дотримуватися правил природоохоронної пове-

дінки і дбайливо ставитися до навколишнього природного 
середовища [2 ГІО 3-2.2-4].

Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – бере до уваги необхідність економного використання кон-
струкційних матеріалів [2 ТЕО 4-3.1-1]; 

 – самостійно чи під керівництвом дорослих створює виріб, 
повторно використовуючи матеріали (вироби з пластику, па-
перу, тканини, фольги та інше) [2 ТЕО 2-3.2-2];

 – аргументує доцільність вторинного використання матеріа-
лів та використовує їх для виготовлення виробів самостійно 
чи з допомогою дорослих [2 ТЕО 2-3.2-3]; 

 – задумує конструкцію виробу та конструює його з елементів 
конструкторів або інших готових елементів (коробок, банок, 
пластикових пляшок тощо) [2 ТЕО 1-1.4-2].

Природні 
ресурси. 

Їхній 
вплив 
на ді-

яльність 
людини

24

Результати навчання і пропонований зміст
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Культура добросусідства Освітня програма для 1–2 класів (І цикл)

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:
 – сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в ді-

алозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у від-
повідь на прохання чи відповідно до інструкції) [2 МОВ 1-1.1-1];

 – малює або добирає ілюстрації до почутого [2 МОВ 1-1.2-2]; 
 – створює власне висловлювання про ліс на основі вражень від 

поезії [2 МОВ 1-1.2-1];
 – інтонаційно виділяє ключові слова і фрази у власному усно-

му висловлюванні [2 МОВ 1-1.4-2]; 
 – ділиться тим, що його/її вразило, схвилювало; розповідає 

про події із власного життя, правильно вимовляючи й наго-
лошуючи загальновживані слова [2 МОВ 1-1.6-4]; 

 – створює невеликі висловлення на добре відому тему з різною ме-
тою спілкування; записує їх розбірливо від руки [2 МОВ 3-3.1-3].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – зіставляє одержаний результат лічби об’єктів із прогнозова-
ним [2 МАО 1-3.3-1];

 – робить висновок про достовірність передбаченого результа-
ту [2МАО 1-3.3-5]; 

 – розпізнає серед ситуацій зі свого життя ті, що потребують 
перелічування об’єктів, вимірювання величин, обчислення 
[2 МАО 1-1.1-2].

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – ознайомлюється з «поверхами» лісу, встановлює відповід-
ність між рослинами, які до них належать [2 ПРО 1-1.1-3; 2 
ПРО 1-1.2-1]; 

 – пояснює значення сонячного світла для живих організмів [2 
ПРО 2-3.1-12];

 – розрізняє листяні і хвойні дерева [2 ПРО 1-4.3-5]; 
 – складає ланцюги живлення за зразком [2 ПРО 1-4.1-1]; 
 – пояснює важливість піклування людини про довкілля, зо-

крема про ліс [2 ПРО 2-3.4-1]; 
 – розрізняє дерева, кущі, трав’янисті рослини [2 ПРО 1-4.3-4];
 – розраховує тривалість розкладання предметів, залишених 

людиною в лісі [2 ПРО 2-3.2-7]; 
 – дотримується правил безпечної поведінки в лісі, біля водойм 

і пояснює ці правила іншим [2 ПРО 2-3.2-1]; 
 – розповідає про можливі загрози з боку тварин (небезпечних і 

хворих тварин), рослин (отруйних частин рослин) та грибів (от-
руйних грибів), пояснює, як діяти в разі загрози [2 ПРО 2-3.1-13].

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

 – пояснює, як правила та дотримання їх впливають на безпеку 
в довкіллі, зокрема в лісі [2 СЗО 1-2.4-2]; 

Ліс – бага-
топоверхо-
вий буди-
нок. Ліс 
у житті 
людини

25–26



99

Культура добросусідства

 – пояснює, чи може людина обійтися без лісу, а ліс – без неї [2 
СЗО 3-2.2-7]; 

 – демонструє дії, спрямовані на подолання страху [2 СЗО 
2-2.3-4];

 – засвоює правила поведінки в лісі в процесі гри [2 СЗО 1-2.4-2].
Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розмірковує про відповідальність людини перед природою 
[2 ГІО 3-2.2-1]; 

 – пояснює, які чесноти допомагають людині не нищити ліс [2 
ГІО 3-2.2-4].

Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розпізнає конструкційні матеріали візуально та на дотик [2 
ТЕО 1-1.3-1]; 

 – спільно з дорослими розраховує приблизну кількість необхідних 
матеріалів для виконання простого завдання [2 ТЕО 4-3.1-1]; 

 – самостійно робить припущення про потрібну кількість ма-
теріалів для виконання простого завдання [2 ТЕО 4-3.1-2]; 

 – має загальні уявлення про комбінування природних і плас-
тичних матеріалів у виробах [2 ТЕО 1-1.3-1];

 – добирає матеріали, інструменти, пристосування, необхідні 
для виготовлення виробів із природних та пластичних ма-
теріалів [2 ТЕО 1-1.3-2]; 

 – розкриває послідовність дій під час виготовлення виробів із 
природних і пластичних матеріалів [2 ТЕО 1-1.4-7]; 

 – уміє виготовляти вироби з природних та пластичних мате-
ріалів [2 ТЕО 1-1.4-4].

Ліс – бага-
топоверхо-
вий буди-
нок. Ліс 
у житті 
людини

25–26

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – сприймає усну інформацію; ставить запитання за змістом 
почутого [2 МОВ 1-1.1-1]; 

 – розповідає про результати спостережень у довкіллі [2 МОВ 1-1.2-1];
 – повідомляє про лікарські рослини своєї місцевості [2 МОВ 1-1.2-1]; 
 – передає інтонаційно настрій персонажів під час інсценізації 

[2 МОВ 2-2.1-2]; 
 – записує від руки короткі власні висловлювання [2 МОВ 3-3.1-3]; 
 – малює ілюстрації до прочитаного тексту [2 МОВ 1-1.2-2]; 
 – розповідає про те, що зацікавило в усному повідомленні [2 

МОВ 1-1.3-1]; 
 – ставить запитання до змісту прочитаного тексту [2 МОВ 

1-1.3-2]; 
 – обирає та обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила 

[2 МОВ 1-1.3-3];
 – на основі власного досвіду обирає інформацію, яка зацікави-

ла [2 МОВ 1-1.3-3]; 
 – висловлює власні уподобання щодо певної ситуації [2 МОВ 

2-2.4-4].

Що дають 
рослини 
людині.
«Зелена 
аптека» 

в нашому 
регіоні

27–28

Результати навчання і пропонований зміст
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Культура добросусідства Освітня програма для 1–2 класів (І цикл)

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – визначає достовірність передбаченого результату; знайо-
миться з календарем збору лікарських рослин: які рослини 
ми збираємо восени, навесні, влітку [2 МАО 1-3.3-5]; 

 – моделює процеси і ситуації, розробляє стратегії (плани) дій 
для розв’язування різноманітних задач (обрахування необхід-
них ресурсів для екотеплиці на підвіконні) [2 МАО 4-4.6-3]; 

 – використовує календар для опису і розв’язання повсякден-
них проблем [2 МАО 3-4.7-8];

 – обирає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на 
конкретне запитання [2 МАО 2-2.3-1].

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:
 – здійснює пошук інформації про народну та ботанічну назви дея-

ких лікарських рослин і їхні корисні властивості [2 ПРО 1-2.1-1]; 
 – знає будову рослин, називає органи лікарських рослин [2 

ПРО 1-4.3-3];
 – розмірковує, що дають рослини людині, як рослини і люди-

на пов’язані у «вічному колі життя» [2 ПРО 1-1.5-1]; 
 – роздивляється малюнки поширених лікарських рослин та 

розрізняє їх за певними ознаками [2 ПРО 2-3.1-3];
 –  виділяє з-поміж запропонованих лікарських рослин ті, які 

ростуть у його/її населеному пункті [2 ПРО 2-3.1-3]; 
 – вирізняє серед лікарських рослини ті, що занесені до Черво-

ної книги України [2 ПРО 2-3.4-2]; 
 – знайомиться з природоохоронними об’єктами свого краю [2 

ПРО 2-3.1-3]; 
 – проводить самостійно або в групі прості спостереження/до-

сліди [2 ПРО 1-1.4-1]; 
 – застосовує за потреби найпростіші матеріали та прилади [2 

ПРО 1-1.4-2].
Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:
 – розповідає про правила збору лікарських рослин, які є безпечни-

ми для здоров’я людини й не шкодять природі [2 СЗО 1-2.4-2]; 
 – дбає про власне здоров’я й збереження здоров’я інших лю-

дей, намагається дотримуватися здорового способу життя [2 
СЗО 2-3.4-1; 2 СЗО 2-3.4-2]; 

 – долучається до створення проєкту «Зелена аптека» та його 
презентації [2 СЗО 3-4.6-4].

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – пояснює, як змінюється людина впродовж життя [2 ГІО 
1-1.2-2];

 – дотримується правил безпечної поведінки в довкіллі [2 ГІО 
2-2.3-1; 2 ГІО 2-2.3-2];

 – описує, як змінюються умови життя людини [2 ГІО 2-1.3-3].

Що дають 
рослини 
людині.
«Зелена 
аптека» 

в нашому 
регіоні

27–28
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Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розпізнає конструкційні матеріали візуально та на дотик [2 
ТЕО 1-1.3-1]; 

 – спільно з дорослими розраховує приблизну кількість необхідних 
матеріалів для виконання простого завдання [2 ТЕО 4-3.1-1]; 

 – самостійно робить припущення про потрібну кількість ма-
теріалів для виконання простого завдання [2 ТЕО 4-3.1-2];

 –  організовує безпечне робоче місце з допомогою дорослих [2 
ТЕО 2-4.3-2];

 – набуває практичних навичок приготування відварів з лікар-
ських трав, дотримуючись техніки безпеки [2 ТЕО 2-1.2-1].

Що дають 
рослини 
людині.
«Зелена 
аптека» 

в нашому 
регіоні

27–28

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – уважно сприймає усні репліки й доречно реагує на усну ін-
формацію в діалозі (погоджується або не погоджується, ви-
конує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до ін-
струкції) [2 МОВ 1-1.1-1]; 

 – малює або добирає ілюстрації, створює мапу думок до почу-
того [2 МОВ 1-1.2-2]; 

 – передає інформацію в таблицях, схемах із допомогою вчите-
ля/вчительки [2 МОВ 1-1.2-3]; 

 – розпізнає ключові слова і фрази в усному висловлюванні [2 
МОВ 1-1.4-1]; 

 – виділяє голосом ключові слова і фрази у власному усному 
висловлюванні [2 МОВ 1-1.4-2]; 

 – розповідає про те, що його/її вразило, схвилювало; розпові-
дає про події із власного життя, правильно вимовляючи й 
наголошуючи загальновживані слова [2 МОВ 1-1.6-4]; 

 – створює невеликі висловлення на добре відому тему з різною ме-
тою спілкування; записує їх розбірливо від руки [2 МОВ 3-3.1-3]; 

 – створює прості аудіальні медіапродукти (презентує робо-
ту групи, робить оголошення зі сцени, повідомляє новини 
через гучномовець тощо) з допомогою вчителя/вчительки, 
зважаючи на мету й аудиторію [2 МОВ 4-1.6-6]; 

 – створює прості візуальні медіапродукти (фото, листівка, ко-
мікс, книжечка, стіннівка, колаж тощо) з допомогою вчителя/
вчительки, зважаючи на мету й аудиторію [2 МОВ 4-1.6-7].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – знаходить необхідні (суттєві) дані для виконання завдання 
[2 МАО 2-3.1-1]; 

 – розуміє, що для відповіді на запитання може бракувати чис-
лових даних [2 МАО 2-3.1-2]; 

 – вираховує вартість неекономного використання водних ре-
сурсів та електроенергії в родині [2 МАО 2-3.2-2]; 

 – співвідносить реальні об’єкти з моделями [2 МАО 4-4.6-3].

Ресурси 
і  скарби 
навколо 

тебе

29–30

Результати навчання і пропонований зміст
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Культура добросусідства Освітня програма для 1–2 класів (І цикл)

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – спостерігає за добовими та сезонними змінами у природі на-
весні [2 ПРО 2-3.1-4]; 

 – розмірковує над тим, які дарунки природи є відновлювани-
ми й невідновлюваними, про право людини на використан-
ня ресурсів та відповідальність і обов’язок людини дбайливо 
ставитися до них [2 ПРО 2-3.4-1]; 

 – наводить приклади ощадливого використання природних 
ресурсів та альтернативних підходів [2 ПРО 2-3.2-5];

 – розповідає про власне ставлення до матеріальних ресурсів, 
якими він/вона користується в класі і вдома [2 ПРО 2-3.2-7]; 

 – опрацьовує приклади використання води, електроенергії, 
свідомого ставлення до переробки сміття у власній родині 
(аналіз конкретних прикладів та показників, виявлення вда-
лих і невдалих підходів) [2 ПРО 2-3.2-8]; 

 – сортує сміття (папір, пластик, скло, метал) [2 ПРО 2-3.2-6];
 – дотримується правил поведінки в природі [2 ПРО 2-3.2-1].

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

 – розмірковує над вибором перспективи витрачання та заоща-
дження, вчиться протистояти щоденним спокусам та дося-
гати кінцевої мети [2 СЗО 3-4.3-1]; 

 – ініціює пропозиції ощадного використання природних ре-
сурсів у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо) 
[2 СЗО 3-1.4-5]; 

 – замислюється над цінністю інформації як ресурсу, над шко-
дою, якої завдає неправдива інформація, над необхідністю 
критичного ставлення до інформації [2 СЗО 2-4.4-2]; 

 – пояснює, як правила та їхнє дотримання впливають на без-
пеку в довкіллі, зокрема вдома, у школі [2 СЗО 1-6.1-3].

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:
 – пояснює, як змінюється людина впродовж життя [2 ГІО 1-1.2-2]; 
 – розмірковує про місце людини у світі з погляду унікального 

ресурсу, який здатний на самовдосконалення, відновлення, 
розвиток, мислення, дослідження [2 ГІО 1-6.1-3]; 

 – надає допомогу тим, хто її потребує [2 ГІО 2-7.2-3]. 
Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розпізнає конструкційні матеріали візуально та на дотик [2 
ТЕО 1-1.3-1];

 – спільно з дорослими розраховує приблизну кількість необхідних 
матеріалів для виконання простого завдання [2 ТЕО 4-3.1-1]; 

 – самостійно робить припущення про потрібну кількість ма-
теріалів для виконання простого завдання [2 ТЕО 4-3.1-2]; 

 – бере до уваги необхідність економного використання кон-
струкційних матеріалів [2 ТЕО 2-3.2-1];

 – самостійно чи під керівництвом дорослих створює виріб, 
повторно використовуючи матеріали (вироби з пластику, па-
перу, тканини, фольги та інше) [2 ТЕО 2-3.2-2].

Ресурси 
і  скарби 
навколо 

тебе

29–30
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Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію 
в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні 
дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції) [2 
МОВ 1-1.1-1]; 

 – ставить запитання співрозмовнику для уточнення почутої 
інформації [2 МОВ 1-1.3-2]; 

 – підтримує й ініціює діалог на теми, які викликають зацікав-
лення [2 МОВ 1-1.1-2];

 – спостерігає за діалогом, де висловлюються різні погляди на 
предмет обговорення, підтримує одну з точок зору [2 МОВ 
1-1.6-2]; 

 – пояснює значущість уважного ставлення до інших та потре-
бу подивитися на річ по-різному [2 МОВ 1-1.6-3]; 

 – поповнює власний словниковий запас [2 МОВ 1-1.7-3]; 
 – наводить приклади ощадливого використання природних 

ресурсів  [2 МОВ 1-1.6-5]; 
 – розповідає про власне ставлення до матеріальних ресурсів [2 

МОВ 1-1.8-1].
Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розв’язує проблемні ситуації зі свого життя, що містять гру-
пи пов’язаних між собою величин (довжини, маси, темпера-
тури, часу, об’єму) [2 МАО 3-1.2-1];

 – вираховує вартість економного використання водних ресур-
сів та електроенергії в родині [2 МАО 5-1.2-8]; 

 – розрізняє номінали купюр національної валюти України, 
зображення на купюрах [2 МАО 3-1.2-2]; 

 – проводить дослід щодо вимірювання витрат власного часу 
та усвідомлення поточних завдань [2 МАО 3-1.2-5];

 – критично оцінює дані, процес та результат розв’язання прак-
тичних задач [2 МАО 5-1.2-9].

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – знає, які природні ресурси є відновлюваними й невідновлю-
ваними, про обов’язок і відповідальність людини, дбайливо 
ставиться до них [2 ПРО 1-4.2-1]; 

 – знає про економне використання води, електроенергії, сві-
доме сортування сміття в побуті, наводить приклади [2 ПРО 
2-3.4-1]; 

 – розповідає про власне ставлення до матеріальних ресурсів, 
якими він/вона користується в класі і вдома [2 ПРО 2-3.2-8]; 

 – пояснює, як бережливе ставлення до їжі, одягу, книжок, 
предметів побуту зберігає природу [2 ПРО 2-3.4-2];

 – розмірковує над вибором перспективи заощадження при-
родних ресурсів у своїй місцевості [2 ПРО 2-3.4-1]. 

Ресурси: 
цінні 

і безцінні

31–32

Результати навчання і пропонований зміст



104

Культура добросусідства Освітня програма для 1–2 класів (І цикл)

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

 – розмірковує над вибором перспективи витрачання та заоща-
дження, вчиться протистояти щоденним спокусам та дося-
гати кінцевої мети [2 СЗО 3-1.4-5]; 

 – розуміє, що власність кожної людини є недоторканною [2 
СЗО 3-1.4-10];

 – практикує свідоме ставлення до грошей [2 СЗО 3-4.5-3]; 
 – планує витрати кишенькових грошей [2 СЗО 3-4.5-5];
 – використовує раціонально кишенькові гроші [2 СЗО 3-2.3-6];
 – має уявлення про права споживача і правила безпечної по-

купки [2 СЗО 3-4.5-4]; 
 – дискутує, який з ресурсів є найціннішим, обговорює поняття 

«час», «вичерпність», а також відчуття часу з різними людь-
ми [2 СЗО 3-2.3-5];

 – дотримується оптимального режиму дня [2 СЗО 3-4.1-5].
Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розмірковує над вартістю матеріальних та нематеріальних 
ресурсів [2 ГІО 3-2.2-1];  

 – вчиться впорядковувати власні справи [2 ГІО 1-1.1-1].
Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – бере до уваги необхідність економного використання кон-
струкційних матеріалів [2 ТЕО 2-3.2-1]; 

 – самостійно чи під керівництвом дорослих створює виріб, 
повторно використовуючи матеріали (вироби з пластику, па-
перу, тканини, фольги та інше) [2 ТЕО 2-3.2-2];

 – аргументує доцільність вторинного використання матеріа-
лів та використовує їх для виготовлення виробів самостійно 
чи з допомогою дорослих [2 ТЕО 2-3.2-3]; 

 – задумує конструкцію виробу та конструює його з елементів 
конструкторів або інших готових елементів (коробки, банки, 
пластикові пляшки тощо) [2 ТЕО 1-1.4-2].

Ресурси: 
цінні 

і безцінні

31–32

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила [2 МОВ 
1-1.5-1]; 

 – поповнює власний словниковий запас [2 МОВ 1-1.7-3];
 – знаходить у висловленні і пояснює роль синонімів, антоні-

мів, багатозначних слів, споріднених слів [2 МОВ 5-4.1-4];  
 – створює невеликі висловлювання на добре відому тему з 

різною метою спілкування; записує їх розбірливо від руки [2 
МОВ 3-3.1-3];  

 – записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьова-
них правил щодо оформлення речення на письмі, а також 
слів, які пишуться так, як вимовляються  [2 МОВ 3-3.1-4];  

Плануємо 
своє до-
звілля. 

Екскурсія 
до музею

33
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 – удосконалює з допомогою вчителя/вчительки власний 
текст (лексика, будова речення, форми слова) [2 МОВ 5-4.2-
2];  

 – висловлює власні думки і почуття з приводу прочитаних 
простих медіатекстів (світлини, музейні експонати тощо) 
[2 МОВ 4-1.5-5]; 

 – передає своє враження від побаченого в малюнках [2 МОВ 
1-1.8-1]; 

 – створює в групі афішу, реквізит, костюми, маски, декорації 
[2 МОВ 6-3.1-6].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – позначає час на зображенні/макеті циферблата годинника 
зі стрілками [2 МАО 3-4.7-7];

 – використовує календар для опису і розв’язання повсякден-
них проблем [2 МАО 3-4.7-8];  

 – розпізнає серед ситуацій зі свого життя ті, що потребують 
перелічування об’єктів, обчислення [2 МАО 3-1.2-1].

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – ознайомлюється з інформацією про музеї природи та місця 
відпочинку свого краю [2 ПРО 1-2.1-2]; 

 – дотримується правил поведінки в музеї природи та місцях 
відпочинку на природі [2 ПРО 1-4.2-1]; 

 – бережливо ставиться до експонатів музею природи як до 
культурного надбання своєї громади, країни, людства [4 
ПРО 1-4.1-2]. 

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

 – дотримується правил поведінки в музеї, місцях відпочинку 
[2 СЗО 2-4.6-2]; 

 – перевіряє власний рівень володіння правилами поведінки 
в музеї [2 СЗО 2-1.4-3]; 

 – ділиться враженнями від побаченого і почутого в музеї, під 
час відпочинку [2 СЗО 3-4.4-5];

 – ініціює спільні справи, ігри, розваги [2 СЗО 3-4.7-2]; 
 – визначає місця, де можна безпечно відпочити [2 СЗО 

1-4.2-2].
Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – пояснює, що таке музей, розповідає навіщо ходять до музе-
їв [2 ГІО 3-2.3-3]; 

 – здійснює пошук разом з дорослими цікавої інформації 
про відомі музеї світу, України, області, свого міста [2 
ГІО 5-8.3-1]; 

 – ставиться з повагою до праці музейних працівників, музей-
них експонатів [2 ГІО 2-6.2-1].

Плануємо 
своє до-
звілля. 

Екскурсія 
до музею

33

Результати навчання і пропонований зміст
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Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:
 – має загальні уявлення про застосування ниток [2 ТЕО 1-2.1-1]; 
 – називає види ниток [2 ТЕО 1-1.3-4]; 
 – розкриває послідовність дій під час виготовлення аплікацій 

із засипанням малюнка нитками [2 ТЕО 1-1.4-7]; 
 – називає інструменти для виготовлення аплікацій з ниток і 

правила безпечної роботи з ними [2 ТЕО 2-4.3-1]; 
 – уміє виготовляти аплікації з використанням ниток [2 ТЕО 

1-1.4-5].

Плануємо 
своє до-
звілля. 

Екскурсія 
до музею

33

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:
 – обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила [2 МОВ 1-1.3-3]; 
 – поповнює власний словниковий запас [2 МОВ 1-1.7-3]; 
 – створює невеликі висловлювання на добре відому тему з різною 

метою спілкування; записує їх розбірливо від руки [2 МОВ 3-3.1-3]; 
 – записує окремі слова та речення, дотримуючись правил 

оформлення речення на письмі та використовуючи слова, 
які пишуться так, як вимовляються [2 МОВ 3-3.1-4]; 

 – удосконалює з допомогою вчителя/вчительки власний текст 
(лексика, будова речення, форми слова) [2 МОВ 3-3.3-3].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – порівнює і впорядковує об’єкти навколишнього світу за одні-
єю або кількома ознаками [2 МАО 1-4.1-2]; 

 – конструює площинні та об’ємні фігури з підручного матеріалу, 
створює макети реальних та уявних об’єктів [2 МАО 4-4.6-2].

Природнича освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – ознайомлюється з інформацією про професію ландшафтного 
архітектора/дизайнера [4 ПРО 1-4.1-2].

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

 – розрізняє різні професії та пояснює важливість навчання для 
їхнього опанування [2 СЗО 3-4.6-6];

 – цінує підтримку своїх однокласників та однокласниць, 
вчиться виражати свої емоції й дякувати / сприймати подя-
ки за це [2 СЗО 3-4.4-6]; 

 – оцінює результати своєї праці впродовж року та планує пер-
спективи на літо [2 СЗО 3-4.6-4].

Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розповідає про свої уподобання [2 ГІО 2-5.1-1]; 
 – встановлює разом із сусідом/сусідкою по парті послідовність 

дій архітектора [2 ГІО 2-7.2-3]; 
 – визначає окремі зміни в ландшафті/краєвиді, пов’язані з ді-

ями людей [2 ГІО 3-2.3-3]; 

Ми – ар-
хітектори 
свого май-
бутнього. 
Будуємо 

місто мрії

34
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 – бере участь у мистецьких акціях [2 ГІО 3-7.1-6].
Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розуміє необхідність економного використання конструкцій-
них матеріалів [2 ТЕО 2-3.2-1]; 

 – створює виріб за власним задумом самостійно чи з допомо-
гою дорослих, використовуючи папір, картон, нитки, нетка-
ні чи природні матеріали (предметні та сюжетні аплікації з 
природного матеріалу, нескладні сюжетні композиції, виро-
би технікою оригамі, макети виробів зі штучних матеріалів 
та картону, вироби об’ємної форми з паперу) [2 ТЕО 1-1.4-4]; 

 – розміщує елементи виробу на площині [2 ТЕО 1-1.4-6].

Ми – ар-
хітектори 
свого май-
бутнього. 
Будуємо 

місто мрії

34

Мовно-літературна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – визначає тему і головну думку простих візуальних медіатек-
стів [2 МОВ 4-1.4-7]; 

 – обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила [2 МОВ 
1-1.3-1]; 

 – поповнює власний словниковий запас [2 МОВ 1-1.7-3];
 – знаходить у висловленні і пояснює роль синонімів, антоні-

мів, багатозначних слів, споріднених слів [4 МОВ 5-4.1-7]; 
 – створює невеликі висловлювання на добре відому тему з різною 

метою спілкування; записує їх розбірливо від руки [2 МОВ 3-3.1-3]; 
 – записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих 

правил оформлення речення на письмі та використовуючи сло-
ва, які пишуться так, як вимовляються [2 МОВ 3-3.1-4]; 

 – удосконалює з допомогою вчителя/вчительки власний текст 
(лексика, будова речення, форми слова) [2 МОВ 3-3.3-3]; 

 – створює в групі афішу, реквізит, костюми, маски, декорації 
[2 МОВ 6-3.1-6];  

 – обговорює враження від драматизації з позиції глядача, зо-
середжуючи увагу на тому, наскільки обрані інтонації відпо-
відають ролі [2 МОВ 6-1.6-7]; 

 – ділиться театральним досвідом та описує власні почуття [2 
МОВ 6-1.6-8];

 – доречно використовує голос і мову тіла (міміку, жести, рухи), 
тематичну групу слів «театр» для відтворення емоцій персо-
нажів казок, байок тощо [2 МОВ 6-2.3-3]; 

 – творить власні художні тексти малих жанрів (загадки, лі-
чилки, мирилки тощо) на основі відомих [2 МОВ 2-2.2-9]; 

 – створює прості тексти за допомогою цифрових пристроїв (пи-
тання, вибачення, подяка, побажання, прохання, поздоровлен-
ня, запрошення, порада, згода, відмова тощо) [2 МОВ 3-3.2-1].

Математична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – порівнює і впорядковує об’єкти навколишнього світу за одні-
єю або кількома ознаками [2 МАО 1-4.1-2];

 – конструює площинні та об’ємні фігури з підручного матеріалу, 
створює макети реальних та уявних об’єктів [2 ПРО 4-4.6-2].

Знаю. 
Можу. 

Хочу! Під-
биваємо 
підсумки 

навчання в 
1–2 класах

35

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

 – називає пори року та відповідні їм місяці, готується до сезон-
них спостережень влітку [2 ПРО 2-3.1-5]; 

 – фіксує здобуту інформацію різноманітними способами [2 
ПРО 1-2.2-1]; 

 – використовує інформацію з відомих та запропонованих ін-
шими джерел (книги, фільми тощо) [2 ПРО 1-2.1-1]; 

 – визначає, якої інформації не вистачає для дослідження  
[2 ПРО 1-2.1-3]; 

 – знає про необхідність догляду за кімнатними рослинами та 
тваринами живого куточка влітку [2 ПРО 2-3.2-4]; 

 – дотримується правил безпечної поведінки у природному до-
вкіллі влітку та пояснює їх іншим [2 ПРО 2-3.2-1].

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

 – відзначає певні досягнення своїх друзів/подруг за минулий 
рік та створює для них нагороду [2 СЗО 3-4.7-1]; 

 – цінує підтримку своїх однокласників, вчиться виражати свої 
емоції й дякувати / сприймати подяки за це [2 СЗО 3-4.7-3]; 

 – оволодіває навичками позитивної самооцінки [2 СЗО 3-4.6-3];
 –  пояснює важливість дотримання правил безпечного відпо-

чинку влітку для свого життя та здоров’я [2 СЗО 1-2.1-1]; 
 – планує разом з дорослими свій відпочинок влітку [2 СЗО 

1-4.2-2].
Громадянська та історична освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – домовляється з однокласниками про дотримання правил 
поведінки на літніх канікулах, пояснює їхню важливість [2 
ГІО 2-2.3-2]; 

 – пропонує корисні завдання для однокласників на літні кані-
кули [2 ГІО 2-7.2-4].

Технологічна освітня галузь
Здобувач/здобувачка освіти:

 – розуміє необхідність економного використання конструкцій-
них матеріалів [2 ТЕО 2-3.2-1]; 

 – створює виріб за власним задумом самостійно чи з допомо-
гою дорослих, використовуючи папір, картон, нитки, нетка-
ні чи природні матеріали (предметні та сюжетні аплікації з 
природного матеріалу, нескладні сюжетні композиції, виро-
би технікою оригамі, макети виробів зі штучних матеріалів 
та картону, вироби об’ємної форми з паперу) [2 ТЕО 1-1.4-4];  

 – володіє навичками співпраці в парі, групі та колективі [2 
ТЕО 2-1.5-1].

Знаю. 
Можу. 

Хочу! Під-
биваємо 
підсумки 

навчання в 
1–2 класах

35
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Модельна навчальна програма 
інтегрованого курсу 

«Культура добросусідства:  
я досліджую світ»

(1 клас)
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Культура добросусідства Модельна навчальна програма (1 клас)

КУЛЬТУРА ДОБРОСУСІДСТВА
1 клас

Цикл: 1 Кількість годин: 7 Освітні галузі: 
Мовно-літературна
Математична
Природнича
Соціальна та здоров’язбережувальна
Громадянська та історична
Технологічна

Інтегрована тема: Я І МОЯ РОДИНА. НАШ КЛАС І ШКОЛА
Тиждень 1–2 (Подорож 1)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Хто я такий/така? Яка моя родина?
 – Кого називають сусідом/сусідкою? 
 – Для чого потрібні правила у школі?
 – Хто і що мене зустрічають по дорозі до школи?
 – Як супергерої йдуть до школи?

Пропонований зміст: 
МОВ Сприймання усної інформації. Створення усних монологічних висловлювань. Реплі-
ка в діалозі: звертання, привітання, знайомство тощо.
МАО Натуральні числа 1–10. Навчальні дослідження. Розміщення об’єктів на площині та у 
просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо).
ПРО Природа навколо мене. Як людина пізнає світ. Здогад (гіпотеза). Сонце – джерело 
світла і тепла. Утворення тіні від предметів. Сонячні зайчики.
СЗО Шкільні приміщення, їхнє розміщення та правила безпечної поведінки в них (клас, 
коридори, їдальня, спортзал, туалет тощо). Безпечна дорога до/зі школи.
ГІО Скільки нас у родині: склад, роль та місце кожного. Кого називають сусідом/сусідкою? 
Які існують правила? Чому люди дотримуються правил? 
ТЕО Моделювання, конструювання та виготовлення виробів із готових елементів дета-
лей конструктора за графічним зображенням, схемою та за власним задумом. Матеріали, 
інструменти та пристосування, необхідні для роботи. Використання зображення схем для 
послідовного виготовлення виробу з допомогою дорослих та самостійно.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – розповідає про свою сім’ю, родину, клас [2 МОВ 1-1.3-1]; 
 – розповідає, чому люди перебувають разом, взаємодіють [2 МОВ 1-1.3-1]; 
 – пояснює роль і значення доброго сусідства, співробітництва і до-

брозичливості в родині, у класі, у школі [2 МОВ 1-1.3-1]; 
 – сприймає усні репліки й адекватно реагує на усну інформацію в ді-

алозі [2 МОВ 1-1.1-1]; 
 – виявляє увагу до монологічного висловлювання [2 МОВ 1-1.1-3]; 
 – підтримує й ініціює діалог про права та обов’язки учнів та вчителя 

[2 МОВ 1-1.3-3]; 
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Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запи-
тання [2 МОВ 1-1.3-2]; 

 – висловлює думку про почуте [2 МОВ 1-1.6-5]; 
 – на основі тексту малює або добирає ілюстрації до змісту художньо-

го тексту [2 МОВ 2-2.6-1]; 
 – розповідає, які змістові осередки є в класній кімнаті, які приміщен-

ня є в шкільній будівлі [2 МОВ 1-1.3-1]; 
 – обмінюється короткими письмовими повідомленнями (напри-

клад, піктограми з правилами поведінки в класі, у школі, піктогра-
ми з правилами безпечної поведінки в приміщеннях школи (клас-
на кімната, їдальня, бібліотека тощо) [2 МОВ 3-3.1-1]; 

 – доречно застосовує графічні зображення смайлів [2 МОВ 3-3.2-2]; 
 – розповідає про свої враження від простих медіатекстів, від теми 

дня (мультфільму) [2 МОВ 1-1.8-1]; 
 – досліджує значення слів [2 МОВ 5-4.2-1].

Математична 
освітня галузь

 – лічить за правилами лічби об’єкти довкілля удома, у класі, у школі 
та навколо неї [2 МАО 1-4.2-1]; 

 – визначає числові дані (для відповіді на запитання) про кількісний 
склад сім’ї, класної спільноти [2 МАО 2-2.3-1]; 

 – здійснює перевірку лічби довільним способом [2 МАО 1-3.3-4]; 
 – оперує числами в межах 10, шукаючи номер кабінету в школі, номер 

квартири і будинку сім’ї, сусідів, родичів, знайомих [2 МАО 2-4.2-3]; 
 – уживає в мовленні порядкові числівники, встановлюючи порядко-

вий номер суб’єкта/об’єкта (учнів, меблів, кабінетів) стосовно іншо-
го [2 МАО 2-4.3-1]; 

 – встановлює відносне розміщення об’єктів на площині та у просторі 
класу та школи (лівіше, правіше, вище, нижче тощо) [2 МАО 4-4.4-1].

Природнича 
освітня галузь

 – розпізнає об’єкти довкілля у школі та навколо неї за певними 
властивостями [2 ПРО 1-4.3-1]; 

 – розуміє, що Сонце є джерелом світла і тепла [2 ПРО 1-4.3-2]; 
 – проводить (самостійно або в групі) прості спостереження [2 ПРО 

1-1.4-1];
 – спостерігає за рухом Сонця і пояснює, чому утворюється тінь [2 

ПРО 1-1.5-9]; 
 – описує (самостійно або з допомогою вчителя), як виникають «со-

нячні зайчики» [2 ПРО 1-1.5-8];
 – розрізняє об’єкти, які випромінюють світло, прозорі та непрозорі 

об’єкти [2 ПРО 1-1.5-10];
 – пояснює, що люди і тварини бачать і сприймають світ по-різному 

[2 ПРО 1-1.5-11].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – встановлює дружні стосунки з дітьми своєї та іншої статі, расової 
та культурної належності, з дітьми з інвалідністю [2 СЗО 2-1.4-1]; 

 – усвідомлює свої бажання й може про них розповісти [2 СЗО 2-4.4-1]; 
 – розрізняє родинні зв’язки, дружні, ділові стосунки [2 СЗО 2-4.4-4]; 
 – пояснює важливість навчання у школі для власного добробуту [2 

СЗО 3-4.1-3]; 

Інтегрована тема: Я і моя родина. Наш клас і школа
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Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – визначає, що може призвести до небезпеки в класі [2 СЗО 1-2.1-1]; 
 – пояснює, що робити в ситуації небезпеки в школі [2 СЗО 1-2.1-1]; 
 – пояснює, як правила та їхнє дотримання впливають на безпеку в 

довкіллі, зокрема вдома, у школі [2 СЗО 1-3.3-2]; 
 – дотримується правил поведінки під час уроку, перерви, прогуля-

нок, екскурсій, у їдальні тощо [2 СЗО 1-2.4-2];
 – пояснює вибір безпечної дороги до/зі школи з урахуванням правил 

дорожнього руху [2 СЗО 1-2.3-1];
 – пояснює найважливіші правила пішохода [2 СЗО 1-2.3-1]; 
 – розрізняє деякі знаки та символи дорожнього руху (знак «Школа», 

«Пішохідний перехід» та ін.) [2 СЗО 1-2.3-1]; 
 – демонструє, як попросити допомоги за потреби [2 СЗО 1-1.3-3]; 
 – розпізнає, до чого можна торкатися, а до чого не можна в жодному 

разі [2 СЗО 1-2.4-4]; 
 – визначає коло осіб у школі і вдома, які можуть надати допомогу в 

разі небезпеки [2 СЗО 1-1.3-1]; 
 – розповідає про правильну поставу; вчиться контролювати власну 

поставу [2 СЗО 2-3.2-3].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього/неї, до 
спілкування, гри, навчання [2 ГІО 2-7.2-2];

 – уважно вислуховує думку співрозмовника [2 ГІО 2-7.2-4];
 – надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за під-

тримку [2 ГІО 2-7.2-3];
 – висловлює свій погляд на ситуацію, шануючи гідність інших [2 ГІО 

2-7.2-4];
 – розповідає про себе, свою родину [2 ГІО 1-4.2-1]; 
 – описує себе [2 ГІО 1-4.2-1]; 
 – розповідає про свої уподобання та очікування [2 ГІО 1-4.2-1]; 
 – розпізнає вчинки, які підтримують або ображають інших [2 ГІО 

2-6.2-2]; 
 – досліджує неповторність людини на прикладі родини і розповідає 

про це [2 ГІО 2-6.3-3].

Технологічна 
освітня галузь

 – називає матеріали та інструменти, необхідні для виготовлення ви-
робів на уроці [2 ТЕО 1-1.3-1]; 

 – пояснює правила організації робочого місця на уроці [2 ТЕО 
1-1.1-2]; 

 – з допомогою дорослих виконує найпростіші дії в побуті (упорядко-
вує особисті речі) [2 ТЕО 4-4.2-1]; 

 – спільно з дорослими організовує та прибирає своє робоче 
місце відповідно до власних потреб та визначених завдань [2 
ТЕО 4-4.2-2]; 

 – обирає безпечні прийоми праці під час застосування інструментів 
та пристосувань [2 ТЕО 2-4.3-1]; 

 – створює виріб за зразком (шаблоном) самостійно чи з допомогою 
дорослих із використанням паперу, картону чи природних матері-
алів [2 ТЕО 3-2.1-3; 2 ТЕО 3-2.2-3].
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Інтегрована тема: УЧУСЯ ЗНАЙОМИТИСЯ Й ПРИЯТЕЛЮВАТИ З ОДНОЛІТКАМИ
Тиждень 3 (Подорож 2)
Орієнтовні дослідницькі запитання:

 – Що таке дружба?
 – Як познайомитися з однолітками та знайти нових друзів?
 – Як можна спілкуватися без слів?
 – Які правила дружби важливі для тебе?
 – Чому кожна дитина не схожа на іншу і чому це добре? 

Пропонований зміст: 
МОВ Роль ввічливих слів у спілкуванні. Несловесні засоби спілкування (міміка, жести, рухи 
тощо). Розуміння значення слів «знайомий», «приятель», «товариш», «друг». Спілкування 
та людські емоції (радість, сум, страх, злість). Опис настрою, почуттів, викликаних твором, 
порівняння їх із почуттями, викликаними подіями власного життя.
МАО Лічба  за правилами об’єктів навколишнього світу в межах 100. Порядкова лічба. Ціле, 
частини цілого. Життєві ситуації, які розв’язуються математичним шляхом.
ПРО Органи чуття, за допомогою яких людина пізнає навколишній світ. Жива і нежива 
природа. 
СЗО Уміння товаришувати. Алгоритм знайомства й основні правила ввічливого спілкуван-
ня. Стосунки з дітьми своєї та іншої статі. Безпека у спілкуванні з незнайомими людьми. 
Безпечна поведінка в конфліктній ситуації.
ГІО Хто мені друг/подруга, а хто приятель/приятелька? Як виникає приязнь: приклади 
привітного ставлення, відкритого спілкування, взаємоповаги.
ТЕО Сюжетні та предметні аплікації з паперу. Виготовлення аплікації з рваних частин 
паперу. Планування виготовлення виробу. Моделювання, конструювання та виготовлен-
ня виробів із готових елементів деталей конструктора за графічним зображенням, схе-
мою та за власним задумом.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – пояснює, чому люди стають товаришами, однодумцями, друзями 
[2 МОВ 1-1.6-3]; 

 – розуміє відмінність між вербальним і невербальним мовленням [2 
МОВ 1-1.7-2]; 

 – користується правилами вербального і невербального етикету під 
час знайомства з іншими людьми [2 МОВ 1-1.7-2]; 

 – обирає лексику і несловесні засоби (жести, міміку тощо), які відпо-
відають ситуації спілкування [2 МОВ 1-1.7-2]; 

 – активно реагує на усні репліки однокласників (вітання, знайом-
ство, запитання, прохання, прощання) [2 МОВ 1-1.4-1]; 

 – уживає форму кличного відмінка іменника для звертання по імені 
до іншої особи, уживає ввічливі слова [2 МОВ 1-1.8-2]; 

 – відтворює емоції літературних персонажів під час інсценізації, гри 
[2 МОВ 5-4.2-3]; 

 – аналізує вчинки улюблених героїв [2 МОВ 2-2.4-4]; 
 – словесно моделює власну поведінку, беручи за приклад вчинки 

персонажів [2 МОВ 2-2.2-3]; 

Інтегрована тема: Учуся знайомитися й приятелювати...
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Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – ділиться власними враженнями (почуттями та емоціями) від змі-
сту прочитаного художнього тексту [2 МОВ 2-2.3-1]; 

 – висловлює свої уподобання щодо прочитаного, почутого [2 МОВ 
2-2.3-1]; 

 – знаходить відповідність між подіями у творі і власним досвідом [2 
МОВ 2-2.2-4]; 

 – створює власні мирилки [2 МОВ 5-4.2-2]. 

Математична 
освітня галузь

 – визначає числові дані (для відповіді на запитання) про кількісний 
склад класної спільноти, учнів, учениць [2 МАО 2-2.3-1]; 

 – уживає в мовленні порядкові числівники, встановлюючи порядко-
вий номер при лічбі однокласників, друзів, приятелів [2 МАО 1-1.1-1]; 

 – зчитує дані зі схем [2 МАО 5-1.2-10]; 
 – розв’язує проблемні ситуації з опорою на прості математичні мо-

делі (як поділитися з приятелем, коли в тебе 1 бутерброд, цукерка 
тощо) [2 МАО 2-2.3-2]; 

 – ділить конкретні об’єкти навпіл (бутерброд, булочку тощо) [2 МАО 
2-4.2-9]; 

 – демонструє, що таке цілий предмет і його половина [2 МАО 2-4.2-9]; 
 – відтворює лічилки, використовує їх у грі [2 МАО 1-1.1-2]. 

Природнича 
освітня галузь

 – пояснює, що люди і тварини бачать і сприймають світ по-різному 
[2 ПРО 1-1.5-11]; 

 – розповідає, якими органами чуття користувався/користувалася 
для пізнання навколишнього світу [2 ПРО 1-1.1-2]; 

 – розуміє відмінності у сприйнятті навколишнього світу людиною і 
тваринами [2 ПРО 1-1.5-11]. 

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – описує зміни власних емоцій і почуттів у різних життєвих ситуаці-
ях [2 СЗО 2-3.2-1]; 

 – розпізнає емоції і почуття співрозмовника та пояснює власну реак-
цію на них [2 СЗО 2-3.2-1]; 

 – порівнює вплив різних емоцій та почуттів на себе та інших  
[2 СЗО 2-3.2-1]; 

 – пояснює, чому треба ставитися з повагою до інших осіб, їхнього по-
ходження [2 СЗО 2-4.4-5]; 

 – пояснює, спираючись на власний досвід та на приклади літератур-
них героїв, персонажів мультфільмів тощо, як він/вона розуміє, що 
кожен учинок має наслідки [2 СЗО 3-2.2-7]; 

 – встановлює дружні стосунки з дітьми своєї та іншої статі, расової 
та культурної належності, з дітьми з інвалідністю [2 СЗО 2-1.4-1]; 

 – пояснює правила моральної поведінки вдома, у школі [2 СЗО 2-1.4-3]; 
 – дотримується правил етичної поведінки під час спілкування з одно-

літками та дорослими в різних життєвих ситуаціях [2 СЗО 3-1.4-6]; 
 – об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри [2 

СЗО 3-4.4-6]. 
Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – моделює ситуації / грає в рольові ігри, у яких підтримує та підба-
дьорює інших [2 ГІО 2-6.3-1]; 

 – пояснює важливість співпраці з іншими [2 ГІО 2-7.2-1]; 
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Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – домовляється з однокласниками про доброчесні правила взаємодії, 
дотримується досягнутих домовленостей, пояснює, чому це важ-
ливо [2 ГІО 4-8.1-1]; 

 – розмірковує, чому люди стають друзями/опонентами [2 ГІО 2-6.3-4]; 
 – розпізнає вчинки і слова, які можуть підтримати або образити [2 

ГІО 2-6.3-2]; 
 – розповідає про свої зацікавлення, про те, як йому/їй подобається 

проводити дозвілля [2 ГІО 2-5.1-1];
 – пояснює, що можна, а чого не можна розповідати про себе незнайомим 

людям, добирає приклади на користь свого твердження [2 ГІО 1-4.2-3].

Технологічна 
освітня галузь

 – організовує робоче місце з допомогою дорослих [2 ТЕО 4-4.2-2]; 
 – виконує практичні завдання в побуті (упорядковує особисті речі) 

[2 ТЕО 4-4.2-1]; 
 – використовує безпечні прийоми праці під час застосування інстру-

ментів та пристосувань [2 ТЕО 2-4.3-1]; 
 – має загальне уявлення про якість паперу, його властивості [2 ТЕО 

1-1.3-2]; 
 – називає способи рвання паперу та вміє їх застосовувати [2 ТЕО 

1-1.3-2]; 
 – пояснює особливості наклеювання відірваних частин паперу [2 

МАО 4-4.5-2]; 
 – називає послідовність дій під час виготовлення аплікації із рваних 

частин паперу [2 ТЕО 1-1.4-4]; 
 – вміє виготовляти аплікації з рваних частин паперу [2 ТЕО 1-1.4-4]. 

Інтегрована тема: Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ ПРИРОДИ І ЛЮДЕЙ НАВКОЛО СЕБЕ
Тиждень 4 
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Чи є людина частиною природи?
 – Які прилади допомагають досліджувати природу?
 – Хто такі винахідники? Як винаходи впливають на дослідження?

Пропонований зміст: 
МОВ Створення розповіді за серією малюнків. Складання діалогу.
МАО Порівняння натуральних чисел у межах 100. Вимірювання величин за допомогою 
приладів.
ПРО Прилади, які допомагають досліджувати природу.
СЗО Вплив винаходів і прогресу на життя людини.
ГІО Винаходи людства. Винахідники.
ТЕО Виготовлення виробів із природних матеріалів

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – розповідає про елементарні взаємозв’язки в природі [2 МОВ 1-1.2-1]; 
 – усно висловлює свої думки та почуття про взаємозв’язок діяльності 

людини і природи [2 МОВ 1-1.5-1]; 

Інтегрована тема: Я досліджую світ природи і людей...
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Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – добирає ілюстрації до почутого [2 МОВ 2-2.1-1]; 
 – розпізнає ключові слова і фрази в усному повідомленні, виходячи 

з теми [2 МОВ 1-1.4-2]; 
 – ділиться враженнями із власного життя [2 МОВ 2-2.4-4]; 
 – звертається до дорослих за підтвердженням правдивості інформа-

ції [2 МОВ 2-2.4-5]. 

Математична 
освітня галузь

 – порівнює натуральні числа в межах 100, позначає результат порів-
няння за допомогою знаків >, <, = [2 МАО 2-4.2-6]; 

 – співвідносить кількість об’єктів навколишнього середовища з від-
повідним натуральним числом, і навпаки [2 МАО 2-4.2-7]; 

 – здійснює вимірювання величин, маючи вільний доступ до необхідних 
вимірювальних приладів (лінійка, термометр, годинник, мензурка) та 
різного роду нестандартних мірок / підручних засобів (стрічка, сірнико-
ва коробка, пісковий годинник, склянка, ложка тощо) [2 МАО 3-4.7-1]. 

Природнича 
освітня галузь

 – пояснює різницю між цілеспрямованим спостереженням за приро-
дою і милуванням нею [2 ПРО 1-1.1-3]; 

 – обирає в найближчому оточенні те, що він/вона хотів/хотіла б до-
слідити [2 ПРО 1-4.1-2]; 

 – застосовує за потреби найпростіші матеріали та прилади залежно 
від запланованого спостереження/дослідження [2 ПРО 1-1.4-2]; 

 – наводить приклади використання деяких винаходів людства в по-
буті [2 ПРО 3-3.3-8]; 

 – знаходить самостійно або з допомогою дорослих інформацію з різ-
них джерел про винахід, який його/її зацікавив [2 ПРО 1-2.1-3]; 

 – розповідає про результати свого пошуку [2 ПРО 1-2.2-2]. 

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – досліджує зміни, які відбуваються у знайомому просторі і пов’язані 
з людською діяльністю [2 СЗО 3-4.5-4]; 

 – пояснює можливі небезпеки, з якими може стикатися людина в до-
вкіллі [2 СЗО 2-3.1-5]; 

 – розрізняє корисні та шкідливі впливи на вибір безпечної поведінки 
батьків, учителів, друзів, ЗМІ тощо [2 СЗО 3-1.4-6]; 

 – пояснює, як правила та їхнє дотримання впливають на безпеку в 
довкіллі, зокрема вдома, у школі [2 СЗО 3-1.4-8]. 

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – пояснює, як змінюється людина впродовж життя [2 ГІО 1-1.2-2]; 
 – описує, як змінюються умови життя людини [2 ГІО 1-1.2-3]; 
 – встановлює послідовність подій (раніше/пізніше, до/після, давно/

нещодавно) [2 ГІО 3-1.1-2]; 
 – запитує про те, що зацікавило [2 ГІО 5-3.2-3]; 
 – знаходить відповіді на запитання, які його/її зацікавили [2 ГІО 5-3.2-1]; 
 – виокремлює в джерелі інформацію про відому особу/подію [2 ГІО 

5-3.2-2]. 

Технологічна 
освітня галузь

 – розпізнає конструкційні матеріали візуально та на дотик [2 ТЕО 
1-1.3-1]; 

 – спільно з дорослими розраховує приблизну кількість необхідних 
матеріалів для виконання простого завдання [2 ТЕО 4-3.1-1]; 
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Технологічна 
освітня галузь

 –  самостійно робить припущення про потрібну кількість матеріалів 
для виконання простого завдання [2 ТЕО 4-3.1-2];

 – розповідає про комбінування природних, штучних та пластичних 
матеріалів у виробах [2 ТЕО 1-1.3-3]; 

 – добирає матеріали, інструменти, пристосування, необхідні для ви-
готовлення виробів із природних, штучних та пластичних матері-
алів [2 ТЕО 1-1.3-2]; 

 – розкриває послідовність дій під час виготовлення виробів із при-
родних, штучних та пластичних матеріалів [2 ТЕО 1-1.4-7]; 

 – виготовляє вироби з природних, штучних та пластичних матеріа-
лів [2 ТЕО 3-2.2-3]. 

Інтегрована тема: РІДНА МОВА, ДЕРЖАВНА МОВА, МОВИ НАШИХ СУСІДІВ
Тиждень 5 (Подорож 3)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Навіщо людині потрібна мова?
 – Якими мовами спілкуються наші сусіди?
 – Як розмовляють люди, які не чують?
 – Як «спілкуються» рослини і тварини?

Пропонований зміст: 
МОВ Розмаїття мов. Умови безпосереднього спілкування: можливість бачити й чути одне 
одного. Роль ввічливих слів у спілкуванні. Малі фольклорні форми: скоромовки, при-
слів’я, приказки.
МАО Лічба  за правилами об’єктів навколишнього світу. Лічба в прямому і зворотному по-
рядку. Зіставлення ймовірного та фактичного результатів лічби.
ПРО Взаємозв’язок людини і природи. Органи чуття, за допомогою яких людина пізнає 
навколишній світ. Тварини дикі і свійські.
СЗО Емоції (позитивні і негативні), їхні зміни в різних ситуаціях та вплив на організм. Здо-
ров’я і хвороби. Співпраця у грі, навчальних і життєвих ситуаціях.
ГІО Що таке Батьківщина? Атрибути Української держави: офіційна державна мова, рідна 
мова. Мова наших сусідів.
ТЕО Різання паперу ножицями по прямій лінії та по лінії згину. Правила розмічання ліній 
на папері і картоні. Виготовлення предметних аплікацій з паперу.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – розповідає про значення мови в житті людей [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – розуміє, що всі люди мають право на спілкування рідною мовою  

[2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – використовує рідну мову в різних ситуаціях спілкування з одно-

класниками, вчителем/вчителькою, рідними [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – розповідає про значення ввічливих слів у власному мовленні  

[2 МОВ 1-1.8-2]; 
 – демонструє відкритість до етнокультурного різноманіття [2 МОВ 

1-1.6-3]; 

Інтегрована тема: Рідна мова, державна мова, мови...
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Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – вживає прості висловлювання «мовою сусідів» та іноземною мовою в 
умовах опосередкованого міжкультурного спілкування [2 МОВ 1-1.6-3]; 

 – дотримується норм мовленнєвого етикету у спілкуванні з людьми 
різних культур [2 МОВ 1-1.8-2]; 

 – висловлює власні зацікавлення творами, написаними мовами на-
ших сусідів [2 МОВ 4-1.5-6]; 

 – поповнює свій словниковий запас [2 МОВ 5-4.1-4]. 

Математична 
освітня галузь

 – лічить за правилами лічби (слова в реченнях, що означають те 
саме, але різними мовами) [2 МАО 1-4.2-1]; 

 – визначає числові дані (для відповіді на запитання) про кількісний 
склад учнів, які знають/розуміють мови: українську, англійську, ні-
мецьку тощо; складає діаграми (наприклад, за допомогою цегли-
нок ЛЕГО) [2 МАО 2-2.3-1]; 

 – здійснює перевірку лічби довільним способом [2 МАО 1-3.3-4]; 
 – зчитує дані зі схем (вправа «Кола Ейлера Вена») [2 МАО 5-1.2-10]; 
 – порівнює числа (наприклад, порівнює, скільки дітей вивчає англій-

ську мову, а скільки – німецьку) [2 МАО 2-4.2-6]. 

Природнича 
освітня галузь

 – розрізняє звуки мовлення і звуки природи, шуми [2 ПРО 1-1.5-6]; 
 – пояснює, що люди сприймають звуки по-різному [2 ПРО 1-1.5-11]; 
 – розповідає, як по-різному звуки природи і шуми впливають на лю-

дей [2 ПРО 1-1.5-11]; 
 – групує об’єкти навколишнього світу за однією або кількома ознака-

ми [2 ПРО 1-4.3-1]; 
 – розповідає, чи є «мова» у свійських і диких тварин, рослин [2 ПРО 

1-4.3-7]; 
 – називає органи чуття, які знадобляться для дослідження [2 ПРО 1-1.1-2];
 – пояснює, що люди сприймають звуки по-різному [2 ПРО 1-1.5-7]. 

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – пояснює вплив слова на емоційний стан людини [2 СЗО 2-3.2-1]; 
 – пояснює значення спілкування з природою для здоров’я людини 

[2 СЗО 2-3.1-5]; 
 – об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри [2 СЗО 

3-4.4-6]. 

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – розповідає, як державна мова об’єднує всіх мешканців країни і 
чому кожен/кожна має її знати [2 ГІО 5-8.3-1]; 

 – висловлює припущення, чому люди стають товаришами, однодумця-
ми, друзями / опонентами, супротивниками, ворогами [2 ГІО 2-6.3-4]. 

Технологічна 
освітня галузь

 – характеризує специфіку різання паперу ножицями по прямій лінії 
та по лінії згину [2 ТЕО 1-1.4-5]; 

 – добирає інструменти та пристосування для різання паперу [2 ТЕО 
1-1.3-2]; 

 – називає способи нанесення зображення на папір [2 ТЕО 2-1.2-2]; 
 – володіє навичками копіювання найпростіших форм за допомогою 

шаблону та створення з вирізаних форм аплікацій [2 ТЕО 3-2.1-3; 
2 ТЕО 3-2.2-3]; 

 – виконує аплікацію з вирізаних форм [2 ТЕО 1-1.4-4]. 
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Інтегрована тема: ЯК СПІЛКУВАТИСЯ РІЗНИМИ МОВАМИ. ВЕРБАЛЬНА І НЕВЕР-
БАЛЬНА КОМУНІКАЦІЇ
Тиждень 6 (Подорож 4)

Орієнтовні дослідницькі питання:
 – Чия мова краща?
 – Як розмовляти без мови?
 – Які слова допомагають миритися?
 – Навіщо вчити іноземну мову?

Пропонований зміст: 
МОВ Словничок дружби. Мови навколо нас. Культура спілкування. Умови безпосереднього 
спілкування: можливість бачити й чути одне одного. Несловесні засоби спілкування (мімі-
ка, жести, рухи тощо). 
МАО Натуральні числа до 10. Порядкова лічба. Лічба в прямому і зворотному порядку. Пе-
ревірка правильності лічби зручним для себе способом.
ПРО Сигнали небезпеки і задоволення серед свійських тварин і домашніх улюбленців, ди-
ких тварин і птахів.
СЗО Емоції (позитивні і негативні). Стосунки з дітьми своєї та іншої статі.
ГІО Як сприймати тих, кого не знаєш? (Багатомовність наших сусідів). Що можна дізнати-
ся, не знайомлячись: мова, якою розмовляє співбесідник.
ТЕО Виготовлення виробів, виготовлені технікою оригамі. Моделювання, конструювання 
та виготовлення виробів за схемою та за власним задумом.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – висловлює власні зацікавлення творами, написаними мовами на-
ших сусідів [2 МОВ 1-1.5-1]; 

 – визначає роль мови для дієвого спілкування та культурного само-
вираження [2 МОВ 1-1.7-2]; 

 – вживає українську мову в щоденному спілкуванні [2 МОВ 1-1.7-2]; 
 – використовує етикетні слова мовами своїх найближчих сусідів [2 

МОВ 1-1.8-2]; 
 – дотримується норм мовленнєвого етикету в різних культурах краю 

[2 МОВ 1-1.8-2]; 
 – використовує лексику і несловесні засоби (жести, міміку тощо) від-

повідно до ситуації спілкування [2 МОВ 1-1.7-2]; 
 – уживає відповідну до ситуації спілкування лексику і несловесні за-

соби (жести, міміку тощо) [2 МОВ 1-1.7-2]; 
 – розуміє важливість вербальної і невербальної комунікації для ефек-

тивного міжкультурного спілкування [2 МОВ 1-1.7-2]; 
 – розповідає про себе та передає інформацію через малюнки [2 МОВ 

1-1.7-2]. 

Математична 
освітня галузь

 – лічить за правилами лічби (складає перелік способів, якими ми мо-
жемо комунікувати, перелік слів/висловів привітань, звертань) [2 
МАО 1-4.2-1]; 

 – співвідносить кількість із відповідним натуральним числом, і на-
впаки [2 МАО 2-4.2-7]; 

Інтегрована тема: Як спілкуватися різними мовами...
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Математична 
освітня галузь

 – зчитує дані зі схематичного рисунка [2 МАО 5-1.2-10]; 
 – читає і записує натуральні числа цифрами до 10 [2 МАО 2-4.2-3]; 
 – утворює натуральні числа прилічуванням і відлічуванням одиниці 

[2 МАО 2-4.2-4]. 

Природнича 
освітня галузь

 – розрізняє свійських, диких тварин та домашніх улюбленців [2 ПРО 
1-4.3-7]; 

 – використовує інформацію із запропонованих іншими джерел 
(фільми, ілюстрації) [2 ПРО 1-2.1-1]; 

 – розповідає про спостереження за поведінкою домашніх улюблен-
ців та пояснює власні емоції від побаченого [2 ПРО 1-1.6-1]; 

 – співвідносить об’єкти живої природи з їхніми зображеннями  
[2 ПРО 1-4.1-1]; 

 – розповідає про можливі загрози з боку тварин і пояснює, як діяти в 
разі загрози [2 ПРО 2-3.1-13].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – виражає словесно і несловесно потреби, бажання, почуття [2 СЗО 
2-4.4-1]; 

 – дотримується правил етичної поведінки під час спілкуван-
ня з однолітками та дорослими в різних життєвих ситуаціях  
[2 СЗО 3-1.4-6]; 

 – розпізнає емоції і почуття власні та співрозмовника і пояснює реак-
цію на них [2 СЗО 2-3.2-1]; 

 – встановлює дружні стосунки з носіями своєї та іншої мови [2 СЗО 
2-1.4-1]. 

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – взаємодіє з однолітками під час гри та навчання засобами вербаль-
ної та невербальної комунікації [2 ГІО 3-2.3-4]; 

 – виокремлює незрозумілі слова усних та писемних текстів ди-
тячої літератури і з допомогою дорослих встановлює їхній 
зміст [2 ГІО 3-4.1-3]; 

 – розпізнає вчинки і слова, які можуть підтримати або образити  
[2 ГІО 2-6.3-2]. 

Технологічна 
освітня галузь

 – розкриває значущість раціонального використання паперу [2 ТЕО 
4-3.1-1]; 

 – називає способи згинання паперу [2 ТЕО 1-1.4-4]; 
 – має загальне уявлення про техніку оригамі [2 ТЕО 1-1.4-4]; 
 – називає послідовність дій під час згинання паперу [2 ТЕО 1-1.4-7]; 
 – створює найпростіші вироби технікою оригамі [2 ТЕО 1-1.4-4]. 

Інтегрована тема: МІЙ КРАЙ – ЧАСТИНА УКРАЇНИ

Тиждень 7 (Подорож 5)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Чим славиться моє село/місто/селище?
 – Як моє село/місто/селище виглядає в різні пори року?
 – Як намалювати моє місто/село/селище/країну за допомогою символів?
 – Де розташований мій населений пункт на карті України?
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Пропонований зміст: 
МОВ Розповідь та опис як види монологічного мовлення. Складання запитань до прослу-
ханої інформації. Буква як знак звука. Алфавіт. Малюнок як джерело інформації. Велика 
буква в назвах населених пунктів.
МАО Натуральні числа 1–10. Порядкова лічба. Розв’язування проблемних ситуацій з опо-
рою на прості математичні моделі. 
ПРО Край, де я живу. Його природні особливості. Об’єкти живої і неживої природи. Мій 
край і моя країна на карті. Спостереження за сезонними змінами у природі.
СЗО Повага до себе та інших людей. Стосунки з дітьми своєї та іншої статі. Співпраця у грі, 
навчальних і життєвих ситуаціях.
ГІО Символи України. Край, де я живу. Про що може повідомити назва? Чим славиться моє 
місто/селище/село?
ТЕО Вироби, виготовлені з природних матеріалів. Економне використання матеріалів. 

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – розповідає про свій рідний край [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – пояснює, що таке рідний край (мала батьківщина) [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – висловлює думку про те, що таке Батьківщина [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – розповідає про державні символи України [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – обмінюється повідомленнями на теми, які викликають зацікавлен-

ня [2 МОВ 1-1.6-1]; 
 – ставить запитання з метою уточнення отриманої інформації [2 

МОВ 1-1.3-2]; 
 – демонструє уміння обстоювати власну думку [2 МОВ 1-1.6-5]; 
 – передає цікаву інформацію співрозмовнику [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – називає у словах відомі букви [2 МОВ 5-4.1-1]; 
 – експериментує зі словами в мовних іграх (наприклад, край, краї, 

країна, Україна) [2 МОВ 5-4.2-1]; 
 – добирає ілюстрації на основі почутого [2 МОВ 2-2.6-3]; 
 – висловлює думки щодо змісту простих медіатекстів [2 МОВ 

4-1.5-5]. 

Математична 
освітня галузь

 – визначає числові дані (для відповіді на запитання) [2 МАО 
2-2.3-1]; 

 – уживає в мовленні порядкові числівники, встановлюючи порядко-
вий номер при лічбі назв населених пунктів свого краю, областей 
України, обласних міст тощо [2 МАО 1-1.1-1]; 

 – розв’язує проблемні ситуації з опорою на прості математичні моде-
лі [2 МАО 2-2.3-2]. 

Природнича 
освітня галузь

 – спостерігає за осінніми змінами в природі рідного краю [2 ПРО 2-3.1-4]; 
 – ознайомлюється з картами України та області, показує розташу-

вання на них своєї області та району (міста) [2 ПРО 2-3.1-2]; 
 – розповідає про свій рідний край як про частину України [2 ПРО 2-3.1-1]; 
 – розрізняє живі і неживі природні об’єкти рідного краю [2 ПРО 1-4.3-2]; 
 – запитує, щоб довідатися більше про назви природних об’єктів сво-

го населеного пункту [2 ПРО 2-3.1-1]. 

Інтегрована тема: Мій край – частина України
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Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри [2 СЗО 
3-4.4-6]; 

 – розвиває вміння і навички, необхідні для подальшої навчальної ді-
яльності [2 СЗО 3-4.6-4]. 

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – ідентифікує себе як учасника/учасницю громади свого краю та гро-
мадянина/громадянку України [2 ГІО 4-6.2-4]; 

 – розповідає простими словами про Україну та про свій регіон [2 ГІО 
4-3.1-3]; 

 – розпізнає державні символи України, шанобливо ставиться до них 
[2 ГІО 5-8.3-3]; 

 – називає та описує місце свого проживання [2 ГІО 4-3.1-3]; 
 – орієнтується у близькому до місця проживання середовищі [2 ГІО 

4-3.1-3]; 
 – розмірковує про цінність і ресурс культурного розмаїття різних на-

родів, що живуть в Україні [2 ГІО 4-3.1-3]. 

Технологічна 
освітня галузь

 – має уявлення про підготовку природних матеріалів до роботи [2 
ТЕО 1-1.4-4]; 

 – розкриває призначення інструментів для роботи [2 ТЕО 1-1.1-2]; 
 – пояснює послідовність дій під час виготовлення виробів із природ-

них матеріалів [2 ТЕО 1-1.4-7]; 
 – виготовляє аплікації з природних матеріалів на площині з вико-

ристанням клею [2 ТЕО 1-1.4-4]. 

Інтегрована тема: ВОДА. ВОДОЙМИ. «ЗЕЛЕНІ ОСТРОВИ» МОГО НАСЕЛЕНОГО 
ПУНКТУ
Тиждень 8–9 (Подорож 6)
Орієнтовні дослідницькі запитання:

 – Де «живе» вода?
 – Що таке «зелені острови»?
 – Чарівні перетворення природи восени: які вони?
 – Чи можна небезпеку біля водойм перетворити в безпеку?

Пропонований зміст: 
МОВ Уявлення про діалог як ланцюжок висловлювань. Власний словниковий запас. Малю-
нок як джерело інформації. Усне висловлювання.
МАО Порівняння об’єктів навколишнього світу за довжиною, місткістю (об’ємом). Дії до-
давання і віднімання іменованих чисел. Вимірювання місткості за допомогою необхідних 
вимірювальних приладів.
ПРО Живі і неживі природні об’єкти. Природні та штучні водойми. Сезонні зміни в природі 
восени. «Зелені острови», екскурсія по «зелених островах». Правила безпечної поведінки 
під час екскурсії та біля водойм. Проведення екологічних акцій на захист довкілля.
СЗО Безпечна поведінка на екскурсії. Можливі загрози з боку людей для природи. Вчинки 
людей та їхні наслідки. 
ГІО Збереження природи – обов’язок кожного(-ї) громадянина(-ки). 
ТЕО Вироби, виготовлені з природних матеріалів. Економне використання матеріалів. 
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Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – вступає в діалог на теми, які викликають зацікавлення [2 МОВ 1-1.6-1]; 
 – розширює власний словниковий запас [2 МОВ 1-1.7-2]; 
 – фіксує графічно (малює) інформацію на основі тексту; 
 – обмінюється короткими усними повідомленнями про водойми 

свого регіону [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – створює невеликі та нескладні за змістом усні висловлювання про 

дбайливе ставлення до водних багатств [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – пояснює, що таке «зелені острови» [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – повідомляє результати дослідження [2 МОВ 1-1.6-4]. 

Математична 
освітня галузь

 – порівнює об’єкти навколишнього світу за довжиною, місткістю 
(об’ємом) [2 МАО 3-1.2-3]; 

 – виконує дії додавання і віднімання з іменованими числами, пода-
ними в однакових одиницях вимірювання [2 МАО 3-1.2-7]; 

 – розв’язує проблемні ситуації зі свого життя, що містять групи 
пов’язаних між собою величин (довжини, місткості (об’єму)) [2 
МАО 3-1.2-1]; 

 – здійснює вимірювання місткості, маючи вільний доступ до необ-
хідних вимірювальних приладів (банка, мензурка) та різного роду 
нестандартних мірок / підручних засобів (склянка, горнятко, лож-
ка тощо) [2 МАО 3-4.7-1]. 

Природнича 
освітня галузь

 – розрізняє живі і неживі природні об’єкти [2 ПРО 1-4.3-2]; 
 – співвідносить об’єкти та явища живої і неживої природи з їхніми 

зображеннями/описами, і навпаки [2 ПРО 1-4.3-2]; 
 – запитує, щоб довідатися більше про природні і штучні водойми [2 

ПРО 3-3.3-1]; 
 – пояснює важливість впливу питної води та «зелених островів» на 

організм людини [2 ПРО 2-3.4-1]; 
 – дізнається, чому і як потрібно ощадно використовувати природні 

ресурси – воду, зелені насадження тощо [2 ПРО 2-3.4-1]; 
 – розповідає про правила поведінки під час відпочинку на природі (в 

лісі, біля водойм) та застосовує їх на практиці [2 ПРО 2-3.2-1]; 
 – прибирає за собою сміття й намагається його сортувати [2 ПРО 

2-3.2-8]; 
 – бере участь разом із дорослими в безпечних екологічних акціях на 

захист довкілля (прибирання сміття, посадка дерев, квітів, розчи-
стка джерел тощо) [2 ПРО 2-3.2-5]; 

 – описує об’єкти природи своєї місцевості за певними ознаками [2 
ПРО 2-3.1-3]; 

 – називає природні і створені людиною об’єкти довкілля [2 ПРО 
3-3.3-1].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – пояснює, спираючись на власний досвід та на приклади літератур-
них героїв, персонажів мультфільмів тощо, як він/вона розуміє, що 
кожен учинок має наслідки [2 СЗО 3-2.2-7]. 

Інтегрована тема: Вода. Водойми. «Зелені острови»...
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Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – пояснює, чому природа важлива для людини [2 ГІО 3-2.2-1]; 
 – знає, чому і як потрібно ощадно використовувати природні ресур-

си: воду, зелені насадження [2 ГІО 3-2.2-1]; 
 – пояснює, чому зберігати природу – обов’язок кожного [2 ГІО 3-2.2-4]. 

Технологічна 
освітня галузь

 – має уявлення про підготовку природних матеріалів до роботи [2 
ТЕО 1-1.4-4]; 

 – розповідає про призначення інструментів для роботи [2 ТЕО 2-4.3-1]; 
 – називає послідовність дій під час виготовлення виробів із природ-

них матеріалів [2 ТЕО 1-1.4-4]; 
 – виготовляє аплікації з природних матеріалів на площині з вико-

ристанням клею [2 ТЕО 2-4.3-1]. 

Інтегрована тема: НАЗВИ ДОВКОЛА МЕНЕ. ІСТОРІЯ НАЗВИ МОГО НАСЕЛЕНОГО 
ПУНКТУ, ВУЛИЦІ
Тиждень 10 (Подорож 7)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Як назви допомагають людям?
 – Що було б, якби зникли назви предметів?
 – Чому моя вулиця має таку назву?

Пропонований зміст: 
МОВ Розповідь та опис як види монологічного мовлення. Вибіркове читання. Буква як знак 
звука. Написання власних назв (назви населених пунктів, вулиць тощо).
МАО Лічба  за правилами об’єктів навколишнього світу в межах 100. Порядкова лічба. Ви-
мірювання довжини предметів або відрізків. Точка, пряма, крива та ламана.
ПРО Назви географічних об’єктів, об’єктів живої і неживої природи. Спостереження за 
об’єктами живої і неживої природи
СЗО Правила пішохідного руху. Безпечна дорога до/зі школи.
ГІО Походження назви населеного пункту. Правила поведінки у громадських місцях (про-
гулянки, екскурсії). 
ТЕО Конструювання виробу з деталей конструктора з опорою на схему.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – пояснює, навіщо люди дають назви [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – розповідає, як називається вулиця, на якій живе [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – правильно вимовляє назву свого населеного пункту, вулиці  [2 МОВ 

5-4.1-2];  
 – записує назву свого населеного пункту, вулиці друкованими буква-

ми [2 МОВ 3-3.1-4]; 
 – ставить запитання для уточнення почутої інформації [2 МОВ 1-1.3-2]; 
 – виявляє зацікавлення до усного повідомлення [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – виокремлює для себе цікаву інформацію та ділиться нею з іншими 

[2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – розуміє зміст прочитаного [2 МОВ 2-2.2-5]; 
 – звертається до дорослих за підтвердженням правдивості інформа-

ції [2 МОВ 1-1.6-5]. 
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Математична 
освітня галузь

 – лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу – будинки, 
назви вулиць тощо (розташовані послідовно, по колу, хаотично)  
[2 МАО 1-4.2-1]; 

 – перетворює почуту/побачену інформацію на схему [2 МАО 
2-2.1-2]; 

 – уживає в мовленні порядкові числівники, встановлюючи порядко-
вий номер об’єкта щодо іншого [2 МАО 1-1.1-1]; 

 – встановлює відносне розміщення об’єктів на площині та у просторі 
(лівіше, правіше, вище, нижче тощо), використовуючи математич-
ну мову [2 МАО 4-4.4-1]; 

 – розрізняє поняття «точка», «пряма», «крива» та «ламана» [2 МАО 
4-4.5-1]; 

 – вимірює довжини предметів або відрізків [2 МАО 3-4.7-4]. 

Природнича 
освітня галузь

 – вчиться пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження 
та дослідження [2 ПРО 1-1.4-1]; 

 – цікавиться походженням назв географічних об’єктів, об’єктів живої 
та неживої природи своєї місцевості [2 ПРО 2-3.1-1]; 

 – розповідає про назви населених пунктів, вулиць, об’єктів живої 
і неживої природи у своєму населеному пункті та пояснює похо-
дження деяких з них [2 ПРО 2-3.1-1]. 

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – усвідомлює важливість дотримання правил безпечної поведінки 
на дорозі, вулиці [2 СЗО 1-2.1-1]; 

 – демонструє поведінку, яка запобігає або зменшує ризики для жит-
тя і здоров’я під час дорожнього руху [2 СЗО 1-2.3-1]; 

 – об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри [2 СЗО 
3-4.4-6].  

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – розпитує старших людей про походження місцевих назв населених 
пунктів [2 ГІО 3-2.3-3]; 

 – висловлює припущення про правдивість інформації [2 ГІО 2-7.1-1]; 
 – встановлює послідовність подій (раніше/пізніше, до/після, давно/

недавно) [2 ГІО 3-1.1-2]; 
 – пояснює, як події пов’язані між собою [2 ГІО 2-1.3-1];
 – дотримується правил поведінки під час прогулянок та екскурсій  

[2 ГІО 2-2.3-1].

Технологічна 
освітня галузь

 – моделює та конструює виріб з деталей конструктора, користуючись 
графічним зображенням схем, за власним задумом самостійно чи з 
допомогою дорослих [2 ТЕО 1-1.4-1]; 

 – демонструє результати власної діяльності самостійно чи з допомо-
гою дорослих [2 ТЕО 2-1.5-1]; 

 – описує, спираючись на запитання дорослих, чого хотів(-ла) досяг-
ти [2 ТЕО 2-1.5-2]. 

Інтегрована тема: Назви довкола мене. Історія назви...
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Інтегрована тема: НАЗВИ ДОВКОЛА МЕНЕ. ГРОШІ. СЕКРЕТИ ГРИВНІ
Тиждень 11 (Подорож 8)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Звідки беруться гроші (як їх друкують і карбують)? 
 – Що в давнину використовували люди замість грошей? 
 – На що варто заощаджувати гроші?

Пропонований зміст: 
МОВ Ознайомлення з поняттями «споживач/споживачка». Діалог як ланцюжок вислов-
лювань. Створення простих медіатекстів.
МАО Гроші. Операції з грошима. Формування поняття «решта». Життєві ситуації, які 
розв’язуються математичним шляхом (тексти математичного змісту, сюжетні задачі), їхнє 
розв’язання з опорою на прості математичні моделі.
ПРО Використання природних і штучних матеріалів у побуті. Правила економії води та 
електроенергії в побуті та у школі.
СЗО Гроші, матеріальні цінності, кишенькові гроші. Ощадність використання природних 
ресурсів.
ГІО Теперішнє, минуле і майбутнє. Номінали купюр національної валюти.
ТЕО Конструювання виробу з деталей конструктора з опорою на схему.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – пояснює, навіщо людям гроші [2 МОВ 1-1.6-5]; 
 – сприймає усну інформацію [2 МОВ 1-1.1-1]; 
 – називає номінали купюр національної валюти України [2 МОВ 

1-1.2-1]; 
 – надає елементарні відомості про історію національної грошової ва-

люти [2 МОВ 1-1.5-1]; 
 – будує діалог на теми, які викликають зацікавлення [2 МОВ 1-1.6-1]; 
 – створює прості медіатексти з допомогою дорослих [2 МОВ 4-1.7-6]. 

Математична 
освітня галузь

 – збирає дані, що відображають повсякденні проблеми, на основі за-
пропонованого опитувальника (два-три запитання) [2 МАО 5-1.2-8]; 

 – оперує грошима, здійснюючи покупки у крамницях (справжніх та уяв-
них), продаж і покупки на шкільних ярмарках тощо [2 МАО 3-1.2-2]; 

 – розуміє поняття «решта» [2 МАО 3-1.2-2]; 
 – здійснює перевірку решти довільним способом [2 МАО 1-3.3-4]. 

Природнича 
освітня галузь

 – розповідає, чому потрібно ощадливо використовувати воду, елек-
троенергію та тепло вдома і в школі [2 ПРО 2-3.4-1]; 

 – пояснює, як бережливе ставлення до предметів побуту зберігає 
природні ресурси [2 ПРО 2-3.4-2]; 

 – дотримується елементарних правил економії води та електроенер-
гії в побуті та в школі [2 ПРО 2-3.4-1].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – пояснює значення грошей та матеріальних цінностей [2 СЗО 3-4.5-3]; 
 – складає перелік речей, необхідних для конкретної життєвої ситуа-

ції [2 СЗО 3-4.3-2]; 
 – пояснює, чому люди купують товари [2 СЗО 3-4.3-3];
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Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 –  розмірковує над вибором перспективи витрачання та заощаджен-
ня, вчиться протистояти щоденним спокусам та досягати кінцевої 
мети [2 СЗО 3-2.3-6]; 

 – практикує свідоме ставлення до грошей [2 СЗО 3-4.5-3]; 
 – пояснює, якою має бути підприємлива людина [2 СЗО 3-1.4-9]; 
 – пояснює, чому важливо поважати чужу власність [2 СЗО 3-1.4-10]; 
 – визнає важливість помірності у споживанні послуг та продукції [2 

СЗО 3-4.5-3]; 
 – уникає виявів неповаги та приниження у власній поведінці [2 СЗО 1.1-1]; 
 – належно реагує на цькування, тиск та приниження [2 СЗО 1-1.1-3]; 
 – визначає дії, які його/її ображають [2 СЗО 1.1-1].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – розрізняє теперішнє, минуле і майбутнє [2 ГІО 2-1.3-3]; 
 – розпитує старших людей про минуле [2 ГІО 2-3.1-2]; 
 – розрізняє номінали купюр національної валюти України, зобра-

ження на купюрах [2 ГІО 5-8.3-1]; 
 – розрізняє казкові події та події минулого [2 ГІО 2-1.3-1]; 
 – пояснює, до кого можна звернутися по допомогу, якщо когось об-

ражають або принижують [2 ГІО 2-6.2-2];
 – обстоює думку, що не треба замовчувати негідної поведінки інших 

[2 ГІО 2-6.2-3].

Технологічна 
освітня галузь

 – моделює та конструює виріб з деталей конструктора, користуючись 
графічним зображенням схем, за власним задумом самостійно чи з 
допомогою дорослих [2 ТЕО 1-1.4-1];

 – демонструє результати власної діяльності самостійно чи з допомо-
гою дорослих [2 ТЕО 2-1.5-1]; 

 – описує, спираючись на запитання дорослих, чого хотів(-ла) досяг-
ти [2 ТЕО 2-1.5-2]. 

Інтегрована тема: ІСТОРІЯ НАШИХ ІМЕН І ПРІЗВИЩ
Тиждень 12 (Подорож 9)

Орієнтовні дослідницькі питання:
 – Чому мене так назвали? 
 – Чи можна обирати ім’я чи прізвище?
 – Що означали прізвища моїх предків?

Пропонований зміст: 
МОВ Прізвища і прізвиська. Правила написання власних назв. Написання імені та прізви-
ща (друкованими літерами). Перетворення інформації в різні форми (малюнок).
МАО Ознайомлення із зображенням цифр римської та арабської нумерацій. Життєві си-
туації, які розв’язуються математичним шляхом (тексти математичного змісту, сюжетні 
задачі), їхнє розв’язання з опорою на прості математичні моделі.
ПРО Взаємозв’язок людини і природи у прізвищах і назвах.
СЗО Ім’я та прізвище кожного.
ГІО Походження імен та прізвищ. Теперішнє, минуле і майбутнє. Право на ім’я.
ТЕО Пластилін як матеріал для ліплення. Використання в роботі пластиліну. Матеріали, 
інструменти та пристосування, необхідні для роботи з пластиліном.

Інтегрована тема: Історія наших імен і прізвищ
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Культура добросусідства Модельна навчальна програма (1 клас)

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – веде діалог на запропоновану тему [2 МОВ 1-1.6-1]; 
 – пояснює, навіщо людям імена та прізвища [2 МОВ 1-1.2-1]; 
 – розповідає про історію свого імені та прізвища [2 МОВ 1-1.2-1]; 
 – пише своє ім’я та прізвище на власних роботах (наприклад, ма-

люнках) [2 МОВ 3-3.1-2]; 
 – сприймає на слух казку і бере участь у її обговоренні [2 МОВ 

2-2.6-1]; 
 – ділиться власними почуттями та емоціями від прослуханого [2 

МОВ 1-1.6-4]; 
 – пов’язує почуту інформацію з відповідними життєвими ситуація-

ми [2 МОВ 1-1.6-2]; 
 – передає інформацію про ім’я та прізвище в різних формах (малюн-

ком, графічно, усно) [2 МОВ 1-1.2-2].

Математична 
освітня галузь

 – збирає дані, що відображають повсякденні проблеми, на основі 
запропонованого опитувальника (два-три запитання) [2 МАО 
5-1.2-8]; 

 – розв’язує проблемні ситуації з опорою на прості математичні моде-
лі [2 МАО 2-2.3-2]. 

Природнича 
освітня галузь

 – вирізняє імена та прізвища, що мають походження від назв об’єктів 
природи [2 ПРО 1-4.3-1]; 

 – називає 2–3 імені, присвячені явищам природи [2 ПРО 1-4.3-1]. 
Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – дотримується правил етичної поведінки під час спілкування з 
однолітками та дорослими в різних життєвих ситуаціях [2 СЗО 
3-1.4-6]. 

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – пояснює, як події пов’язані між собою [2 ГІО 1-1.2-3];
 – розрізняє теперішнє, минуле і майбутнє [2 ГІО 2-1.3-3]; 
 – досліджує походження свого імені та прізвища [2 ГІО 3-2.3-3]; 
 – розпитує старших людей про минуле [2 ГІО 2-3.1-2]. 

Технологічна 
освітня галузь

 – характеризує пластилін як матеріал для ліплення [2 ТЕО 1-1.3-3];
 – добирає матеріали, інструменти та пристосування, необхідні для 

виготовлення виробів [2 ТЕО 2-4.3-1];
 – називає інструменти та пристосування для виготовлення виробів 

із пластиліну [2 ТЕО 2-4.3-1];
 – розкриває послідовність дій під час виготовлення виробів із плас-

тиліну на площині [2 ТЕО 1-1.4-7];
 – виготовляє вироби з пластиліну на площині [2 ТЕО 1-1.4-6]; 
 – володіє навичками виготовлення виробів із пластиліну на площині 

за власним задумом [2 ТЕО 1-1.4-1]. 
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Культура добросусідства

Інтегрована тема: ВІК. СТАВЛЕННЯ ДО БАТЬКІВ І ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ
Тиждень 13 (Подорож 10)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Чому діти мають дослухатися до порад дорослих?
 – Чому іноді діти мріють стати дорослими? 
 – Чи дорослі мріють стати дітьми?
 – Як ввічливо і безпечно спілкуватися зі старшими незнайомцями?
 – Чи «старіють» рослини?

Пропонований зміст: 
МОВ Роль ввічливих слів у спілкуванні. Стратегії вдумливого читання. Виявлення влас-
ного ставлення до вчинків. Звуки та букви як «будівельний матеріал» для слова. Поняття 
«старший – більший», «молодший – менший».
МАО  Парні і непарні числа. 
ПРО Життєвий цикл об’єктів живої природи. Етапи розвитку рослин і тварин. Вирощуємо 
рослину (зернятко, паросток…).
СЗО Вікові періоди людини. Ставлення до рідних та старших людей.
ГІО Право дитини на життя в родині. Обов’язки батьків щодо дітей. Обов’язки дітей у сім’ї.
ТЕО Планування та реалізація найпростіших трудових дій (догляд за рослинами).

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – розмірковує, якими мають бути взаємини між батьками і дітьми [2 
МОВ 1-1.6-5]; 

 – пояснює, чому потрібно з повагою ставитися до старших [2 МОВ 
1-1.3-3]; 

 – пояснює правила моральної поведінки вдома [2 МОВ 1-1.4-3]; 
 – добирає приклади із власного досвіду, які свідчать про його/її став-

лення до людей літнього віку [2 МОВ 1-1.6-4];
 – обґрунтовує, що подобається з почутого, а що ні [2 МОВ 1-1.8-1];
 – ділиться власними почуттями та емоціями від прослуханого та по-

баченого [2 МОВ 1-1.7-1];
 – експериментує зі словами, фразами в мовних іграх [2 МОВ 5-4.2-1]. 

Математична 
освітня галузь

 – визначає вікові періоди [2 МАО 2-4.2-3]; 
 – розуміє поняття «пара» [2 МАО 1-4.2-1];
 – розуміє і зіставляє парні та непарні числа [2 МАО 2-4.2-3];
 – лічить парами [2 МАО 1-4.2-1];
 – зіставляє поняття «старший – більший» [2 МАО 2-4.3-5];
 – розв’язує проблемні ситуації з опорою на прості математичні моде-

лі [2 МАО 2-4.3-5]. 

Природнича 
освітня галузь

 – розуміє, що об’єкти живої природи мають певний життєвий цикл 
[2 ПРО 2-3.1-7]; 

 – називає окремі ознаки живих організмів [2 ПРО 1-4.3-2]; 
 – описує етапи розвитку рослин і тварин [2 ПРО 1-1.5-1];
 – розуміє, що на певних етапах розвитку живі організми потребують 

сторонньої допомоги (турботи, піклування тощо) [2 ПРО 2-3.2-3].  

Інтегрована тема: Вік. Ставлення до батьків і літніх людей
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Культура добросусідства Модельна навчальна програма (1 клас)

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – пояснює значення рідних людей для кожної людини [2 СЗО 3-1.3-5]; 
 – розрізняє ситуації, коли він/вона або інші люди потребують допо-

моги [2 СЗО 3-1.3-7]; 
 – розмірковує про ситуації, коли дорослим та одноліткам потрібна 

допомога [2 СЗО 3-1.4-7]; 
 – добирає приклади із власного досвіду, які свідчать про його/її від-

повідальне ставлення до людей літнього віку [2 СЗО 3-1.3-7].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – пояснює, які почуття пов’язують його/її з близькими людьми, ви-
словлює припущення про те, чим вони зумовлені [2 ГІО 2-7.1-1]; 

 – описує узвичаєні правила життя своєї сім’ї, пояснює їхнє значення 
для себе [2 ГІО 2-7.1-3]; 

 – розмірковує над ставленням батьків до дітей і дітей до батьків, до 
старших і молодших дітей у родині [2 ГІО 2-7.1-1];

 – складає перелік чеснот / рис характеру, якими має володіти люди-
на [2 ГІО 1-4.2-2];

 – дотримується правил поведінки, що засвідчують повагу до інших 
осіб [2 ГІО 2-6.2-1]; 

 – описує та обмірковує свої права й обов’язки в сім’ї [2 ГІО 2-7.1-3];
 – зауважує і виокремлює зміни, які відбулися в його/її правах (напр., 

звичаї в школі колись і тепер) [2 ГІО 2-1.3-4]; 
 – розповідає, як саме надає допомогу тим, хто її потребує, і вислов-

лює вдячність за підтримку [2 ГІО 2-7.2-3]. 

Технологічна 
освітня галузь

 – разом із дорослими планує та реалізовує найпростіші трудові дії 
(доглядає за рослинами, які вирощує) [2 ТЕО 4-4.1-1]; 

 – прогнозує, яким має бути виріб [2 ТЕО 1-1.1-1].

Інтегрована тема: МІЙ РОДОВІД. ЗВІДКИ РОДОМ МОЇ ПРЕДКИ
Тиждень 14 (Подорож 11)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Як широко росте коріння родовідного дерева?
 – Чи може рослина жити без ґрунту? 
 – Що є «ґрунтом» для людини?
 – Чому деякі родини змінюють своє місце проживання?

Пропонований зміст: 
МОВ Поняття «сім’я», «рід», «родина». Налагодження усної взаємодії: складання діалогу. 
Перетворення інформації на малюнок. 
МАО Календар та його використання для опису і розв’язання повсякденних проблем. До-
давання і віднімання одноцифрових чисел у межах 10. Розміщення предметів на площині 
та в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо).
ПРО Будова рослини, дерева. Ґрунт. Дослідження ґрунту. Спостереження за етапами роз-
витку рослин.
СЗО Чому деякі родини змінюють своє місце проживання (трудові мігранти, вимушені пе-
реселенці, біженці, возз’єднання родин тощо). Піклування про здоров’я в сім’ї.
ГІО Родинне дерево. Що поєднує родину? Скільки нас у родині: склад, роль та місце кожно-
го. Схема роду. Покоління. Предки і нащадки.
ТЕО Аплікація на основі простих симетричних форм.
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Культура добросусідства

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – розповідає про своє родовідне дерево [2 МОВ 1-1.6-4];
 – перетворює усну інформацію на основі фактичного змісту (хто? 

що? де? коли?) [2 МОВ 1-1.2-1]; 
 – виокремлює з почутого цікаву для себе інформацію та передає її 

іншим особам [2 МОВ 1-1.4-1]; 
 – малює на основі почутого [2 МОВ 2-2.6-2]; 
 – пояснює власні думки, прислухається до думки іншого [2 МОВ 

1-1.6-1]; 
 – розширює власний словниковий запас [2 МОВ 1-1.7-3]; 
 – пояснює зміст прочитаного [2 МОВ 2-2.1-4]; 
 – розповідає про власні почуття та емоції від прочитаного тексту  

[2 МОВ 1-1.8-1]; 
 – на основі власного дослідження фіксує інформацію графічно  

[2 МОВ 2-2.6-2]. 

Математична 
освітня галузь

 – визначає вікові періоди [2 МАО 2-4.2-3]; 
 – користується календарем для відстеження подій у своєму житті [2 

МАО 3-4.7-8]; 
 – встановлює відносне розміщення об’єктів на площині та в просторі 

(лівіше, правіше, вище, нижче тощо), використовуючи математич-
ну мову [2 МАО 4-4.4-1]; 

 – володіє навичками додавання і віднімання одноцифрових чисел у 
межах 10 [2 МАО 2-4.3-2]. 

Природнича 
освітня галузь

 – спостерігає будову та називає органи квіткових рослин [2 ПРО 
1-4.3-3]; 

 – досліджує склад ґрунту [2 ПРО 1-1.5-4]; 
 – використовує інформацію про ґрунт із запропонованих іншими 

джерел (фільми, ілюстрації тощо) [2 ПРО 1-1.5-4]; 
 – пояснює значення ґрунту для життя рослин [2 ПРО 1-1.5-4]; 
 – вирощує кімнатну рослину, спостерігає етапи її розвитку та розпо-

відає про результат [2 ПРО 1-1.3-1]. 

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – розрізняє родинні зв’язки, дружні, ділові стосунки та подружнє 
життя [2 СЗО 3-1.3-5]; 

 – залучає родичів до спілкування, навчання [2 СЗО 3-4.7-2]; 
 – складає разом із рідними своє родовідне дерево [2 СЗО 2-1.4-

2]; 
 – висловлює свої думки, почуття про свій родовід [2 СЗО 2-1.4-

2]; 
 – розмірковує над розкриттям понять «сім’я», «родина», «поколін-

ня», «рід», «родовідне дерево», над цінністю родинних зв’язків і 
взаємопідтримки [2 СЗО 2-1.4-2];

 – набуває умінь і навичок, необхідних для розвитку навчальної впев-
неності, зокрема для роботи з мапою, пошуку місць минулого і су-
часного проживання своїх родичів [2 СЗО 3-4.1-3].

Інтегрована тема: Мій родовід. Звідки родом мої предки
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Культура добросусідства Модельна навчальна програма (1 клас)

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – пояснює, як події пов’язані між собою [2 ГІО 1-1.2-3]; 
 – розрізняє теперішнє, минуле і майбутнє [2 ГІО 2-1.3-3]; 
 – розпитує старших людей про минуле [2 ГІО 2-3.1-2];
 – пояснює, що означає вислів «бути людиною» [2 ГІО 1-1.2-1]; 
 – залучає родичів до спілкування, навчання, зокрема до роботи з 

картою, складання родовідного дерева [2 ГІО 2-3.1-1]; 
 – висловлює свої думки, почуття про свій родовід [2 ГІО 2-3.1-1].

Технологічна 
освітня галузь

 – має уявлення про колір і розмір паперу, симетричні форми виробів 
[2 ТЕО 1-2.1-1]; 

 – наводить приклади симетрії в природі [2 ТЕО 1-1.1-1]; 
 – розуміє послідовність дій під час виготовлення простих симетрич-

них форм [2 ТЕО 2-1.2-1]; 
 – володіє навичками вирізання деталей виробів простої симетричної 

форми [2 ТЕО 2-4.3-1]; 
 – створює аплікації з простих симетричних форм [2 ТЕО 1-1.4-4]. 

 
Інтегрована тема: МОЇ СУСІДИ. ЯК МИ СТАЛИ СУСІДАМИ. НАЦІОНАЛЬНІ БАРВИ 
РІДНОГО КРАЮ
Тиждень 15 (Подорож 12)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Як люди стають сусідами?
 – Що потрібно робити, щоб мати хороших сусідів?
 – Хто наші сусіди на планеті Земля?
 – Чи є серед твоїх сусідів відомі люди?

Пропонований зміст: 
МОВ Звуки та букви як «будівельний матеріал» для слова. Звуко-буквений аналіз слова. 
Розповідь як вид монологічного мовлення. Вірш.
МАО Назви компонентів дій додавання та віднімання. Додавання і віднімання одноциф-
рових чисел у межах 10. 
ПРО Взаємозв’язок людини і природи. Спостереження за сезонними змінами у природі взимку. 
СЗО Хто мої сусіди? Як сприймати тих, кого не знаєш? 
ГІО Етнорізноманіття мого регіону. Люди різні, але всі ми рівні. Види дискримінації (на 
прикладах). Як виникає приязнь: приклади привітного ставлення, відкритого спілкуван-
ня, взаємоповаги. Видатні українці поряд з нами. 
ТЕО Виготовлення аплікації з паперу. Приклади натюрморту, пейзажу, сюжетної композиції.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – висловлює власні думки про те, як люди стають сусідами [2 МОВ 
1-1.6-5]; 

 – розповідає про своїх сусідів [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – висловлює власні думки щодо змісту усного повідомлення [2 МОВ 

1-1.6-4]; 
 – експериментує зі словами в мовних іграх [2 МОВ 5-4.2-2]; 
 – розповідає про власні почуття та емоції від прочитаного [2 МОВ 1-1.8-1]; 
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Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – описує за малюнком національні костюми різних спільнот, що 
мешкають у рідному краї [2 МОВ 1-1.2-1]; 

 – використовує рідну мову в різних життєвих ситуаціях, в освітньому 
процесі, культурному житті громади [2 МОВ 1-1.7-2]; 

 – виконує звуко-буквений аналіз слів [2 МОВ 5-4.1-1]. 

Математична 
освітня галузь

 – читає і записує математичні вирази: сума і різниця [2 МАО 
2-4.2-3]; 

 – володіє навичками додавання і віднімання одноцифрових чисел у 
межах 10 [2 МАО 2-4.3-2]; 

 – розв’язує проблемні ситуації з опорою на прості математичні моде-
лі [2 МАО 2-2.3-2]. 

Природнича 
освітня галузь

 – спостерігає за змінами у природі взимку [2 ПРО 2-3.1-4]; 
 – називає представників рослинного і тваринного світу своєї місце-

вості та описує одного-двох з них [2 ПРО 2-3.1-1]; 
 – піклується про зимуючих птахів своєї місцевості [2 ПРО 2-3.2-4]. 

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – висловлює свої думки про якості добрих сусідів [2 СЗО 2-1.4-3]; 
 – розвиває навички міжкультурного спілкування [2 СЗО 2-4.4-5]; 
 – працює самостійно і в групі [2 СЗО 3-4.7-1]; 
 – цінує мир і злагоду в колективі, громаді [2 СЗО 3-3.4-5]; 
 – демонструє повагу до інших і позитивне ставлення до етнокуль-

турних відмінностей оточення; відкритість до культурного різно-
маніття [2 ГІО 4-6.2-4]; 

 – залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього/неї, до 
спілкування, гри, навчання [2 СЗО 3-4.7-2]. 

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – пояснює, чому люди перебувають разом, взаємодіють; значущість 
уважного та поважного ставлення до інших [2 ГІО 2-7.2-1]; 

 – переконує у важливості поваги до інших, спираючись на власний 
досвід і доступні джерела (почуте, прочитане) [2 ГІО 2-6.2-1];

 – пояснює, чому люди перебувають разом, взаємодіють; значущість 
уважного ставлення до інших [2 ГІО 2-7.2-1]; 

 – справедливо ставиться до інших осіб [2 ГІО 2-6.3-3]; 
 – висловлює свої думки про те, які якості повинні мати добрі сусіди 

[2 ГІО 2-6.3-4]; 
 – називає представників різних культур, які живуть у регіоні  

[2 ГІО 4-3.1-3]; 
 – звертається, вітається, прощається, дотримуючись норм мовленнє-

вого етикету національних меншин і представників діаспор у регі-
оні, корінних народів України [2 ГІО 4-3.1-3]; 

 – демонструє відкритість до міжкультурного спілкування та різно-
маніття [2 ГІО 4-3.1-3]; 

 – розмірковує про важливість миру та злагоди в колективі, громаді 
[2 ГІО 4-3.1-3];

 – розмірковує про цінність і ресурс культурного розмаїття різних на-
родів та ідентифікує себе як громадянина/громадянку України [2 
ГІО 5-8.3-2].

Інтегрована тема: Мої сусіди. Як ми стали сусідами...
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Технологічна 
освітня галузь

 – має загальне уявлення про аплікації з паперу [2 ТЕО 1-1.4-4]; 
 – називає види аплікацій [2 ТЕО 1-1.4-4]; 
 – знає, що таке конструктивний малюнок виробу [2 ТЕО 2-1.2-1]; 
 – розкриває послідовність дій під час створення аплікацій [2 ТЕО 1-1.4-8]; 
 – володіє навичками виготовлення натюрморту, пейзажу, сюжетних 

композицій [2 ТЕО 1-1.4-4]. 

