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Я І МОЯ ШКІЛЬНА ГРОМАДА 

РАЗОМ МИ СИЛЬНІШІ 

Пригадайте, до якого кола спілкування належать учні 
та учениці вашого класу. Що є спільного у вас із ними 
та учнями вашої школи? 
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Люди згуртовуються для того, щоб спільними 
зусиллями швидше досягти певної мети. Цьому до
помагає активна участь кожного та особиста відпо
відальність за результати спільної діяльності. Для 
спілкування люди об'єднуються у групи (спільноти), 
які можуть бути великими й малими (2-3 особи). 
Що більше людина спілкується, то ширше стає коло 
її спілкування. До такого кола належать усі люди, з 

. . 

якими ви зустр1чаєтеся, взаємод1єте впродовж життя. 
Клас, у якому ви навчаєтеся, - теж сп1льнота. 

це люди, об'єднані спільними ідеями, 
інтересами. 

За світлинами розкажіть, що об'єднує дітей у спільноти. 

Чи є спільноти у тварин? Які тварини утворюють такі 
спільноти: стадо, табун, зграя, косяк, рій? 

Стадо - група тварин одного виду. 

Наведіть приклади спільнот, з якими ви тісно взаємо
дієте. Що вас об'єднує в цих спільнотах? 

Важливими ознаками спільноти є згуртова-
. . . . 

н1сть, взаєморозум1ння, захищен1сть, <<почуття л1ктя>>. 
Кожна людина прагне стати членом спільноти, 

самоствердитися в ній. Пам'ятайте, кожна людина 
у вашій команді грає особливу роль. 
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Самоствердження - це прагнення людини реалізо
вувати себе, досягати певних результатів у діяльності, 
поведінці, взаємодії з іншими людьми. 

Як· успішно працювати у спільноті -
Поважайте всіх членів спільноти. 

Замість слова «я» вживайте «ми». 

Будьте вдячними, не забувайте хвалити інших. 

Підтримуйте позитивний настрій у спільноті. 
Посміхайтеся. 

Приділяйте більше часу для того, щоб дізнаватися 
про членів спільноти. 

Спілкуйтеся з однокласниками та однокласницями так, 
як би ви хотіли, щоб спілкувалися з вами. 

Яких правил роботи в спільноті дотримуються у вашому 
класі? 

Свято День знань завжди є особливою под1єю 
для учнів, їхніх батьків, учителів. 

Що вам найбільше запам'яталося на святі Дня знань 
у вашій школі? Які традиції святкування початку на
вчального року ви можете запропонувати? У яких за
ходах, що відбувалися у вашій школі минулого року, 
ви брали участь? Що сподобалося найбільше? 

Яку роль ви обрали б у День самоврядування? Чому? 
Як ваш клас бере участь у шкільному житті? 

Самоврядування - це самост1ина діяльність учнів, 
коли учні беруть на себе частину організаційних 
обов'язків дорослих. 

Виконайте мініпроєкт «Моя школа». Знайдіть і пред
ставте в групах інформацію, пов'язану з назвою школи, її 
історією, шкільними святами тощо. 

Виготовте з паперу за зразком чи власним задумом 
«Куточок іменинників» . 
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Вам знадобляться: кольоровий папір і картон (ко-
лір оберіть за бажанням), простий та кольорові 
олівці, фломастер чорного кольору, клей ПВА, но
жиці, матеріали для оздоблення (декоративні оч1, 
лелітки, бісер, вата, нитки тощо). 

Виконуйте послідовно. 
1. У групі з однокласниками виготовте основу,

до якої потім будете прикріплювати картинки з на
писами днів народження. 

2. Виготовте деталі (листок, сніжинку, квітку
або полуницю) відповідно до пори року, коли ви на
родилися. Фломастером чорного кольору напишіть 
на деталі своє ім'я та дату народження. 

3. Прикріпіть деталь до основи.
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4. Обговоріть у групі, в якому місяці іменинни
ків найбільше, а в якому - найменше. 

5. Обговоріть, як ви бажаєте вітати іменинників
у вашому клас�. 

Висновок 

Учні однієї школи разом зі своїми вчителями та ,
батьками є групою, або спільнотою. Саме в 

спільноті мають діяти люди заради досягнення спіль- 
ної мети. <<Добре там живеться, де гуртом сіється та 
жнеться>>  - так говорить народна мудрість. Основна 
мета шкільної спільноти - навчитися спілкуватися й 
працювати разом, самостійно розв'язувати проблеми. 

Чи знаєте ви, що ... слово «школа» має грецьке похо
дження. У перекладі воно означає «заняття у вільний час» . 
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ЯК ЛЮДИ ВЗАЄМОДІЮТЬ У СПІЛЬНОТІ 

За світлинами розкажіть про спільні інтереси дітей. 

«Дружній череді вовк не страшний» - це давня народна му
дрість. Поясніть, як ви її розумієте. 

У сучасному світі робота в команді є однією з 
найважливіших навичок людини. Люди працюють 

. . . . 
у командІ тодІ, коли вони мають спІльнІ ЦІЛІ; хо-

. . . 
чуть заощадити час І сили; цІнують І використову-
ють досвід інших. Для успішної роботи в команді 
потрібні бажання, чуйність, відповідальність та вза
ємоповага. 

Пограйте у гру «Навчаємося взаємодіяти у класн1и 
спільноті», яку розміщено на форзаці 1 підручника. На
вмання оберіть порядок ходу гравців. Виконуйте за

вдання по порядку, відповідно до обраної послідовності 
учасників гри. В одному турі гри може взяти участь 15 учнів. 

Взаємодія - це коли люди щось роблять разом і до
помагають одне одному. 

Які людські якості пояснює кожний текст? Установіть 
відповідність. 

• 
Бути відповідальним, 

визнавати свої 
ПОМИЛКИ, не 

обманювати інших 
заради власної вигоди. 

З повагою та 
терпимістю 

ставитися до інших 
думок, поглядів, 

традицій. 

Пам'ятати, що інші 
люди так само, як 

і ви, мають почуття 
та мрії. Потрібно 

поважати вибір інших. 

• 

Дотримуватися своїх 
обіцянок. Бути 

відповідальним за 
свої слова та вчинки.

• 

• 

Добровільно 
надавати допомогу, 

вчиняти 

благодійництво. 

Не привласнювати 
чужі роботи, чужу 

працю. Виконувати 
завдання самостійно, 
без підказок інших. 
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Чому згадані якості такі важливі й потрібні для життя 
людей у спільноті? Які з них притаманні вам? Перетво
ріть ці відповідності на правила спілкування з іншими 
людьми. 

Прочитайте уривок вірша Оксани Сенатович та об
говоріть його у групах. 

Що це значить - не дружити, 
Жити так - одинаком? 
Не дружити - це ходити 
Не дверима, а вікном. . .. 

В школі вчитись й не дружити -
Це, повірте, все одно, 
Що, заплющившись, сидІти 
І дивитися кіно. 

• Що, на вашу думку, означає <<дружити>>?
• Поясніть рядки << Не дружити - це ходити

Не дверима, а вікном>> . 
• Чи є у вас друзі? Як ви почуваєтеся, коли друзІ
на тривалий час їдуть відпочивати або змінюють
місце проживання?

Як почуваються та як вибудовують взаємини люди в 
командах? 
Що важливіше - спільна справа чи ті, хто виконує цю 
спільну справу? 

Якщо йдеться про команду, 
. . 