Інтегрована тема: РОЗМАЇТТЯ КУЛЬТУР МОГО КРАЮ. СВЯТА
Тиждень 16–17 (Подорож 19)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Хто придумав слово «свято»? 
 – Навіщо людям свята?
 – Чи святкували наші предки Новий рік?
 – Чому відзначають дні пам’яті?

Пропонований зміст: 
МОВ Складання усного висловлювання. Перетворення інформації на схему, таблицю. Ство-
рення колажу/книжки.
МАО Порівняння і впорядкування об’єктів навколишнього світу за однією або кількома озна-
ками. Арифметичні дії додавання та віднімання. Числові рівності і нерівності. Час. Календар. 
ПРО Пори року та їхні ознаки. Річний календар природи. Атрибути свят.
СЗО Народні традиції, родинні свята. 
ГІО Які бувають свята. Різноманіття культур та релігій у моєму регіоні. Свята представників 
різних національних громад. Дні пам’яті. Відомі земляки.
ТЕО Декоративно-ужиткове мистецтво. Орнамент. Орнаменти на прямокутній та круглій 
основах.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – розповідає, які бувають свята [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – записує друкованими буквами назви улюблених свят своєї родини 

[2 МОВ 3-3.1-4]; 
 – визначає спільне в традиціях святкування в різних народів  

[2 МОВ 2-2.2-5]; 
 – розповідає про символи найпоширеніших свят [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – збагачує власний словниковий запас [2 МОВ 1-1.7-3]; 
 – фіксує інформацію в таблицях, схемах з допомогою вчителя/вчи-

тельки [2 МОВ 1-1.2-3]; 
 – складає розповідь за ілюстрацією [2 МОВ 2-2.7-1]; 
 – створює прості медіатексти з допомогою дорослих [2 МОВ 4-1.7-6]; 
 – створює прості візуальні медіапродукти (книжечку, колаж) з допо-

могою вчителя/вчительки [2 МОВ 4-1.7-6]. 

Математична 
освітня галузь

 – користується годинником і календарем для визначення часу та 
планування своєї діяльності, спостережень за явищами природи 
тощо [2 МАО 3-1.2-5]; 

 – знаходить число, яке на кілька одиниць більше (менше) за дане [2 
МАО 2-4.2-6]; 
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Математична 
освітня галузь

 – застосовує різні способи виконання арифметичних дій додавання та 
віднімання з числами під час розв’язування задач та конкретних жит-
тєвих проблем, описаних у математичних задачах [2 МАО 2-4.3-5]; 

 – порівнює числа (знаки рівності «=» і нерівності «<, >») [2 МАО 2-4.2-6]. 

Природнича 
освітня галузь

 – знає, що таке річний календар природи, і називає пори року та їхні 
ознаки [2 ПРО 2-3.1-5]; 

 – розуміє і пояснює шкоду для природного довкілля від використан-
ня живої ялинки під час новорічних свят [2 ПРО 2-3.2-8]; 

 – працює самостійно і в групі [2 ПРО 1-1.4-1]; 
 – пропонує способи повторного використання речей та матеріалів [2 

ПРО 3-4.4-1]. 
Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – пояснює, чому треба ставитися з повагою до інших осіб, їхнього по-
ходження, культури [2 СЗО 2-4.4-5]; 

 – опановує елементарні правила етикету при відвідуванні свят своїх 
друзів, однокласників, сусідів [2 СЗО 1-3.3-2].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – виявляє інтерес до родинних і шкільних традицій [2 ГІО 3-7.1-4]; 
 – виявляє інтерес до української національної культури та етнічних 

культур, які представлені в родині [2 ГІО 2-7.1-1]; 
 – виявляє повагу до звичаїв, традицій свого народу та людей інших 

національностей [2 ГІО 2-6.2-1];
 – розширює уявлення про різноманіття культур і релігій у регіоні че-

рез календарні та релігійні свята [2 ГІО 2-6.2-1]; 
 – виявляє відкритість до культурного різноманіття та переконань ін-

ших, світогляду та дій [2 ГІО 2-6.2-1]; 
 – знаходить спільне й відмінне в різних культурах (зокрема традиці-

ях святкування свят) [2 ГІО 2-6.2-1]. 

Технологічна 
освітня галузь

 – має загальні уявлення про орнамент [2 ТЕО 3-2.2-1]; 
 – називає види орнаменту [2 ТЕО 3-2.2-1]; 
 – пояснює, що таке декоративно-ужиткове мистецтво [2 ТЕО 3-2.2-1]; 
 – розкриває послідовність дій під час виготовлення орнаментів [2 

ТЕО 2-1.2-1]; 
 – виготовляє орнаменти на прямокутній та круглій основах [2 ТЕО 

3-2.1-3 / 2 ТЕО 3-2.2-3]. 

Інтегрована тема: Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ ПРИРОДИ І СВІТ ЛЮДЕЙ НАВКОЛО СЕБЕ
Тиждень 18

Орієнтовні дослідницькі питання:
 – Наскільки повітря важке?/Як можна зважити повітря?
 – Чи можна нагріти повітря? 
 – Як працює термометр?
 – Як люди використовують повітря для власних потреб?

Пропонований зміст: 
МОВ Написання коротких письмових повідомлень. Добір ілюстрацій до змісту прочитано-
го тексту.  Визначення головного і другорядного у прочитаному тексті.

Інтегрована тема: Я досліджую світ природи і світ людей...
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МАО Термометр. Вимірювання температури повітря. Іменовані числа (градуси). 
ПРО Здогад. Гіпотеза. Повітря та його властивості. Вимірювання температури повітря 
(прилади). Зміни, що відбуваються з повітрям.
СЗО Безпека в довкіллі. Корисні та шкідливі впливи на вибір безпечної поведінки.
ГІО Природа як засіб до існування. Припущення про правдивість інформації.
ТЕО Виготовлення виробу, який конструюється з елементів приладів, що працюють за до-
помогою повітря.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – пов’язує інформацію з тексту з відповідними життєвими ситуація-
ми [2 МОВ 1-1.6-4]; 

 – визначає головне і другорядне в тексті [2 МОВ 2-2.2-5]; 
 – розповідає про власні уподобання в природному довкіллі [2 МОВ 

1-1.3-1]; 
 – описує винаходи людства [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – добирає ілюстрації до змісту тексту [2 МОВ 2-2.1-1]; 
 – обмінюється короткими письмовими повідомленнями [2 МОВ 

3-3.1-1]; 
 – розповідає про результати дослідження [2 МОВ 1-1.6-5]. 

Математична 
освітня галузь

 – розповідає, які бувають термометри [2 МАО 3-4.7-1]; 
 – здійснює і порівнює вимірювання температури повітря [2 МАО 

3-4.7-1]; 
 – користується інструментами для вимірювання величин [2 МАО 

3-4.7-1]; 
 – порівнює іменовані числа, подані в одиницях температури [2 МАО 

3-1.2-6]; 
 – обчислює значення виразів на 1–2 дії [2 МАО 2-4.3-3]; 
 – зчитує дані з таблиць, піктограм, схем [2 МАО 5-1.2-10]. 

Природнича 
освітня галузь

 – розуміє значення повітря для природи і людини [2 ПРО 1-1.5-3]; 
 – розповідає про відомі властивості повітря [2 ПРО 1-1.5-3]; 
 – бере участь у дослідженні повітря [2 ПРО 1-1.5-3]; 
 – знає, якими приладами користуються для вимірювання темпера-

тури повітря, і вимірює її [2 ПРО 1-1.4-2]; 
 – висловлює здогад про ймовірний результат дослідження (ре-

зультати вимірювання температури повітря взимку) [2 ПРО 
1-1.2-3]. 

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – досліджує зміни, пов’язані з людською діяльністю, які відбувають-
ся у знайомому просторі [2 СЗО 2-3.3-3];

 – пояснює можливі небезпеки, з якими може стикатися людина в до-
вкіллі [2 СЗО 1-2.2-2]; 

 – розрізняє корисні та шкідливі впливи поведінки батьків, учителів, 
друзів, ЗМІ тощо [2 СЗО 1-3.3-1]; 

 – пояснює, як правила та їхнє дотримання впливають на безпеку в 
довкіллі, зокрема вдома, у школі [2 СЗО 1-3.3-2]. 
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Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – пояснює, як природа дає людям засоби для існування [2 ГІО 
3-2.2-1];

 – на основі власного досвіду знаходить підтвердження правдиво-
сті відомостей про природу, висловлює свою думку про це [2 ПРО 
1-4.2-1];

 – запитує в дорослих про правдивість здобутої інформації  
[2 ПРО 1-4.2-3];

 – пояснює, чому природа важлива для людини [2 ГІО 3-2.2-1];
 – пояснює, чому зберігати природу – обов’язок кожного [2 ГІО 3-2.2-4].

Технологічна 
освітня галузь

 – разом із дорослими планує та реалізовує найпростіші трудові дії 
(доглядає за рослинами і тваринами) [2 ТЕО 4-4.2-2];

 – задумує конструкцію виробу, який працює за допомогою повітря, та 
конструює його з елементів конструкторів або інших готових еле-
ментів (коробок, банок, пластикових пляшок тощо) [2 ТЕО 1-1.4-2]. 

Інтегрована тема: ТВАРИНИ І РОСЛИНИ В РІЗНІ ПОРИ РОКУ
Тиждень 19 (Подорож 17)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Які таємниці приховує природа взимку?
 – Як тварини зігріваються взимку?
 – Чи легко тваринам знайти їжу взимку? 
 – Як ти можеш допомогти природі взимку?

Пропонований зміст: 
МОВ Опис змін, які відбуваються в житті рослин і тварин у різні пори року. Передача ін-
формації різними способами.
МАО Геометричні фігури, їхні  істотні ознаки. Складання та розв’язування сюжетних задач 
на природоохоронну тематику.
ПРО Зміни в житті рослин і тварин. Допомога тваринам і птахам взимку.
СЗО Допомога тваринам  взимку. Безпечне поводження з тваринами і птахами. 
ГІО Природоохоронна поведінка. Зберігаємо природу і сортуємо сміття. Годівнички з не-
потребу. 
ТЕО Виготовлення годівничок за власними ідеями.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – описує зміни, які відбуваються в житті рослин і тварин у різні пори 
року [2 МОВ 1-1.6-4]; 

 – виокремлює з тексту цікаву інформацію, передає її іншим особам 
[2 МОВ 3-3.1-3]; 

 – обговорює з іншими необхідність допомоги тваринам і рослинам 
[2 МОВ 2-2.3-1]; 

 – ділиться власними емоціями від розмов на задану тему [2 МОВ 
2-2.3-2]; 

 – пов’язує почуте з відповідними життєвими ситуаціями [2 МОВ 
2-2.4-2]. 

Інтегрована тема: Тварини і рослини в різні пори року
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Культура добросусідства Модельна навчальна програма (1 клас)

Математична 
освітня галузь

 – розв’язує прості сюжетні задачі, які є моделями реальних ситуацій 
[2 МАО 3-1.2-1]; 

 – описує (коментує) послідовність дій для розв’язання проблемної 
задачі з допомогою дорослих або самостійно [2 МАО 2-2.2-2]; 

 – складає прості сюжетні задачі на задану тему [2 МАО 2-4.3-5]; 
 – розпізнає геометричні фігури за істотними ознаками [2 МАО 

4-4.5-1]. 

Природнича 
освітня галузь

 – спостерігає та досліджує самостійно чи разом з іншими поведінку 
тварин узимку, зокрема пташок біля годівничок, описує їхню пове-
дінку [2 ПРО 1-4.3-8]; 

 – визначає, якої інформації не вистачає для дослідження [2 ПРО 
1-2.1-3]; 

 – здійснює пошук інформації про природу [2 ПРО 1-2.1-1];
 – описує поведінку тварин узимку [2 ПРО 2-3.1-6]; 
 – виявляє емпатію до тварин [2 ПРО 1-4.2-1]; 
 – усвідомлює можливі загрози з боку тварин (небезпечних, хворих 

тварин), пояснює, як діяти в разі загрози [2 ПРО 2-3.1-13]; 
 – пропонує одноліткам та в місцевій громаді свої ідеї для виготов-

лення годівничок [2 ПРО 1-2.1-3]; 
 – пропонує способи повторного використання рукотворних об’єктів 

[2 ПРО 3-4.4-1]; 
 – розповідає про небезпеку поліетилену, пластику й зменшує його 

споживання [2 ПРО 2-3.2-7]; 
 – дотримується правил природоохоронної поведінки, зокрема підго-

довування тварин узимку [2 ПРО 2-3.2-1]; 
 – доглядає домашніх тварин, піклується про диких тварин [2 ПРО 

2-3.2-3]. 

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – пояснює, яка діяльність приносить і радість, і користь [2 СЗО 
3-3.4-5]; 

 – пояснює важливість добрих вчинків для людини та довкілля  
[2 СЗО 3-1.4-8]; 

 – бере участь у соціальних акціях щодо збереження тварин у різні 
пори року [2 СЗО 3-1.4-8]. 

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – пояснює, чому зберігати природу – обов’язок кожного  
[2 ГІО 3-2.2-4]; 

 – виявляє інтерес та допитливість до життя тварин, цікавиться, як їм 
можна допомогти [2 ГІО 3-2.2-1]; 

 – дотримується правил природоохоронної поведінки, зокрема підго-
довування тварин узимку [2 ГІО 3-2.2-2]. 

Технологічна 
освітня галузь

 – розповідає про застосування ниток [2 ТЕО 2-1.5-1];  
 – називає види ниток [2 ТЕО 1-1.3-4]; 
 – розкриває послідовність дій під час виготовлення аплікацій з ни-

ток [2 ТЕО 1-1.1-2];  
 – називає інструменти для виготовлення аплікацій з ниток і правила 

безпечної роботи з ними [2 ТЕО 2-4.3-1]; 
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Культура добросусідства

Інтегрована тема: ЩО ТАКЕ ЕКОЛОГІЯ. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 
І ПРИРОДИ
Тиждень 20 (Подорож 15)

Орієнтовні дослідницькі питання:
 – Як дії людини впливають на природу?
 – Чому потрібно дбати про природу?
 – Як пов’язані тварини і рослини у «вічному колі життя»?

Пропонований зміст: 
МОВ Складання діалогу про природу, екологію тощо.
МАО Порівняння чисел, величин.
ПРО Дослідження  взаємозв’язків у природі з використанням доступного обладнання.
СЗО Ощадне використання природних ресурсів. Важливість добрих вчинків для людини 
та довкілля.
ГІО Зберігати природу – обов’язок кожного. Цінність правильної взаємодії людини і природи.
ТЕО Аплікації з ниток по контуру малюнка. Економне використання конструкційних матеріалів.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – розповідає, що таке екологія [2 МОВ 2-2.1-4]; 
 – висловлює думку про те, як діяльність людини впливає на природу 

[2 МОВ 2-2.4-4]; 
 – передає в малюнках свої враження від прочитаного [2 МОВ 3-3.1-2]; 
 – обмінюється короткими усними повідомленнями з іншими на 

тему, яка обговорюється [2 МОВ 4-1.5-5]. 

Математична 
освітня галузь

 – знаходить число, яке на кілька одиниць більше (менше) за дане  
[2 МАО 2-4.2-6]; 

 – збирає дані, що відображають повсякденні проблеми, на основі 
запропонованого опитувальника (два-три запитання) [2 МАО 
5-1.2-8]. 

Природнича 
освітня галузь

 – пізнає себе і навколишній світ за допомогою спостереження та до-
слідження [2 ПРО 1-4.3-9]; 

 – досліджує природні об’єкти, використовуючи доступне обладнан-
ня [2 ПРО 1-4.2-1]; 

 – виявляє допитливість щодо тем взаємозв’язку людини і природи 
[2 ПРО 1-1.4-2]; 

 – розповідає про елементарні взаємозв’язки в природі [2 ПРО 
3-3.3-3]; 

 – пояснює загрозу для довкілля, спричинену діями людини (вирубу-
вання лісів, забруднення повітря та води, випалювання сухої тра-
ви) [2 ПРО 2-3.2-8]; 

 – розповідає про досвід своєї родини з ощадного використання при-
родних ресурсів (наприклад, збирання та утилізація сміття, зокре-
ма харчових відходів, збереження водних ресурсів) [2 ПРО 2-3.4-2]; 

 – працює самостійно і в групі, опановуючи уміння та навички, необ-
хідні для подальшої навчальної діяльності [2 ПРО 1-1.6-2]. 

Інтегрована тема: Що таке екологія. Взаємозв’язок...
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Культура добросусідства Модельна навчальна програма (1 клас)

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – розуміє правила природоохоронної поведінки і дотримується їх  
[2 СЗО 3-1.4-5]; 

 – усвідомлює загрозу для довкілля, спричинену діями людини (ви-
рубування лісів, забруднення повітря та води) [2 СЗО 3-1.4-4]; 

 – демонструє ощадне використання природних ресурсів (наприклад, 
збирання та утилізація сміття, зокрема харчових відходів, збере-
ження водних ресурсів) [2 СЗО 3-1.4-6]; 

 – пояснює важливість добрих вчинків для людини та довкілля  
[2 СЗО 3-1.4-8]. 

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – пояснює, чому зберігати природу – обов’язок кожного [2 ГІО 
3-2.2-4]; 

 – знаходить відповіді на запитання щодо охорони природного до-
вкілля[2 ГІО 3-2.2-2]; 

 – розмірковує про цінність правильної взаємодії людини і природи 
для сталого розвитку [2 ГІО 3-2.2-1]; 

 – пояснює загрозу для довкілля, спричинену діями людини (вирубу-
вання лісів, забруднення повітря та води) [2 ГІО 3-2.2-3]. 

Технологічна 
освітня галузь

 – бере до уваги необхідність економного використання конструкцій-
них матеріалів [2 ТЕО 2-3.2-1];  

 – розкриває послідовність дій під час виготовлення аплікацій з ни-
ток по контуру малюнка [2 ТЕО 3-2.1-3]; 

 – називає інструменти для виготовлення аплікацій з ниток і правила 
безпечної роботи з ними [2 ТЕО 2-1.2-1];  

 – виготовляє аплікації з використанням ниток [2 ТЕО 3-2.2-2]. 

Інтегрована тема: ЧОМУ ТРЕБА БЕРЕГТИ ПРИРОДУ
Тиждень 21 (Подорож 16)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Чи усі твої дії допомагають природі?
 – Чи може закінчитися вода або повітря на Землі?
 – Як можна повторно використовувати матеріали?

Пропонований зміст: 
МОВ Складання усної розповіді за малюнками. Короткі вислови-пропозиції про збережен-
ня природи. 
МАО Співвідношення реальних об’єктів з моделями та зображеннями геометричних фігур. 
Вимірювання довжини об’єкта.
ПРО Пізнаємо себе і навколишній світ за допомогою спостереження та дослідів. Як зберег-
ти природу. Бережливе ставлення до їжі, одягу, книжок, предметів побуту.
СЗО Ощадне використання природних ресурсів: води, тепла, електроенергії. Здоровий спо-
сіб життя.
ГІО Вивчення і представлення досвіду своєї родини з ощадного використання природних 
ресурсів (наприклад, збирання та утилізація сміття, зокрема харчових відходів, збережен-
ня водних ресурсів).
ТЕО Вторинне використання матеріалів для виготовлення виробів самостійно чи з допо-
могою дорослих.
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Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – розпізнає ключові слова і фрази в усному повідомленні [2 МОВ 
1-1.4-1]; 

 – складає усну розповідь за малюнками [2 МОВ 3-3.1-3]; 
 – пояснює, чому потрібно берегти природу [2 МОВ 4-1.5-6]; 
 – пов’язує інформацію з тексту з власним життєвим досвідом [2 МОВ 

2-2.4-2]; 
 – висловлює власні емоції від прочитаного [2 МОВ 2-2.3-1]; 
 – читає та аналізує графічні зображення [2 МОВ 3-3.2-2]; 
 – висловлює власні думки про збереження природи [2 МОВ 3-3.1-3]; 
 – правильно вимовляє загальновживані слова [2 МОВ 3-3.1-3]; 
 – добирає ілюстрації до почутого, створює карту пам’яті [2 МОВ 

2-2.6-3]. 

Математична 
освітня галузь

 – складає прості сюжетні задачі на задану тему [2 МАО 3-1.2-1]; 
 – співвідносить реальні об’єкти з моделями та зображеннями геоме-

тричних фігур [2 МАО 4-4.5-2]; 
 – вимірює і порівнює довжину [2 МАО 3-1.2-3]; 
 – знає одиниці вимірювання довжини та співвідношення між ними 

[2 МАО 3-4.7-2]. 

Природнича 
освітня галузь

 – розповідає, чому і як потрібно ощадно використовувати природні 
ресурси: воду, тепло, електроенергію; як зберігає природу; про бе-
режливе ставлення до їжі, одягу, книжок, предметів побуту [2 ПРО 
2-3.2-8]; 

 – пізнає себе і навколишній світ за допомогою спостереження та до-
слідження [2 ПРО 1-1.2-1]; 

 – висловлює здогад про ймовірний результат [2 ПРО 1-2.2-2]; 
 – співпрацює з іншими для досягнення спільної мети [2 ПРО 

1-1.4-1]; 
 – втілює в життя ініційовані ним/нею ідеї, зокрема зображає схема-

тичні знаки-символи про захист природи [2 ПРО 1-1.2-2];
 – пояснює вплив штучних матеріалів та рукотворних об’єктів на до-

вкілля [2 ПРО 3-3.3-6]. 

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – пояснює негативні наслідки для довкілля деяких дій людини, а 
саме: викидання сміття в лісах, парках, забруднення водойм і по-
вітря, вплив штучних матеріалів та рукотворних об’єктів [2 СЗО 
3-1.4-7]; 

 – сортує сміття (папір, пластик, скло, метал) [2 СЗО 3-3.4-6]; 
 – дотримується правил поведінки в природі [2 СЗО 3-1.4-6]; 
 – дбає про власне здоров’я і збереження здоров’я інших людей, до-

тримується здорового способу життя [2 СЗО 2-3.3-3]; 
 – складає правила природоохоронної поведінки [2 СЗО 3-1.4-4]; 
 – пояснює правила ощадного використання природних ресурсів (на-

приклад, збирання та утилізація сміття, зокрема харчових відхо-
дів, збереження водних ресурсів) [2 СЗО 3-1.4-5]. 

Інтегрована тема: Чому треба берегти природу
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Культура добросусідства Модельна навчальна програма (1 клас)

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – пояснює, чому природа важлива для людини [2 ГІО 3-2.2-1]; 
 – пояснює, чому зберігати природу – обов’язок кожного [2 ГІО 

3-2.2-4]; 
 – розповідає про досвід своєї родини з ощадного використання 

природних ресурсів (наприклад, збирання та утилізація сміт-
тя, зокрема харчових відходів, збереження водних ресурсів)  
[2 ГІО 3-2.2-3]; 

 – ініціює пропозиції ощадного використання природних ресурсів у 
близькому середовищі [2 ГІО 3-2.2-2]; 

 – співпрацює з іншими для досягнення спільної мети [2 ГІО 
4-8.2-2]. 

Технологічна 
освітня галузь

 – пропонує одноліткам та в місцевій громаді свої ідеї щодо виготов-
лення годівничок [2 ТЕО 4-4.1-1];  

 – втілює в життя ініційовані ним/нею ідеї щодо виготовлення годів-
нички [2 ТЕО 1-2.2-2]; 

 – пропонує способи повторного використання рукотворних об’єктів 
[2 ТЕО 2-3.2-2];  

 – добирає з допомогою дорослих або самостійно конструкційні ма-
теріали та технології для виготовлення годівнички для пташок  
[2 ТЕО 2-3.2-1];  

 – розвиває вміння проводити розрахунки кількості матеріалів, ко-
штів та інших ресурсів для втілення задуманого [2 ТЕО 4-3.1-1];  

 – аргументує доцільність вторинного використання матеріалів та 
використовує їх для виготовлення виробів самостійно чи з допомо-
гою дорослих [2 ТЕО 2-3.2-3].

Інтегрована тема: РЕМЕСЛА ТА РІЗНІ ВИДИ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО 
 МИСТЕЦТВА
Тиждень 22 (Подорож 22)
Орієнтовні дослідницькі питання:
Як народжуються ремесла?
Чим відрізняється один виріб від іншого? 
Як виріб потрапляє до тебе? 
Чому важливо відроджувати та зберігати традиційні ремесла свого регіону?
Пропонований зміст: 
МОВ Знайомство з поняттям «декоративно-ужиткове мистецтво».
МАО Моделювання геометричних фігур. Конструювання знайомих площинних та об’ємних 
фігур з підручного матеріалу (пластиліну, глини, соломки, конструктора тощо).
ПРО Вивчаємо природні ресурси своєї місцевості. Розрізняємо природні і штучні матеріали.
СЗО Повага до праці людей різних професій. Учимось раціонально поводитись як спожи-
вач/споживачка. 
ГІО Важливість відродження та збереження традиційних ремесел свого регіону.
ТЕО Технологічні процеси / алгоритм виготовлення посуду, меблів тощо. Оздоблення ви-
робів з допомогою дорослих чи самостійно із застосуванням елементів традиційних та су-
часних ремесел.
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Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – поповнює свій словниковий запас [2 МОВ 3-3.1-3]; 
 – обмінюється короткими письмовими повідомленнями на тему об-

говорення [2 МОВ 3-3.1-1]; 
 – фіксує інформацію графічно [2 МОВ 2-2.2-7]; 
 – висловлює власні думки про роль різних ремесел у житті людей [2 

МОВ 1-1.6-4]; 
 – розповідає, які ремесла зацікавили [2 МОВ 1-1.3-1]; 
 – розповідає, чого навчився/навчилася в рідних [2 МОВ 1-1.5-3];
 – імпровізує з інтонацією, тембром та силою голосу, відтворюючи ре-

пліки персонажів народних ігор [2 МОВ 6-2.7-3]. 

Математична 
освітня галузь

 – конструює знайомі площинні та об’ємні фігури з підручного матеріа-
лу (пластиліну, глини, соломки, конструктора тощо) [2 МАО 4-4.6-2]; 

 – моделює геометричні фігури [2 МАО 4-4.6-1]; 
 – співвідносить реальні об’єкти з моделями та зображеннями геоме-

тричних фігур [2 МАО 4-4.5-4]. 

Природнича 
освітня галузь

 – називає окремі природні ресурси своєї місцевості [2 ПРО 2-3.1-3]; 
 – розмірковує про взаємозв’язок традиційних ремесел та природних 

ресурсів свого регіону [2 ПРО 3-3.3-7]; 
 – розрізняє природні і штучні матеріали [2 ПРО 3-3.3-1]; 
 – розуміє важливість ощадного використання природних ресурсів [2 

ПРО 2-3.4-1]. 

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – розрізняє різні професії та пояснює важливість навчання для їх-
нього опанування [2 СЗО 3-4.6-3]; 

 – цінує працю людей і з повагою ставиться до різних професій [2 СЗО 
3-4.6-6]; 

 – розвиває вміння раціонально поводитись як споживач/споживач-
ка [2 СЗО 3-1.4-9]. 

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – встановлює послідовність подій (раніше/пізніше, до/після, давно/
нещодавно) [2 ГІО 3-1.1-2]; 

 – пояснює, як події пов’язані між собою [2 ГІО 5-3.2-3]; 
 – розмірковує про важливість відродження та збереження традицій-

них ремесел свого регіону [2 ГІО 3-2.1-1]; 
 – розпитує старших людей про минуле [2 ГІО 2-3.1-2]; 
 – цінує працю людей і з повагою ставиться до різних професій [2 ГІО 

5-3.2-2] 

Технологічна 
освітня галузь

 – розпізнає конструкційні матеріали візуально та на дотик [2 ТЕО 1-1.3-1];
 – зіставляє та розрізняє вироби, виготовлені традиційними та сучас-

ними ремеслами (гончарство, ткацтво, витинанка, різьблення та 
інше) [2 ТЕО 3-2.2-1];

 – виготовляє та оздоблює виріб з допомогою дорослих чи самостій-
но, застосовуючи елементи традиційних та сучасних ремесел (ви-
користання різних технік для виготовлення та оздоблення виро-
бів: витинанки, вишивки та інших) [2 ТЕО 3-2.2-3]. 

Інтегрована тема: Ремесла та різні види...
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Інтегрована тема: ЯК ВИНИКАЮТЬ СУПЕРЕЧЛИВІ СИТУАЦІЇ І ЯК ЇХ ВИРІШУВАТИ
Тиждень 23 (Подорож 13)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Що таке дружба і сварка?
 – Як помиритися з друзями? Що допомагає порозумітися?
 – Чи можуть тварини сваритися?

Пропонований зміст: 
МОВ Мовленнєвий етикет. Ввічливі слова. Мирилки. Літературні тексти про різні вчинки дітей.
МАО Складання схем і діаграм настрою.
ПРО Сигнали природи про допомогу.
СЗО Вчимося дружити. Правила безпечної поведінки поруч із тваринами. 
Зіткнення інтересів у природному середовищі.
ГІО Вивчаємо та обираємо способи подолання наслідків суперечок, негативного розвитку 
конфліктних ситуацій. 
ТЕО Створення заданих форм (на підставі лише обрису силуету) з використанням танграму.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – описує власні емоції, почуття в конфліктній ситуації [2 МОВ 6-4.2-4]; 
 – з розумінням ставиться до емоцій співрозмовника і пояснює влас-

ну реакцію на них [2 МОВ 1-1.1-1]; 
 – фіксує за допомогою смайлів свій настрій [2 МОВ 3-3.2-2]; 
 – дотримується мовленнєвого етикету, використовуючи ввічливі 

слова [2 МОВ 1-1.8-2]; 
 – створює короткі усні повідомлення щодо розв’язання суперечли-

вих питань [2 МОВ 3-3.1-3]; 
 – розповідає про шляхи розв’язання конфліктних ситуацій, спираю-

чись на власний життєвий досвід [2 МОВ 2-2.6-3]; 
 – аргументує своє ставлення до вчинків, поведінки героїв творів [2 

МОВ 5-4.2-3]; 
 – пояснює роль уважного ставлення до інших та потребу подивитися 

на річ/ситуацію по-різному [2 МОВ 2-2.4-2]; 
 – створює власні мирилки на основі відомих [2 МОВ 2-2.6-3]. 

Математична 
освітня галузь

 – збирає дані, що відображають повсякденні проблеми, на основі за-
пропонованого опитувальника (два-три запитання) [2 МАО 5-1.2-8]; 

 – вносить дані до схем [2 МАО 5-1.2-10]. 

Природнича 
освітня галузь

 – розуміє, що люди і тварини сприймають світ по-різному [4 ПРО 1-4.1-1]; 
 – наводить приклади елементарних причинно-наслідкових зв’язків, 

сигналів про допомогу (зовнішній вигляд рослин і тварин, вияви 
поведінки тварин) [2 ПРО 1-4.2-1]; 

 – розповідає, спираючись на власний досвід, про суперечки, які спо-
стерігав(-ла) у природному середовищі [2 ПРО 1-4.2-2]; 

 – розповідає про можливі загрози з боку тварин і пояснює, як діяти в 
разі загрози [2 ПРО 2-3.1-13]; 

 – дотримується правил безпечної поведінки в довкіллі [2 ПРО 2-3.2-1]. 
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Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – розвиває уміння і навички, необхідні для подальшої життєвої ді-
яльності, зокрема ненасильницької комунікації та взаємодії із сусі-
дами на вулиці, у багатоповерхових будинках тощо [2 СЗО 2-4.4-4]; 

 – розвиває гнучкість та адаптивність, аналітичне та критичне мис-
лення [2 СЗО 2-4.4-5]; 

 – розуміє, що ту саму річ двоє людей можуть бачити та сприймати 
по-різному [2 СЗО 2-4.4-1]; 

 – пояснює, чому треба ставитися з повагою до інших, виявляє толе-
рантність і співчуття [2 СЗО 2-1.2-2];

 – встановлює дружні стосунки з дітьми своєї та іншої статі [2 СЗО 2-1.4-1]; 
 – розмірковує про цінність ефективної співпраці [2 СЗО 3-4.4-6]; 
 – аналізує конфліктну ситуацію, робить вибір і бере на себе відпові-

дальність за його наслідки [2 СЗО 3-4.7-3]; 
 – мирно розв’язує конфлікти, відшуковує шляхи досягнення консен-

сусу чи компромісів [2 СЗО 3-4.4-7]. 

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – розмірковує, якими рисами характеру має володіти людина і чому 
[2 ГІО 1-6.1-1]; 

 – встановлює, що, попри неповторність кожного, всі люди рівні  
[2 ГІО1-6.1-2]; 

 – розробляє спільно з однолітками правила класу, переконує, що 
вони потрібні, та дотримується їх [2 ГІО 4-8.1-1]; 

 – звертається по допомогу до старших, коли його/її або інших осіб 
ображають [2 ГІО 2-6.2-2]; 

 – дотримується правил поведінки, що засвідчують повагу до інших 
осіб [2 ГІО 2-7.1-2]; 

 – виявляє навички міжкультурного спілкування [2 ГІО 2-7.2-4]; 
 – обирає спосіб подолання наслідків суперечок, негативного розвит-

ку конфліктних ситуацій [2 ГІО 4-8.1-2]. 

Технологічна 
освітня галузь

 –  створює задані форми (на підставі лише обрису силуету) з вико-
ристанням танграму [4 ТЕО 1-1.4-3]; 

 – організовує безпечне робоче місце з допомогою дорослих [2 ТЕО 
4-4.2-2]. 

Інтегрована тема: УЧУСЯ ГРАТИ В ІГРИ НАШИХ БАБУСЬ І ДІДУСІВ. 
ІГРИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗНАЙОМСТВО І ВЗАЄМОДІЮ
Тиждень 24 (Подорож 14)

Орієнтовні дослідницькі питання:
 – У які ігри грали наші бабусі і дідусі? 
 – Які ігри подобаються нам?
 – Навіщо потрібні правила гри?
 – Які ігри виникли завдяки тваринам?

Пропонований зміст: 
МОВ Знайомство з іграми наших бабусь і дідусів. Складання правил гри.
МАО Значення цифр у записі числа залежно від позиції. Вимірювання довжин відрізків.
ПРО Ігри домашніх улюбленців. Особливості поведінки диких тварин під час полювання.

Інтегрована тема: Учуся грати в ігри наших бабусь...
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СЗО Ігри, під час яких відтворюється поведінка тварин. Ігри в різні пори року. Ігри з вико-
ристанням об’єктів неживої природи
ГІО Вивчаємо правила, встановлені у громадському просторі, близькому до місця прожи-
вання і навчання. Відмінності між дитинством сучасних дітей та в минулому (іграшки).
ТЕО Конструювання і виготовлення за власним задумом ігрового комплекту (іграшок).

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – пояснює, навіщо людям ігри [2 МОВ 1-1.5-2]; 
 – розповідає, які бувають ігри [2 МОВ 1-1.3-1]; 
 – називає свою улюблену гру, обґрунтовує свої вподобання [2 МОВ 

6-2.7-3]; 
 – розповідає про ігри, у які грали його/її батьки, бабусі, дідусі [2 

МОВ 1-1.6-4]; 
 – пояснює, навіщо потрібні правила гри, і розуміє важливість їхнього 

дотримання [2 МОВ 1-1.5-4]; 
 – записує окремі слова та словосполучення [2 МОВ 3-3.1-4]; 
 – творить нові слова на основі запропонованих (замінює звуки, змі-

нює послідовність складів, замінює або об’єднує частини слова) [2 
МОВ 5-4.2-1]. 

Математична 
освітня галузь

 – вимірює довжини предметів або відрізків [2 МАО 3-4.7-4]; 
 – досліджує, що та сама цифра в записі числа залежно від своєї пози-

ції набуває різних значень [2 МАО 2-4.2-5]. 

Природнича 
освітня галузь

 – розповідає, спираючись на власний досвід, про ігри домашніх улю-
бленців, які спостерігав/спостерігала) [2 ПРО 2-3.2-3]; 

 – розуміє відмінність між іграми людей і тварин (імітація, вправлян-
ня в полюванні) [2 ПРО 2-3.2-4]; 

 – розповідає про особливості поведінки тварин під час полювання і 
відтворює деякі її елементи під час гри [2 ПРО 2-3.1-6]; 

 – використовує об’єкти живої і неживої природи (камінці, гілочки, 
сухі плоди тощо) у своїх іграх [2 ПРО 3-3.3-4]; 

 – пропонує способи повторного використання рукотворних об’єктів 
для гри [2 ПРО 3-3.3-7]. 

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – ініціює спільні ігри, розваги [2 СЗО 3-4.7-2]; 
 – зголошується виконувати різні ролі у грі [2 СЗО 3-4.7-1]; 
 – розвиває навички міжкультурного спілкування [2 СЗО 2-4.4-5]; 
 – співпрацює з іншими для досягнення спільної мети [2 СЗО 3-4.7-1]; 
 – конструктивно взаємодіє в конфліктних ситуаціях, які виникають 

під час гри, попереджаючи ескалацію конфлікту [2 СЗО 3-4.7-3]; 
 – пояснює важливість руху та активної поведінки для себе та інших 

[2 СЗО 3-4.6-4]. 

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – домовляється з однолітками про доброчесні правила взаємодії, до-
тримується досягнутих домовленостей, пояснює, чому це важливо 
[2 ГІО 2-2.3-1]; 

 – дотримується правил, встановлених у громадському просторі, близь-
кому до місця проживання і навчання [2 ГІО 2-2.3-1]; 
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Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – пояснює, чому потрібно дотримуватися встановлених правил [2 
ГІО 2-2.3-2]; 

 – описує відмінності між дитинством сучасних дітей та в минулому 
(іграшки) [2 ГІО 2-1.3-1]; 

 – встановлює послідовність подій (раніше/пізніше, до/після, давно/
нещодавно) [2 ГІО 3-1.1-2]; 

 – ставиться з повагою до культурних традицій своєї родини і своїх 
сусідів [2 ГІО 5-8.3-6]; 

 – розпитує старших людей про минуле [2 ГІО 5-8.3-7]. 

Технологічна 
освітня галузь

 – володіє навичками конструювання найпростіших виробів  
[2 ТЕО 1-1.3-2]; 

 – конструює і виготовляє за власним задумом ігровий комплект  
[2 ТЕО 3-2.1-3].  

Інтегрована тема: КАЛЕНДАРНИЙ ФОЛЬКЛОР ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ У МОЄМУ КРАЇ
Тиждень 25–26 (Подорож 20)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Що таке календарний фольклор?
 – Коли і для чого співають колядки і щедрівки?
 – Як святкували календарні свята в давнину?
 – Які сигнали про зміни в природі ти можеш спостерігати? 
 – Як впливає Сонце на зміни в природі?

Пропонований зміст: 
МОВ Знайомство з поняттями «календарний фольклор». Знайомство з колядками, щедрівка-
ми, які є у фольклорі різних культур регіону. Знайомство з творами календарного фольклору. 
МАО Календар. Вимірювання часу в годинах (год), хвилинах (хв). Розв’язування простих 
сюжетних задач.
ПРО Сезонні зміни в природі і їхнє відображення у фольклорі. Пори року і їхні ознаки. 
Вплив Сонця на зміну пір року.
СЗО Календарні ігри. Відтворення елементарних ігрових примовлянок нерідною мовою.
ГІО Знайомство з різноманітністю культур і релігій у регіоні через календарні та релігійні свята.
ТЕО Виготовлення виробів технікою витинанки до календарних свят.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – виокремлює цікаву для себе інформацію про колядки, щедрівки, 
заклички [2 МОВ 1-1.4-3]; 

 – малює, добирає ілюстрації на основі почутих колядок, щедрівок, 
закличок [2 МОВ 6-3.1-5]; 

 – висловлює власні думки про роль колядок, щедрівок, закличок у 
житті людей [2 МОВ 6-1.6-7]; 

 – знаходить у текстах колядок, щедрівок, закличок виражальні мов-
ні засоби і пояснює їхню роль [2 МОВ 6-2.3-3]; 

 – імпровізує з інтонацією, тембром та силою голосу, відтворюючи тексти 
колядок, щедрівок, закличок, народних пісень тощо [2 МОВ 6-2.7-3]. 

Інтегрована тема: Календарний фольклор людей...
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Математична 
освітня галузь

 – використовує календар для опису і розв’язання повсякденних про-
блем [2 МАО 3-4.7-8]; 

 – складає прості сюжетні задачі [2 МАО 4-4.4-3]; 
 – записує результати вимірювання в годинах (год), хвилинах (хв) [2 

МАО 3-4.7-6]; 
 – позначає час на зображенні/макеті циферблата годинника зі стріл-

ками [2 МАО 3-4.7-7].

Природнича 
освітня галузь

 – описує вплив Сонця на зміну пір року [2 ПРО 2-3.1-10]; 
 – спостерігає за добовими та сезонними змінами в природі навесні 

[2 ПРО 2-3.1-4]; 
 – називає пори року та відповідні їм місяці [2 ПРО 2-3.1-5]; 
 – знаходить у фольклорних творах ознаки сезонних змін у природі 

[2 ПРО 2-3.1-9]. 

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – об’єднується з іншими дітьми в групу для навчання та гри [2 СЗО 
3-4.4-6]; 

 – пояснює, чому треба ставитися з повагою до інших осіб, їхнього по-
ходження [2 СЗО 2-4.4-5]; 

 – виявляє повагу до звичаїв інших людей [2 СЗО 1-1.1-1]; 
 – розвиває навички міжкультурного спілкування [2 СЗО 2-4.4-5]; 
 – розширює уявлення про різноманіття культур і релігій у регіоні че-

рез календарні та релігійні свята [2 СЗО 2-4.4-5]; 
 – грає в календарні ігри й відтворює елементарні ігрові примовлян-

ки нерідною мовою [2 СЗО 3-4.7-2]. 

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – долучається до родинних і національних традицій, пояснює їхнє 
значення для себе [2 ГІО 4-3.1-3]; 

 – розпитує старших людей про минуле [2 ГІО 5-8.3-1]; 
 – розповідає про власний досвід участі в будь-якому календарному 

чи релігійному святі (наприклад, святкування Великодня, Нового 
року, Різдва) [2 ГІО 5-8.3-8]; 

 – має уявлення про різноманітність культур і релігій у регіоні через 
календарні та релігійні свята [2 ГІО 5-3.2-1]. 

Технологічна 
освітня галузь

 – має загальні уявлення про техніку виготовлення витинанок [2 ТЕО 
4-4.1-3];

 – добирає інструменти та пристосування, необхідні для виготовлен-
ня витинанок [2 ТЕО 3-2.2-3];

 – розкриває послідовність дій під час виготовлення виробів технікою 
витинанки [2 ТЕО 3-2.2-1]. 

Інтегрована тема: РОЗМАЇТТЯ СТРАВ МЕШКАНЦІВ МОГО КРАЮ. УЧИМОСЯ ГО-
ТУВАТИ УЛЮБЛЕНУ СТРАВУ
Тиждень 27–28 (Подорож 21)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Для чого ми харчуємося?
 – Яка страва є твоєю улюбленою?
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 –  Що потрібно для приготування улюбленої страви?
 – Які страви готують представники різних національностей нашого краю?
 – Як скласти святкове меню? 
 – Як приготувати страву за рецептом?

Пропонований зміст: 
МОВ Знайомство з поняттями «кухня», «страва», «рецепт», «меню». Розмаїття страв твого 
регіону. Культура харчування.
МАО Вимірювання і порівняння величини: довжини, маси, місткості.
ПРО Дикорослі і культурні рослини. Плоди і насіння. Збереження ресурсів.
СЗО Здорове харчування. Їстівні та отруйні рослини.
ГІО Старовинні рецепти приготування національних страв. Святкові страви.
ТЕО Добування олії з насіння соняшнику.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – ставить запитання для уточнення почутої інформації щодо розма-
їття страв мешканців рідного краю [2 МОВ 2-2.1-3]; 

 – підтримує та ініціює діалог про страви мешканців рідного краю [2 
МОВ 1-1.6-1]; 

 – розповідає про власні смакові вподобання [2 МОВ 2-2.6-3]; 
 – правильно вимовляє назви страв [2 МОВ 1-1.7-2]; 
 – поповнює власний словниковий запас відповідно до теми [2 МОВ 

1-1.7-3]; 
 – створює колаж із рецептом приготування улюбленої страви з допо-

могою дорослих [2 МОВ 3-3.1-4];
 – називає українські національні страви [2 МОВ 1-1.7-2]; 
 – записує від руки назви страв [2 МОВ 3-3.1-4]; 
 – розпізнає ключові слова і фрази в усному повідомленні [2 МОВ 1-1.4-2]. 

Математична 
освітня галузь

 – описує (коментує) послідовність дій щодо розв’язання проблемно-
го завдання (зокрема сюжетної задачі) з допомогою дорослих або 
самостійно [2 МАО 2-2.2-2]; 

 – вимірює і порівнює величини: довжину, масу, місткість [2 МАО 
3-4.7-4]; 

 – демонструє, що таке цілий предмет і його частини: половина, тре-
тина, чверть [2 МАО 2-4.2-9]. 

Природнича 
освітня галузь

 – називає культурні та дикорослі рослини [2 ПРО 1-4.3-3]; 
 – розрізняє продукти за походженням (наприклад, рослинного, тва-

ринного тощо) [2 ПРО 1-4.3-5]; 
 – розрізняє овочі, фрукти і гриби [2 ПРО 1-4.3-4]; 
 – розповідає, які загрози несуть отруйні рослини, їхні частини та 

гриби, пояснює, як діяти при таких загрозах [2 ПРО 2-3.1-13]; 
 – розповідає про будову рослин, називає їстівні плоди і насіння дея-

ких із них [2 ПРО 1-1.5-1]; 
 – дотримується послідовності дій під час дослідження (добування 

олії з насіння соняшнику) [2 ПРО 1-1.2-1]; 
 – описує, що нового дізнався/дізналася під час дослідів [2 ПРО 1-2.2-1]. 

Інтегрована тема: Розмаїття страв мешканців мого краю...
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Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – пояснює важливість споживання продуктів своєї місцевості [2 СЗО 
2-3.4-2]; 

 – наводить приклади українських національних страв та страв ін-
ших культур, що поширені в регіоні [2 СЗО 2-3.4-3]; 

 – пояснює, як бережливе ставлення до їжі зберігає природу [2 
СЗО 2-3.1-1]; 

 – дбає про власне здоров’я і збереження здоров’я інших людей, до-
тримується здорового способу життя [2 СЗО 2-3.3-4]; 

 – пояснює, чому переїдати – шкідливо [2 СЗО 2-4.5-1]; 
 – розвиває вміння раціонально поводитись як споживач/споживач-

ка [2 СЗО 2-3.1-3]; 
 – ставить перед собою мету споживати корисні продукти, складає їх-

ній перелік [2 СЗО 2-4.2-4]; 
 – цінує розмаїття страв різних народів [2 СЗО 2-3.4-3]; 
 – має уявлення про заборони (культурні, релігійні, лікарські) на ви-

користання певних продуктів [2 СЗО 2-2.3-3]; 
 – визначає місця, де можна харчуватися здорово [2 СЗО 2-4.2-4]; 
 – пояснює правила ощадного використання природних ресурсів (на-

приклад, збирання та утилізація сміття, зокрема харчових відхо-
дів, збереження водних ресурсів) [2 СЗО 3-1.4-5]; 

 – розрізняє різні професії та пояснює важливість навчання для їх-
нього опанування [2 СЗО 3-4.6-6]. 

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – розпитує старших людей про минуле [2 ГІО 4-3.2-1]; 
 – пояснює, чому природа важлива для людини [2 ГІО 3-2.2-1]; 
 – визначає, що дає природа людині [2 ГІО 3-2.2-2]; 
 – набуває навичок міжкультурного спілкування [2 ГІО 1-6.1-3]. 

Технологічна 
освітня галузь

 – розповідає про культуру харчування [2 ТЕО 4-4.1-1]; 
 – називає правила поведінки за столом [2 ТЕО 4-4.1-2]; 
 – володіє початковими навичками сервірування столу [2 ТЕО 4-4.1-3]; 
 – разом із дорослими планує та реалізує найпростіші трудові дії (го-

тує страви за рецептами) [2 ТЕО 4-4.2-1].

Інтегрована тема: ОДЯГ. НАЦІОНАЛЬНЕ ВБРАННЯ. МОДА
Тиждень 29–30 (Подорож 18)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Для чого людині потрібен одяг?
 – Про що «розповідає» одяг (національний, старовинний, чоловічий, жіночий, дитячий, 

професійний)? 
 – Який одяг вважають екологічним?
 – Як доглядати за одягом/взуттям?

Пропонований зміст: 
МОВ Знайомство з поняттями «мода», «одяг», «костюм», «національне вбрання». Розпіз-
навання деталей одягу. Різновиди одягу.
МАО Вимірювання частин тіла. Метр. Сантиметр. Інструменти для вимірювання. Порів-
няння довжини.
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ПРО Екологічність і зручність одягу. Виготовлення тканин.
СЗО Культура одягу. Правила догляду за зовнішнім виглядом.
ГІО Одяг, який носили наші пращури. Особливості національного одягу.
ТЕО Модний одяг. Уніформа. Професійний одяг. «Одягни ляльку».

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – розповідає про призначення одягу [2 МОВ 2-2.3-2]; 
 – ставить запитання до усного повідомлення для отримання додат-

кової інформації [2 МОВ 2-2.1-3]; 
 – описує за малюнком національні костюми найпоширеніших спіль-

нот у регіоні [2 МОВ 2-2.6-3]; 
 – поповнює власний словниковий запас до теми [2 МОВ 3-3.3-3]; 
 – записує окремі слова, словосполучення, речення [2 МОВ 3-3.1-4]; 
 – висловлює власну думку про почуті/переглянуті прості медіатек-

сти (світлини, відеоролик) [2 МОВ 4-1.5-5]; 
 – називає деталі національного одягу [2 МОВ 4-1.4-5]. 

Математична 
освітня галузь

 – збирає дані, що відображають повсякденні проблеми, на основі за-
пропонованого опитувальника [2 МАО 5-1.2-8]; 

 – упорядковує, порівнює, групує дані, застосовуючи прості моделі [2 
МАО 2-4.2-8]; 

 – оперує грошима, здійснюючи справжні та уявні покупки, продаж і 
покупки на шкільних ярмарках тощо [2 МАО 3-1.2-2]. 

Природнича 
освітня галузь

 – розповідає про існування натуральних і штучних тканин [2 ПРО 
3-3.3-2]; 

 – розуміє, що деякі натуральні тканини виготовляють з рослин (льо-
ну, конопель, бавовни), шерсті тварин (вовни) тощо [2 ПРО 3-3.3-3]; 

 – отримує інформацію з різних джерел про ткацтво [2 ПРО 3-3.3-5]; 
 – встановлює взаємозв’язок між порою року і погодою, обирає відпо-

відний одяг [2 ПРО 2-3.1-8]; 
 – називає асортимент одягу та взуття відповідно до сезону [2 ПРО 1-4.3-9]. 

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – розрізняє сучасний і старовинний одяг [2 СЗО 2-1.1-6]; 
 – демонструє повагу до інших та позитивне ставлення до етнокуль-

турних відмінностей оточення; відкритість до культурного різно-
маніття [2 СЗО 2-3.2-1]; 

 – пояснює, чому важливо поважати чужу власність [2 СЗО 1-1.1-4]. 

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – пояснює, чому кожен може мати свої вподобання [2 ГІО 1-6.1-2]; 
 – описує відмінності між дитинством сучасних дітей та в минулому 

(одяг) [2 ГІО 2-1.3-2];
 – розпитує старших людей про минуле [2 ГІО 2-3.1-2]. 

Технологічна 
освітня галузь

 – пояснює необхідність систематичного догляду за одягом та взут-
тям [2 ТЕО 4-4.2-1]; 

 – характеризує основні правила догляду за одягом і взуттям [2 ТЕО 
4-4.2-1]; 

 – виготовляє доступні елементи одягу до свят та урочистостей [4 
ТЕО 1-1.4-4]. 

Інтегрована тема: Одяг. Національне вбрання. Мода
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Інтегрована тема: ТВОРИ НАЦІОНАЛЬНИХ ЛІТЕРАТУР ПРО РОДИНУ, ДРУЗІВ ТА СУСІДІВ
Тиждень 31 (Подорож 23)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Яким має бути справжній друг?
 – За що нас люблять? За що ми любимо? 
 – Чи можуть тварини любити? Як вони піклуються про потомство?
 – Що допомагає зберігати спогади про родину, друзів, сусідів (фотоальбом, світлина)? 

Пропонований зміст: 
МОВ Твори національних літератур про родину, друзів та сусідів.
МАО Удосконалення обчислювальних навичок. Вимірювання довжини предметів за допо-
могою лінійки.
ПРО Органи чуття, за допомогою яких людина пізнає навколишній світ. Родинні стосунки 
у тваринному світі. Піклування про потомство у тварин. 
СЗО Приклади добросусідства і взаємодії у світі природи.
ГІО Приклади патріотизму і людяності в дитячих художніх творах.
ТЕО Створення фоторамки для родинної світлини

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – обмінюється короткою усною інформацією про родину, спираючись 
на власний життєвий досвід [2 МОВ 2-2.3-2]; 

 – підтримує діалог, у якому висловлюються різні погляди на пред-
мет обговорення [2 МОВ 1-1.6-2]; 

 – розповідає про свої враження від прочитаного художнього тексту 
[2 МОВ 1-1.8-1]; 

 – пояснює власні думки або спростовує їх [2 МОВ 1-1.5-2];
 – фіксує інформацію графічно [2 МОВ 2-2.6-2]; 
 – висловлює думку про те, як факти, ідеї прочитаного можуть допо-

могти в конкретних життєвих ситуаціях [2 МОВ 2-2.4-4]; 
 – створює невеликі висловлювання про родину, друзів, сусідів; запи-

сує їх розбірливо від руки [2 МОВ 3-3.1-3]. 

Математична 
освітня галузь

 – розв’язує проблемні ситуації з опорою на прості математичні моде-
лі [2 МАО 3-1.2-1]; 

 – розуміє, що для відповіді на запитання може бракувати числових 
даних [2 МАО 2-3.1-2]; 

 – визначає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на кон-
кретне запитання [2 МАО 2-2.3-1]. 

Природнича 
освітня галузь

 – пояснює зв’язок нової інформації про природне довкілля із влас-
ним досвідом, навколишнім світом та раніше прочитаними текста-
ми [2 ПРО 1-2.1-1]; 

 – розповідає, якими органами чуття користувався/користувалася 
для пізнання навколишнього світу [2 ПРО 1-1.1-2]; 

 – розуміє відмінності у сприйнятті навколишнього світу людиною і 
тваринами [2 ПРО 1-1.1-1]; 

 – розрізняє свійських і диких тварин, домашніх улюбленців [2 ПРО 1-4.3-7];
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Природнича 
освітня галузь

 – знає про існування родинних стосунків та піклування про потом-
ство у світі тварин [2 ПРО 1-4.3-8]; 

 – наводить приклади назв дорослих тварин та їхніх дитинчат [2 ПРО 
1-4.3-6]; 

 – знаходить самостійно або з допомогою інформацію з різних дже-
рел про приклади добросусідства і взаємодії у світі природи [2 ПРО 
1-2.1-4]; 

 – дотримується правил поведінки в довкіллі і пояснює ці правила 
іншим [2 ПРО 2-3.2-1]. 

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – розрізняє родинні зв’язки, дружні, ділові стосунки та подружнє 
життя [2 СЗО 2-4.4-4]; 

 – пояснює функції та значення батьків для кожної людини [2 СЗО 
2-1.4-2]; 

 – пояснює правила моральної поведінки вдома, у школі [2 СЗО 
2-1.4-3]; 

 – діє згідно з цінностями взаємопідтримки, дружби, злагоди, любові, 
співпраці [2 СЗО 3-1.4-6]; 

 – розповідає про свої обов’язки в родині та розмірковує про гендерну 
рівність у виконанні хатніх справ [2 СЗО 3-4.6-4]; 

 – вирішує, як діяти в повсякденних ситуаціях без загрози для життя 
і здоров’я на основі аналізу творів національних літератур [2 СЗО 
3-2.2-7]. 

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – пояснює, чому люди перебувають разом, взаємодіють [2 ГІО 2-7.2-1]; 
 – пояснює значення поваги до інших, спираючись на власний досвід 

і доступні джерела (почуте, прочитане) [2 ГІО 3-2.1-3]; 
 – пояснює, які почуття пов’язують його/її з близькими людьми, ви-

словлює припущення про те, чим вони зумовлені [2 ГІО 2-7.1-1]; 
 – розмірковує про цінність взаємопідтримки, дружби, злагоди, 

співпраці [2 ГІО 1-6.1-1]. 

Технологічна 
освітня галузь

 – демонструє вміння різати нитки, папір, картон ножицями по пря-
мій, кривій та ламаній лініях за запропонованим зразком (шабло-
ном) [2 ТЕО 1-1.4-5]; 

 – має загальні уявлення про застосування ниток [2 ТЕО 1-1.4-9]; 
 – розкриває послідовність дій під час виготовлення аплікацій з ни-

ток по контуру малюнка [2 ТЕО 1-1.4-7]; 
 – називає інструменти для виготовлення аплікацій з ниток і правила 

безпечної роботи з ними [2 ТЕО 2-4.3-1]; 
 – виготовляє аплікації з використанням ниток [2 ТЕО 1-1.4-5]. 

Інтегрована тема: ЦІННОСТІ МОЄЇ СІМ’Ї. НАШІ РОДИННІ СВЯТИНІ

Тиждень 32 (Подорож 24)

Орієнтовні дослідницькі питання:
 – Які речі є для нас дуже дорогими і цінними?
 – Які рослинні обереги або талісмани є в тебе / у твоїй родині?
 – Як ставляться до хліба в різних країнах світу?

Інтегрована тема: Цінності моєї сім’ї. Наші родинні святині
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Пропонований зміст: 
МОВ Знайомство з поняттями «цінність», «святиня», «оберіг», «талісман», «реліквія», 
«символ». Літературні та музичні твори про сімейні святині.
МАО Розв’язання логічних задач. 
ПРО Домашні улюбленці: піклування. Рослини і тварини як символи та обереги.
СЗО Повага до сімейних реліквій. Поважне ставлення до хліба в різних народів.
ГІО Бережливе ставлення до речей і пам’яток.
ТЕО Створення оберегів з рослинного матеріалу.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – формулює запитання до батьків, інших родичів про історію родини 
і передає цю інформацію в різних формах [2 МОВ 1-1.3-1]; 

 – розповідає про власні емоції від почутого [2 МОВ 1-1.8-1]; 
 – ставить запитання за змістом прочитаного [2 МОВ 1-1.6-2]; 
 – пов’язує зміст тексту із власним досвідом, навколишнім світом та 

раніше прочитаними текстами [2 МОВ 2-2.4-2]; 
 – розповідає про святині власної родини [2 МОВ 2-2.3-2]; 
 – ділиться своїми враженнями; переповідає події із власного життя, 

правильно вимовляючи й наголошуючи загальновживані слова [2 
МОВ 1-1.6-4]; 

 – поповнює власний словниковий запас [2 МОВ 1-1.7-3]; 
 – записує від руки невеликі висловлювання про власні цінності [2 

МОВ 3-3.1-4]. 

Математична 
освітня галузь

 – застосовує різні способи виконання арифметичних дій із числами 
(додавання, віднімання) під час розв’язування задач та конкрет-
них життєвих проблем [2 МАО 2-4.3-5]; 

 – з’ясовує, чи існує інший шлях розв’язання проблемної ситуації (з 
допомогою дорослих або самостійно), робить відповідний висно-
вок [2 МАО 2-3.2-2]; 

 – збирає дані, що відображають повсякденні проблеми, на ос-
нові запропонованого опитувальника (два-три запитання)  
[2 МАО 5-1.2-8]. 

Природнича 
освітня галузь

 – розповідає про різноманітність світу домашніх улюбленців [2 ПРО 
2-3.1-13]; 

 – знає про потребу піклування про домашніх улюбленців [2 ПРО 
2-3.2-3]; 

 – знаходить самостійно або з допомогою інших інформацію з різних 
джерел про особливості догляду за домашніми улюбленцями [2 
ПРО 1-2.1-3]; 

 – дотримується правил безпечної поведінки з домашніми улюблен-
цями і пояснює ці правила іншим [2 ПРО 2-3.2-1]; 

 – доглядає самостійно або з допомогою дорослих за домашніми улю-
бленцями та розповідає про це [2 ПРО 2-3.2-3]; 

 – розповідає, як деякі рослини і тварини можуть використовуватися 
в ролі символів та оберегів [4 ПРО 1-4.1-2]. 
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Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – виявляє емпатію до емоцій та переживань інших людей, поведінки 
тварин і «сигналів», що подає природа [2 СЗО 3-3.4-5]; 

 – розвиває допитливість, прагнення шукати, самостійно чи разом з 
іншими спостерігати та досліджувати, бережливо ставитися до ре-
чей і пам’яток [2 СЗО 3-4.6-3]; 

 – цінує, виявляє шану до власних родинних святинь і святинь інших 
людей та інших культур, ознайомлюється з ними [2 СЗО 2-4.4-5]. 

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – розповідає про себе, свою родину та інших осіб [2 ГІО 2-7.1-3]; 
 – розпитує старших людей про минуле [2 ГІО 2-3.1-2]; 
 – розпізнає національні та родинні символи і шанобливо ставиться 

до них [2 ГІО 2-3.1-1]; 
 – цінує, виявляє шану до родинних святинь і святинь інших людей і 

культур, ознайомлюється з ними [2 ГІО 3-1.1-2]. 

Технологічна 
освітня галузь

 – придумує образи (фантазує) та виражає задумане знайомими засо-
бами художньої виразності [2 ТЕО 1-1.1-1]; 

 – має початкові уявлення про конструювання та моделювання  
[2 ТЕО 1-1.4-1]; 

 – володіє навичками конструювання найпростіших виробів  
[2 ТЕО 1-1.4-2]; 

 – вміє конструювати і виготовляти обереги, прикраси для оселі  
[2 ТЕО 3-2.1-3].

Інтегрована тема: СВЯТА МОЄЇ РОДИНИ
Тиждень 33 (Подорож 25)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Які традиційні свята є у твоїй родині, родинах твоїх сусідів?
 – Як створити запрошення на свято?
 – Що спільного та відмінного у традиціях святкування в родинах твоїх однокласників?

Пропонований зміст: 
МОВ Складання привітання родини зі святом. 
МАО Цінність та ціна подарунка. Ціна і вартість. Розв’язування задач, що стосуються вартості.
ПРО Правила відповідної поведінки в довкіллі під час святкування.
СЗО Корисний відпочинок (святкування).
ГІО Традиції святкування в давнину і сьогодні.
ТЕО Цінність подарунка, створеного власноруч.
Подарунки на родинні свята. Оздоблення подарунків, запрошень.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – розповідає про родинні свята [2 МОВ 2-2.4-1]; 
 – поповнює власний словниковий запас [2 МОВ 1-1.7-3]; 
 – створює невеликі висловлювання про родинні свята, записує їх від 

руки [2 МОВ 3-3.1-3]; 
 – фіксує інформацію графічно [2 МОВ 3-3.2-2]; 
 – ділиться власними думками і почуттями щодо змісту прослуханих 

текстів [2 МОВ 4-1.5-6]. 

Інтегрована тема: Свята моєї родини
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Математична 
освітня галузь

 – оперує грошима в уявному процесі купівлі-продажу [2 МАО 
3-1.2-2]; 

 – використовує короткі позначення: гривня – грн, копійка – к. [2 
МАО 3-1.2-6]; 

 – знаходить потрібну інформацію, використовуючи, зокрема, й засо-
би ІКТ [2 МАО 2-2.1-1]. 

Природнича 
освітня галузь

 – орієнтується в річному календарі, називає пори року та відповідні 
їм місяці [2 ПРО 2-3.1-5]; 

 – називає дати важливих свят своєї родини [2 ПРО 2-3.1-4]; 
 – розповідає про традиції святкування родинних свят і місця їхнього 

проведення [2 ПРО 1-1.6-1]; 
 – дотримується правил відповідної поведінки в довкіллі під час 

святкування [2 ПРО 2-3.4-2]; 
 – використовує вторинні матеріали для виготовлення атрибутів до 

свят та урочистостей [2 ПРО 3-4.4-1]. 

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – бере участь у родинних і громадських урочистостях, розповідає про 
своє ставлення до них [2 СЗО 3-1.4-6]; 

 – долучається до підтримки родинних традицій [2 СЗО 3-1.3-5]; 
 – виокремлює загальне й особливе в традиціях святкування родин-

них свят, притаманних різним культурам [2 СЗО 3-4.7-1]; 
 – виявляє емпатію до емоцій та переживань інших людей [2 СЗО 

2-3.3-1]; 
 – розширює уявлення про різноманіття культур і релігій у регіоні че-

рез родинні свята [2 СЗО 2-4.4-6]; 
 – співвідносить символи з певними святами [2 СЗО 3-3.4-5]; 
 – дотримується правил етичної поведінки під час організації та про-

ведення родинних свят [2 СЗО 3-1.4-6]; 
 – розрізняє потреби близьких людей та друзів [2 СЗО 3-1.3-5]; 
 – ініціює спільні справи, ігри, розваги [2 СЗО 3-4.7-2]; 
 – називає місця, де можна безпечно відпочити, бережно ставиться до 

них [2 СЗО 2-3.3-3]. 

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – пояснює, що життя кожного покоління відрізняється від життя ін-
шого [2 ГІО 2-1.3-3]; 

 – збирає інформацію та розповідає про свою родину [2 ГІО 3-1.1-2]; 
 – пояснює, що означає бути членом родини [2 ГІО 2-3.1-1]; 
 – долучається до організації та проведення родинних свят [2 ГІО 

3-7.1-4]. 

Технологічна 
освітня галузь

 – пропонує свої ідеї щодо виготовлення подарунків з рукотворних 
об’єктів повторного використання [2 ТЕО 2-3.2-2]; 

 – пояснює значущість оздоблення виробів з паперу [2 ТЕО 1-1.4-9]; 
 – називає послідовність дій під час виготовлення прикрас із паперу 

[2 ТЕО 1-1.4-8]; 
 – називає способи з’єднання окремих частин прикрас із паперу [2 

ТЕО 1-1.1-2]; 
 – виготовляє доступні атрибути до свят та урочистостей [2 ТЕО 

3-2.2-3]. 
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Інтегрована тема: СВЯТО НАШОГО КЛАСУ
Тиждень 34 (Подорож 26)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Як зробити свято нашого класу цікавим для всіх?
 – Які зміни у природі відбуваються влітку? 
 – Які правила можуть зробити твій літній відпочинок безпечним?
 – Що ти візьмеш із собою в наступний рік?

Пропонований зміст: 
МОВ Складання сценарію свята. Вірші, загадки, діалоги за сценарієм. Театралізація.
МАО Макети реальних та уявних об’єктів (танграм).
ПРО Готуємо клас і наших улюбленців до літа. Спостереження за змінами в природі влітку.
СЗО Корисний відпочинок. Безпека і небезпека. Незнайомі предмети, їхні ознаки. Безпечні 
місця для ігор.
ГІО  Організація та проведення свята у класі.
ТЕО Оздоблення подарунків. Декорації, костюми, маски.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – відтворює основний зміст усного повідомлення, виокремлює ціка-
ву для себе інформацію [2 МОВ 2-2.2-5]; 

 – обговорює з іншими можливі варіанти свят, які можна провести у 
класі [2 МОВ 2-2.7-1]; 

 – підтримує діалог на теми, які викликають зацікавлення [2 МОВ 
2-2.3-1]; 

 – записує нескладні висловлення про свої досягнення за навчальний 
рік [2 МОВ 3-3.1-3]; 

 – фіксує інформацію графічно [2 МОВ 3-3.2-2]; 
 – розповідає про власні почуття та емоції від прослуханих художніх 

творів [2 МОВ 2-2.3-2]; 
 – пов’язує інформацію з тексту із ситуаціями з власного життя [2 

МОВ 2-2.3-1]; 
 – висловлює власні уподобання щодо організації свята [2 МОВ 

2-2.4-1]. 

Математична 
освітня галузь

 – конструює знайомі площинні та об’ємні фігури з підручного ма-
теріалу (пластиліну, глини, соломки, конструктора тощо) [2 МАО 
4-4.6-2]; 

 – створює макети реальних та уявних об’єктів [2 МАО 4-4.6-3]. 

Природнича 
освітня галузь

 – називає пори року та відповідні їм місяці, готується до сезонних 
спостережень [2 ПРО 2-3.1-4]; 

 – розповідає про необхідність догляду за кімнатними рослинами та 
тваринами живого куточка влітку [2 ПРО 2-3.2-2]; 

 – дотримується правил безпечної поведінки у природному довкіллі 
влітку та пояснює їх іншим [2 ПРО 2-3.2-5]; 

 – пропонує способи повторного використання рукотворних об’єктів 
для оздоблення класу під час проведення свят [2 ПРО 3-4.4-1]. 

Інтегрована тема: Свято нашого класу



158

Культура добросусідства Модельна навчальна програма (1 клас)

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – виявляє відкритість до нових ідей проведення свята [2 СЗО 2-1.2-2]; 
 – бере участь у плануванні свята з урахуванням умов та можливостей 

[2 СЗО 3-4.7-2]; 
 – описує власні почуття від виконання ролі з позиції учасника дра-

матизації, зосереджуючи увагу на тому, наскільки обрані інтонації 
допомагали створити образ [2 СЗО 3-4.7-1]; 

 – окреслює власні навчальні цілі на час канікул та способи їхнього 
досягнення [2 СЗО 3-4.6-4]; 

 – пояснює правила безпечної поведінки під час проведення свята, на 
літніх канікулах і дотримується їх [2 СЗО 3-1.3-7]; 

 – ініціює спільні справи, ігри, розваги [2 СЗО 3-4.7-2]; 
 – описує цінність створеного разом [2 СЗО 3-4.7-3]; 
 – визначає місця, де можна безпечно відпочити влітку [2 СЗО 1-4.2-2];
 – пояснює можливі наслідки для себе від власної необачної поведін-

ки вдома [2 СЗО 1-2.2-1];
 – розпізнає предмети, до яких не можна торкатися (забуті сторонні-

ми людьми речі, зброя тощо) [2 СЗО 1-2.1-5];
 – описує дії, доцільні в разі контакту з незнайомою людиною  

[2 СЗО 1-2.1-4];
 – описує дії, доцільні в разі небезпечної ситуації з вогнем, водою, ви-

бухонебезпечними предметами та речовинами [2 СЗО 1-2.1-3];
 – пояснює ситуації, у яких побутові прилади, речовини можуть бути 

небезпечними для людини [2 СЗО 1-2.1-2].

Громадянська 
та історична 
освітня галузь

 – пояснює, як життя кожного покоління відрізняється від життя ін-
шого [2 ГІО 2-1.3-3]; 

 – збирає інформацію та розповідає про свій клас [2 ГІО 4-8.2-1]; 
 – пояснює, що означає бути членом класного колективу [2 ГІО 2-7.1-2]; 
 – розуміє важливість співпраці в класі [2 ГІО 2-7.1-1]; 
 – долучається до організації та проведення свят у класі [2 ГІО 2-5.1-1]; 
 – виготовляє доступні атрибути до свят та урочистостей класу  

[2 ГІО 3-7.1-5]. 

Технологічна 
освітня галузь

 – створює виріб за зразком (шаблоном) та власним задумом само-
стійно чи з допомогою дорослих із використанням паперу, картону, 
ниток, нетканих чи природних матеріалів (предметні та сюжетні 
аплікації з природного матеріалу, нескладні сюжетні композиції, 
вироби технікою оригамі, макети виробів зі штучних матеріалів та 
картону, вироби об’ємної форми з паперу) [2 ТЕО 1-1.4-4]; 

 – володіє навичками співпраці в парі, групі та колективі [2 ТЕО 1-2.2-2]. 
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Культура добросусідства Модельна навчальна програма (2 клас)

КУЛЬТУРА ДОБРОСУСІДСТВА
2 клас

Інтегрована тема: ЗНОВУ РАЗОМ! МИ У ДРУГОМУ КЛАСІ
Тиждень 1
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Що таке зміни і про що вони свідчать? 
 – Які зміни відбулися за літо з тобою та твоїми однокласниками?
 – Що нам підказує про зміни в природі? 
 – Чого ти очікуєш від нового навчального року?

Пропонований зміст: 
МОВ Мова й мовлення. Складання розповіді про зміни, що відбулися за літо. Малювання 
ілюстрацій до художнього тексту. Створення невеликих висловлень, запис їх від руки. Роз-
виток мовлення: «Чого ти очікуєш від нового навчального року?»
МАО Об’єкти та їхнє перелічування. Величини. Вимірювання величин. Застосування досві-
ду математичної діяльності для пізнання навколишнього світу. 
ПРО Добові та сезонні зміни у природі влітку та восени. Спостереження за рослинами та 
тваринами в різні пори року. Особливості життя рослин і тварин влітку та восени.
СЗО Людське тіло і зміни в ньому. Індивідуальні особливості росту й розвитку (прийняття 
змін). Розпорядок дня школяра/школярки. Важливість власного навчання в школі. Роль і зна-
чення доброго сусідства, співробітництва і доброзичливості у громаді, класі. Співпраця у грі, 
навчальних і життєвих ситуаціях. Важливість дотримання меж особистого фізичного простору. 
ГІО Навіщо я навчаюся. Правила класу.
ТЕО Робота з папером і картоном. Виготовлення сюжетних аплікацій за шаблоном. 

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – сприймає усну інформацію [2 МОВ 1-1.1-1]; 
 – ставить запитання за змістом почутого [2 МОВ 1-1.1-2]; 
 – розповідає про результати літніх спостережень [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – ділиться очікуваннями від навчання в 2 класі [2 МОВ 1-1.6-1];
 – записує короткі власні висловлення від руки [2 МОВ 2-2.6-1]; 
 – малює ілюстрації до прочитаного тексту [2 МОВ 3-3.1-3];  
 – розповідає про те, що зацікавило в усному повідомленні [2 МОВ 1-1.3-1]; 
 – ставить запитання до прочитаного тексту [2 МОВ 2-2.1-3]; 
 – обирає та обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила  

[2 МОВ 1-1.3-3].

Математична 
освітня галузь

 – визначає ситуації зі свого життя, які потребують перелічування 
об’єктів, вимірювання величин, обчислення [2 МАО 1-1.1-2]; 

 – розмірковує над процесом і ситуацією, розробляє стратегії (плани) 
дій для розв’язування різноманітних задач [2 МАО 2-3.2-1]; 

 – обирає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на конкретне 
запитання [2 МАО 2-2.3-1]; 

 – застосовує досвід математичної діяльності для пізнання навко-
лишнього світу [2 МАО 2-4.3-1]. 
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Природнича 
освітня галузь

 – описує за певними ознаками об’єкти природи своєї місцевості й ті, 
які бачив/бачила під час літнього відпочинку [2 ПРО 1-4.1-1]; 

 – розповідає про власні спостереження за добовими та сезонними 
змінами у природі влітку [2 ПРО 2-3.1-4]; 

 – висловлює свої враження про літній відпочинок, спостереження за 
природою [2 ПРО 1-1.6-1];

 – пояснює значення сонячного світла для живих організмів [2 ПРО 
2-3.1-12];

 – визначає об’єкти природи для майбутніх досліджень у 2 класі [2 
ПРО 1-1.1-1];

 – досліджує свій організм [2 ПРО 1-4.3-9].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – усвідомлює свої бажання й може про них розповісти [2 СЗО 3-4.3-1; 
2 СЗО 3-4.3-2; 2 СЗО 3-4.5-4]; 

 – розмірковує про роль і значення доброго сусідства, співробітництва 
і доброзичливості у громаді, класі [2 СЗО 3-4.7-3; 2 СЗО 3-3.4-5]; 

 – взаємодіє з іншими особами у процесі обговорення очікувань на по-
точний рік, сприймає і використовує інформацію для досягнення 
життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях [2 СЗО 3-4.4-6]; 

 – ініціює спільні справи, ігри, розваги [2 СЗО 3-4.7-2; 2 СЗО 3-4.7-1];
 – об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри [2 СЗО 

3-4.4-6];
 – виконує запропоновану роль у мікрогрупі (команді), погоджую-

чись із рішенням команди [2 СЗО 3-4.4-7]; 
 – пояснює важливість дотримання меж особистого фізичного про-

стору [2 СЗО 3-4.4-8]. 

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – пояснює свої обов’язки у школі [2 ГІО 2-7.1-3]; 
 – домовляється з однокласниками про доброчесні правила взаємо-

дії, дотримується досягнутих домовленостей [2 ГІО 4-8.1-1; 2 ГІО 
4-8.1-2];

 – пояснює, чому важливо дотримуватися домовленостей [2 ГІО 4-8.1-3];
 – дотримується правил поведінки, засвідчуючи цим повагу до інших 

осіб [2 ГІО 2-2.3-1]; 
 – розповідає про свої успіхи, про успіхи своєї родини [2 ГІО 4-8.2-1]. 

Технологічна 
освітня галузь

 – виконує найпростіші дії, демонструючи самостійність у побуті 
(упорядковування особистих речей) [2 ТЕО 4-4.2-1]; 

 – організовує та прибирає робоче місце відповідно до власних по-
треб та визначених завдань (організація особистого побуту) [2 ТЕО 
4-4.2-2]; 

 – бере до уваги необхідність економного використання конструкцій-
них матеріалів [2 ТЕО 4-3.1-1]; 

 – має уявлення про галузі застосування паперу і картону [2 ТЕО 1-1.3-4]; 
 – називає види паперу та його властивості [2 ТЕО 1-1.3-4; 2 ТЕО 1-1.3-1]; 
 – називає послідовність дій під час виготовлення аплікацій з паперу 

і картону [2ТЕО 1-1.1-2]; 
 – вміє виготовляти сюжетні аплікації з паперу і картону за шаблоном 

[2 ТЕО 1-1.4-4].

Інтегрована тема: Знову разом! Ми у другому класі
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Інтегрована тема: КОЖЕН/КОЖНА З НАС ОСОБЛИВИЙ/ОСОБЛИВА, АЛЕ ВСІ МИ 
МАЄМО БАГАТО СПІЛЬНОГО

Тиждень 2 (Подорож 2)

Орієнтовні дослідницькі питання:
 – Чим ми схожі і чим відрізняємось одне від одного? 
 – Як залишитися собою серед інших?
 – Що б ти хотів/хотіла розповісти іншим про себе?
 – Що ти знаю про свій організм?

Пропонований зміст: 
МОВ Мова і мовлення. Усне мовлення. 
МАО Натуральні числа в межах 100: записування, порівняння. Застосування досвіду мате-
матичної діяльності для пізнання навколишнього світу.
ПРО Неповторність кожної людини: зовнішність, уподобання тощо. Представники рослин-
ного і тваринного світу: зайвий об’єкт за певними відмітними ознаками. Органи чуття, що 
допомагають пізнавати навколишній світ. 
СЗО Риси, якими вирізняємося з-посеред інших і які надають нам неповторності. По-
вага до себе та інших людей. Знайомство і спілкування зі своїми сусідами й людьми 
в найближчому оточенні. Правила спілкування. Вплив слів чи дій на думку інших. 
Уміння товаришувати. Співпраця у грі, навчальних і життєвих ситуаціях та її важ-
ливість. Ситуації, коли інші люди потребують допомоги. Важливість добрих учинків 
для людини.
ГІО Моє зовнішнє та внутрішнє «Я» (фізичні ознаки, почуття, думки). Мій характер (окре-
мі риси, на вибір учня/учениці). Я – неповторний/неповторна. Чим діти відрізняються від 
дорослих? Люди – різні, але всі ми – рівні. 
ТЕО Робота з папером і картоном. Виготовлення сюжетних аплікацій за шаблоном з дета-
лей геометричної форми.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – вдосконалює вміння усно висловлювати свої думки та почуття, ке-
руючись власним досвідом [2 МОВ 1-1.5-1]; 

 – записує невеликі висловлювання на зазначену тему від руки [2 
МОВ 2-2.6-1]; 

 – ділиться власним враженням від почутого [2 МОВ 1-1.8-1]; 
 – дотримується норм мовленнєвого етикету, використовує ввічливі 

слова [2 МОВ 1-1.8-2]

Математична 
освітня галузь

 – порівнює натуральні числа в межах 100, позначає результат порів-
нювання за допомогою знаків >, <, = [2 МАО 2-4.2-6];

 – читає і записує натуральні числа (мінімум до 100) та нуль словами 
і цифрами [2 МАО 2-4.2-3];

 – критично оцінює дані, процес та результат розв’язання практич-
них задач [2 МАО 2-2.2-1];

 – застосовує досвід математичної діяльності для пізнання навко-
лишнього світу [2 МАО 2-4.3-1]. 
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Природнича 
освітня галузь

 – розповідає, якими органами чуття користувався/користувалася 
для пізнання навколишнього світу [2 ПРО 1-1.1-2]; 

 – збагачує власний емоційно-чуттєвий досвід [2 ПРО 1-1.6-1]; 
 – досліджує і представляє (на прикладі однолітків і родини) непов-

торність кожної людини, беручи до уваги зовнішність, уподобання 
тощо [2 ПРО 1-4.3-9];

 – пояснює, що люди бачать світ по-різному [2 ПРО 1-1.5-11]; 
 – класифікує за спільними ознаками на доступному рівні представ-

ників рослинного і тваринного світу, наводить приклади[2 ПРО 
1-4.3-6; 2 ПРО 1-4.3-7]; 

 – вилучає з групи природних об’єктів зайвий за певними відмітними 
ознаками; обґрунтовує свою думку [2 ПРО 1-4.3-1].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – виявляє зацікавленість знайомством і спілкуванням зі своїми сусі-
дами й людьми в найближчому оточенні [2 СЗО 2-1.2-2]; 

 – встановлює дружні стосунки з дітьми своєї та іншої статі, расової 
та культурної належності, з дітьми з інвалідністю [2 СЗО 2-1.4-1; 2 
СЗО 3-4.7-2; 2 СЗО 1-1.1-2]; 

 – встановлює, що, попри неповторність кожного, усі люди рівні [2 
СЗО 2-4.4-5]; 

 – виявляє емпатію до емоцій та переживань інших людей [2 СЗО 
3-1.3-5; 2 СЗО 3-1.3-7]; 

 – обґрунтовує, що відмінність у зовнішності, рис характеру людини, 
її культури не може заважати спілкуванню і дружбі між людьми [2 
СЗО 3-1.4-6]. 

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – висловлює свої вподобання [2 ГІО 2-5.1-2; 2 ГІО 2-5.1-3]; 
 – обмірковує вплив слів чи дій на думку інших [2 ГІО 2-5.1-3];  
 – описує себе, свій характер, захоплення, якими відрізняється від ін-

ших осіб [2 ГІО 1-6.1-2; 2 ГІО 1-6.1-3]; 
 – поважає різноманітність, справедливо ставиться до інших осіб  

[2 ГІО 2-7.2-2]; 
 – пояснює важливість співпраці у колективі [2 ГІО 2-7.2-1]; 
 – усвідомлює цінність себе як особистості, своїх емоцій і ба-

жань, причетності до родини, колективу й відповідальності  
[2 ГІО 3-7.1-4]. 

Технологічна 
освітня галузь

 – прогнозує, яким має бути виріб [2 ТЕО 1-1.1-1]; 
 – планує послідовність технологічних операцій з допомогою дорос-

лих (використовує технологічні карти) [2 ТЕО 1-1.1-2]; 
 – знає послідовність дій під час виготовлення аплікацій з паперу і 

картону[2 ТЕО 1-1.4-7]; 
 – вміє виготовляти сюжетні аплікації з паперу і картону за шаблоном 

[2 ТЕО 1-1.4-4].

Інтегрована тема: Кожен/кожна з нас особливий/особлива...
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Інтегрована тема: ТРУДНОЩІ І СЕКРЕТИ СПІЛКУВАННЯ. КОНСТРУКТИВНА ВЗА-
ЄМОДІЯ В КОЛЕКТИВі
Тиждень 3–4 (Подорож 18)

Орієнтовні дослідницькі питання:
 – Навіщо люди спілкуються?
 – Чи може існувати людина без друзів?
 – Що таке «конструктивна взаємодія»?
 – Що допомагає нам миритися?
 – Чи може перебування в Інтернеті бути небезпечним?

Пропонований зміст: 
МОВ Норми спілкування з людьми різного віку (однокласниками, вчителями). Роль 
ввічливих слів у спілкуванні. Письмо як засіб спілкування. Короткі письмові висловлення 
для спілкування за допомогою цифрових пристроїв (запитання, вибачення, подяка, поба-
жання, прохання, поздоровлення, запрошення, порада, згода, відмова тощо).
МАО Ситуації, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів. Перетво-
рення інформації.
ПРО Взаємодія в природі. Взаємодія людини з природою. 
СЗО Правила доброчесної взаємодії. Домовленості та їхнє дотримання. Відповідальне став-
лення до обов’язків як члена/членкині шкільної та місцевої громад. Конструктивна взає-
модія. Право на недоторканність. Безпека в мережі.
ГІО Правила доброчесної взаємодії. Вчинки і слова, які можуть підтримати або образити. 
Важливість співпраці в колективі. Взаємодія з дітьми своєї та іншої статі, расової та куль-
турної належності, з дітьми з інвалідністю. Конструктивна взаємодія.
ТЕО Робота з папером і картоном. Виготовлення сюжетних аплікацій за шаблоном. Співп-
раця в парі, групі та колективі.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – розпізнає емоції своїх співрозмовників, адекватно реагує на них [2 
МОВ 1-1.7-1];

 – моделює ситуації на основі прочитаного тексту [2 МОВ 2-2.2-3]; 
 – експериментує з текстом / змінює кінцівку [2 МОВ 2-2.7-1];  
 – створює невеликі усні висловлювання на задану тему; записує їх 

розбірливо від руки [2 МОВ 3-3.1-3]; 
 – розповідає про власний життєвий досвід, порівнює його з інформа-

цією з тексту [2 МОВ 2-2.4-2]; 
 – дотримується норм мовленнєвого етикету, використовує ввічливі 

слова [2 МОВ 1-1.8-2]; 
 – підтримує діалог на теми, які викликають зацікавлення [2 МОВ 

1-1.6-1]; 
 – графічно передає інформацію [2 МОВ 2-2.6-2]. 

Математична 
освітня галузь

 – досліджує ситуації і визначає проблеми, які можна розв’язувати із 
застосуванням математичних методів [2 МАО 2-4.3-1; 2 МАО 2-4.3-
5]; 

 – перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану) у схему, та-
блицю, схематичний рисунок [2 МАО 2-2.1-2].
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Природнича 
освітня галузь

 – досліджує за допомогою моделей та приладів рух Землі навколо 
своєї осі і пояснює причину зміни дня та ночі [2 ПРО 2-3.1-4]; 

 – отримує інформацію з різних джерел про те, що рух Землі навколо 
Сонця приводить до зміни пір року [2 ПРО 2-3.1-4]; 

 – орієнтується в річному календарі, називає пори року та відповідні 
їм місяці [2 ПРО 2-3.1-5];

 – спостерігає за сезонними змінами у природі восени та пояснює їхні 
причини [2 ПРО 2-3.1-4];  

 –  установлює взаємозв’язок між порою року і погодою [2 ПРО 2-3.1-
8];  

 – знає і дотримується правил безпеки під час проведення спостере-
жень та дослідів [2 ПРО 2-3.2-4]; 

 – наводить приклади взаємодії між людьми та у світі природи [2 
ПРО 2-3.1-4; 2 ПРО 2-3.1-7; 2 ПРО 2-3.1-8].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – виробляє (з однокласниками) доброчесні правила взаємодії, пере-
конує, що вони потрібні [2 СЗО 3-1.4-6]; 

 – визначає, як змінюється людське тіло з віком [2 СЗО 2-3.2-2];
 – дотримується домовленостей[2 СЗО 3-4.7-1]; 
 – добирає приклади із власного досвіду, які свідчать про його/її від-

повідальне ставлення до обов’язків як члена/членкині шкільної та 
місцевої громад [2 СЗО 3-4.7-1];

 – розпізнає вияви неповаги та приниження [2 СЗО 1-1.1];
 – належно реагує на цькування, тиск та приниження[2 СЗО 1-1.1-3];
 – пояснює, що всі люди (зокрема діти) мають право захищати свою 

гідність і недоторканність свого тіла [2 СЗО 1-1.1-4];
 – пояснює, як безпечно і без шкоди для здоров’я поводитися в мере-

жі [2 СЗО 1-1.1-5].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – домовляється з однокласниками про доброчесні правила взаємодії 
[2 ГІО 2-2.3-1; 2 ГІО 2-2.3-2]; 

 – обмірковує вплив слів чи дій на думку інших [2 ГІО 2-5.1-3]; 
 – розпізнає вчинки і слова, які можуть підтримати або образити [2 

ГІО 2-6.3-2];  
 – поважає різноманітність, справедливо ставиться до інших осіб [2 

ГІО 2-6.2-1]; 
 – пояснює важливість співпраці в колективі [2 ГІО 4-8.1-1]; 
 – встановлює дружні стосунки з дітьми своєї та іншої статі, расової 

та культурної належності, з дітьми з інвалідністю, залучає людей, 
зокрема й тих, які відрізняються від нього/неї, до спілкування, гри, 
навчання [2 ГІО 2-7.2-2; 2 ГІО 2-7.2-3].

Технологічна 
освітня галузь

 – прогнозує, яким має бути виріб [2 ТЕО 1-1.1-1]; 
 – планує послідовність технологічних операцій під час виготовлення 

аплікацій з паперу і картону (використовує технологічні карти) [2 
ТЕО 1-1.1-2]; 

 – вміє виготовляти сюжетні аплікації з паперу і картону за шаблоном 
[2 ТЕО 1-1.4-4].

Інтегрована тема: Труднощі і секрети спілкування...
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Інтегрована тема: ФОЛЬКЛОР ПРО БАТЬКІВЩИНУ, ДІМ, СУСІДІВ У КУЛЬТУРІ ЛЮ-
ДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ У НАШОМУ КРАЇ (Подорож 3). ДІАЛОГ ІЗ СУСІДОМ (Подорож 15). 
Тиждень 5
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – «Батьківщи́на» – «ба́тьківщина»: у чому різниця?
 – Як яти і твої однокласники ставитеся до свого дому?
 – Що допомагає людям бути добрими сусідами?
 – Що таке «діалог»?

Пропонований зміст: 
МОВ Усне мовлення. Малі фольклорні форми: загадки, скоромовки, прислів’я, приказки, 
ігровий фольклор, казки, пісні, легенди, міфи. Читання творів про Батьківщину, дім, сусідів у 
культурі людей, які живуть у нашому краї. Що таке діалог. Моя рідна мова в дзеркалі інших 
мов. Міжкультурне спілкування – елементарні діалоги рідними мовами і мовами сусідів.
МАО Життєві ситуації, що потребують перелічування об’єктів, обчислення.
ПРО Об’єкти живої та неживої природи своєї місцевості: опис та характерні зовнішні ознаки.
СЗО Повага до себе та інших людей – сусідів. Правила спілкування із сусідами. Стосунки із 
сусідськими дітьми своєї та іншої статі. Тиск, неповага, приниження і протидія їм. Небезпе-
ка та шкода для здоров’я від агресивної поведінки. Повага до культури і мови інших. Чому 
люди стають товаришами, однодумцями, друзями/подругами або опонентами, супро-
тивниками/супротивницями, ворогами. Діалог між людьми – основа миру і порозуміння. 
ГІО Україна – моя Батьківщина. Ставлення до свого дому, рідного краю, Батьківщини. Цін-
ність рідної оселі, свого краю і Батьківщини для кожної людини. Державні і національні 
символи. Україна та її сусіди (оглядово).
ТЕО Робота з природними матеріалами. Створення нескладних сюжетних композицій.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – пояснює, для чого вживати ввічливі слова [2 МОВ 1-1.6-5]; 
 – дотримується норм мовленнєвого етикету національних меншин і 

представників діаспор у регіоні, корінних народів України [2 МОВ 
1-1.8-2]; 

 – демонструє повагу до інших та позитивне ставлення до етнокуль-
турних відмінностей оточення; відкритість до культурного різно-
маніття [2 МОВ 1-1.6-3]; 

 – розвиває навички міжкультурного спілкування [2 МОВ 1-1.7-2; 2 
МОВ 1-1.7-3];

 – учиться розуміти прості висловлювання «мовою сусідів» та інозем-
ною мовою в умовах опосередкованого міжкультурного спілкуван-
ня [2 МОВ 1-1.7-2]; 

 – описує і називає об’єкти живої і неживої природи [2 МОВ 1-1.6-1]; 
 – звертається до дорослих за підтвердженням інформації [2 МОВ 

1-1.5-3]. 

Математична 
освітня галузь

 – розпізнає серед ситуацій зі свого життя ті, що потребують перелі-
чування об’єктів та обчислення [2 МАО 1-1.1-1; 2 МАО 1-1.1-2]; 

 – критично оцінює дані, процес та результат розв’язання практич-
них задач [2 МАО 2-2.2-1].
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Природнича 
освітня галузь

 – називає адресу та описує місце свого проживання [2 ПРО 2-3.1-1];
 – описує об’єкти природи своєї місцевості за певними ознаками [2 

ПРО 2-3.1-3]; 
 – називає об’єкти живої та неживої природи своєї місцевості за опи-

сом та характерними зовнішніми ознаками [2 ПРО 1-4.3-2].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – переконує у важливості поваги до культури і мови інших, спираю-
чись на власний досвід і доступні джерела (почуте, прочитане) [2 
СЗО 2-4.4-5];

 – розпізнає вияви неповаги та приниження [2 СЗО 1.1-1];
 – уникає виявів неповаги та приниження у власній поведінці [2 СЗО 

1-1.1-2];
 – визначає дії, які його/її ображають [2 СЗО 2-1.2-1]; 
 – підтримує та приймає інших [2 СЗО 2-1.2-2]; 
 – дотримується правил етичної поведінки під час спілкування з одно-

літками та дорослими в різних життєвих ситуаціях [2 СЗО 3-1.4-6];
 – пояснює, чому людині потрібна доброчинність [2 СЗО 3-1.4-7];
 – розрізняє ситуації, коли він/вона або інші люди потребують допо-

моги [2 СЗО 3-1.3-7]; 
 – демонструє відсторонення від неприйнятних дотиків з боку інших 

людей; повідомляє про це дорослих, яким довіряє [2 СЗО 2-1.2-3];
 – пояснює, чому небезпечно та шкідливо дражнити або залякувати 

інших [2 СЗО 2-2.2-5];
 – описує залежність між фізичною активністю та потребою в їжі та 

воді [2 СЗО 2-2.2-6].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – розпізнає вчинки і слова, які можуть підтримати або образити [2 
ГІО 2-6.3-2]; 

 – поважає різноманітність, справедливо ставиться до інших осіб [2 
ГІО 2-6.2-1]; 

 – пояснює важливість співпраці в колективі [2 ГІО 4-8.1-1]; 
 – розповідає про Україну як свою Батьківщину [2 ГІО 5-8.3-1]; 
 – співає Державний гімн України [2 ГІО 5-8.3-5];
 – розмірковує про цінність рідної оселі, свого краю і Батьківщини 

для кожної людини [2 ГІО 5-8.3-1]; 
 – знає державні та національні символи і шанобливо ставиться до 

них [2 ГІО 5-8.3-3]; 
 – залучається до різних видів фольклорної діяльності [2 ГІО 3-7.1-6].

Технологічна 
освітня галузь

 – називає композиції з природних матеріалів, які застосовуються в 
побуті [2 ТЕО 1-2.2-2]; 

 – добирає матеріали, інструменти та пристосування, необхідні для 
виготовлення виробу [2 ТЕО 1-1.3-3]; 

 – має уявлення про виготовлення композицій із природних матері-
алів [2 ТЕО 1-1.4-4]; 

 – розкриває послідовність дій під час виготовлення виробів із при-
родних матеріалів [2 ТЕО 1-1.1-2]; 

 – володіє навичками створення нескладних сюжетних композицій 
[2 ТЕО 1-1.4-4].

Інтегрована тема: Фольклор про Батьківщину, дім...
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Інтегрована тема: КРАЙ, У ЯКОМУ МИ ЖИВЕМО
Тиждень 6 (Подорож 1)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Чому саме так називається край, у якому ти живеш?
 – Що вирізняє твій рідний край з-поміж інших?
 – Які символи свого краю ти знаєш?

Пропонований зміст: 
МОВ Велика буква в іменах людей, кличках тварин і деяких географічних назвах (назви 
міст, річок). Перепитування як уточнення інформації. Довідкова література: словники, до-
відники, дитячі енциклопедії. Фотографія, ілюстрація як джерело інформації. 
МАО Ймовірні та фактичні результати лічби об’єктів. Відтворення в різних видах діяльності.
ПРО Природа рідного краю. Цінність різноманіття рослин і тварин рідного краю. Карта. 
Робота з картою.
СЗО  Ми – українці. Повага до інших. Співпраця у грі, навчальних і життєвих ситуаціях. 
Цінність створеного разом. 
ГІО Назва населеного пункту та її походження, розташування, славні події з життя громади. 
Відомі земляки. Громадська активність (на прикладах). Державні і національні символи (герб).
ТЕО Робота з природними матеріалами. Виготовлення виробів із природних матеріалів. 
Створення нескладних сюжетних композицій.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – користується різними джерелами інформації, зокрема звертається 
до авторитетних дорослих, щоб мати змогу критично оцінити по-
чуте [2 МОВ 1-1.1-2; 2 МОВ 1-1.5-3]; 

 – виділяє основне в почутій інформації [2 МОВ 1-1.4-1]; 
 – з повагою ставиться до різних тлумачень походження назв та їх-

нього перекладу [2 МОВ 2-2.1-5]; 
 – ділиться з іншими інформацією, яка зацікавила [2 МОВ 1-1.2-3; 2 

МОВ 1-1.3-3];
 – ставить запитання до усного повідомлення для отримання додат-

кової інформації [2 МОВ 1-1.3-2]; 
 – критично оцінює інформацію в текстах [2 МОВ 2-2.4-5; 2 МОВ 1-1.5-3]; 
 – будує запитання до батьків, інших родичів про історію родини і пе-

редає в різних формах цю інформацію [2 МОВ 2-2.6-2]; 
 – розпізнає емоції своїх співрозмовників [2 МОВ 1-1.7-1]; 
 – на основі тексту добирає ілюстрації [2 МОВ 2-2.6-1].

Математична 
освітня галузь

 – відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні результати 
лічби об’єктів, що його/її оточують (малює, викладає мозаїку, створює 
аплікацію, співає, складає власні лічилки тощо) [2 МАО 1-1.1-2].

Природнича 
освітня галузь

 – визначає та описує місце свого проживання [2 ПРО 2-3.1-1];  
 – знає і називає природні особливості свого регіону, описує об’єкти 

природи своєї місцевості за певними ознаками [2 ПРО 2-3.1-3];
 – розповідає про улюблені куточки свого краю; показує розташуван-

ня свого краю на карті України та свого району чи населеного пунк-
ту – на карті області [2 ПРО 2-3.1-2]; 
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Природнича 
освітня галузь

 – пояснює цінність різноманіття рослин і тварин свого краю [2 ПРО 1-4.3-2]; 
 – досліджує, які тварини і рослини є символами краю [2 ПРО 1-2.1-2].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – пояснює, чому треба ставитися з повагою до інших осіб, їхнього по-
ходження [2 СЗО 2-4.4-5];  

 – об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри [2 СЗО 
3-4.4-6];

 – описує цінність створеного разом [2 СЗО 3-4.7-3].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – розповідає про Україну як свою Батьківщину [2 ГІО 5-8.3-1]; 
 – визначає та описує місце свого проживання [2 ГІО 3-2.3-3]; 
 – знає символи України і свого краю [2 ГІО 5-8.3-3]; 
 – розпитує старших людей про минуле [2 ГІО 5-8.3-2].

Технологічна 
освітня галузь

 – називає композиції з природних матеріалів, які застосовуються в 
побуті [2 ТЕО 1-1.1-2]; 

 – добирає матеріали, інструменти та пристосування, необхідні для 
виготовлення виробу [2 ТЕО 1-1.3-3]; 

 – має уявлення про виготовлення композицій із природних матері-
алів [2 ТЕО 1-1.4-4]; 

 – розкриває послідовність дій під час виготовлення виробів із при-
родних матеріалів [2 ТЕО 1-1.4-7];

 – володіє навичками створення нескладних сюжетних композицій 
[2 ТЕО 1-1.4-4].

Інтегрована тема: ДЕРЖАВНІ СВЯТА УКРАЇНИ. ПАМ’ЯТНІ ДАТИ НАШОГО КРАЮ
Тиждень 7–8 (Подорож 17)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Чим державні свята відрізняються від календарних свят?
 – Про що розповідає календар?
 – Як «мандрує» планета Земля? Хто її друзі?
 – Чи можливе життя без Сонця?   

Пропонований зміст: 
МОВ Монолог і діалог. Розповідь та опис як види монологічного мовлення. Головна і друго-
рядна інформація. Довідкова література: словники, довідники, дитячі енциклопедії. Скла-
дання розповідей про головні державні свята країни, пам’ятні дати. Створення листівки 
до свята.
МАО Робота з календарем. Використання календаря для опису і розв’язання повсякденних 
проблем. Рік. Доба.
ПРО Обертання Землі навколо власної осі та Сонця. Рік. Доба. Вплив Сонця на сезонні яви-
ща в природі.
СЗО Правила поведінки і безпеки в натовпі. Правила етичної поведінки під час проведення 
державних свят, вшанування пам’ятних дат. Правила безпечної поведінки в довкіллі.
ГІО  Найважливіші державні свята. Славні події з життя громади. Державні і національні 
символи.
ТЕО Створення прикрас об’ємної форми.

Інтегрована тема: Державні свята України. Пам’ятні дати...
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Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – користується різними джерелами для пошуку інформації [2 МОВ 
1-1.3-2; 2 МОВ 1-1.5-3];  

 – відтворює основний зміст усного повідомлення [2 МОВ 1-1.2-1]; 
 – виокремлює цікаву для себе інформацію, передає її іншим особам 

[2 МОВ 1-1.4-3]; 
 – обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила [2 МОВ 1-1.3-3]; 
 – ставить запитання до усного повідомлення для отримання додат-

кової інформації [2 МОВ 1-1.3-2];  
 – називає головні державні свята [2 МОВ 1-1.6-1]; 
 – створює прості медіатексти з допомогою дорослих [2 МОВ 4-1.7-5].

Математична 
освітня галузь

 – використовує календар для опису і розв’язання повсякденних про-
блем [2 МАО 3-4.7-8]; 

 – критично оцінює дані, процес та результат розв’язання практич-
них задач [2 МАО 2-2.2-1]; 

 – визначає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на кон-
кретне запитання [2 МАО 2-3.1-1].

Природнича 
освітня галузь

 – отримує загальні відомості про пам’ятні дати свого краю [2 ПРО 2-3.1-1]; 
 – знає про взаємозв’язок календарних свят (обжинки, зустріч птахів 

тощо) із сезонними змінами у природі та господарською діяльніс-
тю людини [2 ПРО 2-3.1-4; 2 ПРО 1-4.2-3];

 – аналізує зображення прапорів і гербів свого краю, знаходить на них 
природні об’єкти та називає їх [2 ПРО 2-3.1-1];

 – описує вплив Сонця на сезонні явища в природі, пояснює причини 
зміни пір року [2 ПРО 2-3.1-10];

 – розповідає про форму Землі [2 ПРО 2-3.1-11];
 – вирішує, які пам’ятні дати свого краю, пов’язані із природним до-

вкіллям, він/вона хотів/хотіла б дослідити [2 ПРО 1-1.1-1].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – розпізнає ситуації небезпеки вдома, на вулиці або у школі та пояс-
нює, що робити в цих ситуаціях [2 СЗО 1-2.1-1]; 

 – розпізнає вияви неповаги та приниження [2 СЗО 1.1-1]; 
 – уникає виявів неповаги та приниження у власній поведінці [2 СЗО 

1-1.1-2]; 
 – описує свої почуття в різних ситуаціях [2 СЗО 2-2.2-4];
 – пояснює функції та значення батьків для кожної людини [2 СЗО 

2-1.4-2];
 – дотримується правил етичної поведінки під час спілкування з одно-

літками та дорослими в різних життєвих ситуаціях [2 СЗО 3-1.4-6].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – розповідає про державні свята і символи України [2 ГІО 5-8.3-6; 2 
ГІО 5-8.3-7; 2 ГІО 5-8.3-4]; 

 – збирає інформацію і розповідає про Україну [2 ГІО 5-3.2-1]; 
 – пояснює, що означає бути членом громади [2 ГІО 4-6.2-4; 2 ГІО 4-8.1-3]; 
 – долучається до національних традицій, пояснює їхнє значення для 

себе [2 ГІО 2-7.1-2]; 
 – виокремлює в джерелі інформацію про відому подію [2 ГІО 5-3.2-3].
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Технологічна 
освітня галузь

 – має загальні уявлення про графічні елементи; знає правила розмі-
чання ліній на папері і картоні [2 ТЕО 2-1.2-2];

 – вміє креслити розгортки прямокутної та циліндричної форми [2 
ТЕО 2-1.2-3];

 – розкриває послідовність дій під час виготовлення паперових об’єм-
них фігур [2 ТЕО 1-1.4-7];

 – володіє навичками виготовлення прикрас об’ємної форми [2 ТЕО 
1-1.4-7].

Інтегрована тема: «ПАМ’ЯТКА» – ВІД СЛОВА «ПАМ’ЯТЬ». СВЯТІ ТА ПАМ’ЯТНІ 
МІСЦЯ Й ПАМ’ЯТКИ ПОРЯД З НАМИ, ТУРБОТА ПРО НИХ
Тиждень 9 (Подорожі 5–6)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Про що розповідають святі та пам’ятні місця?
 – Чому природні об’єкти стають пам’ятками природи?
 – Які ще пам’ятники ти хотів/хотіла би бачити у своєму населеному пункті і чому?

Пропонований зміст: 
МОВ Діалог. Уявлення про діалог як ланцюжок висловлювань. Репліка в діалозі: звертання, 
запитання. Перепитування як уточнення інформації. Пошук у тексті необхідної інформації.
МАО Застосування досвіду математичної діяльності для пізнання навколишнього світу.
ПРО Бережливе ставлення до пам’яток природи та об’єктів природи.
СЗО Правила поведінки в місцях пам’яті.  
ГІО Дні пам’яті та пам’ятники (у близькому довкіллі). Про що розповідають нам 
пам’ятки природи та культури. Пам’ятки культури рідної місцевості. Про що може по-
відомити назва.
ТЕО Робота з пластиліном. Виготовлення виробів об’ємної форми.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – сприймає усну інформацію [2 МОВ 1-1.1-3]; 
 – перепитує, виявляючи увагу [2 МОВ 1-1.1-2]; 
 – виокремлює основні ідеї в почутій інформації [2 МОВ 1-1.4-1]; 
 – дізнається з різних джерел про племена та народи, які створи-

ли різноманітні пам’ятки в рідному краї [2 МОВ 2-2.4-3; 2 МОВ 
2-2.4-5];

 – з повагою ставиться до різних тлумачень походження назв та їх-
нього перекладу [2 МОВ 2-2.1-5]; 

 – пояснює, чому зацікавила інформація [2 МОВ 1-1.3-1]; 
 – ставить запитання до усного повідомлення для отримання додат-

кової інформації [2 МОВ 1-1.3-2]; 
 – на основі тексту добирає ілюстрації [2 МОВ 2-2.6-1]; 
 – пише від руки назви пам’яток своєї місцевості [2 МОВ 3-3.1-2; 2 

МОВ 3-3.1-3]; 
 – висловлює власні уподобання на основі спостережень [2 МОВ 

2-2.3-1].

Інтегрована тема: «Пам’ятка» – від слова «пам’ять»...
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Математична 
освітня галузь

 – об’єднує об’єкти в групу за спільною ознакою [2 МАО 1-4.1-3]; 
 – застосовує досвід математичної діяльності для пізнання навко-

лишнього світу [2 МАО 2-4.3-1]; 
 – досліджує ситуації і визначає проблеми, які можна розв’язувати 

із застосуванням математичних методів (наприклад, обчислення 
маршруту до пам’ятних місць) [2 МАО 2-4.3-1; 2 МАО 2-4.3-5].

Природнича 
освітня галузь

 – отримує загальні відомості про пам’ятки чи об’єкти природи свого 
краю [2 ПРО 1-4.2-2]; 

 – визначає пам’ятку чи об’єкт природи, які буде досліджувати, і за-
питує, щоб довідатися більше про неї [2 ПРО 1-1.1-1]; 

 – дізнається з різних джерел інформації про об’єкт дослідження [2 
ПРО 1-4.2-3; 2 ПРО 1-4.1-1; 2 ПРО 1-2.1-1];

 – створює власне висловлювання про пам’ятку чи об’єкт природи, 
що сподобалися найбільше [2 ПРО 1-4.1-2; 2 ПРО 2-3.1-3];

 – пояснює потребу бережного ставлення до пам’яток і об’єктів при-
роди; дотримується правил поведінки біля пам’яток та об’єктів 
природи [2 ПРО 2-3.2-1].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – розпізнає ситуації небезпеки та пояснює, що робити в цих ситуаці-
ях [2 СЗО 1-2.1-1]; 

 – обирає свої дії як учасник дорожнього руху з найменшим ризиком 
[2 СЗО 1-2.3-2];  

 – дотримується належних правил поведінки в місцях пам’яті, пояс-
нює ці правила [2 СЗО 3-1.4-4]. 

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – цікавиться пам’ятками рідного краю [2 ГІО 3-2.1-1]; 
 – пояснює, що пам’ятки можуть бути створені природою чи руками 

людини [2 ГІО 3-2.1-1];
 – називає пам’ятки у своєму населеному пункті [2 ГІО 3-2.1-1]; 
 – демонструє повагу до пам’яток історії та культури рідної місцевості 

[2 ГІО 3-2.3-4]; 
 – розповідає про видатних історичних осіб / сучасників/сучасниць, 

чиє життя і діяльність пов’язані з місцевою громадою [2 ГІО 4-3.1-
3];

 – знаходить (у дитячих художніх творах) приклади патріотизму і 
людяності [2 ГІО 5-3.2-1].

Технологічна 
освітня галузь

 – має загальні уявлення про пластилін та його застосування [2 ТЕО 
1-1.3-3]; 

 – розкриває послідовність виготовлення виробів об’ємної форми з 
пластиліну; уміє виготовляти вироби з пластиліну об’ємної форми 
[2 ТЕО 1-1.4-4];

 – пояснює вибір виробу, який він/вона виготовив(-ла), спираючись 
на запитання дорослих [2 ТЕО 1-2.2-2].
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Інтегрована тема: ПАМ’ЯТКИ ТА СВЯТІ ЧИ ПАМ’ЯТНІ МІСЦЯ, ЯКІ НАС ОБ’ЄДНУЮТЬ
Тиждень: 10 (Подорож 8)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Що об’єднує людей?
 – Чому люди відвідують святі чи пам’ятні місця? 
 – Чи потребують піклування та шанобливого ставлення святі чи пам’ятні місця?

Пропонований зміст: 
МОВ Діалог. Правила оформлення діалогу на письмі. Складання діалогу на тему «Що 
об’єднує людей». Короткі письмові висловлення для спілкування за допомогою цифрових 
пристроїв (запитання – відповідь).
МАО Ознаки об’єктів навколишнього світу: колір, розмір, форма тощо. Спільні та відмінні ознаки. 
ПРО Природні об’єкти краю. Охорона природи.
СЗО Цінність єдності та злагоди в класному колективі, громаді та країні. Пам’ятки та святі 
чи пам’ятні місця, які об’єднують людей, – які цінності вони уособлюють. Правила поведін-
ки у громадських місцях та під час спільних заходів і їхнє дотримання.
ГІО Пам’ятки, пам’ятні чи святі місця рідного краю, які нас об’єднують. Чому люди відвіду-
ють пам’ятники? Бережне ставлення до пам’ятників / об’єктів природи.
ТЕО Робота з пластиліном. Виготовлення виробів об’ємної форми.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – висловлює думки щодо змісту усного повідомлення, пояснює свої 
вподобання [2 МОВ 1-1.5-2]; 

 – ставить запитання до усного повідомлення для отримання додат-
кової інформації [2 МОВ 1-1.3-2]; 

 – висловлює думки про те, що може об’єднувати людей незалежно 
від віку та культурної належності, звертається до дорослих за під-
твердженням інформації [2 МОВ 1-1.3-3; 2 МОВ 1-1.5-3];  

 – обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила [2 МОВ 1-1.3-3]; 
 – поповнює словниковий запас [2 МОВ 2-2.1-5]; 
 – висловлює думку про те, що подобається в почутому, а що ні [2 

МОВ 1-1.5-1]; 
 – записує короткі письмові повідомлення від руки [2 МОВ 3-3.1-3].

Математична 
освітня галузь

 – об’єднує об’єкти в групу за спільною ознакою [2 МАО 1-4.1-3]; 
 – застосовує досвід математичної діяльності для пізнання навко-

лишнього світу [2 МАО 2-4.3-1]; 
 – досліджує ситуації і визначає проблеми, які можна розв’язувати 

із застосуванням математичних методів (наприклад, обчислення 
маршруту до пам’ятних місць) [2 МАО 2-4.3-1; 2 МАО 2-4.3-5].

Природнича 
освітня галузь

 – отримує загальні відомості про пам’ятники / природні об’єкти сво-
го краю [2 ПРО 1-4.2-2]; 

 – дізнається з різних джерел інформацію та створює власне вислов-
лювання про пам’ятник, що сподобався найбільше [2 ПРО 1-4.2-3; 
2 ПРО 1-4.1-1; 2 ПРО 1-2.1-1]; 

 – пояснює потребу бережного ставлення до пам’ятників / об’єктів 
природи [2 ПРО 2-3.2-1].

Інтегрована тема: Пам’ятки та святі чи пам’ятні місця...
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Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – розповідає про цінність єдності та злагоди в класному колективі, 
громаді та країні [2 СЗО 3-4.7-3]; 

 – пояснює потребу дотримання правил у громадських місцях та під 
час спільних заходів, протидіє (залучаючи дорослих) їхньому пору-
шенню [2 СЗО 1-1.3-1; 2 СЗО 1-1.3-3; 2 СЗО 3-1.4-4];

 – визнає правила поведінки під час відвідування пам’яток [2 СЗО 
3-1.4-4]. 

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – розповідає про пам’ятні і святі місця у своєму населеному пункті 
[2 ГІО 3-2.1-1]; 

 – пояснює, які місця є святими та пам’ятними [2 ГІО 3-2.1-1]; 
 – розповідає, навіщо люди відвідують ці місця [2 ГІО 3-2.1-1]; 
 – дотримується належних правил поведінки в цих місцях [2 ГІО 

3-2.1-2; 2 ГІО 3-2.1-3]; 
 – розпитує старших про минуле [2 ГІО 5-3.2-3].

Технологічна 
освітня галузь

 – має загальні уявлення про пластилін та його застосування [2 ТЕО 
1-1.3-3]; 

 – розкриває послідовність виготовлення виробів об’ємної форми з 
пластиліну [2 ТЕО 1-1.4-7]; 

 – уміє виготовляти вироби з пластиліну об’ємної форми[2 ТЕО 1-1.4-4];
 – пояснює вибір виробу, який він/вона виготовив(-ла), спираючись 

на запитання дорослих [2 ТЕО 1-2.2-2].

Інтегрована тема: КУЛЬТУРНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ПОРУЧ ЗІ МНОЮ
Тиждень 11 (Подорож 7)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Люди яких національностей є твоїми сусідами в регіоні?
 – Ми різні, але рівні: як це пояснити?
 – Що було б, якби всі люди стали схожими одне на одного?
 – Як хліб об’єднує нас?

Пропонований зміст: 
МОВ Висловлювання. Правила оформлення висловлювання на письмі (велика буква 
на початку речення, крапка, знак оклику, знак питання в кінці речення, правила пе-
реносу слів, окреме написання слів-помічників і слів-назв). Запис від руки нескладних 
за змістом висловлювань. Лист, оголошення, подяка тощо як писемні висловлення. 
Орфографічний словник як джерело для перевірки орфограм. Друкований текст – зра-
зок орфографічних написань. Піктограми для зображення емоцій (емотикони, зокрема 
графічні зображення смайлів). 
МАО Об’єкти навколишнього світу: порівняння і впорядкування за однією або декількома 
ознаками. 
ПРО Збереження природних ресурсів. 
СЗО Правила етикету при відвідуванні свят своїх сусідів. 
ГІО Правила поведінки, які засвідчують повагу до інших осіб, їхньої культурної належності.
ТЕО Виготовлення та оздоблення об’ємних виробів.
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Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – спостерігає за власним мовленням та мовленням інших осіб, удо-
сконалює власне мовлення [2 МОВ 5-4.1-2]; 

 – розповідає про власні відчуття та емоції від почутого [2 МОВ 1-1.8-1]; 
 – пов’язує інформацію з тексту з відповідними життєвими ситуація-

ми [2 МОВ 2-2.4-4];
 – намагається пояснити, що подобається, а що ні з культурного різ-

номаніття, яке притаманне місцю проживання [2 МОВ 1-1.6-4]; 
 – на основі тексту фіксує інформацію графічно [2 МОВ 2-2.6-2]; 
 – пише від руки нескладні за змістом висловлювання [2 МОВ 3-3.1-3; 

2 МОВ 3-3.1-1]. 

Математична 
освітня галузь

 – порівнює і впорядковує об’єкти навколишнього світу за однією або 
кількома ознаками [2 МАО 1-4.1-2]; 

 – конструює площинні та об’ємні фігури з підручного матеріалу, 
створює макети реальних та уявних об’єктів (змінює об’єкт за пев-
ною ознакою, перетворює площинні споруди в об’ємні, і навпаки) 
[2 МАО 4-4.6-2].

Природнича 
освітня галузь

 – пояснює взаємозв’язок різноманіття природних ресурсів і сільсько-
господарської діяльності людей [2 ПРО 3-3.3-3; 2 ПРО 3-3.3-7]; 

 – вчиться пізнавати себе і навколишній світ через спостереження [2 
ПРО 1-1.1-1; 2 ПРО 1-1.3-1; 2 ПРО 1-1.4-1]; 

 – досліджує різноманіття зернових культур регіону [2 ПРО 1-4.3-3; 2 
ПРО 1-4.3-4]; 

 – простежує за допомогою різних джерел інформації послідовність 
етапів від вирощування до виготовлення хліба [2 ПРО 1-1.5-1]; 

 – пояснює, як бережливе ставлення до їжі зберігає природу [2 ПРО 
2-3.4-2] .

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – пояснює, чому треба ставитися з повагою до інших осіб, їхнього по-
ходження, культури [2 СЗО 2-4.4-5; 2 СЗО 2-1.4-1]; 

 – знаходить спільне й відмінне в різних культурах (зокрема традиці-
ях святкування свят); опановує елементарні правила етикету при 
відвідуванні свят своїх сусідів [2 СЗО 3-4.3-2; 2 СЗО 3-1.4-6; 2 СЗО 
3-1.4-10]; 

 – дізнається з різних джерел про шляхи і засоби пересування людей 
у регіоні [2 СЗО 1-2.3-2].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – знає загальні відомості про Україну [2 ГІО 5-8.3-1]; 
 – розпитує дорослих (родичів) про сучасне громадське життя та ми-

нуле України [2 ГІО 5-8.3-2; 2 ГІО 2-3.1-2];  
 – уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, 

шануючи гідність інших [2 ГІО 2-7.2-4]; 
 – описує пов’язані з людською діяльністю зміни, які спостерігає у 

знайомому просторі [2 ГІО 3-2.2-3]; 
 – дотримується правил поведінки, які засвідчують повагу до інших 

осіб[2 ГІО 4-8.1-1].

Інтегрована тема: Культурне різноманіття поруч зі мною



176

Культура добросусідства Модельна навчальна програма (2 клас)

Технологічна 
освітня галузь

 – дотримується безпечних прийомів праці під час використання ін-
струментів та пристосувань [2 ТЕО 2-4.3-1]; 

 – має загальні уявлення про виготовлення та оздоблення об’ємних 
виробів [2 ТЕО 3-2.1-3; 2 ТЕО 3-2.2-3]; 

 – називає штучні матеріали для макетування [2 ТЕО 1-1.4-2]; 
 – знає, що таке розгортка виробу, має навички розмічання розгорток 

[2 ТЕО 2-1.2-3]; 
 – розкриває послідовність дій під час виготовлення й оздоблення 

об’ємних виробів та виготовляє макети виробів зі штучних матері-
алів і картону [2 ТЕО 1-1.4-7]; 

 – оздоблює виріб за зразком та власним задумом [2 ТЕО 1-1.4-9].

Інтегрована тема: АРХІТЕКТУРА. ЗНАЙОМСТВО З РІЗНОМАНІТТЯМ СПОРУД. 
КУЛЬТОВІ/САКРАЛЬНІ СПОРУДИ
Тиждень 12 (Подорож 9)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Що відрізняє споруди одну від одної?
 – Як будуються різні споруди?
 – Що таке «культова» чи «сакральна» споруда?
 – Чому важливо поважати чужу власність?

Пропонований зміст: 
МОВ Речення. Ключові слова в реченні. Розвиток мовлення: складання розповіді про свій 
будинок. Бібліотека як освітньо-культурний центр. Фотографія, малюнок як джерело ін-
формації. Різні види споруд, які є в місцевості. 
МАО Об’єкти навколишнього світу: порівняння і впорядкування за однією або кількома 
ознаками. 
ПРО Природні і штучні матеріали, їхнє використання в побуті. Охорона природи. Марку-
вання і пластик.
СЗО. Архітектура – наука організації простору. Уявлення про різноманіття культур і 
релігій на прикладі архітектури культових споруд. Чужа власність. Безпека в навко-
лишньому світі.  
ГІО Класифікація споруд. Громадські будівлі. Житло в культурі різних народів – меш-
канців нашого краю. Як будуються споруди. Зміни в ландшафті/краєвиді, пов’язані з 
діями людей. 
ТЕО Моделювання, конструювання. Виготовлення нескладних архітектурних об’єктів із го-
тових деталей конструктора за власним задумом.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – збагачує власне мовлення словами, пов’язаними з темою [2 МОВ 
5-4.1-8]; 

 – розпізнає ключові слова в усному повідомленні [2 МОВ 1-1.4-1; 2 
МОВ 1-1.4-2];

 – пояснює, чому зацікавила інформація [2 МОВ 1-1.3-1; 2 МОВ 1-1.4-3];
 – звертається до дорослих за підтвердженням інформації [2 МОВ 

1-1.5-3];
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Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – складає розповідь про свій будинок [2 МОВ 1-1.6-1]; 
 – називає різні види споруд, які є в його/її місцевості; 
 – сприймає усну інформацію, ставить запитання за змістом почутого 

[2 МОВ 1-1.3-2; 2 МОВ 2-2.1-3];
 – пише від руки нескладні за змістом висловлювання [2 МОВ 3-3.1-2; 

2 МОВ 3-3.1-3; 2 МОВ 3-3.1-4].

Математична 
освітня галузь

 – порівнює і впорядковує об’єкти навколишнього світу за однією або 
кількома ознаками [2 МАО 1-4.1-2];

 – конструює площинні та об’ємні фігури з підручного матеріалу, 
створює макети реальних та уявних об’єктів (змінює об’єкт за пев-
ною ознакою, перетворює площинні споруди в об’ємні, і навпаки) 
[2 МАО 4-4.6-2].

Природнича 
освітня галузь

 – знає про традиційні будівельні матеріали своєї місцевості [2 ПРО 
3-3.3-4]; 

 – порівнює природні та штучні будівельні матеріали [2 ПРО 3-3.3-4; 
2 ПРО 3-3.3-5].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – розрізняє ознаки добробуту людини [2 СЗО 3-3.4-6]; 
 – пояснює, чому важливо поважати чужу власність [2 СЗО 3-1.4-10]; 
 – вирішує, як діяти в повсякденних ситуаціях без загрози для життя 

і здоров’я [2 СЗО 1-2.1-1]; 
 – пояснює, від чого залежить безпека в навколишньому світі [2 СЗО 

1-3.3-1; 2 СЗО 1-3.3-2]. 

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – отримує уявлення про архітектуру і професію архітектора; визна-
чає окремі зміни в ландшафті/краєвиді, пов’язані з діями людей 
[2 ГІО 3-2.2-3];

 – називає, які громадські споруди є в населеному пункті [2 ГІО 2-7.2-
4]; 

 – пояснює, як життя кожного покоління відрізняється від життя ін-
шого [2 ГІО 2-1.3-3]; 

 – розпитує старших людей про минуле [2 ГІО 2-3.1-2]. 

Технологічна 
освітня галузь

 – милується і виявляє емоційне ставлення до краси, створе-
ної руками людини; спостерігає, порівнює та аналізує (з до-
помогою учителя) геометричну форму архітектурних споруд  
[2 ТЕО 1-1.4-3];

 – розуміє і використовує особливості скульптурного зображення, ос-
новні складові частини будівлі (фундамент, стіни, стеля, дах, вікна, 
двері, куполи, брами) [2 ТЕО 1-1.4-1]; 

 – уміє моделювати, конструювати та виготовляти нескладні архітек-
турні об’єкти з готових деталей конструктора за власним задумом 
[2 ТЕО 1-1.4-1]; 

 – має навички співпраці в парі, групі та колективі [2 ТЕО 2-1.5-1].

Інтегрована тема: Архітектура. Знайомство з різноманіттям...
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Культура добросусідства Модельна навчальна програма (2 клас)

Інтегрована тема: ЗНАЙОМСТВО З ПРОФЕСІЯМИ. ПРОФЕСІЇ ЛЮДЕЙ, ЩО ПРОЄК-
ТУЮТЬ, ЗВОДЯТЬ І ОБЛАШТОВУЮТЬ СПОРУДИ
Тиждень 13 (Подорож 10)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Представники яких професій зводять і облаштовують споруду? 
 – Хто і що допомагає архітекторові/архітекторці втілювати в життя його/її задуми?
 – Хто вони – «архітектори» в природі?

Пропонований зміст: 
МОВ Структура тексту-розповіді: початок дії, розвиток дії, кінець дії. Назва тексту як ві-
дображення теми. Назва тексту як відображення головної думки. Тематика науково-по-
пулярних текстів. Створення власного тексту за аналогією. Лепбук «Професії людей, які 
проєктують, зводять і облаштовують споруди».
МАО Площинні та об’ємні фігури. Конструювання знайомих площинних та об’ємних фігур 
з підручного матеріалу.
ПРО Особливості життя тварин у довкіллі (будування гнізд, хатинок, вулики, мурашники). 
Спільне між будівельними механізмами/інструментами та об’єктами природного довкілля 
за принципом дії.
СЗО Різні професії та важливість навчання для їхнього опанування. Внесок представників 
різних професій у розвиток регіону та створення добробуту. 
ГІО Відомі архітектори і пам’ятки архітектури краю. Професії членів родини. 
ТЕО Штучні матеріали та картон. Конструювання та виготовлення нескладних архітектур-
них об’єктів за власним задумом 

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – відтворює основний зміст усного повідомлення відповідно до мети 
[2 МОВ 1-1.2-1];  

 – на основі почутого малює ілюстрації [2 МОВ 1-1.2-2]; 
 – розпізнає ключові слова і фрази в усному повідомленні, пояснює, 

чому зацікавила інформація [2 МОВ 1-1.4-1; 2 МОВ 2-2.2-5]; 
 – висловлює власні думки щодо професії архітектора, підтримує ар-

гументами власні думки або спростовує їх [2 МОВ 1-1.6-5]; 
 – обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила [2 МОВ 1-1.3-3]. 

Математична 
освітня галузь

 – конструює знайомі площинні та об’ємні фігури з підручного матеріа-
лу (пластиліну, глини, соломи, конструктора тощо) [2 МАО 4-4.6-2]; 

 – створює макети реальних та уявних об’єктів [2 МАО 4-4.6-3]. 

Природнича 
освітня галузь

 – знаходить спільне між будівельними механізмами / інструментами 
та об’єктами природного довкілля за принципом дії (обценьки –  
зуби, долото/молоток – дзьоб тощо) [2 ПРО 3-3.3-8]; 

 – називає окремі винаходи людства, які використовуються під час 
будівництва споруд [2 ПРО 3-3.3-7].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – розрізняє різні професії та пояснює важливість навчання для їх-
нього опанування [2 СЗО 3-4.6-6]; 

 – розмірковує про працю представників різних професій і їхній вне-
сок у розвиток регіону та створення затишного й красивого місця 
для життя [2 СЗО 3-3.4-6]; 
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Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – дізнається, від чого залежить безпека людей, яку забезпечують 
споруди [2 СЗО 1-2.2-2];

 – дотримується правил безпечної поведінки в різних ситуаціях [2 
СЗО 1-2.4-2];

 – описує приклади діяльності служб допомоги в небезпечних ситуа-
ціях та ідентифікує їхні телефони [2 СЗО 1-1.3-2];

 – визначає осіб, які можуть надати допомогу в разі небезпеки [2 СЗО 1-1.3-1];
 – пояснює, яку просту допомогу можна надати[2 СЗО 1-1.3-4];
 – розрізняє найважливіші попереджувальні знаки та символи, пояс-

нює, що вони означають [2 СЗО 1-4.2-1];  
 – моделює власне бачення майбутнього свого населеного пункту [2 

СЗО 3-4.7-3].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – розмірковує, якими рисами характеру має володіти людина і чому 
[2 ГІО 1-6.1-1]; 

 – дізнається про різноманітність професій, формулює запитання до 
батьків, інших родичів про професії своєї родини, передає в різних 
формах цю інформацію, розуміє важливість професій і шанобливо 
ставиться до них [2 ГІО 2-3.1-1]; 

 – виокремлює незрозумілі слова і з допомогою дорослих встановлює 
їхній зміст [2 ГІО 3-4.1-3; 2 ГІО 3-4.1-4].

Технологічна 
освітня галузь

 – має загальні уявлення про організацію праці [2 ТЕО 2-4.3-2]; 
 – характеризує види діяльності та результати праці [2 ТЕО 3-2.2-1];
 – аналізує та узагальнює побачене під час екскурсії [2 ТЕО 1-2.2-2]; 
 – розуміє і використовує особливості скульптурного зображення, ос-

новні складові частини будівлі (фундамент, стіни, стеля, дах, вікна, 
двері, куполи, брами) [2 ТЕО 1-1.4-1];

 – уміє моделювати, конструювати та виготовляти нескладні ар-
хітектурні об’єкти зі штучних матеріалів та картону за власним 
задумом [2 ТЕО 1-1.4-1]; 

 – має навички співпраці в парі, групі та колективі [2 ТЕО 2-1.5-1].

Інтегрована тема: СПОРУДЖЕННЯ БУДІВЛІ В ДАВНИНУ Й СЬОГОДНІ. СУСІДСЬКА 
ВЗАЄМОДОПОМОГА

Тиждень 14 (Подорож 13)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Чи відрізняється спорудження будівлі в давнину й сьогодні?
 – Що таке толока?
 – Чи існує «сусідська взаємодопомога» у тварин? 

Пропонований зміст: 
МОВ Функція слова. Слова-назви предметів, дій, ознак. Творчий переказ тексту «Спільне й 
відмінне у звичаях і ритуалах при зведенні будинків у культурах різних людей». Ставлення 
до старих будинків і старовинного хатнього начиння. 
МАО Величини та їхнє вимірювання за допомогою вимірювальних приладів (лінійки, тер-
мометра, годинника, мензурки) та різноманітних нестандартних мірок / підручних засобів.
ПРО Природні та штучні будівельні матеріали. Житло домашніх та диких тварин.

Інтегрована тема: Спорудження будівлі в давнину...
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Культура добросусідства Модельна навчальна програма (2 клас)

СЗО Доброчинність. Традиція надання сусідської допомоги при спорудженні нового будин-
ку. Цінність співпраці та взаємодопомоги, добросусідства між людьми. Важливість добрих 
вчинків для людини та довкілля.
ГІО Послідовність подій (раніше/пізніше, до/після), взаємозв’язок між подіями.  
ТЕО Штучні матеріали та картон. Виготовлення макетів виробів

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – відтворює основний зміст усного повідомлення відповідно до мети 
[2 МОВ 1-1.2-1];

 – на основі почутого малює ілюстрації [2 МОВ 1-1.2-2]; 
 – розпізнає ключові слова і фрази в усному повідомленні, пояснює, 

чому зацікавила інформація [2 МОВ 1-1.4-1; 2 МОВ 2-2.2-5]; 
 – висловлює власні думки щодо спорудження житла в давнину й сьо-

годні; обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила [2 МОВ 1-1.3-3]; 
 – висловлює своє ставлення до старих будинків і старовинного хат-

нього начиння; підтримує аргументами власні думки або спросто-
вує їх [2 МОВ 1-1.6-5]; 

 – уважно сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію 
в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у 
відповідь на прохання чи відповідно до інструкції) [2 МОВ 1-1.1-1]; 

 – розповідає про те, що зацікавило в усному повідомленні [2 МОВ 
1-1.3-1];  

 – створює невеликі висловлення на добре відому тему з різною ме-
тою спілкування; записує їх розбірливо від руки [2 МОВ 3-3.1-3]; 

 – аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та 
ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки) [2 МОВ 5-4.1-1];

 – творить нові слова на основі запропонованих (замінює звуки, міняє 
послідовність складів, замінює або об’єднує частини слова) [2 МОВ 
5-4.2-1].

Математична 
освітня галузь

 – конструює знайомі площинні та об’ємні фігури з підручного ма-
теріалу (пластиліну, глини, соломи, конструктора тощо) [2 МАО 
4-4.6-2]; 

 – створює макети реальних та уявних об’єктів [2 МАО 4-4.6-3]; 
 – здійснює вимірювання величин, маючи вільний доступ до необ-

хідних вимірювальних приладів (лінійки, термометра, годинника, 
мензурки) та різноманітних нестандартних мірок / підручних за-
собів (стрічки, сірникової коробки, піскового годинника, склянки, 
ложки тощо) [2 МАО 3-4.7-1]).

Природнича 
освітня галузь

 – порівнює природні та штучні будівельні матеріали, які використо-
вуються для зведення споруд [2 ПРО 3-3.3-4]; 

 – розпізнає житло диких, свійських тварин та домашніх улюбленців 
[2 ПРО 3-3.3-3]; 

 – наводить приклади житла деяких диких тварин, описує житло 
свійських тварин і домашніх улюбленців [2 ПРО 1-4.3-7];

 – бере посильну участь у зведенні житла для свійських тварин і до-
машніх улюбленців та доглядає за ними [2 ПРО 2-3.2-3].



181

Культура добросусідства

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – визнає важливість використання екологічних матеріалів під час 
будівництва житла в різних народів [2 СЗО 2-3.1-4];

 – розповідає про традицію надання сусідської допомоги при спору-
дженні нового будинку [2 СЗО 3-1.3-5; 2 СЗО 3-1.3-7]; 

 – ставиться з повагою до праці людей та робітничих професій [2 СЗО 
3-4.6-6];

 – розмірковує про цінність співпраці та взаємодопомоги, добросусід-
ства між людьми, створеного разом [2 СЗО 3-4.7-3]; 

 – пояснює, чому людині потрібна доброчинність [2 СЗО 3-1.4-7]; 
 – пояснює важливість добрих учинків для людини та довкілля [2 

СЗО 3-1.4-8].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – встановлює послідовність подій (раніше/пізніше, до/після), нама-
гається пояснити, як події пов’язані між собою [2 ГІО 3-1.1-2]; 

 – розрізняє давні і сучасні будинки, визначає окремі зміни у краєви-
ді, пов’язані з діями людей [2 ГІО 3-2.2-3]; 

 – описує, як змінюються умови життя людини [2 ГІО 1-1.2-3];
 – пояснює, чому життя кожного покоління відрізняється від життя 

іншого [2 ГІО 2-1.3-3]; 
 – розпитує старших людей про минуле [2 ГІО 2-3.1-2].

Технологічна 
освітня галузь

 – має загальні уявлення про виготовлення та оздоблення об’ємних 
виробів [2 ТЕО 1-1.4-9]; 

 – називає штучні матеріали для макетування [2 ТЕО 1-1.3-2]; 
 – знає, що таке розгортка виробу, має навички розмічання розгорток 

[2 ТЕО 2-1.2-3]; 
 – розкриває послідовність дій під час виготовлення та оздоблення 

об’ємних виробів [2 ТЕО 1-1.4-7];
 – уміє виготовляти макети виробів зі штучних матеріалів та картону 

[2 ТЕО 1-1.4-4].

Інтегрована тема: ІНТЕР’ЄР У РІЗНИХ АРХІТЕКТУРНИХ СПОРУДАХ. ПРИКРАША-
ЄМО СВОЮ ОСЕЛЮ
Тиждень 15 (Подорож 11)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Як і навіщо люди прикрашають свої оселі?
 – Яким ти бачиш інтер’єр власної кімнати в майбутньому?
 – Навіщо давати «друге життя» старим речам?

Пропонований зміст: 
МОВ Текст-розповідь. План розповіді. Заголовок та його роль.
МАО Істотні, спільні і відмінні ознаки об’єктів навколишнього світу. Розв’язування прак-
тично зорієнтованих задач.
ПРО Природні та штучні матеріали в інтер’єрах різних споруд.
СЗО Комфортне та безпечне для життя середовище в моїй кімнаті. Вплив телебачення та 
цифрових пристроїв на здоров’я.
ГІО Традиції прикрашання оселі в різні часи й у різних культурах.
ТЕО Повторне використання речей в інтер’єрі. 

Інтегрована тема: Інтер’єр у різних архітектурних спорудах...
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Культура добросусідства Модельна навчальна програма (2 клас)

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – відтворює основний зміст усного повідомлення відповідно до мети 
[2 МОВ 1-1.2-1]; 

 – пояснює, що таке інтер’єр [2 МОВ 1-1.6-1]; 
 – на основі почутого малює ілюстрації [2 МОВ 1-1.2-2]; 
 – створює розповідь про свою кімнату (куточок) за планом [2 МОВ 

1-1.6-1]; 
 – розпізнає ключові слова і фрази в усному повідомленні [2 МОВ 

1-1.4-1];  
 – пояснює, чому зацікавила інформація [2 МОВ 1-1.4-3]; 
 – обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила [2 МОВ 1-1.3-3]; 
 – пов’язує інформацію з тексту з відповідним життєвим досвідом [2 

МОВ 1-1.3-3]; 
 – обмінюється короткими письмовими повідомленнями [2 МОВ 

3-3.1-1]; 
 – поповнює власний словниковий запас [2 МОВ 1-1.7-3]; 
 – розповідає про те, що його/її вразило, схвилювало, переповідає по-

дії з власного життя, правильно вимовляючи й наголошуючи за-
гальновживані слова [2 МОВ 1-1.6-4].

Математична 
освітня галузь

 – визначає істотні, спільні і відмінні ознаки об’єктів навколишнього 
світу [2 МАО 1-4.1-1]; 

 – порівнює, об’єднує в групу і розподіляє на групи за спільною озна-
кою [2 МАО 1-4.1-2];

 – користується даними під час розв’язування практично зорієнто-
ваних задач, в інших життєвих ситуаціях [2 МАО 2-2.3-1; 2 МАО 
2-2.3-2].

Природнича 
освітня галузь

 – дізнається з різних джерел про процес виготовлення скла [2 ПРО 
3-3.3-5]; 

 – досліджує властивості скла, дотримуючись відповідних правил 
безпеки [2 ПРО 3-3.3-2]; 

 – наводить приклади та пропонує власні ідеї використання скляних 
виробів в інтер’єрі [2 ПРО 3-3.3-4];

 – знає, що меблі виготовляються з різних природних та штучних ма-
теріалів [2 ПРО 3-3.3-5].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – висловлює своє ставлення до старих будинків і старовинного хат-
нього начиння [2 СЗО 3-1.4-10];

 – моделює власне бачення майбутнього комфортного та безпечного 
для життя середовища у своїй кімнаті [2 СЗО 3-4.1-4]; 

 – співпрацює з рідними, виконуючи проєкт про хату бабусі/дідуся в 
минулому [2 СЗО 3-4.6-4]; 

 – пояснює важливість організації безпечного середовища для свого 
життя та добробуту [2 СЗО 1-4.2-2]; 

 – бере участь у плануванні й облаштуванні власної кімнати/куточка 
[2 СЗО 3-4.7-3];
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Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – пояснює важливість дотримання меж особистого простору [2 
СЗО 3-4.4-8];

 – пояснює, що важлива помірність під час перегляду телебачення 
та користування цифровими пристроями, дотримується цих обме-
жень у побуті [2 СЗО 2-4.5-2].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – розпитує старших людей про минуле [2 ГІО 2-3.1-2]; 
 – висловлює своє ставлення до старих будинків і старовинних речей 

[2 ГІО 3-2.1-1; 2 ГІО 2-3.1-1]; 
 – розрізняє казкові події і події минулого; досліджує старі об’єкти 

своєї місцевості, дотримується правил поведінки під час дослі-
дження [2 ГІО 2-5.1-2]; 

 – співпрацює з рідними, виконуючи проєкт про хату бабусі/дідуся в 
минулому [2 ГІО 2-3.1-2].

Технологічна 
освітня галузь

 – пропонує власні ідеї з повторного використання речей в інтер’єрі [2 
ТЕО 2-3.2-3; 2 ТЕО 2-3.2-2]; 

 – моделює власне бачення майбутнього комфортного та безпечного 
для життя середовища у своїй кімнаті [2 ТЕО 2-4.3-2];

 – має загальні уявлення про виготовлення та оздоблення об’ємних 
виробів [2 ТЕО 1-1.4-9]; 

 – називає штучні матеріали для макетування[2 ТЕО 1-1.3-2]; 
 – знає, що таке розгортка виробу, має навички розмічання розгорток 

[2 ТЕО 2-1.2-3]; 
 – розкриває послідовність дій під час виготовлення та оздоблення 

об’ємних виробів [2 ТЕО 1-1.4-7]; 
 – уміє виготовляти макети виробів зі штучних матеріалів та картону 

[2 ТЕО 1-1.4-4].

Інтегрована тема: КУТОЧОК ПРИРОДИ В КЛАСІ Й УДОМА + КАНІКУЛИ 
Тиждень 16 (Подорож 12)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Чи потребують твоєї уваги рослини в класі й удома?
 – Як рослини відповідають на турботу? 
 – Жива та штучна ялинки: яку обрати?
 – Навіщо потрібні канікули?

Пропонований зміст: 
МОВ Перепитування як уточнення інформації. Ключові слова і фрази в усному висловлю-
ванні. Канікули. Активний відпочинок під час канікул.
МАО Робота з календарем.
ПРО Поведінка домашніх тварин і життєвий цикл рослин у різні пори року. Значення ще-
плень для профілактики захворювань.
СЗО Домашні рослини і тварини: вплив на здоров’я людини. Вплив питної води на орга-
нізм. Значення води для рослин.
ГІО Найпростіші трудові дії по догляду за домашніми улюбленцями.
ТЕО Робота з різними матеріалами. Виготовлення ялинкових іграшок, ялинки.  

Інтегрована тема: Куточок природи в класі й удома + Канікули
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Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – перепитує співрозмовника для уточнення почутої інформації [2 
МОВ 1-1.1-2]; 

 – відтворює основний зміст усного повідомлення відповідно до 
мети [2 МОВ 1-1.2-1]; 

 – розпізнає ключові слова і фрази в усному висловлюванні [2 
МОВ 1-1.4-1]; 

 – висловлює власні думки про те, що подобається в почутому, а 
що ні [2 МОВ 1-1.5-1]; 

 – виділяє в художніх текстах образні вислови й пояснює, які саме 
образи вони допомагають уявити [2 МОВ 1-1.7-4]; 

 – ділиться власними почуттями та емоціями від прослуханого та 
побаченого [2 МОВ 1-1.8-1];

 – ставить запитання, щоб довідатися більше про природу [2 МОВ 
1-1.3-2]; 

 – описує поведінку тварин і життєвий цикл рослин у різні пори 
року [2 МОВ 1-1.6-1];

 – передає в малюнках своє враження від побаченого  
[2 МОВ 1-1.2-2].

Математична 
освітня галузь

 – використовує календар для опису і розв’язання повсякденних 
проблем [2 МАО 3-4.7-8]; 

 – перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану) у схему, 
таблицю, схематичний рисунок (колективно розробляє графік 
поливу квітів) [2 МАО 2-2.1-2].

Природнича 
освітня галузь

 – спостерігає за сезонними змінами в природі взимку та пояснює 
їхні причини [2 ПРО 2-3.1-4]; 

 – знає і дотримується правил безпеки під час проведення спосте-
режень та дослідів [2 ПРО 2-3.2-4]; 

 – описує поведінку домашніх тварин і життєвий цикл рослин у 
різні пори року [2 ПРО 2-3.1-6; 2 ПРО 2-3.1-7];

 – розмірковує про користь домашніх рослин і тварин та їхній 
вплив на здоров’я людини і створення затишного середовища 
в оселі [2 ПРО 2-3.2-3]; 

 – розповідає про небезпеку контакту з бездомними тваринами [2 
ПРО 2-3.1-13]; 

 – пояснює шкоду для природного довкілля від використання жи-
вої ялинки під час новорічних свят [2 ПРО 2-3.4-1]; 

 – привчається працювати самостійно і в групі [2 ПРО 2-3.2-4]; 
 – пропонує способи повторного використання речей та матеріа-

лів [2 ПРО 3-4.4-1].
Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – разом із дорослими планує та здійснює найпростіші трудові дії 
[2 СЗО 3-3.4-5]; 

 – пояснює можливі наслідки для себе від власної необачної пове-
дінки вдома [2 СЗО 1-2.2-1];
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Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – розмірковує про користь домашніх рослин і тварин та їхній вплив 
на здоров’я людини і створення затишного середовища в оселі [2 
СЗО 3-3.4-6; 2 СЗО 3-4.3-1];  

 – пояснює важливість руху та активної поведінки для себе та ін-
ших [2 СЗО 2-3.3-5];

 – пояснює важливість впливу питної води на організм [2 СЗО 
2-3.3-9];

 – пояснює роль щеплення для попередження інфекційних захво-
рювань[2 СЗО 2-3.3-8];

 – пояснює, як поводитись поруч із людьми з неінфекційними та 
інфекційними захворюваннями [2 СЗО 2-3.3-7];

 – усвідомлює відповідальність людини за життя домашніх рос-
лин і тварин [2 СЗО 2-1.4-3]; 

 – виявляє емпатію до домашніх тварин і намагається протидіяти 
насильству над тваринами [2 СЗО 2-4.4-2]; 

 – наводить приклади зародження живих істот [2 СЗО 1-4.2-2];
 – знає про кримінальну відповідальність в Україні за жорстоке 

поводження з тваринами [2 СЗО 3-1.4-4].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – пояснює, чому природа важлива для людини [2 ГІО 3-2.2-1];
 –  пояснює, чому зберігати природу – обов’язок кожного [2 ГІО 

3-2.2-4]; 
 – розмірковує про користь домашніх рослин і тварин  

[2 ГІО 3-2.2-2];
 – планує і здійснює разом з дорослими найпростіші трудові дії по 

догляду за домашніми улюбленцями [2 ГІО 4-8.1-3];
 – усвідомлює відповідальність людини за життя домашніх рос-

лин і тварин [2 ГІО 4-8.2-2]; 
 – знає про кримінальну відповідальність в Україні за жорстоке 

поводження з тваринами [2 ГІО 4-6.2-4].

Технологічна 
освітня галузь

 – розуміє необхідність економного використання конструкцій-
них матеріалів [2 ТЕО 2-3.2-1]; 

 – пояснює значущість оздоблення виробів з паперу [2 ТЕО 1-1.4-9]; 
 – знає послідовність дій під час виготовлення прикрас із паперу 

[2 ТЕО 1-1.4-7]; 
 – називає способи з’єднання окремих частин прикрас із паперу 

[2 ТЕО 1-2.1-1]; 
 – уміє виготовляти ялинкові іграшки, ялинки з різних матеріалів 

[2 ТЕО 1-1.4-4].

Інтегрована тема: Куточок природи в класі й удома + Канікули
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Культура добросусідства Модельна навчальна програма (2 клас)

Інтегрована тема: ТРАДИЦІЇ ГОСТИННОСТІ В МОЇЙ РОДИНІ. СВЯТКУВАННЯ НО-
ВОСІЛЛЯ В КУЛЬТУРАХ РІЗНИХ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ У НАШОМУ КРАЇ
Тиждень 17 (Подорож 14, 16)

Орієнтовні дослідницькі питання:
 – Що означає «бути гостинним господарем/господинею»?
 – Як наші бабусі та дідусі ставали господарями свого житла?
 – Як пригощають гостей у моїй родині?
 – Як має вести себе гість/гостя?
 – Чи буває новосілля у тварин?

Пропонований зміст: 
МОВ Розповідь та опис як види монологічного мовлення. Перепитування як уточнення інформації. 
МАО Досвід математичної діяльності для пізнання навколишнього світу (розрахунки кіль-
кості продуктів для святкового меню).  
ПРО Осілі та перелітні птахи моєї місцевості. Допомога пташкам узимку.
СЗО Родинні традиції гостинності. Етичні норми та етикетні формули поведінки в різних 
культурах: спільне і відмінне. 
ГІО Етнокультурні відмінності оточення. Повага та позитивне ставлення до інших. 
ТЕО Колаж святкового столу. Дарунки на входини.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – сприймає уважно усну інформацію; перепитує для уточнення почу-
тої інформації [2 МОВ 1-1.1-2]; 

 – розповідає про обряди новосілля, відомі у власній родині [2 МОВ 1-1.6-1]; 
 – відтворює основний зміст усного повідомлення відповідно до мети 

[2 МОВ 1-1.2-1]; 
 – розпізнає ключові слова і фрази в усному висловлюванні [2 МОВ 

1-1.4-1]; 
 – висловлює власні думки про те, що подобається в почутому, а що 

ні [2 МОВ 1-1.5-1]; 
 – виділяє в художніх текстах образні вислови й пояснює, які саме об-

рази вони допомагають уявити [2 МОВ 1-1.7-4]; 
 – ділиться власними почуттями та емоціями від прослуханого та по-

баченого [2 МОВ 1-1.8-1]; 
 – ставить запитання, щоб довідатися більше про обряди, притаманні 

різним культурам [2 МОВ 1-1.3-2]; 
 – передає своє враження від побаченого в малюнках [2 МОВ 1-1.2-2]; 
 – пояснює зв’язок ідей тексту із власним досвідом, навколишнім сві-

том та раніше прочитаними текстами [2 МОВ 2-2.4-2]; 
 – створює невеликі висловлення на добре відому тему з різною ме-

тою спілкування; записує їх розбірливо від руки [2 МОВ 3-3.1-3].

Математична 
освітня галузь

 – читає й записує натуральні числа (мінімум до 100) та нуль словами 
і цифрами [2 МАО 2-4.2-3]; 

 – застосовує досвід математичної діяльності для пізнання навко-
лишнього світу (продумати святкове меню, розрахувати кількість 
продуктів) [2 МАО 2-4.3-5; 2 МАО 3-1.2-1].
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Природнича 
освітня галузь

 – знає і називає 3–4 птахів своєї місцевості [2 ПРО 1-4.3-6];
 – розрізняє осілих та перелітних птахів своєї місцевості [2 ПРО 2-3.1-6]; 
 – розповідає про важливість допомоги осілим птахам узимку [2 ПРО 

2-3.2-1];
 – створює самостійно або з допомогою дорослих годівниці для пта-

хів; знає про безпечне наповнення годівниці та постійно додає в неї 
корм [2 ПРО 2-3.2-3]; 

 – досліджує самостійно або спільно з іншими пташок, які приліта-
ють до годівничок, описує їхню поведінку [2 ПРО 1-4.3-8].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – досліджує ситуації спілкування і визначає проблеми [2 СЗО 2-1.2-1]; 
 – порівнює вплив різних емоцій та почуттів на себе та інших [2 СЗО 

2-3.3-11];
 – описує узвичаєні правила життя своєї сім’ї, пояснює їхнє значення 

для себе [2 СЗО 2-4.4-4]; 
 – демонструє повагу до інших та позитивне ставлення до етнокуль-

турних відмінностей оточення, відкритість до культурного різно-
маніття [2 СЗО 3-1.4-6]; 

 – долучається до підтримання родинних традицій гостинності [2 
СЗО 2-1.4-3];

 – описує шкоду від вживання алкоголю, тютюну, наркотиків, можли-
вого хибного вживання інших речовин [2 СЗО 2-3.3-10];

 – ознайомлюється за допомогою цифрових носіїв з етичними норма-
ми та етикетними формулами поведінки в різних культурах, виді-
ляє в них спільне і відмінне [2 СЗО 3-1.4-4]; 

 – використовує відповідні назви частин тіла та органів для повідом-
лення про самопочуття чи проблеми зі здоров’ям (біль, диском-
форт тощо) [2 СЗО 2-1.1-7];

 – визначає осіб, до яких можна звернутися при поганому самопочут-
ті [2 СЗО 2-1.1-8];

 – пояснює правила безпечної поведінки вдома (з побутовими прила-
дами, речовинами тощо) [2 СЗО 1-2.4-1].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – дотримується правил поведінки, що засвідчують повагу до інших 
осіб [2 ГІО 2-6.2-1]; 

 – описує правила гостинності своє сім’ї, пояснює їхнє значення для 
себе [2 ГІО 2-7.1-2]; 

 – демонструє повагу до інших та позитивне ставлення до етнокуль-
турних відмінностей оточення [2 ГІО 2-7.2-2]; 

 – дотримується правил поведінки за столом [2 ГІО 3-2.3-4];
 – має початкові навички сервірування столу [2 ГІО 2-7.1-3].

Технологічна 
освітня галузь

 – знає послідовність дій під час виготовлення аплікацій з паперу і 
картону [2 ТЕО 1-1.4-8];

 – має навички створення нескладних сюжетних композицій [2 ТЕО 1-1.4-4]; 
 – добирає матеріали, інструменти та пристосування, необхідні для 

виготовлення виробу [2 ТЕО 1-1.3-3]; 
 – створює колаж святкового столу з допомогою дорослих [2 ТЕО 1-1.4-6];
 – дотримується правил взаємодії і творчої співпраці [2 ТЕО 2-1.5-1].

Інтегрована тема: Традиції гостинності в моїй родині...



188
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Інтегрована тема: ДОСЛІДЖУЄМО СВІТ ПРИРОДИ І СВІТ ЛЮДЕЙ НАВКОЛО СЕБЕ
Тиждень 18–19 
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Як організувати мандрівку?
 – Чи залежать люди від погоди? Хто передбачає погоду?
 – Що впливає на вибір одягу щодня?
 – Правила поведінки в зимовий період: знати чи виконувати?
 – Що потрібно для віртуальної мандрівки?

Пропонований зміст: 
МОВ Розповідь та опис як види монологічного мовлення. 
МАО Інформація та її перетворення (у схему, таблицю, схематичний рисунок).
ПРО Сезонні зміни у природі взимку. Правила природоохоронної поведінки взимку.
СЗО Сезонні зміни та їхній вплив на організм людини. Люди, яким я довіряю.
ГІО Правила поведінки в зимовий період.
ТЕО Економне використання конструкційних матеріалів.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – сприймає усну інформацію; перепитує для уточнення почутої ін-
формації [2 МОВ 1-1.1-2]; 

 – розповідає про природні особливості рідного краю [2 МОВ 1-1.6-1]; 
 – відтворює основний зміст усного повідомлення відповідно до мети 

[2 МОВ 1-1.2-1]; 
 – розпізнає ключові слова і фрази в усному висловлюванні [2 МОВ 1-1.4-1]; 
 – висловлює власні думки про те, що подобається в почутому, а що 

ні [2 МОВ 1-1.5-1]; 
 – виділяє в художніх текстах образні вислови й пояснює, які саме об-

рази вони допомагають уявити [2 МОВ 1-1.7-4]; 
 – ділиться власними почуттями та емоціями від прослуханого та по-

баченого [2 МОВ 1-1.8-1];
 – пояснює зв’язок тексту із власним досвідом, навколишнім світом 

та раніше прочитаними текстами [2 МОВ 1-1.7-4]; 
 – створює невеликі висловлення на добре відому тему з різною ме-

тою спілкування; записує їх розбірливо від руки [2 МОВ 3-3.1-3].

Математична 
освітня галузь

 – співвідносить кількість об’єктів навколишнього середовища з від-
повідним натуральним числом, і навпаки [2 МАО 2-4.2-7];

 – перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану) у схему, та-
блицю, схематичний рисунок [2 МАО 2-2.1-2];

 – користується даними під час розв’язування практично зорієнтова-
них задач, в інших життєвих ситуаціях [2 МАО 3-1.2-1].

Природнича 
освітня галузь

 – спостерігає за сезонними змінами у природі взимку [2 ПРО 2-3.1-4]; 
 – знає, які прилади допомагають досліджувати природу взимку [2 

ПРО 1-1.4-2]; 
 – розповідає про відомі властивості води, наводить приклади води в 

різних станах [2 ПРО 1-1.5-2];



189

Культура добросусідства

 –  розрізняє види опадів, називає їх; розуміє взаємозв’язок зимової 
погоди та опадів [2 ПРО 2-3.1-8]; 

 – висловлює здогад про ймовірну температуру повітря взимку [2 
ПРО 2-3.1-4]; 

 – дотримується правил природоохоронної поведінки, зокрема підго-
довування птахів узимку [2 ПРО 2-3.2-1]; 

 – простежує залежність відповідного одягу людей взимку від погод-
них умов [2 ПРО 2-3.1-9].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – усвідомлює, який вплив на організми мають сезонні зміни [2 СЗО 3-4.1-5]; 
 – вирішує, який одяг обирати залежно від сезону без загрози для 

життя і здоров’я [2 СЗО 2-3.3-6]; 
 – розуміє вплив діяльності людини на природу [2 СЗО 3-1.4-8]; 
 – визначає осіб, від яких може дістати інформацію про вживання ліків 

та користування предметами домашнього вжитку [2 СЗО 2-4.4-3];
 – пояснює правила ощадного використання природних ресурсів (на-

приклад, збирання та утилізація сміття, зокрема харчових відхо-
дів, збереження водних ресурсів) [2 СЗО 3-1.4-5].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – пояснює, чому природа важлива для людини [2 ГІО 3-2.2-1]; 
 – визначає, що дає природа людині [2 ГІО 3-2.2-2]; 
 – пояснює, чому зберігати природу – обов’язок кожного [2 ГІО 3-2.2-4]; 
 – дотримується правил поведінки в природі [2 ГІО 2-2.3-1].

Технологічна 
освітня галузь

 – розуміє необхідність економного використання конструкційних 
матеріалів [2 ТЕО 2-3.2-1]; 

 – самостійно чи під керівництвом дорослих створює виріб, повторно 
використовуючи матеріали (вироби з пластику, паперу, тканини, 
фольги та іншого) [2 ТЕО 2-3.2-2].

Інтегрована тема: ВІРШІ, ЛЕГЕНДИ ТА КАЗКИ ПРО НАШ РЕГІОН
Тиждень 20 (Подорож 4)

Орієнтовні дослідницькі питання:
 – Як народжується фольклор?
 – Рима чи Римма: хто з них допомагає складати вірш?
 – Про які таємниці розповідають легенди та казки?
 – Чи легко скласти казку?

Пропонований зміст: 
МОВ Особливості казки, вірша, оповідання, загадки, скоромовки, забавлянки. Читання за 
ролями фрагментів творів. Несловесні засоби (жести, міміка тощо).
МАО Інформація та її перетворення (у схематичний рисунок, схему, таблицю, числовий 
вираз). Відтворення результатів лічби.
ПРО Об’єкти живої та неживої природи моєї місцевості. Твори про ціннісне ставлення до 
природи рідного краю.
СЗО Різноманітність живої і неживої природи регіону. Взаємозв’язок людини і природи. 
ГІО Твори про історію, відомих людей рідного краю.
ТЕО Техніка оригамі. Створення виробів за зразком. 

Інтегрована тема: Вірші, легенди та казки про наш регіон
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Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – уважно сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію 
в діалозі, підтримує діалог запитаннями [2 МОВ 1-1.1-1]; 

 – ставить запитання для уточнення почутої інформації [2 МОВ 1-1.3-2]; 
 – висловлює своє ставлення до рідного краю; 
 –  сприймає монологічне висловлення (казки, розповіді, вірші, ін-

струкції до виконання завдань тощо) з конкретною метою: порів-
нює казки різних народів, виділяючи в них спільне і відмінне [2 
МОВ 1-1.1-3];

 – розрізняє ключові слова і фрази в усному висловлюванні [2 МОВ 
1-1.4-1]; 

 – використовує відповідні до ситуації несловесні засоби (жести, мімі-
ка тощо) [2 МОВ 1-1.7-2];

 – поповнює власний словниковий запас [2 МОВ 1-1.7-3]; 
 – вирізняє в художніх текстах (казках, оповіданнях, віршах) образні 

вислови й пояснює, які саме образи вони допомагають уявити [2 
МОВ 1-1.7-4]; 

 – помічає особливості казки, вірша, оповідання, загадки, скоромов-
ки, забавлянки тощо [2 МОВ 2-2.2-9];

 – читає за ролями фрагменти літературного твору [2 МОВ 2-2.7-2]. 

Математична 
освітня галузь

 – перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану) у схематич-
ний рисунок, схему, таблицю, числовий вираз [2 МАО 2-2.1-2]; 

 – з’ясовує, яка інформація потрібна для розв’язання проблемного 
завдання, зокрема й сюжетних задач (яка інформація наявна, якої 
інформації немає і яку треба знайти) [2 МАО 2-2.2-1]; 

 – відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні резуль-
тати лічби об’єктів, що його/її оточують (малює, викладає мозаїку, 
створює аплікацію, співає, складає власні лічилки тощо) [2 МАО 
1-1.1-2].

Природнича 
освітня галузь

 – називає об’єкти живої та неживої природи своєї місцевості [2 ПРО 
1-4.3-2]; 

 – описує об’єкти живої та неживої природи свого краю за певними 
ознаками [2 ПРО 2-3.1-3]; 

 – висловлює своє ставлення до природи рідного краю, свого населе-
ного пункту [2 ПРО 2-3.2-5; 2 ПРО 2-3.2-8]; 

 – знаходить або добирає з літературних творів слова-підтвердження 
ціннісного ставлення авторів до природи рідного краю [2 ПРО 1-1.5-11].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – порівнює казки різних народів, виділяючи в них спільне й осо-
бливе, розмірковує над цінністю творів літератури свого краю для 
Батьківщини і для кожної людини [2 СЗО 3-2.2-7]; 

 – визнає вплив світу живої і неживої природи на життя та здоров’я 
людини і людини на природу [2 СЗО 3-3.4-5; 2 СЗО 1-4.2-2];

 – пояснює важливість сну та відпочинку (активного і пасивного) 
для належного розвитку організму та збереження здоров’я [2 СЗО 
2-3.4-4].
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Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – пояснює, чому життя кожного покоління відрізняється від життя 
іншого [2 ГІО 2-1.3-3]; 

 – розпитує старших людей про минуле [2 ГІО 2-3.1-2]; 
 – розрізняє казкові події та події минулого [2 ГІО 5-8.3-2]; 
 – вдумливо читає короткі історичні оповідання, легенди, міфи тощо 

[2 ГІО 3-4.1-1];
 – придумує назву до коротких текстів дитячої літератури [2 ГІО 3-4.1-2];
 – висловлює припущення про правдивість інформації [2 ГІО 5-3.2-3]; 
 – виокремлює в джерелі інформацію про відому особу/подію [2 

ГІО 5-3.2-2].

Технологічна 
освітня галузь

 – має загальні уявлення про пластику паперу й оригамі [2 ТЕО 1-1.3-3]; 
 – розкриває послідовність дій під час виготовлення оригамі [2 ТЕО 

1-1.1-2]; 
 – уміє підготувати стартовий аркуш для майбутнього виробу [2 ТЕО 

1-1.3-3]; 
 – має навички створення за зразком виробів технікою оригамі [2 

ТЕО 1-1.4-4].

Інтегрована тема: ЧИ ПОТРІБНО ДІТЯМ І ДОРОСЛИМ УЧИТИСЯ? ШКОЛИ В ДАВ-
НИНУ І СЬОГОДНІ
Тиждень 21 (Подорож 19)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – У яких школах вчилися наші бабусі та дідусі?
 – Навіщо дітям ходити до школи?
 – Чи потрібно вчитися дорослим?
 – Що допомагає тобі навчатися? 
 – У кого навчаються тварини. Чи існує «лісова школа»?

Пропонований зміст: 
МОВ Ключові слова і фрази в усному висловлюванні. Образні вислови в художніх текстах. 
Створення невеликих висловлень про навчання в різні часи.
МАО Натуральні числа: читання та запис. Знаходження потрібної інформації.
ПРО Піклування про потомство у світі тварин. Різноманіття ресурсів, з яких виготовляють папір.
СЗО Школи у давнину і сьогодні. Навчання у школі та його важливість для власного до-
бробуту людини. 
ГІО Корисні справи в родині, класі, школі. 
ТЕО Техніка оригамі. Створення виробів за зразком. 

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – сприймає усну інформацію; перепитує для уточнення почутої ін-
формації [2 МОВ 1-1.1-2]; 

 – відтворює основний зміст усного повідомлення відповідно до мети 
[2 МОВ 1-1.2-1]; 

 – розпізнає ключові слова і фрази в усному висловлюванні [2 МОВ 1-1.4-1]; 
 – висловлює власні думки про те, що подобається в почутому, а що 

ні [2 МОВ 1-1.5-1];

Інтегрована тема: Чи потрібно дітям і дорослим учитися?..
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Мовно-літератур-
на освітня галузь

 –  виділяє в художніх текстах образні вислови й пояснює, які саме 
образи вони допомагають уявити [2 МОВ 1-1.7-4]; 

 – ділиться власними почуттями та емоціями від прослуханого та по-
баченого [2 МОВ 1-1.8-1]; 

 – розпитує старших людей про минуле [2 МОВ 1-1.1-2]; 
 – розповідає цікаву інформацію про навчання в різні часи [2 МОВ 1-1.6-1]; 
 – передає своє враження від побаченого в малюнках [2 МОВ 1-1.2-2]; 
 – пояснює зв’язок ідей тексту із власним досвідом та раніше прочи-

таними текстами [2 МОВ 2-2.4-2]; 
 – створює невеликі висловлення на добре відому тему з різною ме-

тою спілкування; записує їх розбірливо від руки [2 МОВ 3-3.1-3].

Математична 
освітня галузь

 – знаходить потрібну інформацію, використовуючи, зокрема, й засо-
би ІКТ [2 МАО 2-2.1-1]; 

 – читає і записує натуральні числа (мінімум до 100) та нуль словами 
і цифрами [2 МАО 2-4.2-3]; 

 – критично оцінює дані, процес та результат розв’язання практич-
них задач [2 МАО 2-2.2-1].

Природнича 
освітня галузь

 – пояснює, що люди і тварини бачать світ по-різному [2 ПРО 1-1.5-11]; 
 – використовує інформацію з різних джерел про навчання тварин [2 

ПРО 1-2.1-1]; 
 – розуміє, що «навчання» у світі тварин-дитинчат – це наслідування 

поведінки дорослих особин [2 ПРО 1-2.1-1]; 
 – розрізняє фантастичне уявлення про «лісові школу» і факти про неї на 

основі доступних джерел (запропонованої інформації) [2 ПРО 1-4.2-2]; 
 – запитує в дорослих про правдивість здобутої інформації [2 ПРО 1-4.2-3]; 
 – досліджує властивості паперу, використовуючи надані прилади [2 

ПРО 1-1.4-2]; 
 – використовує інформацію з різних джерел про різноманіття ресур-

сів, з яких виготовляють папір [2 ПРО 3-3.3-5].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – пояснює важливість навчання у школі для власного добробуту [2 
СЗО 3-4.1-3]; 

 – пояснює, чому навчання допомагає зберігати здоров’я [2 СЗО 2-4.6-1];
 – організовує робоче місце для навчання з урахуванням умов у школі 

та вдома [2 СЗО 3-4.1-4];
 – пояснює, чому належні для збереження здоров’я умови сприяють 

навчанню [2 СЗО 2-4.1-1];
 – застосовує різні способи зняття втоми (за допомогою гімнасти-

ки, дихальних вправ, музики, прогулянки, зміни виду діяльності 
тощо) [2 СЗО 2-4.1-2];

 – дотримується оптимального режиму дня [2 СЗО 3-4.1-5]; 
 – об’єднується з іншими дітьми в групу для навчання та гри [2 

СЗО 3-4.4-6]; 
 – виконує запропоновану роль у мікрогрупі (команді), погоджуюсь із 

рішенням команди [2 СЗО 3-4.4-7]; 
 – рефлексує щодо своєї мотивації до навчання на початку першого 

класу й нині [2 СЗО 3-4.6-3];
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Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 –  розпитує старших людей про минуле [2 СЗО 3-1.3-6]; 
 – знаходить з дорослими членами родини цікаву інформацію про 

навчання в давні часи [2 СЗО 3-4.7-2]; 
 – описує відмінності між сучасними школами та школами в мину-

лому, встановлює, чим його/її шкільне навчання відрізняється від 
навчання старших родичів [2 СЗО 3-3.4-6].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – описує послідовність етапів розвитку людини [2 ГІО 1-1.2-2]; 
 – намагається пояснити, як події пов’язані між собою [2 ГІО 1-1.2-3]; 
 – розпитує старших людей про минуле [2 ГІО 2-3.1-2]; 
 – розповідає про свої успіхи й успіхи своєї родини [2 ГІО 4-8.2-1]; 
 – долучається до корисних справ у родині, класі, школі [2 ГІО 4-8.2-2]. 

Технологічна 
освітня галузь

 – має загальні уявлення про пластику паперу й оригамі [2 ТЕО 1-1.3-3]; 
 – розкриває послідовність дій під час виготовлення оригамі [2 ТЕО 1-1.1-2]; 
 – уміє підготувати стартовий аркуш для майбутнього виробу [2 

ТЕО 1-1.3-3]; 
 – має навички створення за зразком виробів технікою оригамі [2 ТЕО 

1-1.4-4].

Інтегрована тема: ВУЛИЦЯ, ДЕ РОЗТАШОВАНА НАША ШКОЛА. ЛІТОПИС ШКОЛИ
Тиждень 22 (Подорож 20)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Чи має вулиця, на якій розташована твоя школа, «паспорт»?
 – Хто є літописцями нашої школи?
 – Як вулиці «спілкуються» між собою?
 – Як розуміти «мову» вулиць?

Пропонований зміст: 
МОВ Частини тексту: зачин, головна частина, кінцівка. Тема тексту та його головна думка. 
Написання письмового висловлення.
МАО Лічба за правилами об’єктів навколишнього світу в межах 100. Порядкова лічба. 
ПРО Людина і довкілля. Використання природних і штучних матеріалів у побуті.
СЗО Безпечна дорога до/зі школи. Правила пішохідного руху. Безпечна поведінка на шкіль-
ному подвір’ї. Планування вихідного дня.
ГІО Літопис класу. Походження назви вулиць.
ТЕО Техніка витинанки. Послідовність дій під час виготовлення витинанки за шаблоном 
чи власним задумом. 
Назва освітньої 

галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літера-
турна освітня 
галузь

 – сприймає усну інформацію; ставить запитання за змістом [2 МОВ 1-1.1-1]; 
 – відтворює основний зміст усного повідомлення відповідно до мети 

[2 МОВ 1-1.2-1]; 
 – розпізнає ключові слова і фрази в усному висловлюванні [2 МОВ 1-1.4-1]; 
 – висловлює власні думки про те, що подобається в почутому, а що ні 

[2 МОВ 1-1.5-1]; 
 – виділяє в художніх текстах образні вислови й пояснює, які саме об-

рази вони допомагають уявити [2 МОВ 1-1.7-4]; 

Інтегрована тема: Вулиця, де розташована наша школа...
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Культура добросусідства Модельна навчальна програма (2 клас)

Мовно-літера-
турна освітня 
галузь

 – ділиться власними почуттями та емоціями від прослуханого та по-
баченого [2 МОВ 1-1.5-1]; 

 – розпитує старших людей про минуле школи [2 МОВ 1-1.6-1]; 
 – на основі тексту добирає ілюстрації [2 МОВ 2-2.6-1]; 
 – пояснює зв’язок ідей тексту із власним досвідом та раніше прочита-

ними текстами [2 МОВ 2-2.3-2]; 
 – створює невеликі висловлення на добре відому тему з різною метою 

спілкування; записує їх розбірливо від руки [2 МОВ 3-3.1-3].

Математична 
освітня галузь

 – визначає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на конкрет-
не запитання [2 МАО 1-1.1-2]; 

 – розпізнає серед ситуацій зі свого життя ті, що потребують перелі-
чування об’єктів, вимірювання величин, обчислення [2 МАО 1-1.1-1].

Природнича 
освітня галузь

 – називає об’єкти живої і неживої природи на території школи та її 
околиць та розповідає про деякі з них [2 ПРО 1-4.3-2]; 

 – знає місце розташування школи і називає її адресу [2 ПРО 2-3.1-1];
 – пропонує власні ідеї для поліпшення шкільного подвір’я об’єктами 

живої природи [2 ПРО 2-3.4-2]; 
 – дотримується правил поведінки на території школи [2 ПРО 2-3.2-1]. 

Соціальна та 
здоров’язбе-
режувальна 
освітня галузь

 – розпитує дорослих про назву вулиці, на якій розташована школа [2 
СЗО 1-2.4-2]; 

 – розпитує старших про історію школи, знайомиться з її літописом [2 
СЗО 3-1.3-6]; 

 – розмірковує над своїм майбутнім життям у громаді, своєю майбут-
ньою професією [2 СЗО 3-4.6-6];

 – планує свій вихідний день з урахуванням умов та можливостей [2 
СЗО 3-4.6-5];

 – демонструє дії, спрямовані на подолання страху [2 СЗО 2-2.3-4];
 – розрізняє основні знаки та символи дорожнього руху [2 СЗО 1-2.4-3];
 – пропонує ідеї для поліпшення шкільного середовища [2 СЗО 3-4.6-3].

Громадянська 
та історична 
освітня галузь

 – орієнтується у близькому до місця проживання та освоєному людь-
ми середовищі [2 ГІО 3-2.1-2];

 – описує пов’язані з людською діяльністю зміни, які спостерігає у зна-
йомому просторі [2 ГІО 3-2.2-3]; 

 – дотримується правил поведінки під час прогулянки і відпочинку [2 
ГІО 3-2.3-4]; 

 – розпитує старших про історію школи, знайомиться з її літописом [2 
ГІО 2-3.1-2; 2 ГІО 3-2.3-3].

Технологічна 
освітня галузь

 – має загальні уявлення про техніку виготовлення витинанок [2 ТЕО 
3-2.2-1]; 

 – добирає інструменти та пристосування, необхідні для виготовлення 
витинанок [2 ТЕО 2-4.3-1]; 

 – розкриває послідовність дій під час виготовлення виробів технікою 
витинанки та застосовує прийоми роботи інструментом [2 ТЕО 3-2.1-
3; 2 ТЕО 3-2.2-3];

 – уміє виготовляти вироби технікою витинанки [2 ТЕО 3-2.1-3; 2 ТЕО 
3-2.2-3]; 

 – має навички виготовлення витинанок [2 ТЕО 3-2.1-3; 2 ТЕО 3-2.2-3].
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Інтегрована тема: РЕМЕСЛА, ЯКІ БУЛИ РОЗВИНЕНІ В НАШОМУ КРАЇ. ГОНЧАРНЕ 
МИСТЕЦТВО
Тиждень 23 (Подорож 22)

Орієнтовні дослідницькі питання:
 – Як живуть ремесла?
 – Про що розповідає глечик/мисочка/горнятко?
 – Я – майстер: як виготовити виріб із глини?
 – Коли краще працювати разом?

Пропонований зміст: 
МОВ Слова-назви. Вірш. Запитання до окремих абзаців і до тексту. Вияв власного ставлен-
ня до вчинків. 
МАО Життєві ситуації, які розв’язуються математичним шляхом (тексти математичного 
змісту, сюжетні задачі), їхнє розв’язання з опорою на прості математичні моделі.
ПРО Людина і довкілля. Використання природних матеріалів у побуті. Глина в житті лю-
дини і природному довкіллі. Спостереження та експеримент як основні методи досліджен-
ня. Прозорі і непрозорі предмети.
СЗО Професії. Ремісничі професії. Екологічність сировини і барвників гончаря. 
ГІО Керамічний посуд у давнину і сьогодні. Народні майстри. Згуртування через спільну 
справу.
ТЕО Винаходи гончарного круга, фарфору тощо і значення для людей. Технології виготов-
лення кераміки. Природні матеріали, які використовуються при виготовленні керамічних 
виробів. Інструменти і пристосування.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – розповідає про ремісничі професій і народних майстрів; 
 – застосовує фактичний зміст (хто? що? де? коли?) для перетворен-

ня усної інформації [2 МОВ 1-1.2-1]; 
 – добирає ілюстрації, створює карту пам’яті [2 МОВ 1-1.2-2];
 – зображує інформацію схемами з допомогою вчителя/вчительки [2 

МОВ 1-1.2-3]; 
 – виділяє ключові слова і фрази в усному висловлюванні [2 МОВ 1-1.4-1]; 
 – робить припущення на основі власного досвіду [2 МОВ 1-1.4-3]; 
 – висловлює думку про те, що подобається в почутому, а що ні [2 

МОВ 1-1.5-1];
 – поповнює словниковий запас [2 МОВ 1-1.7-3]; 
 – обмінюється короткими письмовими повідомленнями [2 МОВ 

3-3.1-1].

Математична 
освітня галузь

 – переконується в достовірності обчислення, здійснивши перевірку 
зручним для себе способом; робить відповідний висновок [2 МАО 
2-1.3-2]; 

 – застосовує досвід математичної діяльності для пізнання навко-
лишнього світу [2 МАО 2-3.1-1]; 

 – критично оцінює дані, процес та результат розв’язання практич-
них задач [2 МАО 2-3.2-1].

Інтегрована тема: Ремесла, які були розвинені в нашому...
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Природнича 
освітня галузь

 – досліджує властивості глини, використовуючи надані прилади [2 
ПРО 1-4.3-1; 2 ПРО 1-2.2-2; 2 ПРО 1-1.3-2]; 

 – використовує інформацію з різних джерел про різноманіття ресур-
сів, з яких виготовляють керамічні вироби [2 ПРО 3-3.3-3]; 

 – розвиває уміння раціонально поводитись як споживач/споживач-
ка [2 ПРО 2-3.4-2]; 

 – розповідає на основі інформації з різних джерел про використан-
ня глини людиною (кераміка, будівельні матеріали, споруди) та 
тваринами у природному довкіллі (житло тварин, птахів) [2 ПРО 
1-4.2-1];

 – розрізняє об’єкти, які випромінюють світло, прозорі та непрозорі 
об’єкти [2 ПРО 1-1.5-10].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – виявляє зацікавленість в опануванні якоїсь ремісничої професії [2 
СЗО 3-4.6-6]; 

 – з повагою ставиться до ремісничих професій і народних майстрів, 
цінує їхню працю [2 СЗО 3-4.6-6];

 – розмірковує над тим, як опанування ремеслом може допомогти от-
римати прибуток [2 СЗО 3-4.5-3]; 

 – переконується на власному досвіді, що спільна мета та співпраця 
об’єднують людей [2 СЗО 3-4.7-2].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – розповідає про Україну і ремесла, що були найпоширеніші в краї [2 
ГІО 5-8.3-1]; 

 – розмірковує про важливість відродження та збереження традицій-
них ремесел свого регіону [2 ГІО 2-1.3-3]; 

 – зіставляє та розрізняє вироби, виготовлені давніми і сучасними 
майстрами [2 ГІО 2-3.1-1]; 

 – привчається працювати самостійно і в групі [2 ГІО 2-2.3-2].

Технологічна 
освітня галузь

 – описує, спираючись на запитання дорослих, чого хотів(-ла) досяг-
ти [2 ТЕО 2-1.5-2]; 

 – спільно з дорослими розраховує приблизну кількість необхідних 
матеріалів для виконання простого завдання [2 ТЕО 4-3.1-1]; 

 – самостійно робить припущення про потрібну кількість матеріалів 
для виконання простого завдання [2 ТЕО 4-3.1-2]; 

 – зіставляє та розрізняє вироби, виготовлені традиційними та сучас-
ними ремеслами (гончарство, ткацтво, витинанка, різьблення та 
інше) [2 ТЕО 3-2.2-1]; 

 – самостійно чи з допомогою дорослих демонструє результати влас-
ної діяльності [2 ТЕО 2-1.5-1]; 

 – добирає конструкційні матеріали відповідно до їхніх властивостей 
для виготовлення виробу: папір, пластилін, полімерна глина чи 
солоне тісто, тканина, нитки; неткані, природні та інші матеріали 
[2 ТЕО 1-1.3-2].
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Інтегрована тема: ПРИРОДНІ РЕСУРСИ. ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ
Тиждень 24 (Подорож 23)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Що таке «ресурси» і якими вони бувають?
 – Якими природними ресурсами багатий наш край?
 – Що з чого зроблено? 

Пропонований зміст: 
МОВ Перепитування як уточнення інформації. Уявлення про діалог як ланцюжок вислов-
лювань. Правила оформлення висловлювання на письмі.
МАО Життєві ситуації, які розв’язуються математичним шляхом (тексти математичного 
змісту, сюжетні задачі), їхнє розв’язання з опорою на прості математичні моделі.
ПРО Природні ресурси мого регіону. Вода та її властивості. Вимірювання температури 
води. Дослідження складу ґрунту. Охорона природи.
СЗО Помірність у споживанні. Риси ощадливої людини.
ГІО Охорона природи регіону – мій обов’язок. 
ТЕО Економне використання матеріалів. Моделювання та створення виробу з використан-
ням вторинних матеріалів.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – уважно сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інфор-
мацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує 
певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції) 
[2 МОВ 1-1.1-1]; 

 – перепитує співрозмовника для уточнення почутої інформації [2 
МОВ 1-1.1-2]; 

 – передає інформацію в таблицях, схемах із допомогою вчителя/вчи-
тельки [2 МОВ 1-1.2-3]; 

 – підтримує й ініціює діалог на теми, які викликають зацікавлення 
[2 МОВ 1-1.6-1]; 

 – спостерігає за діалогом, у якому висловлюються різні по-
гляди на предмет обговорення, підтримує одну з точок зору 
 [2 МОВ 1-1.6-2]; 

 – пояснює значущість уважного ставлення до інших та потребу по-
дивитися на річ по-різному [2 МОВ 1-1.6-3]; 

 – поповнює власний словниковий запас [2 МОВ 1-1.7-3]; 
 – пояснює значення природних ресурсів для людини [2 МОВ 1-1.7-2; 

2 МОВ 1-1.6-5]; 
 – розповідає про природні ресурси рідного краю [2 МОВ 1-1.6-4].

Математична 
освітня галузь

 – переконується в достовірності обчислення, здійснивши перевірку 
зручним для себе способом, робить відповідний висновок [2 МАО 
2-1.3-2]; 

 – визначає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на кон-
кретне запитання [2 МАО 2-2.3-1].

Інтегрована тема: Природні ресурси. Їхній вплив...
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Культура добросусідства Модельна навчальна програма (2 клас)

Природнича 
освітня галузь

 – ознайомлюється з інформацією про природні ресурси і корисні ко-
палини, а також із деякими професіями людей, які їх знаходять, 
видобувають та використовують [2 ПРО 1-4.3-1]; 

 – порівнює запропоновані корисні копалини за певними ознаками 
[2 ПРО 3-3.3-1]; 

 – створює розповідь про природні ресурси регіону [2 ПРО 1-2.1-1; 2 
ПРО 2-3.1-3]; 

 – пояснює користь для людини природних ресурсів  
[2 ПРО 2-3.4-1]; 

 – розрізняє складники ґрунту (пісок, глину, каміння тощо) [2 ПРО 
1-1.5-4]; 

 – розглядає та досліджує звичайні побутові предмети та висловлює 
припущення щодо матеріалів і відповідних природних ресурсів, з 
яких вони виготовлені [2 ПРО 3-3.3-3]; 

 – прогнозує, як можна було б ефективно використовувати та за-
ощаджувати природні ресурси свого регіону [2 ПРО 2-3.4-1]; 

 – розмірковує про відповідальність людини перед природою, ті чес-
ноти, що допомагають людині не нищити природні ресурси через 
жадібність чи жорстокість [2 ПРО 2-3.2-5]; 

 – переконує в необхідності раціонального використання природних 
ресурсів та важливості збереження природи для майбутніх поко-
лінь [2 ПРО 2-3.4-1]; 

 – намагається дотримуватися правил природоохоронної поведінки й 
дбайливо ставиться до навколишнього природного середовища [2 
ПРО 2-3.2-8].

Соціальна та 
здоров’язбережу-

вальна освітня 
галузь

 – пояснює, для чого використовуються корисні копалини регіону [2 
СЗО 3-4.3-1];

 – розмірковує про відповідальність людини щодо природи, про чес-
ноти, які допомагають людині не нищити природні ресурси через 
жадібність чи жорстокість [2 СЗО 3-1.4-4]; 

 – пояснює правила ощадного використання природних ресурсів (на-
приклад, збирання та утилізація сміття, зокрема харчових відхо-
дів, збереження водних ресурсів) [2 СЗО 3-1.4-5].

Громадянська та 
історична освітня 

галузь

 – розпитує старших людей про минуле [2 ГІО 2-3.1-2]; 
 – пояснює, чому природа важлива для людини [2 ГІО 3-2.2-1];
 – визначає, що дає природа людині [2 ГІО 3-2.2-2]; 
 – прогнозує, як можна було б ефективно використовувати та за-

ощаджувати природні ресурси свого регіону [2 ГІО 3-2.2-4]; 
 – розмірковує про відповідальність людини щодо природи [2 ГІО 

1-6.1-1]; 
 – пояснює, які чесноти допомагають людині не нищити природні 

ресурси [2 ГІО 1-4.2-2]; 
 – розуміє важливість збереження природи [2 ГІО 3-2.2-4]; 
 – намагається дотримуватися правил природоохоронної поведінки і 

дбайливо ставитися до навколишнього природного середовища [2 
ГІО 3-2.2-4].
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Культура добросусідства

Технологічна 
освітня галузь

 – бере до уваги необхідність економного використання конструкцій-
них матеріалів [2 ТЕО 4-3.1-1]; 

 – самостійно чи під керівництвом дорослих створює виріб, повторно 
використовуючи матеріали (вироби з пластику, паперу, тканини, 
фольги та іншого) [2 ТЕО 2-3.2-2];

 – аргументує доцільність вторинного використання матеріалів та 
використовує їх для виготовлення виробів самостійно чи з допомо-
гою дорослих [2 ТЕО 2-3.2-3]; 

 – задумує конструкцію виробу та конструює його з елементів кон-
структорів або інших готових елементів (коробок, банок, пластико-
вих пляшок тощо) [2 ТЕО 1-1.4-2].

Інтегрована тема: ЛІС – БАГАТОПОВЕРХОВИЙ БУДИНОК. ЛІС У ЖИТТІ ЛЮДИНИ  
Тиждень 25–26 (Подорож 24)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Як взаємодіють сусіди «лісового багатоповерхів’я»?
 – Як людина взаємодіє з жителями лісу?
 – Чи може людина обійтися без лісу, а ліс без людини?

Пропонований зміст: 
МОВ Сприймання усної інформації. Створення усних монологічних висловлювань. Вірш. 
Сила і тон голосу, темпоритм при читанні вірша. Емоційний вплив.
МАО Лічба за правилами об’єктів навколишнього світу в межах 100. Порядкова лічба. Зі-
ставлення ймовірного та фактичного результатів лічби.
ПРО Різноманітність рослин. Листяні і хвойні дерева. Рослини і тварини рідного краю. Вза-
ємозв’язок людини і природи. Ланцюги живлення.  Створення проєкту «Як людина може 
піклуватися про ліс».
СЗО Безпечна поведінка в лісі. Правила поводження в лісі.
ГІО Я – особистість. Аналізую свої звички. Охорона природи регіону – мій обов’язок. 
ТЕО Виготовлення виробів із природних та пластичних матеріалів. Добір конструкційних 
матеріалів, інструментів та пристосувань.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діа-
лозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відпо-
відь на прохання чи відповідно до інструкції) [2 МОВ 1-1.1-1];

 – малює або добирає ілюстрації до почутого [2 МОВ 1-1.2-2]; 
 – створює власне висловлювання про ліс на основі вражень від поезії 

[2 МОВ 1-1.2-1];
 – інтонаційно виділяє ключові слова і фрази у власному усному ви-

словлюванні [2 МОВ 1-1.4-2]; 
 – ділиться тим, що його/її вразило, схвилювало; розповідає про події 

із власного життя, правильно вимовляючи й наголошуючи загаль-
новживані слова [2 МОВ 1-1.6-4]; 

 – створює невеликі висловлення на добре відому тему з різною ме-
тою спілкування; записує їх розбірливо від руки [2 МОВ 3-3.1-3].

Інтегрована тема: Ліс – багатоповерховий будинок...
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Культура добросусідства Модельна навчальна програма (2 клас)

Математична 
освітня галузь

 – зіставляє одержаний результат лічби об’єктів з прогнозованим [2 
МАО 1-3.3-1];

 – робить висновок про достовірність передбаченого результату 
[2МАО 1-3.3-5]; 

 – розпізнає серед ситуацій зі свого життя ті, що потребують перелічу-
вання об’єктів, вимірювання величин, обчислення [2 МАО 1-1.1-2].

Природнича 
освітня галузь

 – ознайомлюється з «поверхами» лісу, встановлює відповідність між 
рослинами, які до них належать [2 ПРО 1-1.1-3; 2 ПРО 1-1.2-1]; 

 – пояснює значення сонячного світла для живих організмів [2 ПРО 
2-3.1-12];

 – розрізняє листяні і хвойні дерева [2 ПРО 1-4.3-5]; 
 – складає ланцюги живлення за зразком [2 ПРО 1-4.1-1]; 
 – пояснює важливість піклування людини про довкілля, зокрема 

про ліс [2 ПРО 2-3.4-1]; 
 – розрізняє дерева, кущі, трав’янисті рослини [2 ПРО 1-4.3-4];
 – розраховує тривалість розкладання предметів, залишених люди-

ною в лісі [2 ПРО 2-3.2-7]; 
 – дотримується правил безпечної поведінки в лісі, біля водойм і по-

яснює ці правила іншим [2 ПРО 2-3.2-1]; 
 – розповідає про можливі загрози з боку тварин (небезпечних і хво-

рих тварин), рослин (отруйних частин рослин) та грибів (отруйних 
грибів), пояснює, як діяти в разі загрози [2 ПРО 2-3.1-13].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – пояснює, як правила та дотримання їх впливають на безпеку в до-
вкіллі, зокрема в лісі [2 СЗО 1-2.4-2]; 

 – пояснює, чи може людина обійтися без лісу, а ліс – без неї [2 СЗО 
3-2.2-7]; 

 – демонструє дії, спрямовані на подолання страху [2 СЗО 2-2.3-4];
 – засвоює правила поведінки в лісі в процесі гри [2 СЗО 1-2.4-2].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – розмірковує про відповідальність людини перед природою [2 ГІО 
3-2.2-1]; 

 – пояснює, які чесноти допомагають людині не нищити ліс [2 ГІО 
3-2.2-4].

Технологічна 
освітня галузь

 – розпізнає конструкційні матеріали візуально та на дотик [2 ТЕО 1-1.3-1]; 
 – спільно з дорослими розраховує приблизну кількість необхідних 

матеріалів для виконання простого завдання [2 ТЕО 4-3.1-1]; 
 – самостійно робить припущення про потрібну кількість матеріалів 

для виконання простого завдання [2 ТЕО 4-3.1-2]; 
 – має загальні уявлення про комбінування природних і пластичних 

матеріалів у виробах [2 ТЕО 1-1.3-1];
 –  добирає матеріали, інструменти, пристосування, необхідні для 

виготовлення виробів із природних та пластичних матеріалів [2 
ТЕО 1-1.3-2]; 

 – розкриває послідовність дій під час виготовлення виробів із при-
родних і пластичних матеріалів [2 ТЕО 1-1.4-7]; 

 – уміє виготовляти вироби з природних та пластичних матеріалів [2 
ТЕО 1-1.4-4].
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Інтегрована тема: ЩО ДАЮТЬ РОСЛИНИ ЛЮДИНІ? «ЗЕЛЕНА АПТЕКА» В НА-
ШОМУ РЕГІОНІ
Тиждень 27–28 (Подорож 25)

Орієнтовні дослідницькі питання:
 – Що дають рослини людині?
 – Чому рослини і тварини треба захищати?
 – Як створити свою «зелену аптечку»?
 – «Ліки» природи: які вони?

Пропонований зміст: 
МОВ Сприймання усної інформації. Робота з інструкцією. Створення усних і письмових мо-
нологічних висловлювань. Складання діалогу (інсценізація).
МАО Виконання простих завдань на основі зібраних (наявних) даних із застосуванням про-
стих моделей. Календар та його використання для збору лікарських рослин.
ПРО Будова рослин. Лікарські рослини та їхні якості. Як збирати і зберігати лікарські рос-
лини. Небезпечні рослини. Створення проєкту «Зелена аптека».
СЗО Безпека і правила споживання «природних ліків». Здоров’я і хвороби. Самопочуття. 
Корисні звички, їхній вплив на збереження здоров’я.
ГІО Зміни в житті людини. Відповідальне ставлення до природи і власного здоров’я.
ТЕО Приготування відварів з лікарських трав. Дотримання техніки безпеки при роботі з 
кухонними приладами. Виготовлення торбинки з паперу або тканини для зберігання лі-
карських рослин.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – сприймає усну інформацію; ставить запитання за змістом почутого 
[2 МОВ 1-1.1-1]; 

 – розповідає про результати спостережень у довкіллі [2 МОВ 1-1.2-1];
 – повідомляє про лікарські рослини своєї місцевості [2 МОВ 1-1.2-1]; 
 – передає інтонаційно настрій персонажів під час інсценізації [2 

МОВ 2-2.1-2]; 
 – записує короткі власні висловлення від руки [2 МОВ 3-3.1-3]; 
 – малює ілюстрації до прочитаного тексту [2 МОВ 1-1.2-2]; 
 – розповідає про те, що зацікавило в усному повідомленні [2 МОВ 

1-1.3-1]; 
 – ставить запитання до змісту прочитаного тексту [2 МОВ 1-1.3-2]; 
 – обирає та обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила [2 

МОВ 1-1.3-3];
 – на основі власного досвіду обирає інформацію, яка зацікавила [2 

МОВ 1-1.3-3]; 
 – висловлює власні уподобання щодо певної ситуації [2 МОВ 2-2.4-4].

Математична 
освітня галузь

 – визначає достовірність передбаченого результату (знайомиться 
з календарем збору лікарських рослин: які рослини ми збираємо 
(восени, навесні, влітку) [2МАО 1-3.3-5]; 

 – моделює процеси і ситуації, розробляє стратегії (плани) дій для 
розв’язування різноманітних задач (обрахування необхідних ре-
сурсів для екотеплиці на підвіконні) [2 МАО 4-4.6-3];

Інтегрована тема: Що дають рослини людині?..
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Культура добросусідства Модельна навчальна програма (2 клас)

Математична 
освітня галузь

 –  використовує календар для опису і розв’язання повсякденних про-
блем [2 МАО 3-4.7-8];

 – обирає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на конкретне 
запитання [2 МАО 2-2.3-1].

Природнича 
освітня галузь

 – здійснює пошук інформації про народну та ботанічну назви деяких 
лікарських рослин і їхні корисні властивості [2 ПРО 1-2.1-1]; 

 – знає будову рослин, називає органи лікарських рослин [2 ПРО 
1-4.3-3];

 – розмірковує, що дають рослини людині, як рослини і людина 
пов’язані у «вічному колі життя» [2 ПРО 1-1.5-1]; 

 – роздивляється малюнки поширених лікарських рослин та розріз-
няє їх за певними ознаками [2 ПРО 2-3.1-3];

 –  виділяє з-поміж запропонованих лікарських рослин ті, які ростуть 
у його/її населеному пункті [2 ПРО 2-3.1-3]; 

 – вирізняє серед інших лікарські рослини ті, що занесені до Червоної 
книги України [2 ПРО 2-3.4-2]; 

 – знайомиться з природоохоронними об’єктами свого краю [2 ПРО 
2-3.1-3]; 

 – проводить самостійно або в групі прості спостереження/досліди [2 
ПРО 1-1.4-1]; 

 – застосовує за потреби найпростіші матеріали та прилади [2 ПРО 
1-1.4-2].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – розповідає про правила збору лікарських рослин, які є безпечними 
для здоров’я людини й не шкодять природі [2 СЗО 1-2.4-2]; 

 – дбає про власне здоров’я й збереження здоров’я інших людей, на-
магається дотримуватися здорового способу життя [2 СЗО 2-3.4-1; 
2 СЗО 2-3.4-2]; 

 – долучається до створення проєкту «Зелена аптека» та його презен-
тації [2 СЗО 3-4.6-4].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – пояснює, як змінюється людина впродовж життя [2 ГІО 1-1.2-2];
 – дотримується правил безпечної поведінки в довкіллі [2 ГІО 2-2.3-1; 

2 ГІО 2-2.3-2];
 – описує, як змінюються умови життя людини [2 ГІО 2-1.3-3].

Технологічна 
освітня галузь

 – розпізнає конструкційні матеріали візуально та на дотик [2 ТЕО 
1-1.3-1]; 

 – спільно з дорослими розраховує приблизну кількість необхідних 
матеріалів для виконання простого завдання [2 ТЕО 4-3.1-1]; 

 – самостійно робить припущення про потрібну кількість матеріалів 
для виконання простого завдання [2 ТЕО 4-3.1-2];

 –  організовує безпечне робоче місце з допомогою дорослих [2 ТЕО 
2-4.3-2];

 – набуває практичних навичок приготування відварів з лікарських 
трав, дотримуючись техніки безпеки [2 ТЕО 2-1.2-1].
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Культура добросусідства

Інтегрована тема: РЕСУРСИ І СКАРБИ НАВКОЛО ТЕБЕ 
Тиждень 29–30 (Подорож 26)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Які «подарунки» дає нам природа?
 – Як твоя родина заощаджує комунальні витрати?
 – Навіщо треба сортувати сміття?
 – Чи може інформація бути ресурсом?
 – Навіщо спілкуватися з іншими людьми та допомагати їм?

Пропонований зміст: 
МОВ Робота з текстом «Подарунки від природи». Інформація як ресурс: розповідь про 
«Скарбничку спогадів». 
МАО Розв’язання проблемних ситуацій зі свого життя, що містять групи пов’язаних між 
собою величин. Лічба об’єктів навколишнього світу в межах 100. Порівняння об’єктів на-
вколишнього світу за довжиною, масою, місткістю (об’ємом).
ПРО Ресурси. Заощадження ресурсів. Сортування сміття. Охорона природних ресурсів.
СЗО Потреби і можливості людини. Помірність у споживанні. Заощадження природних і 
матеріальних ресурсів. Вплив оточення на вибір безпечної поведінки. Діалог з другом про 
«Дерево добрих справ». 
ГІО Важливість природних ресурсів для людини, необхідність їхнього заощадження. Відпо-
відальність за добробут людей, які мешкають поряд з тобою. Взаємопідтримка та співпраця.
ТЕО Моделювання та створення  виробу з використанням вторинних матеріалів

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – уважно сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію 
в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у 
відповідь на прохання чи відповідно до інструкції) [2 МОВ 1-1.1-1]; 

 – малює або добирає ілюстрації, створює мапу думок до почутого [2 
МОВ 1-1.2-2]; 

 – передає інформацію в таблицях, схемах і з допомогою вчителя/
вчительки [2 МОВ 1-1.2-3]; 

 – розпізнає ключові слова і фрази в усному висловлюванні [2 МОВ 1-1.4-1]; 
 – виділяє голосом ключові слова і фрази у власному усному вислов-

люванні [2 МОВ 1-1.4-2]; 
 – розповідає про те, що його/її вразило, схвилювало; розповідає про 

події із власного життя, правильно вимовляючи й наголошуючи 
загальновживані слова [2 МОВ 1-1.6-4]; 

 – створює невеликі висловлення на добре відому тему з різною ме-
тою спілкування, записує їх розбірливо від руки [2 МОВ 3-3.1-3]; 

 – створює прості аудіальні медіапродукти (презентує роботу групи, 
робить оголошення зі сцени, повідомляє новини через гучномо-
вець тощо) з допомогою вчителя/вчительки, зважаючи на мету й 
аудиторію [2 МОВ 4-1.6-6]; 

 – створює прості візуальні медіапродукти (фото, листівка, комікс, 
книжечка, стіннівка, колаж тощо) з допомогою вчителя/вчитель-
ки, зважаючи на мету й аудиторію [2 МОВ 4-1.6-7].

Інтегрована тема: Ресурси і скарби навколо тебе
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Культура добросусідства Модельна навчальна програма (2 клас)

Математична 
освітня галузь

 – знаходить необхідні (суттєві) дані для виконання завдання [2 МАО 
2-3.1-1]; 

 – розуміє, що для відповіді на запитання може бракувати числових 
даних [2 МАО 2-3.1-2]; 

 – вираховує вартість неекономного використання водних ресурсів та 
електроенергії в родині [2 МАО 2-3.2-2]; 

 – співвідносить реальні об’єкти з моделями [2 МАО 4-4.6-3].