то ТІ, хто творить спІльну справу, 
одне для одного не менш зна
чущі за саму справу. Більш того, 

. . 

члени команди ЦІкавІ одне од-
. . 

ному, вони мають СПІЛЬНІ Інте-
. . 

реси, погляди, ЦІННОСТІ. 

Назвіть кілька видів спорту, де потрібна групова взає
модія . 

Висновок 

Люди взаємодіють у спІльнотах через спІл
кування та спільне виконання певних дій. 

Згуртована робота в команді набагато цікавіша й 
ефективніша. Навчатися ефективніше в різноманіт-

. . . 
них групах, де панують повага, довІра, спІльна ВІД-

. . 

повІдальнІсть тощо. 

Чи знаєте ви, що ... командна гра може допомогти
розвинути вміння слухати та ставити себе на місце ін
шого. 

Відшукайте в інтернеті гру на взаємодію, ознайом
теся з її правилами та пограйте з однокласниками й 
однокласницями. 
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ЧИ Є СПІЛКУВАННЯ 

ОБМІНОМ ІНФОРМАЦІЄЮ 
•••••• 

Чи любите ви спілкуватися? З ким? Як часто ви це 
робите? Які теми вас найбільше цікавлять? Якому 
спілкуванню ви надаєте перевагу: віч-на-віч з людьми
чи онлайн? 

Спілкуючись між собою, люди передають одне 
одному певне повідомлення, інформацію. 

Інформація з латинської мови означає ознайомлення, 
роз'яснення, повідомлення про стан справ або діяль
ності, відомості про що-небудь. 

Розгляньте світлини й розкажіть, як діти отримують 
інформацію. 

• Якою може бути інформація, що нею обмінюються
люди?
• За допомогою яких органів чуття людина сприй
має інформацію, коли слухає музику, читає книжку,
дивиться фільм, грається на свіжому повітрі чи обі
дає?

Під час спілкування люди обмінюються інформа
цією і по черзі виступають то в ролі джерела інформа
ції, то в ролі приймача. Інформація завжди переда
ється від джерела інформації до її приймача. 

Дії передавання, приймання, зберігання та оброблення 
інформації мають назву інформаційні процеси.

Розгляньте зображення об'єктів. Які з них можуть бути 
джерелом інформації, а які - приймачем? Обгрунтуйте 
власну думку. Наведіть приклади природних і руко
творних джерел інформації. 

Пригадайте правила, яких слід до
тримуватися в комп'ютерному класі. 
Розгляньте знаки. Про які правила 
безпечної поведінки вони нагадують? 

За допомогою програми «графічний 
редактор» спробуйте створити влас
ний знак для одного з правил без-
печної поведінки. 
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ЯК ЗНАЙТИ ДРУЗІВ 

Уявіть, що ваш однокласник або однокласниця захво

рів/-ла й довго не відвідував/-ла школу. Вони пропустили 
багато занять, не спілкувалися з іншими учнями та 
ученицями. Як ви можете разом підтримати їх? За 
потреби зверніться по допомогу до дорослих. 

Уявіть ситуацію та придумайте продовження ц1є1 1сто
рії. «Іринка забила коліно й кульгає. До школи її веде 
татусь і несе рюкзак. На подвір'ї школи з'явилися одно
класники Іринки. Вони ... ». 

Як можуть скластися стосунки між людьми, коли їхні ін
тереси не збігаються? Що б ви могли порадити таким 
людям? 

Інтереси в людей можуть бути різними. Напри
клад, однокласники посварилися через те, кому 
першим заходити до класу. Двоє друзів розгніва
лися через те, що обидва перемогли в змаганнях. 

Усе це приклади конфліктів, коли одна група 
людей намагається силою нав'язати свої бажання 
іншій групі, тобто інтереси одних суперечать інтере- , 
сам lНШИХ.

Чи доводилося вам бути свідками чи учасниками кон
фліктної ситуації або суперечки? Як ви почувалися? 
Чи змогли домовитися й порозумітися? Які риси ха
рактеру вам допомогли розв'язати ситуацію? 

Конфлікт - це зіткнення протилежних інтересів і
поглядів людей, унаслідок якого виникає серйозна 
суперечка або суперництво. 

Суперечка - словесне змагання двох або кількох
осіб, які не погоджуються в якомусь питанні. 

Що робити, коли конфлікт усе ж стався? 

Конфлікт може призвести до напруження, до ак
тивних дій, ускладнень, боротьби тощо. Суперечки 
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Назар - учень третього класу. Він живе далеко від 
школи й щоразу запізнюється на уроки. Назар пізно ля
гає спати, а вранці не може прокинутися вчасно. До 

школи він забуває взяти потрібні зошити чи матеріали до уро
ків. Однокласники та однокласниці позичають йому олівці й 
фарби. 

• Яких правил не дотримується Назар?
• Які ваші поради допомогли б йому впоратися з1
своїми обов'язками?

Яких прав та обов'язків дотримуються учні та учениці 
у вашій школі? Доповніть запропонований перелік. 
Проведіть гру-вікторину «Наші права та обов'язки». 

• Відвідувати лікаря за потреби.
• Відвідувати гуртки за інтересами.
• Дбайливо ставитися до природи.
• Мати власну думку та поважати думку 1нших
щодо певної проблеми.
• 3 повагою ставитись до всіх працівників школи.
• Прибирати своє робоче місце.

Як змінюється життя шкільної спільноти, коли всі її 
члени виконують свої обов'язки? 

Виконайте проєкт «Наші обов'язки». 

1. Об'єднайтесь у три групи в класі та оберіть
одну з тем:

Обов'язки 
вдома 

Обов'язки 
у громаді 

Обов'язки 
у wкoni 

2. Складіть перелік з п'яти обов'язків, як1 сто
суються обраної теми. 

3. Зобразіть зазначені обов'язки у вигляді інфо

графіки 

·��--�
4. На фліпчарті складіть схему просування ідей

щодо того, як виконати обрані вами обов'язки. 
Важливо: 
• поясніть, що відбувається в спільноті, коли ніхто

. . . .. . .. 
не несе в1дпов1дальност1 за сво� дн; 

• запропонуйте ідеї для виконання обов' язків;
• поясніть, чому потрібно виконувати обов'язки.

5. Представте проєкт перед однокласниками.
6. Підсумуйте результати виконаних проектів.

Чи можна назвати вашу роботу командною? Чому? 
Чи всі брали активну участь у реалізації проєкту? 
Що дізналися нового? 

Інфографіка - це подання інформації у вигляді
малюнка, схеми, графіка, моделі. 

Висновок 

Права є в кожної дитини від народження не-. . . . . .. . 
залежно в1д в1ку, стат�, мови, рел1г11, м1сця

народження тощо. Права дітей в Україні захищені . . 
законом 1 мають ус1ма неухильно дотримуватися.
Окрім прав, кожна дитина має свої обов'язки, які 
потрібно виконувати. 

Чи знаєте ви, що ... при ООН створено дитячий фонд, 
який піклується про права дітей у всьому світі. Цей фонд 
створив серію мультфільмів про права дитини. Відшу
кайте за ключовими словами ці мультфільми в інтернеті. 

ЧИ ВСІ ЛЮДИ РІВНІ. 

ЩО ТАКЕ СПРАВЕДЛИВІСТЬ 

�, Як ви розумієте слова «рівність» і «справедливість»? 
if' � Складіть з ними речення. 

Кожна дитина становить надзвичайну цінність 
не лише для своїх батьків, а й для всього еві ту. 