Природнича 
освітня галузь

 – спостерігає за добовими та сезонними змінами у природі навесні 
[2 ПРО 2-3.1-4]; 

 – розмірковує над тим, які дарунки природи є відновлюваними й невід-
новлюваними, про право людини на використання ресурсів та відпові-
дальність і обов’язок людини дбайливо ставитися до них [2 ПРО 2-3.4-1]; 

 – наводить приклади ощадливого використання природних ресурсів 
та альтернативних підходів [2 ПРО 2-3.2-5];

 – розповідає про власне ставлення до матеріальних ресурсів, якими 
він/вона користується в класі і вдома [2 ПРО 2-3.2-7]; 

 – опрацьовує приклади використання води, електроенергії, свідомо-
го ставлення до переробки сміття, зокрема у власній родині (аналіз 
конкретних прикладів та показників, виявлення вдалих і невдалих 
підходів) [2 ПРО 2-3.2-8]; 

 – сортує сміття (папір, пластик, скло, метал) [2 ПРО 2-3.2-6];
 –  дотримується правил поведінки в природі [2 ПРО 2-3.2-1].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – розмірковує над вибором перспективи витрачання та заощаджен-
ня, вчиться протистояти щоденним спокусам та досягати кінцевої 
мети [2 СЗО 3-4.3-1]; 

 – ініціює пропозиції ощадного використання природних ресурсів у 
близькому середовищі (клас, школа, громада тощо) [2 СЗО 3-1.4-5]; 

 – замислюється над цінністю інформації як ресурсу, над шкодою, 
якої завдає неправдива інформація, над необхідністю критичного 
ставлення до інформації [2 СЗО 2-4.4-2]; 

 – пояснює, як правила та їхнє дотримання впливають на безпеку в 
довкіллі, зокрема вдома, у школі [2 СЗО 1-6.1-3].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – пояснює, як змінюється людина впродовж життя [2 ГІО 1-1.2-2]; 
 – розмірковує про місце людини у світі з погляду унікального ресур-

су, який здатний на самовдосконалення, відновлення, розвиток, 
мислення, дослідження [2 ГІО 1-6.1-3]; 

 – надає допомогу тим, хто її потребує[2 ГІО 2-7.2-3]. 

Технологічна 
освітня галузь

 – розпізнає конструкційні матеріали візуально та на дотик [2 ТЕО 1-1.3-1];
 – спільно з дорослими розраховує приблизну кількість необхідних 

матеріалів для виконання простого завдання [2 ТЕО 4-3.1-1]; 
 – самостійно робить припущення про потрібну кількість матеріалів 

для виконання простого завдання [2 ТЕО 4-3.1-2]; 
 – бере до уваги необхідність економного використання конструкцій-

них матеріалів [2 ТЕО 2-3.2-1];
 – самостійно чи під керівництвом дорослих створює виріб, повторно 

використовуючи матеріали (вироби з пластику, паперу, тканини, 
фольги та іншого) [2 ТЕО 2-3.2-2]. 



205

Культура добросусідства

Інтегрована тема: РЕСУРСИ: ЦІННІ І БЕЗЦІННІ 
Тиждень 31–32 (Подорож 27)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Коли «народилася» гривня?
 – Який/яка ти споживач/споживачка?
 – Як розпізнати «крадіїв часу»?
 – Як використовувати «метод помідорчика»? 
 – Які ресурси є безцінними?

Пропонований зміст: 
МОВ Науково-популярні тексти «Всесвітній день споживачів», «Історія виникнення грив-
ні». Запис даних у таблицю.
МАО Грошові одиниці. Операції з грошима. Час. Розрахунок часу на власні справи впро-
довж дня. 
ПРО Взаємозв’язок людини і природи. Охорона природних ресурсів.
СЗО Здоровий спосіб життя. Режим дня. Зміна роботи, навчання і відпочинку. Тайм-ме-
неджмент: метод «помідорчика». Кишенькові гроші.
ГІО Досліджую свої можливості. Аналізую власну діяльність як споживача/споживачки. 
Мої права як споживача/споживачки.
ТЕО Конструювання годинника з елементів конструкторів або інших готових елементів 
(коробки, банки, пластикові пляшки тощо). Сонячний годинник.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в 
діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії 
у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції) [2 МОВ 
1-1.1-1]; 

 – ставить запитання співрозмовнику для уточнення почутої ін-
формації [2 МОВ 1-1.3-2]; 

 – підтримує й ініціює діалог на теми, які викликають зацікавлен-
ня [2 МОВ 1-1.1-2];

 – спостерігає за діалогом, де висловлюються різні погляди на 
предмет обговорення, підтримує одну з точок зору [2 МОВ 
1-1.6-2]; 

 – пояснює значущість уважного ставлення до інших та потребу 
подивитися на річ по-різному [2 МОВ 1-1.6-3]; 

 – поповнює власний словниковий запас [2 МОВ 1-1.7-3]; 
 – наводить приклади ощадливого використання природних ре-

сурсів [2 МОВ 1-1.6-5]; 
 – розповідає про власне ставлення до матеріальних ресурсів [2 

МОВ 1-1.8-1].

Математична 
освітня галузь

 – розв’язує проблемні ситуації зі свого життя, що містять групи 
пов’язаних між собою величин (довжини, маси, температури, 
часу, місткості) [2 МАО 3-1.2-1];

 – вираховує вартість економного використання водних ресурсів 
та електроенергії в родині [2 МАО 5-1.2-8]; 

Інтегрована тема: Ресурси: цінні і безцінні
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Культура добросусідства Модельна навчальна програма (2 клас)

Математична 
освітня галузь

 – розрізняє номінали купюр національної валюти України, зобра-
ження на купюрах [2 МАО 3-1.2-2]; 

 – проводить дослід щодо вимірювання витрат власного часу та усві-
домлення поточних завдань [2 МАО 3-1.2-5];

 – критично оцінює дані, процес та результат розв’язання практич-
них задач [2 МАО 5-1.2-9].

Природнича 
освітня галузь

 – знає, які природні ресурси є відновлюваними й невідновлювани-
ми, про обов’язок і відповідальність людини, дбайливо ставиться 
до них [2 ПРО 1-4.2-1]; 

 – знає про економне використання води, електроенергії, свідоме сор-
тування сміття в побуті, наводить приклади [2 ПРО 2-3,4-1]; 

 – розповідає про власне ставлення до матеріальних ресурсів, якими 
він/вона користується в класі і вдома[2 ПРО 2-3.2-8]; 

 – пояснює, як бережливе ставлення до їжі, одягу, книжок, предметів 
побуту зберігає природу [2 ПРО 2-3.4-2];

 – розмірковує над вибором перспективи заощадження природних 
ресурсів у своїй місцевості [2 ПРО 2-3.4-1]. 

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – розмірковує над вибором перспективи витрачання та заощаджен-
ня, вчиться протистояти щоденним спокусам та досягати кінцевої 
мети [2 СЗО 3-1.4-5]; 

 – розуміє, що власність кожної людини є недоторканною [2 СЗО 
3-1.4-10];

 – практикує свідоме ставлення до грошей [2 СЗО 3-4.5-3]; 
 – планує витрати кишенькових грошей [2 СЗО 3-4.5-5];
 – використовує раціонально кишенькові гроші [2 СЗО 3-2.3-6];
 – має уявлення про права споживача і правила безпечної покупки [2 

СЗО 3-4.5-4]; 
 – дискутує, який з ресурсів є найціннішим, обговорює поняття «час», 

«вичерпність», а також відчуття часу з різними людьми [2 СЗО 
3-2.3-5];

 – дотримується оптимального режиму дня [2 СЗО 3-4.1-5].
Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – розмірковує над вартістю матеріальних та нематеріальних ресурсів 
[2 ГІО 3-2.2-1];  

 – вчиться впорядковувати власні справи [2 ГІО 1-1.1-1].

Технологічна 
освітня галузь

 – бере до уваги необхідність економного використання конструкцій-
них матеріалів [2 ТЕО 2-3.2-1]; 

 – самостійно чи під керівництвом дорослих створює виріб, повторно 
використовуючи матеріали (вироби з пластику, паперу, тканини, 
фольги та іншого) [2 ТЕО 2-3.2-2];

 – аргументує доцільність вторинного використання матеріалів та 
використовує їх для виготовлення виробів самостійно чи з допомо-
гою дорослих [2 ТЕО 2-3.2-3]; 

 – задумує конструкцію виробу та конструює його з елементів кон-
структорів або інших готових елементів (коробки, банки, пласти-
кові пляшки тощо) [2 ТЕО 1-1.4-2].
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Культура добросусідства

Інтегрована тема: ПЛАНУЄМО СВОЄ ДОЗВІЛЛЯ. ЕКСКУРСІЯ ДО МУЗЕЮ
Тиждень 33 (Подорож 21)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Про що розповідають музеї?
 – Чому люди приходять у музей?
 – Як слід поводитись у музеї?

Пропонований зміст: 
МОВ Знайомство з поняттями «експонат», «експозиція», «етнографія», «вітрина». Робота 
з текстом на етикетках, з пам’ятками, інструкціями. Опис експонату за планом. 
МАО Розв’язання проблемних ситуацій зі свого життя, що містять групи пов’язаних між собою 
величин. Час. Рік. Календар та його використання для опису і розв’язання повсякденних проблем.
ПРО Взаємозв’язок людини і природи. Охорона природи.
СЗО Місця відпочинку мого регіону. Віртуальні екскурсії. Безпека при  відвідуванні музеїв, 
заповідників і громадських місць.
ГІО Види музеїв. Музеї твого населеного пункту, регіону. Правила поведінки в музеї. 
ТЕО Моделювання, конструювання, виготовлення виробів із тканини, ниток. Оздоблен-
ня виробів.
Назва освітньої 

галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літера-
турна освітня 
галузь

 – обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила [2 МОВ 1-1.5-1]; 
 – поповнює власний словниковий запас [2 МОВ 1-1.7-3]; 
 – знаходить у висловленні і пояснює роль синонімів, антонімів, бага-

тозначних слів, споріднених слів [2 МОВ 5-4.1-4];  
 – створює невеликі висловлювання на добре відому тему з різною ме-

тою спілкування; записує їх розбірливо від руки [2 МОВ 3-3.1-3];  
 – записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих пра-

вил щодо оформлення речення на письмі, а також слів, які пишуться 
так, як вимовляються [2 МОВ 3-3.1-4];  

 – удосконалює з допомогою вчителя/вчительки власний текст (лекси-
ка, будова речення, форми слова) [2 МОВ 5-4.2-2];  

 – висловлює власні думки і почуття щодо прочитаних простих медіа-
текстів (світлини, музейні експонати тощо) [2 МОВ 4-1.5-5]; 

 – передає своє враження від побаченого в малюнках [2 МОВ 1-1.8-1]; 
 – створює в групі афішу, реквізит, костюми, маски, декорації [2 МОВ 6-3.1-6].

Математична 
освітня галузь

 – позначає час на зображенні/макеті циферблата годинника зі стріл-
ками [2 МАО 3-4.7-7];

 – використовує календар для опису і розв’язання повсякденних про-
блем [2 МАО 3-4.7-8];  

 – розпізнає серед ситуацій зі свого життя ті, що потребують перелічу-
вання об’єктів, обчислення [2 МАО 3-1.2-1].

Природнича 
освітня галузь

 – ознайомлюється з інформацією про музеї природи та місця відпо-
чинку свого краю [2 ПРО 1-2.1-2]; 

 – дотримується правил поведінки в музеї природи та місцях відпо-
чинку на природі [2 ПРО 1-4.2-1]; 

 – бережливо ставиться до експонатів музею природи як до культурно-
го надбання своєї громади, країни, людства [4 ПРО 1-4.1-2]. 

Інтегрована тема: Плануємо своє дозвілля...
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Соціальна та 
здоров’язбе-
режувальна 
освітня галузь

 – дотримується правил поведінки в музеї, місцях відпочинку[2 СЗО 
2-4.6-2]; 

 – перевіряє власний рівень володіння правилами поведінки в музеї [2 
СЗО 2-1.4-3]; 

 – ділиться враженнями від побаченого і почутого в музеї, під час від-
починку [2 СЗО 3-4.4-5];

 – ініціює спільні справи, ігри, розваги [2 СЗО 3-4.7-2]; 
 – визначає місця, де можна безпечно відпочити [2 СЗО 1-4.2-2].

Громадянська 
та історична 
освітня галузь

 – пояснює, що таке музей, розповідає, навіщо ходять до музеїв [2 ГІО 
3-2.3-3]; 

 – здійснює пошук разом з дорослими цікавої інформації про відомі му-
зеї світу, України, області, свого міста [2 ГІО 5-8.3-1]; 

 – ставиться з повагою до праці музейних працівників, до музейних 
експонатів [2 ГІО 2-6.2-1].

Технологічна 
освітня галузь

 – має загальні уявлення про застосування ниток [2 ТЕО 1-2.1-1]; 
 – називає види ниток [2 ТЕО 1-1.3-4]; 
 – розкриває послідовність дій під час виготовлення аплікацій із заси-

пання малюнка нитками [2 ТЕО 1-1.4-7]; 
 – називає інструменти для виготовлення аплікацій з ниток і правила 

безпечної роботи з ними [2 ТЕО 2-4.3-1]; 
 – уміє виготовляти аплікації з використанням ниток [2 ТЕО 1-1.4-5].

Інтегрована тема: МИ – АРХІТЕКТОРИ СВОГО МАЙБУТНЬОГО.  
БУДУЄМО МІСТО МРІЇ
Тиждень 34 (Подорож 28)
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Місто майбутнього – яке воно?
 – Що таке добробут?
 – Як створити проєкт міста твоєї мрії?
 – Як ти уявляєш своє майбутнє?

Пропонований зміст: 
МОВ Знайомство з термінами «реконструкція», «ескіз», «ландшафт». Створення проєкту 
міста майбутнього. Знайомство з фольклором про співпрацю.
МАО Створення макетів реальних та уявних об’єктів, ескізів, планів споруд. Збір, упоряд-
кування, порівняння, групування даних. Виконання простих завдань на основі зібраних 
даних із застосуванням простих моделей.
ПРО Проєктування міського ландшафту. Значення ґрунту та його охорона. Різновиди рос-
лин. Вплив людини на довкілля. 
СЗО Знайомство з різними професіями. Співпраця у грі, навчальних і життєвих ситуаціях. 
Риси підприємливої людини. 
ГІО Працюємо гуртом (у групі). Подолання труднощів. Як досягти згоди: правила взаємо-
дії. Мріємо і втілюємо. 
ТЕО Створення та оздоблення простих виробів за власним задумом, із застосуванням тра-
диційних ремесел або технік декоративно-ужиткового мистецтва. Розрахунок матеріалів та 
витрат для виконання проєкту.
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Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила [2 МОВ 1-1.3-3]; 
 – поповнює власний словниковий запас [2 МОВ 1-1.7-3]; 
 – створює невеликі висловлювання на добре відому тему з різ-

ною метою спілкування, записує їх розбірливо від руки [2 МОВ 
3-3.1-3]; 

 – записує окремі слова та речення, дотримуючись правил оформлен-
ня речення на письмі та використовуючи слова, які пишуться так, 
як вимовляються [2 МОВ 3-3.1-4]; 

 – удосконалює з допомогою вчителя/вчительки власний текст (лек-
сика, будова речення, форми слова) [2 МОВ 3-3.3-3].

Математична 
освітня галузь

 – порівнює і впорядковує об’єкти навколишнього світу за однією або 
кількома ознаками [2 МАО 1-4.1-2]; 

 – конструює площинні та об’ємні фігури з підручного матеріалу, 
створює макети реальних та уявних об’єктів [2 МАО 4-4.6-2].

Природнича 
освітня галузь

 – ознайомлюється з інформацією про професію ландшафтного архі-
тектора/дизайнера [4 ПРО 1-4.1-2].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – розрізняє різні професії та пояснює важливість навчання для їх-
нього опанування [2 СЗО 3-4.6-6];

 – цінує підтримку своїх однокласників та однокласниць, вчиться ви-
ражати свої емоції та дякувати / сприймати подяки за це [2 СЗО 
3-4.4-6]; 

 – оцінює результати своєї праці впродовж року та планує перспекти-
ви на літо [2 СЗО 3-4.6-4].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – розповідає про свої уподобання [2 ГІО 2-5.1-1]; 
 – встановлює разом із сусідом/сусідкою по парті послідовність дій 

архітектора [2 ГІО 2-7.2-3]; 
 – визначає окремі зміни в ландшафті/краєвиді, пов’язані з діями лю-

дей [2 ГІО 3-2.3-3]; 
 – бере участь у мистецьких акціях [2 ГІО 3-7.1-6].

Технологічна 
освітня галузь

 – розуміє необхідність економного використання конструкційних 
матеріалів [2 ТЕО 2-3.2-1]; 

 – створює виріб за власним задумом самостійно чи з допомогою до-
рослих, використовуючи папір, картон, нитки, неткані чи природні 
матеріали (предметні та сюжетні аплікації з природного матеріалу, 
нескладні сюжетні композиції, вироби технікою оригамі, макети 
виробів зі штучних матеріалів та картону, вироби об’ємної форми 
з паперу)[2 ТЕО 1-1.4-4]; 

 – розміщує елементи виробу на площині [2 ТЕО 1-1.4-6].

Інтегрована тема: Ми – архітектори свого майбутнього...
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Інтегрована тема: ЗНАЮ. МОЖУ. ХОЧУ! ПІДБИВАЄМО ПІДСУМКИ НАВЧАННЯ В 
1–2 КЛАСАХ 
Тиждень 35 
Орієнтовні дослідницькі питання:

 – Як впливає на твоє життя те, чого ти навчився/навчилася, що усвідомив/усвідомила, 
здобув/здобула?

 – За що ти подякуєш своїм однокласникам? 
 – Чого ти чекаєш від канікул та літа? 

Пропонований зміст: 
МОВ Розповідь про власні враження, почуття, викликані темами, які вивчали протягом 
року. Улюблені подорожі. Репрезентація власних планів та очікувань від літніх канікул. 
МАО Розв’язання проблемних ситуацій зі свого життя математичним шляхом. Розміщення 
об’єктів на площині та у просторі.
ПРО Правила безпечної поведінки у природному довкіллі влітку. Інструкції щодо спосте-
реження за сезонними змінами влітку. Догляд за кімнатними рослинами та тваринами 
живого куточка влітку.
СЗО Створення інструктивних плакатів щодо безпечного відпочинку. Один/одна вдома: як 
провести час безпечно та з користю.
ГІО Чого навчився/навчилася і чого прагну ще дізнатися/навчитися. Корисні завдання для 
однокласників на літні канікули. За що маю сказати однокласникам «дякую».
ТЕО Макетування. Виготовлення й оздоблення об’ємних виробів.

Назва освітньої 
галузі Очікувані результати навчання

Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – визначає тему і головну думку простих візуальних медіатекстів [2 
МОВ 4-1.4-7]; 

 – обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила [2 МОВ 1-1.3-1]; 
 – поповнює власний словниковий запас [2 МОВ 1-1.7-3];
 – знаходить у висловленні і пояснює роль синонімів, антонімів, бага-

тозначних слів, споріднених слів [4 МОВ 5-4.1-7]; 
 – створює невеликі висловлювання на добре відому тему з різною 

метою спілкування, записує їх розбірливо від руки [2 МОВ 3-3.1-3]; 
 – записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих пра-

вил оформлення речення на письмі та використовуючи слова, які 
пишуться так, як вимовляються [2 МОВ 3-3.1-4]; 

 – удосконалює з допомогою вчителя/вчительки власний текст (лек-
сика, будова речення, форми слова) [2 МОВ 3-3.3-3]; 

 – створює в групі афішу, реквізит, костюми, маски, декорації [2 МОВ 
6-3.1-6];  

 – обговорює враження від драматизації з позиції глядача, зосере-
джуючи увагу на тому, наскільки обрані інтонації відповідають 
ролі [2 МОВ 6-1.6-7]; 

 – ділиться театральним досвідом та описує власні почуття [2 МОВ 
6-1.6-8];

 – доречно використовує голос і мову тіла (міміку, жести, рухи), те-
матичну групу слів «театр» для відтворення емоцій персонажів 
казок, байок тощо [2 МОВ 6-2.3-3]; 
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Мовно-літератур-
на освітня галузь

 – творить власні художні тексти малих жанрів (загадки, лічилки, 
мирилки тощо) на основі відомих [2 МОВ 2-2.2-9]; 

 – створює прості тексти за допомогою цифрових пристроїв (питання, 
вибачення, подяка, побажання, прохання, поздоровлення, запро-
шення, порада, згода, відмова тощо) [2 МОВ 3-3.2-1].

Математична 
освітня галузь

 – порівнює і впорядковує об’єкти навколишнього світу за однією або 
кількома ознаками [2 МАО 1-4.1-2];

 – конструює площинні та об’ємні фігури з підручного матеріалу, 
створює макети реальних та уявних об’єктів [2 ПРО 4-4.6-2].

Природнича 
освітня галузь

 – називає пори року та відповідні їм місяці, готується до сезонних 
спостережень влітку [2 ПРО 2-3.1-5]; 

 – фіксує здобуту інформацію різноманітними способами [2 ПРО 
1-2.2-1]; 

 – використовує інформацію з відомих та запропонованих іншими 
джерел (книги, фільми тощо) [2 ПРО 1-2.1-1]; 

 – визначає, якої інформації не вистачає для дослідження [2 ПРО 
1-2.1-3]; 

 – знає про необхідність догляду за кімнатними рослинами та твари-
нами живого куточка влітку [2 ПРО 2-3.2-4]; 

 – дотримується правил безпечної поведінки у природному довкіллі 
влітку та пояснює їх іншим [2 ПРО 2-3.2-1].

Соціальна та 
здоров’язбережу-
вальна освітня 
галузь

 – відзначає певні досягнення своїх друзів/подруг за минулий рік та 
створює для них нагороду [2 СЗО 3-4.7-1]; 

 – цінує підтримку своїх однокласників та однокласниць, вчиться ви-
ражати свої емоції й дякувати / сприймати подяки за це [2 СЗО 
3-4.7-3]; 

 – оволодіває навичками позитивної самооцінки [2 СЗО 3-4.6-3];
 –  пояснює важливість дотримання правил безпечного відпочинку 

влітку для свого життя та здоров’я [2 СЗО 1-2.1-1]; 
 – планує разом з дорослими свій відпочинок влітку [2 СЗО 1-4.2-2].

Громадянська та 
історична освітня 
галузь

 – домовляється з однокласниками та однокласницями про дотри-
мання правил поведінки на літніх канікулах, пояснює їхню важли-
вість [2 ГІО 2-2.3-2]; 

 – пропонує корисні завдання для однокласників та однокласниць на 
літні канікули [2 ГІО 2-7.2-4].

Технологічна 
освітня галузь

 – розуміє необхідність економного використання конструкційних 
матеріалів [2 ТЕО 2-3.2-1]; 

 – створює виріб за власним задумом самостійно чи з допомогою до-
рослих, використовуючи папір, картон, нитки, неткані чи природні 
матеріали (предметні та сюжетні аплікації з природного матеріалу, 
нескладні сюжетні композиції, вироби технікою оригамі, макети 
виробів зі штучних матеріалів та картону, вироби об’ємної форми 
з паперу) [2 ТЕО 1-1.4-4];  

 – володіє навичками співпраці в парі, групі та колективі [2 ТЕО 2-1.5-1].

Інтегрована тема: Знаю. Можу. Хочу! Підбиваємо підсумки...
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Державний стандарт початкової освіти, регламентуючи свободу педагогічних спільнот 
у виборі шляхів навчання, виховання і розвитку школярів, відкриває можливість вибору та 
створення власного навчального забезпечення освітнього процесу. Чинні вимоги до його 
якості доповнюються показниками, що відповідають пріоритетам нового Державного стан-
дарту і передбачають реалізацію ідеї інтеграції; дослідницький підхід до формування умінь; 
конструювання знань, а не їхнє відтворення; організацію пошуку інформації з різних дже-
рел; розвиток критичного мислення, творчості тощо.

Для ефективного впровадження освітньої програми інтегрованого курсу «Культура до-
бросусідства: Я досліджую світ» (І цикл навчання), рекомендованої для реалізації завдань 
інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (7 годин на тиждень), розроблено навчально-мето-
дичні матеріали, які включають у себе модельну навчальну програму, навчальні посібники, 
розроблені за регіональним принципом, та додаткові навчально-методичні матеріали до них. 

Модельна навчальна програма розроблена для кожного класу І циклу відповідно до 
Типової освітньої програми, створеної під керівництвом Р.Б. Шияна, та вимог Державного 
стандарту початкової освіти. У ній представлено перелік тематичних тижнів, орієнтовні про-
блемні запитання, пропонований зміст та перелік очікуваних результатів навчання. 

Матеріал подорожей, поданий у навчальних посібниках «Культура добросусідства. Ча-
стина 1: Я, моя сім’я і мої сусіди» та «Культура добросусідства. Частина 2: Місце, де ми жи-
вемо»1, розрахований на вивчення тем протягом одного чи двох тижнів. Теми у навчальних 
посібниках розташовані у певному  логічному порядку. Водночас учитель може коригувати 
кількість часу та послідовність вивчення окремих тем, враховуючи потреби учнів та особли-
вості організації освітнього процесу. 

Зміст кожної подорожі є інтегрованим і охоплює  складники  таких освітніх галузей: 
мовно-літературна, математична, природнича, технологічна, соціальна і здоров’язбережу-
вальна, громадянська та історична.

Вправи, завдання, вміщені у навчальні посібники, дають змогу учителю/учительці на-
дати достатній обсяг інформації про об’єкт пізнання, забезпечити дослідницьку, пошукову 
активність учнів у виявленні причинно-наслідкових зв’язків, формувати в учнів низку клю-
чових і предметних компетентностей, передбачених Концепцією Нової української школи, 
які визначені необхідними для життя та продовження навчання. У впровадженні курсу має 
віддаватися перевага діяльнісному підходу, який передбачає різноманітні активності: прак-
тичні роботи, дослідження, спостереження, моделювання та прогнозування, виконання си-
туативних завдань, проєктну діяльність.  

Роботу над матеріалами кожної із подорожей варто розпочинати з ранкової зустрічі з 
дотриманням методики її проведення. Окрім створення психологічно комфортної атмосфе-
ри в класному колективі, формування в учнів мотивації до навчальної діяльності, ранкова 
зустріч має пов’язуватись із темою дня, тижня, плавно підводити дітей до певного навчаль-
ного питання, компетентнісно орієнтованого завдання, яке необхідно виконати у процесі 
подальшої навчальної діяльності.

На допомогу педагогам авторський колектив пропонує орієнтовні методичні матеріали та 
додатки до кожного тематичного тижня. Це текстові, аудіо- та відеоматеріали, завдання творчо-
го, практико-орієнтованого спрямування.  Важливо, що послідовність використання учителем/

1 Дивись докладніше: https://idcir.com.ua/kultura-dobrosusidstva/metodichna-pidtrimka/  Як базові 
для розробки додаткових матеріалів авторами використовувалися такі посібники: Культура до-
бросусідства. Частина 1: Я, моя сім’я і мої сусіди. Тернопільщина або Волинь (2020 року видання) 
та Культура добросусідства. Частина 2: Місце, де ми живемо. Сумщина або Миколаївщина (2020 
року видання). Для інших областей України бажано використовувати видання 1–2 класів, що вийш-
ли після 2018 р.

https://idcir.com.ua/kultura-dobrosusidstva/metodichna-pidtrimka/
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учителькою та рівень складності завдань, які рекомендують автори, учитель/учителька визна-
чає/обирає відповідно до особливостей освітнього процесу, рівня підготовки та потреб учнів. 

Оскільки в умовах компетентнісно орієнтованого навчання посилюється увага до ро-
боти з формування навичок самоорганізації і самонавчання, уміння виокремлювати серед 
потоку інформації ту, яка цікавить найбільше, яка потрібна для виконання певного на-
вчального завдання, зростає актуальність самоосвітньої діяльності учнів. У зв’язку з цим 
автори пропонують низку завдань для самостійного опрацювання учнями. Також запро-
поновано завдання, що передбачають спільну роботу дитини з батьками вдома для виро-
блення навичок співпраці та взаємодії, дослідження традицій, історії і культури родини, 
а також для реалізації завдань педагогіки партнерства. Зауважимо, що всі пропоновані 
методичні матеріали є основою для творчості педагога, який налаштований на якісну 
реалізацію програми курсу. 

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;
• 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 позитивно-
му 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 по «Культурі добросусідства» 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;
• діти мають йти з «Культури добросусідства» з позитивом і корисними практичними 

знаннями та навичками для життя.
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 реко-
мендаціях МОН України щодо оцінювання навчальних досягнень учнів (Наказ МОН Украї-
ни № 924 від 20.08.2018 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання 

Методичні рекомендації
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навчальних досягнень учнів першого класу у Новій Українській школі», наказ МОН України 
№ 1154 від 27.08.2019 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання на-
вчальних досягнень учнів другого класу»).

В інтегрованому курсі «Культура добросусідства: Я досліджую світ» формувальне 
оцінювання править підтримкою учнів у навчальній діяльності та створює можливості 
для задоволення їхніх 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 застосу-
вання 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 допомогою спостереження за їхньою ді-
яльністю 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 добросу-
сідства», розроблену Є. В. Чорним за участю М. А. Араджионі та модифіковану у 2016 р. 
М. А. Араджионі, І. В. Бруновою-Калісецькою, В. М. Петровим. 

Уже з перших днів навчання пропонуємо використовувати не лише оцінювання учи-
телем, а й  само- та взаємооцінювання. За допомогою самооцінювання та взаємооці-
нювання формуються такі навички, як відстеження та виправлення власних помилок, 
зіставлення результатів роботи з критеріями оцінювання, прослуховування відповідей 
однокласників тощо.

Самооцінювання – це процес, який допомагає учням критично оцінити власний на-
вчальний прогрес. За допомогою форм самооцінювання учні аналізують свій навчальний 
поступ за схемою: 

Де я перебуваю зараз?

Куди прямую?

Як / за допомогою чого
туди дістатися?

Також пропонуємо для формування в учнів рефлексивної компетентності використову-
вати техніку «Потяг настрою», яка пропонується учням після проходження кожної подорожі 
у навчальних посібниках. Це сприятиме не тільки обдумуванню власного навчального по-
ступу школярів, а й розвитку їхнього емоційного інтелекту. 

Взаємооцінювання є повноцінною навчальною стратегією, яка створює можливості для 
учнів закріплювати вивчений матеріал шляхом оцінювання результатів навчання одне од-
ного. З цією метою в курсі «Культура добросусідства: Я досліджую світ» доречно здійсню-
вати обмін роботами, взаємозапитання за пропонованим планом, взаємообмін завданнями, 
заповнення форм взаємооцінювання тощо.  

Формувальне оцінювання в освітньому процесі включає такі компоненти: отримання 
та надання зворотної інформації, створення учнівського портфоліо, рефлексія навчальної 
діяльності учнів та спостереження з метою відстеження навчального поступу учнів.
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Для отримання зворотної інформації пропонуємо педагогам використовувати такі техніки, 
як «Світлофор», «Долоньки», «Куточок настрою», «Квиток на вхід/вихід», «Сигнали руками», 
«Картки участі», «Кулак і пальці», «Відповідь хором», «Парковка запитань» тощо. 

Створення учнівського портфоліо дає змогу перевірити прогрес учня та зробити його 
навчання «видимим». Портфоліо – це організована колекція результатів навчальної діяль-
ності учнів, ретельно відібрана та датована. Ця колекція демонструє історію досягнень або 
поступу учня у певних аспектах навчальної діяльності.

Для рефлексії учнів щодо їхньої діяльності в освітньому процесі пропонуємо використо-
вувати такі техніки, як «Знаю – хочу дізнатися – дізнався/дізналася», «Де я перебуваю?», 
«3-2-1», «Трихвилинна пауза», «Рефлексивна мішень», «Термометр»  тощо. 

Нижче подані матеріали на допомогу педагогам, які впроваджуватимуть інтегро-
ваний курс «Культура добросусідства: Я досліджую світ» або будуть використовува-
ти матеріали курсу для проведення ранкових зустрічей, годин спілкування, створення 
власних програм:

Частина 1: Орієнтовний план-розробка тематичного тижня 18 «Я досліджую світ приро-
ди і світ людей навколо себе»

Частина 2: Методичні матеріали та навчальні завдання до тематичних тижнів (1 клас)
Частина 3: Методичні матеріали та навчальні завдання до тематичних тижнів (2 клас)

Методичні рекомендації
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Частина 1. 
Орієнтовний план-розробка тематичного тижня 18 
«Я досліджую світ природи і світ людей навколо себе»

Тиждень 18
Я досліджую світ природи і світ людей навколо себе

Орієнтовні проблемні запитання: 
• Наскільки повітря важке? / Як можна зважити повітря?
• Чи можна нагріти повітря? 
• Як працює термометр?
• Як люди використовують повітря для власних потреб?

! Проблемне запитання:
Наскільки повітря важке? / Як можна зважити повітря?

Навчальна діяльність 1. «Хто такий дослідник?»
Необхідні матеріали/засоби: роздатковий матеріал «Що допомагає досліднику?» 

(Додаток 1).
• Запитайте учнів: «Хто такий дослідник?» Продовжіть бесіду про те, що можна дослі-

джувати. 
• Запропонуйте учням подивитися на роздатковий матеріал «Що допомагає дослідни-

ку?» (Додаток 1) і вписати у комірки, як органи чуття допомагають досліднику дослі-
джувати навколишній світ. 

Навчальна діяльність 2 
Необхідні матеріали/засоби: роздатковий матеріал «Інтерактивний вірш “Сильний 

вітер”» (Додаток 2), аудіозапис звуків вітру.
• Запитайте учнів: «Що таке повітря?»
• Запитайте, чи хтось з них бачив повітря. Поясніть, що повітря є навколо нас, навіть 

якщо ми не бачимо його.
• Запропонуйте учням закрити носик і ротик, почекати хвильку, і далі нехай зроблять 

вдих. Зробіть висновок: ми вдихаємо повітря щоразу, коли робимо вдих і видих, тобто 
воно нам потрібне, щоб дихати. 

• Запропонуйте учнями подути на складені разом долоні або помахати руками у себе 
перед обличчям. Запитайте, що відбувається і за допомогою чого ми це відчуваємо. 
(Утворюється вітер. Виникають відчуття на шкірі).

• Запитайте, які ознаки того, що на вулиці вітряно. 
• Вигляньте разом з учнями у вікно, подивіться на дерево (це може бути «дерево кла-

су», за яким учні спостерігають постійно і доглядають за ним), чи рухаються на ньому 
листочки.

• Запитайте, що допомагає людям чути звуки. (Вуха). Поговоріть з учнями про різні зву-
ки: музика, сигнал автомобіля, звуки тварин.

• Програйте звук сильного вітру та запитайте учнів, що вони чують. Обговоріть відчуття, 
які виникають у нас на вулиці у вітряний день.
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• Репрезентуйте учням інтерактивний вірш «Сильний вітер» (Додаток 2). Спочатку про-
декламуйте вірш, супроводжуючи його рухами. Потім разом з учнями виконуйте відпо-
відні рухи та дії, повторюючи рядки вірша.  

Навчальна діяльність 3. «Хованки із запахами»
Необхідні матеріали/засоби: невеликі коробки з отворами, свіжа цибуля, лимони, апе-

льсини, квіти.
• Запитайте дітей, чи повітря пахне. Запитайте їх, у який спосіб вони можуть відчути 

запах. Що нам у цьому допомагає? Поговоріть з учнями про різні види запахів:  квіти, 
печиво, дим тощо.

• Розмістіть різні предмети з виразними запахами, як-от цибуля, лимони, апельсини та 
квіти, у невеликі коробочки з отворами. Роздайте дітям зображення того, що міститься 
у кожній коробці, та коробки. Завдання для учнів – встановити відповідність між зобра-
женнями та коробками. 

• Підведіть підсумок дослідження: повітря допомагає відчувати запахи. Воно рухається і 
переносить аромат різних речовин. 

Навчальна діяльність 4 
Необхідні матеріали/засоби: кубик Блума (Додаток 3), роздатковий матеріал «Моє 

передбачення» (Додаток 4).
• Сядьте на «крісло автора» та повідомте учням, що вони прослухають казку «Повітря» 

(https://sunshine-blues.livejournal.com/155634.html).
• Нагадайте, що після того, як учні прослухають казку, потрібно поставити запитання до 

«автора» за допомогою кубика Блума (Додаток 3). 
• Прочитайте казку до слів «…та й почав лоскотати». Запропонуйте учням передбачити, 

чим закінчиться казка, і заповнити роздатковий матеріал (Додаток 4).  
• Обговоріть з учнями, чому сталася така ситуація з їжачком. Нагадайте правила безпеч-

ної поведінки в природі. 
• Завершіть роботу над казкою запитанням «То невже повітря таке могутнє, що допомо-

гло їжачкові дістатися з ями? Далі ми поговоримо про те, яке повітря насправді».

Навчальна діяльність 5. «Чи має повітря вагу?» 
Необхідні матеріали/засоби: велика лінійка (1 м), три великі кульки, мотузка, прозора 

або малярська клейка стрічка.
• Знайдіть місце в класі, щоб усім учням продемонструвати «терези» (лінійка, прив’язана 

на середині до мотузки; закріпіть мотузку клейкою стрічкою, щоб запобігти ковзанню). 
• Запитайте учнів: «Якщо один кінець лінійки важчий, він піднімається вгору чи опуска-

ється вниз?»
• Поекспериментуйте з «терезами», прикріпивши до лінійки на відстані по 2 см з кожного 

боку різні предмети, щоб продемонструвати, як вони працюють. Це можуть бути, на-
приклад, згорнутий у трубочку аркуш паперу та олівець, гумка та фломастер. 

• Візьміть попередньо надуті три повітряні кульки різного розміру.
• Аналогічно предметам вище прикріпіть до кожного кінця лінійки кульки різного розміру. 

Змінюйте комбінації, щоб продемонструвати те, що кульки мають різну вагу. 
• Поясніть учням: «Повітря навколо нас. Воно складається з маленьких частин, які разом 

утворюють масу. Одна кулька важча за іншу, бо усередині неї більша кількість цих 
маленьких часин. Отже, повітря можна зважити».

Орієнтовний план-розробка тематичного тижня 18 
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! Проблемне запитання:
Чи можна нагріти повітря? Як працює термометр?

Навчальна діяльність 1 
• Запитайте в учнів, що вони відчували, коли йшли до школи вранці. Запитайте, яке 

повітря на вулиці і що допомагає їм це помітити. (Холодне, це відчуває наша шкіра). 
• Запропонуйте їм заплющити на хвилину очі та уявити себе влітку на березі річки або 

моря. Запитайте, що вони відчувають. Яке повітря влітку? (Тепле). Що його нагріває 
влітку? (Сонце). Отже, Сонце нагріває повітря. 

• Запитайте учнів, чи тепло їм у класній кімнаті. Що нагріває повітря у приміщенні? (Сис-
теми опалення: батареї, пічки/грубки). Тобто системи опалення також нагрівають пові-
тря. А що ще може нагрівати повітря? (Вогонь, наприклад вогнище).

• Зараз ми поговоримо про тепле та холодне повітря.

Навчальна діяльність 2 
Необхідні матеріали/засоби: скляна пляшка, дві великі банки, кулька, гаряча та хо-

лодна вода.
• Покажіть учням дослід, який доводить, що повітря розширюється, якщо його нагрівати.  
• Перед заняттям та до проведення досліду перевірте кількість води при зануренні 

склянки та зробіть відповідну відмітку на банці.
• Для проведення досліду використайте схему у додатку 5. 
• Покажіть учням, що пляшка повністю порожня. Надіньте повітряну кульку на горловину 

пляшки так, щоб вона звисала (тобто в кульці не повинно бути тиску). 
• Налийте холодну воду в одну з банок (можете додати блакитний барвник для кращої 

візуалізації).
• Налийте гарячу воду в одну з банок (можете додати червоний барвник для кращої 

візуалізації).
• Попросіть учнів зауважити, що відбуватиметься, коли ви занурите пляшку з кулькою у 

гарячу воду. 
• Занурте пляшку у гарячу воду та відійдіть від столу, щоб учні побачили, що ви не впли-

ваєте на дослід, – кулька частково випрямиться. 
• Спитайте учнів, що, на їхню думку, відбулося з повітрям у пляшці. Повідомте 

учням, що при нагріванні частинки повітря починають рухатися швидше. Тому ми 
відчуваємо тепло.  

• Занурте пляшку у холодну воду. Зверніть увагу учнів, що кулька зменшилась. 
Повідомте, що це відбулося через те, що частинки повітря почали рухатися по-
вільніше. 

Навчальна діяльність 3. Руханка «Молекули та атоми» 
• Запропонуйте учням уявити себе маленькими частинками, які утворюють повітря. За 

командою учителя/учительки «Почали!» учні починають рухатися по класній кімнаті. 
Коли учитель/учителька називає число (наприклад, 4), учні об’єднуються у групи по 4. 
Руханка триває деякий час, далі учитель зупиняє гру.

• Запитайте учнів, які розташувалися у групах по 4, що вони робитимуть, якщо їм стане 
холодно (діти наблизяться одне до одного, щоб зігрітися). Повідомте учням, що саме 
так діють маленькі частинки повітря, і пригадайте дослід і кульку з пляшкою, зануреною 
у холодну воду.
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• Запитайте учнів, як вони себе поводитимуть у групі, якщо раптом стане дуже жарко 
(учні демонструватимуть, як вони віддаляються одне від одного, щоб не було жарко). 
Повідомте учням, що саме тому кулька, коли пляшку занурили у гарячу воду, випрями-
лась, бо частинки повітря розширились і наповнили кульку.

Навчальна діяльність 4
Необхідні матеріали/засоби: шаблон термометра (Додаток 6), аркуш картону, клей, 

ножиці, канцелярський ніж (лише у вчителя).
•  Повідомте учням, що для того, щоб виміряти температуру повітря, люди винайшли 

прилад, який називається «термометр». Він показує температуру, яка вимірюється в 
одиниці вимірювання «градус». Продемонструйте учням різні види термометрів, пока-
жіть той, який є у класній кімнаті. 

• Запропонуйте учням зробити у зошитах звуко-буквений аналіз слів «термометр» і «гра-
дус». Попросіть двох учнів записати зроблений аналіз на дошці. 

• Повідомте учням, що вони будуть виготовляти термометр. Для цього роздай-
те їм шаблон виробу (Додаток 6). Далі учні з допомогою учителя/учительки ви-
готовляють виріб. Інструкція до виготовлення подана у відео за покликанням  
https://www.youtube.com/watch?v=pexs0CIJvDA.

• Зауважте, що шкала на термометрі має початкову точку 0, а кінцеву – 20. 
• Разом з учнями подивіться, яка температура на термометрі в класній кімнаті, і запро-

понуйте учням вказати на їхніх термометрах саме такий показник. 
• Для практикування продиктуйте учням ряд чисел, які є показниками різних температур. 

Наприклад, це може бути такий ряд: 4, 12, 19, 7, 10, 0, 6, 20, 15. Це завдання не тільки 
дає учням змогу відпрацювати користування термометром, а ще й сприяє впізнаванню 
одно- та двоцифрових чисел1. 

Навчальна діяльність 5
• Запропонуйте учням розв’язати задачі, при виконанні яких вони будуть використовува-

ти створені ними термометри.
Приклад задачі: У класній кімнаті 1-А класу термометр показує температуру 18 
градусів, а в класній кімнаті 1-Б класу – 20 градусів. На скільки градусів температура 
у класній кімнаті 1-Б класу вища, ніж у класній кімнаті 1-А класу? 

• Для розв’язання задачі учні використовуватимуть термометри, а потім записуватимуть 
розв’язання задачі у зошити. 

! Проблемне запитання:
Як люди використовують повітря для власних потреб?

Навчальна діяльність 1
Необхідні матеріали/засоби: зображення вітряка, млина, саксофона, човна з вітри-

лами, повітряної кулі
•  Проведіть з учнями бесіду про те, яку користь повітря дає людям. Запитайте учнів, як 

люди, на їхню думку, використовують повітря для свого життя. 
• Покажіть учням зображення вітряка, млина, саксофона, човна з вітрилами, повітряної 

кулі. Запитайте учнів, як повітря допомагає цим винаходам людей. 

1 Виконувати це завдання рекомендуємо у разі, якщо учні уже ознайомилися з числами другого десятка.

Орієнтовний план-розробка тематичного тижня 18
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• Повідомте учням, що вони подивляться мультфільм «Повітряна куля» («Фіксики» 
https://www.youtube.com/watch?v=3c2Qzrjx0Z8). Обговоріть з учнями переглянутий 
матеріал. Зробіть висновок про значення теплого повітря для роботи повітряної кулі.

Навчальна діяльність 2 «Моделювання повітряної кулі»
Необхідні матеріали/засоби: кольоровий папір, ножиці, шаблон для вирізування ча-

стин повітряної кулі (Додаток 7), клей, фото кожного учня окремо (для наклеювання у кор-
зину повітряної кулі).

• Напередодні попросіть учнів принести до школи своє фото з позитивними емоціями 
(щоб вирізати і наклеїти у корзину повітряної кулі).

• Повідомте учням, що вони виготовлятимуть повітряну кулю для своїх подо-
рожей. Інструкція з виготовлення паперової повітряної кулі – за покликанням  
https://www.youtube.com/watch?v=mJSLwQtrapI (Додаток 7).

• Коли учні виготовлять повітряні кулі, попросіть їх розповісти однокласникам, куди вони 
б подорожували на повітряній кулі, з якою метою, кого б вони запросили у подорож із 
собою і чому.

Навчальна діяльність 3. Дослід «Чи повітря чисте?»
Необхідні матеріали/засоби: клаптик тканини / кухонна ганчірка для кожного учня.
• Вийдіть з учнями на вулицю і запропонуйте їм протерти різні види поверхонь. Запи-

тайте, що залишається на ганчірці. Звідки цей бруд з’явився на поверхні? (З повітря). 
Тобто повітря навколо нас чисте чи брудне?

Навчальна діяльність 4. «Що забруднює повітря?»
Необхідні матеріали/засоби: роздатковий матеріал «Що забруднює повітря» (Додаток 8).
• Об’єднайте учнів у групи. Підготуйте та роздайте учням матеріал «Що забруднює пові-

тря?» (Додаток 8). Завдання: «Обговоріть у групах та зазначте ті явища, які забрудню-
ють повітря. Представте результати іншим групам».

Навчальна діяльність 5 
• Проведіть з учнями бесіду, чи можемо ми щось зробити, щоб не забруднювати повітря. 

Підведіть їх до того, що ми можемо порадити батькам та іншим дорослим не спалюва-
ти листя восени. А що ж тоді робити з опалим листям?

• Продемонструйте учням відео про проєкт «Компола» (https://www.youtube.com/
watch?v=khFRvW6h3OI).

• Обговоріть, чи це можливо зробити у нашому навчальному закладі. Повідомте учням, що 
ви відвідаєте шкільну їдальню і подивитеся, як працівники зберігають органічні відходи. 

Навчальна діяльність 6 
• Організуйте для учнів похід у їдальню, де працівники продемонструють учням, як збе-

рігаються органічні відходи. (Вони зберігаються в окремій посудині).

Обговоріть з учнями, як вони можуть використати отриману інформацію вдома та у класі.
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Частина 2
Методичні матеріали та навчальні завдання  
до тематичних тижнів (1 клас)

Тиждень 1–2 (Подорож 1)1

Я і моя родина. Наш клас і школа

Орієнтовні проблемні запитання:
• Хто ти такий/така? Яка твоя родина? 
• Кого називають сусідом/сусідкою? 
• Для чого потрібні правила у школі? 
• Хто і що тебе зустрічає по дорозі до школи? 
• Як супергерої йдуть до школи?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Робота з віршем В. Орлова «Сонечко для всіх».
Слухання/обговорення змісту казки В. Катаєва «Квітка-семицвітка» з ак-
центом на ціннісному підґрунті бажань дівчинки Жені та сучасному став-
ленні до дітей з інвалідністю2. 
Бесіда «Я іду до школи». Дидактичні ігри: «Що роблять у школі?», «Мої 
шкільні помічники».
Прослуховування тексту та бесіда «Кого називають сусідом/кою?»

Математична

Вчимося рахувати. Скільки? (поверхів, сходинок, класних кімнат праворуч, 
ліворуч, парт у класі, у ряду, пелюсток у квітки побажань і т. ін.). 
Рахуємо/порівнюємо літери у словах: я, ми, родина, ім’я, сонце, школа і т. ін.
Складання асоціативного куща до слова «сонце» за допомогою цегли-
нок Lego.

Природнича

Досліджуємо шкільне подвір’я.
Дерево нашого класу (на шкільному подвір’ї). 
Перегляд відео «Сонце – джерело світла і тепла» (Додаток 2).
Наша дослідницька лабораторія. Експериментуємо: «Тінь та сонячні зайчики». 
Гра «Знайди сонце по тіні». «Чия це тінь?» Досліджуємо тінь (Додаток 3). 

1 Перед початком роботи з посібником варто познайомити дітей з бджілкою Мелісою і відповідними пікто-
грамами, з квіткою-семицвіткою, як символом здійснення мрій, і дизайнерськими елементами оформлен-
ня.  Зокрема, рамки для малюнків або фотографій, як рамки для фотографій чи малюнків у старовинних 
родинних альбомах, символізують те, що діти кожного дня відтворюють щось цікаве, що залишиться їм як 
пам’ять про кожний день їхнього життя; у «блокнотику» (рубрика «Це цікаво!») бджілка розмістила дуже 
цікаву чи дуже важливу інформацію, якою хотіла поділитися; «хмаринки» містять тлумачення нових слів і 
понять; «повітряні кульки»  – поради бджілки (див. про це докладніше в тижні 3, додаток 5) тощо. 

2 Кольором забарвлені ті види навчальної діяльності, які містяться у навчальному посібнику «Культура 
добросусідства. Частина 1: Я, моя сім’я і мої сусіди».

Тиждень 1–2
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Технологічна
Виготовлення аплікації «Квітки бажань».
«Моя творча майстерня». Влаштовую робоче місце. Добираю матеріали, 
інструменти та пристосування, необхідні для роботи. 

Громадянська 
та історична

Проєкт «У країні Безправил». Зміст: розповідь про правила в родині, бесіда 
про шкільні правила.
Створення спільних правил  класу.
Міркування: Чи може людина жити одна? Навіщо людині потрібний/по-
трібна друг/подруга?

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Презентація себе, своєї родини. Завдання для учнів «Намалюй чи приклей 
фотографію своєї сім’ї».
Метод «Мікрофон» – відповідь на питання: «Чому ми любимо сонечко». 
Пальчикова гімнастика та інтеграційна активність – вправа «Сонечко» 
(Додаток 1).
Аксіологічна вправа на визначення цінностей «Квітка бажань».
Квест «Супергерої йдуть до школи».
Обговорення понять «безпека» й «небезпека».

Додаток 1
Вправа «Сонечко» і метод «мікрофон». 
Рекомендується проводити цю вправу після читання вірша В. Орлова «Сонечко для 

всіх». Запитайте дітей: «Чому ми любимо сонечко?» і познайомте їх з методом «мікрофон». 
У відповідях дітей будуть згадуватися світло, тепло, радість, приємність тощо. Якщо діти 
про це не скажуть самі, проведіть аналогію, що й людина може бути як сонечко, тобто 
дарувати тепло, радість, світло людям, які її оточують. Потім запропонуйте дітям будь-яку 
коротку пальчикову гімнастику, щоб розігріти руки, і попросіть їх поекспериментувати – зве-
сти свої долоньки разом – чи відчують вони тепло свого тіла? Резюмуємо: тож людина теж 
може дарувати тепло – і своїми долонями, і своїми усмішками, приязним ставленням, під-
тримкою. Запропонуйте дітям торкнутися долоньок своїх однокласників і подарувати своє 
тепло, підтримку та усмішки одне одному.  

Додаток 2
Відео «Сонце – джерело світла і тепла».
(Джерело: URL https://www.youtube.com/embed/ITub7NYgY2Y)

Додаток 3
Гра «Чия це тінь?». Картки (Джерело: URL https://cutt.ly/cknMCwY) 
З’єднай тварину/предмет з тінню. 
Порада вчителю:
Підготуйте картки із зображенням тварин/предметів та зображення їхніх тіней. Запропо-

нуйте учням знайти відповідний малюнок і з’єднати його із зображенням тіні.
Питання для обговорення:

 – Де в цей час розташовувалося сонце? 
 – Спробуй за допомогою ліхтарика в темному місці утворити тінь від іграшки. 
 – Як змінюється форма тіні, коли ти піднімаєш/опускаєш ліхтарик?

https://www.youtube.com/embed/ITub7NYgY2Y
https://cutt.ly/cknMCwY  
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Тиждень 3 (Подорож 2)
Учуся знайомитися й приятелювати з однолітками

Орієнтовні проблемні запитання:
• Що таке дружба? 
• Які правила дружби важливі для тебе? 
• Як познайомитися з однолітками і знайти нових друзів?
• Як можна спілкуватися без слів?
• Чому кожна дитина не схожа на іншу і чому це добре?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно-
літературна

Робота з віршем В. Орлова «Жук». Обговорення, що заважає іноді людям 
познайомитися або заважає спілкуванню (недоброзичливий погляд, не-
приємний вираз обличчя, злі слова, агресивна поведінка тощо).
Перегляд або прослуховування казки Ліліан Муур «Крихітка Єнот і той, 
хто сидить у ставку». Опис настрою, почуттів, викликаних твором, порів-
няння їх із почуттями, викликаними подіями власного життя. 
Робота з ілюстрацією. Малюнок як джерело інформації. Розуміння значен-
ня слів «знайомий», «приятель», «товариш», «друг». Бесіда про спілку-
вання та людські емоції (радість, сум, страх, злість).
Вправа для розвитку навичок невербальної міжкультурної комунікації «Ві-
таємося по …» (Додаток 4).

Математична

Складання діаграми за допомогою цеглинок Lego (Скільки учнів класу хо-
чуть знайти друзів серед хлопчиків/дівчаток? Скільки хочуть знайти друга 
і подругу? Скільки хочуть знайти друзів серед хлопчиків/дівчаток? Скіль-
ки учнів сьогодні не були готові відповісти на це запитання?).
Математичні лічилки (Додаток 2). Діяльність: поділ хліба  на половинки 
та скиби (математичні поняття – ціле та половина) (Додаток 3).

Природнича

Гра-пазли «Мої помічники» (органи чуття, за допомогою яких людина пі-
знає світ) (Додаток 1). Проєкт «Я вивчаю світ навколо». Завдання: досліди-
ти предмети неживої природи, рукотворні  та живі об’єкти, які оточують 
дітей. Створення лепбука «Світ навколо мене». 

Технологічна
Виготовлення аплікації з рваних частин паперу «Корабель для друзів»
Виріж і наклей або намалюй чи напиши назви страв, занять, тварин, ігра-
шок, казок, мультфільмів, які любиш. 

Громадянська 
та історична

Робота з результатами діяльності «Виріж і наклей». Порівняй зображення 
та обговори з однокласниками, що вас об’єднує, що є спільного між вами і 
що відмінного. Важливо наголосити на тому, що відмінність у чомусь – це 
привід для цікавого спілкування. Відмінність не має стати підґрунтям для 
зневаги, дистанціювання чи розбрату.  

Тиждень 3
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Громадянська 
та історична

Хто мені друг/подруга, а хто приятель/приятелька? Як виникає приязнь: 
приклади привітного ставлення, відкритого спілкування, взаємоповаги.
Робота з пам’яткою «Вчимося знайомитися і приємно спілкуватися» (ро-
зігрування сценок на вербальну і невербальну комунікацію) (Додаток 5).  

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Завдання «Намалюй, яким/якою ти є зараз і яким/якою хочеш стати. 
Знайди спільне в малюнках. Порівняй з малюнками однокласників». Об-
говорення результатів діяльності учні: бачення сучасного, прояснення та-
лантів і схильностей серед дітей, а також їхнє бачення свого майбутнього 
– зазвичай майбутньої професії.  
Міркування за сюжетами малюнків (ілюстрацій) до казки Ліліан Муур 
«Крихітка Єнот і той, хто сидить у ставку». Обговорення важливості невер-
бальних сигналів у спілкуванні та запобіганні конфліктам.

Додаток 1
Гра-пазли «Мої помічники»

Я бачу

Я чую

Я смакую

Я відчуваю запах

Я відчуваю

веселку

дзвоник 

морозиво

квітів

холод

моїми очима

своїми вухами

моїм язиком

моїм носом

своїми руками
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Картки для роботи в групах
Наклейте орган чуття, за допомогою якого можна відчути якості  предметів. Додайте влас-

ні малюнки. 
(Джерело: URL https://cutt.ly/MknM7Kh) 

Бібліотека малюнків/карток для вправи
(Джерело: URL https://www.pinterest.com/pin/675610381596173142/) 

Тиждень 3

https://cutt.ly/MknM7Kh
https://www.pinterest.com/pin/675610381596173142/
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Додаток 2
Математичні лічилки
(Джерело: URL https://naurok.com.ua/vlasni-virshi---lichilki-dlya-urokiv-matematiki-189529.html)

Три сороки прилетіли,
У дворі в нас скрекотіли.
Дві до лісу полетіли,
Третю взяти не схотіли.
Ось з’явилась ще одна.
В нас наїлася зерна.
Потім ще дві прилетіли.
Теж знайти зерно зуміли.
І хто знає з діточок:
Скільки у дворі сорок?

Петрик взяв читать книжки:
Три – захопливі казки,
Та ще збірочка з віршами,
І  одна – пісні для мами,
А у трьох –  оповідання.
Скільки ж книжок для читання?

У дворі в нас грались діти.
Нам їх треба полічити:
Катерина і Степанко,
Настя, Петрик та Іванко.
Біля гірки є Максим
І ще Юрчик поруч з ним.
Дві Софійки з телефоном,

Дід Остап з акордеоном.
Ще на лавці три бабусі.
З ними тітка в капелюсі,
Два коти і пес Рябко.
Скільки ж діток усього? 

Всі старанно працювали,
Гарно клумбу прикрашали:
5 тюльпанів, 5 нарцисів,
6 жоржин і 7 ірисів,
3 троянди посадили.
Ви всі квіти полічили?

Якщо любите співати,
Можете артистом стати.
От і Павлик цілий день
Нам виспівував пісень.
Спершу була колискова,
Потім – пісенька про гнома.
Далі – пісня про звіряток,
Ще дві пісні про маляток.
Аж три пісеньки про школу,
Дві – про дружбу, дві –  про мову.
Павлик старанно співав.
Хто пісні порахував?

Додаток 3
Навчальна діяльність «Поділ хліба  на половинки та скиби» 
(математичні поняття – ціле та половина)
Необхідні матеріали: Хлібина форми цеглинки (добре було б печену дома, а не з мага-

зину), ніж, серветки, піднос або тарілка (бажано пластикові).
Коментар для вчителя/вчительки:  Зберіться класною спільнотою  у коло. Прокомен-

туйте, що ця хлібина – це ціле, що зараз ви цю хлібину будете ділити і почастуєте кожного.
Спочатку хлібину розріжте навпіл. Запитайте в учнів, чи може бути більша половина і 

менша половина. Якщо все ж таки одна більша, а друга менша, чи це половинки?
Відріжте крайчики і запитайте в учнів, як  називають ці шматочки хліба. Повідомте, що ви 

зараз поріжете ці половинки хлібини на скибки і кожна двійка дітей отримає одну скибку. Вони 
зможуть почастуватись, та спочатку мають поділити скибку навпіл.

Розріжте хлібину на стільки скибок, скільки двійок зараз може утворитися з учасників 
спільноти. Дайте можливість дітям порахувати скільки треба скибок. 

Лічилочкою визначте учнів, які розноситимуть учням скибочки хліба.
Поради для практичних завдань.
Коментар для вчителя/вчительки: Заздалегідь домовтеся з дітьми та батьками, щоб 

вони принесли до школи яблука, булочки, бутерброди, пластикові ножі й тарілочки. Об’єд-

https://naurok.com.ua/vlasni-virshi---lichilki-dlya-urokiv-matematiki-189529.html
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найте дітей у групи і дайте завдання розрізати розрізали навпіл яблучко, булочку. Дайте 
можливість дітям замислитися, як поділитись бутербродом без використання ножа.

Використовуючи справжні імена учнів та реалістичні ситуації, що склались під час ді-
яльності, ставте дітям запитання, давайте завдання, які розв’язуються математичним шля-
хом. Наприклад:
• Якщо зараз на столі в Орисі, Надійки, Тараса та Устима є 6 цілих яблук і чотири поло-

винки, скільки яблук є на їхньому столі?
• Якщо Орися передасть 2 половинки яблук другій групі дітей, то скільки в їхній групі буде 

яблук?
• У Віри, Марка, Назара та Марічки є 6 булочок. Їм потрібно поділити булочки так, щоб 

усім було порівно. Чи потрібно їм різати навпіл усі булочки?

Додаток 4
Вправа «Вітаємося по ….» (варіант вправи «Аеропорт») 
Вправа спрямована на розвиток навичок невербальної міжкультурної комунікації і толе-

рантності до різних культур. Об’єднайте дітей у 3–7 груп (залежно від кількості дітей у класі). 
Запропонуйте кожній групі уявити, що вони приїхали з різних куточків нашої планети. Проде-
монструйте кожній групі невербальне вітання, яке заведено в культурі їхньої країни, – назву 
країни і континент називати не обов’язково, адже сенс гри не в тому, щоб запам’ятовувати, 
де як вітаються. Наприклад, суворий вираз обличчя і схрещені на грудях руки зі стиснутими 
кулаками (Беліз); прикладання долоні до лоба, губ, грудей і легкий уклін (арабське), плескання 
в долоні та реверанс із розведеними в боки руками, немов на старовинному балі (Південна 
Африка), рукостискання й умовні поцілунки в обидві щоки (Греція та інші країни Середземно-
мор’я) тощо. Також вітання можуть бути геть вигаданими і чудернацькими. 

Дайте дітям інструкцію: «Уявіть собі, що ви, представники різних культур, опинилися 
разом в одному приміщенні. Ви не  знаєте жодної спільної мови, проте воліли би приві-
татися і, головне, спробувати потоваришувати з кимось». Дайте їм можливість упродовж 
3–5 хвилин вітатися одне з одним, використовуючи ті способи вітання, які заведені в їхній 
країні, проте не обмежуйте їх. Спостерігайте – хтось із дітей обов’язково зрозуміє: щоб до 
тебе ставилися більш приязно, потоваришували з тобою, варто віддзеркалити те вітання, 
з яким до тебе звертаються. Під час наступного обговорення наголосіть на цьому. Вправа 
проходить весело, динамічно і галасливо. Після закінчення етапу «привітань» попросіть 
дітей розповісти: 
• Як вони почувалися під час вправи?
• Сподобалося їм вітання «їхньої» культури чи ні і чому?
• Яке вітання в інших культурах їм сподобалося / не сподобалося і чому?
• Як би ви почувалися, якщо б хтось почав глузувати з того вітання, яке заведено у вашій 

культурі? 
• Чи вдалося з кимось потоваришувати і як вони це відчули?

Якщо якесь вітання здалось неприємним чи занадто незрозумілим і діти починають глу-
зувати з нього, поясніть, що воно означає або чому саме так вимушені вітатися люди. Напри-
клад, вітання Белізу тлумачиться: «я буду захищати тебе, як своє серце»; арабське вітання: 
«ти в моїх думках (я думаю про тебе), ти у мене на язиці (тобто говорю про тебе), ти в моєму 
серці» тощо. Після пояснень спитайте, чи змінилося ставлення до вітання, яке вони почали 
краще розуміти. Важливо підвести дітей до думки, що кожна культура – особлива, цінна та 
унікальна, тому варто ставитися з повагою до будь-яких її виявів, зокрема вітань, навіть най-
несподіваніших і, на перший погляд, кумедних.  

Тиждень 3
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Додаток 5
Робота з пам’яткою «Вчимося знайомитися і приємно спілкуватися»
На початку варто звернути увагу дітей на дизайнерське оформлення «порад бджілки 

Меліси» – бо ми вперше з ними зустрічаємося в посібнику. Вони розташовані на с. 5 поруч 
із повітряними кульками. Спитайте дітей (також можна використати метод «мікрофон»): що 
вони відчувають, коли їм дарують повітряні кульки і вони крокують з ними вулицею? Після 
відповідей дітей резюмуйте, що бджілка Меліса дарує свої пораді дітям, як повітряні кульки. 
Наслідуючи їх, ви можете стати більш умілими, дорослішими, помітними тощо. Якщо вони 
Вам потрібні  – беріть, якщо ні – відпустіть ці поради, як повітряну кульку в небо. А чи потріб-
ні вам ці поради і чи працюють вони в реальному житті – ми зараз дізнаємося! Намагаємося 
все перевіряти і пробувати на собі! У такий спосіб учитель розділяє відповідальність за 
отримання знань з дитиною і привчає її до критичного ставлення до будь-якою інформації: 
довіряй, але перевіряй. 

Після цього варто перейти до тестування кожної з поряд. Для демонстрації можна запро-
сити одну пару дітей, які почувають себе досить упевнено на публіці, а всім іншим запропону-
вати повторювати дії в парах на місцях. У першій сценці запропонуйте одній дитині розповісти 
щось про свою улюблену іграшку чи тваринку парнерові/партнерці, яка буде мати похмурий 
вигляд обличчя, поводитиметься нервово і невдоволено. Потім зробити те саме людині, яка 
буде усміхатися і демонструвати увагу і приязне ставлення. Розпитайте дітей, що вони відчу-
вали після кожного з етапів, коли було легше і приємніше спілкуватися. 

Під час другої сценки запропонуйте дітям стати спинами одне до одного і так само по чер-
зі спробувати розповісти, не дивлячись на співбесідника/співбесідниці про тварину чи іграшку. 
Потім спитайте, коли було краще спілкуватися: коли бачили партнера/партнерку чи коли роз-
повідали «в повітря». Під час третьої сценки нехай спікер/спікерка продовжує свою розповідь, 
але активно жестикулює, порушує особистий простір співбесідника/співбесідниці, говорить 
дуже голосно. Потім запропонуйте говорити дуже тихо, зі схрещеними на грудях руками. По-
цікавтеся враженнями дітей. У четвертій сценці запропонуйте дітям згадати, як вони зазвичай 
знайомилися зі своїми однолітками в садочку чи на дитячому майданчику, а потім прочитайте 
їм поради бджілки про те, як можна привітатися і познайомитися за допомогою жестів і слів та 
розпочати бесіду. Попрактикуйте діалоги в парах. Зауважимо, що демонстрація сценок і обго-
ворення мають відбуватися досить динамічно, тобто не більш ніж 2 хвилини на демонстрацію 
і не більш ніж 5–7 хвилин на обговорення кожної сценки.  
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Тиждень 4
Я досліджую світ природи і людей навколо тебе

Орієнтовні проблемні запитання:
• Чи є людина частиною природи? 
• Які прилади допомагають досліджувати природу?
• Хто такі винахідники? Як винаходи впливають на дослідження?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Складання розповіді за серією малюнків «Людина – частина приро-
ди». Казка про світ (Додаток 3). Бесіда «Що спільного й відмінного 
між людиною і твариною»? Прийом «Моя думка». Робота з вірша-
ми про зв’язок людини і природи (Додаток 4). Опишіть негативний 
вплив діяльності людей на природу. Що було б, якби не було... (обго-
ворення за серією фото із зображенням наслідків негативного впливу 
діяльності людей). 

Математична
Поставити цифри на шкалі шаблонів термометра, лінійки, годинника, 
терезів. Що вони позначають? (Додаток 2). Вимірювання величин за 
допомогою приладів.

Природнича

Прилади для досліджень. Гра «Дослідницька лабораторія» (Додаток 1). Ві-
део «Людина – частина живої природи» (Додаток 5). Відео «Прилади, які 
допомагають досліджувати природу» (Додаток 6). Як вести дослідження? 
Складники «Щоденника дослідника».

Технологічна Виготовлення виробів із природних матеріалів «Мій власний винахід».
Громадянська 
та історична

Бесіда «Винаходи людства. Діти-винахідники». 17 січня – Всесвітній день 
дитячих винаходів.

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Бесіда «Як винаходи впливають на життя людини?». Лепбук «Моя лабо-
раторія».
Квест «Як ми використовуємо винаходи?».

Додаток 1 
Прилади для досліджень
Гра «Дослідницька лабораторія»
Порада вчителю:
Створити картки із зображенням приладів для досліджень. 
Завдання:
Обведи прилади, які ти знаєш, синім олівцем, прилади, які тобі невідомі, – червоним, зайві 

предмети – жовтим.

Тиждень 4
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Гра «Що для чого?» 
Завдання: обговоріть у парі призначення приладів. Які дослідження можна робити за до-

помогою них? 
Картка для гри: на ігровому полі розташувати малюнки із зображенням приладів для 

дослідів. Діти по черзі кидають кубик та переміщують фішки, називаючи призначення приладів.

Додаток 2 
Завдання: поставити цифри на шкалі шаблонів термометра, калькулятора, лінійки, годин-

ника, вагів. Що вони позначають?

Додаток 3 
Казка про світ (Джерело: URL http://surl.li/jbpv)
Бесіда:
– Назвіть дійових осіб казки.
– Що є головним у їхньому житті?
– Що відбувалося зі сніжинкою?
– Хто здійснював такі перетворення у її житті?

Учитель/учителька: 
– Ми прослухали казку про мешканців планети Земля, і для них необхідними умовами для 

життя є… (учні продовжують думку).
– Але до живої природи належить ще один персонаж – хлопчик. А його життя залежить 

від цих умов?

http://surl.li/jbpv
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Додаток 4
Прийом «Моя думка»
Слухання й обговорення віршів дітей про охорону Землі:

Вероніка Василенко 
«Як планету зберегти?» –
Запитали діти.
Прибирати, не смітити,
Доглядати і любити.
Обрізати старі гілки,
Не забруднювати ріки.
І Земля, наш спільний дім,
Буде вдячна нам усім.

(Джерело: URL https://www.re-world.org/l/virshi/)

Валерія Данильченко  
Треба берегти планету.
Бо вона наша матінка друга.
Бо вона – це і сонце, і небо,
І травичка, і річечок смуга.
І без неї не буде нічого.
Бо планета – це дім всіх людей.
І вона – це початок усього,
Земля – це цікавий музей.
Вона віддає нам себе,
Щоб ми, люди, могли жити.
Отож нумо діяти, люди,
За золотим правилом всюди.
Як до тебе ставитись будуть,
Так і ти стався до всього.
Це не коштуватиме вам нічого.
Люди, закликаю я вас:
Бережіть планету!

(Джерело: URL https://www.re-world.org/l/virshi/)

Софія Долга 
Природа – це щастя.
Дерева і квіти, ліси, і луги,
І ріки, що сріблом іскряться,
Моря, що шепочуть, і гори міцні,
І свіже повітря – це щастя.
Легенькі хмаринки,
В них вільні птахи, що обрій крилом обіймають.
Тварини у світі, великі й малі,
Всі жити в людей вимагають.
Людино, не кривдь, що створила природа!

Тиждень 4

file:///D:/%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%9a%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%20%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81%d1%83%d1%81%d1%96%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0%20(4)/ 
file:///D:/%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%9a%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%20%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81%d1%83%d1%81%d1%96%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0%20(4)/ 
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А краще турботою її оточи,
Щоб квіти цвіли і трава зеленіла,
Щоб добре було і мені, і тобі.

(Джерело: URL https://www.re-world.org/l/virshi/)
Максим Кулиба 

В мене думка є проста:
Світ врятує доброта.
І коли ми добрі будем,
Ми про війни й бруд забудем.
Діти всі привітні стануть,
Ображати перестануть.
Будуть гарні, наче рай,
Рідне місто й рідний край.
А де радість та краса – там панують чудеса!

(Джерело: URL https://bohorodychyn-school.e-schools.info/m/photoalbum/78867)
Світлана М. 

Чи можеш ти сказати світу: 
Я – господар на Землі?
«Так», – скажеш ти,
Але ж то – ні.
Що робиш ти? Господарюєш?
Ні, навколо себе все руйнуєш.
Ти чисту річку забруднив,
Довкілля нафтою залив,
Рослинка дихати не може,
І їй ніхто не допоможе.
Тварина вже від нас тікає,
Бо жити хоче, а вмирає.
Та з кожним роком вид зникає,
А час тихесенько спливає.
Чи зупинився ти?
Ні, ти все будуєш
Заводи, фабрики купуєш,
Нафту, газ видобуваєш.
Але як гадаєш, чи завжди так буде?
Чи матінка-природа це забуде?
Що знищив, зруйнував – ти відбудуєш?
То ж поміркуй, чи добре ти господарюєш.

(Джерело: URL https://skrinya-znan.webnode.com.ua/products/urok-1-tema-lyudina-
chastina-prirodi-zmini-v-prirodi/)

Додаток 5 
Відео «Людина – частина живої природи» 
(Джерело: URL http://surl.li/iyfp)
Додаток 6 
Відео «Обладнання для ведення дослідів» 
(Джерело: URL http://surl.li/iyhs)

file:///D:/%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%9a%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%20%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81%d1%83%d1%81%d1%96%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0%20(4)/ 
file:///D:/%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%9a%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%20%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81%d1%83%d1%81%d1%96%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0%20(4)/ 
https://skrinya-znan.webnode.com.ua/products/urok-1-tema-lyudina-chastina-prirodi-zmini-v-prirodi/
https://skrinya-znan.webnode.com.ua/products/urok-1-tema-lyudina-chastina-prirodi-zmini-v-prirodi/
http://surl.li/iyfp
http://surl.li/iyhs
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Тиждень 5 (Подорож 3)
Рідна мова, державна мова, мови наших сусідів

Орієнтовні проблемні запитання:
• Навіщо людині потрібна мова? 
• Якими мовами спілкуються наші сусіди?
• Як розмовляють люди, які не чують? 
• Як «спілкуються» рослини і тварини?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Рідна мова. Державна мова. Знайомство з віршами Ф. Пантова «Любіть рід-
ну мову» та Г. Чубач «Українська мова». 
З’єднай назву мови зі словом, яке її означає. Напиши слово «мова» сво-
єю рідною або першою мовою. Як (якими мовами) розмовляють наші 
сусіди? 
Вірш С. Воробкевича «Рідна мова». Малі фольклорні форми: скоромовки, 
прислів’я, приказки про мову. Роль ввічливих слів у спілкуванні. 
Розмаїття мов. Умови безпосереднього спілкування: можливість бачити й 
чути одне одного. Легенда про те, як виникли різні мови «Вавилонське 
стовпотворіння» (Додаток 1). 
Гра «Знайди пару» LearningApps (Додаток 6). Мова жестів. Гра «Хто я?» 
(жестами показати, який предмет чи істота зображені на картці, прикріп-
леній до шапочки).

Математична

Бесіда: Чи є у тебе книги лише з малюнками? Чи можна прочитати таку 
книгу? Скільки таких книг у тебе? Чи є у тебе вдома книги, написані іно-
земними мовами? У зошиті обведи стільки клітинок, скільки маєш удома 
улюблених книг, які написані рідною мовою. 
Вправа «Кола Ейлера Венна / Як спілкуються тварини» (Додаток 2). Скіль-
ки складів у слові «тварини»?

Природнича

Взаємозв’язок людини і природи. Органи чуття, за допомогою яких 
людина пізнає навколишній світ. Гра «Впізнай предмет на дотик».  
Відеотека: «Тварини дикі і свійські», «Як розмовляють тварини» (До-
даток 7). Вправа «Знайди тварину по слідах». Дидактичні ігри: «Який 
одяг носять тварини?», «Вилучи зайве», «Дика чи свійська тварина?» 
(Додаток 3).

Технологічна
Різання паперу ножицями по прямій лінії та по лінії згину. Лінії.  Правила 
розмічання ліній на папері і картоні. Виготовлення предметної аплікації з 
паперу «Будинки для тварин».

Громадянська 
та історична

Атрибути Української держави: державна мова, її роль і значення. Чому 
треба знати державну мову. Повага до української мови, власної рідної 
мови (якщо не збігається з українською), мови близьких сусідів.

Тиждень 5

https://learningapps.org/about.php
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Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Профілактика використання дітьми ненормативної лексики і лайки під 
час спілкування – робота з прислів’ями на с. 7. 
Розповідь-казка «Увага! Погані слова шкодять здоров’ю» і робота з пора-
дами бджілки. 

Бесіда про емоції (позитивні і негативні), їхні зміни в різних ситуаціях та 
вплив на організм. 
Гра «Смайлик» (під час слухання української народної казки «Зи-
мів’я звірів» показувати смайликами емоції з книжечки-смайлика  
(Додаток 4). 
Здоров’я і хвороби. Вправа «Смачна аптечка», «Час перебування їжі у 
шлунку» (Додаток 5). Співпраця у грі, навчальних і життєвих ситуаціях.

Додаток 1 
Легенда «Вавилонське стовпотворіння»
(Джерело: URL https://cutt.ly/QkvRgM1)

Додаток 2 
Вправа «Кола Ейлера Венна» 
Тема «Як спілкуються тварини» 
Діти, заходячи зранку до класу, заповнюють опитування «Я бачив/бачила, як спілкують-

ся тварини» – залежно від відповіді ставлять крапку у частину кола, позначену цифрою 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7.

Учні, які не можуть відповісти на питання, чи спостерігав(-ла), як спілкуються тварини, 
ставлять крапку за межами кіл.

Ще до роботи над числовими даними з кіл варто поставити учням такі запитання:   
Як ви гадаєте, скільки серед наших учнів є дітей, які бачили, як спілкуються тварини? (і т. п.).
Записуйте їхні здогадки на дошці для проведення подальших математичних зіставлень 

та порівнянь.
Використовуючи опитувальник «Кола Венна», проведіть обговорення, підрахунки та по-

рівняння (використовуючи завдання і на перевірку лічби), скільки дітей:
 – бачили, як спілкуються котики?
 – бачили, як спілкуються песики?
 – бачили, як спілкуються інші тваринки (напр.: папуги, горобці, коні…)?
 – бачили, як спілкуються котики та інші тваринки?
 – бачили, як спілкуються песики та інші тваринки?
 – бачили, як спілкуються котики, песики та інші тваринки?
 – ...?

Коло (множина) котиків – 2
Коло (множина) песиків – 3
Коло (множина) інших тварин – 4

Порада для вчителя: 
Використовуючи цеглинки Lego, складіть діаграми 

на визначення числових даних про кількісний склад 
учнів, які знають/розуміють мови: українську, англій-
ську, німецьку тощо.  

3

65 1

7 42

https://cutt.ly/QkvRgM1
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Додаток 3 
Екологічна гра «Знайди тварину по слідах»
(Джерело: URL https://cutt.ly/UkvR0Sj) 

Роздатковий матеріал. Картки 
(Джерело: URL https://www.eviminaltintopu.com/hayvan-ayak-izleri/)  

Дидактичні ігри:
«Який одяг носять тварини?» Картки 
(Джерело: URL https://www.etsy.com/listing/259203015/digital-collage-sheet-animal-skin) 

Гра «Вилучи зайве» (серед поданих малюнків тварин вилучити зайву)
(Джерело: URL https://cutt.ly/vjxv521) 

Гра «Дика чи свійська тварина?» 
(Джерело: URL https://cutt.ly/vjxv521) 

Додаток 4
Відео. Казка «Зимів’я звірів» 
(Джерело: URL https://cutt.ly/vkvTt5U) 

Книжка-смайлик 
(Джерело: URL https://pin.it/6AruXjg)  

Додаток 5 
Вправа «Смачна аптечка»
Завдання: Створіть смачну страву за власним рецептом. Порахуйте найдовший/найко-

ротший час перебування їжі у шлунку.  Які продукти для вас найсмачніші? Які найкорисніші?

Корисні посилання для завантаження плакатів/карток: 
Сайт «Живи активно»: 
https://zhyvyaktyvno.org/blog/vmst-vtamnv-ta-korisnih-rechovin-u-ovochah 
https://zhyvyaktyvno.org/blog/smachna-aptechka 
https://zhyvyaktyvno.org/blog/chas-perebuvannya-zh-u-shlunku.-ovoch-ta-frukti 

Додаток 6 
Гра «Знайди пару». LearningApps: 
(Джерело: URL https://learningapps.org/watch?v=prwdh9kxc20)                      

Додаток 7
Відео «Тварини дикі і свійські»
(Джерело: URL https://cutt.ly/DjxvL1g)

Відео «Як розмовляють тварини» 
(Джерело: URL https://cutt.ly/zjxvVYf)

Тиждень 5

https://cutt.ly/UkvR0Sj 
https://www.eviminaltintopu.com/hayvan-ayak-izleri/
https://www.etsy.com/listing/259203015/digital-collage-sheet-animal-skin
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https://zhyvyaktyvno.org/blog/chas-perebuvannya-zh-u-shlunku.-ovoch-ta-frukti
https://learningapps.org/about.php
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https://cutt.ly/zjxvVYf
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Тиждень 6 (Подорож 4)
Як спілкуватися різними мовами. Вербальна і невербальна комунікації

Орієнтовні проблемні запитання:
• Чия мова найкраща? 
• Як розмовляти без мови?
• Які слова допомагають миритися?
• Навіщо вчити іноземну мову?

Рекомендовані методична та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Знайомство з віршем Н. Красоткіної «Усяка мова цікава». Робота над урив-
ком з поезії С. Цушка.
10 цікавих фактів про українську мову. Якими мовами розмовляють одно-
класники? 
Побажання мовою жестів. Написання слів рідною мовою.

Проєкт «Мови світу». Складання запропонованого словничка дружби.
Відпрацювання у реальних життєвих ситуаціях елементарних діалогів 
мовами сусідів (наприклад, вітання – відповідь або прощання – відпо-
відь, «смачного!» – відповідь, «вибач!» – відповідь, «дякую!» – «будь 
ласка» тощо).

Математична
Рахуємо: скільки мов є у світі; скільки мов є у твоїй  країні, області,  населе-
ному пункті? У якій мові найдовше/найкоротше привітання?
Вправи «Математика навколо тебе» (Додаток 1).

Природнича Сигнали небезпеки і задоволення серед свійських тварин і домашніх улю-
бленців, диких тварин і птахів.

Технологічна
Виготовлення виробів технікою «оригамі»: тварини, птахи (Додаток 2). 
Моделювання, конструювання та виготовлення виробів за схемою та за 
власним задумом. 12 ідей (Додаток 4).

Громадянська 
та історична

Багатомовність навколо нас. Як сприймати тих, кого не знаєш? Повага до 
різних мов і культур світу.  

Обговорення: навіщо треба вчити інші мови? Робота з матеріалом «блок-
нотика».

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Емоції (позитивні і негативні). Стосунки з дітьми своєї та іншої статі. Подо-
рож до країни Дружляндії (Додаток 3).
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Додаток 1 
Вправи «Математика навколо тебе»
З’єднай крапки у зворотному порядку від 26 до 25, від 24 до 23 (і т. д. прописати відповідно 

до схеми).

Вправа «Які слова допомагають миритися?» 
Мозковий штурм: 
1) «Способи комунікації»
2) «Перелік слів/висловів привітань»
3) «Звертання»  
Завдання на лічбу  та розв’язування логічних завдань (наприклад: зашифроване у 

цифрах слово з мозкового штурму і слів до теми) до класних правил, «Кола вибору», «Доло-
ньок дружби»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
д м у и ж а п р б в г о

2 4 8 1 8 3 5 9 6

7 12 10 6 11 6

Тиждень 6
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Математичне завдання до вірша Сергія Цушка  – робота з таблицею
Завдання: Використовуючи інформацію про тваринок із вірша та малюнків, заповни завдання 

у таблиці. Знайди у таблицях клітиночку… та замалюй/познач. Наприклад: кошенятко – нявкає. 

Скільки 
цих тварин цвірчать тьохкає нявкає кумкає мукає

Усіх тварин 
разом

Скільки 
цих тварин сокотять ґелґочуть рохкають гавкають іржуть

Усіх тварин  
разом
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Додаток 2 
Оригамі: тварини, птахи
Зайчик у техніці оригамі 
(Джерело: URL https://novamett.ru/iz-bumagi/zajtsa) 

Пташки у техниці орігамі 
(Джерело: URL https://cutt.ly/vkvYcPc)            

Закладки-тваринки для книжок у техніці оригамі:
(Джерело: URL https://mirmam24.ru/smeshnye-rozhicy-zakladki/) 

Додаток 3
Урок-подорож до країни Дружляндії
(Джерело: URL https://cutt.ly/cjxQphA)

Додаток 4
Моделювання, конструювання та виготовлення виробів за схемою та за влас-

ним задумом. 12 ідей 
(Джерело: URL https://cutt.ly/XjxmVII)

Тиждень 6

https://novamett.ru/iz-bumagi/zajtsa
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Тиждень 7 (Подорож 5)
Мій край – частина України

Орієнтовні проблемні запитання:
• Чим славиться твоє село/місто/селище? 
• Який вигляд має твоє село/місто/селище в різні пори року?
• Як намалювати твоє місто/село/селище/країну за допомогою символів?
• Де розташований твій населений пункт на карті України?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Робота з віршем В. Верховеня «Кольорові міста». Знайомство з поезією про 
рідний край.
Буква як знак звука. Прикрашаємо першу букву власного імені. Алфавіт. 
Дослідження «Як з’явився алфавіт». Малюнок як джерело інформації. 
Малюємо казку або історію про моє місто/селище/село. Велика буква у 
назвах населених пунктів. 

Математична

Порахуй, скільки районів/міст у нашій області, скільки областей  
в Україні.
Дослідження «Десять унікальностей моєї місцевості». Вправа «Знайди де-
сять відмінностей». Складаємо задачі мовою малюнка. Математичні дослі-
дження. Осіння математика. Картки (Додаток 1).

Природнича

Робота з картою України і картою області. 
Дослідження-асоціації «Форма області схожа на...». 
Район, місто, село, у якому я живу. Населені пункти – сусіди. 
Край, де я живу. Його природні особливості. Об’єкти живої і неживої при-
роди.  Спостереження за сезонними змінами у природі. 
Працюємо у «Щоденнику вражень»: малюємо свій населений пункт у різні 
пори року. 
Гра «З якого дерева листочок?» (Додаток 5). 
Робимо лепбук «Сезонні зміни у природі» (Додаток 6).

Технологічна
Вироби, виготовлені з природних матеріалів. Економне використання 
матеріалів. 
Сюжетна аплікація «Краєвиди за моїм вікном» (Додаток 7).

Громадянська 
та історична

Ставлення до рідного краю. Обговорення почуттів та думок, які виника-
ють після читання віршів про рідний край. Край, де я живу. Про що може 
повідомити назва?
Моя країна – Україна. Робота з картою України.   Прапор України. Істори-
ко-культурний регіон України, у якому ми живемо. 

Громадянська 
та історична

Символи України. Пам’ятки культури рідної місцевості. Продовжіть речен-
ня «Моя Україна – це…». Складаємо Віночок народних символів (Додаток 
2).  Урок-подорож «Що таке батьківщина?» (Додаток 3). Анімаційний сері-
ал «Моя країна – Україна» (Додаток 4).

https://cutt.ly/ajcViNX
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Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Повага до себе та інших людей. Стосунки з дітьми своєї та іншої статі. Співп-
раця у грі, навчальних і життєвих ситуаціях. Вчимося цінувати людей, які 
живуть поруч. Гра «Клубочок» (що в нас спільного, чим ми унікальні).

Додаток 1
Математичні дослідження

Завдання для дослідження: Сім унікальностей / чудових місць моєї місцевості (поряд-
кова лічба: перша, друга, десята…). Вчитель/вчителька записує на дошці і виводить рейтинг 
найчастіше згадуваних унікальностей.

Вправа «Знайди десять відмінностей». Запропонуйте учням фотографію тієї самої міс-
цевості (який вигляд вона мала раніше і тепер або ж у різні пори року чи в різний час доби).

Осіння математика». Картки
(Джерело: URL https://cutt.ly/1kvYL6f)
(Джерело: URL https://cutt.ly/bkvYNwd)
  
«Збираємо врожай» 
(Джерело: URL https://cutt.ly/GkvY9Af)

Додаток 2
Віночок народних символів
Складіть віночок і розкажіть про кожен символ. Продемонструвати картки із зображен-

ням соняшника, козака, вишиванки, барвінку, рушника, калини, гопака і т. ін. Скільки симво-
лів у віночку? З якої букви починається кожне слово? Яке слово найдовше? Складіть схему 
з цеглинок Lego. Які з цих символів є у твоїй родині? Який символ можна ще додати?

Додаток 3
Урок-екскурсія Україною «Що таке Батьківщина?»
(Джерело: URL https://cutt.ly/tjcLhMG)  

Додаток 4
Відеотека: анімаційний серіал «Моя країна – Україна» (1–20 серії) 
(Джерело: URL https://cutt.ly/DjcZLNh)  

Додаток 5
Гра «З якого дерева листочок?» 
(Джерело: URL https://cutt.ly/ajcViNX)

Додаток 6
Робимо лепбук «Сезонні зміни у природі»
Завдання: намалювати/наклеїти активності людей та зміни в житті рослин, тварин у відпо-

відну пору року. Обговорити зміни. Виконання виробу за зразком.
(Джерело: URL https://www.bakerross.co.uk/craft-ideas/kids/season-tree-project/)

Додаток 7
Робимо книжку-саморобку «Природа за моїм вікном» 
(Джерело: URL https://cutt.ly/7jcN75v)

Тиждень 7

file:///D:/%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%9a%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%20%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81%d1%83%d1%81%d1%96%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0%20(4)/ 
file:///D:/%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%9a%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%20%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81%d1%83%d1%81%d1%96%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0%20(4)/ 
https://cutt.ly/GkvY9Af
https://cutt.ly/tjcLhMG
https://cutt.ly/DjcZLNh
https://cutt.ly/ajcViNX
https://www.bakerross.co.uk/craft-ideas/kids/season-tree-project/
https://cutt.ly/7jcN75v
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Тиждень 8–9 (Подорож 6)
Вода. Водойми. «Зелені острови» мого населеного пункту

Орієнтовні проблемні запитання:
• Де живе вода? 
• Що таке «зелені острови»?
• Чарівні перетворення природи восени: які вони?
• Чи можна небезпеку біля водойм перетворити у безпеку?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріал

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Вірші про річки. Загадки про водойми. 
Уявлення про діалог як ланцюжок висловлювань. Власний словниковий запас. 
Малюнок як джерело інформації. 
Усне висловлювання.
Стіна слів: 1) бювет, джерело, струмок, фонтан, водойми, озеро, річка, по-
тік, затока, море, океан; 
2) алея, бульвар, вулиця, гай, парк, сад, сквер.  

Математична

Порівняння об’єктів навколишнього світу за довжиною, місткістю (об’є-
мом). Досліджуємо місткість. Вимірювання рідин. Дії додавання і відні-
мання іменованих чисел. Вимірювання місткості за допомогою необхідних 
вимірювальних приладів. Презентація «Літр» (Додатки 5–7).

Природнича

Живі та неживі природні об’єкти.
Сезонні зміни в природі восени. Плодові та неплодові дерева.
Водойми моєї місцевості. Природні та штучні водойми. 
«Зелені острови». Екскурсія по «зелених островах» – парках, скверах, буль-
варах тощо. 
Правила безпечної поведінки під час екскурсії та біля водойм. 
Проведення екологічних акцій на захист довкілля. 

Проєкт «Досліджуємо воду» (Додатки 1–4).
Відео: Річки України (с. 13 або Додаток 8); Чому річки звивисті (с. 12–13 або 
Додаток 8).

Технологічна Вироби, виготовлені з природних матеріалів. 
«Дерево – рослинний символ моєї місцевості»: аплікація способом торцювання.

Громадянська 
та історична

Збереження природи – обов’язок кожного/кожної громадянина/грома-
дянки. Ціннісне ставлення до пам’яток природи, історії і культури краю.

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Гра «Струмочок». Охорона водойм. Можливі загрози з боку людей для 
природи. Вчинки людей та їхні наслідки. 

Безпечна поведінка на екскурсії (Додаток 9). 
Гра «У Країні чистих рук».
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Додаток 1
Проєкт «Досліджуємо воду»
Де живе вода? 
Зразок картки для роботи в групах
(Джерело: URL http://vchudoma.blogspot.com/2019/03/blog-post_81.html)

Додаток 2
Лото «Де живе вода?»
(Джерело: URL http://vchudoma.blogspot.com/2019/03/blog-post_81.html) 
У яких продуктах найбільше води? 
Разом з батьками знайдіть необхідну інформацію.

Додаток 3
Як зробити штучний сніг?
Рецепт простий:
100–150 г дитячої олії (якщо немає дитячої, можна взяти будь-яку рослинну),
500 г картопляного крохмалю.
Все змішуємо.Тільки в процесі змішування олію додавайте 

не відразу всю, а порціями – може знадобитися трохи менше або 
трохи більше від зазначеного обсягу. Перевіряти треба просто на 
дотик: сніг має бути сухим і розсипчастим, але при цьому добре 
ліпитися. Приблизно так само, як і звичайний сніг.

Додаток 4 
Відеотека
Досліди з водою
(Джерело: URL https://pin.it/4U9tHkY)
Мультфільм «Біжи, струмочку»
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=ZoUVmJx9_vI)
Мультфільм «Фіксики. Вода»
(Джерело: URL https://cutt.ly/Xjc88hI)

Додаток 5 
Вимірювання місткості
Як ти думаєш, скільки літрів міститься у кожній посудині? Підпиши малюнки. 

Порівняй. Створи діаграму.

4 л 5 л 3 л 10 л 2 л 1 л

Тиждень 8–9

http://vchudoma.blogspot.com/2019/03/blog-post_81.html
http://vchudoma.blogspot.com/2019/03/blog-post_81.html
https://pin.it/4U9tHkY
https://www.youtube.com/watch?v=ZoUVmJx9_vI
https://cutt.ly/Xjc88hI
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Порахуй
2 таких каструлі містять ______ л води.
Каструля і каністра разом містять ____л води.
Дві таких діжки містять ____ л води.
Місткість каструлі менша за місткість каністри на ____ л.
Місткість діжки більша від місткості каструлі на ____ л.

5 л 15 л 50 л
Додаток 6
Досліджуємо місткість 
(Джерело: URL https://cutt.ly/FjvAqEE) 

Додаток 7
Вимірювання рідин 
(Джерело: URL https://cutt.ly/LjvSqrq)
Презентація «Літр»
(Джерело: URL https://svitppt.com.ua/matematika/litr.html)
Математичні дослідження
• Дай відповідь

 – Скільки ти випиваєш води у день? 
 – Скільки твої дорослі випивають води у день? (заздалегідь поцікавитись). Діти дава-

тимуть відповідь: горнятко, склянку, пляшечку, літр, два літри. Це мірки – ваші мірки 
випитої вами води! Надати дітям інформацію (на екран) про кількість води в організмі 
людини і важливість її поповнення (випереджальне навчання).

Практична діяльність (важливо, щоб до цієї діяльності були залучені кухарі, медсестра). 
 – Провести у їдальні дослідження: скільки під час обіду організм може отримати рідини.
 – Надати дітям:

• тарілки з кількістю води, яка дорівнює кількості першої страви;
• ложки;
• мірні чашки;
• горнятко або склянку, наповнені водою;
• водопоглинальну тканину.

 – Діти мають набирати ложкою воду (рахувати) і переливати у мірну чашку (проаналізу-
вати), а тоді перелити  в літрову банку. Воду з горнятка/склянки теж перелити у мірну 
чашку (проаналізувати), перелити у літрову банку. Провести  порівняння. 

 – На підсумок обговорити,  долучивши до бесіди медсестру, чому важливо їсти перші 
страви і чи варто під час прийому їжі пити воду/напої. 

 – А на завершення всім разом випити склянку чистої води!
Коментар для вчителя: 

 – Запропонуйте учням, щоб вдома з батьками провели вимірювання: Скільки склянок/
горняток води вміщається у літрову банку. Проаналізувати з батьками, чи достатньо 
вони (діти і батьки) випивають на день чистої води (напої не враховувати).

https://cutt.ly/FjvAqEE
https://cutt.ly/LjvSqrq
https://svitppt.com.ua/matematika/litr.html
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Завдання «Зелені острови п’ють воду»
 – Як дерева «п’ють» воду? Здебільшого всмоктують корінням із ґрунту. У пору розвою 

рослини рідина піднімається по стовбуру і гілках до листя, а ними зрештою поступово 
випаровується в довкілля…

 – Найбільше води дерева «п’ють» найтеплішої пори року — влітку, коли природне ви-
паровування найінтенсивніше. Водночас різні їхні види за сприятливих умов довкіл-
ля  потребують неоднакової кількості води. Зокрема, доросла липа «випиває» за добу 
всього 40–50 літрів води, тоді як береза — 60–70 літрів, шовковиця, ясен, яблуня та 
груша — близько 90 літрів. 

 – Тим часом дорослій ялині потрібно аж близько 300 літрів води за добу. Хвойні дерева 
загалом дуже «спраглі». Ось чому й там, де нещадно вирубують ліси, часто стаються 
повені й заболочуються землі.

 – Припустімо, що ці дерева ростуть у твоєму «зеленому острові». Скільки на добу потріб-
но літрів води, щоб ці дерева почувались комфортно?

 – Якими мірками люди зазвичай вимірюють 10 л води?

Побудуй графік 
Пояснення:

 – 10 л води – це одна клітинка.
 – Замалюй стільки клітинок у відповідному стовпчику, скільки випиває дерево за добу.
 – Чи вистачить клітинок, щоб замалювати стовпчик для ялини?
 – Проведіть порівняння.

липа береза шовковиця ясен яблуня груша ялина

Додаток 8
Річки України (Джерело: URL  https://cutt.ly/OiBjL28)
Чому річки звивисті (Джерело: URL https://cutt.ly/JoyrFBE)

Додаток 9
Відео «Безпечна поведінка на екскурсії»
(Джерело: URL http://surl.li/jbfg)

Тиждень 8-9

https://cutt.ly/OiBjL28
https://cutt.ly/JoyrFBE
http://surl.li/jbfg
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Тиждень 10 (Подорож 7) 
Назви довкола мене. Історія назви мого населеного пункту, вулиці

Орієнтовні проблемні запитання: 
• Як назви допомагають людям?
• Що було б, якби зникли назви предметів? 
• Чому твоя вулиця має таку назву?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Робота з текстом «Назви населених пунктів».
Проєкт «Походження назви мого населеного пункту» 
Стіна слів: населений пункт, дорога, шосе, тупик, квартал, провулок, про-
їзд, площа, майдан, проспект. 
Досліджуємо назви міст і вулиць. 
Проєкт «Вулиця майбутнього». Складання усної розповіді про вулицю 
майбутнього. 
Екскурсія до краєзнавчого музею.

Математична

Лічба  за правилами об’єктів навколишнього світу в межах 100. Порядкова 
лічба. Вимірювання довжини предметів або відрізків. Точка, пряма, крива 
та ламана. Відеоурок (Додаток 1). Квест «Мандруємо вулицями міста мрії». 
Складання діаграм назв вулиць (кількість вулиць на честь відомої особисто-
сті, за назвами овочів/фруктів/ягід і т. ін.). Числові лабіринти (Додаток 2).

Природнича

Назви географічних об’єктів, об’єктів живої і неживої природи. 
Спостереження за об’єктами живої і неживої природи. Дослідження-при-
пущення «Що було б, якби зникли назви предметів?». 
Проєкт «ТОП-10 найцікавіших назв вулиць України».

Технологічна Конструювання виробу з деталей конструктора з опорою на схему. 
Створення колективної роботи «Вулиця майбутнього» (Додаток 7).

Громадянська 
та історична

Походження назви населеного пункту. 
Робота з картою населеного пункту. Гра «Шукачі скарбів».

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Правила поведінки у громадських місцях (прогулянки, екскурсії).
Правила пішохідного руху. Безпечна дорога до/зі школи. Відео (Додатки 3–4). 
Лепбук. «Розумію і дотримуюсь правил дорожнього руху» (Додаток 5). 
Гра «Пішоходи» (Додаток 6).

Додаток 1
Точка, пряма, крива та ламана. Відеоурок 
(Джерело: URL http://surl.li/jblg)
Завдання:

 9 Графічний диктант  «Жива клітинка» (практично в одному завданні – точка, 
пряма, лінія)

 9 Кривий Ріг – найдовше місто Європи

http://surl.li/jblg


249

Культура добросусідства

 9 Цікаво: Найдовшою пішохідною вулицею в Україні є вулиця Соборна в Миколаєві. Її 
довжина становить 1 км, розташована на 7 кварталах.

Найдовша вулиця у твоєму населеному пункті – ____________________.

Додаток 2
 9 Складання діаграми назв вулиць (кількість вулиць на честь відомої особистості, 

за назвами овочів/фруктів/ягід і т. ін.). Зразок:

0

2

4

6

8

1

3

5

7

9
10

Вулиці з  іменами 
/прізвищами

Вулиці  
з якостями

Квіткові  
вулиці

Фруктові  
вулиці

Інші

 9 Декілька лабіринтів (намалюй власний), де будуть прямі вулички, криві стежки, 
ламані доріжки на перетині вулиць.