• • 
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Ви знаєте, що всі ми різні, але рівні у своїх правах. 
Рівність у правах означає, що всі ді ти, незалежно 
від кольору шкіри, статі, походження, є рівними 
перед законом ВІД народження. 

Спільною має бути взаємоповага між людьми, яка є 
запорукою успішності спільнот. Щоб сприяти цьому, 
потрібно в стосунках між людьми уникати різного роду 
дискриміна́ції.

Дискримінація - порушення прав людини. Це слово 
з латинської мови означає «розрізнення», тобто будь
яку відмінність, обмеження або перевагу, що запере
чує або зменшує рівне здійснення прав. 

Стать - це поділ організмів на самців і самиць, 
у людей - на чоловіків і жінок. 

Як би ви вчинили, якщо б хтось образив ваших близь
ких чи друзів? Чи змінилося б ваше рішення, якби об
разили незнайому вам людину? 

Продовжте речення у схемі. Доберіть кілька прикладів 
дій, які допоможуть у створенні доброзичливого став
лення у спільноті. Запишіть ці речення в зошиті . 

• • 
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слова-антоніми до слів «рівність» «справед
ливість». 

Назвіть права, якими користуються усі діти в рівних 
можливостях. 

n 

Попрацюйте в групах. Розтлумачте зміст прислів'їв. 

• Шукаєш справедливого слова - вислухай
ус1х.
• Справедливе слово краще за брехню.

Висновок 

Справедливість і р1вн1сть між людьми в ба-
.. . . . 

гатьох кра1нах св1ту визнан1 головними ц1н-
ностями. Насильство і справедливість - несумісні 
дії. Протистояти злому вчинку можна лише добром, 
бо тільки добро породжує добро. 

Чи знаєте ви, що ... слово «справедливо» ніколи не 
змінювало свого значення. Як і в давні часи, воно озна 
чає «правильно, слушно, правдиво». 

ЧОМУ ЛЮДИНІ ПОТРІБЕН 
ОСОБИСТИЙ ПРОСТІР 

Пригадайте, що є вашим особис
тим простором. Чи відчували ви 
коли-небудь потребу в особис-
тому просторі? 

Бажання мати особистий про
ст1 р - це прагнення мати власну 
територію, що бу ла б на деякий 
час недосяжною для інших. Нею 
може бути ваше робоче місце, за
тишний куточок у кімнаті або 
своя к1мната. 

Інколи людям стає неком
фортно, коли їх хтось торкається 
або підходить надто близько. Най
комфортніше спілкуватися на від-

. .. 

стан1 витягнуто1 руки. 

За моделями: 

• назвіть колір особистого простору, в який ніхто не втруча
ється

• оберіть зображення комфортної відстані для спілкування

• визначте приклад втручання до особистого простору

А Б в 

• • 
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Уявіть себе на місці учасників діалогу. Спробуйте від
творити розмову учня/ учениці та вчительки. 

Привіт! Я хочу сказати Вам дещо важливе. 
Коли я зможу з Вами про це поговорити? 

Можна зараз. Сідай зручно та розповідай. 

Ні, я краще прийду іншим разом, коли по 
руч нікого не буде. Я б хотів/-ла поговорити 
з Вами на самот1. 

Тоді підходь завтра після уроків. 

Дякую! Я прийду. Де ми зустрінемося? 

оєму кабінеті. Після п'ятого уроку 
де вільний. Отже, до зустрічі! 

до побачення! 

Пам'ятайте, помічники не всесильні, але вони 
все одно можуть багато в чому допомогти. 

На допомогу завжди має прийти родина. У колі 
вашої родини повинно бути правило: жодних секре
тів. Якщо ви хочете привітати з днем народження 
когось неспод1вано, то підготуйте сюрприз, але ні
коли не секрет! 

Висновок 

Розуміння того, де є ваші особисті кордони 
(особистий простір), допоможе вам ставитися 

одне до одного з повагою. Важливо завжди пам'ятати 
про взаємну повагу до чужого особистого простору. 

У разі потреби для свого захисту звертайтеся по до 
помогу. 

Чи знаєте ви, що... слово «ні» у багатьох мовах 
звучить і пишеться майже однаково. Іспанською, ан
глійською - по, білоруською, сербською - не, італій-
ською - ne, польською - піе, румунською - пісі, 
чеською - пе, хорватською - пі. 

ЯК РОЗПІЗНАТИ НЕПРАВДИВУ • • • • • 

ІНФОРМАЦІЮ 

Для чого люди придумали мову? 

Наші предки, які мешкали в печерах близько 
2, 5 мільйона років тому, створювали знаряддя праці. 
Для цього їм потрібно було виконувати послідовні 
дії. Саме для передавання інформації про ці дії і  
виникла мова. Крок за кроком вона збагачувалася, і 
головним у цьому ставало навчання. 

Інформацію, яку ми хочемо комусь передати, 
можна закодувати звуком, наприклад голосом, сло
вами. Барабанний бій, дзвін дзвонів - усе це зву
кове кодування інформації. Якщо інформацію, яка 
зберігається в пам'яті людини, закодувати малюн
ком або знаками на носії - це буде графічне коду
вання. Якщо закодувати буквами, то таке кодування 
називають текстовим. 

Спілкування як обмін інформацією можливе 
лише за умови, якщо партнери мають єдину або по
дібну систему кодування і декодування, тобто <<го
ворять однією мовою>>. 

Код - система символів для передавання, обро
блення і зберігання різної інформації. 

• • 
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Кодування - це перетворення повідомлень у зручну 
форму для передавання, опрацювання і зберігання. 

Декодування - розкодування, розшифрування кодів. 

Поміняйте місцями склади та літери в словах та роз
шифруйте прислів'я. 

щераК сицяни 
в кахру, ж1н 

равежуль у біне. 

Розкодуйте (розшифруйте) ребуси. 

д" о 
Чи можна назвати ребуси кодуванням інформації? Які 
ще способи кодування інформації ви знаєте? 

Чи чули ви щось про азбуку Морзе? З якою метою її 
застосовували? 

Американський 1нженер-до
слідник французького походження 
Самуель Морзе в 1832 році розробив 
спеціальну азбуку, що складалася з 
комбінацій коротких (<<крапок>>) та 
довгих (<<тире>>) сигналів. 3а допо
могою цих сигналів можна бу ло 
передавати на відстань будь-яку тек
стову інформацію, надсилаючи її як 
електричн1 сигнали по дротах. Ця 

азбука стала першим цифровим способом 
інформації. 

Сигнали азбуки Морзе можна по
давати за допомогою звичайного ліх
тарика чи свистка, у вигляд� св1тла 
чи звуку. Відомі випадки, коли 
знання азбуки Морзе рятувало лю
дям життя. 

Висловлювання - це речення, у якому щось ствер
джується чи заперечується. 

Яке із цих речень є висловлюванням? 

• Я маю багато друзів.
• Скільки друзів ви маєте?

Висловлюванням може бути тільки 
розповідне речення. Висловлювання 
бувають істинними або хибними. 

Чи можна довіряти всій інформації, що є в мережі Ін
тернет? 

• • 
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У житті важливим є вміння відрізняти правдиву 
інформацію від неправдивої, або фейкової. 

Фейк - це повідомлення, у якому частково або по
вністю відсутня правдива інформація. 

Поради, я:к розпізнати 
неправдиву інформацію 

Звертайте увагу на джерело інформації. 

Читайте весь матеріал. 

Перевірте, хто автор. 

Перевірте дату публікації. 

Це точно не жарт? 

Послухайте думку дорослих. 

u 

__ .......,.J� 

Які новини є фейковими? З яких джерел інформації 
можуть надходити фейкові новини? Чи можуть завдати 
шкоди фейкові новини? 

Висновок 

Фейкові новини дуже схожі на справжні. На
віть професіонали не завжди можуть від

різнити їх від справжніх. Вони можуть завдавати 
шкоди людям. Навчайтеся, будьте пильними та бе
режіть власний інформаційний простір! 

Чи знаєте ви, що ... поширюється швидше: правда
чи брехня? 
У 2018 році журнал Science опублікував дослідження 

щодо поширення правдивої та неправдивої інформації. Вияви
лося, що неправдива інформація поширювалася швидше за 
правдиву. Що оригінальнішою та емоційнішою була новина, 
то охочіше ділилися нею користувачі. 

• • 











ЗМІСТ

ВСТУП

Я І МОЄ ОТОЧЕННЯ. Я І МОЯ ШКІЛЬНА ГРОМАДА 

РАЗОМ МИ СИЛЬНІШІ

ЯК ЛЮДИ ВЗАЄМОДІЮТЬ У СПІЛЬНОТІ

ЧИ Є СПІЛКУВАННЯ ОБМІНОМ ІНФОРМАЦІЄЮ 

ЯК ЗНАЙТИ ДРУЗІВ 

ЯКІ В ДІТЕЙ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

ЧИ ВСІ ЛЮДИ РІВНІ. ЩО ТАКЕ СПРАВЕДЛИВІСТЬ 

ЧОМУ ЛЮДИНІ ПОТРІБЕН ОСОБИСТИЙ ПРОСТІР

ЯК РОЗПІЗНАТИ НЕПРАВДИВУ ІНФОРМАЦІЮ
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КУТОЧОК 
ІМЕНИННИКІВ
Виготовте з паперу за зразком 


Чи власним задумом 


НАЗАД







Вам знадобляться:
• кольоровий папір і картон
• простий та кольорові олівці
• фломастер чорного кольору
• клей ПВА
• ножиці
• матеріали для оздоблення
(лелітки, бісер, вата, нитки тощо)


ȶȷȱȵ


НАЗАД







Крок 1


• У групі з однокласниками
виготовте основу,
до якої потім будете
прикріплювати картинки
з написами
днів народження.


НАЗАД







Крок 2
• Виготовте деталі
(листок, сніжинку,
квітку або полуницю)
відповідно до пори року,
коли ви народилися.


• Фломастером чорного
кольору напишіть
на деталі своє ім’я
та дату народження.


Юля


17


Кат
я
8 Ол


ег12


Марк


11


НАЗАД







Крок 3
• Прикріпіть деталь
до основи


Кат
я
8 Тан


я
11


Тол
я
2


Віт
я
14


НАЗАД







Куточок іменинників 
готовий!


• Та слід зробити ще два кроки…


НАЗАД







Крок 4
• Обговоріть у групі,
в якому місяці
іменинників найбільше,
а в якому - найменше


НАЗАД







Крок 5


• Обговоріть,
як ви бажаєте
вітати іменинників
у вашому класі


НАЗАД







ȬɕɔɐəɐɌ ɧɎɇɏɊɏɏɊɌɧɄ 
ɔɇɑɇɒ ɔɐəɏɐ ɅɐɔɐɄɊɋ!


НАЗАД
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Інтерактивне наповнення


до  інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»  3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


РОЗДІЛ 1. Я І МОЄ ОТОЧЕННЯ


Тема 1. Я і моя шкільна громада


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


ЯК РОЗПІЗНАТИ НЕПРАВДИВУ ІНФОРМАЦІЮ (с. 35-39)


НАЗАД


ВІДЕО:
Інформація та повідомлення. Пристрої для роботи з даними https://www.youtube.com/watch?v=t3Xsib8714I 


День в історії. Самюель Морзе запатентував телеграф https://www.youtube.com/watch?v=4K0mNgA2O3A 


Фейкові новини: як пояснити дітям, що це? https://www.youtube.com/watch?v=BK9PIYBIvcQ


StopFake: будьте медіаграмотними! https://www.youtube.com/watch?v=ZFNiAeVF7uw


Медіаграмотність https://www.youtube.com/watch?v=sDp7qYWoDnk


«Нове вбрання». Едвард Лір. Вірш-небилиця https://www.youtube.com/watch?v=KGcNuMz9h9E


«Заяче сало» (жартівлива українська народна казка про брехунів)


https://www.youtube.com/watch?v=B_gxXUHgWnM







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


НУШ – методичні матеріали https://vseosvita.ua/library/nus
Посібник «Ранкові зустрічі» https://vseosvita.ua/library/posibnik-rankovi-zustrici-11406.html 
Морзівська азбука http://proba.plast.te.ua/responsibilities/morzivska-azbuka/
Цікаві факти про азбуку Морзе https://www.factday.net/7-11-cikave-pro-azbuku-morze-i-telegraf.html


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


Онлайн-гра «Медіазнайко» https://www.aup.com.ua/Game/
Як і для чого діти мають вміти розрізняти «фейкові новини»?
https://learning.ua/blog/201806/yak-i-dlia-choho-dity-maiut-vmity-rozrizniaty-feikovi-novyny/
Медіаграмотність. З чого почати https://nus.org.ua/articles/mediagramotnist-z-chogo-pochaty/


https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd


РУХАНКИ







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


АЗБУКА МОРЗЕ







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАДНАЗАД







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАДНАЗАД
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ПРЕЗЕНТАЦІЯНАЗАД







ПРЕЗЕНТАЦІЯНАЗАД







ПРЕЗЕНТАЦІЯНАЗАД







ПРЕЗЕНТАЦІЯНАЗАД







ПРЕЗЕНТАЦІЯНАЗАД


Слово вчителя


Кожна тварина 
потребує 


особистого 
простору та відчуття 


власної безпеки.







ПРЕЗЕНТАЦІЯНАЗАД







ПРЕЗЕНТАЦІЯНАЗАД


Розглянь малюнки. Навіщо птахам потрібний простір 
навколо







ПРЕЗЕНТАЦІЯНАЗАД







ПРЕЗЕНТАЦІЯНАЗАД







ПРЕЗЕНТАЦІЯНАЗАД


Чи потребує людина особистого 
простору 


Людина також 
потребує особистого 


простору. Ми повинні 
поважати особистий 
простір живих істот.
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Інтерактивне наповнення
до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 3 КЛАС 


Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 
РОЗДІЛ 1. Я І МОЄ ОТОЧЕННЯ
Тема 1. Я і моя шкільна громада


ЯК ЗНАЙТИ ДРУЗІВ (с. 16-20)


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Корисні підказки 2. Який друг справжній? https://youtu.be/TAbmgJYI8pE


Корисні підказки. Дружба https://youtu.be/au6zMAyHHmc 


Корисні підказки 2. Коли вдома сварка https://youtu.be/Sv_90h_Hy0A


Корисні підказки 2. Битися чи не битися? https://youtu.be/J4kAWeNtKZ0


Корисні підказки. Якщо з тобою не дружать https://youtu.be/hR8wxkEcCnk 


Корисні підказки 2. Про симпатії та антипатії https://youtu.be/Khv3BjBbhxg


Корисні підказки. Дражнилки https://youtu.be/jAh26WJ9reI


Говоримо Українською. Коли можна сміятися над другом https://youtu.be/DnlsiOxAt1g 
Мудрі казки. Не треба ображати друзів https://youtu.be/_Q4qB1sLTew