 9 Числові лабіринти 
(Джерело: URL https://childdevelop.com.ua/worksheets/760/)

Додаток 3 
Відео «Безпечна дорога до/зі школи»
(Джерело: URL http://surl.li/jbkm)

Додаток 4 
Мультфільм «Смішарики» 
(Джерело: URL http://surl.li/jbkn)

Додаток 5
Створення лепбука «Розумію і дотримуюсь правил безпеки на дорозі» 
(Джерело: URL http://surl.li/jbmw)

Додаток 6 
Гра «Пішоходи»

 9 Поле для гри
(Джерело: URL https://cutt.ly/OkvAxUX)

Додаток 7 
Вулиці міста моєї мрії. Створення макетів міста. Шаблони будинків: 

 9 Сільські будинки 
(Джерело: URL https://cutt.ly/UkvAR8L)

 9 Міські будинки 
(Джерело: URL https://cutt.ly/qkvAEtq)

 9 Ресторани, магазини, аптеки і т. ін.  
(Джерело: URL https://cutt.ly/9kvAY3D)

Тиждень 10

https://childdevelop.com.ua/worksheets/760/
http://surl.li/jbkm
http://surl.li/jbkn
http://surl.li/jbmw
https://cutt.ly/OkvAxUX
https://cutt.ly/UkvAR8L 
https://cutt.ly/qkvAEtq
https://cutt.ly/9kvAY3D 
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Тиждень 11 (Подорож 8)
Назви довкола мене. Гроші. Секрети гривні

Орієнтовні проблемні запитання: 
• Звідки беруться гроші (як їх друкують і карбують)?  
• Що в давнину використовували люди замість грошей? 
• На що варто заощаджувати гроші?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно-
літературна

Робота з віршем Л. Яковенко «Гроші – це особливий товар».
Мультфільм «Уроки тітоньки Сови. Абетка грошей» (Додаток 2).
Дослідження  «Які є номінали купюр національної валюти України».
Складання розповідей «Гроші на мрію».
Групове заняття «Чарівна скринька» (Додаток 1).
Звуко-буквений аналіз слова «гроші».
Міркування  «Навіщо людям гроші».
Складання висловлень про значення грошей та матеріальних цінностей. 
Робота над прислів’ям «Копійка гривню береже».
Стіна слів: копійка, гривня, монета, купюра, банкнота, номінал (Додаток 6).

Математична

Одиниці вартості — копійка, гривня. Поняття «раніше», «пізніше», «монета», 
«купюра». Міркування «Як пов’язані між собою банкнота і банкомат?» (Додаток 
3),  «Що означають цифри на грошах?».  Обчислення значень виразів. Складан-
ня та розв’язування нерівностей. Розв’язування задач на перевірку решти. Гра 
«Магазин іграшок»  (Додаток 4). Дослідження «Чи завжди, щоб розплатитися 
за покупку, люди користуються грошима?». Гра «Юний кухар» (Додаток 5).

Природнича

Обговорення «Чому потрібно ощадливо використовувати воду, електро-
енергію та тепло вдома і в школі».  Міркування: що означає вислів «кидати 
гроші на вітер»? (Додаток 7). 
Проєкт «Щоб бути багатим, зменшуй витрати» (поради з економії елек-
троенергії, тепла, води від кожної родини).

Технологічна
Моделювання та конструювання з деталей конструктора (приміщення 
банку, скарбничка для  грошей).
Створення колажу «Від гаманця до гаманця» ( як подорожує  гривня).

Громадянська 
та історична

Дослідження «Історія національної грошової валюти», «Кого і що зобра-
жено на  монетах і купюрах України» .

Як держава захищає дітей від насильства. Економічне насильство. 

Перегляд та обговорення мультфільмів: «Як з’явилися гроші» (Додаток 8),
«Уроки тітоньки Сови. Абетка грошей. Що таке гроші» (Додаток 9). 
Всесвітній тиждень грошей (Додаток 10).
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Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Лінгвістична гра «Способи отримання грошей». Дослідження «Секретні 
системи захисту грошей». 
Обговорення «Чи можна брати чуже?».
Обговорення в парах  «Кишенькові гроші: звідки беруться у дітей й чи по-
трібні їм». 

Обговорення «Якими грошима діти можуть розпоряджатися самостійно?». 
Робота з віршем Г. Джемули «Як Андрійко вчився заощаджувати» (Додаток 11). 
Міркування «Навіщо люди купують товари». Мультфільм «Уроки тітоньки 
Сови. Цінні речі» (Додаток 12). 
Робота з віршем Катерини Перелісної «В автобусі» (Додаток 13). Обговорен-
ня «Кого називають зайцем?», «Чи мають за проїзд платити діти, школярі». 
Міркування «Чого не можна купити за гроші?».

Додаток 1
Групове заняття «Чарівна скринька»

 – Запропонуйте відгадати предмет, який міститься в «чарівній скриньці».
Правила: 

 – скриньку не відкриваємо;
 – її можна трясти;
 – кожен учасник ставить одне запитання, на яке можна відповісти «так» чи «ні»;
 – якщо є версії, можна сказати «Це – …».

Примітка. У скриньку покласти монетку.

Додаток 2
Мультфільм «Уроки тітоньки Сови. Абетка грошей» 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=6c4nQUJb-6g)

Додаток 3
Зображення
БАНКОМАТ – БАНКНОТА
(Джерело: URL https://cutt.ly/pkbxejy)
(Джерело: URL https://cutt.ly/qkbxsKH)

Додаток 4
Гра «Магазин іграшок»  
(Джерело: URL https://learningapps.org/display?v=p574620zk20)      

Додаток 5
Гра «Юний кухар» 
(Джерело: URL https://cutt.ly/kjkbcq3)

Мета: гра тренує вміння обирати правильну стратегію покупця. Які продукти обрати першими, 
щоб з них можна було щось зробити? Як добре їх поєднати, якщо щось вже є на руках? Шоколад, 
який діти прагнуть купити одразу, бо він смачний, залишає мало можливостей щось приготувати. 
До того ж шоколадний пиріг — це неможливий варіант, адже на нього не вистачить грошей.

Підготовка: знаходимо або малюємо зображення борошна, цукру, масла, яєць, яблук, 
шоколаду. На картинках пишемо вартість: шоколад — 3 монетки, фрукти та  масло — по 2, 

Тиждень 11

https://www.youtube.com/watch?v=6c4nQUJb-6g
https://cutt.ly/pkbxejy 
https://cutt.ly/qkbxsKH
https://learningapps.org/display?v=p574620zk20
https://cutt.ly/kjkbcq3
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решта — по 1. Зображень кожного продукту має бути стільки ж, скільки гравців. Заготов-
ляємо умовні монетки — кожна дитина матиме по 6 штук. Учасники гри отримують картки 
з рецептами (2 основні та 5 додаткових). Якщо дитина ще не читає, треба намалювати 
склад страви.

Хід гри: ви запросили друзів і хочете почастувати їх. Для шарлотки треба борошно, цу-
кор, яйця, яблука, для шоколадного пирога — шоколад, масло, яйця, борошно. Мета гравців 
— приготувати пиріг. Але є й запасні варіанти.

Три продукти. Із борошна, яєць та яблук можна зробити яблучні оладки, а якщо замість 
яблук шоколад — шоколадні.

Два продукти. З яєць та цукру — безе. З яблук та цукру — печені яблука. З масла та 
шоколаду — шоколадний десерт. Яйця й борошно — несолодкий коржик.

Спочатку діти вивчають рецепти та думають, що вони хочуть придбати. Їх попереджають, 
що магазин скоро завершить роботу.

Учасники гри по черзі купують по одному продукту, міняючи монетки на зображення. Ве-
дучий оголошує, що магазин зачинено, коли на руках хоча б в однієї дитини 4 картки.

Учасники вирішують, що можна приготувати з тих продуктів, які в них є. Перемагає той, 
кому вдалося приготувати страву з найбільшою кількістю інгредієнтів (будь-який пиріг, на дру-
гому місці — будь-які оладки, на третьому — решта страв, але можна зауважити, що найгір-
ший варіант для частування — коржик).

Додаток 6

Стіна слів

К О П І Й К А
Г Р И В Н Я
М О Н Е Т А
К У П Ю Р А

Б А Н К Н О Т А
Б А Н К О М А Т
Н О М І Н А Л
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Додаток 7
Кидати гроші на вітер – марно витрачати. Розтринькувати багатство.
Учитель просить дітей поміркувати і сказати, що означає вислів «кидати гроші на вітер».

Додаток 8
Мультфільм «Як з’явилися гроші»
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=FbIrEEvtRB8) 

Додаток 9
Мультфільм «Уроки тітоньки Сови. Абетка грошей. Що таке гроші» 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=6c4nQUJb-6g)

Додаток 10
Всесвітній тиждень грошей
(Джерело: URL https://cutt.ly/kjNWNy5 ) 

Додаток 11
Як Андрійко вчився заощаджувати

Щоб заходить в Інтернет,
Щось цікаве взнати,
Дуже хочу я планшет.
Та де гроші взяти?
З цим питанням непростим
Я звернувсь до тата.
Відповів мені татусь:
— Треба зачекати.
Річ ця надто дорога,
Будем відкладати. —
Увірвавсь мені терпець:

— Скільки ще чекати?
Від сьогодні я почну
Гроші сам збирати! —
Мама на обід дає —
Все не витрачаю.
От минає кілька днів —
Двадцять гривень маю.
А як гроші завелись,
Стало неспокійно:
Що б таке собі купити? —
Думаю постійно.

Галина Джемула
(Джерело: URL https://jmil.com.ua/2017-5/economika ) 

Додаток 12
Мультфільм «Уроки тітоньки Сови. Цінні речі»
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=SD48T3n8Xic)

Додаток 13
В автобусі

До нашого автобуса метелик залетів,
Нічого не питаючи, на перше місце сів…
Нечемний ти, метелику, недобре так робить!
Як хочеш з нами їхати, то треба заплатить. 

К. Перелісна

(Джерело: URL https://kroxa.org/virshi/transport/v-avtobusi)

Тиждень 11

https://www.youtube.com/watch?v=FbIrEEvtRB8
https://www.youtube.com/watch?v=6c4nQUJb-6g
https://cutt.ly/kjNWNy5
https://jmil.com.ua/2017-5/economika
https://www.youtube.com/watch?v=SD48T3n8Xic
https://kroxa.org/virshi/transport/v-avtobusi
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Тиждень 12 (Подорож 9)
Історія наших імен і прізвищ

Орієнтовні проблемні запитання: 
• Чому тебе так назвали?  
• Чи можна обирати ім’я чи прізвище?
• Що означали прізвища твоїх предків?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно-
літературна

Виконання завдань «З якої казки?», «Як звуть героя/героїню казки?». 
Обговорення: чому герой/героїня казки дістав/дістала таке ім’я? 
Слухання/читання вірменської казки про безіменне малятко. Міркування 
«Навіщо людям імена?».
Складання та розгадування анаграм імен, прізвищ.
Створення стіни слів: ім’я, прізвище, іменини (Додаток 1).

Математична

Дослідження: «Скільки букв і звуків у моєму імені і прізвищі», «У кого з 
однокласників/однокласниць найкоротші, найдовші імена і прізвища», 
«Скільки дітей у класі з однаковими іменами, прізвищами» (робота з 
цеглинками LEGO, складання діаграм). 
Розв’язування задач, в умовах яких зустрічаються імена (наприклад, Світ-
ланка, Маринка та Іринка взяли по 1 кульці в кожну руку. Скільки всього у 
них кульок? (Додаток 2).  

Природнича
Створення лепбуків «Імена та прізвища, що мають походження від назв 
об’єктів природи».
Дослідження «Імена, які походять від явищ природи,  тварин чи рослин».  

Технологічна Виготовлення виробів із пластиліну на площині. Аплікація «Моє ім’я».

Громадянська 
та історична

Дослідження «Імена людей у різних країнах». 
Робота з віршем А. Свашенко «Наталка-питалка». Складання висловлень 
«Історія мого імені» (крісло автора). 
Робота з віршем «Ким наші прадіди були». Дослідження «Прізвища членів 
моєї родини». 
Перегляд мультфільму «Легенди України. Як Клечальниця принесла іме-
на» (Додаток 3).
Право на ім’я. Обговорення «Чи можна змінювати своє ім’я і прізвище».

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Гра «Назви всі імена».
Дослідження «Як правильно звернутися?». 

Гра «Я знаю п’ять імен…». 
Створення календаря «Імена та іменини дітей класної родини» .
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Додаток 1

Стіна слів

І М ’ Я
П Р І З В И Щ Е
І М Е Н И Н И

Додаток 2
Розв’яжи задачу
Діти взяли по 1 кульці в кожну руку. Скільки всього у них кульок? Напиши, як звуть дітей. 

Додаток 3
Мультфільм «Легенди України. Як Клечальниця принесла імена» 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=0YkSRTjHecU)

Додаток 4
Дослідження «Як правильно звернутися?» 
(Джерело: URL https://slovnyk.ua/names.php)

Тиждень 12

https://www.youtube.com/watch?v=0YkSRTjHecU
https://slovnyk.ua/names.php
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Тиждень 13 (Подорож 10)
Вік. Ставлення до батьків і літніх людей

Орієнтовні проблемні запитання: 
• Чому діти мають дослухатися порад дорослих? 
• Чому іноді діти мріють стати дорослими? 
• Чи мріють дорослі стати дітьми?
• Як ввічливо і безпечно спілкуватися із старшими незнайомцями? 
• Чи старіють рослини?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно-
літературна

Робота з віршем Л. Квітка «Бабусині руки». Міркування «Що означає при-
слів’я». Складання та записування прислів’їв про рідних, про ставлення до 
дорослих рідною мовою (робота з батьками). 
Читання вірша М. Підгірянки «Родина» і вірша І. Блажкевич «Чи є в світі 
що світліше?».
Складання висловлень про взаємодопомогу, піклування в родині. 
Створення стіни слів: турбуватися – уболівати, клопотати, дбати, піклуватися.
Створення Дерева Мудрості. Створення стіни слів «Красиві звертання» 
(Додаток 1).
Поняття «старший – більший», «молодший – менший», «однолітки», «ра-
ніше», «пізніше». 

Математична

Розв’язування задач (Додаток 3). 
Що завжди збільшується і ніколи не зменшується? (Вік людини). 
Дослідження «Скільки в класі шестирічок, семирічок» (робота з цеглин-
ками LEGO).

Природнича

Міркування «Чи буває вік у рослин?» (поняття «однорічні рослини», «ба-
гаторічні рослини»), «Чи «старіють» рослини?».
Робота з коміксом «Як ми доглядали рослини» (Додаток 5). Перегляд відео 
«Кімнатні рослини. Догляд за фіалкою».

Технологічна
Вправа «Який колір» (Додаток 4). 
Створення календаря на згадку (Додаток 10).
Планування найпростіших трудових дій (догляд за рослиною) (Додаток 6).

Громадянська 
та історична

Читання/слухання, обговорення казки «Літні люди» та Подільської легенди. 
Обговорення «Якими мають бути взаємини між батьками і дітьми», «Чому 
треба з повагою ставитись до старших».
Робота в групах.  Гра «Розділимо обов’язки» (Додаток 7).
15 червня – День захисту літніх людей (Додаток 8).
1 жовтня – Міжнародний день людей похилого віку (Додаток 9).
Завдання: Разом із своїми однокласниками започаткуй День бабусі та День 
дідуся. Запиши ці дати. Розкажи про ці свята іншим дітям, дорослим.
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Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Міркування «Чому іноді діти мріють стати дорослими?». Дослідження «Чи 
дорослі мріють стати дітьми?».
Читання/слухання оповідання «Ґудзик» (за В. Хомченком). Складання 
висловлень «Що вміють робити руки моєї бабусі». Вправа «Хто навчив?».

Бесіда «Правила спілкування із старшими незнайомцями» (Додаток 2).
Міжнародний день «Дякую»  (Додаток 11). Дослідження «Як слово “ Дякую” 
звучить різними мовами». Створення колажу «Дякую».
Всесвітній день подяки: світові традиції (Додаток 12).

Додаток 1

Стіна слів

УЧИМОСЯ КРАСИВО ЗВЕРТАТИСЯ ДО СВОЇХ РІДНИХ

БАБУСЮ

ДІДУСЮ

МАМО

ТАТКУ

БРАТИКУ

СЕСТРИЦЕ

БАБУНЮ

ДІДУНЕЧКУ

МАТУСЮ

ТАТОЧКУ

БРАТИЧКУ

СЕСТРИЧКО

БАБУСЕЧКО

ДІДУНЮ

МАМОЧКО

ТАТУНЮ

БРАТИКУ ТІТОНЬКО

СЕСТРОНЬКО ДЯДЕЧКУ

БАБУСЕНЬКО

ДІДУСЕНЬКУ

МАТУСЕНЬКО

ТАТУСИКУ

БАБУНЕЧКО

ДІДУСИКУ

Додаток 2 
Матеріали для вчителів/батьків
Чому 15 із 17 дітей підуть з незнайомцем, навіть якщо їм суворо забо-

ронено так робити?
(Джерело: URL https://cutt.ly/nkbbt6T)

Додаток 3
Розв’яжи задачу 
Юрі 5 років. Він на 2 роки молодший за Петра. Скільки років Петру?
Напиши імена хлопчиків.

Тиждень 13

https://cutt.ly/nkbbt6T
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Додаток 4
Вправа «Який колір?»

 – Заздалегідь заготуйте аркуші паперу (за кількістю дітей у класі), на яких написано сло-
во родина. 

РОДИНАРОДИНА 
 – Запитайте дітей, з яким кольором/кольорами у них асоціюється слово родина. 
 – Попросіть розфарбувати напис. 
 – Запитайте охочих, чому саме такий колір/кольори обрали.

Примітка. За домінуванням кольору можна виявити емоційне ставлення дитини до 
родини.

Додаток 5
Робота з коміксом «Як ми доглядали рослини» 
(Джерело: URL https://jmil.com.ua/2016-3/movie)

Додаток 6
Відео «Кімнатні рослини. Догляд за фіалкою» 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=-M4NUjZ3ifk)

Додаток 7
Робота в групах

Гра «Розділимо обов’язки»

 – Заздалегідь підготуйте 2 набори карток: на картках першого набору написані слова, 
які називають обов’язки членів родини: ходить на роботу, заробляє гроші, готує їжу, 
витирає пил, миє посуд, миє підлогу, миє вікна, пилососить килим, пере білизну, пра-
сує одяг, чистить взуття, виносить сміття, оплачує комунальні послуги, приши-
ває ґудзики, поливає квіти, застеляє постіль, доглядає за домашніми тваринами, 
займається дрібним ремонтом у квартирі тощо. (Примітка: таких наборів має бути 4). 
На картках другого набору написані слова, які називають членів родини: мама, тато, 
бабуся, дідусь, донька, син.

 – Картки другої групи розмістіть на дошці.
 – Об’єднайте дітей у 6 груп: мама, тато, бабуся, дідусь, донька, син.
 – Роздайте групам картки з першого набору. 
 – Поясніть групам завдання: потрібно розподілити обов’язки в сім’ї. Кожна дитина по 

черзі вибирає картку, читає назву обов’язку. Після чого обговорюють у групі, чи виконує 
зазвичай цей член  родини таку роботу, і розміщують (або не розміщують) картку на 
дошці біля картки з написом члена сім’ї. У такий спосіб на дошці утворюються шість 
стовпчиків слів – член родини та його обов’язки. 

 – Обговоріть результати роботи груп: 
 – У кого більше обов’язків у родині, у кого – менше? 
 – Чи є серед обов’язків тільки «чоловічі», «жіночі»?

https://jmil.com.ua/2016-3/movie
https://www.youtube.com/watch?v=-M4NUjZ3ifk
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 – Скажіть дітям, що у міцній, дружній родині кожен бере на себе певні обов’язки: заро-
бляє гроші, ходить до магазину за покупками, готує, пере, прибирає, організовує відпо-
чинок. Якщо є необхідність, один член родини приходить на допомогу іншому. Кожен 
прагне допомогти в міру своїх можливостей. 

 – Запитайте дітей: 
 – Чи маєте ви обов’язки в родині і які? 
 – Як часто їх виконуєте і навіщо?
 – Якщо не маєте конкретних обов’язків у родині, то яку роботу хотіли б і могли вико-

нувати?
 – Зосередьте увагу дітей на тому, чому так важливо відповідально ставитися до дору-

ченої справи, якими можуть бути наслідки, що може трапитися, якщо, наприклад, один 
із членів сім’ї забуде чи не захоче виконати свій обов’язок (наприклад, не прибрав 
кімнату – не можна запросити товариша в гості,  не  купив хліба – вся сім’я вечеряє без 
хліба, бо не буде з чого зробити бутерброди до сніданку тощо).

Додаток 8
15 червня – День захисту літніх людей 
(Джерело: URL https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=641)

Додаток 9
1 жовтня – Міжнародний день людей похилого віку 
(Джерело: URL https://cutt.ly/djkY1Ob) 

Додаток 10
Створення календаря на згадку 
(Джерело: URL https://cutt.ly/4kbnhw0)

Додаток 11
Міжнародний день «Дякую» 
(Джерело: URL https://cutt.ly/WjkbwmN)  

Додаток 12
Всесвітній день подяки: світові традиції 
(Джерело: URL http://surl.li/iwmk)

Тиждень 13

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=641
https://cutt.ly/djkY1Ob
https://cutt.ly/4kbnhw0
https://cutt.ly/WjkbwmN
http://surl.li/iwmk
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Тиждень 14 (Подорож 11)
Мій родовід. Звідки родом мої предки

Орієнтовні проблемні запитання: 
• Як широко росте коріння родовідного дерева? 
• Чи може рослина жити без ґрунту? 
• Що є «ґрунтом» для людини?
• Чому деякі родини змінюють своє місце проживання?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно-
літературна

Розгадування загадки: що батьки, бабусі, дідусі передали тобі у спадок від 
народження. 
Вправа «Знайди відповідність». 
Пальчикова гімнастика «Моя сім’я».
Дослідження «Яке число заховалось у слові сім’я? Родина?» (Додаток 1). 
Вправа «Скажи інакше» (родина – сім’я, сімейство, посімейство, домашні, 
фамілія). 
Класна кіностудія. Складаємо сценарій мультфільму «Родина – велика 
сила».
Створення стіни слів: сім’я, родина, покоління, рід, родовідне дерево, ро-
довід (Додаток 9).
Чи можна слова записати за допомогою цифр? (Додаток 2).

Математична

Відгадування ребуса «Родина» (Додаток 3). 
Скільки людей у твоїй сім’ї? Родині? 
Поняття «багато», «мало», «порівну», «близький», «далекий». 
Дослідження «Сім’я – 7Я» (народна етимологія) (мати, батько, дві бабусі, 
два дідусі, дитина). 
Розв’язування задач (Додаток 4).
Робота з календарем. Скільки місяців, днів до Міжнародного дня сім’ї?  
Дня батька? Дня матері? 

Природнича

Обговорення: що є «ґрунтом» для людини? Від чого залежить ширина ко-
ріння родовідного дерева?
Чи може рослина жити без ґрунту? 
Перегляд відео «Ґрунт» (Додаток 5).
Дослідження складу ґрунту (робота із цеглинками LEGO).
Дослідження на подвір’ї школи «Яку будову мають рослини». Чи всі части-
ни рослини ми побачили?  Перегляд відео (Додаток 6).
Яке значення має корінь для рослини?
Етапи розвитку рослин. Перегляд відео «Як ростуть рослини» (Додаток 7).
Вправа «Подяка» (Додаток 8).   Практична робота «Вирощуємо кімнатну 
рослину».

Технологічна Створення аплікації з простих симетричних форм. Портрет мого предка. 
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Громадянська 
та історична

Розкриття понять «теперішнє», «минуле», «майбутнє». Дослідження 
«Звідки родом мої предки». 
Створення карти «Історія моєї родини».

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Читання/слухання вірша «Родина, рід». 

Чому деякі родини змінюють своє місце проживання? Хто такі трудові мі-
гранти (заробітчани), переселенці, біженці?
Як у родині піклуються про здоров’я?
Створення лепбуків «Родовідне дерево». 

Додаток 1

Стіна слів

С І М ’Я
Р О Д И Н А

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4
Розв’яжи задачі
Чотири рідних сестри мають по одному рідному брату. Кожна з них привітала брата з 

днем народження. Скільки братів отримали поздоровлення?
Юрко має двох братиків, одну сестричку, трьох дядьків і чотири тітки, які на свята люблять 

разом чай пити. Скільки дітей у Юркової мами?

Додаток 5
Відео «Ґрунт» 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=ccSx7mnrlpQ)  

Тиждень 14

https://www.youtube.com/watch?v=ccSx7mnrlpQ
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Додаток 6
Відео «Яку будову мають рослини?»
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=NCFhxyUuUw4) 

Додаток 7
Відео «Як ростуть рослини» 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=sPqTsbdL8Ew)

Додаток 8
Вправа «Подяка»
Матеріали: їстівні рослини чи їхні плоди (наприклад, яблука) для кожного учасника.
Процедура. Діти утворюють коло. Вчитель/вчителька запитує дітей: за що ми можемо 

бути вдячні рослинам? (Варіанти відповіді: їжа, житло, книги, тепло в печі, кисень тощо).
Учитель/учителька пропонує учасникам відкусити яблука зі словами подяки: «Дякую тобі, 

яблунько, за цей чудовий плід!»
Обговорення: Що ви відчували, коли дякували яблуньці?
Примітка. Насіння з яблучок можна посадити у горщик із ґрунтом.  

Додаток 9
Стіна слів

ПОКОЛІННЯ
РІД

РОДОВІДНЕ ДЕРЕВО
РОДОВІД

Стіна слів

https://www.youtube.com/watch?v=NCFhxyUuUw4
https://www.youtube.com/watch?v=sPqTsbdL8Ew


263

Культура добросусідства

Тиждень 15 (Подорож 12)
Мої сусіди. Як ми стали сусідами. Національні барви рідного краю

Орієнтовні проблемні запитання: 
• Як люди стають сусідами? 
• Що потрібно робити, щоб мати хороших сусідів?
• Хто наші «сусіди» на планеті Земля? 
• Чи є серед твоїх сусідів відомі люди?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно-
літературна

Створення висловлень про те, як люди стають сусідами.  
Гра «Як назвати жителів». Робота з прислів’ями. 
Спостереження за утворенням слів «сусід – сусідка, сусіди, добросусідство» 
(Додаток 1). 
Вправа «Асоціації». З чим асоціюється слово «добросусідство». 
Скільки у слові голосних, приголосних? Складів? Чим цікаве слово? (утво-
рене з двох слів; має три букви «о» і три букви «с»?).
Гра «Слово заховалось» (із букв слова «добросусідство» скласти нові сло-
ва) (Додаток 2).

Математична

Гра «Числа-сусіди» (Додаток 3). Називаємо компоненти, що є сусідами дії 
додавання, дії віднімання. 
Дослідження:  Скільки будинків-сусідів є у твого будинку? Скільки вулиць 
сусідять із твоєю вулицею? Скільки твоїх однокласників/однокласниць жи-
вуть на сусідніх вулицях, у сусідніх будинках, у сусідніх квартирах?  
Робота з календарем. Скільки днів, місяців до Європейського дня сусідів? 
(Остання п’ятниця травня   –  Європейський день сусідів).

Природнича

Міркування: Чи можуть рослини і тварини бути сусідами і для кого? Дослі-
дження на подвір’ї школи (парку). «Рослини і тварини – сусіди людини». 
Проєкт «Частування для сусідів» (піклування про зимуючих птахів своєї 
місцевості: розвішування годівничок, підгодовування).

Технологічна Виготовлення аплікації з паперу «Мої сусіди».

Громадянська 
та історична

Розгадування анаграм.  Читання/слухання вірша «Різнобарв’я». Скільки 
різних національностей названо у вірші?
Міркування: Чому люди перебувають разом, взаємодіють. 
Бесіда: Важливість рівного і поважного  ставлення до сусідів. Недискримінація.
Проєкт: «Чи є серед твоїх сусідів відомі люди?» або «Видатні українці по-
ряд з нами».

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Читання/слухання вірша «На лужку танцюють діти». Міркування: Чому 
так важливо виявляти повагу, позитивне ставлення до людей – представ-
ників різних культур?  

Тиждень 15
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Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Дослідження «Що допомагає людям бути добрими сусідами». Створення 
колажу «Щоб бути добрими сусідами» (якості добрих сусідів).
Практична робота «Мовленнєвий етикет. Знайомимось із формами звер-
тання, вітання, прощання різних етнічних культур». 
Практична робота «SMS для сусіда».

Додаток 1

С У С І Д
С У С І Д К А
С У С І Д И

Д О Б Р О С У С І Д С Т В О

Стіна слів

Додаток 2 
Вправа
Діти отримують набори карток із зображенням букв слова «добросусідство». Працюючи в 

групах, за допомогою усіх наявних карток складають нові слова (добро, сусід, сусідство, вус, 
сорт, дід, дуб, ріст, рот, суд, …). 

Д О Б Р О С У
С І Д С Т В О

Додаток 3
Гра «Числа-сусіди» 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=g2R13Jfn4K4)

https://www.youtube.com/watch?v=g2R13Jfn4K4
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Тиждень 16–17 (Подорож 19)
Розмаїття культур мого краю. Свята

Орієнтовні проблемні запитання: 
• Хто придумав слово «свято»? 
• Навіщо людям свята?
• Чи святкували наші предки Новий рік? 
• Чому відзначають дні пам’яті?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно-
літературна

Читання/слухання тексту про свята. 
Обговорення: Навіщо людям свята? Які бувають свята? Улюблене свято у 
моїй родині (крісло автора). 
Вправа «Скажи інакше» (свято – празник (діалектне), святкування, фести-
валь (масове), присвяток (невелике), торжество, святки) (Додаток 1). 
Міркування: Що варто зробити напередодні свят, аби порадувати близьких 
людей.

Математична
Робота з календарем. Дослідження: Скільки у році державних свят? Релігійних? 
Поняття «довго», «скоро». 
Що робите, коли якоїсь події треба довго чекати? (як можна прискорити час). 

Природнича

Читання/слухання вірша К. Перелісної «Вгадай, який місяць?» (Додаток 2). 
Робота за картиною Яцека Єрки «Чотири пори року» (Додаток 3). Річний 
календар природи: пори року та їхні ознаки. 
Обговорення: Коли починається новий рік? Чи завжди починався 1 січня? 
Чи святкували наші предки Новий рік? Який символ Нового року? 
Міркування: Яка ялинка краща – жива чи штучна. 

Технологічна

Класна кіностудія. Складаємо сценарій мультфільму «Святкова історія». 
Передчуття свята. Виготовлення орнаментів на прямокутній та круглій 
основах.  
Повторне використання речей та матеріалів.  

Громадянська 
та історична

Вправа «Встанови відповідність». 
Робота з текстом «Найбільші свята». 
Обговорення: Спільне й відмінне в  традиціях святкування релігійних свят 
у різних культурах.
Створення лепбуків «Свято у моїй родині».

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Читання вірша С. Жупанина «На Зелені свята» або М. Хоросницької «Ве-
ликодня гра». 
Дослідження: Як ще називають свято, про яке йдеться у вірші? Що під час 
нього відбувається? 
Обговорення: Відвідуємо свята своїх друзів, однокласників, сусідів: прави-
ла етикету. 

Тиждень 16–17
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Додаток 1

С В Я Т О
С В Я Т К И

П Р А З Н И К
Т О Р Ж Е С Т В О
Ф Е С Т И В А Л Ь
П Р И С В Я Т О К

Стіна слів

Додаток 2
Загадки
(Джерело: URL https://mamabook.com.ua)

Вгадай, який місяць

Ну, хто знає, говори!
І який з них веселіший
Для малої дітвори?
У якому сніжки, санки,
Баба з снігу, крики, сміх?
У якому — завірюха
І мороз щипає всіх?

У якому тепле сонце
Розтоплює весь сніжок?
У якому перші квіти
Кличуть діток у садок?
У якому вишні, сливи
Червоніють на гілках?

У якому спіють груші,
Повно яблук у садках?
У якому дощик сіє,
Жовкне листя і летить?
У якому Нова Радість
В кожній хаті гомонить?

К. Перелісна

Додаток 3
Робота за картиною Яцека Єрки «Чотири пори року» 
(Джерело: URL https://www.wikiart.org/uk/yatsek-ierka/chotiri-pori-roku)

https://mamabook.com.ua
https://www.wikiart.org/uk/yatsek-ierka/chotiri-pori-roku
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Тиждень 18
Я досліджую світ природи і світ людей навколо себе

Орієнтовні проблемні запитання: 
• Наскільки повітря важке? / Як можна зважити повітря?
• Чи можна нагріти повітря? 
• Як працює термометр?
• Як люди використовують повітря для власних потреб?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно-
літературна

Прослуховування казки «Повітря» (Додаток 9). Бесіда по прочитаному 
(Додаток 3, Додаток 4).

Інтерактивний вірш «Сильний вітер» (Додаток 2) .

Перегляд мультфільму «Повітряна куля» («Фіксики») (Додаток 11) та бе-
сіда після перегляду.

Звуко-буквений аналіз слів «термометр» і «градус».

Математична
Ознайомлення з термометром. Визначення температури в класній кімнаті.

Розв’язування задач з іменованими числами (градуси). Використання ша-
блону термометра для розв’язування задач.

Природнича

Дослід «Вдих і видих»; дослід, коли учні дмухають собі на долоньки; спо-
стереження за «деревом класу»; дослід «Хованки із запахами»; дослід «Чи 
має повітря вагу»; дослід «Холодне та тепле повітря» (Додаток 5); руханка 
«Молекули й атоми» (демонстрація частинок холодного і теплого пові-
тря); дослід «Чи повітря чисте?».

Технологічна Виготовлення паперового термометра (Додаток 6, Додаток 10). 
Виготовлення аплікації «Повітряна куля» (Додаток 7, Додаток 12).

Громадянська 
та історична

Робота в групах з роздатковим матеріалом «Що забруднює повітря?» 
( Додаток 8).
Бесіда про те, що можуть зробити учні, щоб зменшити забруднення пові-
тря. 
Перегляд та обговорення відео про проєкт «Компола» (Додаток 13).

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Визначення ролі органів чуття для дослідника (роздатковий матеріал «Що 
допомагає досліднику?» (Додаток 1). 
Руханка «Молекули й атоми». 
Розповідь про правила поведінки у лісі (під час читання казки «Повітря»). 

Тиждень 18
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Додаток 1
Роздатковий матеріал «Що допомагає досліднику?

Очі

Мозок

Вуха

Прилади

Ноги

Руки

Додаток 2
Інтерактивний вірш «Сильний вітер»

Сильний вітер до землі
(Діти нахиляються вправо та вліво)

Гне дерева молоді.
(Діти присідають до підлоги)

А вони ростуть, міцніють,
(Діти повільно встають)

Вгору тягнуться, радіють.
(Діти піднімаються, руки догори, та стають навшпиньки)

Вітер віє нам в лице;
(Діти махають руками у себе перед обличчям)

Захиталось деревце.
(Діти імітують рухи гілок дерев, які гойдає вітер)

Вітерець все тихше, тихше,
(Діти сповільнюють рухи руками)

Деревце все вище, вище!
(Діти піднімають руки догори та стають на носочки)

(Джерело: URL https://cutt.ly/VkbJdRs)

https://cutt.ly/VkbJdRs
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Додаток 3
Схема «Кубик Блума» 

ЧОМУ?

ЯКИМ
СПОСОБОМ?

ЯК
?

ХТО?

ЩО? КО
ЛИ

?

Додаток 4
Вправа «Моє передбачення»

Тиждень 18
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Додаток 5
Схема проведення дослідження «Чи можна нагріти повітря?»

Додаток 6
Шаблон для виготовлення моделі термометра 
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Додаток 7
Шаблон для виготовлення моделі повітряної кулі 

Тиждень 18



272

Культура добросусідства Методичні рекомендації (1 клас)

Додаток 8
Роздатковий матеріал «Що забруднює повітря?» 

Додаток 9
Текст казки «Повітря» 
(Джерело: URL https://sunshine-blues.livejournal.com/155634.html)

Додаток 10
Відеоінструкція «Виготовлення термометра»
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=pexs0CIJvDA)

Додаток 11
Мультфільм «Фіксики. Повітряна куля»
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=3c2Qzrjx0Z8)

Додаток 12
Відеоінструкція «Виготовлення паперової повітряної кулі»
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=mJSLwQtrapI)

Додаток 13
Відео про проєкт «Компола»  
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=khFRvW6h3OI)

https://sunshine-blues.livejournal.com/155634.html
https://www.youtube.com/watch?v=pexs0CIJvDA
https://www.youtube.com/watch?v=3c2Qzrjx0Z8
https://www.youtube.com/watch?v=mJSLwQtrapI
https://www.youtube.com/watch?v=khFRvW6h3OI
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Тиждень 19 (Подорож 17)
Тварини і рослини в різні пори року

Орієнтовні проблемні запитання: 
• Які таємниці «приховує» природа взимку? 
• Як тварини зігріваються взимку?
• Чи легко тваринам знайти їжу взимку? 
• Як ти можеш допомогти природі взимку?

Рекомендовані методична та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно-
літературна

Читання/слухання вірша А. Качана «Крихта хліба». Обговорення:  Чому 
необхідно допомагати тваринам і рослинам? 

Створення колажу «Зміни, які відбуваються в житті рослин і тварин у різні 
пори року».  

Математична
Геометричні фігури, їхні  істотні ознаки. Вправа «Дерево» (Додаток 1). До-
слідження: Яка геометрична фігура заховалась у кроні дерева? Складання 
та розв’язування сюжетних задач  на природоохоронну тематику.

Природнича

Читання/слухання вірша П. Сиченка «Годівниця».

Ідеї для виготовлення годівничок (Додаток 2).

Дослідження: Поведінка тварин узимку (поведінка пташок біля годівнич-
ки; поведінка тварин у сонячний і похмурий дні).   

Технологічна
Вправа «Чарівний клубочок» (Додаток 3). 
Робота з нитками. Виготовлення аплікації «Рослини і тварини», «Я і при-
рода – друзі».

Громадянська 
та історична

Зберігаємо природу і сортуємо сміття. Годівнички з непотребу: як 
можна пристосувати використану тару для підгодовування птахів і 
звірів узимку. 

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Читання/слухання вірша Л. Левченко «Якщо допоможемо». 
Обговорення порад бджілки: Як можна допомогти тваринам  взимку? Без-
печне поводження зі звірами і птахами. 

Додаток 1
Вправа «Дерево»
Мета: виявити настрій учасників групи.

 – Запропонуйте дітям стати у коло, заплющити очі.
 – Попросіть уявити себе якимось деревом; подумати, яке воно, як почувається, який у 

нього настрій і чому. 

Тиждень 19
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 – Запропонуйте охочим розповісти про своє дерево. (Примітка. Якщо дитина каже про 
поганий настрій дерева, запитайте, як можна поліпшити його: полити дерево; обко-
пати; повісити годівничку, щоб прилітали пташки; зробити прикраси тощо).

Додаток 2
Ідеї для виготовлення годівничок 
(Джерело: URL https://www.samotuzhky.com.ua/32688)

Додаток 3
Вправа «Чарівний клубочок»
Мета: показати, що у природі все взаємопов’язане між собою.
Учасники гри сідають у коло. Вчитель/вчителька пропонує, передаючи одне одному клу-

бок вовняних ниток і намотуючи частину нитки на зап’ясті, створити ланцюжок – історію про 
взаємозв’язки у природі. Наприклад, перший(-а) учасник(-ця) називає слово «дерево», дру-
гий(-а) – «на дереві живе білка», третій(-я) – «білка знайшла горішок, який загубила ворона», 
четвертий(-а) – «білка не втримала горішок, і він упав на землю», п’ятий(-а) – «з горішка ви-
росло нове дерево». Історію можна продовжити або розпочати нову. Головне, щоб усі діти 
взяли участь у вправі. 

https://www.samotuzhky.com.ua/32688
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Тиждень 20 (Подорож 15)
Що таке екологія. Взаємозв’язок діяльності людини і природи

Орієнтовні проблемні запитання: 
• Як дії людини впливають на природу? 
• Чому потрібно дбати про природу?
• Як пов’язані тварини і рослини у «вічному колі життя»?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно-
літературна

Розгадування ребусу «Екологія» (Додаток 1). Складання висловлень «Що 
таке екологія». 
Створення стіни слів: екологія, природні ресурси, ощадливо, дбати (До-
даток 2). 
Класна кіностудія. Складаємо сценарій мультика на екологічну тему.

Математична Яке слово довше – «екологія» чи «природа»? Порівняння чисел, величин. 

Природнича

Складання розповідей за малюнками «Вічне коло життя». 
Читання/слухання діалогу короля-лева Муфаси зі своїм сином Сімбою. Об-
говорення.
Складання схем «Взаємозв’язки в природі». Перегляд відеоролика «Я не 
хочу в цьому жити» (Додаток 3).
Створення відеороликів про досвід своєї родини з ощадного використання 
природних ресурсів. 

Технологічна Виготовлення аплікації з використанням ниток (Додаток 4).

Громадянська 
та історична

Складання правил природоохоронної поведінки людини.
Міркування: Що таке «правильна взаємодія» людини і природи? У чому її 
цінність? Перегляд відео «Еко Плюсплюс. Дерева»  (Додаток 5).

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

 Читання/слухання вірша В. Орлова «Лісова квітка». Обговорення: Чому не 
можна зривати квіти?
Екологічна гра «Павутинка-екосистема» (Додаток 8).

Дослідження «Скільки років живе сміття?» (Додаток 6). 
Перегляд мультфільму «Еко Плюсплюс. Екозвички» (Додаток 7). 

Додаток 1
Розгадай ребус

Тиждень 20
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Додаток 2

ЕКОЛОГІЯ
ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

ОЩАДЛИВО
ДБАТИ

Стіна слів

Додаток 3
Відео «Я не хочу в цьому жити» 
(Джерело: URL https://cutt.ly/jkbBq4u)

Додаток 4
Виготовлення аплікації з використанням ниток 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=PEKU05tsFsc)

Додаток 5
Відео «Еко Плюсплюс. Дерева» 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=Kf7FCIKuc28)

Додаток 6
Матеріал для вчителя/вчительки/батьків
Дослідження «Скільки років живе сміття?»

 – Приготуйте на кожну парту сухі листочки, папір (серветки, аркуші із шкільного зошита, 
картон), поліетиленову плівку,  металеву та скляну банки.

 – Попросіть дітей узяти сухий листочок і спробувати його розкришити. Те саме пророби-
ти з папером, плівкою, банками та пляшкою.

 – Попросіть дітей розказати про результат. (Сухий листочок перетворився на легкий 
пил, який тут же рознесе вітер. Серветку теж легко вдалося розкришити. Аркуші більш 
цупкого  паперу тільки пом’ялися, але не перетворилися на пил. А з плівкою, баночка-
ми взагалі нічого не сталося).

 – Запропонуйте дітям намочити у воді всі предмети. 
 – Попросіть дітей розказати, що виходить. Листок намочився і легко рветься, серветку теж 

легко порвати, а ось звичайний папір (а особливо картон) не рветься так легко. Плівка 
ж, металева та скляна банки тільки намокли, але порвати їх або зламати ми не можемо.

 – Скажіть дітям, що так відбувається і в природі: тільки листочки і серветки швидко зог-
ниють і зникнуть. А для того, щоб згнили і зникли папір, поліетиленова плівка, скляна 

https://cutt.ly/jkbBq4u�
https://www.youtube.com/watch?v=PEKU05tsFsc
https://www.youtube.com/watch?v=Kf7FCIKuc28
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та металева банки або пляшка, знадобляться роки. Зокрема, папір розкладається за 
3–4 роки, металева банка іржавіє і розкладається за 6–10 років, поліетиленова плівка 
розкладеться через 60–100 років, а скло буде лежати в землі років 600. 

Наголосіть: якщо сьогодні діти викинуть все це сміття, то через 3–4 роки зогниє папір. 
Коли діти будуть закінчувати школу, поіржавіє і розвалиться залізна банка. Коли стануть ді-
дусями і бабусями, зникне в землі поліетиленовий пакет, а бите скло буде лежати в землі ще 
довгі-довгі роки і лише потім перетвориться на пісок.

Додаток 7
Перегляд мультфільму серії «Еко Плюсплюс. Екозвички»
(Джерело: URL https://cutt.ly/OvkaApo)

Додаток 8
Екологічна гра «Павутинка-екосистема» (авторка І. Грек)
Для гри треба підготувати клубочок ниток, ножиці, малюнки із зображеннями або картки з 

помітними написами за кількістю дітей у класі: базові – Павучок, Сонце, Людина, Вода, Комаха, 
Повітря, Ґрунт, Гусінь, Птах, Рибка, Мишка, Травичка, Дерево, Вовк, Заєць, і додаткові – Змія, 
Жабка, Комар, Горобець, Гриб, Жолудь, Кабан, Дятел, Лисиця, Кріт, Море, Сіль, Ящірка тощо. 
Попросіть дітей стати в коло і рендомно розподіліть малюнки чи картки – діти мають тримати їх 
перед собою, щоб їх могли всі побачити, або можна їх на паперових обручах розташувати на 
лобі. Передайте клубочок павучку – він починає плести павутинку – і попросіть дітей подумати: 
без чого/кого їхній персонаж не може жити (мається на увазі не тільки їжа, а й середовище, де 
живе, від кого залежить, кого потребує у «колі життя», з ким взаємодіє тощо). Наприклад, паву-
чок, розмотуючи, може передати клубочок комасі або повітрю. Відповідно комаха – травичці, 
водичці, повітрю або пташці тощо. У такий спосіб діти передають клубочок одне одному, фор-
муючи в центрі кола павутинку. Запропонуйте, щоб діти коментували, чому віддають клубочок 
наступному персонажу – прояснюють взаємозв’язки в природі. Гру можна продовжувати досить 
довго, адже деякі персонажі (сонце, вода тощо) будуть повторюватися багато разів. Чим довше 
гра – тим більше зв’язків ви виявите. Після того як всіх персонажів охопили ниткою хоча б один 
раз і в центрі кола сформувалася гарна павутинка, гру можна призупинити. 

Потім педагог пропонує дітям уявити собі, що комусь не сподобалися комахи, зокрема 
комарі, бо вони кусаються, поширюють хвороби, заважають спати своїм дзижчанням тощо, і 
люди вирішили винищити їх. Альтернативно можна взяти іншого персонажа, у якого досить 
багато «зв’язків» з іншими, наприклад, люди через виробництво чи мінеральні добрива за-
бруднили водойму – і не можна пити воду тощо. Після цього педагог може ножицями відрізати 
нитку, яку тримає дитина, що грає роль комара (чи води/водойми). Відразу вся павутинка 
«провисне». Якщо не буде чого їсти/пити – загине пташка – відрізати іншу нитку. І діти наочно 
побачать, як через те, що видалили всього одну живу істоту – нехай наймаленьку і не дуже 
приємну, – пропала рівновага і від цього постраждали всі. Педагог може коротко розповісти 
реальні історії про те, як люди іноді бездумно винищували якихось тварин, тому що вони їм за-
важали (наприклад, горобців у Китаї), і що після цього сталося в реальному житті. Важливо не 
тільки наголосити на взаємозв’язках у світі природі, а й провести аналогію зі світом людей: так 
само в людській спільноті не може бути «зайвих» людей – кожна людина, кожна особистість 
цінна і важлива на цій Землі й для всього людства.

Застреження: вправа виконується жваво і досить емоційно, іноді діти дуже вживаються 
в ролі своїх персонажів. Тому перед перерізанням нитки підготуйте дітей до того, що це уявна 
ситуація, і переконайтеся в тому, що дитина, яка грає роль комара або води, емоційно ста-
більна й не буде травмована своїм видаленням з кола.   

Тиждень 20

https://cutt.ly/OvkaApo
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Тиждень 21 (Подорож 16)
Чому треба берегти природу

Орієнтовні проблемні запитання: 
• Чи усі твої дії допомагають природі? 
• Чи може закінчитися вода або повітря на Землі?
• Як можна повторно використовувати матеріали?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно-
літературна

Читання/слухання вірша В. Орлова «Живий буквар». Міркування: Яких 
чеснот нас навчає природа і чому саме їх? Чи кожного може навчити при-
рода?
Вправа «Якого кольору?» (Додаток 1). 
Складання листів-подяк природі (робота в групах).

Математична Перегляд мультфільму «Що на що схоже»  (Додаток 2). Дослідження «Ге-
ометричні фігури в природі».

Природнича

Читання уривка з вірша Б. Лепкого. 
Міркування: Чи може природа хворіти? Чому у хворій природі не можна 
залишатися здоровим?  
Перегляд мультфільму «Пригоди лісових друзів. Охорона природи» (До-
даток 3).

Технологічна Повторне використання рукотворних об’єктів (Додаток 4). 

Громадянська 
та історична

Робота над віршем С. Жупанина «Будемо природу берегти». Скільки ко-
рисних справ для збереження природи назвав герой вірша?
Міркування: Чи може закінчитися вода або повітря на Землі? 
Чи всі мої дії допомагають природі?

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Розглядання малюнка й обговорення: Чому з кожним роком зникає багато 
рослин і тварин.  
Складання правил поведінки в природі за малюнками. 

Вправа «Що буде, якщо ... ?» (Додаток 5).
Створення колажу «Як зберегти природу».

Додаток 1
Вправа «Який колір?»

 – Заздалегідь заготуйте смужки паперу (за кількістю дітей у класі), на яких написано сло-
во «природа». 

П Р И Р О Д А
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 – Запитайте дітей, з яким кольором/кольорами у них асоціюється слово природа. 
 – Попросіть розфарбувати напис. 
 – Запитайте бажаючих, чому саме такий колір/кольори обрали.

Примітка. За домінуванням кольору можна виявити емоційне ставлення дитини до природи.
Разом з дітьми створіть панно1 «Кольори природи».

Додаток 2
Мультфільм «Що на що схоже» 
(Джерело: URL https://cutt.ly/ckbNiqf) 

Додаток 3
Мультфільм «Пригоди лісових друзів. Охорона природи»
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=JZL8EqG7YoI&t=69s) 

Додаток 4
Ідеї для повторного використання різних виробів,  

матеріалів

Додаток 5
Вправа «Що буде, якщо ... ?»
Задайте дітям ситуацію для обговорення, яка б спонукала їх задуматись про наслідки 

безвідповідальності людей, допомогла їм дійти висновку, чому так важливо уважно стави-
тись до довкілля. Запитайте, що буде, якщо одна людина кине під ноги, залишить на природі 
пляшку з-під «коли» чи поліетиленовий пакет? А двоє людей? Троє? А багато людей? 

Запропонуйте дітям переглянути світлини, зроблені в різних куточках світу. (Джерело: 
URL http://kajool-khan.uamodna.com/articles/lyudy-tak-dali-zhyty-ne-mozhna/)

Зверніть увагу дітей на світлини: які зміни у краєвидах, пов’язані з бездумними діями 
людей, відбулися.

Попросіть дітей вийти на вулицю. Поспостерігайте й обговоріть, як впливає життєдіяль-
ність людей на довкілля – позитивно чи негативно. 

Запитайте, чому таким  важливим є уважне ставлення до довкілля.

1 Панно (фр. panneau, від лат. pannus — шматок тканини) — частина поверхні стіни, стелі, дверей, об-
межена рамкою і заповнена живописом, мозаїкою або скульптурним рельєфом. (Джерело: URL https://
cutt.ly/skbB3Ec)

Тиждень 21

https://cutt.ly/ckbNiqf
https://www.youtube.com/watch?v=JZL8EqG7YoI&t=69s
http://kajool-khan.uamodna.com/articles/lyudy-tak-dali-zhyty-ne-mozhna/
https://cutt.ly/skbB3Ec
https://cutt.ly/skbB3Ec
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Тиждень 22 (Подорож 22)
Ремесла та різні види декоративно-ужиткового мистецтва

Орієнтовні проблемні запитання: 
• Як народжуються ремесла? 
• Чим відрізняється один виріб від іншого? 
• Як виріб потрапляє до тебе? 
• Чому важливо відроджувати та зберігати традиційні ремесла свого регіону?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальні діяльності

Мовно-
літературна

Читання/слухання вірша Н. Умерова «Хочу навчитися». Обговорення: 
Скільки професій людей названо у вірші? Які з них тобі знайомі? 
Вправа «Встанови відповідність». 
Роль різних ремесел у житті людей. 
Робота над віршем П. Осадчука «Я навчаюся у тата». Чого навчився/навчи-
лася у рідних? (крісло автора).
Музей народного українського декоративного мистецтва.   Віртуальна екс-
курсія (Додаток 1).

Математична
Перегляд відео «Летючі геометрики» (Додаток 2).  Конструювання знайо-
мих площинних та об’ємних фігур з підручного матеріалу (паперу, картону, 
пластиліну, глини, конструктора тощо)  (Додаток 3).

Природнича

Гра-дослідження «Природні чи штучні?» (Додаток 4). 
Перегляд відео «Це наше і це твоє. Цінні у всьому світі корисні копалини – 
наші!» (Додаток 5). Обговорення: Як корисні копалини пов’язані з ремес-
лами нашого краю?
Бесіда «Природні ресурси нашої місцевості». 
Міркування: Чому важливо ощадно використовувати природні ресурси.

Технологічна

Читання вірша П. Глазового «Як цей майстер зветься?». 
Виготовлення та оздоблення виробів із використанням різних технік: ви-
тинанка, вишивка тощо. 
Перегляд мультфільму «Це наше і це твоє. Унікальний петриківський роз-
пис – наш» (Додаток 6).

Громадянська 
та історична

Міркування: Як вироби потрапляють до людей? Ознайомлення з народ-
ними іграми «Шевчик», «Бондар». Обговорення: Хто такий шевчик? Хто 
такий бондар? Чи існують зараз такі професії людей? 
Робота з текстом про різноманітні ремесла. Робота з прислів’ями. 
Бесіда про важливість відродження та збереження традиційних ремесел 
свого регіону. 

Перегляд мультфільму «Це наше і це твоє. Знана у всьому світі вишивка – 
наша» (Додаток 7).
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Соціальна/
здоров’язбе-
режувальна

Знайомство з поняттям «декоративно-ужиткове мистецтво». Види  деко-
ративно-ужиткового мистецтва.
Перегляд слайд-шоу «Декоративно-ужиткове мистецтво»  (Додаток 8).
Робота  з LEGO. Вправа «Візерунок для вишиванки» (Додаток 9).

Додаток 1
Музей народного українського декоративного мистецтва 
Віртуальна екскурсія 
(Джерело: URL https://cutt.ly/gkbNEbq) 

Додаток 2
Відео «Летючі геометрики»
(Джерело: URL https://cutt.ly/TkbNU48) 

Додаток 3
Конструювання знайомих площинних та об’ємних фігур з підручного матеріалу 

(паперу, картону, пластиліну, глини, конструктора тощо) 
(Джерело: URL https://cutt.ly/FkbNFbl)  

Інформація для вчителя/вчительки/батьків

Навіщо потрібні паперові кубики
Для гри.  Кубики використовуються для різних ігор.
Для навчання.  Кубики активно використовують у навчанні дітей обчислень. Для цього 

виготовляється кілька об’ємних фігур із числами (не менш ніж 2 кубики) й один елемент із 
математичними діями на гранях.

Прикраси до свят. Стандартні гірлянди набридають, тому їм шукають цікаві заміни. 
Кубики з паперу легко прикріпити до основної нитки. Така об’ємна гірлянда буде тішити погля-
ди гостей, а діти будуть у захваті.

Прикраса на ялинку. Кубики можна зробити різних кольорів і в різній техніці, щоб задіяти 
їх як прикраси на ялинку. Заготовки можна намалювати або роздрукувати готові розгортки, 
щоб вийшли барвисті прикраси.

Додаток 4
Гра-дослідження «Природні чи штучні?»
Учитель/учителька просить дітей назвати предмети у своєму будинку, у класі, школі, які 

виготовлено з природних матеріалів, зі штучних матеріалів.

Додаток 5
Відео «Це наше і це твоє. Цінні у всьому світі корисні копалини – наші!»  
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=_mAYiRITVTM) 

Додаток 6
Мультфільм «Це наше і це твоє. Унікальний петриківський розпис – наш»   
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=y5ZBk8ydhmg)  

Тиждень 22

https://cutt.ly/gkbNEbq 
https://cutt.ly/TkbNU48 
https://cutt.ly/FkbNFbl
https://www.youtube.com/watch?v=_mAYiRITVTM 
https://www.youtube.com/watch?v=y5ZBk8ydhmg
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Додаток 7
Мультфільм «Це наше і це твоє. Знана у всьому світі вишивка – наша» 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=OoCECorpbsg)

Додаток 8
Слайд-шоу «Декоративно-ужиткове мистецтво»  
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=HA3Y8l8EEtY)

Додаток 9
Робота  з LEGO. Вправа «Візерунок для вишиванки»

 – Об’єднайте дітей у групи.
 – Роздайте групам аркуші паперу А1.
 – Запропонуйте дітям з конструктора ЛЕГО скласти візерунок для вишиванки.

Примітка. Викладати візерунок можна на смужці тканини (білого чи іншого кольору), на 
білій сорочці чи платті. 

Цікавою буде для дітей вправа «Солодкий візерунок», коли картинки-візерунки виклада-
ють із цукерок. А потім дарують їх учням з іншого класу, шкільним прибиральницям, працівни-
кам шкільної їдальні, медсестрі, охороннику, батькам або бабусі-сусідці/дідусю-сусідові. 

https://www.youtube.com/watch?v=OoCECorpbsg
https://www.youtube.com/watch?v=HA3Y8l8EEtY
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Тиждень 23 (Подорож 13)
Як виникають суперечливі ситуації і як їх вирішувати

Орієнтовні проблемні запитання: 
• Що таке дружба і сварка? 
• Як помиритися з друзями? 
• Що допомагає порозумітися?
• Чи можуть тварини сваритися?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Міркування за малюнком. Робота з віршем Л. Повх: читання, формулюван-
ня поради, придумування кінцівки. 
Малювання дружби і сварки (пояснення, аргументація). 
Читання та пригадування мирилок, пояснення про їхньої ролі. 
Робота з англійським народним віршем «Ключики до сердець» (переклад 
В. Гужви): читання, міркування, обговорення.
Стіна слів: ввічливі слова, мирилки, конфлікт, суперечка, аргумент, почут-
тя, емоції, повага, толерантність, сигнал… 
Вивчення напам’ять мирилок. Які є мирилки в різних культурах? Створен-
ня власних мирилок. 
Формування навички міжкультурного спілкування: перепрошую, проба-
чте, прошу, прошу допомоги… – говоримо різними мовами. 
Створення коротких усних повідомлень (спираючись на власний життє-
вий досвід) щодо вирішення суперечливих питань.  
Робота з притчею «Два горобці» (Додаток 1). Завдання: подивитися на річ/
ситуацію з різних боків (Додаток 2). 
«Коло вибору»: додаємо нові ідеї/пропозиції. 

Математична

Фіксування   настрою на ранковій зустрічі за допомогою смайлів. 
Складання схем і діаграм настрою (Додаток 3). 
Проведення опитування: 1. Чи маєш ти у класі друзів? 2. Чи вирішував(-ла) 
ти суперечки за допомогою «Кола вибору»? 3. Чи використовував(-ла) ти 
коли-небудь мирилки для примирення? (підрахунок і внесення даних у 
діаграму). 

Природнича

Сигнали природи про допомогу: як їх побачити/почути/розпізнати? 
Робота з відео «Сигнал про допомогу (тварини України, які зникають» 
(Додаток 8). Запитання для обговорення: «Як ми (люди) можемо цьому 
зарадити?»
Розповідь про суперечки  у природному середовищі за заданим початком: 
«Я колись бачив(-ла)…». Перегляд/обговорення відеозаписів та фото, які 
демонструють протистояння тварин у дикій природі (Додаток 9). 
Зустріч з експертом на тему «Як діяти в разі загрози від тварин». 
Повторення/пригадування правил безпечної поведінки у довкіллі. 

Тиждень 23
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Технологічна Використання танграму. Створення заданих форм з опорою на обрис си-
луету.

Громадянська 
та історична

Розмірковування: Які  риси характеру має освічена, мудра, культурна лю-
дина і чому? Обговорення класних правил: Чи усі учні дотримуються пра-
вил класу?  Що до цих правил можна ще додати? Що можна вже забрати  
з цього списку? Чому правила потрібні? Чому їх повинен дотримуватись 
кожен учасник класної спільноти? Як розуміти вислів «попри неповтор-
ність кожного, всі люди рівні»? 
Обговорення в колі (кубування): Коли однокласник(-ця) ображений/об-
ражена на мене, я… Коли хтось засмучений, я… У мене хороший настрій, 
коли… Мені радісно, коли… Ввічливі слова допомагають… У конфліктній 
ситуації  я… Якщо моєму/моїй другу/подрузі  сумно, тоді я…

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Завдання: розкажи історію з твого життя про сварку з другом чи подругою. 
Як зазвичай ви миритеся?
Мудрі поради: читання та обговорення.

Робота з віршами В. Орлова «Їжак», «Індик». Розмірковування: Чи зустрі-
чається подібна поведінка в людей? 

Вправа «Диво у дружбі» (Додаток 4). 
Вправа з дослідженням «Усміхнися і помирися...» (Додаток 5). 
Опитувальник про радість та усмішку (Додаток 6). Роздуми «Толерант-
ний – який це?» (Додаток 7).
Розмірковування про цінність ефективної співпраці.

Додаток 1

Два горобці
(Джерело: Історії і притчі для особистісного зростання / Роман Кушнір. – Дрогобич:  

Коло, 2013)

Два горобці сиділи на весняному дереві. Той, що сидів на верхній гілці, задоволено 
воркотів: 

– От подивись, який чудовий яскраво-зелений листочок! 
– Так, листя зараз справді по-весняному чудове і свіже, тільки цей листок брудно-сірий, – 

відповів той, хто сидів гілкою нижче.
– Ти що, не розрізняєш кольорів? Диви, який листок яскравий і зелений.
– Це я не розрізняю? Це ти не розрізняєш! Невже не бачиш, який він сірий. 
– Ти чого мене дратуєш? Якщо не знаєшся на кольорах, то краще помовч!
– Ти чого мене ображаєш? От я тобі зараз покажу, де раки зимують, – і другий горобець 

полетів доводити правоту своїми гороб’ячими кулаками.
Та, піднявшись угору, випадково поглянув на листок  – і справді, він яскраво-зеле-

ний.
– Хм, а й справді, ледь не побилися через листок, який з одного боку зелений, а з друго-

го – сірий, – підсумували разом, – наступного разу, перед тим як сперечатись, потрібно буде 
подивитися з другого боку.
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Додаток 2
Вправа «Подивитися на річ/ситуацію з різних боків» 
Роздайте кожній парі учнів аркуш з цифрою 6, яка з другого боку є цифрою 9. 

 – Що бачиш ти? 
 – А що бачить твій/твоя однокласник/однокласниця? 
 – А якщо аркуш перекрутити? 

Можна підсумувати так: 
 – Якщо ти правий/права, то це не означає,  що я помиляюсь, – спробуй побачити ситу-

ацію з мого боку.

Додаток 3
Завдання
Використовуючи відмітки про настрій, замалюй стільки клітинок, скільки однокласників 

прийшли сьогодні з таким настроєм, який зазначено у низу стовпчика. В одному стовпчику 
замальовуй квадратики одним  кольором. Проаналізуй діаграму ранкового настрою у класі. 
Здійсни підрахунок і впиши числа у нижніх клітинках. 

Коментар для вчителя/вчительки: після заняття, коли діти зафіксують зміну настрою, 
варто зробити ще одну діаграму настрою та проаналізувати, як змінилась діаграма, здійснити 
обговорення, чому змінилась діаграма.

Тиждень 23
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Завдання
Матеріал: кожному учневі рисунок кола.
Завдання: З’єднай відрізками кожну точку перетину на колі з центром круга.
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Бесіда: Тиждень має 7 днів. Круг – це тиждень, а одна частинка – це один день.
Замалюй стільки частинок круга, скільки ти днів на тиждень бажаєш мати гарний настрій. 

Чому важливо мати гарний настрій щодня?

Додаток 4
Заняття «Диво у дружбі»
Бесіда. Дружба творить дива. Ось і у вірші «Дощик» Богдана Чепурка (Джерело: URL 

https://казка.укр/viter-nashoi-zemli.html) подружилися… послухайте і скажіть хто. 

Дощик
Скаче дощик по долині –
Зупинився на стежині…

Із сонечком подружився…
У веселку перелився.

Літній дощик молоденький –
Веселочка веселенька.

Ходять разом по діброві –
Мостять мости кольорові.

Обговорення:
 – Хто подружився у цьому віршику?
 – Яке диво відбулося? 
 – Хто ходить разом по діброві?
 – Що це за мости кольорові вони мостять? Чому мости кольорові?

Додаток 5
Вправа з дослідженням «Усміхнися і помирися»
Необхідні ресурси: дзеркальця, малюнки або світлини з обличчями людей з різними 

усмішками.
Бесіда: 

 – Люди коли бачать веселку, то радіють, усміхаються, їм тоді весело. Пригадайте свій 
настрій, свої емоції, коли ви побачили веселку.

 – Сміх – це реакція організму, під час якої м’язи обличчя мимовільно скорочуються, 
пришвидшується серцебиття. Усмішка виражає різні почуття та настрої. Ми часто по 
усмішці визначаємо стан людини. 

 – Дуже важливо вміти всміхатися, це допомагає доброзичливо ставитися до людей. 
Усмішка покращує настрій. Коли ми всміхаємося, у кров потрапляє спеціальна речови-
на, гормон задоволення, який заспокоює та підвищує настрій. Також у кров потрапля-
ють речовини, які протистоять хворобам. Учені помітили, що життєрадісні люди рідше 
хворіють, а діти, які не сумують, швидше одужують. 

Дослідження:
 – Ану всміхніться мені! А зараз усміхніться одне одному! Тепер візьміть дзеркальця, за-

гляньте у них й усміхніться собі.
 – А тепер відтворіть на обличчі різні відчуття: «я думаю», «я радію», «я обурююсь».

Тиждень 23

https://казка.укр/viter-nashoi-zemli.html
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Обговорення, поради:
 – Коли ви обурені, роздратовані, сердиті, подивіться у дзеркало й усміхніться 

собі – усмішка буде штучною, кривою, і від цього стане справді смішно. Настрій 
покращиться. 

 – А чи буває усмішка різною? (радісною, сумною, ніяковою, нещирою…) Вчитель/вчи-
телька пропонує малюнки з різними усмішками і просить знайти відповідні усмішки. 

 – А які ви знаєте ситуації, коли не можна сміятися? (з чужого горя, з фізичних вад…)

Додаток 6
Опитувальник про радість та усмішку
(робота у двійках; якщо у класі непарна кількість дітей, вчитель/вчителька працює у парі з 

дитиною або об’єднує учнів у трійки)
Матеріали: опитувальник для кожного
1 етап: кожен учень заповнює опитувальник самостійно;
2 етап: об’єднання у двійки, по черзі кожен розповідає про свої відповіді.
Я радію тоді, коли  __________________________________________________
Я люблю, коли сміється  _____________________________________________
Я усміхаюсь, коли  __________________________________________________
Я сьогодні бачив/бачила усмішку на обличчі  ____________________________
Завдяки мені усміхнулась/усміхнувся сьогодні  ___________________________
Обговорення: про емоції і почуття, які під час цієї вправи з’являлись; легше було запису-

вати чи розповідати однокласнику.

Додаток 7
Бесіда «Толерантний – який це?»

 – Чи ви чули це слово? А як розуміти це слово – що воно означає? 
 – Толерантність є тоді, коли є мудрість, взаєморозуміння, чуйність… (Фото нижче. Мож-

на викладати по одній пелюстці й озвучувати/обговорювати). 
 – Отож, щоб бути толерантним, потрібно …
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Дайте почитати батькам
Життєва цінність – толерантність

(Наводиться з незначними змінами за: Т. Фролова. Життєва цінність – толерантність // 
Науково-художній журнал для дітей та юнацтва «Паросток». – 2014. – № 3. – С. 49–51).

Толерантність означає прийняття людини, її способу життя, поведінки, звичаїв, почуттів, 
думок, ідей, вірувань, визнання її свободи і прав…

Толерантність у її розумінні забезпечує мир між людьми та прийняття їх навіть за відсут-
ності любові.

Усі люди мають відмінності: колір шкіри, волосся, інші індивідуальні особливості, можуть 
діяти по-різному, але це не означає, що хтось гірший або кращий. Від народження всі рівні, і 
кожному вистачить місця під сонцем. Ми маємо поважати право кожної людини і несхожість, 
незалежно від статі, расової і національної належності, віку і фізичного стану.

Дуже важливо сприймати людей навколо такими, якими вони є, навіть тоді, коли їхні по-
гляди та уподобання різняться від твоїх. Неможливо оцінювати дії людини з точки зору, що 
вона вчиняє не так, як хотілося.

Люди завжди контактують одне з одним: співпрацюють, разом проводять вільний час, але 
іноді між ними виникають суперечки. Подолати їх допомагають любов, порозуміння, повага, 
співпереживання, компроміс, толерантність.

Формуючи толерантність як рису характеру, ми забезпечуємо успіх у майбутньому влас-
ному житті.

Держави-члени ООН на 28 сесії Генеральної Асамблеї з питань освіти, науки і культури 
у 1995 р. проголосили 16 листопада Міжнародним днем толерантності та закликали людство 
вчитися жити в мирі. Толерантність сприяє встановленню нормальних цивілізованих стосунків 
і стає неперевершеною цінністю у складні часи політичних та воєнних конфліктів. І сьогодні 
наявність толерантності – показник демократії у будь-якій державі. Сильна держава там, де є 
згода між людьми.

Витяг з Декларації принципів толерантності, яка була затверджена на ХХVІІІ сесії
Генеральної конференції ООН 16 листопада 1995 р.

Стаття 1 – Поняття толерантності
1.1 Толерантність означає поважання, сприйняття та розуміння багатого різноманіття 

культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості. Фор-
муванню толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті 
і переконань. Толерантність – це єдність у різноманітті. Це не тільки моральний обов’язок, а 
й політична та правова потреба. Толерантність – це те, що уможливлює досягнення миру,  
сприяє переходу від культури війни до культури миру.

1.2 Толерантність – це не поступка, поблажливість чи потурання. Толерантність – це пе-
редусім активна позиція, що формується на основі визнання універсальних прав та основних 
свобод людини. Толерантність у жодному разі не може бути виправданням посяганню на ці 
основні цінності. Толерантність мають виявляти кожна людина, групи людей та держави.

1.3 Толерантність – це обов’язок сприяти утвердженню прав людини, плюралізму (і зо-
крема культурного плюралізму), демократії та правопорядку. Толерантність – це поняття, що 
означає відмову від догматизму й абсолютизму, утвердження норм, закріплених у міжнарод-
но-правових актах у галузі прав людини.

1.4 Стосовно поважання прав людини виявлення толерантності не означає терпимого 
ставлення до соціальної несправедливості, відмови від своїх або прийняття чужих переко-
нань. Це означає, що кожен може дотримуватися своїх переконань і визнає таке саме право 
за іншими. Це означає визнання того, що люди з природи своєї відрізняються зовнішнім ви-

Тиждень 23
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глядом, становищем, мовою, поведінкою і мають право жити в мирі та зберігати свою інди-
відуальність. Це також означає, що погляди однієї людини не можуть бути нав’язані іншим.

Стаття 4 – Виховання
4.1 Виховання є найефективнішим засобом запобігання виявам нетерпимості. Виховання 

в дусі толерантності починається з прищеплення людям знань про їхні права та свободи з 
метою забезпечити їхню реалізацію та зміцнити прагнення кожного до захисту прав інших.

4.2 Виховання в дусі толерантності слід розглядати як невідкладне завдання; у зв’язку з 
цим необхідно сприяти розробці навчальних методик для формування толерантності на сис-
тематичній і раціональній основі, розкриваючи культурні, соціальні, економічні, політичні та 
релігійні чинники нетерпимості, що призводять до насильства і відчуження. Політика і про-
грами в галузі освіти мають сприяти покращанню взаєморозуміння, зміцненню солідарності і 
толерантності у спілкуванні як між окремими особами, так і між етнічними, соціальними, куль-
турними, релігійними і мовними групами та націями.

4.3 Виховання в дусі толерантності має бути спрямоване на протидію негативним впли-
вам, які викликають страх та відособлюють від інших. Воно має розвивати в молоді здібності 
до незалежного мислення, критичної оцінки та формувати високі моральні критерії.

4.4 Ми заявляємо про свою готовність підтримувати і втілювати в життя програми нау-
кових досліджень у галузі соціальних наук та виховання в дусі толерантності, прав людини 
та ненасильства. Це означає, що слід приділяти особливу увагу питанням підвищення рівня 
педагогічної підготовки, навчальних планів, змісту підручників і занять, удосконалення інших 
навчальних матеріалів, застосовуючи нові освітні технології з метою виховання чуйних і від-
повідальних громадян, відкритих до сприйняття інших культур, здатних цінувати свободу, 
поважати людську гідність та індивідуальність, запобігати конфліктам або розв’язувати їх не-
насильницькими засобами.

(Повний текст дивись: https://don.kyivcity.gov.ua/files/2014/2/10/Deklaracija-tolerantnosti.pdf)

Конфлікт: боротися разом
(Наводиться з незначними змінами за: Т. Фролова. Конфлікт: боротися разом // Науко-

во-художній журнал для дітей та юнацтва «Паросток». – 2013. – № 2. – С. 57–58).
Конфлікти виникли разом з появою людей на планеті і супроводжують нас упродовж усьо-

го життя. Людське оточення насичене емоціями і переживаннями, і кожна особистість реагує в 
різних ситуаціях по-різному, іноді – досить емоційно і не завжди адекватно. Конфлікт – явище, 
яке виникає при зіткненні протилежних поглядів, інтересів, прагнень, мотивів, потреб. Це і 
породжує конфлікти. Конфліктна ситуація – це наявність протилежних позицій, що веде до 
зіткнення сторін. У конфлікті є позитивний потенціал: його конструктивне вирішення може 
привести до розвитку і покращення ситуації, нормалізувати стосунки. Водночас ігнорування 
конфліктної ситуації або її загострення у неконструктивному, насильницькому варіанті може 
призвести до дуже важких і неприємних наслідків. 

Конфлікт є природною частиною нашого буття. Найпоширенішими є міжособистісні, вну-
трішньоособистісні та соціальні конфлікти. 

Пам’ятаєте байку І. Крилова «Лебідь, Рак та Щука»? Конфлікт відбувся тому, що персо-
нажі байки не змогли домовитися… Як вирішимо конфліктну ситуацію, що лежить в основі 
кожного конфлікту, свідчить про те, які ми. 

Найчастіше образи у дитячому колективі є причинами конфліктів. Ми очікуємо від ото-
чення певної поведінки, а очікування не виправдались. Можливо, розповідаємо про події під 
кутом власного бачення, внаслідок чого можуть з’явитися думки, які призводять до образ. 
Образи бувають різні та іноді перетворюються на сварки і, на жаль, бійки. Якщо ми навчи-
мося розрізняти, що було сказано з бажанням образити, а що ненавмисно, просто так (таке 

https://don.kyivcity.gov.ua/files/2014/2/10/Deklaracija-tolerantnosti.pdf
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часто відбувається), буде легше сприймати чиюсь нетактовну поведінку. Якщо образили 
– охолонь: агресія може породити агресію. Подумай, що той, хто ображає, теж може опини-
тися на твоєму місці!

Неконструктивний розвиток конфлікту призводить до неприємних наслідків: стресових ре-
акцій, стану кризи, стану фрустрації, тобто психічного стану, що виражається в характерних 
переживаннях і поведінці, і того, що викликається об’єктивно непереборними (або суб’єктивно 
сприйманими як непереборні) труднощами на шляху до досягнення мети, розбіжності реаль-
ності з очікуваннями суб’єкта. 

Визначаються чотири основні стадії перебігу конфлікту: виникнення конфліктної ситу-
ації, усвідомлення учасниками її наявності, перехід до конфліктної поведінки, вирішення 
самого конфлікту.

Як тільки ми навчаємось розуміти, що відчувають та думають різні люди під час конфлікту, 
буде легше усвідомити їхню поведінку. Хибна думка полягає в тому, що тільки одна сторона 
може мати рацію. У конфлікті хтось з учасників має зробити перший крок для його вирішення. 

Конфлікту протистоїть співпраця – організована спільна діяльність із розподілом обов’яз-
ків всіх учасників, яка спрямована на отримання певного результату. У процесі взаємодії та 
взаємозалежності мобілізуються емоційні та фізичні ресурси членів групи – від обміну думка-
ми до ухвалення рішень.

Будь-яка конфліктна ситуація може мати чотири основні результати:
 – повне або часткове підкорення учасника конфлікту або іншої сторони;
 – компроміс;
 – переривання конфліктних дій;
 – вирішення конфлікту.

Ви задіяні у конфлікті? Його треба вирішити, він не зникне раптово. Ваші дії:
 – зробіть перший крок: розпочніть бесіду про конкретну ситуацію, яка вас не влаштовує; 
 – розкажіть, як ви почуваєтесь у цій ситуації, користуючись словами «я образився»,  

«я злякався», «я відчув», «мені було не дуже приємно», «врахуйте, будь ласка, і 
мою думку»; 

 – уважно, не перебиваючи, вислухайте протилежну сторону; 
 – можна звернутися і до сторонньої людини, щоб розсудила, або до медіатора, який є 

посередником, що допоможе вам дійти згоди; 
 – надайте конкретні пропозиції щодо зміни ситуації, поведінки, стосунків: «Я вас про-

шу…», «Я хотів би …»
Пам’ятайте: частіше для вирішення конфлікту достатньо єдиної щирої усмішки і вибачення!

Додаток 8
Робота з відео: Тварини України, які зникають. Сигнал про допомогу 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=-BJsomFxUrM)

Додаток 9
Відеозаписи протистояння тварин у дикій природі
(Джерело: URL https://cutt.ly/Dknrmbw) 
Знімки протистояння тварин у дикій природі
(Джерело: URL https://cutt.ly/tknrEpd)

Тиждень 23

https://www.youtube.com/watch?v=-BJsomFxUrM
https://cutt.ly/Dknrmbw 
https://cutt.ly/tknrEpd
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Тиждень 24 (Подорож 14)
Вчуся грати в ігри наших бабусь і дідусів. 

Ігри, спрямовані на знайомство і взаємодію

Орієнтовні проблемні запитання: 
• У які ігри грали наші бабусі і дідусі? 
• Які ігри подобаються нам?
• Навіщо потрібні правила гри? 
• Які ігри виникли завдяки тваринам?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно-
літературна

Стіна слів: взаємодія, лапта, бабки (ашики), панас...
Назви свою улюблену гру. Розповідь: ігри, у які грали діти. Читання інфор-
мації про ігри. 
Слово «гра» рідною мовою. 
Читання на написання назв спортивних ігор. 
Вправа «Переплутанка»: завдання – прочитай та з’єднай правильно підпи-
си (назви ігор) з малюнками. Інформація про гру з мотузкою. 
Лічилки: читання, вимовляння нерідною мовою. 
Підсумкова бесіда: Які бувають ігри? Навіщо людям ігри? Навіщо потрібні 
правила гри? Навіщо  дотримуватись правил у грі?   
Вправа-гра: творення нових слів на основі запропонованих.

Математична Значення цифр у записі числа залежно від їхньої позиції. Вимірювання 
довжин відрізків (Додаток 1). 

Природнича

Тематична зустріч із господарем тварини і його улюбленцем.  «Крісло ав-
тора»: розповіді учнів про ігри домашніх улюбленців (із власного досвіду). 
Перегляд та обговорення відео «Поділ тварин за способом живлення. 
Ланцюги живлення» (Додаток 2).  Заняття надворі: постереження/до-
слідження/збирання об’єктів природи, які можна використовувати у 
своїх іграх (камінці, гілочки, сухі плоди тощо).  
Розучування народних ігор: «Баранець», «Бій півнів», «Бузьки», «Вовк і 
гуси», «Котик і мишка»  і т. п.

Технологічна Конструювання і виготовлення за власним задумом ігрового комплекту.

Громадянська 
та історична

Згадування/пригадування з родиною: У яких іграх використовують такі 
предмети…
Завдання: Розпитай у  старших людей про минуле: які ігри любили грати, 
хто вигадував ці ігри? 
Запрошений гість на «Ранковій зустрічі»: іграшки з минулого. Демон-
струє іграшки, пояснює/описує відмінності між дитинством сучасних ді-
тей та в минулому. 
Обговорення перед розучуванням ігор «Баранець», «Бій півнів», «Бузьки», 
«Вовк і гуси», «Котик і мишка» тощо. Запитання до обговорення: «Чому 
потрібно дотримуватися встановлених правил?»  
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Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Генеруємо ідеї: Придумування гри для всього класу.
Домовленості: Конструктивно взаємодіємо в ситуаціях, які можуть виник-
нути під час гри, щоб попередити конфлікт. 
Що таке гідна поведінка під час перемоги і під час поразки у грі. 
Обговорення: Чому важливо брати участь  у рухливих іграх. 
Бесіда: Як безпечно можна грати у рухливі ігри та ігри з предметами. 

Додаток 1
Завдання 1. Графічний диктант «Равлик»

Тиждень 24
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Бесіда
 – Чи твій равлик є доброзичливим? Чи знаєш, де насправді у равлика очі? 
 – Розмалюй його, дай йому кличку і запиши поруч друкованими буквами.
 – Виміряй  відрізки на малюнку і запиши їхню довжину. 

Завдання 2. Виготовлення паперового равлика (вимірювання відрізків)

Додаток 2
Відео «Поділ тварин за способом живлення. Ланцюги живлення»
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=cAU3lCH-guk)  

https://www.youtube.com/watch?v=cAU3lCH-guk
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Тиждень 25–26 (Подорож 20)
Календарний фольклор людей, які живуть у моєму краї

Орієнтовні проблемні запитання:  
• Що таке календарний фольклор? 
• Коли і для  чого співають колядки і щедрівки?
• Як святкували календарні свята у давнину? 
• Які сигнали про зміни в природі ти можеш спостерігати? 
• Як впливає Сонце на зміни в природі?

Рекомендовані методична та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно-
літературна

Стіна слів: календарний фольклор, колядка, щедрівка. Слухання, читання 
та проведення порівнянь колядок та щедрівок, веснянок, хороводних ігор 
різних народів. Пригадування весняних закличок.  
Складання та записування загадок. 
Робота з віршами: Я. Бжехва, «Весняне прибирання»; В. Волос, «Ластівка»; 
М. Чепурна, «Прикмети літа». Записування очікувань від приходу весни, 
прислів’їв, прикмет літа. 
Малює, як уявляє дівчину-Весну, Купайла. 
Підсумкова бесіда: «Мені була цікавою  інформація про колядки, щедрів-
ки, заклички, а саме…» Розповідання/співання/інсценування (з інтона-
цією, тембром та силою голосу)  колядок, щедрівок, закличок, народних 
пісень тощо.

Математична

Завдання з календарем (Додаток 1). 
Складання простих сюжетних задач із витинанками; сніжками;  горішка-
ми тощо. 
Математичні запитання (запис результатів): скільки годин має перша доба 
у році; скільки годин має ця (сьогоднішня) доба; скільки хвилин у першій 
годині року; скільки годин ви сьогодні у школі; скільки хвилин пройшло 
від початку робочого дня/уроку. 
Вправа з годинником «Зустрічаємось о…» (Додаток 2).

Природнича

Читання та  пригадування про прикмети літа: В. Волос, «Ластівка», М. Че-
пурна, «Прикмети літа».

Обговорення  в колі (ранкова зустріч): «Вплив Сонця на зміну пір року». 
Перегляд відео: «Чому на Землі існують пори року» (Додаток 6).
Робота в малих групах, індивідуальна, у парах (Додаток 3). 

Технологічна

Виготовлення пташки з паперу технікою витинанки.

Виготовлення «Календаря пір року» (Додаток 4). Виготовлення виробів 
технікою витинанки до календарних свят, календаря, оформлення вікон / 
класного приміщення відповідно до пори року.

Тиждень 25–26
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Громадянська 
та історична

Завдання на взаємодію: розпитування старших людей про минуле, тради-
ції святкування релігійних та календарних  свят у родині. 
Завдання на знайомство з культурною спадщиною різних народів, а саме з 
фольклором  до календарних та релігійних свят. 

Технологія «Крісло автора»: розповідь про власний досвід участі у 
будь-якому календарному чи релігійному святі (наприклад, святкування 
Великодня, Нового року, Різдва).

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Завдання на розширення уявлення про різноманіття культур і релігій у 
регіоні: читання/слухання фольклорних текстів до календарних та релі-
гійних свят. 
Завдання на розвиток навички міжкультурного спілкування: слухає  тек-
сти нерідною мовою, висловлюється про розуміння тексту.
Водіння хороводів, запропонованих у посібнику КД та інших, наприклад: 
«Зайчик», «Журавель», «Мак»… (Додаток 5). 
Бесіда (підсумкове коло): «Як виявляти повагу до звичаїв інших народів».

Додаток 1
Завдання «Календар»
1. Видрукуваний календар на поточний місяць.
2. Розмалюй червоним олівцем клітиночки з неділею.
3. Розмалюй блакитним олівцем святкові дні.
4. Обведи оранжевим дні, коли ти робитимеш добрі справи.
5. Підкресли дні, коли ти висловиш вдячність людині, якій давно не казав «Дякую».
6. …додайте ідеї…

пн вт ср чт пт сб нд

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

Додаток 2
Вправа з годинником: «Зустрічаємось о…» 
Видрукуваний циферблат годинника для кожного учня.
Учні малюють дві стрілки: велику, яка вказує на 12 год, і маленьку, яка вказує на 13 год. 
Учні рухаються по класу і домовляються з однокласниками про зустріч (достатньо 3–4 

зустрічі).
Наприклад: Олеся з Остапом домовилися зустрітись о 13 год. Остап записує на малень-

кій  стрілці «Олеся», а Олеся – «Остап». Руслан з Мелісою домовились зустрітися о 14 год. 
Руслан записує на маленькій  стрілці «Олеся», що вказує на 14 год, а Меліса – «Руслан» на 
стрілці  14 год. 

Рекомендація: лише одну маленьку стрілку намалювати лінією, інші маленькі стрілки на-
малювати пунктиром/штрихом.
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Учні мають зберігати годинники, і їхні записи можна використовувати як для об’єднання в пари.

Додаток 3
Робота в малих групах (по 4-ро учасників)
Необхідні матеріали: картки з малюнками пір року, написами назв пір року та назв місяців.
Завдання:
1. Розкласти назви місяців та малюнки відповідно до пір року.
2. Використовуючи малюнки, розповісти про ознаки даної пори року.
Індивідуальна робота: Знайди у фольклорних творах ознаки сезонних змін у природі, 

підкресли; та у парах: зіставити власні відповіді з відповідями сусіда по парті.

Додаток 4
Ідеї для виготовлення «Календаря пір року» для класу 
Оформіть календар пір року власноруч виготовленими витинанками. 

ЗимаВеснаЛіто
Осін

ь

Липень

Че
рв

ен
ь

Серпень

Вересень

Жовтень
Листопад Гр

уд
ен

ь
Січень

Лютий

Березень
Квітень

Травень

РІК

Тиждень 25–26
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Додаток 5
Навчальна активність «Зайчик»
(Джерело: URL https://cutt.ly/fkntV8r)

Діти стають у коло, беруться за руки, а між ними — «зайчик». Діти ходять і співають:

Городили зайчика
Тинком, льонком,
Та нікуди зайчику
Та не вискочити,
Та нікуди зайчику
Та не виплигнути.
А в нас ворота
Позамиканії,
Жовтим піском
Позасипанії!

При цьому «зайчик» починає бігати, щоб де-небудь вискочити, а діти стають щільніше, 
щоб не пропустити. Коли вже «зайчик» якось вискочить, тоді всі діти його ловлять. Хто пій-
має — сам став «зайчиком». 

Додаток 6
Відео «Чому на Землі існують пори року» 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=-wM7RMYJlhc)

https://cutt.ly/fkntV8r)
https://www.youtube.com/watch?v=-wM7RMYJlhc
https://www.youtube.com/watch?v=-wM7RMYJlhc
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Тиждень 27–28 (Подорож 21)
Розмаїття страв мешканців мого краю. Вчимося готувати улюблену страву

Орієнтовні проблемні запитання: 
• Для чого ми харчуємося? 
• Яка страва є твоєю улюбленою? 
• Що потрібно для приготування улюбленої страви? 
• Які страви готують представники різних національностей нашого краю?
• Як скласти святкове меню? 
• Як приготувати страву за рецептом?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно-
літературна

Стіна слів: кухня, страва, меню, рецепт.
Читання, пригадування, обговорення, записування інформації про їжу, страви.  
Завдання: «Куштував – подобається». 
Відгадування загадок. 
Завдання: «Я приготую...».  
Колаж: Рецепти  улюблених страв. 
Мозковий штурм: «Українські національні страви».

Математична Проблемне завдання: Ділимо порівно. Вимірюємо та порівнюємо: довжи-
ну, масу, місткість (Додаток 1).

Природнича

Мінілекція: Дикорослі і культурні рослини (Додаток 2). 
Дидактичні ігри: «Впізнай культурні рослини», «Рослини: плоди та насін-
ня», «Дикоросла чи культурна?» (Додаток 3). 
Обговорення під час роботи з рецептами / приготування страви: Які  про-
дукти (за походженням), плоди та насіння у цій страві використовуємо. 
Робота в група (по троє): розкласти овочі, фрукти і гриби і розповісти, що 
про них знаєте. Перегляд/обговорення відео «Отруйні рослини та гриби».     
Робота з відео «Звідки береться олія?» (Додаток 9). 
Практична робота/дослідження «Добування олії з насіння соняшнику» 
(Додаток 4).
Гра «Моя мама використовує олію, коли…» (Додаток 5).
Технологія ЗХН/ЗХД: 1. Я дізнався/дізналася під час дослідів… 2. Під час 
вивчення цієї теми.

Технологічна

Бесіда у колі із запрошеним фахівцем/експертом (шкільний кухар, спеціа-
ліст із батьківської спільноти): Про культуру харчування (можна провести 
заняття у закладі харчування: піцерії, дитячому кафе…). «Виведення»/об-
говорення/пригадування правил поведінки за столом.  
Практична діяльність: 1. Приготування страв у малих групах: «Фруктовий 
салат» (Додаток 6). 
2. Приготування вдома разом із дорослими страви за рецептом (можна ве-
сти відеозапис). 
Практична діяльність (у їдальні): сервірування столу.

Тиждень 27–28
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Громадянська 
та історична

Завдання: національні страви (з’єднання малюнка і назви кухні). Обгово-
рення завдання.
Завдання: Розпитай у батьків та старших людей своєї родини про їхні улю-
блені страви у дитинстві. 
Міркування (Вправа «Мікрофон»): 1. Природа важлива для людини...  
2. Природа людині дає...

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Завдання: «Меню на день народження».  Обговорення порад бджілки 
щодо складання меню для гостей.
Інтерв’ювання дорослих членів родини: Як приготувати мою улюблену 
страву. Робота із запитаннями. Фіксація інформації на малюнку (с. 62). 
Складання розповіді про приготування своєї улюбленої страви.  
Мінілекція: Правила здорового харчування (Додаток 7). 
Міркування: Люди яких професій долучились до того, щоб хліб дійшов до 
нас. Чого важливо  навчатись для опанування майстерності у  професіях? 
Зустріч з експертом (спеціаліст із батьківської спільноти, шкільний ме-
дик…), спілкування на тему «Здоровий спосіб життя». Запитання для об-
говорення: «Як дбати  про власне здоров’я і збереження здоров’я інших 
людей?», «Чому переїдати  шкідливо?», «Заборони на використання пев-
них продуктів (культурні, релігійні, лікарські)».
Виготовлення плаката/пам’ятки (або закладки) «Корисні продукти».   
Мозковий штурм «Місця, де можна харчуватися здорово». 
Дидактична гра «Продовж твердження» (кубування): Я вживаю корисну 
їжу, тому що… Я бережливо ставлюсь до їжі, тому що… Я споживаю продук-
ти своєї місцевості, тому що… Я ощадно використовую воду, тому що... Я, 
перш ніж їсти солодощі, подумаю про… Я п’ю чисту воду, тому що...
Мінілекція «Важливо правильно мити посуд та заощаджувати воду у по-
буті» (Додаток 8).

Додаток 1
Математичні завдання
Завдання 1 
Тато купив 5  пляшок олії: одну оливкову, одну кукурудзяну і з насіння соняшнику – усі 

пляшки поклав до комірки. Олія з насіння соняшнику була у пляшках по 1 л. Одну пляшку олії 
мама відразу взяла, щоб пекти пампухи. Скільки літрів соняшникової  олії ще є у комірці? Чи 
можуть пляшки, що на малюнку, містити однакову кількість олії? Як можна це перевірити?
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Завдання 2
Поділ: порівно, половина, третина, чверть
Робота у групах (по 3-є учнів)
Необхідні матеріали: Можна видати учням малюнки пампушок.
– Уявіть, що ви маєте 4 пампушки (5, 6…). 
Завдання: Розділіть пампушки порівну між усіма учасниками групи.
1. Чи залишились пампушки, які ви не знаєте як поділити?
2. Для поділу пампушок використайте запропоновані схеми.  Яка схема вам підходить? 
3. Яка частина з поділеної пампушки дісталася кожному? 

Завдання 3
Робота з рецептом приготування борщу (випереджальне навчання) 
Інгредієнти на 3,5–4 л води:

 – Яловичина – 600–700 г
 – Буряк – 500 г
 – Картопля – 500 г
 – Морква – 200 г
 – Цибуля – 200 г
 – Помідори – 300 г 
 – Капуста – 300 г
 – Часник – 3–4 зубчики 
 – Лавровий лист – 3–4 шт.
 – Оцет – 1–2 ч. л.
 – Сіль, перець до смаку

Питання:
 – Скільки різновидів овочів потрібно, щоб приготувати борщ за цим рецептом? Поцікався 

у рідних, які овочі вони використовують для приготування борщу?
 – Скільки кілограмів овочів покладуть у борщ, який варитимуть за цим рецептом?
 – Каструлю якої місткості  (на скільки літрів) потрібно взяти на приготування борщу за 

цим рецептом? 
 – Складіть алгоритм закладання продуктів у каструлю (у якій послідовності класти інгре-

дієнти).
 – Чи любиш  борщ ти? Чи допомагаєш його готувати? Як саме ти долучаєшся до приго-

тування борщу? 
 – У скількох країнах світу люблять і шанують український борщ?
 – Проведи розвідку: Скільки коштує український борщ у ресторані столиці України? …у 

вашій шкільній їдальні? …у кафе, яке найближче біля твоєї домівки? Чому така різниця 
у цінах?

Тиждень–27-28
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 – Скільки часу, зусиль, енергії потрібно вкласти для приготування борщу у домашніх умовах? 
 – Як розуміти вислів коли кажуть господині: «Ваш борщ приготовлений з любов’ю і душею!»?
 – У серпні 2019 р. працівники одного інтернет-ресурсу (depo.ua. Тільки Україна) провели 

аналіз вартості продуктів (той самий харчовий набір) для борщу у різних регіонах Укра-
їни. (Джерело: URL https://cutt.ly/tkny938)

 – Чи відрізняються ціни на той самий харчовий набір у різних регіонах України? Проана-
лізуй: скільки грошей  мала мати господиня з собою (у серпні 2019 року), ідучи купувати 
набір продуктів для борщу.

Завдання 4
Так воно є у природі!
1. Доросла зозуля за 1 годину з’їдає 100 гусениць. Скільки гусениць вона може з’їсти за 

пів години, 2 год, 3 год і т. д.? 
2. Щоб поїсти досхочу, леву потрібно 20 кг м’яса. Лев їсть 1 раз у два дні. Скільки йому 

потрібно кілограмів м’яса на 3 дні? …на 4 прийоми їжі? 
3. Верблюд може випити одразу 10 відер води. В одному відрі 10 л. Скільки літрів води 

верблюд може випити за раз?

Додаток 2
Дикорослі та культурні рослини

Культурні чи дикорослі?
(Джерело: URL https://e-kolosok.org/dykorosli-ta-kul-turni-roslyny/)
Рослини, які людина здавна вирощує в саду, на городі, на квітнику, називають культурни-

ми, а ті, що ростуть у дикій природі, – дикорослими. З дикорослих рослин людина поступово 
відібрала для себе ті, що приносили їй користь. З конопель,  кропиви первісні люди навчилися 
плести сітки для ловлі риби, з льону – ткати одяг, із пшениці робили борошно.

Деякі рослини, що у дикій природі були неїстівними, людина перетворила на цінні куль-
турні рослини. Овочі, які ми їмо, вирощують на полях, городах, у садах і теплицях спеціаль-
но для харчування. Серед них є плодові (томат, баклажан, перець, кавун), листові (капуста, 
салат, шпинат), цибулеві (цибуля, часник), коренеплоди (морква, ріпа, редис). До зернових 
належать пшениця, жито, ячмінь, до декоративних – троянда, гладіолус, чорнобривці.

Дикорослі рослини (дику грушу, суницю, кульбабу) ніхто не саджав, за ними не догля-
дають люди. Вони ростуть не лише на луці, у горах, лісі, а й у саду, на городі, на квітнику. 
Серед дикорослих рослин є такі, які люди здавна використовували для лікування. Деякі з них 
(кропива, кульбаба, цикорій) містять більше вітамінів, ніж деякі культурні. З дикорослих трав 
(чебрецю, м’яти, звіробою, суниці, чорниці) можна приготувати чудові духмяні чаї.

Рослини не лише поживна їжа для людей і тварин. З них вироб ляють ліки, натуральні 
тканини, меблі, їх використовують як будівельний та оздоблювальний матеріал.

Наукова казка
Де «прописані» рослини?

Пустунчикові часто дорікали, що він невихований. Але насправді він дуже непосидючий, 
нетерплячий і допитливий. Ось почув десь, що є «культурні» рослини, і фантазує:

– Які це – культурні? Дзвоники? Коли поряд з ними проходиш, дзвоники завжди хитають-
ся, наче вітаються! Дуже чемна рослина! А троянда, акація та кропива – зовсім некультурні. 
Бо колються!

– Ні, Пустунчику, – сказав Розумник. – Рослини розрізняють зовсім не так!

https://cutt.ly/tkny938
https://e-kolosok.org/dykorosli-ta-kul-turni-roslyny/
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– Ти так добре знаєш ознаки вихованості, що хоч колись міг би їх сам виявити! – додала Лапуня.
– То як рослини розрізняти? Кажіть вже! – пхикнув Пустунчик. – Я знаю, що в них є листя, 

стовбур, коріння, квітки… а в деяких – тільки стебло!
– Добре, що знаєш. А помічав, що деякі з них ростуть на городі або в садах? А є такі, що 

живуть у лісі або у полі?
– А ще є ті, що ростуть у горщиках! То й що? Я лимон у горщику вирощував!
– Не перебивай, – обурилася Лапуня. – Ти хочеш слухати чи ні?
– Та хочу. Розповідай… – Пустунчикові хотілося стрибати та говорити самому, але він 

розумів, що так нічого не дізнається про культуру рослин. А було дуже цікаво.
– Дикі рослини – всі ті, які самі ростуть у природі, – сказав Розумник. – Коли людина бере 

якусь дику рослину та починає вирощувати її заради плодів або квітів, рослина змінюється. 
Людина виводить нові сорти, і це вже культурні рослини. Вони ростуть у парку, саду та на 
городі. Скажи, які культурні рослини ти знаєш?

– Яблуні, груші, сливи, черешні, картопля, капуста, огірки, помідори, буряк, морква, гар-
буз! – затараторив Пустунчик.

– Тобі лише б наїстися! – засміялася Лапуня. – А троянди, чорнобривці, айстри, маргарит-
ки, бузок? Усі ці рослини колись були дикими і квітували не так буйно. Але їхні культурні сорти 
такі гарні, що раніше було годі уявити! Порівняй плоди груші-дички і культурної груші, а садові 
величезні ромашки – з польовими!

– А рослини, які ростуть вдома у вазонах, називають кімнатними, – додав Розумник. – 
Дуже багато рослин не можуть рости у дикій природі України і навіть у садку. У нас їм або 
надто спекотно, або надто холодно. Але люди навчилися вирощувати їх вдома, щоб вони 
тішили нас і нагадували про далекі країни!

Цікаво, що навіть овочеві культури можна вирощувати вдома. Хто немає городу, може ви-
рощувати салат, огірки та помідори на балконі. Кімнатним рослинам вистачає ґрунту у горщи-
ку. Наприклад, лимон вдома дуже важко виростити. Але можливо! Потрібен великий горщик, 
добрий ґрунт та знання правильних умов росту.

– А в яких умовах вдома ростуть орхідеї? – спитав Пустунчик.
– У тропічних. Читай Чарівну Книгу Природи та все дізнаєшся. Тільки виростити щось 

екзотичне на зразок бананів дуже складно. Треба дуже багато знати і довго працювати.
– Не хочу! – одразу відступив Пустунчик. – Краще купити банани в крамниці!
Зернята засміялися та почали пригадувати, які рослини можна вирощувати вдома. Чи 

дикі ці рослини, чи культурні?
А ти вмієш розрізняти рослини за місцем їхнього проживання?

Олена Крижановська

ЦІКАВИНКИ
 – Якщо влаштувати змагання, який овоч має найбільше вітаміну С, то переможе перець 

болгарський.
 – У нас на городі ростуть ягоди, які не поміщаються у рот. Це баклажан, помідор, гарбуз. 

Розріжте їх, і ви побачите в м’якоті багато дрібного насіння, так само, як у смородини, 
чорниці та інших ягід.

 – Нещодавно науковці вивели новий сорт помідорів завбільшки з горошину. Смак у них 
такий самий, як у звичайних помідорів, а вітамінів і корисних речовин – більше.

 – Кропива, яка засмічує город, чудово очищає повітря, особливо у містах.
 – Листя і молоді пагони кропиви можна використовувати для салатів, супів, пюре. А щоб 

листя не обпікало язик, його промивають холодною водою, а потім на 2–3 хвилини 
занурюють в окріп.

Тиждень 27–28
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 – Кропива – прядильна рослина. Колись із неї виготовляли вітрила, риболовні сітки, міш-
ки, одяг.

Додаток 3
Гра  «Дикоросла чи культурна?»
Діти стають у коло, беруться за руки. Ви називаєте твердження про рослину, а діти від-

гадують, яка вона – дикоросла чи культурна. Якщо рослина дикоросла, діти піднімають руки 
вгору, а якщо культурна – присідають.

 – Зі стебел бамбука виготовляють меблі.
 – З верби плетуть кошики.
 – З листя суниці заварюють чай.
 – Із соняшника виробляють олію.
 – З яблук варять варення.
 – З помідорів роблять томатний сік.
 – З огірків готують салат.
 – З буряка варять борщ.
 – Кропиву їдять кролі.
 – Із сосни будують хату.
 – З ялини виготовляють скрипки.

Гра  «Впізнай культурні рослини» 
Діти розбирають картки з рослинами. Впізнають і називають культурну рослину, а також 

пояснюють, як її використовують: вживають плоди в їжу чи вирощують заради краси.
Порада: після завершення гри наведіть інші приклади використання рослин: запах грець-

кого горіха відганяє комарів і мух; кущі смородини – це і живий паркан, і смачні ягоди; усі 
рослини дають кисень для дихання; липа, конюшина, гречка – медоносні рослини.

Додаток 4
Практична робота. Добування олії із насіння соняшнику 

Олійні культури
(Джерело: URL https://cutt.ly/hknuH6b)
Серед культурних рослин, які вирощує людина заради корисних плодів та насіння, важ-

ливе місце посідають олійні культури. До олійних належать сільськогосподарські рослини, з 
плодів та насіння яких одержують олію для харчових і технічних потреб. Серед олійних роз-
різняють культури, які вирощують суто для виробництва олії (соняшник, рицина, ріпак, кун-
жут, гірчиця, рижій, льон олійний, мак, сафлор). і рослини, з яких олію отримують як побічний 
продукт у процесі переробки. До них належать прядильно-олійні (бавовник, льон-довгунець, 
коноплі) та білково-олійні (соя, арахіс).

Рослинні олії незамінні в раціоні людини. Їх використовують як харчовий продукт у нату-
ральному вигляді, а також для виготовлення маргарину, у консервній і кондитерській промис-
ловостях. До харчових олій, що можуть похизуватися своїми смаковими якостями, належать 
кунжутова (сезамова) та арахісова олії. Їх використовують у їжу, а також для виготовлення 
вищих сортів маргарину, у кондитерській, консервній, рибній промисловостях.

Найпопулярнішою харчовою олією в Україні є соняшникова. Цю олію використовують як 
продукт харчування в натуральному вигляді. Вона багата на вітаміни А, D, Е, К. Її використо-
вують у кулінарії, для виготовлення хлібних та кондитерських виробів. Соняшникова олія є 
основним компонентом маргарину. В останні роки у харчовій промисловості великої попу-
лярності набуває ріпакова олія. Менш поширеними в Україні є лляна та майже зовсім забута 

https://cutt.ly/hknuH6b
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конопляна олії. Корисних харчових рослинних олій є надзвичайно багато, як і способів їхнього 
використання людиною, які не обмежу ються лише її гастрономічними вподобаннями.

Соняшникове насіння у помірній кількості корисне для дітей. У ньому є фосфор, вітамін 
D і кальцій – це будівельний матеріал для кісткової тканини і зубів. Водночас цей продукт 
калорійніший, ніж шоколад, тістечка і жирне м’ясо. Гарбузове насіння корисніше для дітей, ніж 
соняшникове. Та особливо корисне щойно очищене насіння.

Наукова казка
Сонячна квітка

Лапуня поралася у квітнику, Розумник мав із хвилини на хвилину принести лопату. Напри-
кінці серпня квітник мав веселий і барвистий вигляд. Цвіли білі, рожеві, бузкові, червоні айстри. 
Набубнявіли чорнобривці – ось-ось зацвітуть. Ромашки глипали жовтими очима, струнко стояли 
попід парканом флокси. Але Лапуня переймалася найвищою серед рослин – соняхом. Усе літо 
сонячна квітка прикрашала квітник, а тепер готова була поділитися смачними плодами.

Після цвітіння зелена частина кошика вже робилася коричневою, але ще не повністю 
висохла. Отже, збирати насіння було ще рано, і Лапуня загортала суцвіття у паперовий пакет.

Підбіг Пустунчик і здивувався:
– Ти чого у таку спеку соняшник замотуєш? Він що, застудився?
– Та ні, він здоровий. Я захищаю насіння від птахів, білок і шкідників. А ще воно має під-

сохнути на сонці, тоді буде смачніше.
– Ото ще морока! А в мене цього насіння… – Пустунчик вивернув з кишені цілу жменю 

соняшникового насіння і почав лузати його. – Я лузаю його з ранку до вечора!
– Що ти, Пустунчику, воно ж брудне! Гарантую, що там повно мікробів і яєць глистів! А 

зубна емаль? Ти сточиш собі зуби!
– На чому це Пустунчик зуби з’їв? – підхопив розмову Розумник. – А, насіння… І справді, 

зіпсуєш зуби. Чистити треба руками. А їсти корисніше не смажене чи солене насіння, а сире, 
добре просушене на сонці. Тоді вітаміни зберігаються.

– Переїдати таких смаколиків не варто – насіння містить дуже багато жирів. І цю дрібнотку 
краще їсти вдома, Пустунчику. Поглянь, як ти насмітив на стежці!

Пустунчик розгубився:
– Та я що… Та я приберу… Хіба я не розумію…
– Ось і добре! З нового врожаю я дам тобі декілька живих насінин. Ти посадиш їх…
Пустунчик вихопив лопату в Розумника.
– І воно проросте? І виросте такий великий сонях?
– Авжеж! Але садити будемо навесні. А зараз розпуш, будь ласка, землю, якщо вже ти 

схопився за лопату…
Зернята засміялися. Разом працювати було весело.

Дарія Біда

Дослідницьке завдання: Вичави олію.
Матеріали: декілька насінин соняшника, насіння гарбуза (краще несмажене), білий папір 

(клаптики 8×8 см).
Діяльність:
1. Поклади насінину на середину клаптика паперу.
2. Склади папір навпіл, накривши насінину.
3. Притисни насінину лінійкою.
4. Розгорни папір.
5. Розглянь пляму на папері. Яка у неї форма? На що вона схожа? Чи є запах? Чи є колір?

Тиждень 27–28
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6. Повтори дослід з насіниною, попередньо подрібнивши її. Порівняй розміри плям.
7. Повтори дослід, взявши декілька насінин. Порівняй розміри плям.
8. Повтори дослід із гарбузовим насінням.
Висновок: з насіння соняшника і гарбуза можна добути запашну олію. Що більше насін-

ня, то більше олії (більша пляма). З подрібненого насіння олії більше.
Порада: дайте можливість дітям провести дослід 4–5 разів. Влаштуйте змагання: чия 

пляма більша, той добув більше олії. Підкресліть, що гарбузова і лляна олії дуже корисні для 
дітей і дорослих.

Демонстрація  «Олія буває різна!»
Покажіть дітям насіння льону, гарбуза, соняшнику, гірчиці; оливки, арахіс, соєві боби, за-

родки кукурудзи, а вони мають вгадати, якій рослині воно належить. Підкажіть, з якої саме 
частини рослини добувають олію, а діти називають цю олію:

Олія З чого виготовляють
Соняшникова З насіння соняшнику
Лляна З насіння льону
Гарбузова З насіння гарбуза
Гірчична З насіння гірчиці
Оливкова З плодів оливок
Арахісова З плодів арахісу
Кукурудзяна Із зародків кукурудзи
Соєва З бобів сої

Порада: можна замінити реальне насіння і плоди на фото чи відеоряд.

Додаток 5
Гра «Моя мама використовує олію, коли…» 
(Джерело: URL https://cutt.ly/3knieDy)
Діти сідають у коло і по черзі звертаються до сусіда праворуч: «Моя мама використовує 

олію, коли…» Варіанти відповіді: варить борщ, пече деруни, смажить картоплю, робить 
салат з помідорів, консервує перець. 

Гра закінчується, коли пройшли один чи декілька разів по колу або коли дитина не може 
назвати новий варіант відповіді.

Додаток 6
Приготування фруктового салату
Фруктовий салат – це не просто корисний десерт, а ще й смачний, ситний сніданок, 

обідній десерт або легка вечеря.  
Інгредієнти для приготування фруктового салату:

 – Ківі – 2 штуки
 – Яблуко – 1 штука
 – Банан – 1штука
 – Апельсин –1 штука
 – Вершки (жирність 10%) – 100 мл 

https://cutt.ly/3knieDy
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Інвентар:
 – Обробна дошка
 – Ніж
 – Миска
 – Креманки

Приготування фруктового салату.
Крок 1: Підготуємо інгредієнти
Для початку необхідно добре промити всі фрукти під холодною проточною водою, потім 

осушити.  Очистіть   банан від шкірки, видаліть зайві волокна, потім очистіть ківі, апельсин і 
яблуко. 

Крок 2:  Нарізаємо фрукти
Тепер наріжте банан, яблуко і ківі на середні кубики.  Апельсин розділіть на часточки, 

а потім наріжте  на невеликі шматочки.  Тепер всі фрукти змішайте в одній глибокій мисці, 
заправте вершками.  

Крок 3: Подаємо фруктовий салат. Розкладіть салат,  як прикрасу можна використати  
якусь ягідку. 

Поради:
 – Такий салатик можна також заправити йогуртом, кефіром або подавати спільно з куль-

ками морозива.  
 – Як прикрасу  можна також використовувати горіхи, тертий шоколад. 
 – Інгредієнти можна також замінювати. 

Додаток 7
Правила здорового харчування
Від того, як організоване наше харчування, залежить  наше здоров’я. Правильне харчу-

вання протягом усього життя просто необхідне! 
Принципи правильного харчування:
1. Частота. Одне з головних правил правильного харчування – необхідність їсти кілька разів 

на день – бажано не менш ніж 3–5 разів, але в маленьких пропорціях і в той самий час.
2. Різноманітність. Харчування має бути різноманітним і не надто екстравагантним. 

Людському організму для нормального функціонування потрібна величезна кількість 
органічних і мінеральних речовин.

3. Поступовість. Відразу відмовитися від звичного харчування складно, тому включайте 
«здорові» продукти у свій раціон поступово. 

4. Енергетичний баланс. Їжа має поповнювати наші енергетичні втрати, і система жив-
лення має це враховувати.

5. Сніданок обов’язковий. Він має бути повноцінним і різноманітним. 
6. Харчуйтеся за графіком. До школи можна взяти пшеничний хлібець, батончик з 

мюслями, суміш сухофруктів з горіхами, яблуко, морквину або шматочок сиру. Все це 
допоможе протриматися до обіду в гарному настрої. 

7. Розбавляйте раціон. Під час обіду і вечері споживайте  супи. Вони сприяють кращому 
травленню і не перевантажують шлунок.  Пийте сік, чай, молоко, мінеральну воду 
без газу. А ось будь-яку газовану воду забудьте, вона  негативно впливає на шлун-
ково-кишковий тракт.

8. Солодке не означає корисне. Любителям солодкого порадимо не зловживати торта-
ми і тістечками з кремом, великою кількістю шоколаду. Корисний, наприклад, свіжий 
сир із фруктами або ягодами, мармелад, мед.  Краще з’їсти  яблуко, апельсин або 
банан між прийомами їжі або за пів години перед їжею.

Тиждень 27–28
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9. Фрукти й овочі необхідні. Це одна з основ правильного харчування. Вони обов’яз-
ково мають бути присутніми у  раціоні. У них містяться необхідні нашому орга-
нізму харчові волокна і вітаміни. Нестача фруктів у раціоні може стати причиною 
спраги (доводитися багато пити, підвищується навантаження на серце і нирки) і 
зумовити необхідність уживати «аптечні вітаміни», які значно відрізняються від 
природних аналогів. 

Ідеї для виготовлення плаката/пам’ятки (або закладки) 
«Корисні продукти»

Вітаміни вживати – хвороб не знати.
Немає вітамінів – немає життя.
Овочі та фрукти – корисні продукти.
Овочі та фрукти – вітамінні продукти.

Додаток 8
Заощаджуємо воду в побуті! 
(Джерело: URL https://cutt.ly/VvjdmQv)

Економне використання води — це не тільки турбота про сімейний бюджет, а й дбайливе 
ставлення до природи.

На перший погляд може здатися, що в загальній сумі щомісячних комунальних платежів 
оплата за воду не така велика, як плата за електрику або газ. Але в перерахунку на рік гроші, 
які доведеться викласти за воду, будуть чималими. А тепер уявіть, що, дотримуючись деяких 
нескладних правил, цю суму можна зменшити у 2—3 рази.

Прості правила ефективної економії води у побуті:
1. Вчасно усувайте усі несправності сантехніки, відремонтуйте або замініть всі крани, 

з яких тече вода. Коли з крана капає, то втрачається до 24 л води на добу (720 л на 
місяць), а якщо тече струмком — 144 л на добу (тобто до 4000 л води на місяць).

2. Не забувайте щільно закривати кран.
3. Користуйтеся душем замість ванни. На 5-хвилинний душ потрібно до 50 л води. А 

щоб наповнити ванну — до 200 л.
4. Не використовуйте проточної води під час миття посуду. Це значно збільшує витрати 

води та мийних засобів. Закриваючи кран між обполіскуванням посуду, ви значно 
знизите витрати води.

5. Використовуйте насадки-розпилювачі на кранах — це допоможе скоротити спожи-
вання води.

6. Закривайте кран, коли чистите зуби. Щоб прополоскати рота, використовуйте воду зі 
склянки. Це може заощадити до 45 л води.

7. Користуйтеся двома режимами зливу для бачка унітаза. Якщо така система не пе-
редбачена, наповніть 2-літрову пластикову пляшку водою та помістіть у бачок. Цей 
«пристрій» дасть змогу заощадити до 20 л чистої води на день.

8. Не мийте овочі та фрукти під проточною водою. Замість цього скористайтеся мис-
кою. Щоб наповнити велику миску, знадобиться до 3 л води, а при проточному митті 
щохвилини втрачається до 15 л води.

9. Не розморожуйте продукти під струменем води.
10. Максимально використовуйте сучасну побутову техніку та сантехнічні пристрої. Руч-

не прання білизни більш витратне, аніж за допомогою пральної машини. Те ж можна 

https://cutt.ly/VvjdmQv
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сказати й про посудомийну машину: вона економить до 2/3 води, яка витрачається під 
час ручного миття посуду.

Ці правила будуть корисними як дорослим, так і дітям, яких з дитинства важливо вчити 
піклуватися про планету.

Поради, як правильно мити посуд
(Дивись докладніше за: URL https://cutt.ly/6vjfrk6)
Науковці пояснили, як правильно займатись миттям брудного посуду, щоб не нашкодити 

здоров’ю.
Майже кожного дня люди займаються цією справою – миють посуд. Однак навіть така 

буденна річ має свої правила, щоб не шкодити ні здоров’ю, ні загальному самопочуттю. 
Спеціалісти розповіли про найпопулярніші помилки, яких припускаються у побуті.Передусім 
варто уважно стежити за тим, у якій позиції проходить цей процес, адже через неправильну 
позу можуть виникати серйозні проблеми з хребтом. Зазвичай люди стоять біля мийки, ледь 
нахилившись убік та витягнувши руки, але це з часом може викликати неприємні відчуття 
між лопатками. Тому медики розповіли, що можна поставити поряд стілець і стати на нього 
однією ногою.

Також популярною помилкою є надмірне використання різних засобів для миття. В ідеалі 
найкраще комбінувати воду з содою чи лимонною кислотою або гірчицею. Це дає змогу не 
перейматись тим, що в організм може потрапити засіб для миття.

Не варто забувати і про губки, які є ідеальним місцем для збільшення кількості бак-
терій. Їх варто міняти щотижня. А от саму мийку варто щодня чистити, адже там теж 
зберігаються залишки їжі та мікроби. Якщо ж у вас є посудомийна машина, то краще не 
класти до неї посуд чи дощечки з дерева. А загалом увесь посуд після миття варто насухо 
витирати чистим рушником.

Додаток 9
Відео «Звідки береться олія?» 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=Oec-Jym5_rA)

Тиждень 27–28

https://cutt.ly/6vjfrk6
https://www.youtube.com/watch?v=Oec-Jym5_rA


310

Культура добросусідства Методичні рекомендації (1 клас)

Тиждень 29–30 (Подорож 18)
Одяг. Національне вбрання. Мода

Орієнтовні проблемні запитання:
• Для чого людині потрібен одяг?
• Про що «розповідає» одяг (національний, старовинний, чоловічий, жіночий, дитячий, 

професійний)?
• Який одяг вважають екологічним? 
• Як доглядати за одягом/взуттям?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно-
літературна

Стіна слів: народ, культура, одяг, костюм, національне вбрання, крайка, 
чільце, мода, пам’ятка,...
Читання/слухання текстів про одяг. 
Народна мудрість: читання та розмірковування. Завдання: з’єднай стрілочкою 
питання з відповіддю. Робота із загадками. Записування назв деталей одягу.
Складання «ментальної карти» (робота в малих групах) «Призначення одягу». 
Опис за малюнком «Національні костюми найпоширеніших спільнот у 
регіоні».  
Висловлення власної думку про почуті/переглянуті прості медіатексти: 
світлини, відеоролики (Додаток 3).

Математична

«Ательє»: вимірювання/порівняння частин тіла  (інструменти для вимі-
рювання: метр кравця/кравчині, лінійка). Опитувальник: 1. Чи є у тебе на-
ціональний костюм? 2. Чи любиш ти розглядати людей, коли вони одягне-
ні в національний костюм? 3. Чи ти б хотів(-ла) приміряти костюм іншого 
народу? 4. Чи вважаєш ти, що етноодяг це модно? (зведення даних опиту-
вальника, аналізування, порівняння...).
Здійснення справжніх покупок. Шкільний ярмарок або купівля стрічок 
для віночка, чільця, пояса, крайки, виготовлення квітки.

Природнича

Робота з календарем (на ранковій зустрічі). Обговорення на тему «Взаємо-
зв’язок між порою року і погодою». Одяг та взуття відповідно до сезону. 
Дослідження «Натуральні і штучні тканини».  
Мінілекція «З чого виготовляють  натуральні тканини?».
Перегляд/обговорення відеоматеріалу: Ткацтво (Додаток 4).   

Технологічна Виготовлення виробів зі стрічок (Додаток 1). Мінілекція: правила догляду за 
одягом і взуттям. Необхідність систематичного догляду за одягом та взуттям.

Громадянська 
та історична

Завдання: 
1. З’ясуй, чи збереглось у твоїх близьких яке-небудь національне вбрання. 
2. Намалюй головні убори, які носили твої бабусі і дідусі. 
3. Розглянь малюнки у кольоровій вкладці, розфарбуй національне вбран-

ня. Назви елементи костюмів, які ти знаєш.
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Громадянська 
та історична

4. Розглянь на обкладинці зошита зображення дітей у національних ко-
стюмах – які культури вони представляють?

5. Перегляд відеороликів проєкту «Спадок» про українське жіноче націо-
нальне вбрання різних областей України (Додаток 3).

Завдання: Як ти вважаєш, чи кожен може мати свої вподобання щодо одягу? 
Перегляд відео/малюнків/світлин та обговорення відмінностей між одя-
гом  сучасних дітей та в минулому.

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Міркування: хто переплів нитки у тканині. 
Розповідь: В уніформі я бачив… Представники яких професій носять уні-
форму? Навіщо вона потрібна?
Демонстрація етноодягу. Розповіді про етноодяг, який колись носили 
предки дитини або який заведений у її спільноті у наш час. Розпитування 
інших про етноодяг. 
Обговорення етнокультурних відмінностей. Запитання до обговорення 
«Чому важливо поважати чужу власність?, «Що означає бути модним?» 
Інтерактивна лекція «Екологічний одяг» (Додаток 2). 
Вправа «Знайди аргумент» (робота в групах; теми для обговорення: «Еко-
логічний одяг – це модно!», «Українське – це модно!», «Етноодяг – це мод-
но!», «Рідне – це модно!», «Бути здоровим – це модно!»).

Додаток 1
Ідеї для першокласників: найпростіші вироби зі стрічок

Додаток 2 
Екоодяг
(Джерело: URL https://cutt.ly/VvjxA4O)
Тема екології стала однією з ключових світових проблем. Все, що пов’язано з дбайливим 

ставленням до природи й людини, увійшло в моду. Це здоровий спосіб життя, правильне 
харчування, позитивне мислення, зниження споживання неорганічних речовин і матеріалів.

Так з’явилося поняття «екологічний», тобто такий, який не завдає шкоди навколишньому 
середовищу. Екологічний будинок, бізнес, продукти, транспорт. А тепер і екологічний одяг. 

Тиждень 29–30

https://cutt.ly/VvjxA4O
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Екологічний одяг та його особливості
Що це за одяг: екологічний і за змістом, і за складом.
Речі можна віднести до цієї категорії, якщо при виготовленні дотримано один або кілька 

таких принципів:
 – етичне ставлення до тварин. Вбивати звірів, птахів чи комах заради нарядів – злочин. Сьо-

годні це розуміє дедалі більше людей. Екологічний одяг виключає використання хутра, на-
туральної шкіри, деяких видів шовку, слонової кістки, китового вуса і мохеру (всі ці матеріа-
ли отримують шляхом винищення тварин або зміни природних умов їхнього проживання);

 – дбайливе використання природних ресурсів. Приміром, на «брудних» виробництвах 
бавовни в бідних країнах витрачається стільки водних запасів, що вистачило б для 
споживання кількох міст. Уявіть, що одна футболка коштує майже 3 тонни чистої пріс-
ної води! Зменшувати витрату вкрай важливо, адже за найскромнішими оцінками ООН 
вже через 10 років нестача питної води буде відчуватися на половині планети. Крім 
водних, мова йде про економію земельних і лісових ресурсів;

 – відсутність шкоди для здоров’я людини. У масовому виробництві тканин використовується 
величезна кількість канцерогенів, пестицидів, шкідливих барвників, штучних смол. Вони не 
тільки забруднюють ґрунт і воду, а й залишаються на готових виробах, а значить, проника-
ють у шкіру. Екологічний одяг шиється тільки з тих матеріалів, які не піддавалися хімічній 
обробці. Це суто натуральні тканини, барвники та органічне землеробство;

 – вторинна переробка сировини. Джинси з пластмаси більше не фантастика. Кросівки ві-
домих марок виготовляють з океанічного сміття, теплий одяг – з відходів виробництва, 
фліс – із пластикової вторсировини;

 – принцип справедливого ставлення до всіх сторін виробничого процесу. Часто на фермах 
і на заводах Індії, Китаю, Пакистану, Бангладеш, де вирощується 70% світового обсягу 
бавовни, порушуються елементарні умови праці та оплати. Екоактивісти ведуть бороть-
бу з експлуатацією дитячої праці та праці дорослих, порушенням прав працівників.

Одяг, який магазин продає під назвою «екологічний», не може шкодити ні людині, ні при-
роді. У процесі вирощування сировини виключено використання хімікатів. Вовняні волокна 
беруть у тварин, які харчуються натуральними кормами. 

Виробництво органічного одягу набирає обертів. Дедалі більше відомих марок включають 
«зелені» лінійки у свої колекції. Ці речі шиються з екологічно чистих матеріалів. Їхнім джере-
лом є давно відомі у виробництві натуральні волокна (бавовна, льон, вовна).

Технологічним нововведенням стало використання простих рослин, поширених по всьо-
му світу. Кропива, бамбук, коноплі, водорості, кукурудза, евкаліпт – тепер не тільки сировина 
для харчової і косметичної продукції, а й основа вашого майбутнього гардеробу.

У виробництві взуття та аксесуарів замість натуральної шкіри застосовують відходи вто-
ринної переробки. Екошкіра має безліч позитивних характеристик, кросівки або черевики з неї 
довго носяться, гарні, зручні. Важко уявити, що ці витончені туфельки зроблені з автомобіль-
них покришок, а ті круті кроси – з пластикових пляшок і харчової упаковки.

Трендові аксесуари виготовляються строго з натуральних матеріалів, за умови, що це 
не завдає шкоди екосистемі. Найчастіше зустрічаються вироби з пряжі, органічного текстилю 
(наприклад, мішковини), дерева, соломки, каменів, смоли, переробленого паперу.

Забарвлення тканини відбувається за допомогою натуральних барвників. Це не тільки 
всім відомі мінерали (охра, лазурит, марганець), а й квітковий пилок, ягідний сік, природні 
відбілювачі. 

Найіменитіші кутюр’є створюють колекції під «зеленими» гаслами. Ви знали, що у столиці 
Америки щорічно проходить Тиждень екомоди? Крім того, існує достатньо спеціалізованих 
компаній, які продають суто органічні речі для всієї родини.
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В Україні «зелена хвиля моди» теж набирає популярності. В укрнеті легко знайдеться 
магазин, який пропонує екологічні одяг, взуття, постіль та аксесуари з конопель, кропиви, бам-
бука. Наші дизайнери шиють розкішне вбрання з льону, прикрашають національними вишив-
ками ручної роботи. 

Але найвища цінність екотренду в тому, що він:
 – зменшує забруднення навколишнього середовища, що підтверджують дослідження і 

статистика;
 – допомагає боротися з бідністю і порушенням прав людей;
 – економить природні ресурси;
 – відновлює популяцію тварин і птахів;
 – зменшує кількість непереробленого сміття;
 – розвиває моду на дбайливе ставлення до природи і людини.

Завдяки популярності екологічного способу життя дедалі більше людей звертають увагу 
на своє здоров’я і якість речей, якими вони користуються. Спочатку ви задумаєтеся про те, 
скільки пластику використовуєте в побуті і як це виправити. Потім придбаєте собі екосумки з 
льону або мішковини. І нарешті поступово ви розумієте: якщо для дорослих і дітей потрібна 
безпечна, чиста планета, то у наших силах змінити ситуацію на краще. 

Додаток 3
Відео проєкту «Спадок» – 30 відеороликів про український народний одяг з різних 

куточків країни
(Джерело: URL https://cutt.ly/rvjzlq5)

Додаток 4
Відео «Ткацтво» 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=kvnDx-g-4YM)
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=LB-AI80ozU0)

Тиждень 29–30

https://cutt.ly/rvjzlq5
https://www.youtube.com/watch?v=kvnDx-g-4YM
https://www.youtube.com/watch?v=LB-AI80ozU0
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Тиждень 31 (Подорож 23)
Твори національних літератур про родину, друзів та сусідів

Орієнтовні проблемні запитання: 
• Яким має бути справжній друг? 
• За що нас люблять? За що ми любимо? 
• Чи можуть тварини любити? 
• Як вони піклуються про потомство?
• Що допомагає зберігати спогади про родину, друзів, сусідів?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Стіна слів: взаємодопомога, злагода, повага, любов… 
Читання, записування та міркування над прислів’ям. Робота з віршами 
О. Терена «Сусіди», П. Воронька «Друзяки», А. Костецького «Секрет»,  
В. Берестова, В. Гродської «Вчуся у бабусі», А. Барто «Розмова з донькою». 
Робота із загадками. 
Продовження розповіді: «Проведення часу із сусідами».
Міркування і записування: За що люблять мене рідні? За що я люблю 
рідних?
Розповідь: Ставлення до бабусі/дідуся. Як я турбуюсь про рідних. 
«Крісло автора»: «Ця тваринка … частинка нашої родини – і вона вміє 
любити! Вона…» (розповіді з життєвого досвіду учнів та запрошених 
батьків).

Математична
Розв’язування проблемних ситуацій (Додаток 1). 
Вимірювання довжини ниток за допомогою лінійки під час виготовлення 
аплікації з використанням ниток «Сонечко».

Природнича

Вправа: «Розрізняємо запахи» (Додаток 2). Дидактичні ігри: «Дорослі тва-
рини та їхні дитинчата», «Свійські і дикі тварини, домашні улюбленці». 
Робота з відео «Свійські тварини», «Тварини та їхні дитинчата», «Як птахи 
піклуються про своє потомство» (Додаток 5). 
Завдання: знайти інформацію (з різних джерел) про приклади добросусід-
ства і взаємодії у світі природи. Створення відеотеки класу «Знайомтесь: 
це мій улюбленець!» (відеозаписи учнів).
Заняття (відвідини) в Центрі юного натураліста/зоопарку/звіринці/цир-
ку/заповіднику (складання списку запитань, на які хочемо отримати від-
повідь у спецзакладі). 

Технологічна

Мінілекція «Нитки: види та застосування». Обговорення-інструктаж 
«Правила безпечної роботи з інструментами для виготовлення аплікацій 
з ниток». 
Виготовлення аплікації з використанням ниток «Сонечко» (як джерело 
енергії для всього живого на планеті) (Додаток 3).     
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Громадянська 
та історична

Завдання: розпитування близьких про літературні твори про родину або 
сусідів.

Опрацювання текстів про людяність і патріотизм (Додаток 4). 
Перегляд/обговорення відеоролика (Додаток 6). Опитування (учні опиту-
ють дорослих і здійснюють запис у записничок або аудіо/відео): Що допо-
магає зберігати спогади про родину, друзів, сусідів? (зведення й обговорен-
ня результатів). 

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Робота з віршами О. Терена «Сусіди», П. Воронька «Друзяки», А. Костець-
кого «Секрет», В. Берестова, В. Гродської «Вчуся у бабусі», А. Барто «Розмо-
ва з донькою». Обговорення.
Міркування і записування: За що люблять мене рідні? За що я люблю рід-
них?

Вправа (у колі) «Зв’язки родинні» (Дитина висловлює свою думку з пи-
тання: «Що батьки роблять для своєї дитини» і  перекидає клубок жовто-
гарячих ниток іншій дитині, затримуючи у себе нитку. З цих ниток можна 
виготовляти аплікацію «Сонечко»). 
Вправа «Мікрофон»: «Я маю в родині такий обов’язок:...». 
Міркування: Гендерна рівність у виконанні хатніх справ. 

Додаток 1
Математичні завдання
1. Після того як Зорянка вийняла із фотоальбому  5 світлин, щоб взяти до школи, і 12 

світлин, щоб подарувати бабусі, то у ньому залишилось 40 світлин. Скільки світлин 
було у фотоальбомі?

2. У своєму мобільному телефоні  Максимко  нарахував 35  фото з сусідами. Та коли 
отримав видрукувані фото у фотосалоні, то їх було 29. Скільки фото не видрукувано? 
Як ти гадаєш, чому не всі фото видрукувані? 

3. Оля склала таке завдання про дітей зі свого під’їзду: У нашому під’їзді 10 квартир. 
У п’ятьох квартирах проживають сім’ї з дітьми. На першому поверсі  проживає 3 
дітей, на третьому поверсі – 1 дитина, на 4 поверсі – 2 дітей і на п’ятому повер-
сі  – 1 дитина. Скільки дітей проживає у нашому під’їзді? У скількох квартирах 
проживають сім’ї без дітей? На якому поверсі у квартирах немає дітей? Склади 
таке завдання і ти.  

4. Білка народжує 2 рази на рік по 6 білченят. Від хвороб та хижаків гине четверта части-
на білченят. Скільки білченят стають дорослими білками?

Додаток 2
Вправа «Розрізняємо запахи»
Для цієї гри треба підібрати листочки полину, м’яти, лимона. А також кілька квітучих рос-

лин: чорнобривці, запашний тютюн, запашний горошок і т. ін. Кожен зразок покласти до баноч-
ки з кришкою, гравці мають по запаху визначити назву рослини.

Тиждень 31
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Додаток 3
Зразок виробу

Додаток 4
Текст «Людяний»
(Джерело: Абетка моральності: Що в характері твоїм? / А. І. Мовчун, Л. В. Мовчун – К.: 

Навч. книга, 2004)

Людяний
Є в О’Генрі чудова новела «Останній листочок», у якій змальовано людяність, мо-

ральну красу чоловіка, що ціною свого життя врятував смертельно хвору дівчинку. Не-
дужа переконала себе: вона помре тоді, коли з гілки впаде останній листочок. Її сусід, 
художник-невдаха, самотній чоловік, довідавшись про це, холодної осінньої ночі на стіні, 
по якій повилася рослина, розмістив найкращий свій твір – останній листочок. І хоч уночі 
був сильний вітер, вранці дівчина побачила листок, і наступного ранку, і ще, і ще… Ви-
тривалість останнього листка (дівчинка ж не знала, що він намальований!) вселила віру, 
силу, і хвора видужала. Та помер художник: тієї ночі, коли малював, простудився, занеміг 
– і вже не встав. 

Що вражає читача? Художник, який зазнав у житті чимало бід і мав від людей так небагато 
тепла, зумів зберегти людяність.

Любов, чуйне ставлення до людини називають людяністю, а тих, хто володіє такими 
почуттями, вважають людяними.

Ви вже помітили, що слово «людяний», «людина», «люди» – спільнокореневі слова? З 
індоєвропейського «leudho» – те, що росте, виростає. Правда ж, влучно? Людина – те, що 
росте! Маля росте, щоб стати дорослим. А доросла людина зростає духовно, вдосконалюєть-
ся – щоб бути Людиною на землі!
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Патріот
Любов  до Батьківщини, до свого народу, відповідальність за долю України, готов-

ність служити їй – найсвятіше громадянське почуття, що дістало назву патріотизм. Неваж-
ко помітити, що слово «патріотизм» утворилося від грецького слова «патріот» із первіс-
ним значенням «земляк», «співвітчизник». «Патріот» утворене від слова, яке звучало як 
«патріа» – батьківщина, батьківська земля, що у свою чергу виникло з «патер» – батько. 
Для греків патріотом міг бути будь-який земляк чи співвітчизник. У сучасній мові значення 
слова стало глибшим і місткішим.

Патріот України – людина, яка любить свою землю, свій народ і докладає зусиль для її 
розквіту, а якщо потрібно – і захисту. Тому справжніми патріотами називають тих людей, чия 
любов була дієвою, хто не на словах, а самовідданою працею дбає про розквіт України, її 
культури, мови, економіки, духовності. Чи знаєте ви таких людей? Назвіть їх.

Додаток 5
Робота з відео
Свійські тварини 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=84Djpjo2LlA)
Тварини та їхні дитинчата 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=aAN-oR1nxlk)
Як птахи піклуються про своє потомство
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=OtZJlaWgfg4)
Додатково відео до теми 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=UdQzehTYBFU)
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=HpilUwOcchc)

Додаток 6
Відео «Про людяність» (ВВС Україна)
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=7JqL_G1L9Pk)

Тиждень 31

https://www.youtube.com/watch?v=84Djpjo2LlA
https://www.youtube.com/watch?v=aAN-oR1nxlk
https://www.youtube.com/watch?v=OtZJlaWgfg4
https://www.youtube.com/watch?v=UdQzehTYBFU
https://www.youtube.com/watch?v=HpilUwOcchc
https://www.youtube.com/watch?v=7JqL_G1L9Pk
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Тиждень 32 (Подорож 24)
Цінності моєї сім’ї. Наші родинні святині

Орієнтовні проблемні запитання: 
• Які речі є для нас дуже дорогими і цінними? 
• Які рослинні обереги або талісмани є у твоїй родині?
• Як ставляться до хліба у різних країнах світу?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно-
літературна

Стіна слів: Цінність, святиня, оберіг, талісман, реліквія, символ, ладанка.
Робота з віршами В. Латанського про бабусину скриню, М. Рильського «Не 
кидайсь хлібом».
Міркування: У моїй родині зберігається з особливою турботою та лю-
бов’ю.... Чому всі люди ставляться з особливою повагою до вогнища, до 
хліба, до води й до солі.
Розповідь/записування про дорогу та пам’ятну річ. 
Читання та виконання гуртом  «Пісні про рушник» А. Малишка.

Завдання: Запитати/з’ясувати у батьків, інших родичів, що у твоїй родині 
зберігається з особливою турботою та любов’ю. 
Виготовлення книжечки «Цінності моєї сім’ї. Родинні святині» та презен-
тація її на «Кріслі автора». 

Математична

Розв’язання логічних задач (Додаток 1). Опитувальник: 1. Чи маєш 
ти річ, яку вважаєш дуже цінною? 2. Чи знаєш ти, як звучить слово 
«хліб» іншою/іншими мовами?  3. Чи маєш ти оберіг чи талісман?  
4. Чи хочеш виготовити своїми руками оберіг для оселі? (обробка да-
них, аналіз).

Природнича

Мозковий штурм «Які тваринки можуть бути домашніми улюбленцями?», 
«Де можна знайти  інформацію  про особливості догляду за домашніми 
улюбленцями?»
Мінілекція: Утримання тварин вдома (Додаток 2). 
Мініпроєкт «Як утримувати домашніх улюбленців?» (Додаток 3).

Опрацювання відео «Домашні улюбленці: піклування»  (Додаток 6).
Завдання для дітей, які мають домашніх улюбленців: Уявіть собі, що ви 
на деякий час маєте  свого домашнього улюбленця залишити/передати 
іншій людині. Напишіть інструкцію / здійсніть аудіозапис (з допомогою 
дорослих):  про тваринку, особливості її характеру, як її доглядати і прави-
ла безпечного поводження з нею. 
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Природнича

Завдання для дітей, які не мають домашніх улюбленців: Уявіть, що вас за-
просили у гості, де є домашній улюбленець. Кожному господарю надзви-
чайно приємно, коли цікавляться його домашнім улюбленцем.
Сформулюйте і запишіть / здійсніть аудіозапис (з допомогою дорослих) 
запитання про тваринку, як її доглядають і правила поведінки з нею.

Робота з відеоматеріалами: «Рослини як символи і обереги» (Додаток 7), 
«Тварини-символи України» (Додаток 8). 
Вправа «Асоціація»:  З якою тваринкою чи рослиною ти себе асоціюєш? 
Чому? 
Висаджування деревця-символу біля школи / пам’ятного місця.

Технологічна Виготовлення  оберегу, прикраси для оселі.

Громадянська 
та історична

Завдання «Історична розвідка» (по можливості здійсни відеозапис): Роз-
питай старших людей про родинні святині, їхню історію.   
Замалюй  національні та родинні символи та подумай де доцільно збері-
гати цей малюнок. 
Зустріч із цікавою людиною (учасник АТО / Революції Гідності тощо): 
Ми рятували національні символи, а національні символи рятували/
надихали нас.

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Вправа «Тренуємо емоції» (Додаток 4).
Вправа «Скринька з цінностями»:  Хліб як символ українського наро-
ду (Додаток 5). Дослідження «Як ставляться до хліба у різних країнах 
світу?»   
Екскурсія до історичних пам’яток місцевості з метою дослідження/вшану-
вання. 
Висловлювання на тему «Як я  шаную  родинні святині?»,  «Святині інших 
людей та інших культур». 

Додаток 1
Логіко-математичні завдання
1. В Орисі сестер і братів однаково. Кого в сім’ї більше: синів чи дочок? 
2. У хлібному магазині протягом двох годин від відкриття купили 3 лаваші по 15 грн, 2 

половинки  гречаного буханця, буханець якого коштує 16 грн. Скільки грошей є в касі 
магазину, якщо до відкриття магазину каса була порожня? Скільки хлібин із житнього 
борошна продали? 

3. Хлібина і 1 кг яблук важать більше, ніж хлібина і коробка цукерок. Що важить більше: 
1 кг яблук чи цукерки? Що з цих продуктів є корисним, цінним?

4. Лабіринт. 

Діти перебувають у музеї, де зберігаються скрині: одна з родинними оберегами, інша 
з  талісманами, ще інша з різними родинними цінностями, в одній – прадавні символи 
України, і ще в іншій – старовинні дерев’яні  іграшки. Як ти думаєш, де яка скриня? Під-
пиши їх. Знайди доріжки до кожної скрині. Дві доріжки «не пускають» до жодної зі скринь. 
Які це доріжки? Напиши біля них «нема ходу». Які доріжки ведуть до кожної скрині? Речі 
з якої скрині ти б хотів/хотіла оглянути? 

Тиждень 32
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Додаток 2
Додаткова інформація до теми

Утримання тварин вдома: законодавство України
(Джерело: URL https://e-kolosok.org/tvaryny-domashni-uliublentsi/)
Утримання тварин є досить поширеним явищем. У містах найчастіше утримують тварин-ком-

паньйонів, до яких людина відчуває прихильність, для задоволення від спілкування з ними або з есте-
тичною та виховною метою. Серед них – собаки-поводирі, мисливські собаки, ловчі птахи. Останнім 
часом за місце тварин-компаньйонів активно конкурують не лише коти та собаки, а й свині і навіть 
домашні птахи (наприклад, гуси). Законодавчих обмежень з цього приводу практично немає.

Але законодавство вимагає від власників тварин дотримуватися встановлених правил 
щодо їхнього утримання. Стаття 1 Закону України «Про захист тварин від жорстокого пово-
дження» встановлює, що утримання в домашніх умовах – це обмеження природної волі до-
машніх тварин, що виключає їхнє вільне переміщення за межами квартири, подвір’я окремого 
будинку. Є і любителі екзотики, що утримують диких тварин. Дика тварина може опинитися 
у людини і випадково, скажімо, якщо особа підібрала поранену тварину з метою лікування. У 
такому разі йдеться про утримання диких тварин у неволі, а не в домашніх умовах.

Стаття 1 згаданого Закону визначає, що домашні тварини – це собаки, коти та інші тварини, 
які протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, 
а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних по-
треб і потреб у спілкуванні. Європейська конвенція про захист домашніх тварин містить ширше 
визначення домашніх тварин. Так, відповідно до статті 1 цієї Конвенції, домашня тварина – це 
будь-яка тварина, яку утримує людина, зокрема у своїй оселі для власного задоволення й това-
риства. А ось Модельний закон щодо поводження з тваринами зараховує до домашніх тварин 
велику рогату худобу, свиней, коней, овець, кіз, хутрових тварин, птахів, риб та інших сільсько-
господарських тварин, які спеціально вирощені та використовуються для отримання (виробни-
цтва) продуктів тваринного походження (продукції тваринництва), а також як транспортний засіб 
або тяглова сила. Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист тварин від жорстокого 
поводження» сільськогосподарські тварини – це тварини, що утримуються та розводяться лю-
диною для отримання продуктів і сировини тваринного походження. Тобто фактично віднесення 
тварини до домашньої або сільськогосподарської залежить від мети утримання.

https://e-kolosok.org/tvaryny-domashni-uliublentsi/
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Головним правилом сьогодні є правило гуманного поводження з тваринами, що декларує 
не лише виключення жорстокого поводження з тваринами, а й створення для них відповідних 
умов утримання. Так, згідно зі статтею 7 Закону України «Про захист тварин від жорстокого 
поводження» основним правилом утримання тварин є те, що умови, у яких утримуються тва-
рини, мають відповідати їхнім біологічним, видовим та індивідуальним особливостям; задо-
вольняти їхні природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній 
активності та інші потреби. Місце утримання тварин має бути оснащене так, щоб забезпечити 
простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість 
контакту тварин із природним для них середовищем.

За жорстоке поводження з тваринами людина може бути осуджена на 5–8 років в’язниці!

Як кішка з собакою
Поставимо собі дитяче питання: чим кішка відрізняється від собаки? У кішки чотири лапи? 

У собаки теж. Кішка вкрита шерстю? Собака теж, хоча є «голі» кішки і собаки з дуже короткою шер-
стю. У кішки великі вуха, спрямовані вперед, очі з боків носа, кігті на лапах, хвіст? І у собаки теж. 
Кішка здебільшого м’ясоїдна? І собака теж. Кішка – друг людини? Собака теж людині добрий друг.

Є між ними і реальні істотні відмінності. У всіх домашніх кішок кігті втяжні, у собак – ні. У 
собак зір чорно-білий, у кішок – кольоровий. Кішка добре бачить вночі, собака – ні. У собаки 
тонкий нюх, у кішки – слабенький. Собаки добре чують, але з котячим їхній слух не зрівняєть-
ся. У собак чудова інтуїція, вони дуже тямущі, кішки не такі «кмітливі» і діють по ситуації.

Ці вищі ссавці дуже різні, вони належать до різних родин. Головна їхня схожість у тому, 
що і собаки, і кішки – хижаки. А відмінність – у тому, що собака – хижак-переслідувач, кішка – 
хижак, що підстерігає жертву.

Кішка рухається безшумно і неквапливо, бігати не любить, та й не може бігти швидко і 
довго. Чудово бачить у темряві. Ретельно і регулярно доглядає за собою, миється і вили-
зується від кінчиків вух до кінчика хвоста. Ретельно ліквідує всі свої «наслідки». Регулярно 
відточує кігті, робить гімнастику: розтяжки, вигинання й акробатичні вправи. Добре лазить по 
вертикальних поверхнях і завжди освоює кілька рівнів висоти на своїй території.

Усе це означає: перед нами ідеальний підстерігач-хижак. Він майже невидимий, нечут-
ний, орієнтується в темряві, не має запаху, здатний напасти з будь-якого положення, може 
годинами сидіти в засідці, здобич хапає спеціально пристосованими, загнутими, гострими 
кігтями, деякий час «грається» з нею, щоб переконатися, що жертва жива і справжня, і лише 
потім убиває її і приступає до трапези.

Собака ходить, голосно стукаючи кігтями. Він не надто охайний – хіба що іноді почухаєть-
ся у відповідь на блошиний укус. У темний час доби зазвичай спить. Гімнастикою-розтяжкою 
не займається, зате дуже любить бігати і стрибати. Ще більше любить щось погризти-пожува-
ти, навіть якщо це просто милиця або домашні капці. «Наслідки» не закопує, тільки символіч-
но шаркне задніми лапами. Лазити по верхах не вміє, висоти побоюється. Чаїтися і ховатися 
теж не схильний. Отже, перед нами ідеальний переслідувач-хижак.

Собаці не треба ховатися на полюванні, його не турбують ані власний запах, ані шум під 
час руху. Він виявить здобич за її запахом, вистежить, злякає, кинеться за нею навздогін (бо 
може бігти швидко і довго), схопить своїми могутніми щелепами (ось для чого потрібна звичка 
постійно щось гризти – «тренування зубів») і відразу їсть.

Кішки – одинаки. Вони ніколи не полюють разом. А ось собаки схильні до стадного спосо-
бу життя, легко збиваються у зграї, обирають ватажка і разом полюють.

Такі ці домашні хижаки. Якщо вони виросли разом, то чудово ладнають. Їм нічого ділити, 
крім прихильності господаря. Тому вираз «живуть як кішка з собакою», що означає безперерв-
ну ворожнечу, не зовсім справедливий.

Тиждень 32
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Додаток 3
Мініпроєкт «Як утримувати домашніх улюбленців?» 
(Джерело: URL https://cutt.ly/AknJfJa)

Якщо в тебе є кішка або собака, перевір, чи написані на їхньому ошийнику номер вашого 
телефону або адреса. Якщо ні – запропонуй батькам зробити це.

Довідайся телефон і адресу найближчої ветеринарної клініки і служби розшуку тварин. Ці 
телефони мають бути завжди під рукою.

Запитання для обговорення за підсумками проєкту:
 – Чому з’являються вуличні тварини? Хто у цьому винен?
 – Як підготуватися до появи тварини вдома?
 – За якими тваринами легше доглядати?
 – Чи варто заводити черепаху? Чому? Які для неї потрібно створити умови? За якої тем-

ператури повітря зимує черепаха? Чому?
 – Що таке тераріум?
 – Чому в тераріумах потрібний додатковий обігрів?
 – Чи можна брати додому тварин, спійманих у природі?
 – Яких правил має дотримуватися господар собаки?
 – Коли треба надівати на собаку намордник?
 – Що треба робити, щоб тварини не загубилися?

Додаткова інформація: Наукова робота. Вивчення впливу домашніх тварин на самопо-
чуття та емоційний стан людини 

(Роботу виконала учениця 5 класу Пєлєван Євгенія. Керівник: Кунєва Марина Дмитрівна, 
вчителька біології)  

Додаток 4 
Тренуємо емоції
Попросіть дитину спохмурніти, як:

 – осіння хмаринка;
 – сердита людина;
 – зла людина.

Попросіть дитину усміхнутись, як:
 – кіт на сонечку;
 – саме сонечко;
 – хитра лисиця;
 – задоволена дитина.

Попросіть дитину показати, як злиться/зляться:
 – дитина, у якої забрали цукерку;
 – два барани на містку;
 – людина, яку вдарили.

Як злякався:
 – заєць, що побачив вовка;
 – малюк який заблукав у лісі;
 – Котик, на якого гавкає собака.

Як втомився/втомилася: 
 – тато/мама після роботи;
 – мураха, що тягла велику паличку.

https://cutt.ly/AknJfJa
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Який вигляд має:
 – турист, який підняв важкий рюкзак;
 – дитина, яка багато попрацювала, але допомогла мамі.

Додаток 5
Вправа «Скринька з цінностями» 
Учитель/учителька повідомляє, що у цій скринці цінність. Скриньку передають по колу. 

Учень/учениця, у якого/якої в руках скринька, називає (здогадка), яка там цінність. Коли скринька 
повертається до учителя/учительки, то учитель/учителька відкриває її і виймає шматочок хліба.

Продовження вправи: обговорення про цінність хліба для українців і людей інших націо-
нальностей.

Хліб як символ українського народу
(Джерело: URL https://cutt.ly/JknV3Mi)
Шана до хліба закріпилась у народних звичаях українців. На покуті під образами, що здав-

на в хаті вважався священним місцем, завжди лежала на столі покрита рушником паляниця. 
Кожен шматочок хліба з’їдали повністю, не залишаючи куснів, щоб силу не залишити. 

Хліб не можна викидати у сміття, навіть хлібні крихти слід зібрати у долоню і з’їсти або ж 
віддати худобі чи птиці. Знайдений на дорозі окраєць хліба потрібно обтрусити і покласти 
на високому місці для пташок. Коли випадково кусень хліба упаде на підлогу, селяни його 
піднімають і цілують — перепрошують, у хліба ж бо ніжки короткі, впаде зі столу і може ніколи 
більше туди не повернутися. Про хліб не можна казати, що він поганий, він може бути лише 
невипечений, глевкий, сирий, підгорілий, зачерствілий. 

Хліб – символ життя. Він з давніх-давен у великій пошані в народі. Недаремно у 
молитві до бога «Отче наш…» люди, як великої милостині, просили не позбавити їх хліба, бо 
він не просто основа життя. 

Тому в Україні він здавна був і залишається учасником багатьох народних свят. З ним 
благословляли молодих на щасливе життя, вітали матір з новонародженим, із хлібом-сіллю 
зустрічали дорогих гостей, вперше входили в нову хату, проводжали в останній шлях. Як ба-
чимо, хліб супроводжує нас від початку і до кінця життя. Також він був послом миру та дружби 
між народами, залишається ним і нині.

З хлібом на вишитому рушнику наші предки йшли навіть оглядати поле, сіяти й збирати 
урожай. Найкращу жницю квітчали вінком з колосків, а потім ще сплітали вінок, урочисто нес-
ли його в село до двору господарів, клали його на хліб, з яким господарі вітали женців. Дуже 
шанували перший сніп як символ врожаю. Саме з нього робили весільний коровай.

На Святого Маковія народ вшановує його символом – святими хлібом та маком. Цей день 
дуже важливий, бо тоді освячували хліб нового врожаю. Люди набирали у вузлики різнотрав’я 
й несли до церкви святити, а посвятивши, висипали у зерно – «щоб Бог родив гарний хліб».

На Спаса в церкві святили груші, яблука, мед, калачі з борошна нового врожаю та обжин-
кові вінки.

В Україні хліб-сіль на вишитому рушнику – то найвища ознака гостинності народу.

Додаток 6
Домашні улюбленці: піклування
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=nl6Lca_r0Ws)

Додаток 7
Тварини – символи України
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=BRqA2btFHYA)

Тиждень 32

https://cutt.ly/JknV3Mi
https://www.youtube.com/watch?v=nl6Lca_r0Ws
https://www.youtube.com/watch?v=BRqA2btFHYA
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Тиждень 33 (Подорож 25)
Свята моєї родини

Орієнтовні проблемні запитання: 
• Які традиційні свята є у твоїй родині, родинах твоїх сусідів? 
• Як створити запрошення на свято?
• Що спільного та відмінного у традиціях святкування в родинах твоїх однокласників?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно-
літературна

Стіна слів: іменини, уродини, святці...
Читання/слухання інформації про родинні свята. 
Завдання – розпитування у рідних про свято, яке «зберігається» на фотокартці 
(фото принести до класу та розповісти однокласникам у малих групах). 
Записування свят родини.
Створення запрошення на свято.

Математична Цінність та ціна подарунка. 
Ціна і вартість. Розв’язування задач, що стосуються вартості (Додаток 1).

Природнича

Ранкова зустріч: орієнтування у річному календарі, називання дат важли-
вих свят родини. 
Складання та погодження правил  поведінки у довкіллі під час святкування.
Виготовлення з вторинних матеріалів  атрибутів до свят та урочистостей 
(Додаток 2). 

Технологічна
Виготовлення коробочки для подарунка. 
Оздоблення подарунків, запрошень (Додаток 3). Обговорення та тему 
«Цінність подарунка, створеного власноруч».

Громадянська 
та історична

Завдання – розпитування у рідних про свято, яке «зберігається» на фотокартці 
(світлину принести до класу та розповісти однокласникам у малих групах). 
Дослідження – на прикладі якогось родинного свята провести досліджен-
ня традицій святкування його в різних культурах у давнину і сьогодні. 
Запитання для обговорення «Що спільного та відмінного у традиціях 
святкування цього родинного свята в родинах твоїх однокласників?». 
Бесіда в колі на тему «Що означає бути членом родини?», «Як я долучаюсь 
до проведення родинних свят?».

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Народна гра «Коровай».
Вправа «Плутанина»: проведи стрілочку від малюнка до назви свята. 
Малювання подарунка або смаколика на урочистий день.

Вправа «Символи свят» (співвіднесення символів із певними святами). 
Вправа «Я бажаю тобі...» (Учасники стають у коло, передають одне одному 
клубок/квітку і висловлюють добрі побажання або слова подяки).
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Додаток 1
Математичні завдання
Марко мріє про кубик Рубика, а його молодший братик мріє про конструктор та м’ячик. 

Марко накопичив 88 грн, мама додала Маркові декілька купюр, щоб він мав 100 грн Напере-
додні дня народження брата Марко пішов у магазин. Оглянувши бажані іграшки і їхню ціну, 
хлопчик задумався. Ціна кубика Рубика – 96 грн, конструктора –  61 грн 50 коп., одного м’ячи-
ка – 34 грн 50 коп., а іншого – 28 грн. Вартість покупки, яку здійснив Марко, становить 96 грн. 
Скільки мама додала гривень синові? Чию мрію здійснив Марко? 

Вартість подарункового набору книг із притчами різних народів – 90 грн. Але можна купити ці 
три книги й окремо – за ціною 33 грн за кожну. Тато купив дві книги. Усій сім’ї сподобалися притчі, 
і старший брат докупив ще третю книгу з подарункового набору. Скільки вони заплатили за три 
книги? На скільки дорожче вийшло купувати книги не в наборі? Чи цінними ці книги є для сім’ї?

Завдання: Знайди в інтернеті, скільки коштує кубик Рубика. Випиши усі ціни і здійсни 
порівняння. Від чого залежить ціна? 

Додаток 2
Ідеї використання вторинних матеріалів для виготовлення атрибутів до свят 

та урочистостей

Гірлянди з куль (можна використати матеріал із залишків паперу, сторінок ко-
льорових журналів)

Тиждень 33
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Кульки з кольорових паперових смуг чудово урізноманітнюють інтер’єр класу.
З аркушів кольорового паперу потрібно нарізати смужки шириною 1 і довжиною 10 сантиме-

трів. Спочатку потрібно зробити кільце з однієї смужки, потім обернути його другою смужкою, зро-
бивши кульці «ребро», і склеїти у верхній частині. Потім робляться третє і четверте «ребра», які 
потрібно розміщувати так, щоб заповнити пустоти. Готові кульки потрібно нанизати на шпагат.

Ідеї до виготовлення коробочки для подарунка
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Тиждень 34 (Подорож 25)
Свято нашого класу

Орієнтовні проблемні запитання: 
• Як зробити свято нашого класу цікавим для всіх? 
• Які зміни у природі відбуваються влітку? 
• Які правила можуть зробити твій літній відпочинок безпечним? 
• Що ти візьмеш із собою у наступний рік?

Рекомендовані методичні та навчальні матеріали

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно-
літературна

Стіна слів: досягнення, успіх, можливість… 
Робота з віршем Н. Умерова. Запитання для обговорення: Що тобі сподобалось 
у школі, а що ні? Чого навчився/навчилася під час подорожей з Мелісою?
Визначення та записування досягнень за навчальний рік. 
Читання «Пісні про усмішку» М. Пляцковського. Обговорення: Усмішка у 
спілкуванні і дружбі.
Створення листів другові/подрузі.
Завдання – написання листа з побажаннями бджілці Мелісі.
Варіанти свят, які можна провести у класі. Обговорення в малих групах («моз-
ковий штурм» та голосування за найкращу пропозицію, яку оголошують усім).

Математична

Безпечний відпочинок (робота в малих групах) «Парк відпочинку та роз-
ваг», «На березі моря», «У селі». Створення макетів реальних та уявних 
об’єктів (конструювання площинних та об’ємних фігур з підручного мате-
ріалу: пластиліну, глини, соломки, конструктора тощо).

Природнича

Заняття надворі: спостереження та обговорення змін у природі (запис та 
замальовки, гра «Відгадай за ознакою», наприклад: маленьке, повзе по 
землі, 6 лапок має і тягне соломинку, довшу за себе, – загадувати лише те, 
що можна відразу побачити). 
Класна рада, або рада класу. Обговорення запитань «Як приготуємо клас 
до літа?», «Що робити з нашими улюбленцями (живий куток)?».

Технологічна

Безпечний відпочинок (робота в малих групах): «Парк відпочинку та розваг», 
«На березі моря», «На селі». Створення макетів реальних та уявних об’єктів 
(конструювання площинних та об’ємних фігур з підручного матеріалу: плас-
тиліну, глини, соломки, конструктора тощо; створення виробу за зразком (ша-
блоном) та власним задумом самостійно чи з допомогою дорослих із викорис-
танням паперу, картону, ниток, нетканих чи природних матеріалів.

Громадянська 
та історична

Робота з віршем В. Орлова «Якщо ми разом». Робота з текстом пісні «Друж-
ба» М. Пляцковського. Обговорення: Яким ти уявляєш собі справжнього 
друга/подругу. 
Прослуховування аудіозаписів та співання гуртом сучасних пісень про 
дружбу. 

Тиждень 34
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Громадянська 
та історична

Рада класу: обговорення і планування спільної діяльності з підготовки свя-
та нашого класу.
Опитувальник (збирання інформації та розповідь) «Я пишаюсь одноклас-
никами!» (Додаток 2). 
Виготовлення  атрибуту до свята та урочистостей класу.

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Завдання – запис імен однокласників/однокласниць, з якими потовари-
шував цього навчального року.
Завдання: Напиши свої побажання друзям і подругам. Завдання: Прочи-
тай та обери те слово, яке означає  почуття/емоцію/ставлення – те, що до-
помогло тобі познайомитись з однокласниками(-цями). 
Розповідь («Мікрофон», «Крісло автора»): Розкажи, що ти очікуєш від літа 
й канікул. Як ти їх проведеш? 
Завдання: Опишіть/розкажіть цінність створеного разом. 
Робота в малих групах: планування свята з урахування умов та можливостей. 
Інтерактивна бесіда з експертом (запрошені працівники  поліції, рятувальники, 
медики...) «Найкращі канікули» Під час бесіди висвітлюються/обговорюються 
питання: правила безпечної поведінки під час проведення свята, на літніх кані-
кулах; як   визначити  місця, де можна безпечно відпочити влітку). Демонстра-
ція фото або відео, де зображені предмети, до яких не можна торкатись (забуті 
сторонніми людьми речі, зброя тощо). Обговорення  дій у разі контакту з незна-
йомою людиною. Корисні підказки. Безпечний двір (Додаток 3).

Додаток 1
Лист із побажаннями бджілці Мелісі (можна оформити так)
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Додаток 2
Опитувальник  «Я пишаюсь однокласниками!» 
(за принципом гри «Бінго»)

Знайди однокласника чи однокласницю, який/яка…

знає  символи нашої  
держави

_______________________

любить національні страви 
різних народів 

________________________

підгодовує бездомну  
тваринку

_______________________
любить заняття  

з «Культури добросусідства»

_______________________

може сказати «добридень»  
чи «дякую» кількома мовами

________________________

…напишіть свою ідею…

_______________________

Додаток 3
Відео «Корисні підказки. Безпечний двір» 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=Dh_8PNxAjuo)

Тиждень 34

https://www.youtube.com/watch?v=Dh_8PNxAjuo
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Частина 3 
Методичні матеріали та навчальні завдання  
до тематичних тижнів (2 клас)

Тиждень 1  
Знову разом! Ми у другому класі

Орієнтовні проблемні запитання:
• Про що свідчать зміни? 
• Які зміни відбулись за літо з тобою та твоїми однокласниками?
• Що нам підказує про зміни в природі? 
• Чого ти очікуєш від нового навчального року?

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Складання розповіді про зміни, що відбулися за літо. Малювання  ілюстра-
цій до своєї розповіді. 
Щоденник вражень: тема «Чого я очікую від нового навчального року?».

Математична

Повторюємо нумерацію першої сотні. Числа навколо мене. Завдання «Ма-
тематичні зміни» (Додаток 1).
Завдання для називання об’єктів та їхнього перелічування; вимірювання 
величин. 

Природнича

Цікавинки краю. Бесіда «Особливості природи моєї місцевості влітку та 
восени». 
Спостереження за змінами в природі за літо. Бесіда «Що нам підказує про 
зміни в природі?». Які зміни не залежать від людини? Вправа «Лінія часу» 
(Додаток 2а). 
Обговорення «Уяви наше життя без змін» (Додаток 3).

Технологічна
«Моя творча майстерня». Влаштовую робоче місце. Добираю матеріали, 
інструменти та пристосування, необхідні для роботи. Робота з папером і 
картоном. Виготовлення «Скриньки очікувань» (Додаток 5).  

Громадянська 
та історична

Обговорення запитання «Навіщо я навчаюся?».
Вправа «Що змінилось?» (Додаток 4).
Складання правил класу. 
Створення плаката «Які зміни відбулись у нашому класі?».

Соціальна/
здоров’язбе-
режувальна

Як за літо змінилося моє тіло? (Вимірювання зросту, нові зачіски / довжи-
на волосся, засмага тощо).
Що цікавого з тобою трапилося влітку? Вправа «Лінія часу» (Додаток 2б). 
Складання побажань однокласникам/однокласницям на новий навчаль-
ний рік. 
Написання листа з очікуваннями від навчального року для «Скриньки очі-
кувань».
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Додаток 1 
Завдання «Математичні зміни»
(Джерело: URL https://naurok.com.ua/cikavi-igri-ta-zavdannya-217074.html)

Розв’яжи кілька математичних задач, які стосуються змін у школі
1. Цього навчального року другий клас отримав 21 підручник із предмета «Я досліджую світ». 

Кожен/кожна школяр/школярка та вчитель/вчителька мають отримати по одній книзі. Скільки підруч-
ників залишиться про запас, якщо в класі навчається 19 учнів? Зміни запитання і розв’яжи задачу.

2. Класи молодшої, середньої та старшої школи розташовані в одному приміщенні. У пер-
шому класі є дві паралелі (А та Б), а у всіх інших класах – лише одна. Скільки класних при-
міщень потрібно для учнів молодшої школи (1–4 класи), а скільки для середньої та старшої 
разом? Скільки кабінетів залишаться вільними, якщо в школі їх усього 14?

3. Минулого року в початковій школі навчалося 76 дітей. Після його завершення всі 19 четвер-
токласників перейшли до п’ятого класу. Цього року в школі з’явилися 22 першокласники, а до інших 
класів початкової школи (з другого по четвертий) додалося ще по одному учневі. Скільки всього шко-
лярів навчається в початковій школі цього року? Це більше чи менше порівняно з минулим роком?

Додаток 2
Вправа «Лінія часу» 
Завдання 2а: Постав позначку на часовій лінії і намалюй або напиши, які зміни у природі 

ти спостерігав.

червень липень серпень
Завдання 2б: Згадай 2–3 важливі або дуже пам’ятні події, які відбулися з тобою влітку, і 

коли саме це сталося – на початку канікул, усередині чи наприкінці? Постав відповідні познач-
ки на лінії часу і поруч із ними намалюй або напиши цю подію. 

червень липень серпень
Додаток 3
Обговорення «Уяви наше життя без змін»
Запитання для обговорення:

 – Уяви, що постійно лише день/ніч; зима/літо…
 – Уяви, що у тижні немає вихідних…
 – Уяви, що ти не відчуваєш голод/ситість?
 – Уяви, що кожного дня ти слухаєш однакову музику, читаєш ту саму книжку…
 – Уяви, що ти не ростеш…  

Додаток 4
Вправа «Що змінилось?» 
Завдання: порівняй навчальні речі у давнину та сучасне обладнання школяра/школярки.
Порада вчителеві/вчительці: підібрати картки із зображенням навчальних речей (ручка, 

парта, шкільна форма, зошити, чорнильниця, абак тощо). 
Довідкова інформація для вчителя/вчительки «5 шкільних предметів минулого, які дово-

дять, що часи змінилися» (Джерело: URL https://cutt.ly/1l3WO5R). 
Додаток 5
Виготовлення «Скриньки очікувань» 
(Джерело: URL https://cutt.ly/IvF2ZDB).
Застереження! Не пропонувати дітям робити скриньку з книги. 

Тиждень 1

https://naurok.com.ua/cikavi-igri-ta-zavdannya-217074.html
https://cutt.ly/1l3WO5R
https://cutt.ly/IvF2ZDB


332

Культура добросусідства Методичні рекомендації (2 клас)

Тиждень 2 (Подорож 2)
Кожен/кожна з нас особливий/особлива, але всі ми маємо багато спільного

Орієнтовні проблемні запитання:
• Чим ми схожі і чим відрізняємось одне від одного? 
• Як залишитися собою серед інших?
• Що би ти хотів/хотіла розповісти іншим про себе?
• Що ти знаєш про свій організм?

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Робота з віршем М. Грицан «Ми люди».
Міркування, що є спільного / відрізняє тебе від друзів.
Добери слова, подібні до слова «дружити».
Слова ввічливості для друзів. Асоціативний кущ до слова «Ввічливість». 
Робота з казкою «Добро і зло» (Додаток 1). 
Гра «Лайк – дизлайк» (Додаток 2).

Математична Порівняння натуральних чисел у межах 100. 
Гра «Математика про тварин» (Додаток 3).

Природнича

Гра «Хто більше?» (назвати представників тваринного/рослинного світу, 
яких зображено на малюнку на розвороті зошита стор. ІІ–ІІІ).
Класифікація за спільними ознаками представників рослинного і тварин-
ного світу. 
Гра «Хто тут зайвий?» (Додаток 4).

Технологічна
Виготовлення сюжетної аплікації з паперу і картону «Галявина добрих 
справ». 
Виготовлення моделей тварин з рухливими частинами тіла (Додаток 5).

Громадянська 
та історична

Вправа за технологією «Карусель». Відповіді на серію запитань «Що у нас 
спільного?» та «Чим ми відрізняємось?». 
Обговорення у колі  «Люди різні, але всі ми рівні».

Соціальна/
здоров’язбе-
режувальна

Доповнення рядків оповідання «Про себе».
Виконання завдань: «Напиши свою адресу», «Знайди, хто з однокласників 
живе поруч», «Намалюй свій будинок та будинки сусідів». 
Бесіда «Згадай гарний вчинок, який ти зробив(-ла) разом із сусідом/су-
сідкою».
Обговорення у колі «Чим діти відрізняються від дорослих?».

Додаток 1
Казка «Добро і зло» 
(Джерело: URL https://cutt.ly/zvF9XbU)

https://cutt.ly/zvF9XbU
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Додаток 2
Гра «Лайк – дизлайк»

Інструкція до гри:
Якщо вчитель називає будь-яку дію. Діти показують «лайк» , якщо добрий вчинок, 

а якщо поганий – «дизлайк» .
Фрази для гри:

 – Любити своїх батьків.
 – Насміхатися з чужого горя.
 – Сваритись, ображати друзів.
 – Сортувати сміття.
 – Тощо…

Додаток 3
Гра «Математика про тварин» 
(Джерело:  URL  https://cutt.ly/wl3TOIb)
Завдання: за допомогою дорослих знайти якнайбільше інформації в цифрах про будь-

яку тварину своєї місцевості, записати на картках тільки числові дані. Після розповіді про 
тварину учень показує відповідну картку і просить інших відтворити інформацію.

Наприклад: лисиця. Довжина тіла 60–90 см, хвоста – 40–60 см, маса 6–11 кг.  
Молоді звірі, що розселяються з батьківського лігва, зазвичай трапляються на відстані  
від 2–5 до 15–30 км від нього. Серед їжі, яку вона вживає, виявлено понад 400 видів са-
мих лише тварин, не враховуючи кількох десятків видів рослин. У виводку налічується  
від 4–6 до 12–13 цуценят. У неволі живуть 20–25 років.

Додаток 4
Гра «Хто тут зайвий?» 
Приклад картки (Джерело: URL https://cutt.ly/tl3Yfeg)

Додаток 5
Виготовлення моделей тварин з рухливими частинами тіла 
Приклади моделей (Джерело: URL  https://cutt.ly/zl3YOoI)

Тиждень 2

https://cutt.ly/wl3TOIb
https://cutt.ly/tl3Yfeg
https://cutt.ly/zl3YOoI
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Тиждень 3–4 (Подорож 18) 
Труднощі і секрети спілкування. Конструктивна взаємодія в колективі

Орієнтовні проблемні питання:
• Навіщо люди спілкуються? 
• Чи може людина існувати без друзів?
• Що таке «конструктивна взаємодія»?
• Що допомагає нам миритися? 
• Чи може перебування в Інтернеті бути небезпечним?

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Робота з віршем А. Костецького «Велосипед». 
Робота з прислів’ями про дружбу. 
Бесіда за змістом віршів Р. Доктор «Про дружбу» і В. Остапчук «Про 
дружбу». 
Робота з оповіданнями М. Коцюбинського «Про двох цапків», «Дві кі-
зочки».
Словничок дружби. Створення коротких письмових висловлень для спіл-
кування за допомогою цифрових пристроїв (запитання, вибачення, подя-
ка, побажання, прохання, поздоровлення, запрошення, порада, згода, від-
мова тощо). 

Математична
Перетворення інформації (почутої, побаченої, прочитаної) у схему, табли-
цю, схематичний рисунок. 
Розв’язування задач (Додаток 4).

Природнича Обговорення прикладів взаємодії в природі та людини з природою. Проєкт 
«Мости дружби» (Додаток 5).

Технологічна
Робота з папером і картоном. Виготовлення сюжетних аплікацій за ша-
блоном з теми «Мости дружби» (Додаток 3). Співпраця в парі, групі та 
колективі. 

Громадянська 
та історична

Бесіда «Вчинки і слова, які можуть підтримати або образити». Складання 
списку переваг налагодження співпраці у колективі. 
Робота з віршем Р. Доктор «Про дружбу». Вправа «Продовж речення». 
Вправа «Поради бджілки».
На прикладі конструктора і слова «конструювати» пояснити термін «кон-
структивна взаємодія» та «конструктивна комунікація/спілкування», тоб-
то продуктивне спілкування і злагоджена співпраця, що приводять до яко-
їсь корисної домовленості, спільного створення чогось нового. 
Вправа за технологією «Снігова куля» (Додаток 6). 
Бесіда в колі щодо взаємодії з дітьми своєї та іншої статі, расової та культур-
ної належності, з дітьми з інвалідністю. Вправа «Відшукай слова ввічливо-
сті» (Додаток 1).
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Соціальна/
здоров’язбе-
режувальна

Робота з оповіданнями М. Коцюбинського «Про двох цапків», «Дві кізоч-
ки». Вправа «Поради бджілки».
Бесіда про друзів, їхні риси характеру. «Пісня про дружбу» на слова і музи-
ку О. Янушкевич, М. Ясокової. Поради про уникнення суперечок.

Вправа «Людина-машина» (Додаток 7).

Обговорення правил доброчесної взаємодії: право на використання, безпе-
ка в мережі. Перегляд відео (Додаток 2).
Право на недоторканність.

Додаток 1
Вправа «Відшукай слова ввічливості»
(Джерело: URL https://learningapps.org/display?v=pnrvzkaet21) 
                                    

Додаток 2
Відео «Безпека в інтернеті» 
(Джерело: URL https://cutt.ly/1l3Ivvp) 

Додаток 3
Виготовлення виробу з паперу і картону «Мости дружби» 
(Джерело: URL https://cutt.ly/ol3I5FN)

Додаток 4
Розв’язування математичних задач
1. Друзі мають кишенькові гроші: Арсен – 100 грн, Давид – на 20 грн більше, ніж Арсен, 

Наталка – у 2 рази більше, ніж Давид. Діти вирішили четверту частину грошей витратити на 
добрі справи. Скільки грошей буде витрачено на благодійність?

2. Під час самооцінювання роботи в групі діти зазначали на шкалі досягнень кількість пра-
вильних відповідей на тестові запитання. У Сашка – 11, у Геворга – 12, в Оленки – 9, в Іллі – 7, 
в Олесі стільки ж, скільки у Геворга. Склади спільний графік відповідей групи.

3. Щоб побудувати макет «Мосту дружби», діти зробили креслення. Довжина проїзної 
частини дорівнює 1400 м, що у 2 рази більше, ніж висота проміжних опор. Обчисліть висоту 
проміжних опор мосту.

Додаток 5
Проєкт «Мости дружби»
Завдання: 

 – дослідити різновиди та призначення мостів; дізнатися про найцікавіші мости світу 
(Джерело: URL https://cutt.ly/ql3SWp1); 

 – віднайти/ознайомитися з назвами основних елементів мосту  
(Джерело: URL http://zadk.ucoz.ua/distan/sajt_shs.pdf); 

 – дослідити, як впливає будова мостів на довкілля; створити в групах макети  
«Мосту дружби»; 

 – презентувати роботу, створивши рекламне повідомлення для розміщення в соц-
мережах.

Тиждень 3–4

https://learningapps.org/display?v=pnrvzkaet21
https://cutt.ly/1l3Ivvp
https://cutt.ly/ol3I5FN
https://cutt.ly/ql3SWp1 
http://zadk.ucoz.ua/distan/sajt_shs.pdf
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Додаток 6
Вправа за технологією «Снігова куля».
Діти по черзі (по колу) спробують створити загальний сюжет оповідання/казки. Учитель/

учителька може почати оповідання/казку першим реченням або умовним абзацом. Наступ-
ний(-а) учасник/учасниця повторює слова вчителя/вчительки і продовжує так, як вважає за 
потрібне, але щоб утворювався певний зв’язний сюжет. Третій(-я) учасник/учасниця перека-
зує почуте від першого(-ї) і другого(-ї) і також продовжує розповідь. І так далі – останній(-я) 
у ланцюжку або у колі повторює всю історію, яка склалася від першого(-ї) до останнього(-ї) 
учасника/учасниці. Важливо, щоб «снігова куля» – розповідь – не «розсипалася», була зв’яз-
ною і містила цікаві події.

Додаток 7
Вправа «Людина-машина»
Об’єднайте дітей у групи по 4 особи. Кожна група дітей має згадати певну машину або до-

машній девайс, дії якої/якого їм добре знайомі, наприклад екскаватор або пральна машина чи 
міксер. Діти в групі мають домовитися і спланувати свої дії як дії частин машини/девайсу, коли 
вона/він працює. Потім всі групи по черзі демонструють «свою» машину. Інші однокласники 
намагаються відгадати, про яку машину йде мова.
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Тиждень 5 
Фольклор про Батьківщину, дім, сусідів у культурі людей, які живуть  

у нашому краї (Подорож 3). Діалог із сусідом (Подорож 15)

Орієнтовні дослідницькі питання:
• «Батьківщи на» – «ба тьківщина»: у чому різниця? 
• Як ти і твої однокласники ставитеся до свого дому?
• Що допомагає людям бути  добрими сусідами?
• Що таке «діалог»?

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Стіна слів: Батьківщи́на, батьківщина. Робота з прислів’ями про батьків-
щину. Синонімічний ряд до слова «Батьківщина». 
Завдання «Вчимося розуміти/пояснювати зміст прислів’їв». Розгадування 
загадок про предмети домашнього побуту. Пошукова робота: знайти разом 
з батьками прислів’я, приказки про Батьківщину, оселю чи сусідів своєю 
рідною мовою. 
Придумати своє прислів’я про сусідів. 
Робота над віршем В. Берестова «Німецька». Як спитати різними мовами 
«Скільки років?», «Котра година?» тощо. Цікавинки інших мов. Моя рідна 
мова в дзеркалі інших мов.
Що таке «діалог»?
Складання діалогу рідними мовами. Елементарний діалог мовою сусідів – 
етикетна лексика та лексика взаємодії. 

Математична

Вирішення життєвих ситуацій, які потребують перелічування об’єктів, об-
числення. 
Вправа «Що їх об’єднує?» (Додаток 1). 
Вправа «Математичні перегони» (Додаток 3).

Природнича
Повторення: об’єкти живої та неживої природи своєї місцевості та опис, 
характерні зовнішні ознаки. 
Вправа «Асоціативний кущ» (Додаток 2).

Технологічна Робота з природними матеріалами. Створення фоторамки для світлин з 
родиною або з друзями, оздобленої природними матеріалами. 

Громадянська 
та історична

Складання розповіді про місце, де живе дитина. 
Ставлення до свого дому, рідного краю, Батьківщини.
Цінність рідної оселі, свого краю і Батьківщини для кожної людини.
Україна – моя  Батьківщина. Метод «мікрофон»: «Що ми знаємо про 
Україну». 
Державні символи України. Перегляд відео (Додаток 4). Бесіда у колі 
«Україна та її сусіди» (оглядова).

Тиждень 5
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Соціальна/
здоров’язбе-
режувальна

Обговорення: «Повага до себе та інших людей». Складання правил спілку-
вання із сусідами. 
Вправа «Кому і за що» (Додаток 6).
Бесіда з учнями на тему «Стосунки із сусідськими дітьми своєї та іншої 
статі». 
Робота з віршем Н. Умерова «Що солодше?». Профілактика діабету – бесіда 
про небезпеку надмірного вживання цукру і солодощів. 
Вправа «Напишіть слова ввічливості і фрази рідною мовою». 
Обговорення серії запитань на тему «Повага до культури і мови інших».
Тиск, неповага, приниження і протидія їм. Перегляд відео «Корисні під-
казки. Битися чи не битися?» (Додаток 5). Складання переліку прикладів 
небезпеки та шкоди для здоров’я від агресивної поведінки. 
Обговорення шляхів уникнення агресивної поведінки інших та конт-
ролю власних емоцій. Бесіда «Чому люди стають товаришами, одно-
думцями, друзями/подругами або опонентами, супротивниками/су-
противницями, ворогами».
Діалог між людьми – основа миру і порозуміння. 

Додаток 1
Вправа «Що їх об’єднує?»
Підготуйте серії карток із зображенням різних спільнот, наприклад «Музиканти», «Футбо-

лісти», «Учні», «Пожежники» і т. ін.
Завдання: діти мають розглянути картки та назвати ознаки, які об’єднують людей у цих 

спільнотах.
Питання для обговорення:

 – Чи має значення колір шкіри, національність або релігійна належність присутніх у 
спільноті? Чи заважає це їхній співпраці?

 – Що допомагає/заважає їм спілкуватись?
 – Чи може людина належати до різних спільнот одночасно?

Додаток 2
Вправа «Асоціативний кущ» 
Завдання: 

 – Створіть асоціативний кущ до слова «Тварини», «Рослини».
 – Які тварини/рослини є у твоїй місцевості?
 – Чи можуть бути спільноти у тваринному/рослинному світі?
 – Створіть спільноту тварин/рослин з цеглинок  LEGO.

Додаток 3
Вправа «Математичні перегони»
Завдання: обчислити приклади. Команда переможців дарує призи команді, яка програла. 
Порада вчителю/вчительці – на призових фішках зробити напис «Ті, хто співпрацює, 

завжди перемагають» або «Разом ми завжди сильніші».
Картки для груп гравців (Джерело:  URL https://cutt.ly/Sl3F6M3). 

https://cutt.ly/Sl3F6M3
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Додаток 4
Мультфільм «Державні символи України» 
(Джерело: URL https://cutt.ly/Cl3GzvW) 

Додаток 5
Відео «Корисні підказки. Битися чи не битися?»
(Джерело: URL https://cutt.ly/Ll3GKf2)

Додаток 6
Вправа «Кому і за що»
Можна робити її в процесі заняття або по закінченні робочого дня. 
Варіант 1. 
Діти по черзі передають іграшку або квітку своїм сусідам по колу чи по парті та кажуть, 

кому і за що дарують. Наприклад: «Я хочу передати цю квітку Тетянці за те, що вона першою 
вгадала загадку на уроці» або «Я хочу передати цю квітку Арслану за те, що він добре грає 
на скрипці» тощо.

Варіант 2. 
Діти пишуть на клаптиках паперу, які якості вони найбільше цінують у сусіда/сусідки 

по парті або за що вони вдячні своїм сусідам сьогодні. Згортають папірці, а потім обміню-
ються ними.  

Тиждень 5

https://cutt.ly/Cl3GzvW
https://cutt.ly/Ll3GKf2


340

Культура добросусідства Методичні рекомендації (2 клас)

Тиждень 6 (Подорож 1)
Край, у якому ми живемо 

Орієнтовні дослідницькі питання:
 – Чому саме так зветься край, у якому ти живеш?
 – Що вирізняє твій рідний край з-поміж інших? 
 – Які символи свого краю ти знаєш?

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Робота з віршем О. Полянської «Ми малята українські», віршем про 
регіон, у якому мешкаєш. 
Запис назви населеного пункту з великої букви. 
Написання великої літери в іменах людей, кличках тварин і деяких 
географічних назвах (назви міст, річок).
Значення слів «герб» і «символ».
Бесіда «Край, у якому ми живемо». 
Квест «Досліджуємо край». Робота з фотографією та ілюстрацією як 
джерелом інформації. 
Дослідження «Що розповідають світлини?» (екскурсія до краєзнавчо-
го музею). 
Перепитування як уточнення інформації. 
Довідкова література: словники, довідники, дитячі енциклопедії. 

Математична

Повторення нумерації першої сотні. 
Вправа «Числа навколо мене»  (Додаток 1). 
Дослідження задачі на знаходження третього числа за сумою двох чи-
сел.

Природнича

Робота з картою регіону. 
Завдання «Рослинний/тваринний символ краю». 
Бесіда «Цінність різноманіття рослин і тварин рідного краю») (кольо-
рова вкладка зошита).
Віртуальна екскурсія визначними місцями регіону. 
Родючі землі краю. 
Екскурсія «Особливості природи моєї місцевості». 

Технологічна Виготовлення аплікації «Герб регіону» з паперу, картону, рослинних 
символів області за шаблоном (Додаток 2).

Громадянська 
та історична

Герб області. 
Дослідження походження назви населеного пункту, у якому ти живеш, 
або будь-якого топоніма твоєї місцевості. 
Історія виникнення назви області, населеного пункту.
Створення лепбуку «Мій улюблений край» або «Відомі земляки». 



341

Культура добросусідства

Соціальна/
здоров’язбе-
режувальна

Складання побажання людям, які живуть у регіоні, на пелюстках 
«Квітки побажань». 
Написання спільного листа класу. 
Цінність створеного разом.

Співпраця у грі, навчальних і життєвих ситуаціях. 

Додаток 1
Вправа «Числа навколо мене» 
За допомогою батьків дізнайтесь:

 – Скільки у твоєму регіоні міст, селищ, сіл, музеїв, театрів, шкіл і т. ін.?
 – Яку площу займає твій населений пункт?
 – Яка чисельність населення?
 – Представники яких національностей мешкають у твоєму населеному пункті?

Додаток 2
Додаткова інформація для вчителя/вчительки 
Поради та шаблони до теми «Як намалювати герб родини?»
(Джерело: URL https://cutt.ly/El6Zr0G) 

Тиждень 6

https://cutt.ly/El6Zr0G
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Тиждень 7–8 (Подорож 17) 
Державні свята України. Пам’ятні дати нашого краю

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Чим державні свята відрізняються від календарних свят? 
• Про що розповідає календар?
• Як «мандрує» планета Земля? Хто її друзі? 
• Чи можливе життя без Сонця?

 
Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Стіна слів: держава, Конституція, Соборність.
Створення новорічного SMS–привітання (за бажанням – до іншого свята) 
Робота над віршем О. Грицай «Наша мати». Бесіда-міркування «Україна – 
мати». Робота з текстом про герб області. Технологія «Читання з позначка-
ми» (+ «знаю», – не знаю», ! «цікаво»).
Складання тексту для листівки до свята Матері, Батька, інших свят (за 
власним вибором).

Математична
Робота з календарем.  Використання календаря для опису і розв’язання 
повсякденних проблем. 
Рік. Доба. Вправа «Тиждень до свята» (Додаток 6).

Природнича
Обертання Землі навколо власної осі та Сонця. Рік. Доба. Календар. 
Вплив Сонця на сезонні явища в природі. 
Вправа «Фільмотека»: перегляд відео (Додаток 7).

Технологічна
Створення листівки до свята Матері, Батька, інших свят (за власним ви-
бором) (Додаток 2).  Створення прикрас об’ємної форми до свята Осені 
(Додаток 3).

Громадянська 
та історична

Робота з текстом «Державні свята України». 
Бесіда за змістом вірша Л. Огурцової «Конституція країни». 
Прапор України. Прапор області, міста, прапор родини. Вправа «Розфарбуй 
прапори». Виокремлення спільного і відмінного у прапорах країни, регіо-
ну, населеного пункту, родини.
Творча робота над створенням герба населеного пункту, родини (Додаток 1). 
Завдання: придумай свято, яке тобі хотілося б зробити державним.

Соціальна/
здоров’язбе-
режувальна

Визначення найулюбленішого свята родини. Досліджуємо свята: День Ма-
тері, День Батька, День сім’ї. Складання привітання до свят для близьких. 
Розповідь про подарунки для близьких, подарунок від рідних (створення 
малюнків).
Бесіда «Правила поведінки і безпеки у натовпі. Правила етичної поведінки під 
час проведення державних свят, вшанування пам’ятних дат» (Додаток 4). 
Створення правил безпечної поведінки в довкіллі. Перегляд відео «9 відео 
для дітей про безпеку» (Додаток 5).
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Додаток 1 
Поради батькам «Як зробити герб родини» 
(Джерело: URL https://cutt.ly/Sl6ZN5S)  

Додаток 2
Колекція порад «Як створити вітальну листівку»? 
(Джерело: URL https://www.samotuzhky.com.ua/698)

Додаток 3
Колекція порад «Об’ємні прикраси до свята Осені»
(Джерело: URL https://www.samotuzhky.com.ua/30722) 

Додаток 4
Інформація для вчителя/вчительки «Як зберегти власне життя у натовпі під 

час масових заходів»
(Джерело: URL https://cutt.ly/Hl6XXO6)  

Додаток 5
Перегляд відео «9 відео для дітей про безпеку»
(Джерело: URL https://ns-plus.com.ua/2018/08/10/9-video-dlya-ditej-pro-bezpeku/)

Додаток 6
Вправа «Тиждень до свята» 
Завдання: скласти план підготовки до свята на кожен день тижня. 

 – Порахуй, скільки часу на підготовку до свята ти витратиш за день, тиждень.
 – Чи вистачить цього часу на підготовку? 
 – Спробуй спланувати підготовку до Нового року протягом місяця. 
 – Який із планів тобі більше подобається? Чому?

Додаток 7
Вправа «Фільмотека»  
1. Мультфільм «Фіксики»
 (Джерело: URL https://cutt.ly/ml6VvLN) 
2. Навчальний мультфільм «Земля, зміна дня і ночі» 
 (Джерело: URL https://cutt.ly/Gl6VANh) 
3. Мультфільм «Жила-была Царевна – Адвент-календарь»
 (Джерело: URL https://cutt.ly/hl6V6YL) 
4. Навчальне відео для дітей «Цікаві факти про календар» 
 (Джерело: URL https://cutt.ly/vl6BltK)
5. Мультфільм «Місяці і пори року» 
 (Джерело: URL https://cutt.ly/Sl6BAex) 
6. Планети Сонячної системи. Цікаві факти про планети
 (Джерело: URL https://cutt.ly/Jl6BB0W) 

Тиждень 7–8

https://cutt.ly/Sl6ZN5S
https://www.samotuzhky.com.ua/698
https://www.samotuzhky.com.ua/30722
https://cutt.ly/Hl6XXO6) 
https://ns-plus.com.ua/2018/08/10/9-video-dlya-ditej-pro-bezpeku/
https://cutt.ly/ml6VvLN 
https://cutt.ly/Gl6VANh 
https://cutt.ly/hl6V6YL
https://cutt.ly/vl6BltK
https://cutt.ly/Sl6BAex 
https://cutt.ly/Jl6BB0W 
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Тиждень 9 (Подорожі 5–6)
«Пам’ятка» – від слова «пам’ять». 

Святі та пам’ятні місця й пам’ятки поряд з нами, турбота про них 

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Про що розповідають святі та пам’ятні місця? 
• Чому природні об’єкти стають пам’ятками природи?
• Які ще пам’ятники ти хотів/хотіла би бачити у своєму населеному пункті і чому?

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Стіна слів: пам’ятник, пам’ять, пам’ятка, культура, святий.
Робота з текстами про пам’ятки, святі місця. Складання опису пам’ятника, 
який спостерігали учні під час екскурсії. Складання розповіді до малюнка за 
поданим планом. Діалог з батьками про пам’ятники, які хотіли б побачити у 
своєму населеному пункті. Репліка в діалозі: звертання, запитання. 

Математична Застосування досвіду математичної діяльності для пізнання навколиш-
нього світу. Вправа «Математика навколо» (Додаток 1).

Природнича

Бережливе ставлення до пам’яток природи та об’єктів природи. Закон 
«Про охорону культурної спадщини». 
Бесіда про святі і пам’ятні місця регіону, їхню охорону. Обговорення: «Як 
родина може допомогти у збереженні  пам’ятників у регіоні».
Перегляд відео «7 чудес української природи» (Додаток 3).

Технологічна Робота з пластиліном. Виготовлення виробів об’ємної форми. Створення 
макета пам’ятки за власним задумом.

Громадянська 
та історична

Дні пам’яті та пам’ятники (у близькому довкіллі). 
Класифікація пам’яток природи, історії та культури.
Бесіда на теми: «Про що розповідають нам пам’ятки природи та культу-
ри», «Пам’ятки культури рідної місцевості». Обговорення: «Про що може 
повідомити назва?» 

Створення лепбуку « Святі і пам’ятні місця мого краю».
Фотографування або відеозапис пам’ятника в найближчому оточенні, по-
шук (разом із дорослими) інформації про нього.

Соціальна/
здоров’язбе-
режувальна

Бесіда про пам’ятки та святі місця населеного пункту, де мешкають учні. 
З’єднання назв із малюнками із зображенням пам’ятного чи святого місця краю. 
Обговорення правил поведінки в місцях пам’яті.
Складання переліку правил поведінки в місцях пам’яті, пам’яток природи 
та культури (Додаток 2).

Додаток 1
Вправа «Математика навколо» 
Завдання: під час перегляду відео «7 чудес української природи» допиши на картках про-

пущені числа. Додай інформацію про пам’ятки природи твоєї місцевості, створи власну картку.
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Картка 1.
Загальна площа заповідника «Асканія-Нова» становить понад … тис. га.  

Тут росте … видів рідкісних рослин, живе …  видів тварин та … видів птахів. 
Додаткова інформація:

Картка 2.
Найбільше та найглибше озеро  України – Світязь – займає … кілометрів водного 

простору. Берегова лінія сягає довжини … кілометрів. Глибина – …   метрів. Іноді на 
озері піднімаються хвилі висотою … метрів. Його загальна довжина –  … кілометрів.

Додаткова інформація:

Картка 3.
На території Дніпровського каньйону …  пам’яток природи світового значення. 
Додаткова інформація:

Картка 4.
Найдовша у світі гіпсова печера Оптимістична досліджена на … кілометрів. 

Температура цілий рік тут незмінна, вона становить … градусів тепла. Дослідники 
шукали цю печеру  … років.

Додаткова інформація:

Картка 5.
Найбільше гірське озеро України Синевир розташоване на висоті понад … ме-

трів над рівнем моря і має глибину … метрів.
Додаткова інформація:

Картка 6.
Висота каньйонів «Бузького гарду» … метрів. Вік – … років.
Додаткова інформація:

Картка 7. 
Природна пам’ятка мого регіону –  …

Додаток 2
Складання правил поведінки в місцях пам’яті, пам’яток природи та культури
Завдання: заповніть таблицю, обговоріть правила у групі, з класом. Зробіть висновки.

Можна Бажано Недоречно Заборонено

Додаток 3
Інформація для вчителя/вчительки  
«Унікальні природні пам’ятки України: 33 перлини» 
(Джерело: URL  https://cutt.ly/7l61CkA) 
Відео «7 чудес української природи»
(Джерело: URL https://cutt.ly/pl618fZ)

Тиждень 9

https://cutt.ly/7l61CkA 
 https:/cutt.ly/pl618fZ
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Тиждень 10 (Подорож 8)
Пам’ятки та святі чи пам’ятні місця, які нас об’єднують

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Що об’єднує людей? 
• Чому люди відвідують святі чи пам’ятні місця? 
• Чи потребують піклування та шанобливого ставлення святі чи пам’ятні місця?

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Стіна слів: співвітчизники. 
Робота з текстом про пам’ятники, які об’єднують мешканців усього регіону 
та України. 

Діалог. Правила оформлення діалогу на письмі. Складання діалогу на 
тему «Які пам’ятні місця об’єднують людей?». Запис коротких письмо-
вих висловлень для спілкування за допомогою цифрових пристроїв (за-
питання – відповідь).

Математична Ознаки об’єктів навколишнього світу: колір, розмір, форма тощо. Вправа 
«Спільні та відмінні ознаки» (Додаток 1).

Природнича Природні об’єкти краю. Охорона природи. Вправа «Екскурсоводи» (Дода-
ток 2).

Технологічна
Робота з пластиліном. Виготовлення макета веселого пам’ятника, який 
би об’єднав однокласників або мешканців населеного пункту. Повторення 
правил роботи з пластиліном (Додаток 3).

Громадянська 
та історична

Пам’ятки, пам’ятні чи святі  місця рідного краю, які об’єднують. Дослі-
дження пам’ятників, зображених на малюнках. Висловлення власного 
ставлення до цих пам’ятників.
Бережне ставлення до пам’ятників/об’єктів природи.
Складання плаката «Для чого люди відвідують пам’ятки?».

Соціальна/
здоров’язбе-
режувальна

Бесіда: «Які цінності уособлюють пам’ятники, наведені в зошиті».  
Обговорення в колі: «Чому ці пам’ятники можуть об’єднувати людей?», 
«Які ще пам’ятники могли б сприяти об’єднанню людей?». 
Обговорення правил поведінки  у громадських місцях і під час спільних 
заходів та їхнє дотримання.

Цінність єдності та злагоди в класному колективі, громаді та країні.  

Додаток 1
Вправа «Спільні та відмінні ознаки» 
Завдання: Створи порівняльну характеристику представників рослинного/тваринного сві-

ту за планом. Наприклад:
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Вовк звичайний
Довжина тіла з головою і без хвоста досягає 135–160 см
Вага – 45–60 кг.
Окрас хутра сірий ( залежить від середовища проживання).
Вовча паща має 42 зуби.
Тривалість життя вовка становить від 8 до 16 років.
Живе в Україні. Охороняється законом.

Світлина

Гривастий вовк
Довжина тіла з головою і без хвоста досягає 125–130 см
Вага – 20 кг.
Хутро жовто-червоне. Волосся вздовж задньої части-
ни шиї і посередині спини особливо довге й може бути 
темного кольору.
Вовча паща має 42 зуба.
Тривалість життя вовка становить до 12–15 років.
Живе в Болівії. Охороняється законом.

Світлина

Заповни Кола Вена.

Звичайний вовк Гривастий вовк

Тиждень 10
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Додаток 2
Вправа «Екскурсоводи»
Завдання: Уяви, що ти проводиш екскурсію біля пам’ятника, який тобі сподобався. За 

допомогою батьків або вчителя/вчительки придумай коротку цікаву розповідь про нього. Роз-
кажи своїм однокласникам/однокласницям.

Додаткова інформація для вчителя/вчительки: «30 українських пам’ятників, які вас зди-
вують» 

(Джерело: URL https://cutt.ly/Vl62SHY)

Додаток 3

Правила роботи з пластиліном
1. Розминати і розгортати пластилін потрібно на дощечці.
2. Розрізати пластилін потрібно стекою.
3. Невикористаний пластилін слід класти до коробки.
4. Після роботи з пластиліном руки потрібно витерти серветкою.
5. Не можна брати пластилін до рота, торкатися брудними руками обличчя, 

очей, одягу.

Перегляд відео «Тварини – що можна зліпити з пластиліну?» 
(Джерело: URL https://cutt.ly/kl69iaR)

https://cutt.ly/Vl62SHY
https://cutt.ly/kl69iaR
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Тиждень 11 (Подорож 7)
Культурне різноманіття поруч зі мною 

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Люди яких національностей є твоїми сусідами в регіоні?
• Ми різні, але рівні: як це пояснити?
• Що було б, якщо б усі люди стали схожими одне на одного?
• Як хліб об’єднує нас?

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Стіна слів: народ, плем’я, археолог.
Робота з віршем О. Кордіс «Європейська сім’я». Бесіда за змістом вірша. 
Текст про давніх мешканців краю. 
Відгадування загадок про різні засоби пересування. 
Висловлювання. Правила оформлення висловлювання на письмі (велика 
буква на початку речення, крапка, знак оклику, знак питання в кінці ре-
чення, правила переносу слів, окреме написання слів-помічників і слів-
назв). Запис рукописними буквами нескладних за змістом висловлювань. 
Орфографічний словник як джерело для перевірки орфограм. Друкова-
ний текст – зразок орфографічних написань.

Математична
Об’єкти навколишнього світу: порівняння і впорядкування за однією або 
декількома ознаками. 
Вправа «Математичні дослідження» (Додаток 4).

Природнича

Збереження природних ресурсів. Досліджуємо різноманіття зернових 
культур регіону. 
Вправа «Від зернятка до хлібини» (Додаток 5). 
Дослідження «Пророщення зернових» (Додаток 6).

Технологічна

Знайомство з національним одягом представників різних культур регіону. 
«Національний хоровод регіону».
Перегляд відео «Український жіночий національний костюм різних регіо-
нів» (Додаток 1). 
Виготовлення прикрас і оздоблення національного одягу з насіння «Со-
няшник» (Додаток 2).

Громадянська 
та історична

Позначення представників різних культур, які мешкають у регіоні. Хліб у 
представників різних народів. Ставлення до хліба в різних культурах. Як 
хліб об’єднує людей?
Правила поведінки, які засвідчують повагу до інших осіб, їхньої культурної 
належності.

Соціальна/
здоров’язбе-
режувальна

Правила етикету при відвідуванні свят своїх сусідів.

Проєкт «Традиції святкування початку року у представників різних наро-
дів» (Додаток 3).