Unimagined Friends (Невідомі друзі) https://youtu.be/YP6gTFs-VG4


Яким має бути справжній друг (подруга)? Мої друзі https://youtu.be/BjYn5J8FIrg


Казка про дружбу. Рюкзачок https://www.youtube.com/watch?v=xVPTaFzVwmg      
«Лебідь, рак та щука» (Леонід Глібов) https://www.youtube.com/watch?v=ba8lCJlPX8c


ВІДЕО:
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ДОБІРКА ЯСКРАВИХ МУЛЬТФІЛЬМІВ ПРО СПРАВЖНЮ ДРУЖБУ: 
Мультфільм «Лілі та сніговик» https://youtu.be/eFSOb8bVlUY 
Мультфільм «Кітбуль» https://youtu.be/AZS5cgybKcI


Мультфільм «Разом ми сила!» https://youtu.be/OE6ULHVNSNM 


Мультфільм «День, коли щастить» https://youtu.be/ZW9WaOpSgM8 


Мультфільм «Лама 3: Друзі» https://youtu.be/SkVqJ1SGeL0 


Мультфільм «Подарунок» https://youtu.be/3XA0bB79oGc


Мультфільм, який вчить не судити людину за зовнішнім виглядом 


https://youtu.be/6YSxJnqCr8I


Мультик про жорстокість шкільного булінгу https://youtu.be/YyDJafzuUK4


НУШ – методичні матеріали https://vseosvita.ua/library/nus


Посібник «Ранкові зустрічі» https://vseosvita.ua/library/posibnik-rankovi-zustrici- 11406.html 
Розвиток дитини. Генератор завдань https://childdevelop.com.ua/generator/


Розвиток дитини. Виховання дитини https://childdevelop.com.ua/articles/upbring/790/ 


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ:
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https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://www.youtube.com/watch?v=6dDs907uDlg&list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd&index=15 
https://www.youtube.com/watch?v=7pGnVGCLSsk&list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://www.youtube.com/watch?v=lCyFLC7SKbg&list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd&index=12 
https://www.youtube.com/watch?v=T7ofWPCl8-E
https://www.youtube.com/watch?v=RocWQDx_ROg


Вправа «Мені подобається в тобі…»
Починається зі слів: «Мені подобається в тобі…». Дитина говорить цю фразу всім учасникам гри, дітям і 
дорослим. Інші учасники також говорять компліменти всім іншим, намагаючись, щоб ці компліменти 
були різними. Після вправи бажано обговорити, що почували учасники, що несподіваного вони про себе 
довідалися, чи сподобалося їм говорити компліменти. Вправа допомагає дитині побачити свої позитивні 
сторони, відчути, що приймають і цінують інші діти.


ВПРАВИ ТА ІГРИ:


РУХАНКИ:


https://www.youtube.com/watch?v=KpCwtOJ_tRI – пісня «Про дружбу»
КАРАОКЕ:
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Гра «Сіамські близнюки»


Гра сприяє закріпленню гіперактивною дитиною вміння спілкуватися.
Запитайте в дитини, чи знає вона, хто такі сіамські близнюки. Якщо вона про це не чула, розкажіть їй, 


що дуже рідко, але все ж таки трапляється, що народжуються відразу не просто дві дитини, а діти, які 


зрослися між собою. Щоб уява дитини не намалювала жахливої картини на цю тему, поясніть, що 


сучасна медицина здатна їх розділити й вони живуть, як і всі інші. Але в давні часи лікарі ще не вміли 


робити такі операції. Тому сіамські близнюки жили все життя не тільки душа в душу, але й маючи 


майже спільне тіло. Дізнайтеся думку дитини, чи важко так жити. У яких ситуаціях їм потрібно було 


виявляти узгодженість у спільних діях?


Після того як емоційне ставлення до проблеми висловлене, переходьте до справи. Скажіть дитині, що 


напевно такі брати або сестри ставали просто геніями спілкування, адже щоб зробити хоч що-небудь, 


їм доводилося все узгоджувати й підлаштовуватися один під одного. Тому ви зараз пограєте в 


сіамських близнюків, щоб навчитися добре спілкуватися.


Візьміть тонкий шарф або хустку й зв'яжіть руки дітей, що стоять поруч один з одним обличчям до 


вас. Залиште вільними п'ястя рук, дітям вони знадобляться. Тепер розкажіть гравцям, що їм належить 


намалювати загальний малюнок на одному аркуші паперу. Малювати можна тільки тією рукою, яка 


прив'язана до партнера. Дайте дітям олівці або фломастери різного кольору, по одному у вільну руку. 


Тему малюнка задайте самі або попросіть вибрати дітям.
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Попередьте гравців, що журі (тобто ви або інші дорослі) буде оцінювати не тільки якість отриманої 


картини, але й сам процес: чи були суперечки й конфлікти між гравцями, чи однаково вони брали участь у 


роботі (що легко оцінити за кількістю на картинці кольору, яким малювала дитина), чи обговорювали 


діти сюжет малюнка, порядок малювання тощо.


Примітка. Після того як малюнок буде закінчений, обговоріть з художниками, чи важко їм було 


працювати та чи сподобалося їм створювати картину разом.


Гра «Опиши друга»


Розвиток уваги й уміння описувати те, що бачив, продовження знайомства.


Вправа виконується в парах (одночасно всіма учасниками).


Діти стоять спиною один до одного та по черзі описують зачіску, одяг й особу свого партнера. Потім 


опис порівнюється з оригіналом і робиться висновок про те, наскільки дитина була точна.


Гра «Знайди пару»


Розвиток сензитивності й співвіднесення тактильних образів.


Ведучий сидить на стільці в дальньому кутку кімнати в розслабленому стані із заплющеними очима. 


Одна людина з групи підходить до ведучого й протягує йому свою одну руку. Той уважно досліджує її. 


Щойно він вирішить, що досить добре запам'ятав руку, каже: «Усе». Тоді всі учасники групи 


одночасно простягають йому свої руки й ведучий намагається знайти серед багатьох рук саме ту, що 


йому хтось її подавав спочатку.
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Звичайно, виконуючи це завдання, діти торкають почергово рук товаришів, говорять «не та», 


відсувають руку, яка не відповідає сформованому тактильному образу.


Гра «Що змінилося?»


Розвиток уваги й спостережливості, необхідних для ефективного спілкування.


Кожна дитина по черзі стає ведучим. Ведучий виходить з кімнати. За цей час у групі  робиться  кілька 


змін в одязі, зачісці дітей, можна пересісти на інше місце (але не більше двох-трьох змін; усі зміни 


повинні бути видимими).


Завдання ведучого – правильно помітити зміни, що сталися.


Гра «Вияви увагу до іншого»


Діти стають у коло й по черзі говорять що-небудь позитивне одному з учасників гри. Знаками поваги 


можуть відзначатися особистісні якості, зовнішність, уміння, манера поводження і т. ін. У відповідь 


дитина говорить: «Спасибі, я теж думаю, що я…» (повторює сказане йому, а потім підкріплює сказане 


ще однією похвалою на свою адресу: «А ще я думаю, що я…»).


Гра вчить дітей висловлювати своє позитивне ставлення до інших людей, учить робити й приймати 


знаки поваги.
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Їжачок дивився на Ведмедика тихими очима й мовчав.


– Ну що ти мовчиш?


– Я вірю, – сказав Їжачок».
(с) Сергій Козлов, «Їжачок у тумані».


Мабуть, у будь-якої людини бувають періоди, коли все йде не так, як хочеться. У такі моменти 


здається, що тобі ніхто не допоможе, ти абсолютно самотній у цьому світі, усі байдужі до твоїх 


проблем і ти сам нікому не потрібен. Але в якому б розпачі ми не знаходилися, інколи лише кілька 


слів можуть виявитися рятівними, якщо ці слова вимовить людина, якій ти насправді небайдужий.


Як чудово, що в житті є такі особливі люди – друзі. І, звичайно ж, почитайте короткі та зворушливі 


історії про справжню дружбу, які ми сьогодні зібрали для вас.


 Дівчинка, яка живе в нашому будинку, захворіла на рак. Їй довелося пройти курс хімієтерапії,


після чого вона втратила волосся. Коли її виписали й привезли додому, вона не хотіла виходити на 


вулицю, бо думала, що всі будуть над нею сміятися. Через кілька днів у її квартирі пролунав 


дзвінок. Вона відчинила двері й побачила на порозі всіх своїх товаришів з нашого двору з 


поголеними головами. Четверо з них були дівчата.


«– Я обов'язково, ти чуєш? Я обов'язково, – сказав Ведмедик.
Їжачок кивнув


– Я обов'язково прийду до тебе, що б не трапилося. Я буду біля тебе завжди.


ТЕКСТИ:


6 зворушливих коротких історій про справжню дружбу
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 Усі добре знають відомого футболіста Кріштіану Роналдо. Насправді, він і його друг Альберт


Фантрау – ще й найяскравіший приклад самопожертви друзів. Колись у молодіжну команду, в якій 
грали хлопці, приїхали люди зі Спортингу й сказали, що до академії візьмуть того, хто заб'є найбільшу 
кількість голів за матч. Обидва друга забили по одному голу, а вирішальний третій Альберт віддав 
Кріштіану, просто сказавши: «Ти кращий за мене». Зараз Альберт не грає у футбол – його кар'єра 
скінчилася, але в нього розкішний будинок і машина – подарунки від Кріштіану.


 Я навчаю людей мови жестів і сьогодні до мене на заняття прийшла жінка, якій видалили
гортань. Разом з нею на урок прийшли її чоловік, четверо дітей, батьки, сестра, брат і 12 близьких 
друзів. Вони всі вирішили навчитися мови жестів, щоб мати можливість і надалі спілкуватися з 
дорогою для них людиною.


 «I'll Push You» – «Я буду тебе штовхати» – так відповів Патрік на прохання свого друга. Патрік
Грей і Джастін Скізук – найкращі друзі з самого дитинства. Хвороба, яка посадила Джастіна до 
інвалідного крісла, – не відбила у нього бажання подорожувати й жити повним життям. Коли він 
побачив документальний фільм про Шлях Святого Якова в Іспанії, то відчув, що повинен його пройти. 
Під час всього шляху довжиною 800 кілометрів його друг штовхав і тягнув коляску Джастіна – разом 
вони подолали все. Зараз у планах друзів подорож до Африки й підводне плавання – давня мрія 
Джастіна.


 Сьогодні, нарешті, я подолав свою гординю, і зателефонував своєму найкращому другові, з 


яким не розмовляв понад рік. Він підтримував мене в найважчих життєвих ситуаціях, але рік тому, 


коли в мене була депресія, я був занадто егоїстичний, щоб допомогти другові в його проблемах. Я був 


упевнений, що він більше ніколи зі мною спілкуватиметься, проте хотів просто вибачитися. Але не 


встиг я сказати й слова, як у слухавці пролунав голос: «Ну що, друже, давно не бачилися, заїхати
за тобою?»
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 Сьогодні моя дружина пішла з життя після довгої і болісної боротьби з хворобою. Мій


найкращий друг, який живе за п'ять тисяч кілометрів від мене, зателефонував висловити свої 


співчуття. Він запитав мене: «Що б ти сказав, якби я заскочив до тебе на хвилинку просто обійняти 


тебе?». «Я б посміхнувся», – відповів я. Через секунду пролунав дзвінок у двері.
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Жили-були дід та баба. Усе життя прожили дружно, а до старості накопичилося в них 
багато претензій один до одного, стали вони кожен день сперечатися на рівному місці. Він їй 
слово – вона два, він їй п'ять – вона десять. Такий холодок протягав між ними, що хоч з дому 
тікай.


Одного разу сусідка почула їхню лайку й каже:


– Люба моя, чи не набридло тобі лаятись зі своїм старим? Сходи-но ти до знахарки, що на
околиці села живе, вона тобі на водичку нашепче, може допоможе, і дружно житимете собі далі.


«Заговорена водиця»:
історія про те, як назавжди позбутися нескінченних сварок та суперечок
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«А чого б і не сходити», – подумала стара.


Прийшла до знахарки, поскаржилася, що з чоловіком у них одні сварки та суперечки, і сил уже 


немає з ним разом жити. Попросила допомоги.


Та миттю все зрозуміла, побігла в будинок і винесла відерце води, нашептала щось на водичку, 


відлила в банку й віддала гості. Та й каже:


– Коли почнеться сварка, ти сьорбни водички цієї, але в жодному разі не ковтай. Тримай у роті, поки


твій благовірний не вгамується. Тоді все гаразд буде!


Узяла баба банку із «заговореною» водою і пішла додому. Щойно переступила поріг, умить 


старий нарікати почав:


– А ти, стара, куди поділася, корову ж бо давно вже доїти треба, а ти все по гостях ходиш!


Сьорбнула баба водиці чарівної і тримає в роті, як знахарка веліла. Старий чує, що баба йому 


нічого не відповідає, та й ущух відразу.


Пораділа бабуся: «А й правда водичка чарівна!»


Прибрала посудину в шафу, а сама пішла корову доїти, аж тут оступилася й загриміла залізними 


відрами на весь двір.


Почув це старий:


– Ой, незграбо, зовсім не дивишся під ноги, про що тільки голова твоя сива думає…


Хотіла було стара йому відповісти, як згадала наказ знахарки не відповідати на лайку, а лише 


водицю чарівну в роті потримати. Набрала вона повний рот води й чекає, що буде.







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


А дід чує, що баба ні словечка йому супротивного не каже, здивувався так, та й замовк.


Відтоді зажили вони, як у молодості. Тільки дід шуміти починає, баба «заговорену» водицю в рот 


– і немає скандалу! Не інакше, як диво!


Найкраща притча про справжню дружбу


У мудреця запитали:


– Скільки видів дружби існує?


– Чотири, – відповів він.


– Є друзі, як їжа: кожен день ти маєш потребу в них. Є друзі, як ліки: шукаєш їх, коли тобі погано. Є


друзі, як хвороба: вони самі шукають тебе. Але є такі друзі, як повітря: їх не видно, але вони завжди з 


тобою.


Казочка про дружбу


Кожного ранку борсучок Єгор робить зарядку. Раз-два лапками, три-чотири хвостиком…  Після неї 


він іде збирати росу й чаювати із Сонечком.


Та якось одного дня борсучок зник. Сонечко розгублено ходило лугом і чекало на друга.


Єгор  не прийшов. 


– Що трапилося? – почало хвилюватися світило.


Квіточки, яких теж здивувала відсутність борсучка, запропонували:


– Треба з'ясувати причину. Попросімо мишку збігати до Єгора.
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Сіренька голівкою на знак згоди кивнула, хвостиком махнула й побігла до нірки борсучка. 
– Тук, тук, тук, – постукала у дверцята. –  Є хто вдома?