Тиждень 11
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Додаток 1
Відео «Етнопроєкт “Спадок”: краса українського національного костюма» 
(Джерело: URL https://cutt.ly/lzbhhaf) 
Завдання: запиши назви однакових деталей жіночого одягу у твоєму та деяких інших ре-

гіонах. Перевір правопис нових слів у словнику.

Додаток 2
Виготовлення виробу з насіння «Соняшник» 
(Джерело: URL https://cutt.ly/NzbhOWy)

Додаток 3
Проєкт «Традиції святкування початку року у представників різних народів»
Завдання: дослідити традиції святкування; скласти святкове меню; пояснити, як бережли-

ве ставлення до їжі зберігає природу; створити ескіз святкового національного одягу.

Додаток 4
Вправа «Від зернятка до хлібини» 
Завдання: дослідити за допомогою різних джерел інформації послідовність етапів від ви-

рощування до виготовлення хліба. Озвучити відео. Створити невелику розповідь.
Перегляд відео «Як хліб на стіл потрапляє?»
(Джерело: URL https://cutt.ly/4zbh03z) 

Додаток 5
Вправа «Математичні дослідження»

 – З одного зернятка пшениці можна одержати близько 20 міліграмів борошна. А для при-
готування одного батона треба змолоти приблизно 10 тисяч зернят. Скільки зернят 
треба для приготування 3 батонів?

 – Батон коштує 8 грн. Моїй родині досить половини батона. Скільки грошей я маю запла-
тити за половину батона?

 – У нас у шкільній їдальні продають булочки по 3 грн. Сашко купив 2 булочки. Скільки 
грошей він заплатив? А для кого він міг купити другу булочку?

 – Половина мішка зерна  становить 10 кг. Яка маса цілого мішка? 
 – Кожну булочку розрізали на дві половинки. Скільки половинок одержали з п’яти було-

чок? Із семи булочок?
 – Житній хліб коштує 12 грн, а пшеничний – на 4 грн дорожчий. Скільки коштує половина 

житнього хліба та батон пшеничного разом?
 – Зерно пшениці починає проростати на 4 день після посадки, зерно жита – на 1 день 

раніше, а зерно вівса – вдвічі швидше, ніж пшениці. Скільки днів потрібно для проро-
стання кожного з перелічених зерен? 

 – Проведи власне дослідження та склади діаграму проростання зернових. Порівняй 
висоту паростків та їхній колір. Чи будуть однаковими результати, якщо пророщува-
ти зерна в різних умовах? Від чого залежить проростання рослини? Поділися своїми 
висновками у класі.

https://cutt.ly/lzbhhaf
https://cutt.ly/NzbhOWy
https://cutt.ly/4zbh03z 
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Додаток 6
Дослід «Пророщення зернових» 

Пам’ятка:
Насіння зернових, бобових і горіхи пророщувати дуже легко. Все, що вам потрібно, – це 

створити для них умови, а далі вони ростуть самі.
Необхідні матеріали та ресурси: прозорі склянки, пророщувачі для зерен (можна замінити 

пластиковими склянками, зробивши кілька отворів у дні), вода, зерна пшениці, вівса, жита, 
ячменю тощо.

Алгоритм дій:

1. Перебрати і промити зерно у склянці 
пророщувача, помістити прозору склян-
ку усередину кольорової.

2. Залити зерно водою із запасом, накрити 
кришкою з отворами, залишити на ніч.

3. Вранці промити зерно та залишити під 
кришкою без води.

4. Увечері знову промити проросле зерно.

   

П’ять правил пророщування:
1. Промивайте часто.
2. Тримайте насіння вологим, але не мокрим.
3. Пророщуйте його при кімнатній температурі.
4. Дайте йому достатньо місця, щоб дихати.
5. Не накладайте занадто багато зерна в склянку.

Тиждень 11
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Тиждень 12 (Подорож 9) 
Архітектура. Знайомство з різноманіттям споруд.  

Культові/сакральні споруди
 
Орієнтовні дослідницькі питання:

• Що відрізняє споруди одну від одної? 
• Як будуються різні споруди?
• Що таке «культова» чи «сакральна» споруда?
• Чому важливо поважати чужу власність?

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Стіна слів: архітектура, споруда, релігія, культ, назви сакральних спо-
руд у різних релігіях і культурах. 
Розвиток мовлення: складання розповіді про свій будинок, про старо-
винну хату або сакральну споруду. 
Робота з текстами «Різноманіття споруд», «Традиційне народне жит-
ло», «Сакральні/культові будівлі», віршами В. Орлова та В. Симоненка. 
Загадки про знаряддя та машини, які допомагають на будівництві. 
Фотографія, малюнок як джерело інформації.
Речення. Ключові слова у реченні. Бібліотека як освітньо-культурний 
центр.

Математична

Об’єкти навколишнього світу: порівняння і впорядкування за однією 
або кількома ознаками. Розпізнавання груп споруд за малюнками зо-
шита. Відмінність сучасного житла від давнього, культової споруди від 
іншої. Ідентифікація назв культових споруд з малюнками.
Ділова гра «Будівництво будинку» (Додаток 1). Вправа «Перегляньте і 
порахуйте»/Відео «Збережіть країну від сміття») (Додаток 2).

Природнича
Природні і штучні матеріали, їхнє використання у побуті. Охорона 
природи. Досліджуємо будівельні матеріали, їхній вплив на довкілля. 
Екологічна гра «Що з чого?» (Додаток 3).

Технологічна
Моделювання, конструювання. Виготовлення нескладних архітектур-
них об’єктів із готових деталей конструктора за власним задумом «Бі-
бліотека моєї мрії». Відео «Незвичні бібліотеки світу» (Додаток 4).

Громадянська 
та історична

Зміни у ландшафті/краєвиді, пов’язані з діями людей. Проєкт «Озир-
нись навколо» (Додаток 5).
Класифікація споруд: житлові, сакральні/культові, громадські. Бесіда 
про види споруд, які є в місцевості. Дослідження традиційного житла. 
Ставлення до спадщини своїх бабусь і дідусів. 
Для чого потрібні громадські будівлі? Які вони бувають? Громадські 
будівлі у найближчому оточенні. 
Культові/сакральні споруди – пам’ятники архітектури нашого регіону. 
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Соціальна/
здоров’язбе-
режувальна

Архітектура як мистецтво організації простору. 
Без чого неможливо побудувати споруду? 
Уявлення про різноманіття релігій на прикладі архітектури культових 
споруд. Робота із завданням на стор. 27.

Чужа власність. Безпека в навколишньому світі. Обговорення життє-
вих ситуацій (Додаток 6).

Додаток 1
Ділова гра «Будівництво будинку»
(Джерело: URL https://cutt.ly/Gzbj4iL) 

Додаток 2
Перегляд відео «Мультики українською – Збережіть країну від сміття»
(Джерело: URL https://cutt.ly/xzbkxMj)
Завдання: перегляньте відео «Збережіть країну від сміття» і 

порахуйте, скільки кілограмів сміття за 1 добу викидають родини 
всіх учнів класу? А за тиждень? Як ти можеш на це вплинути? Що 
ти вже зробив/зробила для збереження довкілля?  Чи зустрічався 
тобі на упаковках товарів цей знак – петля, або стрічка, Мебіуса? 
Що це означає? 

Додаткова інформація для вчителя/вчительки: 
Середній час використання одного пластикового пакета – 12 хвилин. Час його розкладан-

ня – від 300 до 1000 років. Щорічно у світі використовується 4–5 трлн поліетиленових пакетів. 
Але не все так погано, 40 країн вже заборонили або обмежили виробництво, продаж або 
використання поліетиленових пакетів. Наприклад, в Ірландії ще у 2002 році вартість одного 
пакета досягла 0,33 євро і їхнє використання скоротилося на 94%. В Італії пластикові пакети 
заборонені ще з 2011 року, у Франції з 2016. Обмеження вводяться і в Україні. 

Вибираючи в магазині продукти, звертайте особливу увагу на упаковку. Точніше, на коди. 
Йдеться про екомаркування. Воно допомагає вибрати екологічний, безпечний для людини і 
навколишнього середовища товар. Екомаркування допомагає розібратися, з чого зроблена 
упаковка і чи підлягає вона переробці. 

Трикутник із трьох стрілок називається «петля Мебіуса» й означає, що матеріал упаков-
ки може бути перероблений, а упаковка частково (або повністю) зроблена з вторсировини. 
Цифра всередині трикутника вказує на так званий код переробки і вид матеріалу – наприклад, 
папір, скло або пластик. Буквена абревіатура під трикутником позначає тип матеріалу. Нижче 
наведено кілька типових маркувань:

Тиждень 12

https://cutt.ly/Gzbj4iL 
file:///D:/%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%9a%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%20%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81%d1%83%d1%81%d1%96%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0%20(4)/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d0%b8%202%20%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/ 
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PET (E) або ПЕТ – поліетилентерефталат: пляшки для напоїв і олії, прозорі флакони для 
шампунів, одноразові харчові контейнери. ПЕТ можна здати на переробку.

PEHD (HDPE) або ПНД – поліетилен низького тиску: каністри, кришки для пляшок, флако-
ни для шампуню і побутової хімії. ПНД можна здати на переробку.

PVC або ПВХ – полівінілхлорид: віконні рами, блістери, упаковка для таблеток, часто 
тортів і сиру, термозбіжна плівка, флакони для косметики, іграшки. Уникайте такої упаковки, 
вона шкідлива.

PELD (LDPE) або ПВП – поліетилен високого тиску (низької щільності): пакети і плівка. 
Можна здати на переробку.

PP або ПП – поліпропілен: кришки для пляшок, відра, склянки для йогурту, упаковка лінз, 
шарудить пластикова упаковка. Можна здати на переробку.

PS або ПС – полістирол, буває звичайний і спінений. Зі спіненого полістиролу роблять 
пінопласт, контейнери для яєць, підкладки для м’яса і фасування. Зі звичайного полістиролу – 
склянки для йогурту й упаковку для компакт-дисків. Можна здати на переробку. Уникайте такої 
упаковки, вона шкідлива.

O (ther) або ІНШЕ. Суміш різних пластиків або полімери, які не вказані вище. Наприклад, 
упаковка для сиру, кави, корми для тварин. Переробці не підлягає.

20-22 (PAP) – папір і картон. Можна здати на переробку.
40 (FE) – жерсть: консервні банки, балончики аерозолів. Консервні банки можна здати на 

переробку, балончики приймають не скрізь.
41 (ALU) – алюміній: банки для напоїв і фольга. Можна здати на переробку, але не скрізь.
50 ФОР (FOR) – дерев’яні товари.
51 ФОР (FOR) – пробки з дерев, які використовуються у створенні устілок для взуття, 

підставок на столі.
60 ТЕКС (TEX) – бавовняні вироби (вата, тканини, нитки).
70-74 (GL) – скло і склотара. Банки і пляшки можна здати на переробку.
81-84 (С/PAP) – композиційні матеріали: багатошарова упаковка з паперу, пластику й іноді 

металу. Таку упаковку називають «тетра паком» або «пюр паком» і використовують, напри-
клад, для соку і молочних продуктів.

d2w вказує на так званий оксорозкладний пластик. Знак ставлять на пластикову упаковку, 
до складу якої додали присадку – компонент, який відповідає за швидкий розпад пластику на 
мікрочастинки. У переробку цей пластик здавати не можна – такі товари краще не купувати.

Свіжість і збереження продуктів поки можуть гарантувати лише упаковки з поліпропілену 
(PP) і поліетилентерефталату (C/PAP). Вони не завдають шкоди планеті, якщо здавати їх у 
переробку.

Zero Waste – це коли людина намагається зробити мінімум відходів, бажано 0 (zero). Ця 
концепція небезпечна тим, що відлякує абсолютну більшість людей своєю радикальністю. 
До того ж люди, які досягли серйозних результатів у справі порятунку планети, часто пово-
дяться досить зарозуміло і мало не соромлять всіх інших. Звичайно, у людини, далекої від 
екожиття, така поведінка не викликає ніякого бажання щось робити. Для того щоб зменшити 
свій екослід, зовсім не обов’язково відмовлятися від усіх благ цивілізації. Зробивши перший, 
нехай і невеликий крок до екожиття (наприклад, купивши полотняну сумку для походів за 
продуктами), ви ДУЖЕ СИЛЬНО допоможете планеті. Зменшення екосліду на 5% від 100 осіб 
у 5 разів ефективніше, ніж зменшення екосліду на 100% від однієї людини. Не бійтеся робити 
мало, бійтеся не робити нічого. 

(За матеріалами статті «Код порятунку планети». 
Джерело: URL  https://biofoodlab.com/kod_spaseniya_planety/) 

https://biofoodlab.com/kod_spaseniya_planety/
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Додаток 3
Гра «Що з чого?» 
1. Завдання: спитай у дорослих, які матеріали їм потрібні для ремонту вашого житла або 

для будівництва нового. Запиши у таблицю, з чого виготовляють ці матеріали. Які з них є 
екологічними? Наприклад:

Будівельні матеріали З чого зроблено

Шпалери деревина
цегла пісок, вапно або глина
і т. ін.

2. Переглянь відео «Соціальний ролик про сортування сміття» 
(Джерело: URL https://cutt.ly/Lzbk8mA)  
3. Розглянь список речей, які ми викидаємо, і скільки часу цьому сміттю потрібно, щоб роз-

кластися. Знайди у переліку будівельні матеріали. Поділися своїми висновками з дорослими. 
(Джерело: URL https://cutt.ly/Ozblf0a) 
• Бананова шкірка – 2–5 тижнів.
• Газета – 2 місяці.
• Картон – 2 місяці.
• Бавовняні рукавички – 3 місяці.
• Канат – 3–14 місяців.
• Фанера – 1–3 роки.
• Недопалки – 1–5 років.
• Вовняний одя –г 1–5 років.
• Картонна упаковка від молока – 5 років.
• Пофарбовані дошки – 13 років.
• Поліетиленовий пакет – 10–20 років.
• Шкіряне взуття – 25–40 років.
• Нейлонова тканина – 30–40 років.
• Пластикова склянка – 50 років.
• Консервна банка – 50 років.

Додаток 4
Стаття «Незвичні бібліотеки світу»
(Джерело: URL https://cutt.ly/xzblYuI) 
Перегляд відео «Топ 8 унікальних бібліотек світу»
(Джерело: URL  https://cutt.ly/hzblHDS)

Додаток 5 
Проєкт «Озирнись навколо»
Завдання: дослідити, як впливають дії людей на зміни у ландшафті/краєвиді, а саме:
1. Чи змінюється рух повітря у містах, де будують багатоповерхові будинки?
2. Чи може змінитись течія річки під впливом дій людей?
3. Чому у сільській місцевості повітря чистіше, ніж у місті? 
4. Чи може зрушити гора, якщо людина «забере в неї лісову шапку»?

Тиждень 12

https://cutt.ly/Lzbk8mA
https://cutt.ly/Ozblf0a
https://cutt.ly/xzblYuI
https://cutt.ly/hzblHDS
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5.  21 березня відзначають Всесвітній день захисту лісів. Напиши своє звернення до лю-
дей, які знищують «зелені легені» нашої країни.

Додаток 6
Обговорення життєвих ситуацій 
Порада вчителю/вчительці – підготувати малюнки із зображенням небезпечних ситуацій. 
Завдання:

 9 Пригадайте випадок, коли ви потрапили в небезпеку. Як ви вийшли із цієї ситуації? 
Що порадили б своїм однокласникам? 

 9 Перегляньте відео – «Уроки тітоньки Сови». URL:  https://youtu.be/DS7TOjZUgW8. 
Обговоріть ці ситуації в групах. 

 9 Створіть плакат-пам’ятку безпечної поведінки. 
Додаткова інформація: картки-ілюстрації про безпеку дитини. 
(Джерело: URL http://bezopastnostdetei.blogspot.com/p/blog-page_97.html)

https://youtu.be/DS7TOjZUgW8
http://bezopastnostdetei.blogspot.com/p/blog-page_97.html
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Тиждень 13 (Подорож 10)
Знайомство з професіями. Професії людей, що проєктують, зводять  

і облаштовують споруди 

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Представники яких професій зводять і облаштовують споруду? 
• Хто і що допомагає архітекторові/архітекторці втілювати у життя його/її задуми?
• Хто вони – «архітектори» в природі?

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Читання уривка з вірша Н. Умерова «Наш дім». Полічи, скільки різних 
професій названо. Читання вірша Н. Тріщ «Мій тато – архітектор». Чи-
тання вірша І. Драча «Будівельники».
Стіна слів: архітектор, проєкт, будівельник (Додаток 1). Доповни пере-
лік назвами професій людей, які долучені до будівництва й облашту-
вання споруди. 

Розгадування кросворда (Додаток 2). 
Вправа «Ланцюжок професій» (Додаток 3). 
Створення лепбуку «Професії людей, які проєктують, зводять і облаш-
товують споруди».

Математична Проєкт «Мінімісто» (Додаток 4).
Робота з геометричним матеріалом (Додаток 5).

Природнича

Обговорення запитань: «Де слід звести будинок, щоб не завдати шко-
ди навколишньому середовищу?», «Як треба облаштувати будівниц-
тво, щоб не страждала природа (смітники, каналізація) і було зручно 
мешканцям?». Завдання «Пернаті архітектори: дивовижна краса пта-
шиних осель» (Додаток 6). 
Дослідження «Як ластівка будує гніздо?» (Додаток 7).

Технологічна
Моделювання, конструювання та виготовлення нескладних архітек-
турних об’єктів зі штучних матеріалів та  картону за власним задумом. 
Створення чарівного будиночка із паперу (Додаток 8).

Громадян-
ська та істо-
рична

Читання/слухання тексту про архітектурні пам’ятки регіону, створені 
майстрами з різних куточків світу. Знамениті архітектори та пам’ятки 
архітектури в нашому краї. 

1 липня – День архітектури України (Додаток 9).
Перший понеділок липня –  Всесвітній день архітектора  
(Додаток 10).
Обговорення в колі «Якими якостями і навичками має володіти архі-
тектор?» (Додаток 11).

Тиждень 13
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Соціальна/
здоров’язбе-
режувальна

Бесіда-міркування на тему «Чим професія архітектора відрізняється 
від професії будівельника?».  Створення лепбуків «Професії у моїй ро-
дині».
Дослідження: представники ще яких професій допомагають архітекто-
рові втілити задум? 
Бесіда-міркування на тему «Внесок представників різних професій у 
розвиток регіону та створення добробуту».

Перегляд і обговорення відео про професію архітектора (Додаток 12). 
Підготовка та презентація проєкту «Усі професії важливі».

Додаток 1

А Р Х І Т Е К Т О Р
П Р О Є К Т

Б У Д І В Е Л Ь Н И К

Стіна слів

Додаток 2
Розгадування ребуса
Завдання: Розгадай ребус. Напиши слово-відгадку.

Додаток 3
Вправа «Ланцюжок професій»
Мета: обговорити з дітьми взаємозв’язок представників різних професій, обов’язки кожного. 
Наприклад, архітектор придумує проєкти будівель, щоб вулиці міста були гарни-

ми, зручними для життя людей.  Інженер детально опрацьовує план зведення будівлі. 
Економіст підраховує вартість будівництва. Будівельники втілюють задум архітектора. 
Журналіст бере інтерв’ю, пише статтю про новобудову. Редактор її опрацьовує, публі-
кує в газеті. 

Порада: Обговорити в колі з дітьми, що буде, якщо між працівниками не буде взаємодії.  
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Додаток 4
Проєкт «Мінімісто»
(Джерело: URL  https://cutt.ly/5zeuLA7)

Додаток 5
Робота з геометричним матеріалом 

1. Накресли відрізок, довжина якого має дорівнювати кількості звуків у слові «будівельник». 
У м о в а. 1 буква = 1 см.

2. Полічи, скільки трикутників на малюнку.

Додаток 6
Пернаті архітектори: дивовижна краса пташиних осель
(Джерело: URL https://cutt.ly/QkniAkk)  

Додаток 7
Перегляд відео «Як ластівка будує гніздо» 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=65I1tKKhPOE)

Додаток 8
Створення чарівного будиночка із паперу
(Джерело: URL https://www.samotuzhky.com.ua/73309)  

Додаток 9
Матеріал «1 липня – День архітектури України»
(Джерело: URL  https://cutt.ly/lknuYSL)

Додаток 10
Матеріал «Перший понеділок липня – Всесвітній день архітектора»
(Джерело: URL https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=237)

Тиждень 13

https://cutt.ly/5zeuLA7
https://cutt.ly/QkniAkk
https://www.youtube.com/watch?v=65I1tKKhPOE
https://www.samotuzhky.com.ua/73309
https://cutt.ly/lknuYSL
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=237
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Додаток 11
Картка для заповнення «Якими якостями і навичками має володіти архітектор/

архітекторка?»
Завдання: Заповніть карту. Впишіть, якими рисами характеру має володіти архітектор/

архітекторка.

Додаток 12
Перегляд і обговорення відео про професію архітектора 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=fI3YWm_Ecfc)

https://www.youtube.com/watch?v=fI3YWm_Ecfc
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Тиждень 14 (Подорож 13) 
Спорудження будівлі в давнину й сьогодні. Сусідська взаємодопомога

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Чи відрізняється спорудження будівлі в давнину й сьогодні? 
• Що таке «толока»?
• Чи існує «сусідська взаємодопомога» у тварин?

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Складання розповіді про будівництво будинку (крісло автора). 
Складання плану побудови споруди. 
Творчий переказ тексту «Спільне й відмінне у звичаях і ритуалах при зве-
денні будинків у культурах різних людей». Робота з прислів’ями. 
Стіна слів: звичай, обряд, ритуал, фундамент, толока, входини  
(Додаток 1).

Математична
Практична робота (Додаток 4). Дослідження «Важіль» (Додаток 5). Кон-
струювання знайомих площинних та об’ємних фігур з підручного матеріа-
лу (пластиліну, глини, соломи, конструктора LEGO).

Природнича

Бесіда «Житло домашніх і диких тварин». Хатка для тварин (Додаток 6). 
Дослідження «Що таке бьордвотчінг» (Додаток 7). Читання казки М. Чу-
марної «Сумлінна праця» (Додаток 8). Дослідження «Сусідська допо-
мога у тварин» («Ткачики», «Житла тварин» (Додаток 9–10)). Читання 
оповідання В. Перепелюка «І таке буває» (Додаток 11).

Технологічна Виготовлення макетів шпаківень з картону (Додаток 12). 
Послідовність дій під час виготовлення й оздоблення об’ємних виробів.

Громадянська 
та історична

Бесіда «Звичаї наших предків» (Додаток 2). 
Читання вірша М. Підгірянки «Гостинна хата». Полічи, людей скількох 
професій названо у вірші.

Українська хата: яку спадщину залишили предки прийдешнім поколінням 
(Додаток 13). 
Встановлення послідовності подій (раніше/пізніше, до/після), взаємо-
зв’язку між ними.  
3D-принтер на будівництві (Додаток 14). 
Нові будівельні професії (Додаток 15).

Соціальна/
здоров’язбе-
режувальна

Обговорення професії будівельника на матеріалі вірша М. Матусовського 
«Марш будівельників».
Перегляд відео «Будівельні машини та їхня робота» (Додаток 3).
Традиція надання сусідської допомоги при спорудженні нового будинку. 
Бесіда-міркування на тему «У чому цінність співпраці та взаємодопомоги, 
добросусідства між людьми?».

Тиждень 14
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Додаток 1

З В И Ч А Й
О Б Р Я Д

Р И Т У А Л
Ф У Н Д А М Е Н Т

Т О Л О К А
Н О В О С І Л Л Я

Стіна слів

Додаток 2
Матеріал «Звичаї наших предків»
• Місце для будівництва мала вибрати свійська тварина, яка лягає в найкращих 

місцях.
• Зводити житло у місцях, де впала блискавкв, чи поблизу кладовища, було категорично 

заборонено, адже це віщувало нещастя.
• Існував звичай запрошувати хорошого домовика до оселі для того, щоб він оберігав 

оселю від бід. Його частували, задобрювали та навіть співали пісні-колискові.
• Наші предки вірили у духа-запічника, який охороняв піч, тому вони старалися тримати 

її в чистоті та вчасно білити.
• Щоб у домі добре жилося, треба було стежити за охайністю будинку.
• Захистом від всілякого зла слугували візерунки Дерева життя або солярних знаків.

Додаток 3
Перегляд відео «Будівельні машини та їхня робота» 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=REe3f798FH0)

Додаток 4
Практична робота
1. Скільки кольорів знадобиться для того, щоб розфарбу-

вати сторони кубика різними кольорами?
 

https://www.youtube.com/watch?v=REe3f798FH0
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2. Визнач об’єм води на слух. Робота в парах.
Завдання: Одна дитина виливає воду у посуд, а друга рахує мірки, прислухаючись до 

звуків води.

Додаток 5
Дослідження «Важіль» 
(Джерело: URL http://socrat.in.ua/wp-content/uploads/2019/12/Stem_print.pdf)

Додаток 6
Хатка для тварин
(Джерело: URL https://cutt.ly/Zzes3A4)

Додаток 7
Дослідження «Що таке бьордвотчінг» 
Бьордвотчінг (з англійської «birdwatching») – модне нині захоплення, коли людина спо-

стерігає за птахами).

Матеріали для вчителя/вчительки і батьків «Бьордвотчінг по-запорізьки»
(Джерело: URL http://sich.zp.ua/bordvotchinh)

Додаток 8 
Читання казки М. Чумарної «Сумлінна праця»
(Джерело: URL https://cutt.ly/Mzed13l) 

Додаток 9–10
Дослідження «Сусідська допомога у тварин» 

Ткачики
(Джерело: URL https://cutt.ly/BzehLyP)
У Південній Африці, Намібії та Ботсвані мешкають незвичайні крилаті архітектори – тка-

чики. До побудови гнізда птахи ставляться з особливою ретельністю. Самець будує гніздо 
з трави, пальмового листя та очерету, підвішуючи домівку на тонких гілках алое чи акації. 
А потім приплітає внизу довгу трубку, аби до кладки не дісталися змії, готові цупити яйця і 
пташенят.

Ткачик-бая будує гніздо. У природі існує 272 види ткачиків, і кожен вирізняється власним 
мистецтвом побудови гнізда. Протягом року самець будує до 25 гнізд – що надійніші та міцніші 
гнізда, то більше самок дадуть згоду на шлюб. 

Ткачики – птахи общинні, тому часто будують колективні гнізда, схожі на копиці сіна з 
безліччю отворів. У такій комунальній квартирі вміщаються сотні пар ткачиків.

Висота гнізда общинного ткачика досягає 3 м, ширина – до 6 м. Навіть не віриться, що 
створюють такі солом’яні хороми крихітні пташечки завбільшки 15 см!

Через кілька років, коли дерево не витримує навантаження, конструкція падає на землю. 
Зруйноване гніздо ткачики використовують для побудови нового поселення. 

Матеріал «Житла звірів»
(Джерело: URL https://cutt.ly/lzejZR4)

Тиждень 14
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Додаток 11
Читання оповідання В. Перепелюка «І таке буває»
(Джерело: URL https://cutt.ly/mzelxkJ)

І таке буває
Вже давно помічено, що на одні шпаківні птахи і не дивляться, а біля інших по кілька днів 

точаться запеклі бійки.
Цієї весни сталося таке і в моєму саду. Я виготовив кілька шпаківень, з яких лиш одну 

зайняли шпаки. Але в саду були ще два природних дупла й одне, яке видовбав дятел. Отож 
саме біля колишньої дятлової домівки й зав’язалася бійка, про яку я й хочу розповісти.

Поки була ще рання весна, поки шпаки ще були десь у дорозі, то горобці зайняли дупло 
й узялися справляти своє горобине весілля. Від раннього ранку до пізнього вечора лунали 
тут пісні, щебет, метушня. Збігали дні. Весняне сонце підносилося все вище, пригрівало все 
тепліше. Вже й ледь зазеленіла молоденька травичка в саду. А моїх співливих  шпаків  і досі  
не  було.

Я вже подумав, що вони десь у важкій далекій дорозі загинули. Коли це одного дня ще на 
зорі чую, що в саду зчинилася бійка. Виходжу з хати, дивлюся – і від душі відлягло: прилетіли 
мої шпаки!

Отож саме вони розпочали війну з горобцями, котрі зайняли дупло. Б’ються так, що хоч 
водою розливай. Але я не втручаюся, спостерігаю здаля.

Билися супротивники досить своєрідно. Шпачиха в бій не встрявала, а тільки чекала того 
моменту, коли шпак витягне горобця з дупла. Горобець сам шпака не подужає, йому на допо-
могу поспішає горобчиха, впивається в шпака, всі троє клубком падають додолу.

Оцього тільки й потрібно було шпачисі. Вона кидалась у дупло й якомога скоріше викида-
ла горобине майно: соломинки, пір’я, вовну.

І раптом я бачу, що ситуація змінилася. Поки шпак тягався з горобцями, шпачиха залетіла 
в дупло, але не викинула жодної пір’їни. Невже шкодує горобиних яєчок? А може, там уже є 
й горобенята?

Стою, дивлюся, що ж далі буде. Нараз клубок розплутався, горобці кинулися в дупло, 
зникли в ньому. Але ж там шпачиха! Шпак відсапався, розправив на собі блискуче пір’я, а тоді 
й собі шмигнув у дупло. Я подумав, що бійка триває в   дуплі,   підходжу   ближче, слухаю. 
Тиша. Згодом почулося не тільки мирне, а й щасливе цвірінькання горобців. Ну це вже щось 
зовсім неймовірне!

За якусь мить шпаки повилітали з дупла й взялися носити матеріал на гніздо. Горобець 
випурхнув з дупла, сів на гілці й почав чепуритися, такий собі спокійний, мирний.

До самого вечора по черзі в дупло залітали й вилітали то горобці, то шпаки, носячи «бу-
дівельні матеріали» на гнізда. Мене це так зацікавило, що я забув про свої клопоти. Були такі 
випадки, що горобчик прилітав з пір’ям у дзьобі і саме в цю мить висовувався з дупла котрийсь 
із шпаків. Тоді горобчик відступався вбік, тримаючись за кору і чекаючи, поки вилетить шпак. 
Так само робили і шпаки. Підійшовши ближче, я помітив, що шпаки падають униз дупла, а 
горобці лізуть догори.

Трохи вище входу в дупло вишня була розділена на два стовбури. Один з тих стовбурів, 
мабуть, був порожній усередині, дуплистий. Там і поселилися горобці.

Словом, так і жили в одному дуплі пара шпаків з парою горобців, немов у двоповерховому 
будинку з одними вхідними дверима.

Вийшло так, ніби вони вирішили одне одному не заважати. У той час, як у горобців появи-
лися діти, шпачиха тільки-но сіла на свої яєчка. А це ж два тижні промине.
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Тому горобці вільно літали через отвір дупла. А літали вони досить часто, бо восьмеро  
дітей  не  закривали свої широкі жовті дзьоби, пищали, вимагали їжі.

Через два тижні, коли горобенята повиростали, повилазили з дупла, порозсідалися в 
густому вітті вишень, у шпаків теж появилися діти.

Шпаченята ще ненаситніші, ніж горобенята. Так що літали шпаки з їжею ще частіше, ніж 
горобці. Але їм уже ніхто не заважав.

Збігло ще п’ятнадцять днів, і настала така тиша, як то в хаті, коли раптово від’їжджають діти.
Полетіли мої пернаті друзі в поля, повели своїх діток жирувати, набирати сил на довгу 

дорогу в вирій. Мене охопив сум. Рік треба їх чекати. А чи ж дочекаємось?

Володимир Перепелюк

Додаток 12
Виготовлення макетів шпаківень з картону
(Джерело: URL https://cutt.ly/jzel5ZO)

Додаток 13
Матеріал «Українська хата: яку спадщину залишили предки прийдешнім поколінням»
(Джерело: URL https://cutt.ly/Kzezixj)

Додаток 14
Матеріал «3D-принтер на будівництві»  
(Джерело: URL https://cutt.ly/qzezveW)

Додаток 15
Матеріали для вчителя/вчительки і батьків «Нові будівельні професії» 
(Джерело: URL https://cutt.ly/tzezTHZ) 

Тиждень 14
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Тиждень 15 (Подорож 11) 
Інтер’єр у різних архітектурних спорудах. Прикрашаємо свою оселю

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Як і навіщо люди прикрашають свої оселі? 
• Яким ти бачиш інтер’єр своєї власної кімнати в майбутньому?
• Навіщо давати «друге життя» старим речам?

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Відгадування загадок про предмети домашнього інтер’єру. Вправа «Вибери 
предмет». 
Створення розповіді про свою кімнату (куточок) за планом.
Розповідь за малюнком «Інтер’єр моєї кімнати в майбутньому».
Стіна слів: інтер’єр, начиння, оберіг (Додаток 1). 
Розгадування ребуса «Інтер’єр» (Додаток 2). Скільки букв, звуків, голосних, 
приголосних, складів у слові «інтер’єр»?

Математична Істотні, спільні і відмінні ознаки об’єктів навколишнього світу. Розв’язуван-
ня практично зорієнтованих задач (Додаток 3).

Природнича

Природні та штучні матеріали в інтер’єрах різних споруд. Робота з матеріа-
лом «Як роблять скло?» (Додаток 4).   Виготовлення картин «Математика 
в інтер’єрі» (скляні камінці для декору, кольоровий папір).  
Завдання «Калейдоскоп своїми руками» (Додаток 5). 

Технологічна Створення інтер’єру кімнати (конструктор LEGO). 
Виготовлення гірлянд із підручних матеріалів (Додаток 6).

Громадянська 
та історична

Читання/слухання тексту «Найпоширеніший тип старовинної української 
хати» (за Ф. Вовком), «Інтер’єри помешкань представників різних народів 
100 років тому». Обговорення в колі традицій прикрашання оселі у різні 
часи й у різних культурах.
Перегляд відео «Інтер’єр  української хати» (Додаток 7). Бесіда-міркування 
на тему «Як і навіщо люди прикрашають свої оселі?». 
Дослідження «Традиції прикрашання оселі до Різдва» (Додаток 8).

Соціальна/
здоров’язбе-
режувальна

Обговорення теми догляду за будинком на матеріалах вірша В. Шаповало-
ва «Хата біла моя». 
Бесіда-міркування на тему «Чому хату вважали оберегом?». Створення ко-
лажу  «Оселя дитинства: спогади моїх бабусь та дідусів».
Перегляд відео «Українська хата» (Додаток 9).
Бесіда-міркування на теми: «Навіщо давати “друге життя” старим ре-
чам?», «Комфортне та безпечне для життя середовище у моїй кімнаті», 
«Як я організовую свій простір». 
Бесіда-міркування на тему «Чому важлива помірність під час перегляду 
телебачення та користування цифровими пристроями?».
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Додаток 1

І Н Т Е Р ’ Є Р
Н А Ч И Н Н Я

О Б Е Р І Г

Стіна слів

Додаток 2
Розгадування ребуса

Додаток 3
Розв’язування задач
1. Щоб прикрасити кімнату, придбали 2 гірлянди та різдвяний вінок. За гірлянди заплати-

ли 40 гривень, а за різдвяний вінок – 52 гривні. Яка вартість усієї покупки?
2. Скільки грошей заплатять за покупку однієї гірлянди і різдвяного вінка, якщо під час 

розпродажу проводиться акція «– 2 гривні на кожну одиницю товару»?
3. Скільки грошей можна зекономити, якщо купити 2 гірлянди і різдвяний вінок під час 

розпродажу?

Додаток 4
Матеріал «Як роблять скло?»
(Джерело: URL https://shkolyar.info/knowall/nature/yak-roblyat-sklo)

Додаток 5
Матеріал «Калейдоскоп своїми руками» 
(Джерело: URL https://cutt.ly/bzeWb0K)

Додаток 6
Виготовлення гірлянд із підручних матеріалів
(Джерело: URL https://cutt.ly/ZkYgbEr)  

Тиждень 15

https://shkolyar.info/knowall/nature/yak-roblyat-sklo
https://cutt.ly/bzeWb0K
https://cutt.ly/ZkYgbEr
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Додаток 7
Перегляд відео «Інтер’єр  української хати»  
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=64-NcAxdVHc) 

Додаток 8
Матеріал «Традиції прикрашання оселі до Різдва» 
(Джерело: URL https://project.weekend.today/christmas-decorations)

Додаток 9
Перегляд відео «Українська хата» 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=voqSP1Ry0aM)

https://www.youtube.com/watch?v=64-NcAxdVHc
https://project.weekend.today/christmas-decorations
https://www.youtube.com/watch?v=voqSP1Ry0aM
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Тиждень 16 (Подорож 12)
Куточок природи в класі й удома

 
Орієнтовні дослідницькі питання:

• Чи потребують твоєї уваги рослини в класі й удома? 
• Як рослини відповідають на турботу?
• Жива чи штучна ялинки: яку обрати? 
• Навіщо потрібні канікули?

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Відгадування загадок про тварин. 
Складання розповіді «Моя домашня тваринка» (крісло автора).
Робота з прислів’ями.
Стіна слів: клімат, фітонциди, канікули (Додаток 1).

Вправа «Шифрувальники» (Додаток 2). 
Бесіда-міркування на тему «Навіщо потрібні канікули?». Робота за карти-
ною Ольги Кваші «Зимові канікули» (Додаток 3).

Математична

Перегляд відео «Розчитування. Кімнатні рослини» (Додаток 4) та обгово-
рення запитань «Скільки назв рослин було представлено?», «Скільки за-
пам’ятали?», «Яка назва найдовша? Найкоротша?».  
Складання та розв’язування задач (Додаток 5).
Робота з календарем. Складання графіка поливу квітів.

Природнича

Обговорення тексту пісні-звернення «Гості на підвіконні». Перегляд відео 
«Як ростуть рослини». 
Бесіда-міркування на тему «Для чого потрібні домашні рослини в 
класі?». 
Бесіда у колі про предмети догляду за кімнатними рослинами.

Перегляд та обговорення відео «Як почуваються рослини взимку?» (До-
даток 6).  
Опрацювання матеріалу «Як правильно вибрати горщик для кімнатних 
рослин? Три простих правила» (Додаток 7).

Технологічна

Бесіда-міркування на тему «Жива чи штучна ялинки: яку обрати?» 
( Додаток 8). 
Дослідження «Жива чи штучна?»  (Додатки 9 і 10). 
Виготовлення ялинки та ялинкових прикрас із різних матеріалів.

Громадянська 
та історична

Робота з «Порадами бджілки». Обговорення та створення плаката «Прави-
ла доброго господаря».

Представлення учням найпростіших трудових дій з догляду за до-
машніми улюбленцями. Робота з коміксом «Як ми доглядали росли-
ни» (Додаток 11).

Тиждень 16
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Соціальна/
здоров’язбе-
режувальна

Дослідження «Домашні рослини і тварини: вплив на здоров’я людини». 
Крісло автора: «Як я доглядаю свою домашню тварину й облаштовую про-
стір для неї».
Читання й обговорення статті С. Вольської «Кімнатні рослини і твоє здо-
ров’я»  (Додаток 12).
Дослідження «Чому вода називається водою?» (Додаток 13). Бесіда про 
вплив питної води на організм та її значення для рослин.

Додаток 1

К Л І М А Т
Ф І Т О Н Ц И Д И

К А Н І К У Л И

Стіна слів

Додаток 2
Вправа «Шифрувальники»
Завдання: Запропонуйте дітям за допомогою алфавіту і коду розшифрувати слово.

А Б В Г Ґ Д Е
Є Ж З И І Ї Й

К Л М Н О П Р
С Т У Ф Х Ц Ч
Ш Щ Ь Ю Я

Код: 15, 1, 18, 12, 15, 24, 16, 11.

Слово: ______________________________
 
Додаток 3
Робота за картиною Ольги Кваші «Зимові канікули» 
(Джерело: URL https://jmil.com.ua/2019-1/vernisage) 

Додаток 4
Перегляд відео «Розчитування. Кімнатні рослини»
(Джерело: URL https://cutt.ly/6zhVv2w) 

https://jmil.com.ua/2019-1/vernisage
https://cutt.ly/6zhVv2w
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Додаток 5
Робота з малюнками
Попросіть дітей розглянути малюнки. Запитайте, що вони нагадують. Запропонуйте по-

працювати у парах і заповнити таблицю. Використовуючи дані таблиці, скласти задачі. 

Фігура Кількість
КРУГ
ОВАЛ

РОМБ 
ЧОТИРИКУТНИК

Додаток 6
Перегляд відео «Як почуваються рослини взимку?»
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=9FFHboEO8rU)

Додаток 7
Матеріал «Як правильно вибрати горщик для кімнатних рослин? Три про-

стих правила»
 (Джерело: URL https://cutt.ly/EzhBU3m) 
1. Визначте, що вам потрібно – вазон або кашпо.
Вазони (або горщики) призначені для безпосередньої посадки рослин. Вони мають 

бути практичними і зручними для розвитку кореневої системи, а також мати одне або кілька 

Тиждень 16

https://www.youtube.com/watch?v=9FFHboEO8rU
https://cutt.ly/EzhBU3m 


372

Культура добросусідства Методичні рекомендації (2 клас)

отворів на денці. Ця важлива деталь не дасть воді застоюватися, що виключить можливість 
виникнення кореневої гнилі, розмноження хвороботворних бактерій і грибків. Також отвір 
на дні горщика дає змогу корінню «дихати» і вбирати вологу з піддона при так званому 
«нижньому поливі».

Кашпо спочатку було придумане для декорування непоказних вазонів. У перекладі з 
французької слово означає «захований горщик». Класичне кашпо – це, по суті красива посу-
дина, куди занурюється вазон з рослиною. Воно не має отворів і передбачає щоденний злив 
надлишків води. Сучасне кашпо може бути не тільки ошатним, а й функціональним: існує 
безліч моделей, у яких є «вбудовані» посудини для посадки квітки. Варто також пам’ятати 
про те, що деякі виробники можуть плутати назви, незаслужено обзиваючи кашпо горщика-
ми, і навпаки.

2. Правильно визначте розмір потрібного вазона.
Більшості рослин комфортніше в невеликих горщиках. Для рослих, з розлогим великим 

листям, підійдуть більші вазони. Для мініатюрних або невеликих квітів – маленькі або середніх 
розмірів. Орієнтовна формула, яка допоможе вам у виборі:

Висота горщика має дорівнювати 1/3 висоти рослини.
Пропорції вазона: діаметр – близько 2/3 його висоти.
Якщо ви плануєте здійснити розподіл кореневої системи, підберіть кілька вазончиків, які 

за розміром будуть менші, ніж попередній.
Кожен наступний горщик має бути більший, ніж попередній, але небільш ніж на 1,5–2 см.
Для швидкорослих квітів можна підібрати вазон на 3–4 см більше від попереднього.
При повторному використанні обов’язково продезінфікуйте і висушіть вазон.

3. Пластик або кераміка?
З давніх-давен люди використовували в побуті керамічні посудини: починаючи з про-

стих теракотових горщиків і закінчуючи високохудожніми вазами, які і зараз можна знайти 
в дорогих колекціях і найкращих музеях. Подібні предмети виготовляються вручну з нату-
ральних матеріалів і, відповідно, коштують дорожче від своїх синтетичних аналогів. Сучасні 
технології дають змогу створювати найрізноманітніші види вазонів із пластику. Якому мате-
ріалу віддати перевагу?

Переваги пластикових вазонів:
Легкість. Завдяки малій вазі пластикових виробів їхня перестановка з місця на місце 

потребує набагато менших зусиль у порівнянні з керамічними. Це особливо важливо, коли 
потрібно пересунути габаритний вазон з високорослими фікусом або пальмою, який і без того 
важить чимало, враховуючи масу субстрату і самої рослини.

Ціна. Пластикові вазони коштують недорого і доступні всім. Міцність. Пластикові горщики 
не такі тендітні, як керамічні або скляні.

Простота в догляді. Вазони з пластику легко миються і швидко висихають.
Переваги вазонів з кераміки:
Натуральність. Керамічні вазони виконуються з природних матеріалів, які мають при-

ємну фактуру. Горщики, не покриті глазур’ю, позитивно впливають на повітро- і вологообмін, 
створюючи ідеальний мікроклімат для розвитку рослини.

Естетичність. Керамічні вироби мають дорогий і нарядний вигляд. Екологічність. Кера-
міка під час використання наповнює оселю приємною атмосферою, а по завершенні експлуа-
тації з легкістю утилізується, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу.

 

https://svitroslyn.ua/ua/catalog/plastik/
https://svitroslyn.ua/ua/catalog/keramika/
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Додаток 8 
Бесіда-міркування на тему «Жива чи штучна ялинки: яку обрати?» 
Завдання: Запропонуйте дітям поміркувати, які переваги  і недоліки живої та штучної яли-

нок. Міркування записати в таблицю. 

Жива Штучна

Додаток 9
Дослідження «Жива чи штучна?»
Завдання: Запропонуйте дітям провести дослідження. Для цього нехай запитають у своїх 

знайомих, друзів, сусідів, учнів та вчителів школи, яку ялинку – живу чи штучну вони (їхня 
сім’я) планують використати під час зимових свят. Кожну відповідь фіксувати у таблиці. Підби-
ти результати і зробити висновок, за яку ялинку віддали більше голосів. 

Усього
Жива
Штучна

Додаток 10
Матеріал для вчителів і батьків «Жива чи штучна: яку ялинку вибрати?»  
(Джерело: URL https://cutt.ly/4zhNX4p)

Додаток 11
Робота з коміксом «Як ми доглядали рослини»
(Джерело: URL  https://jmil.com.ua/2016-3/movie)

Додаток 12
Читання й обговорення статті С. Вольської «Кімнатні рослини і твоє здоров’я» 
(Джерело: URL https://e-kolosok.org/kimnatni-roslyny-i-tvoie-zdorov-ia/) 

Додаток 13
Дослідження «Чому вода називається водою?» 
(Джерело: URL https://cutt.ly/zzh1KCO)

Тиждень 16

https://cutt.ly/4zhNX4p
https://jmil.com.ua/2016-3/movie
https://e-kolosok.org/kimnatni-roslyny-i-tvoie-zdorov-ia/
https://cutt.ly/zzh1KCO
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Тиждень 17 (Подорож 14, 16)  
Традиції гостинності в моїй родині. 

Святкування новосілля в культурах різних людей, які живуть у нашому краї

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Що означає «бути гостинним господарем/господинею»? 
• Як наші бабусі та дідусі ставали господарями свого житла?
• Як пригощають гостей у твоїй родині?
• Як має вести себе гість/гостя?
• Чи буває новосілля у тварин?

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Складання розповідей про обряди новосілля, відомі у власній родині (кріс-
ло автора). 
Стіна слів: новосілля, входини, гостинність, гість, привітність, такт, тактов-
ність, традиція. 
Складання діалогу «Запрошую тебе в гості».

Математична

Опрацювання розповіді про те, як Незнайко у гості ходив. Запитання до 
обговорення: «Скільки страв покуштував Незнайко у гостях?», «Скільки 
правил чемного гостя порушив Незнайко?»
Розв’язування задач (Додаток 1).

Природнича

Читання вірша Г. Демченко «Новосілля». Обговорення запитань «Скільки 
назв пташок зустрілися у вірші?», «Це перелітні чи осілі птахи?», «Скільки 
страв було на столі?», «У яку пору року святкував новосілля Шпак?». 
Дослідження «Чи буває новосілля у тварин?»

Технологічна

Перегляд відео «Добрі манери. Сервірування столу» (Додаток 2). Практич-
на робота «Сервірування столу». 
Майстер-клас «Серветка для святкового столу», перегляд відео (Додаток 
3). Створення колажу «Святковий стіл». 
Дарунки на входини: в’язання або вишивання серветки або створення обе-
регу – янголятка чи ляльки-мотанки з ниток та клаптиків тканини. 

Громадянська 
та історична

Представлення обряду новосілля в культурах різних людей, які живуть у 
нашому краї. Гра «Так чи ні».

Бесіда-міркування на тему «Що означає “бути гостинним господарем”?». 
Складання правил гостинності. Обговорення правил поведінки за столом.

Соціальна/
здоров’язбе-
режувальна

Читання оповідання «Традиція гостинності в українців» (за О. Пономарьовим). 
Родинні традиції гостинності. Практична робота «Якості гостинної людини». 
Поведінка гостя. Робота з прислів’ями. 
Дослідження «Етичні норми та етикетні формули поведінки в різних куль-
турах: спільне і відмінне». 
Складання святкового меню з урахуванням вподобань і харчових обме-
жень гостей. 
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Соціальна/
здоров’язбе-
режувальна

Читання вірша А. Костецького «У гостях». Бесіда-міркування на тему «Як 
не стати нечемою?».
Перегляд та обговорення відео «Добрі манери. Відвідини хворого» (прави-
ла поведінки, подарунок) (Додаток 4).

Додаток 1
Розв’язування задач 
1. До святкового столу вирішили зробити бутерброди і канапе. На кожного дорослого зро-

били по 3 бутерброди і по 5 канапе, а на кожну дитину – по 2 бутерброди і 3 канапе. Скільки 
бутербродів і скільки канапе зробили,  якщо дорослих було 3, а дітей – 2?

Примітка. Щоб розв’язати задачу, запропонуйте дітям попрацювати в парах чи групах і 
скористатися цеглинками LEGO.

2. П’ятеро дітей їли торт. Кожна дитина з’їла по одному шматочку торта. Потім діти по-
просили добавки – ще по пів шматочка на кожного.  Чи вистачить торта, щоб кожний із дітей 
отримав добавку? 

3. Примітка. Щоб розв’язати задачу, запропонуйте дітям попрацювати в парах чи групах. 

Додаток 2
Перегляд відео «Добрі манери. Сервірування столу» 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=7W7ILqS7t6c) 
 
Додаток 3
Перегляд відео майстер-класу «Серветка для святкового столу» 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=D-OAGllsC9I) 

Додаток 4
Перегляд та обговорення відео «Добрі манери. Відвідини хворого» (правила по-

ведінки, подарунок) 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=6MP4J2JAovc)

Тиждень 17

https://www.youtube.com/watch?v=7W7ILqS7t6c
https://www.youtube.com/watch?v=D-OAGllsC9I
https://www.youtube.com/watch?v=6MP4J2JAovc


376

Культура добросусідства Методичні рекомендації (2 клас)

Тиждень 18–19 
Досліджуємо світ природи і світ людей навколо себе

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Як організувати мандрівку? 
• Що потрібно для віртуальної мандрівки?
• Чи залежать люди від погоди? 
• Хто передбачає погоду?
• Що впливає на вибір одягу щодня? 
• Правила поведінки у зимовий період: знати чи виконувати?

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

М о в н о - 
літературна

Вправа «Яке число заховалось у слові “мандрівка”?». Бесіда-міркування на 
тему «Навіщо люди мандрують?».
Вправа «Словник мандрівника». Складання словника мандрівника (Дода-
ток 1). 
Складання карти пам’яті «Як організувати мандрівку?» 
Бесіда-міркування на тему «Що потрібно для віртуальної мандрівки?». Пе-
регляд відео «Моя країна Україна. Безмежні простори» (Додаток 4). 
Читання та обговорення вірша Л. Повх «У поході» (Додаток 5). 
Крісло автора «Лайфхаки для мандрівника-початківця» (Додаток 6).  
Стіна слів: мандрівка, мандрівник, мандрувати, мандри, віртуальний 
(Додаток 7).

Математична
Перетворення інформації (у схему, таблицю, схематичний рисунок). 
Дослідження «У мандрівку всі разом» (Додаток 8). 
Вправа «Скільки днів?» (Додаток 9).

Природнича
Створення колажу «Сезонні зміни у природі взимку». Створення плаката 
«Правила природоохоронної поведінки взимку». 
Проєкт «Добрі справи взимку». 

Технологічна Економне використання конструкційних матеріалів. Виготовлення запис-
ника мандрівника. 

Громадянська 
та історична

Читання й обговорення вірша О. Пархоменка «Рюкзаки» (Додаток 10). 
Пам’ятник наплічнику мандрівника (м. Львів) (Додаток 11). Пам’ятник ту-
ристу (м. Кам’янець-Подільський) (Додаток 12). 
Створення мінікнижечки «Правила поведінки під час мандрівки».

Соціальна/
здоров’язбе-
режувальна

Робота в групах. Що взяти у мандрівку (Додаток 2). 
Обговорення теми «Що візьмемо в торбинку з харчами» (Додаток 3).
Дослідження «Сезонні зміни та їхній вплив на організм людини». 
Бесіда-міркування на тему «Чи залежать люди від погоди?» (Додаток 13).   
Обговорення «Хто передбачає погоду?».  
Бесіда-міркування «Що впливає на вибір одягу щодня?». 
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Додаток 1
Вправа «Словник мандрівника» 
Обговоріть з дітьми, навіщо існують словники, що може бути записане на сторінках у 

словнику мандрівника. Скажіть, що «словничок ввічливості» – це одна із сторінок у записни-
ку мандрівника. Адже ввічливій людині всі двері відчиняються. Запропонуйте дітям назвати 
ввічливі слова, які знають. Потім попросіть зробіть такі записи на окремій сторінці у записнику 
мандрівника. Нехай діти розкажуть про свої записи у «словничку ввічливості» та «запозичать» 
у свій словничок від однокласників декілька «чарівних» слів, яких не було у них. 

Театралізація: Запропонуйте дітям скласти діалоги, використовуючи ці слова.

Додаток 2
Робота в групах «Що взяти у мандрівку?»
Дивись також додаток 16 до подорожі 35. 
Об’єднайте дітей у групи. Попросіть написати, що потрібно взяти із собою у мандрівку: 

1 група – до моря; 2 група –  у гори; 3 група – до лісу; 4 група – на екскурсію до іншого міста; 
5 група – на екскурсію до іншої країни. Обговоріть з дітьми, чи є серед названих ними речей ті, 
що стануть у пригоді а) тільки у конкретній мандрівці, б) у будь-якій мандрівці. Для візуалізації 
використайте прийом «діаграма Венна».

Додаток 3
Матеріал для обговорення теми «Що візьмемо в торбинку з харчами»
(Джерело: URL http://www.ussf.kiev.ua/ccdeditions/324/)
Дивись також додаток 8 до подорожі 35.
Навіщо нашому тілу потрібна вода? 
У дорогу із собою завжди треба мати воду. Вода – життєдайна сила. Приблизно 60–80% 

людського тіла – це рідина. У ній є різні речовини, потрібні для життя людини. Вода є у крові, 
омиває всі клітини організму. Вода служить провідником тепла по організму. Навіть якщо лю-
дина не п’є воду протягом дня, то все одно отримує її через дихання та тверду їжу.

Що зробимо зі сміттям і залишками їжі? 
Щоб не забруднити навколишнє середовище, усі залишки потрібно зібрати в мішечок для сміт-

тя, забрати із собою та в призначеному місці, розсортовуючи, викинути у контейнери. А залишки 
їжі можна зробити їжею для рослин – добривом (компост). Їх необхідно закопати у землі, не пошко-
джуючи при цьому корені дерев. Запам’ятай, що їжа швидко зникає, а скло, пластик і алюміній – ні!

Додаток 4
Перегляд відео «Моя країна Україна. Безмежні простори» 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=tfzkG8kMcAc) 

Тиждень 18–19

http://www.ussf.kiev.ua/ccdeditions/324/
https://www.youtube.com/watch?v=tfzkG8kMcAc
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Додаток 5
Читання та обговорення вірша Л. Повх «У поході»
 (Джерело: URL https://cutt.ly/xzh6J6B)

Ми йдемо у гори вдвох.
Ох!
Ми уже на чотирьох!
І руками, і ногами,
Через терен, через ями,
Через яр…
Вище, вище! 
Аж до хмар!

Вище, вище!
Вітер свище!
Як не зараз, то коли ще?
От ми й на вершині!
Села у долині…
Аж куди ми піднялись!..
Ой, а як спуститись вниз?! 

Додаток 6
Крісло автора «Лайфхаки для мандрівника-початківця» 
Завдання: Запросіть до класу бувалу людину-мандрівника або лікаря, які б розповіли, 

яких правил потрібно дотримуватись, щоб мандрівка була безпечною.

Додаток 7

М А Н Д Р І В К А
М А Н Д Р І В Н И К
М А Н Д Р У В А Т И

М А Н Д Р И
В І Р Т У А Л Ь Н И Й

Стіна слів

Додаток 8
Дослідження «У мандрівку всі разом» 
Запитайте дітей, куди б вони хотіли помандрувати цілим класом. На картках записати усі 

пропозиції. Попросіть кожного з дітей зробити свій вибір, поставивши позначку біля запису 
мандрівки, у якій хоче побувати з класом. Далі діти роблять підрахунки голосів. Результати 
позначають за допомогою стовпчикової діаграми (можна використати цеглинки LEGO). Далі 
обираються пропозиції (одна-дві), які набрали найбільше голосів. 

https://cutt.ly/xzh6J6B
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Додаток 9
Вправа «Скільки днів?»
Завдання: за допомогою календаря полічити дні до початку мандрівки. 

 – Скільки робочих днів? 
 – Скільки – вихідних?  
 – Скільки разів потрібно відвідати заняття гуртка? Вигуляти собаку? Прибрати в кімнаті 

тощо?
Дані відобразити у вигляді стовпчикової діаграми.

Додаток 10
Читання й обговорення вірша Олександра Пархоменка «Рюкзаки»
(Джерело: URL https://cutt.ly/OzjqBku)

Ішли у мандрівку тугі рюкзаки,
Зробили привал у ліску край ріки.
Палили багаття, варили куліш
І далі борзенько рушали скоріш.
З багаття зосталася сива зола,
Але під золою жарина жила.
Вогонь не прощає найменших провин,
Жорстоко недбальцю відплачує він.
Дрімав у жарині, тамуючи лють:
«Ось я допечу їм, якщо не заллють!»
Підступно із попелу лапу простяг,
Суху бадилину до рота потяг.
А далі поквапно знай хап у сто лап!
Палали ялина, горішина, граб,
А він гоготів, веселився і ріс,
Злостиво та мстиво винищував ліс…
Вертали з мандрівки худі рюкзаки.
Глядять заніміло на чорні пеньки.
Один лиш несміло подав голосок:
«Який же це дурень спалив наш лісок?..»

Додаток 11
Матеріал «Пам’ятник наплічнику мандрівника» (м. Львів) 
(Джерело: URL https://lnu.edu.ua/pam-iatnyk-naplichnyku/)

Додаток 12
Матеріал «Пам’ятник туристу» (м. Кам’янець-Подільський) 
(Джерело: URL http://itinery.com.ua/object/view/pamyatnik-turistu-kamenec-podolskiy)

Додаток 13
Матеріал для вчителя і батьків «Чи залежать люди від погоди?» 
(Джерело: URL https://cutt.ly/UzjwgEE)

Тиждень 18–19

https://cutt.ly/OzjqBku
https://lnu.edu.ua/pam-iatnyk-naplichnyku/
http://itinery.com.ua/object/view/pamyatnik-turistu-kamenec-podolskiy
https://cutt.ly/UzjwgEE


380

Культура добросусідства Методичні рекомендації (2 клас)

Тиждень 20 (Подорож 4)  
Вірші, легенди та казки про наш регіон

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Як народжується фольклор? 
• Рима чи Римма: хто з них допомагає складати вірш?
• Про які таємниці розповідають легенди та казки? 
• Чи легко скласти казку?

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Крісло автора «Розповідаємо вірш, легенду чи казку про свій регіон». 
Дослідження «Письменники/письменниці мого регіону». Бесіда-міркуван-
ня на тему «Рима чи Римма: хто з них допомагає складати вірш?». 
Читання тексту «Як потрібно складати вірші». Читання вірша Н. Красоткі-
ної «Дружба», добирання рими. 
Стіна слів: письменник, письменниця, поет, поетеса, легенда, вірш, казка, 
ритм, рима.

Математична

Перетворення інформації (почутої, побаченої, прочитаної) у схема-
тичний рисунок, схему, таблицю, числовий вираз. Відтворення в різ-
них видах діяльності ймовірних та фактичних результатів лічби об’єк-
тів (Додаток 1).

Природнича
Об’єкти живої та неживої природи моєї місцевості. Читання й обговорення 
вірша Н. Красоткіної «Краса природи – справжнє диво» (Додаток 2). 
Твори про ціннісне ставлення до природи рідного краю (Додаток 3).

Технологічна Створення за зразком виробів технікою оригамі. Виготовлення цуцика з 
паперу (Додаток 4).

Громадянська 
та історична

Робота з віршем Д. Білоуса «Веселковий розмай». Дослідження «Казки й 
легенди про мій рідний край».

Соціальна/
здоров’язбе-
режувальна

Читання/слухання віршів, перегляд відео про свій край. Створення колажу 
«Куточки природи та пам’ятки мого краю». 
Бесіда-міркування на тему  «Чому казки різних народів схожі між собою?». 
Складання казок про свій край. Обговорення запитань «Про які таємниці 
розповідають легенди та казки?», «Чи легко скласти казку?».

Додаток 1
Розв’язування логічних задач
1. Дітям подарували книжку, у якій 40 сторінок. Ілюстрації є на тих сторінках, номер яких 

містить цифру 3. Скільки ілюстрацій у книжці?
2. За рік навчання в школі першокласники прочитали казок більше, ніж оповідань, а опові-

дань більше, ніж віршів. Яких творів першокласники прочитали найбільше? Найменше?
Примітка.  Для розв’язання запропонуйте дітям скористатись цеглинками LEGO і побуду-

вати  стовпчикову діаграму або намалювати на аркуші паперу.
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Додаток 2
Читання й обговорення вірша Н. Красоткіної «Краса природи – справжнє диво» 
(Джерело: URL https://cutt.ly/UzjeVjt) 
Завдання: 

 – Полічи, скільки об’єктів живої та неживої природи згадується у вірші.
 – Які з них зустрічаються у місцевості, де ти живеш? 

Краса природи – справжнє диво.
Все неповторне і живе.
Де не поглянь, скрізь так красиво:
По небу сонечко пливе,
Навколо височіють гори,
Між горами дзюрчить вода.
А ліс зелений, наче море,
І всюди казка ожива!

Додаток 3
Читання та обговорення віршів про ціннісне ставлення до природи рідного краю.

Грицько Бойко
Схожі

(Джерело: URL http://www.megaznaika.com.ua/lyrics/shozhi-hrytsko-bojko/)  
Зайшов ослик до садка
І зірвав листок з дубка.
А Іванко із городу:
– Нащо нищиш ти природу? –
І мерщій побіг в садок –
Вирвав з коренем дубок.
Замахнувся на ослиська:
– Не підходь до саду й близько! –
А осел з-за огорожі:
– Ми з тобою, хлопче, схожі!

Олександр Пархоменко
Між нами риболовами 

(Джерело: URL https://cutt.ly/RzjrcNE)
Риболову – риболов:
– Риболове, як улов?
– Не клює, нехай їй грець,
Геть нерушний поплавець.
От учора я рибачив,
От учора мав удачу!
Щойно кинув перший раз –
Зразу клюнув… керогаз!
Кинув знову – на гачок
Підчепив старий бачок!
Кинув втретє – мов вугра,
Витяг дужку од відра!

Тиждень 20

https://cutt.ly/UzjeVjt 
http://www.megaznaika.com.ua/lyrics/shozhi-hrytsko-bojko/
https://cutt.ly/RzjrcNE
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Далі – більше! Що не кину,
То й тягну якусь «рибину»:
То від ліжка гнуту ніжку,
То діряву, ржаву діжку,
То каструлю, то тазок,
То поламаний візок,
То… усього й не злічу,
Як не віриш – я мовчу.
Лиш додам, що свій улов
Я одвіз в металолом
І за плату нині зранку
Я купив хамси бляшанку.
Бач, як є рибалка в хаті,
На столі – хамса в томаті.

Додаток 4
Створення за зразком виробів технікою оригамі. Виготовлення цуцика з паперу 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=Hit91OTREAo)
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Тиждень 21 (Подорож 19)
 Чи потрібно дітям і дорослим учитися? Школи в давнину і сьогодні

Орієнтовні дослідницькі питання:
• У яких школах вчилися наші бабусі та дідусі?
• Навіщо дітям ходити до школи?
• Чи потрібно вчитися дорослим? 
• Що допомагає тобі навчатися? 
• У кого навчаються тварини? 
• Чи існує «лісова школа»?

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Створення коротких усних висловлень про навчання в різні часи. Викори-
стання матеріалу «Школи, у яких навчались мої рідні». 
Читання лічилки-замовлянки М. Чумарної «Віночок-дзвіночок». Виокрем-
лення ключових слів і фраз в усному висловлюванні. 
Читання вірша М. Підгірянки «Школа». Обговорення ролі образних висло-
вів у художніх текстах.
Читання та складання частівок про школу. 
Стіна слів: астрономія, граматика, геометрія, риторика, фізика. 

Математична Натуральні числа: читання та запис. Знаходження потрібної інформації. 
Розв’язування логічних задач (Додаток 1).

Природнича

Читання сміховинок-загадок про лісову школу і навчання в ній. Бесіда-мір-
кування на тему «У кого навчаються тварини?». 
Розповідь учителя про піклування про потомство у світі тварин. 
Складання списку ресурсів, з яких виготовляють папір і олівці. Перегляд 
відеоролика про переробку паперу в Україні (Додаток 2).

Технологічна
Відгадування «шкільних» загадок.
Техніка оригамі. Створення закладки для книжки (Додаток 3).

Громадянська 
та історична

Робота з текстом пісні «Чого навчають у школі» (Додаток 4). Складання 
списку корисних справ, яких навчився/навчилася  у родині, класі, школі.
Читання й обговорення тексту «Чи знаєш ти?». Обговорення теми «Шко-
ли в давнину і сьогодні: чи є різниця?»

Соціальна/
здоров’язбе-
режувальна

Тест «Чому я прийшов/пришла до школи у перший клас?». Бесіда-мірку-
вання на тему: «Навіщо мені ходити до школи?»
Інтерв’ю з батьками за 8-ма запитаннями. Дослідження «Як і чому мої 
батьки, бабусі, дідусі ходили до школи?» (Додаток 5). 
Навчання у школі та його важливість для власного добробуту людини. 
Робота над прислів’ями. 
Створення колажу «Школи наших батьків, бабусь, дідусів». 
Перегляд і обговорення відео «Добрі манери. Поведінка в школі» (Додаток 6).

Тиждень 21
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Додаток 1
Розв’язування логічних задач
1. У понеділок діти виконали домашні завдання за 30 хвилин, а у вівторок – за пів години. 

У який день діти виконали домашні завдання швидше? 
Запропонуйте дітям провести дослідження. Протягом тижня фіксувати, скільки часу ви-

трачається на виконання домашніх завдань. Результати записувати у таблицю. Проаналізу-
вати, у який день часу витрачено найбільше, у який – найменше. Поміркувати, що впливає на 
витрати часу; що може допомогти скоротити час виконання домашніх завдань. 

ПОНЕДІЛОК
ВІВТОРОК 
СЕРЕДА
ЧЕТВЕР
П’ЯТНИЦЯ 

2. Оля, Аніта та Дмитро вирішили пограти у гру «Школа». Їм потрібно розподілити ролі. 
Познач можливі варіанти розподілу ролей між дітьми.

УЧЕНЬ/УЧЕНИЦЯ О
УЧИТЕЛЬ/УЧИТЕЛЬКА І
ДИРЕКТОР/ДИРЕКТОРКА Д

Додаток 2
Перегляд відеоролика про переробку паперу в Україні 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=N-5YzOreJYs) 

Додаток 3
Техніка оригамі. Створення закладки для книжки
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=Y1M682Xg_A0)

Додаток 4
Прослухування пісні «Чого навчають у школі» 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=nKtP0HYYxW8)
Додаток 5
Дослідження «Навіщо мої батьки, бабусі, дідусі ходили до школи?» 
Інструкція для учнів: Поміркуй, навіщо ти ходиш до школи. Запитай, навіщо твої батьки, бабусі, 

дідусі ходили до школи. Відповіді запиши у таблицю. Поміркуй і запиши, що є спільним у відповідях. 

Навіщо ходити до школи? Спільне 
Я
ТАТО 
МАМА
БАБУСЯ 
ДІДУСЬ

Додаток 6
Перегляд та обговорення відео «Добрі манери. Поведінка в школі» 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=Soa7m3qfVaA)

https://www.youtube.com/watch?v=N-5YzOreJYs
https://www.youtube.com/watch?v=Y1M682Xg_A0
https://www.youtube.com/watch?v=nKtP0HYYxW8
https://www.youtube.com/watch?v=Soa7m3qfVaA
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Тиждень 22 (Подорож 20)  
Вулиця, де розташована наша школа. Літопис школи

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Чи має «паспорт» вулиця, на якій розташована твоя школа? 
• Хто є літописцями нашої школи?
• Як вулиці «спілкуються» між собою? 
• Як розуміти «мову» вулиць?

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Читання та придумування коломийок, відгадування загадок  про школу. 
Практикування записувати назву й адресу школи. 
Переказ розповіді вчителя «Історія моєї школи» за планом.
Бесіда-міркування на тему «Хто і як уславив нашу школу? Як її можу про-
славити я?». 
Стіна слів: коломийка, літопис, паспорт, літописець (Додаток 1).

Математична

Завдання «Чи добре ти знаєш вулицю?».

Лічба за правилами об’єктів навколишнього світу в межах 100. По-
рядкова лічба. Обчислення виразів. Розв’язування логічних задач  
 (Додаток 2).

Природнича

Людина і довкілля. Використання природних і штучних матеріалів у по-
буті. 
Перегляд відео «Які матеріали використовує людина у житті» 
(Додаток 3).

Технологічна
Техніка «Витинанка». Послідовність дій під час виготовлення витинанки 
за шаблоном чи власним задумом. Шаблони витинанок. Новорічні вити-
нанки зимових будинків (Додаток 4).

Громадянська 
та історична

Дослідження «Чому вулиця так називається». 
Дослідження «Історія моєї школи» або відвідування музею школи.
Підготовка екскурсії школою для батьків.

Літопис школи. Хто є літописцями нашої школи? 
Вправа «Шифрувальники» (Додаток 5).
Перегляд відео «Чому Хрещатик має таку назву» (Додаток 6).

Соціальна/
здоров’язбе-
режувальна

Обговорення: «Школа моєї мрії».
Бесіда-міркування на тему «Що допомагає зрозуміти “мову” вулиць?». 
Перегляд відео «Безпечна дорога до/зі школи» (Додаток 7). Азбука безпе-
ки на дорозі (Додаток 8–11).
Правила пішохідного руху. Обговорення правил безпечної поведінки на 
шкільному подвір’ї. Планування вихідного дня.

Тиждень 22
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Додаток 1

К О Л О М И Й К А
Л І Т О П И С

Л І Т О П И С Е Ц Ь
П А С П О Р Т

Стіна слів

Додаток 2
Розв’язування логічних задач
1. Оленка живе у будинку з номером, що має цифру 5 у розряді одиниць. Арсен – з номером, що 

має цифру 3 у розряді одиниць. Напиши, у будинку з яким номером може мешкати  кожний із дітей.

Оленка – 
Сашко – 
2. Будинки, у яких мешкають Юрко і Ліля, розташовані на одній вулиці. Номер будинку Юрка – 21, 

а Лілі – 37. Скільки будинків розташовано між будинками, у яких живуть діти? Напиши їхні номери.

Додаток 3
Перегляд та обговорення відео «Які матеріали використовує людина у житті?» 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=XyWs8tBPMzI)

Додаток 4
Матеріал «Новорічні витинанки зимових будинків» 
(Джерело: URL https://cutt.ly/Uzle6n0)

Додаток 5
Вправа «Шифрувальники»
 Обчисли вирази. 
 Розмісти відповіді у порядку зростання. 
 Прочитай назву вулиці. 
 36 – 8 =                         73 – 7 =                        67 + 8 =                  39 + 9 =
 65 – 6 =                         46 + 7 =                        48 + 4 =                  21 – 5 =

Р Т И Щ К Х А Е

  Розкажи, що ти знаєш про цю вулицю.

https://www.youtube.com/watch?v=XyWs8tBPMzI
https://cutt.ly/Uzle6n0
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Додаток 6
Перегляд відео «Чому Хрещатик має таку назву»
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=dkd7_lv2nl0) 

Інструкція для учнів:
Як сказано у відео, Хрещатик у 2017 році святкував своє 220-ліття. Полічи, скільки наразі  

років Хрещатику.
Поміркуй, чи має вулиця, на якій розташована твоя школа, «паспорт»? З’ясуй, скільки 

років вулиці, на якій розташована твоя школа.
Цікаво знати. У Сумській, Черкаській та Чернівецькій областях є села із назвою Хрещатик. 

Додаток 7
Перегляд відео «Безпечна дорога до/зі школи» 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=kwpQrs4Mq_w) 

Додаток 8
Перегляд відео «Азбука безпеки на дорозі», 2 серія 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=-AUyuqUStIs) 

Додаток 9
Перегляд відео «Азбука безпеки на дорозі», 5 серія 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=IhFGcknaE0o) 

Додаток 10
Перегляд відео «Азбука безпеки на дорозі», 6 серія 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=fcG5ejqbwcU) 

Додаток 11
Перегляд відео «Азбука безпеки на дорозі», 7 серія 
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=mRMiY44Cem8)

Тиждень 22

https://www.youtube.com/watch?v=dkd7_lv2nl0
https://www.youtube.com/watch?v=kwpQrs4Mq_w
https://www.youtube.com/watch?v=-AUyuqUStIs
https://www.youtube.com/watch?v=IhFGcknaE0o
https://www.youtube.com/watch?v=fcG5ejqbwcU
https://www.youtube.com/watch?v=mRMiY44Cem8
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Тиждень 23 (Подорож 22)
Ремесла, які були розвинені в нашому краї. Гончарне мистецтво

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Як живуть ремесла?
• Про що розповідає глечик/мисочка/горнятко?
• Я – майстер: як виготовити виріб із глини?
• Коли краще працювати разом?

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Вправа «Встанови відповідність» (слово – виріб), знайомство з регіональ-
ною термінологією – назвами гончарних виробів. 
Робота із загадками та прислів’ями.
Робота з текстами «Казка про Коваля і Гончаря» (або казка «Гончар Омель-
ко» чи «Гончарики з Опішного» Н .Олійник) (Додаток 14). 
Тест формувального оцінювання (Додаток 15). 
Таблиця «З-Х-Д» (Знаємо – Хочемо дізнатися – Дізналися) (Додаток 2). 
Вправа «Входження в картину» (Додаток 3). 
Вправа  «Впізнай та назви» (відгадування загадок про керамічний посуд) 
(Додаток 4).  
Вправа «Виписати з тексту іменники» (Додаток 1).  
Вправа «Сенкан» (Додаток 5). 
Парний диктант (Додаток 11).
Теми до творчого писання: «Є глина, буде і хлібина» або «Горщик ліплять 
не святі – руки майстра золоті».

Математична
Вправа «Гончарна задача» (Додаток 6).
Вправа «Розшифруй послання» (Додаток 7).
Задача від маленького гончарика (Додаток 8).

Природнича

Текстові дослідження (Додаток 9). 
Практичне дослідження: вибір глини для ліплення.
Завдання «Досліди місцевість  на основі тексту, де було розвинене гончар-
не мистецтво» (кліматичні умови, рослини, тварини тощо) (Додаток 12). 
Павутинка «Гончарство» (Додаток 14).

Технологічна

Вправа «Підбери візерунок»
Завдання для учнів:

 – Намалюй натюрморт «Глечик  і  яблука». 
 – Оздоб глиняний глечик петриківським розписом.
 – Намалюй миску у стилі пуантилізму (за допомогою крапочок). 
 – Зроби об’ємну  аплікацію «Горнятко».
 – Виліпи гончарний посуд із пластиліну.
 – Виготови миску у стилі пап’є-маше та оздоб її. 

Створення колажу «Ремесла нашого краю».
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Громадянська 
та історична

Вправа «Встанови послідовність» (послідовність процесу)
Робота з текстами про розвиток ремесел у краї, і зокрема гончарство. 
Керамічний посуд в давнину і в наш час.
Екскурсія до музею. Карта «Гончарство в Україні».
Перегляд відеоролика про роботу гончаря.
Згуртування через спільну справу (виготовлення малими групами виробу 
з пластиліну або солоного тіста).
Питання для обговорення: «Яке приладдя використовували гончарі для 
виготовлення посуду?», «Коли глиняний посуд мав найбільший попит?», 
«На які свята найчастіше у  наш час використовують глиняний посуд?»

Соціальна/
здоров’язбе-
режувальна

Бесіда: Екологічність сировини і барвників гончаря.
Питання для обговорення: «Який предмет гончарства використовують 
для виготовлення ліків?»
Завдання: «Подумай і запиши, чим глиняні вироби корисні для здоров’я», 
«Запиши лікувальні властивості глини». 

Додаток 1
Вправа «Виписати з тексту іменники» 
(Джерело: URL https://ukr.school-essay.ru/remesla-ukrayini-goncharstvo/)

Українці здавна займалися гончарством. Багато означав ритуальний вибір часу для робо-
ти. Воду для замішування глини набирали неодмінно вранці. О цій же порі формували посуд і 
випалювали його. Як кажуть у народі, це тому, що вранці колись творився світ. А день для ви-
роблення молочного посуду обирався гончарями тільки суботній (Федорова «збірна» субота).

Гончарний круг крутили обов’язково справа наліво – по ходу сонця.
Перед випалюванням майстер проказував замовляння. Випалювали не снідавши, нат-

щесерце. При цьому заборонялося сміятися й кривлятися, щоб не викривився посуд. Гончарі 
не любили, коли в часи роботи до двору заходили сторонні люди. Вони могли «зурочити» 
вироби.

Складним є це ремесло. Але скільки користі воно приносить людям! І, звичайно ж, краси. 
Бо в музеях України зібрані справжні витвори мистецтва працьовитих гончарів, що дивують 
різноманітністю фарб, незвичайністю форм.

Завдання для учнів:
1. Спиши перше речення з першого абзацу та підкресли головні слова.
2. Склади два речення із словом «гончарі».

Додаток 2
Таблиця «З-Х-Д» (Знаємо – Хочемо дізнатись – Дізнались)

Знаю Хочу дізнатись Дізнався

Додаток 3
Вправа «Входження у картину» 
Картина «Гість із Запоріжжя» Ф. С. Красицького, 1916 р. 

Тиждень 23

https://ukr.school-essay.ru/remesla-ukrayini-goncharstvo/
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Інструкція для вчителя/вчительки
Запропонуйте учням уважно розглянути картину. Використайте «Стратегію візуального 

мислення». По завершенні обговорення повідомте ім’я художника і назву картини.
Дотримуйтеся етапів роботи над картиною – визначення складу картини, встановлення 

зв’язків між об’єктами, їхня характеристика та розміщення на картині, накопичення образних 
характеристик, складання розповіді з різних точок зору.

Використовуйте такі прийоми роботи з картиною: «Погуляємо картиною», «Кінокамера», 
«Підзорна труба», «Полювання за подробицями», «Прибери раму», «Наші чарівники».

Запитання для обговорення: 
 – Що відбувається на картині?
 – Чому ти так думаєш? Де і коли відбуваються події?
 – Що ти ще думаєш?
 – Що б робив, якби опинився в картині? Що б змінив?
 – Що на картині можна понюхати? А що відчути на смак?
 – Якби на цій картині були ви, на місці  кого ви хотіли б бути?

Звертайте увагу на кольори, які переважають на картині. Запитайте в учнів «Чому?». З’я-
суйте з учнями, що належить до живої природи, а що до неживої.

Додаток 4
Вправа  «Впізнай та назви» (відгадування загадок про керамічний посуд)
(Джерело: URL https://www.facebook.com/kazkadnz/posts/3303281976348957/)

1. В землі родився, 
На кружалі вертівся,  
На вогні пікся,  
На базарі побував, 
Людей годував,  
А як упав, то й пропав. (горщик)

https://www.facebook.com/kazkadnz/posts/3303281976348957/
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2. Майстер в руки мене взяв 
Й на мені намалював  
Листок, квітку, перепілку,  
Бо розписував... (тарілку) 

3. Біля тіла – вухо,  
Голови не маю.  
Молоко, сметану, квас  
Добре зберігаю. (Глечик)

4. В мені мак розтирають, 
Галушки в мене складають,  
Річ потрібна і не хитра –  
Називають всі... (макітра)

5. А я чудо із чудес:  
Мене знає рід увесь, 
Бо я хлопець-молодець –  
Опішнянський... (куманець) 

6. Як у піч мене несуть,  
В мене овочі кладуть.  
Ще й водичку наливають. 
У вогонь – і борщик мають. (горщик) 

7. У відро завжди пірнаю,  
Коли воду набираю,  
З мене радісно всі п’ють,  
Мене... (кухликом) зовуть. 

Додаток 5
Вправа «Сенкан»

Зразок:
1. Гончарство
2. Чарівне, цікаве
3. Захоплює, вражає, приваблює
4. Радує людей
5. Мистецтво

Додаток 6
Вправа «Гончарна задача»
Гончар Рустем за день у майстерні виробляє 7 глечиків, а гончар Степан – у 2 рази біль-

ше. Скільки всього глечиків виготовляють гончарі за день?

Тиждень 23
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Додаток 7
Вправа «Розшифруй послання»

1) 5 х 8 – 10 =
2) 46 +70 – 20 =
3) 250 +120 – 35 =
4) 46 + 18 – 22 =
5) 76 –  24 + 11 =
6) 6 х 7 – 10 =
7) 80 – 17 – 31 =
8) 47 + 50 – 12 =
9) 10 + 2 х 8 =
10) 27 : 3 х 9 =
 О       Г      Ч        Р        Н         А        О        С       Т     В
 96     30    42      32       335      63       81        32      85   26

Додаток 8 
Вправа «Від маленького гончарика»
Максим купив х глечиків у понеділок, а у вівторок на 4 більше. Скільки глечиків купив 

Максим, якщо х = 9?

Додаток 9
Вправа «Текстові дослідження»

Питання для обговорення:
1. Напишіть, з яких природних матеріалів виготовляють горнятко.
2. Досліди свою місцевість на основі тексту про гончарне мистецтво (кліматичні умови, 

рослини, тварини тощо).

Матеріал для вчителя/вчительки
(Джерело: URL https://cutt.ly/ozlWpD4)
Гончарство – це виготовлення найдавнішого штучного матеріалу, відомого людському 

суспільству. Йому передувало утворення посудин зі шкіри та лози. Близько 18 тисяч років 
тому людство опанувало обпалення посудин.

До його появи стародавня людина використовувала природні матеріали, іноді піддаючи їх 
механічній обробці. Наприклад, використовувалися камені, кістки, мушлі, дерево, шкіра тва-
рин, з яких виготовляли необхідні в побуті предмети. А гончарство – це вже якісно новий етап 
взаємин між людиною і природою. Пластична сировина, яка використовується в гончарстві, – 
глина, мул, – у природному стані не володіє тими якостями, які необхідні глиняним посудинам. 
Тобто вона не вогнетривка і не ологонепроникна.

Гончарство існувало там, де були придатні для цього глини. Добуту глину очищали від 
механічних домішок, потім місили, виготовляли з неї вироби, підсушували їх і випалювали. 
Спочатку вироби ліпили вручну і випалювали на відкритих вогнищах або у звичайних печах.

Розквіту гончарства в Україні сприяла наявність у її надрах покладів високоякісних черво-
них, червоно-бурих та світло-сірих  глин, що й зумовило виникнення значних осередків кера-
мічного виробництва.

Вироби різних гончарських центрів по Україні мали спільні риси, але водночас і свої від-
мітні особливості. Зокрема, славнозвісний опішнянський посуд вирізнявся тонкостінністю, 

https://cutt.ly/ozlWpD4
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дво-трикольоровим розписом у вигляді кривулин, рисочок, крапочок тощо. Опішня славилася 
також декоративною скульптурою та дитячою іграшкою.

Для Волині характерна кераміка сірого, чорного, синьо-чорного кольорів – сиваки. Їхній 
декор складався з різноманітних ліній, що утворювали своєрідні візерунки – сосонки, стовпчи-
ки, ялинки, клітини. Подільська кераміка відзначалася вогнево-червоним тлом та оригіналь-
ною орнаментикою – пишні квіти, гілки з плодами, грона винограду. Посуд деяких чернігівських 
майстрів оздоблювався специфічною технікою бризок і патьоків. Майстри Косова створили 
високохудожню техніку гравірованого розпису, оригінальної форми кахлі, світильники, розпис-
ні миски і багато інших неповторних виробів.

Завдання для учнів:
 – Випиши з тексту, які види глиняних ґрунтів використовували гончарі.

Додаток 10 
Вправа «Кластер» 
Для складання кластера наштовхніть учнів на зв’язок ключового поняття «гончарство» з:

 – глиною (кольори);
 – різновидами виробів;
 – використанням у різних галузях (у побуті, медицині, їжі, у будівництві);
 – з усною  народною творчістю;
 – з людиною (професія, майстер, господар, шляхтич, козак, з утвореними спорідненими 

прізвищами Гончаренко, Гончарук…);
 – з місцевістю та центрами гончарства в Україні.

Додаток 11
Вправа «Диктант на кожну пару»
Інструкція:
Учні об’єднуються в пари. Кожна пара отримує диктанти.

Диктант 1 учня Диктант 2 учня
1. Глечик зроблений із глини. 2. Він правильної круглої форми.
3. З такого глечика їли наші бабусі й дідусі. 4. В давнину посуд виготовляли  вручну.
5. Їх оздоблювали  гарними візерунками. 6. Глиняні вироби були символом достатку сім ’ї!

Додаток 12
Практичне дослідження «Вибір глини для ліплення»
Хід дослідження:
Необхідні ресурси: завчасно приготовлена глина для ліплення у 3 посудинах – жовтогаря-

ча, блакитна та гончарна; зволожені губки; вода для миття рук та паперові рушнички.
 – Візьміть глину із посудини №1.
 – Якого вона кольору?
 – Скрутіть бублик. Чи гончарна вона? Чому?
 – Робимо висновок. 

Помийте руки та приготуйтесь дослідити глину із посудини  №2.
 – Якого вона кольору?
 – Чи можна скрутити її у бублик?  Чи гончарна ця глина?

Тиждень 23



394

Культура добросусідства Методичні рекомендації (2 клас)

 – Нанесіть її на руки як маску.
 – Зробимо висновок. 
 – Помийте руки. Які у вас відчуття?
 – Чи стала м ’якшою шкіра рук?
 – Чи відійшла втома від  ваших рук? 

Візьміть по шматочку глини з посудини №3.
 – Якого вона кольору?
 – Чи скручується бублик?
 – Чи розтріскується?
 – Чи прилипає до рук?

Висновок
Учитель/учителька повідомляє, що гончарі, щоб вибрати глину для ліплення, скручують 

її у бублик. Якщо він не тріскається, не прилипає до рук – це те, що треба. Гончарна глина – 
жирна, тому і не прилипає до рук.

Додаток 13
Робота з казкою
(Джерело: URL https://cutt.ly/3zlTsxZ)

Гончар Омелько
Українська народна казка Подніпров’я (Наддніпрянщини)

Жив колись гончар, а звали його Омелько. Був він дуже набожний, тільки випадала 
йому вільна хвилинка, щиро молився, щонеділі ходив до сільського храму, не пропускав 
жодного свята, постився, коли належало, і роздавав милостиню бідним. Був той гончар 
дуже чесний ремісник, і посуд виходив у нього пречудовий. Лише одне засмучувало його. 
Хоч як він мудрував, а не міг зробити так, щоб його глечики, горнята й миски не билися. 
Просив він Бога, щоб допоміг йому у цьому.

Одного разу з’явився перед ним Господь у сні та й питає:
– Чи ти справді хочеш, аби твій глиняний посуд ніколи не бився?
– Так, Боже, хочу, – відповів гончар, – це моє найпалкіше бажання. Якби воно здійснило-

ся, я був би найщасливішим у світі!
– Подумай гарненько, – мовив на це Всевишній, – якщо ти певен, що ніколи не пошкодуєш 

про це бажання, то я його виконаю.
– Я ніколи-ніколи про це не пошкодую, – твердо відказав гончар.
– Хай так і буде, – мовив Господь і зник.
Прокинувшись уранці, Омелько насамперед вирішив пересвідчитись, чи правдивий його 

сон. Сів він швиденько за гончарний круг і зробив горнятко. А потім, ще й глина не просохла, 
пожбурив ним з усієї сили об жорна. Як же він зрадів, побачивши, що горнятко ціле-цілісіньке!

Невдовзі слава про його глиняний посуд, який не б’ється, пішла по всьому селу, а далі й 
по сусідніх.

З усіх усюд почали до нього сходитися люди, щоб накупити тих небитких глечиків, горня-
ток, кухликів, мисок. Тепер глиняний посуд купували лише в нього.

Та з часом покупців у гончаря Омелька ставало менше й менше. Посуд не бився, і не 
треба було купувати новий. І от настав день, коли гончар пожалкував про своє бажання, яке 
вдовольнив Бог.

А тим часом Богові самому стало цікаво, як ідуть справи в Омелька, і він знову з’явився 
до гончаря уві сні:

https://cutt.ly/3zlTsxZ
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– Як живеш, чоловіче, – спитав Господь, – чи щасливий ти тепер, коли вмієш робити гли-
няний посуд, що не б’ється?

– Візьми, будь ласка, свою милість назад, Боже, і зроби так, як було перше, – почав 
благати гончар зі сльозами на очах. – Я думав, що здобуду славу, як робитиму посуд, що 
не б’ється, а тепер мені доводиться вмирати з голоду, бо більше ніхто нічого в мене не 
купує – посуд є у всіх.

– А я ж тебе перепитував, – усміхнувся Бог, – бо краще знаю, як влаштований світ. Тож 
ніколи нічого не проси, все, що тобі потрібно, у тебе вже є. На тому й світ стоїть з давніх-давен. 
Та добре вже, раз ти зрозумів свою помилку, поверну все на своє місце.

Так і сталося. Відтоді Омелько розповідає про це всім, хто його слухає, а глиняний посуд 
знову б’ється.

Додаток 14
Павутинка (ментальна карта) «Гончарство» 

Глина

Використання

Усна народна 
творчість

Казки

Будівельні 
матеріали

У побуті

В їжу

В медицині

В будівництві

Жовта Червона ЧорнаГолуба

Біла

Посуд

Споріднені  
прізвища

 – Гончаренко 
 – Гончар 
 – Гончарук 
 – Гончарик 
 – Гончаров 
 – Гончарський

Зелена

Іграшки 
Сувеніри 
Прикраси

 – Господар 
 – Шляхтич 
 – Козак

Професія 
 – Гончар 
 – Майстер 
 – Кераміст

Загадки  
Потішки

Прислів’я і приказки

Людина

Вироби

 ГОНЧАРСТВО

Додаток 15 
Тест формувального оцінювання
(Джерело: URL https://naurok.com.ua/test/gonchariki-z-opishnogo-731856.html)

Тиждень 23

https://naurok.com.ua/test/gonchariki-z-opishnogo-731856.html
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Тиждень 24 (Подорож 23)
Природні ресурси. Їхній вплив на діяльність людини

Орієнтовні проблемні запитання:
• Що таке «ресурси» і якими вони бувають?
• Що з чого зроблено? 
• Якими природними ресурсами багатий наш край? 

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Розгадування кросворда.
Розгадування загадок про овочі.
Стіна слів: природа, ресурс, копалини.
Робота з текстами про природні ресурси і корисні копалини.
Вправа «Інтерв’ю». 
Вправа «Асоціативний кущ» (Додаток 1). 
Вправа «Літературний пазл» (Додаток 2)
Казка «Чарівна хвилинка» (Додаток 3). 
Вправа «Скарби під ногами» (Додаток 5).

Математична Розв’язування компетентнісних задач (Додаток 12).

Природнича

Вправа «Встанови відповідність».
Розповідь «Багатство мого регіону».
Вправа «Природні дрібнички» (Додаток 10).
Вправа «І таке буває» (Додаток 11).
Вправа «Прогулянка у шапці-невидимці» (Додаток 13).

Технологічна
Розробка і презентація знака «Це природі не корисно» (Додаток 6).
Створення колажу «Світ, у якому я живу» (Додаток 7).
Створення зошита «Природні скарби нашого краю»  (Додаток 8).

Громадянська 
та історична

Вправа «Знайди і перетвори дерев’яні вироби» (Додаток 9) (можна замі-
нити реальними або іграшковими предметами).
Акція «Збережи дерево» (організувати збір макулатури).
Фоторепортаж з меблевого цеху (запланувати екскурсію у меблевий цех, 
майстерню або на інше виробництво, де використовують корисні копалини 
чи природні ресурси).
Дослідження: Які в нашому краї є природні ресурси і як вони використовуються?

Соціальна/
здоров’язбе-
режувальна

Дослідження: виконання вправи «З чого виготовлений предмет?».
Обговорення теми «Людина як частина природи». 
Вправа «Впізнай за описом (Додаток 4).

Додаток 1
Вправа «Асоціативний кущ»
Учитель/учителька пропонує підібрати асоціації до словосполучення «Природні багат-

ства». Як альтернативу на першому етапі можна запропонувати  обрати з переліку: квіти, 
дерева, птахи, вода, зорі, гори, ріки, каміння, шишки, гриби, ягоди, вугілля, сіль, торф... Учні 
обирають і коментують: чому вони вважають, що це багатство.

Цю вправу доцільно проводити двічі (початок тижня і завершення), щоб визначити зміни 
в асоціаціях дітей.
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Додаток 2
Вправа «Літературний пазл» (Додаток 2)
Завдання: з поданих словосполучень скласти віршовані рядки. 

І ти – це Природа
поля і ліси
пустелі і гори,
Повітря, земля і
вода – це природа
частинка цієї краси
І ми – тільки
Природа – це Я

Додаток 3
Робота з казкою

Казка
Жила-була на світі мудра чарівниця Природа. Було у неї дві доньки – Флора і Фауна. Флора 

була ласкавою і ніжною дівчиною. Любила різнобарвні рослини. А Фауна обожнювала тваринок, 
піклувалася про них. Мати-Природа любила своїх дівчаток. Одного разу вирішила вона зробити 
донькам незвичайні подарунки. Ніжній Флорі подарувала рослинний світ, а жвавій Фауні – тва-
ринний світ. Доньки були вдячні Матусі-Природі. Жили вони щасливо. Але якось трапилося лихо 
у царстві. Прийшла до них невихована людина й образила мешканців Природи.

Г. Воробець
Додаток 4
Вправа «Впізнай за описом» 
Діяльність у групах
1 варіант
Учні описують корисні копалини, а друзі обирають символи, якими позначають ці корисні 

копалини.

Кам’яна сіль

Кам’яне вугілля

Мармур

Крейда

Буре вугілля

Глина

Вапняк

Нафта

Графіт

Пісок

Торф

Граніт

Природний газ

Тиждень 24
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2 варіант
Учні описують предмети, які використовують люди (меблі, посуд,  шини машин, елементи 

будівлі, крейда тощо), а друзі в групі називають природні ресурси, використані для їхнього 
виготовлення, або демонструють картки з відповідними позначками цих корисних копалин. 

Додаток 5
Вправа «Скарби під ногами»  
Діяльність.
На столі у вчителя/вчительки опале листя. Використавши методику «Мозковий штурм», 

учитель/учителька пропонує учням назвати кілька речей, для чого можна використати опале 
листя. Потім варто ознайомити з винаходом школяра із Закарпаття Валентина Фречки, який 
запропонував, як можна виготовляти папір з опалого листя. Обговорення: «Чим цей винахід 
допоможе природі та людині?»

Додаток 6
Придумування і втілення задуму: знак/позначка/символ/табличка-попередження 

для охоронців природи «Так природі не корисно»
У групах розробляють і презентують варіанти знака «Так природі не корисно».

Додаток 7
Створення колажу «Світ, у якому я живу» 
Необхідні матеріали та ресурси: картинки із природними ресурсами регіону.

Додаток 8 
Створення зошита «Природні скарби нашого краю»  
Обладнання: картинки (вирізки з газет, журналів), невикористані аркуші робочих зошитів 

(клітинка, коса лінійка, білі аркуші, кольорові аркуші).
Діяльність. 
З невикористаних частин аркушів паперу учні виготовляють сторінки нового зошита. На 

сторінках створеного зошита розмішують інформацію, яку вони дізналися про природні скарби 
рідного краю.

Алгоритм роботи:
1. Добір аркушів паперу з різних зошитів, які не дописали.
2. Виготовлення трафарету (квадратної, круглої, довільної форми).
3. Склеювання частин  аркушів відповідно до форми трафарету.
4. Об’єднання складених частин у новий зошит.
5. Запис інформації про «Природні скарби нашого краю» на складених аркушах.

Додаток 9
Вправа «Знайди і перетвори дерев′яні вироби»
Запропонуйте дітям роздивитися навколо і віднайти будь-які вироби з дерева. Нехай 

вони поміркують, як можна дати «друге життя» цим речам, тобто як ще можна їх вико-
ристовувати. 

Додаток 10
Вправа «Природні дрібнички» 
Збирай цікаві природні дрібнички, які бачиш під ногами, і у тебе буде власна колекція!
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Роздивляйся їх і спробуй зрозуміти, що це таке,  чому воно саме таке, як ти бачиш, наприклад, 
пір’інка може бути від дикого голуба, листочок з дірочками – схоже, його вже куштували комахи тощо. 

Додаток 11
Вправа «І таке буває» 
Завдання для учнів: розгляньте ілюстрації та визначте вироби, які виготовляють із при-

родніх ресурсів. Розкажи, що нового ти дізнався/дізналася з цих малюнків.

Нафта

Руда

Тиждень 24
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Глина

Пісок

Додаток 12
Розв’язування компетентнісних задач
У літній час Сонце розташоване о 7 годині ранку на сході. На заході воно перебуває на 12 

годин пізніше. О котрій годині Сонце розташоване на заході?
Тривалість життя міської ластівки 2 роки, а сільської – у 2 рази більше. А горобець живе 

на 1 рік менше, ніж сільська і міська ластівки разом. Скільки років зазвичай живе горобець? 

Додаток 13
Вправа «Прогулянка у шапці-невидимці»
Вправа покращує спостережливість і концентрацію. Запропонуйте учасникам вибратися 

на прогулянку у «шапці-невидимці». «Одягаємо» уявні шапки-невидимки, які змушують нас 
мовчати, напружувати слух і зір та уважно приглядатися до навколишнього світу. Протягом 
деякого часу прогулюємося в «шапках» шкільним подвір’ям, запам’ятовуємо світ довкола нас, 
а потім сідаємо у коло, «знімаємо» шапки і ділимося своїми спостереженнями.
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Тиждень 25–26 (Подорож 24)
Ліс – багатоповерховий будинок. Ліс у житті людини

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Як взаємодіють сусіди «лісового багатоповерхів’я»?
• Як людина взаємодіє з жителями лісу?
• Чи може людина обійтися без лісу, а ліс без людини?

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Робота з віршем С. Смирнова «Прогулянка лісом» за методом «мар-
кування».
Читання оповідання Ю. Дмитрієва «Що таке ліс?» (Додаток 1). 
Вправа «Лісова павутинка» (Додаток 2). 
Вправа «Мовна догадайка» (Додаток 3). 
Вправа «Сенкан» (Додаток 4).

Математична Вправа «Природна математика» (Додаток 10).
Вправа «Математичний шифрувальник» (Додаток 11).

Природнича

Розгадування загадок. 
Робота з текстом про «поверхи» лісу і закріплення матеріалу вправою 
«З’єднай рослини з ярусом лісу, де вони мешкають».
Вправа на ідентифікацію назва тварин за малюнками.
Вправа кубик Блума «Ліс» (Додаток 6). 
Вправа «Ланцюги живлення» (Додаток 5). 
Вправа кросворд «Яруси лісу» (Додаток 7). 
Вправа «Кубик запитань» (Додаток 9).
Вправа «Чи знаю я…» (за принципом ЗХД ) (Додаток 8).

Технологічна

Вправа колаж «Ліс у житті людини» (Додаток 12).
Намалюй тварину свого лісу.
Вправа «Заморочки з бочки». Малюнковий колаж «Лісова багатоповерхів-
ка». Навчальна розмальовка (Додаток 13).

Громадянська 
та історична

Вправа «Продовж речення».
Вправа: «Що ліс дає людині і що людина дає лісу». Вправа «Прес» (Дода-
ток 16).
Обговорення: «Навіщо людині потрібен ліс? Чи може людина обійтися без 
лісу? А ліс без людини? Як людина має піклуватися про ліс?»
Вправа «Судові дебати» (Додаток 14). 

Соціальна/
здоров’язбе-
режувальна

Гра «Можна – не можна».

Створення фотогалереї «Довкілля у фотооб’єктиві» (Додаток 15).
Вправа «Завітай у казку» (Додаток 17).
Як не заблукати в лісі (Додаток 18).

Тиждень 25–26
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Додаток 1
Читання оповідання Ю. Дмитрієва «Що таке ліс?» 
(Джерело: URL https://teacher.at.ua/publ/u_carstvi_tvarin/21-1-0-15651)
Інструкція: Учитель/учителька об’єднує дітей у 4 групи і роздає їм по фрагменту тексту каз-

ки. Потім починає читати казку, а діти починають маркувати в розданих текстах назви тварин і 
рослин лісу, позначаючи різними кольорами, – хто з мешканців лісу їм дуже відомий, а хто ні. 