– Проходьте, – почулося зсередини.


Мишка дверцята відчинила й забігла в хатинку. Там у ліжечку лежав борсучок.


– Тебе всі шукають, – пропищала мишка.


Єгор сумно зітхнув:


– Нездужаю я. Ніжка болить.


Сіренька ніжку оглянула, носиком замислено повертіла й сказала:


– Я незабаром повернуся. Чекай на мене.


Єгор усміхнувся: «Не забули про мене друзі».


Мишка побігла до квіточок і розповіла про хворобу борсучка. Тут якраз і Сонечко підійшло. 


Вислухавши сіреньку, світило дістало промінчика:


– Візьми. Він усі хвороби зцілює.


– А що з ним робити? – запитала мишка.


– Поклади поряд з хворою ніжкою, – порадило Сонечко.


– Гаразд, – кивнула сіренька й швиденько побігла до нірки хворого.


Незабаром усі побачили Єгора. Він щасливо усміхався.


– Я знову здоровий! – вигукнув борсучок.


– Ура-а! – заплескали пелюсточками квіточки.
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– Ура-а, – щасливо усміхнулося Сонечко.


Усі раділи й веселилися. Друзі знову були разом!


Наталя Гуркіна


6 правил, як вирішити конфлікт 
Прочитайте правила та створіть плакат « Як вирішити конфлікт».


1. Прийміть факт наявності конфлікту


Коли виникає суперечка, не уникайте її та не вдавайте, що нічого не сталося. Згодом напруга буде 


наростати, а конфлікт тільки посилиться. Розберіться з проблемами якнайшвидше, перш ніж вони 


переростуть у ворожнечу та стануть частиною робочої атмосфери.


2. Обговоріть ситуацію


Зберіться на зустріч, де кожен може висловитись і бути почутим іншою стороною. Слідкуйте за 


тим, щоб уся увага не перейшла до когось одного. Якщо учасників конфлікту кілька, вони всі 


обов'язково мають отримати право пояснити свою позицію.


Під час такого спілкування не варто шукати винних або виявляти агресію, найперше потрібно 


зосередитись на проблемі, а не на особистостях.


3. Уважно всіх вислухайте


Важливо приділити всю свою увагу оратору. Не перебивайте іншу людину, поки не настане час 


ставити питання. Переконайтеся, що зрозуміли, що хотів сказати співрозмовник. 
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Перефразуйте й повторіть сказані слова, щоб не залишилося сумнівів і недомовок. Можна 


використовувати фрази на кшталт «Дозвольте мені переконатися, що я вас правильно розумію. Ви 


засмучені через …, тому що …».


Не бійтеся уточнювати те, що не до кінця зрозуміло, й просити переформулювати  або проговорити 


думку ще раз. Не дозволяйте емоціям відвернути вашу увагу.
4. Знайдіть точки згоди


У суперечці акцент завжди робиться на розбіжностях, але вихід з неї можливий лише тоді, коли ви 


знайдете щось спільне. Укажіть співрозмовникам на те, у чому у вас сходяться думки, спробуйте побачити 
ситуацію очима іншої людини. Така поведінка продемонструє вашу готовність шукати спільну мову й 
будувати довірливе спілкування.


5. Будьте неупереджені


Якщо ви не учасник конфлікту, то маєте стати посередником. Буде складно не пристати до жодної зі 


сторін, але ви повинні пам'ятати, що ваше завдання — допомогти вирішити внутрішні проблеми.


Швидше за все, вам доведеться керувати розмовою, особливо якщо розбіжність поглядів перебуває в 


піковій стадії. Щоб не дати учасникам конфлікту заглибитися в емоції і власні образи, потрібно буде 


уважно стежити за темою і повертати її в потрібне русло. 


6. Вирішіть проблему швидко й остаточно


 Будь-який конфлікт має бути повністю закритий чітким рішенням. Сторони мають щиро, а не формально 
перепросити одна одну й дійсно одна одній вибачити. Слід переконатися, що розбіжності зведені нанівець і 
більше це питання не виникатиме. Невирішені конфліктні ситуації обов'язково призводять до наростання
 невдоволення і гальмують розвиток, тому яким би важким не здавався процес їхнього вирішення, 
  необхідно позбутися їх у зародку.
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Приклади проблемних ситуацій


1. Мама дала гроші на морозиво і сказала швидко йти до магазину, ніде незупиняючись. 
Якщо зупинитися, то можна залишитися без морозива. По дорозі трапляються випадки: 
хлопчик б'є кішку, руйнує мурашник, тоне жук. 
Що ти робитимеш?


2. Одного разу Андрійко з мамою і татом прийшли до річки. Близенько біля берега плавало 
багато дрібних рибок.
– Дайте мені баночку, я наловлю рибок, – попросив Андрійко батьків. 
– Не можна їх ловити, – сказав батько і пояснив чому. 
Чому?


3. Микола з Тарасом гралися на майданчику, аж раптом побачили, як на квітку сіла велика 
голуба бабка.
– Давай упіймаємо її, запропонував Тарас – покажем всім яка вона красива!
– Не можна її ловити, – відповів Микола. 
Хто з хлопчиків мав рацію?


4. Була рання осінь. Якось у класну кімнату залетіла маленька комаха з прозорими 
зеленкуватими крильцями й золотими очками.
– Це золотоочка, впізнали діти. Вона корисна комаха.
– А чому вона залетіла до кімнати і як нам треба вчинити? – запитала вчителька/вчитель. 
Як міркували діти?
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5. У неділю Катруся з мамою вирушила на прогулянку до лісу. Там було дуже гарно: на 
галявинах цвіли квіти, співали пташки. Дівчинка побачила великий красивий дзвіночок, 
гукнувши маму сказала: «Поглянь, яка гарна квітка! Я зірву її». Та й побігла туди.
– Не чіпай дзвіночка, не рви його! – сказала навздогін мама. 
Чому мама не дозволила Катрусі зірвати квітку?


Мирилки для вирішення конфлікту


***
Озирнися навкруги: 
Дружать в річки береги, 
Вітерець голубить квіти, 
Бавляться довкола діти.
Годі сердитись!
Покладемо сварці край. 
Бачиш – іграшки сумують, 
Навіть фарби не малюють... 
Помиримося швиденько, 
Буде знову веселенько.


* * * 
Битися – не билися,
Трохи посварилися,
Потім посміялися, 
Друзями зосталися. 
* * * 
Дві подружечки зажурилися, 
Дві подружечки посварилися. 
Тобі яблучко, мені грушечка –
Не сварімося, моя душечка. 
Тобі яблучко, мені зернятко –
Не сварімося, моє серденько.


***
Грались, грались, розважались, 
Веселились і сміялись. 
Потім раптом посварились, 
Сіли, стихли, зажурились. 
Годі, годі сумувати!
Соромно ворогувати!
Не злостуй і схаменись,
Та до мене посміхнись.
Дам тобі назустріч руку. 
Проженемо сварку-муку. 
Настрій радісний, веселий 
Хай панує у оселі.


З народної творчості
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 Варвара Гринько


***
Мирилка летіла,


На плече сіла, 
Сказала тихенько:


– Миріться швиденько!


***
Ти – не ворог, я – не ворог. 
Нам сваритись просто сором. 
Помирились, помирились, 
Щоб ніколи не сварились.


***
Ти не плач, не плач, не плач 
І скоріш мені пробач,


І на мене ти не сердься, 
Бо у тебе добре серце. 
Будемо завжди дружити 
І ніколи не сваритись!