Що таке ліс?
Одного разу художник вирішив намалювати ліс. «Що таке ліс? – розмірковував він. – Звіс-

но, ліс – це дерева».
І він намалював дуби, ялини, сосни, куші ліщини, зелену траву і яскраві квіти. А в куточку 

картини намалював маленького чоловічка з довгою бородою – дідуся-лісовичка. Бо ж який це 
ліс без лісовичка?

Повісив художник свою картину на стіну, помилувався нею і кудись поїхав. Коли за деякий 
час він повернувся, то на картині побачив лише чорні стовбури дерев.

– Що трапилося з лісом? Чому він пропав? – жахнувся він.
– Ти забув намалювати гриби, – озвався дідусь-лісовичок. –  Без гри бів не буде лісу.
Художник взяв пензля й намалював знову дерева й кущі, траву, кві ти, а серед трави – 

гриби. Проте ліс продовжував усихати.
– Це тому, що у твоєму лісі немає комах, – зауважив лісовичок. 
Художник знову взявся за пензля, і на квітах та листячку з’явилися яскраві метелики і 

моторні жуки.
– Ну, нарешті все в порядку, – вирішив художник і, ще раз помилувавшись картиною, 

знову кудись поїхав.
А коли він невдовзі з’явився, то не повірив власним очам: на місці розкішного килима з 

квітів і трав була лише оголена земля. І дерева теж були голі, неначе взимку.
Художник підійшов ближче... і жахнувся. Весь ліс було вкрито тов стим шаром гусені та жуків.
Навіть лісовичок з острахом відсунувся на край картини і вигляд мав дуже засмучений.
– Це ти в усьому винний! – заволав художник. – Ти наказав мені намалювати комах. А 

вони з’їли весь ліс! Що ж робити? Невже я ніколи не зможу намалювати справжній ліс?
– Ніколи, – мовив лісовичок, – якщо не намалюєш птахів. Тому, що справжній ліс не може 

існувати без птахів.
Художник не сперечався, взяв пензлі, фарби. Він знову намалював дерева, кущі, траву і 

квіти. Під деревами й у траві хитро замаскував гриби, на листя посадив метеликів, бджіл і ба-
бок, а на гілках з’явилися веселі птахи. Працював він довго. Та, коли йому здалося, що роботу 
за кінчено, лісовичок мовив:

– Мені затишно у цьому лісі. Однак я не хочу, щоб він знову за гинув.
– Але чому ж він тепер може загинути? Адже в ньому все є!
– Не все, – сказав лісовичок. – Намалюй жабу і ящірку.
І художник намалював жабу та ящірку. І ще різних звірів. Він закінчив роботу, коли надворі 

було темно. Художник хотів запа лити світло, аби побачити, що ж у нього вийшло, та раптом 
почув якісь шерехи, форкання, тріск гілок.

– Ось нарешті це справжній ліс, – почувся із темряви голос дідуся-лісовичка. Тепер він 
буде жити. Тому що тут є все: і дерева, і гриби, і квіти, і тварини. Це – ліс.

Художник запалив світло й уважно подивився на картину. Але лісовичок десь подівся.
А може, він просто причаївся у траві або сховався у кущах. Може, він заліз на дерево, і 

його не видно було серед листя. Та він міг заховатися в лісі де завгодно. Адже там живуть 
тисячі й тисячі мешканців, яких не можливо побачити! Але всі вони неодмінно є в лісі.

file:///D:/%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%9a%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%20%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81%d1%83%d1%81%d1%96%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0%20(4)/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d0%b8%202%20%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/ 
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Додаток 2
Вправа «Лісова павутинка»
Завдання для учнів: знайди перший кружечок зі словом «Ліс», тоді за лініями прочитай 

вислів. Розкрий його зміст.

по

га

бу

Ліс

вер нок!

то

вий

ди

ба
хо

(Ліс – багатоповерховий будинок!)

Додаток 3
Вправа «Мовна догадайка»
Завдання для учнів: спиши текст, вставляючи пропущені слова. Дай відповіді на запитання.
Ліс – це … землі. Він приносить багато …. людині, тваринам. А ще ліси стримують сильні  …, 

охороняють  ….   від руйнування, очищають брудне …, захищають шосейні та залізничні  … . 
Ліси дуже потрібні  … .

(Окраса, вітри, людям, дороги, користі, ґрунти, повітря).
Запитання для обговорення:

 – Чому ліс – це природне багатство?
 – Від чого люди охороняють ліси?
 – Яку ви берете участь в охороні лісу?

Додаток 4
Вправа «Сенкан»
Створити сенкан з назвою будь-якого мешканця лісу.
Формула написання сенкана
1-й рядок – тема (іменник).
2-й рядок – опис (два прикметники).
3-й рядок – дія (три дієслова), пов’язана з темою.
4-й рядок – ставлення (фраза – чотири слова), почуття з приводу обговорюваного, 5-й 

рядок – перефразування сутності (одне слово – синоніми, підсумок, узагальнення). 
Приклад:

Ліс
Великий, зелений 
Зеленіє, височіє, радує
Дім для багатьох тварин 
Величність

Тиждень 25-26
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Додаток 5
Вправа «Ланцюги живлення» 
Завдання для учнів: Склади, як взаємодіють сусіди «лісового багатоповерхів’я» (ланцюги 

живлення).

вовк

миша

трава

птах

заєць

жолудь

комаха

кабан

лисиця

дерево

Додаток 6
Вправа кубик Блума «Ліс»
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Додаток 7
Вправа кросворд «Яруси лісу»
Завдання для учнів: здогадайтеся, у які клітинки відповідного ярусу лісу треба вписати 

назву рослини з переліку:  гриб, дуб, калина, конвалія, липа, ліщина, малина, мох, пролісок, 
сосна, суниця, шипшина, ялина.

1 Я
2 с

3 д
4 л

1 л
2 к
3 м
4 ш

1 к
2 е
3 с
4 г
5 м

Додаток 8
Вправа «Чи знаю я…» (за принципом ЗХД)

Знаю Хочу дізнатися Дізнався

 
 

Заповнюємо таблицю послідовно, виконуючи такі кроки:
1. До ознайомлення з темою учні заповнюють першу колонку «Знаю». Наприклад: Там, де 

ліс, завжди чисте повітря. Ліс – це будинок для звірів і птахів тощо. 
2. Подумайте й запишіть у другу колонку «Хочу дізнатись», які запитання щодо теми тек-

сту у вас залишились нез’ясованими, про що ви хотіли б дізнатись більше. Наприклад: як 
ростуть рослини у лісі, чи не заважають одна одній? Як не заблукати в лісі? 

3. Під час ознайомлення з темою або після читання, перегляду відео, пошукової роботи 
заповніть колонку «Дізнався».

4. Підсумок роботи – зіставляємо зміст колонок.

Тиждень 25–26
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Додаток 9
Вправа «Кубик запитань»

Чому людина  
не може 
обійтися 
 без лісу?

Поясни,  
як людина 
взаємодіє з 

ж
ителями лісу

Поділись, як 
дерева береж

уть 
довкілля від 

повені

Запропонуй, 
як допомогти 

лісовим 
тваринам 

взимку

Н
азви 

 яруси лісу 

Придумай, 
як мож

на 
допомогти 
засміченій 
галявинці 

Додаток 10
Вправа «Природна математика»
Інструкція для вчителя: запропонуйте дітям розв’язати сюжетні задачі, що допоможуть 

краще зрозуміти причинно-наслідкові зв’язки у природі.
1. Кожне деревце виділяє кисень, що є життєво необхідним для нашого дихання. 

Найбільше кисню виділяє тополя – 40 кг за добу. Липа виділяє на 28 кг менше кисню, 
ніж тополя, кедр – на 2 кг менше, ніж липа, а ялинка – на 4 кг менше від тополі. Скажіть, 
яке дерево виділяє кисню найбільше, а яке найменше? Скільки кисню за добу виділяють 
липа, кедр та ялинка разом?

2. А ще дерева поглинають вуглекислий газ. Цей газ виділяється в результаті діяльності 
різних заводів та транспорту, а також є головною причиною глобального потепління та зміни 
клімату. У літній день дорослий зрілий бук поглинає приблизно 10 кг вуглекислого газу за 
хвилину. Скільки вуглекислого газу поглинає бук за годину?

3. Шістьом людям за хвилину потрібно приблизно 1 г кисню. Якщо тополя за хвилину виді-
ляє 27 г кисню, то приблизно скількох людей 2 тополі можуть забезпечити киснем за хвилину? 

Додаток 11
Вправа «Математичний шифрувальник»
Завдання для учнів: Виконай обчислення. Користуючись ключем, розшифруй  гасло. Роз-

крий його зміст.
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М Б Л У А Т Н С Й І В Є О Ї Х Р К
72 12 45 12 20 78 56 30 10 92 51 17 10 84 10 60 32

12*6 =          96:8=          15*3=          17*3=          28*3=          64:2=
60:3=            39*2=         23*4=          13*6=          80:8=          120:6=
36*3=           14*4=          60:2=          102:2=         12*5=         100:10=
31*4=           51:3=          72:6=           15*7=          48:4=

Л Н Г Т І Б А В С Ш О К Е
72 124 45 92 20 17 12 30 108 78 51 105 56

12*6=         96:8=           36:3=           12*9=          62*2=           15*7=             72:6=
60:3=          39*2=          15*3=           46*2=          48:4=            28*3=
36*3=         14*4=           60:5=           60:2=          13*6=            84:7=
31*4=         51:3=           23*4=           17*3=          60:5=            54*2=

Довідка: Майбутнє лісу у твоїх руках.  Ліс – наше багатство, наша краса!  Ліс – легені 
нашої планети. Люди для лісу, ліс для життя. 

Додаток 12
Вправа «Колаж»
Інструкція для вчителя/вчительки: підготуйте аркуш фліпчарту із зображенням людини. 

Кожний учень на аркушику паперу малює те, що людині дає ліс:
І варіант – малюнки «Їжа (рослинна і тваринна)»;
ІІ варіант – малюнки «Легені Землі»; 
ІІІ варіант – малюнки «Ліки (рослинна сировина)»; 
ІV варіант – малюнки «Краса Землі»; 
V варіант – малюнки «Використання деревини»;
VІ варіант – малюнки «Ліс – місце відпочинку, оздоровлення».
Далі учні вирізають створене ними зображення, кожен/кожна виходить до дошки та нак-

леює на аркуш фіпчарту. Утворюється колаж «Ліс у житті людини».

Додаток 13
Вправа «Заморочка з бочки»
Діяльність: учні витягують (за принципом «Лото») завдання:

 – намалюй лісову тварину, яка тобі найбільше подобається,
 – намалюй найбільшу лісову тварину, 
 – намалюй найменшу лісову тварину, 
 – намалюй пухнасту лісову тварину, 
 – намалюй лісову тварину, яка живе на верхів’ях дерев,
 – намалюй лісову тварину, яка живе у землі…

Кожен/кожна створює свій образ, потім об’єднують своїх героїв у єдиному сюжеті.

Малюнковий колаж «Лісова багатоповерхівка» (зразок) 
(Джерело: URL https://cutt.ly/yzzrcPM)

Тиждень 25–26

https://cutt.ly/yzzrcPM
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Навчальна розмальовка

Додаток 14
Вправа «Судові дебати»
Інструкція для вчителя/вчительки: 
Учні об’єднуються у дві групи: «Захист» і «Обвинувачення».  Учитель/учителька, як суддя, 

веде судове засідання, надаючи слово по черзі обом сторонам.
Наприклад:
Обвинувачення: люди вирубують ліси! 
Захист: але ж їм потрібна деревина для…
Обвинувачення: фабрики забруднюють ліси стічними водами. 
Захист: а як же нам жити без продукції фабрик і заводів?
(Наприкінці засідання розробляються поради для людей за кожною з розглянутих ситуацій).
Висновок учителя/учительки: природа нас годує, напуває, одягає. Вона щедра й безко-

рислива. Вирок суду – людина може користуватися дарами природи, але при цьому має дбати 
про її чистоту та збереження.
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Додаток 15
Створення фотогалереї «Довкілля у фотооб’єктиві»
Інструкція для вчителя/вчительки:
Запропонувати дітям сфотографувати свої враження та спостереження під час похо-

ду у ліс разом з дорослими і поділитися побаченим з однокласниками в парах або гру-
пах. Це можуть бути як позитивні кадри, наприклад годівнички для птахів, а можуть бути 
негативні – сміття, яке залишили люди після відпочинку. Після розгляду фотографій вар-
то поміркувати всім разом – що можна зробити, щоб виправити або покращити ситуацію. 
Можливі теми фотогалереї:

 – годівнички для птахів;
 – замулене джерело;
 – засмічений струмок;
 – зламана гілка дерева, зрізана квітка;
 – туристи викинули сміття;
 – облаштоване місце для відпочинку.

Додаток 16
Вправа «Прес»
Питання для обговорення «Чи може людина обійтись без лісу, а ліс без людини?»
Зразок висловлення:
Я вважаю, що людина не може обійтися без лісу, а ліс без людини … (дуже потрібні 

одне одному).
Тому що … (людина не може обійтися без лісу, а ліс без людини, вони тісно пов’язані 

між собою).
Наприклад … (ліс для людини – це їжа, ліки, чисте повітря, відпочинок і т. д. Людина у 

свою чергу має оберігати ліс, лісових мешканців, дякувати йому за його дари).
Отже, … (ліс нас годує, лікує, одягає, дарує красу, відпочинок і т. д. Він щедрий і безкори-

сливий. Людина може користуватися дарами лісу, але при цьому має дбати про його чистоту 
та збереження).

Додаток 17
Гра «Завітай у казку» (на основі тексту казки Мирослави Чорної «Без біди друга 

не пізнаєш»)
(Джерело: URL https://e-kolosok.org/bez-bidy-druha-ne-piznaiesh/)
Інструкція для вчителя/вчительки:
Об’єднайте дітей у дві команди: «Дятли» і «Гаєчки». Діти читають казку в особах. Після 

прочитаної казки кожній команді роздаються однакові комплекти карток із назвами харчів. Діти 
по черзі беруть картку і зачитують слово. Команда визначає, чи харчується цим їхня пташка. 
За кожну правильну відповідь команда отримує бал.

Додаток 18
Робота з порадами з тексту «Як не заблукати в лісі»
(Джерело: URL http://www.sm-ua.net/news/76/yak-ne-zagubitisya-v-lisi-korisni-poradi)

Як підготуватися до походу в ліс разом з батьками?
1. Запам’ятай! Ніколи не йди до лісу без дорослих, навіть якщо місцевість тобі добре 

знайома. За словами рятувальників, діти найчастіше губляться за кілька кілометрів від дому. 
Однак легковажити не варто: блукаючи лісовими нетрями, можна зайти глибоко в ліс, потра-
пити у болото або потривожити місця проживання диких звірів-хижаків, а це дуже небезпечно.

Тиждень 25–26

https://e-kolosok.org/bez-bidy-druha-ne-piznaiesh/
http://www.sm-ua.net/news/76/yak-ne-zagubitisya-v-lisi-korisni-poradi
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2. Подбай про повний заряд мобільного телефону. У разі потреби ти завжди зможеш 
подзвонити рідним та повідомити приблизне розташування. Разом з батьками поцікався у 
свого оператора про послугу контролю місцеперебування. На території України такі надають 
Kyivstar та Vodafone.

3. Будь ласка, не вдягай до лісу непримітний сіро-зелений або чорний одяг. Віддай пере-
вагу яскравим кольорам! Так заблукалого(-у) легше помітити під час пошуку. Чудово, якщо на 
одязі будуть смужки, що відбивають світло.

4. Компас – обов’язкова річ для любителів/любительок лісових прогулянок. Однак голов-
не – навчитися ним користуватися. Перед походом до лісу зауваж, з якого боку від дому він 
розташований: якщо на півночі, повертатися слід на південь.

5. Йдучи до лісу, прихопи з собою воду та легкий перекус, який не зіпсується теплого літньо-
го дня. Оптимальний варіант – яблуко, груша. Стане в пригоді й яскравий пакет для сміття – ним 
можна вкритися під час негоди або ночівлі в лісі. А свисток допоможе сповістити про себе.

6. Навіть якщо ти достатньо дорослий(-а) і часом самостійно прогулюєшся біля річки чи 
лісу, неодмінно сповісти батьків, куди йдеш та коли плануєш повернутися. 

7. Ніколи не губи з поля зору дорослих та не відходь далеко у ліс. Не варто жартувати, 
ховаючись за дерева, та не відкликатися на поклик рідних.

8. Гуляючи лісом, залишай для себе орієнтири: час від часу пов’язуй на дерева яскраві 
стрічки або просто тягни за собою палицю – її слід допоможе тобі знайти шлях назад.

Якщо ти все ж загубився/загубилася у лісі
1. Зателефонуй батькам та повідом, що заблукав(-ла). Однак телефонувати рідним безліч 

разів не потрібно – бережи заряд телефону. За ним тебе легше буде знайти пошуковій групі.
2. Якщо мобільний телефон не працює, не бійся. Страх та паніка можуть тільки погіршити 

становище. Краще заспокойся і прислухайся до навколишніх звуків. Звук трактора на най-
ближчому полі, шум залізниці або машин сусідньої траси допоможуть тобі вийти з лісу. Якщо 
характерних звуків не чути, залишайся на місці.

3. Зверни увагу на природні орієнтири. Мурашник зазвичай розташовується з південного 
боку, а мох росте з північного боку дерева. Своєрідним компасом служать і ягоди. З північного 
боку ягоди зелені, з південного – більш стиглі. Визначити сторони світу можна й за сонцем.

4. Якщо ніч застала у лісі, не варто впадати у відчай, у темну пору доби орієнтуватися 
в лісі можна за Полярною зіркою, яка завжди вказує на північ. Щоправда, блукати лісовими 
нетрями вночі – погана ідея, надійніше залишатися на місці. 

5. Вивести з лісу може і стежка. Однак не всі стежки протоптані людьми. Вони можуть бути 
створені тваринами. Тому якщо ти пройшов(-ла) лісовою стежкою кілька десятків метрів і не по-
бачив(-ла) жодного об’єкта цивілізації (квартальний стовп, лавка, облаштоване джерело), краще 
повернутися назад тим самим шляхом. Якщо ти стомився(-лася) і сів(-ла) перепочити, повісь на де-
рево куртку чи сумку. Можливо, тебе помітить перехожий грибник і допоможе знайти шлях додому.

6. Навіть якщо ти зголоднів/зголодніла, у жодному разі не їж ані грибів, ані ягід. Не набли-
жайся до водойм, не пий із них. Не вилазь на дерево, це не допоможе.

7. Якщо чуєш лемент, шурхіт, крики – стукай палицею по дереву, кричи, свисти. Відгукуватися 
обов’язково. Найкраще стукати палицею по дереву – цей звук поширюється набагато далі, ніж голос.

8. Чекай допомоги і не бійся, що тебе вилають, – заблукати може кожен. Тебе будуть 
шукати мама, тато, поліція, собаки, незнайомі люди і навіть вертоліт. До речі, якщо ти бачиш, 
що летить вертоліт, треба допомогти йому тебе помітити: вийди на відкритий простір, ляж, 
розмахуй руками і ногами. Людину, що стоїть, побачити складніше.

9. Якщо твоє ім’я вигукує чужа людина, це той, хто приїхав спеціально тебе шукати. Іди до ньо-
го, він буде дуже радий тебе зустріти, допоможе швидше вийти з лісу і потрапити до мами і тата.
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Тиждень 27–28 (Подорож 25)
Що дають рослини людині? «Зелена аптека» в нашому регіоні

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Що дають рослини людині?
• Чому рослини і тварин треба захищати?
• Як створити свою «зелену аптечку»?
• «Ліки» природи: які вони?

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна                         

Уривок з вірша Г. Бойка «Зелена аптека».
Робота з текстом про лікування дарами природи.
Загадки Катерини Перелісної, Марії Познанської.
Крес-кросворд «Знайди назви рослин» (Додаток 1).
Вправа «Прочитай і розкажи»  (Додаток 2).                  
Склади текст-міркування (Додаток 3).
Мовні заморочки (Додаток 4).
Вправа  «Дешифрувальник» (Додаток 5).
Вправа «Сенкан» (Додаток 6).

Математична Математичний вузлик «Зелена аптека» (Додаток 9).

Природнича

Лікарські рослини твого краю.
Вікторина «Лікарські рослини» ( Додаток 7).
Вправа «Так чи ні?» (Додаток 8).
Робота з матеріалом «Це варто усім знати!» (Додаток 17).

Технологічна

Порадник «Як готувати відвар із трав».
Приготуй «Чай “Холодок”» (Додаток 10).
Намалюй одну лікарську рослину.
Створення композиції «Букет конвалій».
Вправа «Рослини у музиці». Слухання.
Виготовлення аплікації ромашки у техніці квілінг. 

Громадянська 
та історична

Вправа «Кошик лікарських рослин твого краю».
Розглядання зображень лікарських рослин у кольоровій вкладці посібника.
Вправа «Аптека» (Додаток 14).
Робота з конструктором LEGO (Додаток 15).

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Бесіда «Чим тебе лікувала мама?».
Робота з порадами «Як збирати лікарські рослини?».
Робота з віршем Неоніли Гуменюк «Сила лікарських рослин».

Обговорення пам’ятки (Додаток 11).
Вправа «Мікрофон» (Додаток 16).
Вправа «Лікар Айболить» (групова) (Додаток 13).

Тиждень 27–28
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Додаток 1
Крес-кросворд «Знайди назви рослин»

р о б і й з в і 
к у б а б а л ь 
б у н а з и
н а г о р о б и 
ш и п н а ш и
ц и к о р і й и
д е  в і й р е
в а п и к р о
п о р о ж н и к д о
м е с а л і

Додаток 2
Вправа «Прочитай і розкажи» (за методом «Ажурна пилка»)
Інструкція до виконання: діти у 4 групах по 4 учасники знайомляться з інформацією, після 

цього обмін учасниками (3  в інші групи, 1 залишається у своїй). У нових групах кожен/кожна 
розповідає свою інформацію. Повернувшись у домашні групи, підсумовують.

Дерева – лікарі
Верба

У народній медицині застосовується кора верби – здебільшого як в’язкий, кровоспинний, 
сечогінний засіб, що дезінфікує. Відвар кори верби застосовується при хворобах шлунка, ди-
зентерії. Порошком з вербової кори посипають рани, що кровоточать. Пил такого порошку 
втягують у ніс, коли йде з носа кров, і лягають на постіль без подушки під голову. Люди, що 
видужують після важкої хвороби й тривалого лежання в постелі, роблять приблизно 20-хви-
линні ножні ванни в міцному відварі вербової кори.

Липа
Липа серцеподібна – це листопадне дерево заввишки до 28 м із струнким стовбуром. 

У традиційній медицині застосовуються квітки при простудних захворюваннях, ревматизмі, 
судомах, наявності піску в сечі.

Дьоготь з липи використовується для лікування захворювань шкіри, порошок плодів – як 
кровоспинний засіб. Липа – чудовий медонос: з одного дерева бджолина сім’я за період цві-
тіння може зібрати до 50 кг меду.

Кущі-лікарі
Малина

Малина звичайна – це напівчагарник заввишки до 150 см з багатолітнім кореневищем. У 
традиційній медицині плоди малини звичайної застосовують при простудних захворюваннях, 
знесиленні, як потогінний засіб.

Використовують малину звичайну як сурогат чаю (верхівки гілок із квітками і недозрілими пло-
дами) – «малиновий чай». Широко використовують плоди в їжу в свіжому і переробленому вигляді. 
Годуються рослиною малина звичайна ведмеді і рябчики. Є малина звичайна медоносом. 

Смородина
Смородина чорна – це листопадний чагарник заввишки до 2 м. Плоди чорної смородини 

у вигляді настою застосовують як полівітамінний засіб для профілактики і лікування авітаміно-
зів. Вживають смородину чорну у свіжому вигляді, використовують для приготування киселів, 
соків, морсу, варення, желе, джему, повидла, начинки для цукерок. За кількістю вітаміну С 
(аскорбінова кислота) чорна смородина займає 1-ше місце після шипшини.
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Додаток 3
Складання тексту-міркування за заданою темою
Завдання для учнів: склади текст-міркування на обрану тему:
1. «Чому не можна зривати лісові/лугові квіти?»
2. «Чим корисні лікарські рослини?»

Додаток 4
Вправа «Мовні заморочки»
1. Прочитай текст, знайди прикметники, підкресли їх. Визнач рід і  число. Тендітні ро-

жеві дзвоники наперстянки лікують серце. Духмяний цвіт липи допомагає здолати темпе-
ратуру під час хвороби.

2. Прочитай речення. Знайди 2 слова, у яких кількість звуків менша, ніж кількість букв. 
Випиши слова. Зроби звуко-буквений аналіз цих слів.

3. Ромашка – символ чистоти і вірності, не тільки гарна квітка, а й лікарська рослина від 
багатьох хвороб.

Додаток 5
Вправа  «Дешифрувальник»
Повідомлення для учнів
Літери у нашому мобільному телефоні розташовані під цифрами на кнопках. Кожній цифрі 

відповідає кілька літер. Щоб відгадати зашифроване слово, треба вибрати тільки одну літеру. 
Отже, будьте уважними, номер: 7 6 7 5 3 6 3

Відповідь: РОСЛИНИ

Додаток 6
Вправа «Сенкан»
Склади за зразком  сенкан про улюблену лікарську рослину
Зразок
1 – Рослини.
2  – Цілющі, чудові.
3  – Лікують, веселять, ростуть.
4  – Рятують від недуг.
5  – Здоров’я.

Тиждень 27–28
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1  – Калина.
2  – Красива, розкішна. 
3  – Квітне, буяє, пахне.
4  – Лікує людей. 
5  – Краса.

Додаток 7
Вікторина «Лікарські рослини»
Інструкція для вчителя/вчительки: загадайте загадку, а учні розмальовують відповідь-ма-

люнок та підписують розмальовану рослину. Перемагає той, хто не помилився жодного разу. Як 
підказку по розмальовці рослин можна використати кольорову вкладку у посібнику (стор. I–IV).

Росла біленька кулька,
подув вітер – кулька полетіла. (Кульбаба)

Я на сонце дуже схожа,
Золотиста, ніжна, гожа.
Я щоранку розцвітаю,
Промінцями всіх вітаю.
Відгадати вам не важко,
Що за квітка я? (Ромашка)

Стоїть, коливається,   
Головою величається,
А торкнеш – кусається. (Кропива)

Синьоока ця заброда
В полі водить хороводи.
Де вона вінки спліта –
Рідкі пшениці й жита. (Волошка)

У вінку зеленолистім,
У червоному намисті
Видивляється у воду
На свою хорошу вроду. (Калина)

Золоте його суцвіття дасть здоров’я на століття
На галяві лісовій розцвітає... (Звіробій)

Дуже скромна і тендітна, 
Серед квітів непримітна. 
Та якщо в руці пом’яти, 
То умить впізнаєш ... (М’яту)

Листячко довгасте з жилками-нитками 
Можеш ти прикласти до своєї рани. 
Вздовж доріг, стежинок я люблю рости, 
Скрізь мене побачиш, де крокуєш ти. (Подорожник) 
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Додаток 8
Вправа «Так чи ні?»

 – Глід – це кімнатна рослина.
 – Квіти календули мають протизапальну, протимікробну і жовчогінну дію.
 – Конвалія – це червона квітка на грубому стеблі.
 – Смородина – це весняна трав’яниста рослина.
 – Полин – це корисна лікарська рослина.
 – На калині виросло багато смачних шишок.
 – Чебрець використовують для виготовлення ліків, косметичних засобів, у суміші чаїв і 

як приправу до м’яса й овочів.
 – Сунички ростуть на дереві. 
 – Шипшина під час цвітіння має красиву рожево-червону квітку, схожу на троянду. 

Додаток 9
Математичний вузлик «Зелена аптека»
1. Кошики кульбаби відкриваються о 6 годині ранку, а закриваються о 10 годині вечора. 

Скільки годин відкриті до сонця квіти кульбаби?
2. Деревій заввишки 80 сантиметрів. Накресли відрізок, довжина якого у 10 разів менша.

Довжина = … см

3. Діаграма «Збір лікарських рослин»
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КалинаВолошкаРомашка

3-А

3-Б

3-В

 – Скільки учнів 3-х класів збирали квіти ромашки?
 – Скільки учнів 3-х класів збирали квіти волошки?
 – Скільки учнів 3-А класу заготовляли ягоди калини?
 – На скільки більше зібрали діти лікарських квітів-рослин, ніж ягід калини?
 – Поставте одне одному запитання за цією діаграмою.
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Додаток 10
Вправа «Приготуй чай»
(Джерело: URL https://naurok.com.ua/urok-mini-proekt-zelena-apteka-214857.html)
Листя м’яти залити окропом у великому чайнику, настояти, а згодом додати за сма-

ком мед. 
Ось мій напій «Холодок»,
В ньому м’ята і медок.
Хто його скуштує –
Спрагу вмить вгамує,
Виросте міцним, здоровим,
Віджене усі хвороби.

Додаток 11
Складання пам’ятки «Як збирати лікарські рослини»
Запропонуйте дітям попрацювати з порадами бджілки на стор. 79 (подорож 25 у посіб-

нику). А потім нехай вони спробують на підставі цієї інформації скласти коротку пам’ятку для 
своїх батьків. 

Додаток 12
Вправа «Мікрофон»

 – Що таке здоров’я?
 – Що найбільше допомагає під час хвороби?
 – Які лікарські рослини допомагають зберегти здоров’я?
 – Чай з якими рослинами ви споживаєте вдома?

Додаток 13
Вправа «Лікар Айболить». Робота в групах

Інструкція для учнів: 
Дуже багато звірів захворіло у лісі. І всі вони звернулися до лікаря Айболить, який надає 

допомогу усім хворим тваринкам. Допоможімо вилікувати хворих звірів.
У лисички висока температура. (Пити чай з малиною або липою)
У вовченяти – кашель. (Допоможе відвар мати-й-мачухи або сироп з подорожника)
У зайчика поранена лапка. (Слід прикласти подорожник)
У ведмедика болить горло. (Полоскати горло відваром календули або шавлії)
У їжачка болить животик. (Варто пити чай з ромашкою)

Додаток 14 
Вправа «Аптека»

Інструкція для учнів: 
Щоб купити будь-яку лікарську рослину, потрібно описати її, розповісти, від чого зібралися 

лікуватися. Як підказку можна використати стор. І і VI кольорової вкладки в посібнику з «Куль-
тури добросусідства».

Назву рослини має вгадати «аптекар».
Постарайтеся не тільки правильно описати словами рослину, а й бути ввічливими покуп-

цями.

Тиждень 27–28

https://naurok.com.ua/urok-mini-proekt-zelena-apteka-214857.html
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Додаток 15
Робота з конструктором LEGO
Завдання для учнів: 
Скласти із кубиків LEGO слова: «КАЛИНА», «ВЕРБА».

Об’єднати слова і скласти прислів’я. (Без верби і калини нема України).

Додаток 16
Створення композиції «Букет конвалій».
(Джерело: URL https://naurok.com.ua/post/kviling-ide-porobok-dlya-shkolyariv-riznogo-viku)

Вправа «Рослини у музиці»
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=fkLTiihMbHQ)
Слухання пісні Наталії Май «Кульбаба». 

https://naurok.com.ua/post/kviling-ide-porobok-dlya-shkolyariv-riznogo-viku
https://www.youtube.com/watch?v=fkLTiihMbHQ
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Додаток 17
Це варто всім знати! Згадаймо

Парки та садки вирощують люди, проте дикі  рослини ніхто не саджає і не доглядає, вони 
ростуть самі.Будь-якій рослині для росту потрібні світло, вода та вдосталь часу.

Отак із крихітної насінини виростає 
кульбаба. Насінина потрапляє в землю. 
З неї проростає коріння, а згодом з’яв-
ляється і паросток.

Спершу виростають гострі листоч-
ки, а потім з’являється і бутон.

Бутон розпускається і стає квіткою. 
Коли квітка опилюється і перецвітає, 
залишаються пухнасті сім’янки.

Сім’янки розносяться вітром. Вони 
падають, насінина потрапляє в землю, 
і з неї потім виростає нова квітка.

На квітах можна помітити жовтень-
кий або помаранчевий чи коричневий 
порошок – це пилок. Щоб утворилася 
насінина, пилок з однієї квітки має по-
трапити на іншу. А переносять його за-
звичай бджоли та інші комахи. Бджілка 
сідає на квітку, щоб підживитися, і пилок 
пристає до її ворсинок. А потім комашка 
мандрує на іншу квитку та лишає там 
трохи пилку. Іноді пилок на інші квіти 
може перенести сильний вітер.

Тиждень 27–28
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Тиждень 29–30 (Подорож 26)
Ресурси і скарби навколо тебе

Орієнтовні дослідницькі питання:
• Які «подарунки» дає нам природа?
• Як твоя родина заощаджує комунальні витрати?
• Навіщо треба сортувати сміття?
• Чи може інформація бути ресурсом?
• Навіщо спілкуватися з іншими людьми та допомагати їм?

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Читання тексту «Подарунок від природи».
Інформація як ресурс. Джерела інформації. Цінність інформації.
Вправа «Що з чим пов’язано?» (Додаток 1).
Мозковий штурм «Сміття…» (Додаток 4).
Вправа «Перевтілення» (Додаток 5).
Мовні заморочки (Додаток 6).

Математична Малюнкові задачі (Додаток 7).
Вправа «Оціни свою допомогу» (Додаток 9).

Природнича

Ресурси відновні і невідновні. Дискусія «Які ресурси є вичерпними, а які 
невичерпними?» (Додаток 3).
Як ти можеш зберегти ресурси?
Людина – природний ресурс і природні ресурси для людини.
Вправа «Знаю-хочу» (Додаток 2).

Технологічна

Колективна робота «Дерево добрих справ»
Лего-конструктор «Місто майбутнього» (Додаток 15).
Створення в програмі Paint попереджувальних знаків «Бережи природу», 
«Сортуймо сміття».

Малюнок «День дитинства дідуся (бабусі)».
Малювання реклами «Бережи ресурси».

Громадянська 
та історична

Міркування «Використання матеріальних ресурсів у моїй родині». 
Вправа: секрети збереження ресурсів у моїй родині.
Вправа: Напиши, як ти можеш зберігати ресурси вже зараз? Вправа: Дере-
во добрих справ.
Гра «Аукціон» (Додаток 10).
Мультик «Збережіть країну від сміття».
Квест «Утилізація» ( Додаток 8).

Соціальна/
здоров’язбе-
режувальна

Експеримент: «Скарбничка ресурсів моєї сім’ї».
Робота з текстом про сортування сміття «Цікаво знати!».
Який ресурс ми можемо отримати від іншої людини – робота з текстом 
«Це цікаво».
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Соціальна/
здоров’язбе-
режувальна

Вправа «Промінчик-рятівник» (Додаток 11).
Вчительський порадник (Додаток 12).
Місячне дослідження у дитячих родинах
«Потрібно знати, щоб економно використовувати!».
Вправа «Вчимося разом» (Додаток 14).
Вправа «Сортувальники» (Додаток 13).
Соціальний ролик про сортування сміття.

Додаток 1            
Вправа «Що з чим пов’язано?»
Інструкція для вчителя/вчительки:
Ця вправа навчить дітей швидко знаходити та виокремлювати зв’язки між різними пред-

метами, навіть якщо спочатку здаватиметься, що деякі речі безпосередньо між собою не 
пов’язані, навчить мислити ширше та робити правильні висновки. Наприклад, попросіть учнів 
пояснити, як пов’язані між собою такі пари понять:

1. Дерево – ліс. (Наприклад: «Більшість дерев росте у лісі»).
2. Меблі – квартира. (Наприклад: «Меблі купують для того, щоб облаштувати квартиру»).
3. Річка – риба. Риба живе у річці.
4. Тепло – вікна.
5. Світло – сонце.
6. Сміття – довкілля.
7. Ресурси – родина.

Додаток 2
Вправа «Знаю-хочу». Заповнення таблиці (робота в групах)
Інструкція для вчителя/вчительки:
Вчитель/вчителька об’єднує учнів у групи (для цього використовує кубики LEGO, діти сі-

дають за столи відповідно до кольору цеглини).   

№ Що я знаю  про ресурси природи Що я хочу дізнатися про ресурси природи

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Обговорення.
 На аркуші фліпчарту запишіть  те, що діти хочуть дізнатися про ресурси. Один/одна з 

учасників групи спочатку читає записи першої колонки (якщо у дітей інших груп виникають 
питання, то пояснюють; якщо в інших групах теж є такий пункт, то його потім не зачитують), а 
потім зачитує дані другої колонки. Запишіть думки дітей тільки другої колонки.

Тиждень 29–30
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Додаток 3
Дискусія «Вичерпні-невичерпні ресурси?»
Чи вичерпні ресурси природи? (можна використати роботу в групах для обговорення, а 

потім висловити свою думку, а можна використати гру «Займи позицію», яка була описана у 
зразку роботи. Кожен/кожна вчитель/вчителька обирає сам/сама).

Додаток 4
Вправа «Мозковий штурм»
– Що таке сміття? Чим воно загрожує здоров’ю людей? 
Діти записують свої ідеї на дошці у два стовпчики. 
Наприклад:

Сміття Загрози
Поліетилен, пластмаса, скло, будівель-
ні відходи, залишки їжі, метали, де-
ревина, дрібне побутове сміття, папір, 
непотрібні речі.

Сморід – хвороби дихальних шляхів, астма, алер-
гія, отруєння, хвороби печінки.
Виділення хімічних речовин – отруєння, хвороби 
печінки, нирок, очей, рак.
Забруднення водойм – не можна купатися, отру-
єння, хвороби шкіри, мор риби, лептоспіроз.

Висновок. Значна кількість відходів призводить не лише до засміченості, а й до хвороб 
людей.

Додаток 5
Вправа «Перевтілення»

 – У мене на столі є кошик, у якому зібрано предмети, що перестали бути потрібними, 
тобто вони перетворились на сміття та їх збираються викинути.

 – Пофантазуйте: «Якби я був/була..., я хотів би / хотіла б, щоб з мене зробили...» Кожен 
предмет у світі не хоче стати непотрібним сміттям, а хоче довго бути корисним. (Діти 
висловлюють свої ідеї).

 – Чи легко вам було почуватися непотрібним?
 – Як ви знайшли застосування предмету: самостійно чи радилися?

Додаток 6
Мовні заморочки
1. Прочитай оповідання та встав пропущені слова.

Звірята-натуралісти
На широкій лісовій галявині ______  ______ зайченята. Вони стрибали, бігали, качалися 

у траві і навіть не помітили, як опинилися біля якоїсь купи. Раптом одне із зайченят ______ 
і почало плакати. На його маленькій сіренькій лапці червоніли краплинки ______. Маленьке 
порізало лапку об шматок ______, який лежав біля великої купи ______. 

– Де ж взялося сміття? Адже тут було завжди чисто, – запитали зайчата маму-зайчиху. 
– Це ______ привезли його сюди, – розповіла їм мама-зайчиха. – На жаль, люди часто 

влаштовують ______ сміття в недозволених місцях. Це забруднює природу і дуже небезпечно. 
Засмучені звірята повернулися додому і полягали спати, а вранці на галявину вийшли 

всі звірята і швиденько ______ його: папір до паперу, скло в окремий контейнер, пластик теж 
окремо. На галявині стало чисто і ______. 
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2. Прочитай оповідання, поділи його на частини та допиши кінцівку (три речення).

«І сміття буває корисним» 
Марійка й Оленка дружили з дитинства та навчалися в одному класі. Якось вчителька 

Олена Петрівна розповіла на уроці про користь дерев та озеленення навколишнього середо-
вища. Дівчата загорілися цією ідеєю і вирішили навесні посадити кілька дерев. Ось прийшла 
довгоочікувана весна, дівчата не забули про свою обіцянку і посадили молоді яблуньки на 
своєму подвір’ї. Влітку у Марійки був день народження, вона запросила всіх подружок, і вони 
весело провели час біля річки на пікніку. Діти співали, грали в ігри, їли фрукти. Після весе-
лих посиденьок Марійка заходилася збирати сміття. Оленка вирішила допомогти подружці 
і почала скидати все в один пакет. «Що ти робиш?! – вигукнула Марійка. – Не кидай шкірки 
від фруктів до пластикового посуду, поклади їх в інший пакет». – «Яка різниця, – засміялася 
подруга. – Сміття і сміття». – «Ні!, – промовила Марійка. – Це піде на добрива для моїх дерев, 
в мене є компостна яма, куди я скидаю органічні відходи, а потім підживлюю мої яблуньки». 
– «Ну – ну!» – сказала Оленка. Настала осінь. Дівчата почали збирати врожай зі своїх дерев. 
______________________________________________________________________________

Додаток 7
Малюнкові задачі
Завдання для учнів: 
Роздивись малюнки. На підставі інформації, що міститься на малюнку, склади задачі, 

розв’яжи їх сам/сама і запропонуй однокласникам.

Тиждень–29–30



424

Культура добросусідства Методичні рекомендації (2 клас)

Додаток 8
Квест «Утилізація». Робота в групах
Квест складається з трьох станцій. На кожну станцію відводиться 10 хвилин, після чого 

учні мають перейти на іншу, про що сповіщає свисток. Кожна команда отримує маршрутний 
лист, на якому вказані назви станцій, і по черзі їх проходить.

Діти діляться на 3 команди, кожна отримує свою назву та дороговказні листи з назвою 
пунктів: Папір, Скло, Пластик.

Для квесту
Станція «Папір»
Загадки
1. Де починається життя книги? (У лісі) 
2. З якого матеріалу було виготовлено найпершу книгу? (Папірус)
3. Його винайшли китайці. У нас його виготовляють з дерева. Він легко горить. 

На ньому звичайно малюють чи пишуть. (Папір)   
4. Викинутий папір «з’їдять» невидимки-мікроби за: 

 а) 1–2 роки; б) 2–5 років; в) 20 і більше років.
5. Дуже я потрібна всім –   

І дорослим, і малим. 
Всіх я розуму учу,   
А сама завжди мовчу. (Книга)

Запитання:
1.  Як ви думаєте, що об’єднує всі ці предмети? (Зроблені з паперу)
2.  Якщо вони з паперу, то значить вони які? (Паперові)
Гра «Хто більше?»
– Назвіть предмети, які виготовляють з паперу.
Гра «Склади слово»

2 5 1 3 4
ку ра ма ла ту

Пам’ятка: Правила сортування паперу.
Що можна переробляти:
Картон, білий папір, пакувальні коробки, паперові пакети, журнали, газети, флаєри, зоши-

ти, альбоми.
Що не приймають у переробку:
Змішану упаковку (Tetra Pak, Pure Pak, «Еколин»), чеки, папір-самоклейку чи з ламінацією, 

вироби з переробленого паперу, господарчий папір.

Станція «Пластик»
Тестування
1.  Більшу частину сміття, що забруднює Землю, становлять:

А) Пластмаса.    
Б) Скло.   
В) Метал.

2.  Перш ніж почати утилізацію відходів, їх необхідно: 
А) Розсортувати.   
Б) Зібрати в одному місці.     
В) Розкришити.
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3.  Для того щоб переробити пластмасу, її необхідно: 
А) Компостувати.  
Б) Спалити у спеціальних умовах.   
В) Переплавити.

4.  Першочергова турбота при виборі звалища: 
А) Захист поверхні землі і ґрунтових вод.
Б) Огорожа місця звалища.   
В) Укомплектування відповідною технікою.

5.  Шкідливі викиди впливають:  
А) Тільки на ті регіони, де з’явилося забруднення.
Б) На прилеглі регіони.   
В) Навіть на території, віддалені від місця, де забруднення «побачило світ».

6.  Пляшка або банка з пластмаси, кинута в лісі, пролежить без зміни:
А) 10 років.   
Б) 50 років.   
В) 100 років і більше.

Поради для життя без пластику.
• Пийте зі склянки. 
• Використовуйте металеві фляги.
• Купуйте дерев’яні або тканинні іграшки.
• Використовуйте багаторазовий посуд зі скла, кераміки тощо.
• Зберігайте скляні банки і використовуйте їх як контейнери.
• Беріть із собою екоторбу для покупок у магазині.
• Органічні відходи викидайте в окреме відро/посудину.
• Використовуйте багаторазові контейнери зі скла або харчової пластмаси.
• Розкажіть ці поради близьким.

Станція «Скло»
Завдання
Порахуйте, скільки помилок зробили хлопці, які прийшли відпочити на річку. Назвіть по-

милки у вірші.
Прогулянка

С. Михалков
Ми приїхали  на річку неділю провести,
А вільного містечка біля річки не знайти.
Тут сидять і там сидять, загоряють і їдять,
Відпочивають як хочуть сотні дорослих і дітей.
Ми по бережку пройшли і галявину знайшли,
Але на сонячній галявині тут і там порожні банки
І, неначе нам на зло, навіть бите скло.
Ми по бережку пройшли, місце нове знайшли,
Але і тут до нас сиділи: теж пили, теж їли,
Палили багаття, папір палили, насмітили і пішли.
Ми пройшли, звичайно, повз.
– Ей, хлопці, – крикнув Діма, –
Ось містечко хоч куди!
Джерельна вода, чудовий вид, прекрасний пляж.

Тиждень 29–30
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Розпаковувати багаж!
Ми купалися, засмагали, палили багаття, у футбол грали,
Веселилися як могли: хороводом пісні співали…
Відпочили і пішли.
І залишилися на галявині біля погаслого багаття:
Дві розбитих нами склянки, дві розмоклих бублики,
Словом, сміття гора…
Ми приїхали на річку понеділок провести,
Тільки чистого містечка біля річки не знайти.

Обговорення відповідей.
Правила сортування скла.
На переробку приймають: плашки, банки, склобій (бита тара, віконне скло).
На переробку не приймають: дзеркала, кришталь, армоване скло, кераміку, жаро- та 

ударостійке скло. 
Додаток 9
Вправа «Оціни свою допомогу». Робота з ілюстрацією
Завдання для учнів:
Розгляньте ілюстрацію, що відбудеться, коли я не викину батарейку у смітник.
Полічіть:

 – Скільки збережемо дерев, коли утилізують 10 батарейок?
 – Скільки  збережуть їжаків, кротів, коли утилізують 5 батарейок?
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Додаток 10
Гра «Аукціон»
Інструкція для вчителя/вчительки:
Запропонуйте учням зіграти в цікаву гру, яка допоможе їм краще зрозуміти важливість 

певних предметів живої та неживої природи, а також дізнатися більше про їхні властивості. 
Крім того, діти тренуватимуться описувати те, що вони спостерігають, зосереджуючись на 
перевагах кожного предмета.

Хід гри:
Вчитель/учителька веде аукціон. Він/вона обирає предмет, який буде розігруватися, 

наприклад лінійку (загалом треба обирати предмети, які добре знайомі учням), і показує її, 
вихваляє, вказуючи на основні переваги, а потім відкриває торг. Ті діти, які хочуть стати влас-
никами предмета, мають розказати, чим саме він подобається та для чого знадобиться. Пере-
магає та отримує лінійку той учень, який наведе більше аргументів.

Додаток 11
Вправа «Промінчик-рятівник»

Запитання для обговорення:
 – Що ми (діти і дорослі) можемо вже сьогодні зробити для збереження ресурсів природи? 
 – Що роблять у вашій родині? 

Інструкція для вчителя/вчительки:
Роздайте смужки паперу у вигляді промінців. Діти вписують думки і пропозиції. Заповнені 

промінці прикріпіть до основи сонечка (кріпить всі, навіть якщо повторюються, щоб думка кож-
ного була врахована).

Додаток 12
Вчительський порадник «Потрібно знати, щоб економно використовувати!»
(Енергоефективні ідеї моєї сім’ї. Робота учня 7-В класу спеціалізованої школи № 118 

«Всесвіт» м. Києва Гнипа Богдана. Джерело: URL https://cutt.ly/jv4H27G)

Ідея № 1. Максимальне використання сонячного світла
Письмові столи розміщені ближче до вікна, щоб робити домашнє завдання та читати при 

денному світлі.

Ідея № 2. Застосовуємо енергозберігальні лампи
Енергозберігальна лампа та лампа розжарювання дають однакову кількість світла, проте 

енергозберігальна лампа використовує в п’ять разів менше електрики.   

Ідея № 3. Електроприлади ніколи не працюють просто так
Тепла підлога, на яку витрачається багато енергії, працює, тільки коли ми вдома. 

Цього можна досягти за допомогою розумної системи керування. Великою кількістю елек-
троприладів користуємось кожен день на кухні. Якщо використовувати їх правильно, то 
можна зменшити витрати енергії. Готувати їжу потрібно в накритій кришкою посудині, а 
майже готову кашу можна залишити на гарячій вимкненій плиті, щоб доварилась. Дуже 
важливо правильно користуватися холодильником: не залишати дверцята відчиненими 
та не залишати у ньому гарячі продукти, а заморожені продукти перед приготуванням 
потрібно розморозити.

Тиждень 29–30

https://cutt.ly/jv4H27G
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Ідея № 4. Правильно використовуємо тепло – утеплюємо квартиру
Тепло використовується для опалення квартир за допомогою батарей. Ми знаємо, 

що в Україні опалювальний сезон розпочинається 15 жовтня. Найчастіше на вулиці в цей 
період ще тепло, а опалення вже вмикають. Досить часто ми бачимо в багатоповерхівках 
тоді відчинені вікна, і виявляється, що так ми опалюємо повітря вулиці і платимо за це ве-
ликі гроші. У нашій квартирі на батареях містяться регулятори, завдяки чому ми можемо 
вмикати їх, коли нам це буде справді необхідно, і вимикати, коли у квартирі буде досить 
тепло. У такий спосіб ми не тільки зберігаємо теплоенергію, а ще й дуже економимо  кош-
ти  нашого сімейного бюджету.

Про утеплення квартири треба подбати під час будівництва або ремонту, використовуючи 
утеплювач та сучасні вікна. Якщо ж у квартирі немає сучасних вікон, то можна просто заткнути 
утеплювачем щілини та заклеїти спеціальним скотчем рами вікон. Звичайна шафа-купе допо-
магає зберігати тепло, якщо її помістити уздовж холодної стіни. Утеплення квартири зберігає 
не тільки тепло взимку, а й прохолоду влітку.

Ідея № 5. Воду витрачаємо бережно
Для цього використовуємо сучасні одноважелі або безконтактні змішувачі, які самі вими-

каються.
Пам’ятаємо, що для миття посуду в посудомийній машині чи тазику потрібно набагато 

менше гарячої води. 

Порахувати результат використання  енергоефективних ідей

Електроенергію,  яку використала наша сім’я  за __________________, можливо побачити 
на електролічильнику. А гарячу та холодну воду – на водолічильниках.

Результати нашої економії: електроенергії в нашій квартирі витрачено: _____ кВт/год, у 
сусідній –  _____ кВт/год. Маємо різницю _____ кВт/год.

Використання гарячої води в нашій квартирі – _____ м³, у сусідній – _____ м³, різниця – 
_____ м³.

Використання холодної води в нашій квартирі – _____ м³, у сусідній  – _____ м³, різниця 
– _____ м³.

Враховуючи ці показники, наша сім’я зекономила ресурси _________________________
__________________________________________________________________________

Додаток 13
Вправа «Сортувальники»

І група – завдання: Які відходи розкладаються найшвидше? Наведіть 2–3 приклади. 
ІІ група – завдання. Які відходи розкладаються найдовше? Наведіть 2–3 приклади. 
ІІІ група – завдання. Чи потрібно сортувати відходи? Для чого це потрібно? Які предмети, 

на вашу думку, можна перетворити на іншу сировину? 
ІV група – завдання. V група – завдання. Чому для збереження довкілля важливо сорту-

вати сміття?
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Додаток 14
Вправа «Вчимося разом»

Як економити електроенергію вдома? Вчимося разом

Використання енергозберігальних ламп

Зробіть у будинку косметичний ремонт

Заміна старої проводки

Йдучи з приміщення, гасіть світло

Утепліть кімнату

При користуванні будь-якою побутовою технікою до-
тримуйтесь інструкції до неї

Використовуйте тепловідображальні екрани

Не залишайте електроприлади в режимі «очікування»

Протирайте лампочки

Купуйте побутові прилади класу «А»

Додаток 15
LEGO-конструктор «Наш населений пункт у майбутньому»
Інструкція для учнів:
За допомогою конструктора збудуйте свій населений пункт у майбутньому. 
Можна запропонувати однакове завдання для всіх груп «Місто майбутнього», а можна 

поділити: одні будують місто із збереженою природою, а інші – із знищеною (в цьому випадку 
наочно побачимо різницю).

Тиждень 29–30
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Тиждень 31–32 (Подорож 27)
Ресурси: цінні і безцінні

Орієнтовні проблемні запитання:
• Коли «народилася» гривня?
• Який/яка ти споживач/споживачка?
• Як розпізнати «крадіїв часу»?
• Як використовувати «метод помідорчика»? 
• Які ресурси є безцінними?

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Робота з текстом «Гроші». Розгадування загадок.
Вправа «Словникова скарбничка» (Додаток 1).
Вправа «Павутинка» (Додаток 3).
Вправа «Я тобі – ти мені» (Додаток 2).
Складання речення на тему «Гроші у добрих руках» (діти описують свій 
життєвий приклад).

Математична

Вправа «Розмісти і прочитай» (Додаток 4).
Вправа «Магазин» (Додаток 5).
Вправа «Математичні заморочки» (Додаток 6).
Вправа «Гаманець» (Додаток 7).

Природнича Презентація «Природні грошові ресурси».
Вправа «Дерево пропозицій» (Додаток 10).

Технологічна

Виготовлення рекламного плаката «Копійка гривню збереже!».
Малювання ілюстрації «Гроші до класного банку».
Конструювання годинника з елементів конструкторів або інших гото-
вих елементів (коробки, банки, пластикові пляшки тощо). Сонячний 
годинник.

Громадянська 
та історична

Досліджую свої можливості. Аналізую власну діяльність як споживача/
споживачки. Мої права як споживача/споживачки.  
Міркування-дискусія: «Які ресурси є безцінними».

Вправа «Павутина».
Відеоролик «Свідомо про захист прав споживача» (Додаток 11). 
Відеоролик «День народження гривні» (Додаток 12).

Соціальна/
здоров’язбе-
режувальна

Експеримент-спостереження «Важливий(-ва) постачальник/постачальни-
ця». Як економити гроші.
Бесіда-міркування на тему «Крадії часу, як від них вберегтися».
Створення розкладу справ на день. Зміна роботи, навчання і відпочинку.
Знайомство з «методом помідорчика».

Вправа «Можна – не можна» (Додаток 8).
Вправа «Добре – погано» (Додаток 9).
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Додаток 1

Г Р О Ш І
С П О Ж И В А Ч

Т О В А Р
П О К У П Е Ц Ь

П Р О Д А В Е Ц Ь

Стіна слів

Додаток 2
Вправа «Я тобі – ти мені» (диктант у парах, 1 абзац – 1 учасник, 2 абзац – другий 

учасник)
Що таке гроші?

Гроші – це необхідність. Без грошей у сучасному світі люди не можуть існувати. Для люд-
ства це життєва необхідність. Люди мають працювати, щоб заробити гроші. А гроші потрібні, 
щоб сплатити за харчування, проживання, лікування, одяг, різні послуги, навчання та подо-
рожі.

Гроші – не добро і не зло. Добрими чи злими можуть бути наміри чи вчинки людей. Гроші 
людей зі злими намірами можуть принести злидні, кров і сльози. Люди з добрими намірами 
витрачають гроші на меценатство та благодійність: будують лікарні, школи, підтримують на-
ука та мистецтво.  

Додаток 3
Вправа «Павутина»
Ділимо учнів на три групи за обраними кольорами. На аркушах паперу подано завдання 

«Заверши думку…».
1 група – «Гроші – це …».
2 група – «Гроші бувають …».
3 група – «Люди придумали гроші, щоб …».
Опрацювання думок учнів.

Додаток 4
Вправа «Розмісти і прочитай»
Завдання для учнів: розмісти купюри в потрібному порядку, склади прислів’я. Що означа-

ють ці вислови? Поясніть зміст прислів’я. Запишіть свої міркування.    

Тиждень 31–32



432

Культура добросусідства Методичні рекомендації (2 клас)

1 група (від найменшої купюри до найбільшої)
5 грн     слуга                  20 грн   лихий
10 грн   та                       50 грн   пан
1 грн     Гроші                 2 грн     добрий

Відповідь: Гроші – добрий слуга, та лихий пан.

2 група (від найбільшої до найменшої)
2  грн   справу                10 грн   та
50 грн  Гроші                  5  грн    велику
1  грн   роблять              20  грн  маленькі

Відповідь: Гроші маленькі, та велику справу роблять.

3 група  (від найбільшої до найменшої)
10 грн     то                     5  грн     й
2  грн      добре              50  грн   копійка
20 грн     ведеться         1 грн      живеться
100 грн   Як                        

Відповідь: Як копійка ведеться, то й добре живеться.

4 група (від найменшої купюри до найбільшої)
5  грн     треба                 10 грн   розум
2  грн     рахувати            1  грн    Гроші
20  грн   мати                     

Відповідь: Гроші рахувати – треба розум мати.

Презентація груп
1 група (від найменшої до найбільшої)   

слуга лихий

та пан

Гроші добрий
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2 група (від найбільшої до найменшої)
справу та

Гроші велику

роблять маленькі

3 група (від найбільшої до найменшої)
то й

добре копійка

ведеться живеться

Як

Тиждень 31–32
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4 група (від найменшої до найбільшої)
треба розум

рахувати Гроші

мати

Додаток 5 
Подивись на ціну речей і виконай таке завдання.
Кожен із дітей купив по дві речі. Хто що купив, якщо вони витратили: Віоріка – 28 грн,   

Ласло – 35 грн,   Марічка – 59 грн,   Михайлик – 44 грн.

34 грн 10 грн

25 грн 18 грн

Додаток 6
Вправа «Математичні заморочки» 
1. Галинка у гаманці має дві паперові купюри і  дві монети, що в сумі становлять 25 грн 60 

коп. Які це купюри? Які це монети?
2. Які монети потрібно взяти, щоб отримати 20 коп.? 60 коп.? 90 коп.?
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Додаток 7
Вправа «Гаманець» 
Інструкція для вчителя/вчительки:
Повідомте учням, що кожній групі буде показаний зворотний бік різних купюр з історични-

ми будівлями та подіями. Якщо діти відгадають, скільки гривень на цій купюрі, вони кладуть її 
у гаманець. Хто перший наповнить свій гаманець, той переміг.

   _______  _______

   _______  _______

   _______  _______

   _______  _______

   _______

Додаток 8
Вправа «Можна – не можна»
Чи все можна купити за гроші?
(Діти стоять у колі, передають м’яч по колу).
Завдання: якщо почуєте слово, що означає те, що можна купити за гроші, передаєте м’яч, 

а якщо те, що не можна купити за гроші, то м’яч не передаєте.

Додаток 9
Вправа «Добре – погано» 
Знадобиться конструктор з цеглинками червоного та зеленого кольору.
Інструкція для учнів:

 – Прослухайте твердження та висловіть свою думку. Коли погоджуєшся – зелена цеглин-
ка. Не погоджуєшся – червона цеглинка.

 – Айдер в автобусі показував свій гаманець і голосно перелічував гроші.
 – Максим ніколи не тримає на видноті свій гаманець.
 – Оксана знайшла картку банкомата і повідомила про це своїм батькам.
 – Оленка розповіла незнайомцю, де працюють її батьки і скільки вони заробляють.
 – Сергій порадився з батьками і пожертвував 20 грн на допомогу хворому однокласнику.
 – Цветка заощаджує частину своїх кишенькових грошей на свою мрію. 
 – Юрко без дозволу взяв гроші з гаманця своєї матусі.

Тиждень 31–32
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Додаток 10
Вправа «Дерево пропозицій». Робота в групах 
Інструкція для учнів:

 – Кожна група отримує завдання – дати відповідь на питання:
 – Як можна отримати гроші, щоб не просити їх у дорослих?
 – Які гроші витрачати вам буде важче?
 – На які цілі ви не пошкодуєте грошей?
 – Як гроші можуть допомагати?

Додаток 11.
Відеоролик «Свідомо про захист прав споживача»
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=2khc326fFlc)

Додаток 12.
Відеоролик «День народження гривні»  
(Джерело: URL https://www.youtube.com/watch?v=jpXdI6lKIJ8)

https://www.youtube.com/watch?v=2khc326fFlc
file:///D:/%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%9a%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%20%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81%d1%83%d1%81%d1%96%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0%20(4)/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d0%b8%202%20%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/ 
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Тиждень 33 (Подорож 21)
Плануємо своє дозвілля. Екскурсія до музею

Орієнтовні проблемні запитання:
• Про що розповідають музеї? 
• Чому люди приходять у музей?
• Як слід поводитись у музеї?

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Експрес-тест «Чи знаєте ви, що таке музей?» (Додаток 1). Стіна слів (До-
даток 2). 
Вправа  «Так – ні» (Додаток 3). 
Вправа «Шифрограма» (Додаток 4). 
Вправа «Планувальник» (Додаток 5).
Робота з текстом на етикетках, з пам’ятками, інструкціями. Опис експоната 
за планом.
Робота з текстом про музей. Знайомство з музеями регіону. 
Створення короткого письмового висловлення на тему «Музеї мого насе-
леного пункту».

Математична Вправа «Придбай квиток» (Додаток 6). 
Вправа «Числова заморочка» (Додаток 7).

Природнича Вправа «Фантазери» (Додаток 8). 
Найдивніші музеї світу (Додаток 14).

Технологічна
Облаштування музею «ґудзиків» (Додаток 9). Облаштування музею дитя-
чої іграшки (залучення батьків). 
Творча робота «Щит відважного рицаря» (Додаток 10).

Громадянська 
та історична

Встановлення відповідності між зображеннями експонатів та видами музеїв. 
Напиши музеї свого краю. Перелічи, які ти відвідав.

Вправа «Детективи» (Додаток 12). 
Акція «Фотографія, що оживає» ( відтворення сюжету старих фотографій). 
Рольова гра «Ми в музеї» (Додаток 13).

Соціальна/
здоров’язбе-
режувальна

Обговорення запитань «Навіщо потрібні музеї?», «Навіщо люди прихо-
дять у музей?».
Повторення правил поведінки в музеях: виконання тесту.
Цікаво знати! (Додаток 11). 
Порадник «Як підготуватися до походу в музей?» (Додаток 15).

Додаток 1
Експрес-тест «Чи знаєте ви, що таке музей?» 
Інструкція для учнів:
Робота в парах. Запропонуйте учням завдання на окремому аркуші. Учні знаходять пра-

вильну відповідь серед запропонованих. 

Тиждень 33
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Аркуш із записаним завданням: 
Музей – це…

 – таке місце, де зібрано дуже багато різних речей.
 – місце продажу предметів побуту.
 – споруда, де проживають люди.
 – культурно-освітній та науковий заклад, що збирає, вивчає, зберігає та експонує пам’ят-

ки матеріальної, духовної культури, природничо-наукові колекції.

Додаток 2

Вхід Екскурсія Група Споруда
Експонат Екскурсовод Перерва Тиша

Напис Правила Вітрина Порядок
Табличка Маршрут Слухачі Цінності

Зал Питання Вихід Історія
Відкриття

Стіна слів

Додаток 3
Вправа  «Так – ні». «Коробка чорного кольору»
Інструкція для вчителя/вчительки:
Запропонуйте учням за допомогою навідних питань вгадати, що є у «Чорній коробці» (му-

зейні експонати). Предмети, які можуть бути музейними експонатами: вишитий рушник або 
сорочка, веретено, праска, світлина тощо.

Додаток 4
Вправа «Шифрограма». Робота в групах 
У яких музеях варто побувати учням початкових класів у нашому місті?
4 аркуші із зашифрованими назвами.
Запропонуйте учням у групах розшифрувати назви музеїв, у яких варто побувати учням 

початкових класів, наприклад у м. Львові. Кожна група отримує 1 назву. Можете розробити 
подібне заняття для свого населеного пункту/області.

Підказка
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
І Ї Й К Л М Н О П Р С

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
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1. Музей « 1   21  22  7  18  1  16» (музей «Арсенал»)
2. Музей  7  23  18  19  4  21  1  25  12  13          23  1      26  24  6  19  9  18  31  19  4  19    

20 21 19 17 11 22 16 24  («Етнографії та художнього промислу»)      
3. 20 21  11 21  19  6  19  10  18  1  3  28  11  14 музей  («Природничий»)
4. Музей  18  1  21  19  6  18  19  13       1  21  26  12  23  7  15  23  24  21  11    23  1                    

20  19  2  24  23  24 (музей Народної архітектури та побуту)

Додаток 5
Вправа «Планувальник» 
Інструкція для учнів:
За допомогою підказки сплануй екскурсію у музей. Розмісти їх у потрібному порядку.

Не соромся ставити 
запитання 

Зверни увагу  
на таблички і написи

Про що хочу дізнатися 

Сплануй маршрут

Перерва потрібна  
на перекус

Будьте ввічливими

Користуйся послугами 
екскурсовода /аудіогіда

Спершу найцікавіше

Поважайте музейні 
правила

Додаток 6
Вправа «Придбай квиток» 
Інструкція для чителя/вчительки:
Запропонуйте кожній групі розв’язати задачу, з якої дізнатися, чи зможуть діти придбати 

квитки у музей.
1. Два хлопчики і три прибульці завітали до музею. Марко мав 85 грн, а Остап – 73 грн. Чи 

вистачить їм коштів на квитки, якщо відомо, що ціна одного 30 грн?
2. Ось три мечі, оздоблені дорогоцінними камінням: рубінами, смарагдами і сапфірами. 

Довжина першого меча 104 см, другий  – на 27 см коротший, ніж перший. А третій – у 2 рази 
довший, ніж другий. Знайди довжину кожного меча і намалюй їх.

Додаток 7
Вправа «Числова заморочка» 
Інструкція для учнів:
Розв’яжи приклади і прочитай ключове слово 

3х3+9 =   18 М
5х6– 6 =   24 У
(80-60) х2=  10 З
21:3 =  7   Е
30-2х8 =   14 Й

Додаток 8
Робота з ілюстраціями
Інструкція для учнів:
Походи в музей розвивають фантазію. Розглянь музейні експонати. Обери один. Спробуй 

його описати і придумай про нього історію. 

Тиждень 33



440

Культура добросусідства Методичні рекомендації (2 клас)

Порада вчителеві/вчительці: підготуйте декілька фото із зображеннями експонатів з відо-
мих музеїв та презентуйте їх на екрані або роздрукуйте їх. 

Додаток 9
Облаштування музею ґудзиків 
Діяльність: учні приносять з дому ґудзики різної форми, розміру, призначення.  Облашто-

вують експозицію, групуючи ґудзики і розміщуючи цікаву інформацію про історію походження 
ґудзиків. Складають власні історії. Виготовляють дивовижних тварин з ґудзиків, придумуючи 
їм назви.

Історична довідка: 
У давнину ґудзики правили амулетом, перші ґудзики використовувались в Індії, на ко-

ролівських обладунках французьких королів пришивали понад 13600 ґудзиків. Залежно від 
рівня багатства ґудзики могли бути й різьбленими з дерева, кістки, кришталю, каміння і навіть 
інкрустовані діамантами. Тож ґудзики стали ще й прикрасами і нашивалися навіть на взуття 
і капелюхи. Часопис XVII століття описує дам, що носили на одязі від 50 до 100 маленьких 
декоративних ґудзиків, щось на зразок намиста. Перші ґудзики з пластмаси з’явились у 1860 р.

16 листопада  святкують Всесвітній день ґудзиків. Людей, які колекціонують ґудзики, нази-
вають філобутоністами. У 1939 р. в США з’явилося перше товариство людей, які колекціону-
вали ґудзики. Музей ґудзиків існує в м. Баден-Вюртемберзі (Німеччина). Пам’ятники ґудзикам 
є в Осло (Норвегія), Монреалі (Канада), Нью-Йорку (США), Києві (Україна). 

Додаток 10
Творча робота «Щит відважного рицаря» 
Інструкція для учня:

 – Приготуй все необхідне для роботи: картон, клей, олівці, ножиці, кольоровий папір.
 – Пригадай правила користування гострими і різальними предметами.
 – Візьми картон потрібного кольору і шаблон № 1.Обведи шаблон.
 – Візьми ножиці, сядь правильно й обережно виріж щит.
 – Візьми кольоровий папір або фольгу і зроби оздоблення для щита.
 – Придумай історію про свій щит.

Шаблон
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Додаток 11
Цікаво знати! 
Чому у музеї не дозволяють фотографувати експонати?

Бо їм шкода Бо пошкоджується 
фарба на картинах

Додаток 12
Гра «Детективи» 
Необхідні матеріали/ресурси: карта з адресами музеїв вашого міста, вправа буде проде-

монстрована на прикладі карти Львова (Джерело: URL https://cutt.ly/0v5nbYm).  
Вчитель/вчителька пропонує кожній групі учнів карту з адресами музеїв м. Львова і дає 

завдання знайти на ній музей, назву якого вони розшифрували.

1. Національний музей: проспект Свободи, 20
2. Львівська галерея мистецтв: вул. Стефаника, 3
3. Історичний музей: пл. Ринок, 6

Тиждень 33

https://cutt.ly/0v5nbYm
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4. Музей етнології та художнього промислу: пр. Свободи, 15
5. Музей історії релігії: пл. Музейна, 1
6. Музей народної архітектури та побуту: вул. Чернеча Гора, 1
7. Аптека-музей: вул. Друкарська, 2
8. Природничий музей: вул. Театральна, 18
9. Музей «Арсенал»: вул. Винниченка, 24
10. Музей Соломії Крушельницької: вул. С. Крушельницької, 23
12. Музей М. Грушевського: вул. І. Франка, 154
13. Музей-заповідник «Личаківський цвинтар»: вул. Мечникова, 33
14. Художня галерея «Равлик»: вул. Театральна, 13
15. Галерея українського військового однострою: пл. Ринок, 40
16. Музей історії медицини Галичини: вул.  Кармелюка, 3
17. Палац мистецтв: вул. Коперника, 17
Також можна використати таку карту: URL  https://cutt.ly/vv5nFj9

Додаток 13
Рольова гра «Ми в музеї». Робота в групах
Необхідні ресурси/матеріали: малюнки  музейних експонатів.
Запропонуйте учням розподілити між собою ролі: екскурсовод, експонати, відвідувачі, 

спостерігачі/охоронці музею. 
Декілька учнів з малюнками або світлинами – експонати. Один/одна учень/учениця без 

малюнка – екскурсовод. Учні інших груп – відвідувачі музею. Екскурсовод проводить екскурсію 
для відвідувачів інших груп учнів, розповідаючи, які експонати є у музеї. Охоронці спостеріга-
ють за дотримуванням правил відвідування музею. 

Додаток 14
Робота з ілюстраціями «Найдивніші музеї світу»
Необхідні матеріали/ресурси: серія ілюстрацій найдивніших музеїв світу.
1. Музей розчинної локшини, Осака.
2. Підводний музей, Мексика.
3. Музей брехні, Німеччина.

Додаток 15
Порадник «Як підготуватися до походу в музей?» 
1. Я знайду в інтернеті сайт чи фейсбук-сторінку музею. Або попрошу близьку людину 

допомогти мені.
2. Я подивлюся, у які дні музей працює. Також я подивлюся години роботи музею і чи є в 

музеї обідня перерва.
3. Я запишу собі день і час, коли ми йдемо до музею. Ще запишу, де ми зустрічаємося.
4. Якщо ми захочемо послухати екскурсовода, то я подзвоню до музею. Телефон я знайду 

на сайті. Я запитаю, чи можна замовити екскурсію. Я запитаю, скільки коштує екскурсія.
5. Ми обговоримо з друзями, чи ціна екскурсії нам підходить. Якщо ціна екскурсії нам 

підійде, я замовлю екскурсію.
6. Я приготую акуратний одяг. Я приготую маленьку сумочку, щоб не брати зайвих речей. 

До сумки я покладу: проїзний квиток, гроші, телефон, носові хустинки.
7. Придбаю вхідний квиток.

https://cutt.ly/vv5nFj9\
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Тиждень 34 (Подорож 28)

Ми – архітектори свого майбутнього. Будуємо місто мрії

Орієнтовні проблемні запитання:
• Місто майбутнього – яке воно?
• Що таке добробут?
• Як створити проєкт міста моєї мрії?
• Як я уявляю своє майбутнє?

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Складання списку будівельних професій. 
Робота з віршем Оксани Сенатович. 
Робота з віршем з вірменського фольклору. 
Складання тексту подяки другу/подрузі.
Вправа «Картинна галерея» (Додаток 1). 
Вправа «Архітектурна павутинка» (Додаток 2). 
Текст «З чого архітектору слід розпочинати роботу?». Читання з маркуван-
ням (Додаток 3). 
Вправа «Корзина ідей» (Додаток 4). 
Вправа «Впіймай слово» (Додаток 5).

Математична
Вправа «Магазин» (Додаток 6). 
Вправа «Прорахуй витрати» (Додаток 7). 
Опрацювання онлайн-матеріалу «Математика в архітектурі» (Додаток 8).

Природнича

Дослідження «Створи місто майбутнього –  збережи одиноке дерево» (пе-
регляд ілюстрацій, де збережені природні об’єкти в центрі будови). 
Вправа «Місто-сад» (створення колажу з коментуванням предметів озеле-
нення,  проговорювання необхідних умов для процвітання). 
Вправа «Я дивлюсь у дзеркало» (Додаток 9).

Технологічна

Моделювання плану міста майбутнього. 
Вправа «Квітка-асоціація». 
Вправа на  розвиток рефлексивних умінь «Медаль для себе».
Вправа «Творчий зір» (Додаток 10). 
Вправа «Весняні чоловічки» (городець на підвіконні в екобудинку) (Додаток 11). 
Створення малюнка «Будуємо місто мрії» (Додаток 14).

Громадянська 
та історична

Встановлення послідовності дій. 
Визначення назв предметів, які використовує архітектор-початківець. 
Працюємо гуртом (у групі). Подолання труднощів. Як досягти згоди: пра-
вила взаємодії. Мріємо і втілюємо.
Інтерактивна вправа «Інтерв’ю» ( Додаток 12). 
Вправа «Місто майбутнього – яке воно?» (Додаток 13). Кросворд (Додаток 15).

Соціальна/ 
здоров’язбе-
режувальна

Вправа «Вгадай мою мрію» (Додаток 16). 
Опрацювання матеріалів «Екомістечко».

Тиждень 34
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Додаток 1
Вправа «Картинна галерея»
Зоровий ряд: фотозображення архітектурних споруд рідного краю та будівель. 
Необхідні матеріали/ресурси: альбоми, кольорові олівці, фломастери, гуаш, пензлі, посу-

дини з водою, серветки для витирання рук та пензлів, кубики LEGO.
Діяльність: учні, об’єднані у групи, готують фотоколажі з міськими пейзажами, підбирають 

репродукції картин з видами міст і сіл, виготовляють будівлі з конструкторів та покидькових 
матеріалів. Облаштовують виставку. У класі організовується огляд експозицій (1 представник 
з групи залишається, щоб розповісти іншим оглядачам про їхні експонати). Оглядачі експози-
ції переглядають і визначають свої вподобання.

Додаток 2
Вправа «Архітектурна павутинка» 
(Джерело: URL https://osvita.ua/vnz/reports/culture/10739/)
Учні в колі передають ниточку, розповідаючи інформацію, яку запам’ятали з прочитаного 

тексту нижче або після ознайомлення з текстом у посібнику. 

Що ж таке архітектура?
Архітектура – мистецтво створення споруд, які формують просторове середовище для 

життя та діяльності людини (для побуту, праці, відпочинку, культури та спілкування). Яке, на 
вашу думку, призначення будівництва? Які складові частини справи витвору архітектури?

Римський архітектор Вітрувій у своєму творі «Десять книг з архітектури» визначив такі 
вимоги, що висуваються до споруд: користь, міцність, краса. А складові частини (види архітек-
тури) – об’ємні споруди, ландшафтні і містобудування.

     
Додаток 3
Читання з маркуванням

 – Прочитай розповідь і промаркуй відому і невідому інформацію.
 – Склади питальник.
 – Підбери ілюстрації щодо висвітлення послідовності процесу.

З чого архітектору/архітекторці слід розпочинати роботу?
(Джерело: URL https://cutt.ly/izv8gNa)
Проєктування, складання плану майбутнього будинку, житлового масиву і навіть цілого 

міста архітектор/архітекторка починає з вивчення місцевості: кліматичних особливостей (спе-
котний або холодний клімат, засушлива місцевість чи, навпаки, з частими дощами) та особли-
востей місця майбутньої забудови (рівнинна чи гірська місцевість). Потім починає креслити 
ескізи майбутніх вулиць, будинків, парків чи скверів.

Ви, мабуть, зауважили, що будинки, розташовані на вулиці, дуже різняться за формою, роз-
мірами та пропорціями. Якби будинки були однакові, то вулиця мала б нецікавий вигляд. Тому 
архітекторові необхідно продумувати кожний будинок окремо й порівнювати його з іншими.

Коли ескізи вже готові, архітектор/архітекторка береться до виготовлення макета – змен-
шеного зображення майбутнього будинку чи міста в об’ємі. Макет виконують із цупкого па-
перу. Ця робота дуже копітка, проте корисна. Готуючи макет, архітектор/архітекторка бачить 
різні недоліки, які ще можливо виправити. Адже будь-яку побудовану споруду дуже складно 
буде переробити.

Кожний/кожна архітектор/архітекторка прагне, щоб його/її споруда була красивою, приміт-
ною, можливо, навіть незвичайною.

https://osvita.ua/vnz/reports/culture/10739/
https://cutt.ly/izv8gNa
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Додаток 4
Вправа «Корзина ідей»

 – Склади питання до розповіді.
 – Перекажи текст.

Обираємо професію архітектора/архітекторки і змінюємо майбутнє
(Джерело: URL https://osvita.ua/consultations/73489/)
Архітектор/архітекторка – хто це? Архітектор/архітекторка – це фахівець/фахівчиня, 

який/яка створює будівлі та міські простори, розробляє об’ємно-планувальні та інтер’єрні 
рішення, проєктує будинки, вулиці, працює з формою і простором. Це професія, у якій лю-
дина може змінювати майбутнє.

Архітектор/архітекторка працює заради комфорту людей, створює нове бачення просто-
ру. Ця професія тісно пов’язана із рішенням технічних завдань та креативним мисленням. 
Ця сфера діяльності допомагає людям жити комфортно, користуючись тим, що ти будуєш. 
Архітектор/архітекторка завжди працює з майбутнім, створює глобальні зміни.

Архітекторові/архітекторці потрібно вміти малювати, креслити, володіти кольоровим про-
сторовим уявленням, уміти сміливо й цікаво фантазувати.

Додаток 5
Вправа «Спіймай слова»
Де мова йде про доходи  – оплески, де про витрати – тиша.

 – Отримали заробітну плату.
 – Купили солодощі.
 – Здали будинок в оренду.
 – Добудували альтанку.
 – Намалювали картину…

Додаток 6
Гра «Магазин» (рахуємо сімейний бюджет)

Інструкція для вчителя/вчительки:
На столі розкладені фото товарів із зазначенням ціни. 
Запропонуйте учням сходити до магазину. У кожної групи є гаманець з грошима з певною 

сумою. Завдання – купити необхідні на три дні товари, застосовуючи усний рахунок. Учні ма-
ють вибрати набір продуктів та інших товарів на суму, наближену до суми в їхньому гаманці. 
Можна обмежити умову завдання покупкою лише продуктів. Після цього відбувається обгово-
рення, які покупки були необхідні, які – недоцільні. 

Додаток 7
Вправа «Прорахуй витрати»
Щоб випрати штори і тюлі з кімнати Галини, взяли таз, заповнили його по вінця і 1 капсулу 

для прання. А на чищення жалюзі з кімнати Олексія витратили чистильний засіб вартістю 
84  грн. Прорахуйте витрати бюджету на рік, якщо штори перуть 2 рази на пів року, а жалюзі – 
2 рази на рік. Одна ванночка води – 21 грн, а мийна капсула 19 грн.

Додаток 8
Робота з онлайн-матеріалом «Математика в архітектурі»
(Джерело: URL https://cutt.ly/Izv6m6f)

Тиждень 34

https://osvita.ua/consultations/73489/
https://cutt.ly/Izv6m6f
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Додаток 9
Вправа «Я дивлюсь у дзеркало»
Інструкція для учнів:

 – Уявіть собі дзеркало, що складається з трьох частин. Центральна частина відображає 
вас таким, яким ви є в цей час; ліва – таким, яким ви були, коли пішли в перший клас, 
права – таким, яким ви будете через кілька років. Словами чи символами опишіть себе 
так, який вигляд ви маєте в кожній із трьох частин дзеркала.

 – Чи змінилися ви за останні три-чотири роки?
 – Що ви втратили? Що придбали?
 – Яким ви бачите себе через десять років? Де ви хочете жити? 
 – Яким уявляєте місто своєї мрії?
 – У чому вам необхідно змінитися, щоб досягти своїх цілей?
 – У чому ви бачите найбільші труднощі? І т. д.

Додаток 10
Вправа «Творчий зір»
Порівняння архітектурних форм віртуальної вулиці. 
Завдання – взяти фотографії вулиці рідного міста чи села минулого і теперішнього.
Питання для обговорення:

 – Які історичні пам’ятки архітектури  є у рідному місті?
 – Назвіть найкрасивіші, на ваш погляд, нові архітектурні споруди?
 – Якої архітектурної споруди в нашому населеному пункті бракує і чому?

Додаток 11
Вправа «Весняні чоловічки» (створення «городу» на підвіконні в екобудинку).
Інструкція для учнів:
Вправа навчає системності, дає змогу використати на практиці знання про умови, по-

трібні для зростання рослин. Підготуйте яєчну шкаралупу, вату, насіння крес-салату, плас-
тилін або маркери, фарби. Спочатку зробимо з пластиліну підставку для яєчної шкаралупки. 
На шкаралупці намалюйте личко чоловічка, всередину покладіть мокру вату і насипте на неї 
насіння крес-салату. Поставте чоловічка на підставку і поливайте протягом наступних днів, 
не даючи ваті висохнути. Коли крес-салат пустить паростки, то створить своєрідну чуприну 
«весняного чоловічка».

Додаток 12 
Інтерактивна вправа «Інтерв’ю»
Завдання – описати і намалювати архітектурні мрії «Міста майбутнього»:

 – Яким ви бачите майбутнє місто?
 – Чи буде місто чистим, чи буде відрізнятися від сучасного?
 – Чи буде людям комфортно та безпечно жити в ньому?

Оформити сторінку газети за підсумками інтерв’ю.

Додаток 13
Місто майбутнього – яке воно?

Інструкція для учнів
1. Квадрат покласти прямо перед собою і зігнути навпіл.
2. Отриманий прямокутник потрібно перегнути навпіл, поєднавши короткі сторони.
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3. Перегнути бічні частини, відпустивши короткі сторони до середини.
4. Бічні кишені розкрити і розплющити.
5. Повторюємо дії, описані в пункті 4 на іншій стороні.
6. Базова форма оригамі будиночка готова. Вона складається з 2 будиночків

Додаток 14 
Створення малюнка «Будуємо місто мрії»
Послідовність виконання малюнка:

 – Визначити лінію горизонту.
 – Побудувати споруди (фронтальна перспектива).
 – Намалювати другорядні елементи композиції.
 – Завершити малюнок олівцем.
 – Звернути увагу на пропорції, форму.
 – Визначити кольорове вирішення композиції.
 – Деталізувати передній план.

Тиждень 34
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Додаток 15
Кросворд
1. Хто живе у місті?  
2. Територіальна одиниця міста. 
3. Тут навчаються діти. 
4. Те, що відбудеться через деякий час. 
5. Тип поселення, де проживають люди. 
6. Місце для покупок та продажу товарів. 
7. Тут виготовляють різні корисні речі. 
8. Споруда для життя.
9. Місце для спортивних змагань. 
10. Тут можна смачно поїсти.

2
7

3
4

1

8
6

5

10

9

Відгадки: 1. Мешканці. 2. Вулиця. 3. Школа. 4. Майбутнє. 5. Місто. 6. Магазин. 7. Завод. 
8. Будинок. 9. Стадіон. 10. Кафе. 

Додаток 16
Гра «Вгадайте мою мрію»
Діти стають у коло, руки тримають «замочком» за спиною. Учитель/учителька, йдучи по 

зовнішній стороні кола, непомітно доторкається до кого-небудь з дітей чарівною паличкою 
мрії. Той, до кого доторкнувся(-лася) вчитель/вчителька, виходить у центр кола і розповідає, 
що з ним/нею станеться, коли його/її мрія здійсниться. Сама мрія при цьому не називається. 
Діти здогадуються, про що мріє їхній/їхня однокласник/однокласниця. Гра повторюється, поки 
кожен не розповість про втілення своєї мрії.
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Тиждень 35
Знаю. Можу. Хочу! Підбиваємо підсумки навчання в 1–2 класах

Орієнтовні дослідницькі питання:
 – Як впливає на твоє життя те, чого ти навчився/навчилася, що усвідомив/усвідомила, 

здобув/здобула?
 – За що ти подякуєш своїм однокласникам? 
 – Чого ти чекаєш від канікул та літа?

Назва освіт-
ньої галузі Зміст навчальної діяльності

Мовно- 
літературна

Вправа «Чарівна скринька» (Додаток 1). 
Вправа  «Асоціативний кущ» (Додаток 2). 
Вправа «Після перерви». Розгадування анаграм (Додаток 3). Вправа  «П’ять 
речень» (Додаток 4). 
Створення стіни слів разом з дітьми на тему «Літо» (Додаток 5). 
«Літературні вподобайки» (Додаток 6).

Математична Вправа «Математична капуста» (Додаток 7). 
Вправа «Похідна математика» (Додаток 8).

Природнича

Літнє дослідження «Як ми змінились» (Додаток 9). 
Вправа «Інформаційне віконце» (Додаток 10). 
Вправа «Кокон» (Додаток 11). 
Вправа «Коктейль запахів»  (Додаток 12).

Технологічна Вправа «Добра сторінка» (Додаток 13). 
Вправа «Малювання на плівці» (Додаток 14).

Громадянська 
та історична

Дерево мрій «Що я хочу цього літа…» (Додаток 15). 
Вправа «Що потрібно взяти у похід» (Додаток 16).

Соціальна/
здоров’язбе-
режувальна

Вправа «Учитель-чарівник/учителька-чарівниця» (Додаток 17). 
Вправа «Чарівні подарунки для родини» (Додаток 18). Вправа «Червона 
Шапочка» (Додаток 19). 
Складання пам’ятки «Правила безпеки влітку». Виконання тексту (Дода-
ток 9). 

Додаток 1
Вправа « Чарівна скринька»
Вчитель/вчителька у своїх руках тримає скриньку. У ній лежить слово. Учні мають роз-

гадати його. По черзі ставити запитання, а вчитель/вчителька відповідає «так» або «ні». (На 
аркуші написано слово «Канікули»).

Додаток 2
Вправа  «Асоціативний кущ»
На ватмані зображено небо і море, поруч вирізані малюнки, і коли діти будуть казати, ма-

люнок чіпляється на картину (море, спека, відпочинок, піца, сонце, квіти, зелень, друзі тощо).

Тиждень 35
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Додаток 3
Вправа «Після перерви». Розгадування анаграм
(Джерело: URL https://naurok.com.ua/urok-chitannya-zvidki-v-mista-nazva-lviv-176940.html)

Слова так бігали, сміялись,
Аж букви з них повисипались.
Назад як-небудь вже складались.
Всі весело і любо грались.
А як урок  почався  знов,
То не впізнати вже основ.
Всі  букви  зовсім  заблудились,                  
Слова на АНАГРАМИ перетворились.

Нікулаки     толі      нцесо      орем       ропожідо        рпаКати

Додаток 4
Вправа  «П’ять речень»
Завдання – учні в 5 реченнях формулюють засвоєні за рік знання. 

Додаток 5
Створення стіни слів разом з дітьми на тему «Літо»
На хустинці вузлики зав’яжу – слова в пам’яті збережу! 

ВЛІТКУ КОНЮШИНА ЦВІТІННЯ ПАХОЩІ
ЛАНИ ДОЗРІВАЮТЬ ЖНИВА СПЕКА

КОЛОССЯ ГОРОДИНА НАЛИВАЮТЬСЯ СОКОМ
БДЖОЛИ-МЕДОНОСИ

Стіна слів

Додаток 6
«Літературні вподобайки»

Справи літа

(Джерело: URL https://www.facebook.com/cclmsmila/posts/489541427865125/)

Знаєш, скільки справ у літа?
Їх усіх не полічити!
Треба нам підсмажить спини,
Ніс убрати в ластовиння,

https://naurok.com.ua/urok-chitannya-zvidki-v-mista-nazva-lviv-176940.html
https://www.facebook.com/cclmsmila/posts/489541427865125/
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Накупати нас у річці
Наперед на три сторіччя,
Та іще подарувати
Лісу й лугу буйні шати.
Словом, справ – не полічити!
Та найбільше треба літу,
Щоб зуміли я і ти
Набагато підрости!
                         А. Костецький

На морі

(Джерело: URL http://libcbd.blogspot.com/2020/09/25.html)

Хвилі бавляться та б’ються,
Наче неслухи-хлоп’ята.
І стрибають, і сміються:
Вітер їм лоскоче п’яти.
Вгору, вниз і знову вгору
Підганяє дужий вітер.
Розгойдав він ціле море,
Як же хвилям не радіти!
                              Л. Колос

Щедре літо

(Джерело: URL http://www.megaznaika.com.ua/lyrics/schedre-lito-t-korolova/)

Літня спека, грози, грім,
Літо, ти прекрасне всім!
Скільки в тебе є скарбів:
В лісі – ягід та грибів,
У садках смачна малина,
Аґрус, яблука, ожина.
Фрукти й зелень соковита –
Це смачні дарунки літа.
Ген тече срібляста річка…
Ой і тепла в ній водичка!
Можна влітку засмагати,
Можна плавати й пірнати. 
                              Т. Корольова

Додаток 7
Вправа «Математична капуста»
Інструкція до виконання завдання:
Кожен/кожна учень/учениця отримує кулю-капусту з 12 аркушів паперу. На аркушах запи-

сані завдання:

24 – 20 * 6 =
30 – 7 * 2 =….

Тиждень 35

http://libcbd.blogspot.com/2020/09/25.html
file:///D:/%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%9a%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%20%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81%d1%83%d1%81%d1%96%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0%20(4)/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d0%b8%202%20%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/ 
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Учні знімають по одному аркушу з кулі-капусти, розв’язують завдання й отримають овоч, 
який дозрів у травні (салат, цибулинка, редиска, …). Головне – розгорнути капусту за 1 хвили-
ну (скільки капусточок, стільки продуктів для приготування салату). Пізніше учні об’єднуються 
в групи і виготовляють корисний салат з отриманих інгредієнтів.

Додаток 8
Вправа «Похідна математика» 

Разом із батьками складіть денне меню мандрівника.
Щоб дізнатися, які продукти насправді необхідні у поході, розв’яжи приклади і результати 

порівняй із поясненням внизу. 
1 – бери без вагань.
2 – буде не зайвим, бажано теж узяти.
3 – краще не брати, але якщо дуже хочеться – бери трошки і з’їж якнайшвидше.
> 3 – у жодному разі не бери це у мандрівку.
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Додаток 9
Літнє дослідження «Як ми змінились»
Запропонуйте дітям дослідити, як вони зміняться за літні канікули. Для цього потрібно 

виміряти і записати свій зріст, вагу і намалювати відбиток стопи на початку канікул, а потім 
наприкінці літа.

Мій зріст    Моя вага

На початку літніх канікул

Наприкінці літніх канікул

Додаток 10
Вправа «Інформаційне віконце»
Інструкція для вчителя/вчительки:
Вправа збагачує словниковий запас, розвиває творче і логічне мислення. Підготуйте для 

кожної групи аркуші паперу формату А4 з табличками, як показано нижче, а також письмове 
приладдя. Суть цієї техніки полягає у вираженні певного предмета декількома різними спо-
собами. Ведучий об’єднує учасників у групи по 2–3 особи. Вони мають представити тему за 
допомогою визначень, асоціацій, порівняння, малюнку. Час на виконання завдання – 25 хв. 
Після цього кожна група коротко пояснює свої віконця. Нагороджуємо зусилля учасників опле-
сками, а зміст деяких віконець можемо записати у зошити.

Літо

(визначення)
Літо – це….

(асоціації)
Відпочинок, багато спати, спека, зелень….

(порівняння)
Вода в ріці тепла, як молоко….

(факт)
Зачитати цікавий факт

Додаток 11
Вправа «Кокон» 
Інструкція для учнів:
Вправа розвиває уяву, чутливість, рухову експресію. Для цієї вправи потрібні тиша і зосе-

редженість. Стоїмо у вільних позах із заплющеними очима. Ведучий розповідає про гусінь, яка 
перетворилася на лялечку, а потім на метелика. Діти відтворюють те, що чують. 

«Станьте вільно, заплющте очі… Ви були гусінню і ось збудували свій кокон. Стало зовсім 
темно, і ви опинилися у замкненому, дуже вузькому просторі… Кокон настільки малий, що мо-
жете обертатися лише навколо власної осі… З усіх можливих вам залишилося лише відчуття 
дотику. Спробуйте торкнутися до стін кокона, перевірити, які вони – теплі чи холодні… Лялечка 
дозріває, а ви відчуваєте дедалі більше прагнення вирватися звідси, побачити світ, випурхнути 
на волю. Тож починаєте шукати якийсь отвір, вертитесь… доки врешті-решт не з’явиться світло 
(розплющуємо очі), а ви стали прекрасними кольоровими метеликами. Тож летіть вперед і насо-
лоджуйтеся життям, світлом, сонцем».

Тиждень 35
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Додаток 12
Вправа «Коктейль запахів» 

Інструкція для вчителя/вчительки:
Вправа у відкритому просторі, дає змогу усвідомити багатство природи за допомо-

гою відчуття нюху. Підготуйте для кожного учасника одноразові склянки. Учасники ма-
ють приготувати у своїй склянці найкращий коктейль запахів із частинок різних рослин. 
Розходимося у пошуках інгредієнтів коктейлю, збираємо частинки рослин, розтираємо їх, 
складаємо у склянку, намагаючись скомпонувати оригінальний інтенсивний запах. Вико-
навши завдання, сідаємо у коло і по черзі передаємо одне одному склянки, щоб понюхати 
запашні коктейлі. Наприкінці обмінюємося враженнями від вправи. Завдання можна дещо 
ускладнити, попросивши учнів упізнати запах свого коктейлю серед, наприклад, інших чо-
тирьох. Перш ніж виконувати цю вправу, порозмовляйте з учнями про різницю між нищен-
ням рослин і використанням маленьких фрагментів для експериментів, які допомагають 
нам розвиватися.

Додаток 13
Вправа «Добра сторінка»

Інструкція вчителя/вчительки для учнів: 
Ось і промайнуло наше останнє заняття в цьому році. А на згадку про нього прошу вас 

заповнити аркуші із назвою «Добра сторінка». На цій сторінці ви малюєте свій портрет, 
підписуєте ім’я, передаєте сусіду/сусідці й пишете або малюєте щось гарне про свого/свою 
товариша/товаришку, ім’я якого/якої буде зображене на аркуші.

(Учні обмінюються аркушами доти, поки не отримають свій).

Додаток 14
Вправа «Малювання на плівці»

Інструкція вчителя/вчительки для учнів: 
Вправа розвиває навички співпраці у групі, творчі здібності. Підготуйте тепличну плівку 

великого розміру (напр., 4–6 м × 1,5–2 м), великі пензлики, пігменти різних кольорів для фарб, 
мисочки для фарби, старі газети. Попередьте дітей, чим саме вони займатимуться, щоб під-
готували відповідний одяг. Застеляємо робоче місце (підлогу) газетами, розкладаємо на них 
плівку і домовляємося, хто в якому місці малюватиме. Щоб полегшити процес, можна намалю-
вати контури маркером, який змивається. Діти малюють на плівці все, що стосується тематики 
блоку, наприклад літнє поле чи галявину. На картину можна доклеїти комах, виготовлених зі 
звичайного паперу і креп-паперу. Це зробить роботу значно цікавішою. Залишаємо картину 
сохнути до наступного дня. 

Додаток 15
Дерево мрій «Що я хочу цього літа…»
На дошці намальоване дерево, діти отримують яблучко з паперу, пишуть побажання й 

приклеюють до дерева.
Запропонуйте учням розповісти, де б хотіли побувати  цим літом або що хочуть отримати 

від цього літа. У вересні усі разом порівняєте, які мрії збулися.
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Додаток 16 
Вправа «Що потрібно взяти у похід»
Роздивись малюнки і обери, що потрібно взяти у похід.

Тиждень 35
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Додаток 17
Вправа «Учитель-чарівник/учителька-чарівниця»
Інструкція для учнів:
Сьогодні в мене є бажання стати чарівником/чарівницею і виконати ваші бажання. Що 

вам подобається з того, що ми робимо на уроках? Діти по черзі називають свої вподобання. 
Учитель/учителька записує всі побажання на дошці (не більше 10-ти). Після цього проводить-
ся голосування і педагог в останні 10 хвилин уроку виконує кілька бажань дітей, робить їм 
подарунок. 

Порада: таку вправу варто виконувати раз на місяць, аби діти відчували, що їхні бажання 
чують і враховують, що кожен їхній голос важливий в обговоренні.

Додаток 18
Вправа «Чарівні подарунки для родини»
Інструкція до виконання завдання:
– Учитель/учителька просить дітей уявити, що до їхніх рук на кілька годин потрапила ча-

рівна паличка. Які бажання ви б загадали на канікули для себе та цілого класу? Це можуть 
бути нематеріальні бажання – риси характеру, знання, знайомство з цікавими людьми тощо. 
Діти заповнюють таблицю.

– Поміркуй, що тобі треба зробити для того, щоб це бажання здійснилося. Склади послі-
довність дій (алгоритм), які слід виконати для здійснення твого бажання.

– Чи були у твоєму житті ситуації, коли твої бажання й можливості не збігалися? Що ти 
робив/робила в таких випадках? Розкажи.

– Заповни таблицю. У якому стовпчику найбільше записів? Який стовпчик заповнювати 
було найважче? Чому?

Знаю Можу Хочу

– Дівчинка  ніяк не могла зрозуміти, чому те бажання, яке вона вважала дуже важливим 
торік, сьогодні стало зовсім неважливим. Пригадай і напиши в одній колонці те, що ти хотів/
хотіла отримати на день народження торік, а в іншій – те, що очікуєш отримати цього року.

– Як ти гадаєш, чому бажання, що були для нас такими важливими, часом зникають, а 
натомість з’являються інші? 

Додаток 19
Вправа «Червона Шапочка» 
Інструкція для вчителя/вчительки:
Роздати вирізані з паперу пиріжки. Обрати Червону Шапочку, яка ходитиме з кошиком. 

Діти пишуть на пиріжку, за що вони дякують однокласникам, і потім знову кидають пиріжок у 
кошик, промовляючи «Дякую своїм однокласникам».

Додаток 20
Складання пам’ятки «Правила безпеки влітку»
 Інструкція для учнів:
Діти зачитують правило, приклеюють на ватмані, пояснюючи це правило. Далі учні пере-

віряють себе, виконуючи тест за покликанням.
(Джерело URL https://naurok.com.ua/test/pravila-bezpeki-vlitku-9493.html)

https://naurok.com.ua/test/pravila-bezpeki-vlitku-9493.html
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Методичний посібник

Культура добросусідства: я досліджую світ:  
інтегрований курс для 1–2 класів

Збірка програм і методичних рекомендацій

Авторки-укладачки видання: М. А. Араджионі, О. В. Банах, Г. З. Воробець,  
Л. В. Кравчук, І. К. Унгурян, Я. О. Чернишова 

Художник: В. П. Чипурко
Дизайн: В. В. Жигун 

Редактори: М. А. Араджионі, І. К. Унгурян. Коректор: Н. М. Овчарук

Формат: 70 х 1001/16. Гарнітура Arial, Sitka. 
Авт. арк. 22,5.  Ум. друк. арк. 37,21

ТОВ «Виробничо-поліграфічне підприємство “Печатник”»
Видавництво ТОВ «Прометей»

Свідоцтво про внесення суб›єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК № 5212 від 19.09.2016 р.
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Культура добросусідства Освітня програма для 1–2 класів (І цикл)

Видання здійснене в рамках виконання проєкту « Promoting 
the development of active citizenship, tolerance and 
understanding in educational institutions and communities 
of Ukraine» Інформаційно-дослідного центру «Інтеграція 
та розвиток» за фінансової підтримки Посольства 
Королівства Норвегії в Україні (проєкт UKR-20/0003)
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