Про друга


Твій друг тобі віддасть усе: 


і свій квиток на карусель, 


і цвях, і ґудзик, і літак, 


та не за щось – а просто так.


І збільшувальне скельце, 
найкраще у дворі, 
твій друг зі щирим серцем 
тобі віддасть – бери! 
І ти нічого не жалій – 
ніколи і нітрохи! 
І навіть м'яч футбольний свій 
віддай, як друг попросить. 
І посміхнеться друг тобі – 
аж схочеться співати. 
І ти подумаєш тоді: 
«Як гарно – дарувати!..»  


Анатолій Костецький
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Про дружбу


Помирились Сонце з Хмарою, 


І тепер танцюють парою. 


Ллється дощ, і Сонце світить, 


Усміхаються їм діти. 


Райдуга місток зробила — 


Сонце з Хмарою здружила. 
Хай беруть з них приклад діти. 
Треба дітям всім дружити. 


Друзі


Сумно хом´яку самому 
ягідки збирати. 
Може, запросити гнома, 
хай виходить з хати? 
Будуть сонячної днини 
друзі серед лісу 
класти ягідки малини 
в кошики з меліси.


Олена Гапонюк Юлія Смаль
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ПЛАКАТ́И
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА УРОКУ


Предмет


Клас


Базовий підручник (назва, 
автор)


Тема уроку


Тип уроку


Мета уроку відповідно до 
очікуваних результатів


Я досліджую світ


3


«Я досліджую світ», підручник для 3 класу (1 
частина) (авт. Гільберг Т. Г., Тарнавська С. С., 
Грубіян Л. В., Павич Н. М.) – 2020 р.


«Як знайти друзів»


Комбінований


Уважно слухає репліки співрозмовника, уточнює 
почуте в діалозі з огляду на ситуацію спілкування [3 
МОВ 1.1]; усвідомлює свою належність до українського 
суспільства, необхідність толерантних взаємин між 
людьми [3 ГІО 7.1];
називає риси характеру, які сприяють і які заважають 
досягненню успіху в житті, спілкуванню з іншими [3 
ГІО 8.2];
розуміє переваги доброго ставлення до інших на 
прикладах вияву таких якостей: чесність, 
доброзичливість, щедрість, працьовитість, 


1


4


ЯК ЗНАЙТИ ДРУЗІВ
Варіант 1 


2


3


5


6
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Завдання


ввічливість на противагу хитрощам, байдужості, 


жадібності, лінощам, безкультурності [3 СЗО 1.4]; 
виявляє пізнавальну діяльність на уроках [3 СЗО 4.1]; 
співпрацює і взаємодіє з іншими у різних ситуаціях.


Мовно-літературна, мистецька, технологічна, 
соціальна та здоров'язбережувальна галузь.


7


НАЗАД


1. Розкрити поняття «дружби», «товаришування»;
розповісти дітям, яким повинен бути справжній друг і як 
знаходити друзів; діти мають зрозуміти, які якості 
сприяють зміцненню дружби, а які ні, та правила 
товаришування.
2. Вдосконалювати навички роботи самостійно та в
групах.


Міжпредметні зв'язки


«Людина», «Людина серед людей»Змістові лінії, які будуть 
реалізовуватися


9


громадянські та соціальні: усвідомлення рівних прав і 
можливостей співпраці з іншими особами для 
досягнення спільної мети; повага до прав інших осіб, 
уміння діяти в конфліктних ситуаціях; навчання 
упродовж життя: визначення власних навчальних 
цілей та способів їх досягнення; уміння працювати 
самостійно й у групі.


Ключові компетентності


8


10
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Види використаних ІКТ, 
інтернет-ресурси (вказати 
джерела)


Аудіозаписи «Казка про дружбу», «Лебідь, щука й рак».11


НАЗАД


Матеріали й обладнання Картки з буквами «Д», «Р», «У», «Г», кольорові квіти з 
паперу, ватмани, маркери, кольорові олівці, віник.


СТРУКТУРА Й ХІД УРОКУ


Етап уроку№ Діяльність учителя Діяльність учнів
Очікувані


       результати


Актуалізація 
знань учнів
Пригадати…


Бесіда


Гра «Криголам»


– Яку тему ми
вивчали на 
попередньому 
уроці?
– Що корисного ви
взяли для себе з 
теми, яку ми 
вивчали?
– Хто такий друг у
вашому розумінні?


Учитель відкриває 
по черзі кожну 
букву слова «ДРУГ»


Діти беруть активну 
участь в обговорені 
запитань та 
відповідають на них.


Учні дають собі 
характеристику 
відповідно до кожної 
букви (д – дружелюбний, 
добрий…)


Уважно слухає 
репліки 
співрозмовника, 
уточнює почуте в 
діалозі з огляду 
на ситуацію 
спілкування [3 
МОВ 1.1];


1


12







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


2 Вивчення нового 
матеріалу


– Як можуть
скластися стосунки 
між людьми, коли 
їхні інтереси не 
збігаються? 
– Як треба діяти в
таких ситуаціях?


– Уявіть ситуацію
і дайте відповіді 
на запитання в 
підручнику.


– Чи доводилося вам
колись опинятися у 
подібній конфліктній 
ситуації? 
Як ви її вирішили?


 усвідомлює свою 
належність до 
українського 
суспільства; 
необхідність 
толерантних 
взаємин між 
людьми [3 ГІО 
7.1];


називає риси 
характеру, які 
сприяють і які 
заважають 
досягненню 
успіху в житті, 
спілкуванню з 
іншими [3 ГІО 
8.2];


Асоціативний 
кущ до слова 
ДРУГ


– З чим у вас
асоціюється слово 
друг?


Діти по черзі говорять 
слова, вчитель(-ка) 
записує на дошці.


Слухання «Казки про 
дружбу» та обговорення.


Робота з підручником:
1. Уявлення ситуації та
продовження тексту 
(с. 16).
2. Читання та
обговорення тексту 
(с. 17)
3. Обговорення
конфліктної ситуації та 
знайдення вирішення. 
(с. 18)


Фізкультхвилинка
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– Поясніть, чому
людям необхідно 
взаємодіяти?
– Що є спільного в
правилах поведінки 
та у правилах 
дружби? Чи можна 
дружбу виміряти 
грошима? Чи 
важливо мати 
друзів? Скільки 
може бути друзів в 
однієї людини?
– Як ви розумієте
вислів «Один за 
всіх, і всі за 
одного»?
– Що хотіли зробити
лебідь, щука й рак? 
– Чи трапляються
подібні ситуації у 
нашому класі?
– Як можна
вирішувати такі 
ситуації?


5.Дослідження: сила
дружби на прикладі 
віника. 


6. Робота в групах:
обговорення правил 
нашої школи. Додати 
власні пропозиції 
(записати у зошит).


7. Прослуховування
байки Л. Глібова 
«Лебідь, рак та щука»


розуміє переваги 
доброго ставлення 
до інших на 
прикладах вияву 
таких якостей: 
чесність, 
доброзичливість, 
щедрість, 
працьовитість, 
ввічливість на 
противагу 
хитрощам, 
байдужості, 
жадібності, 
лінощам, 
безкультурності [3 
СЗО 1.4]; 


виявляє 
пізнавальну 
діяльність на 
уроках [3 СЗО 4.1];


4. Вправа-гра «Займи
позицію».


– З двох варіантів
оберіть той, що 
стосується вас.
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– У вас є можливість
створити емблему 
дружнього класу.


8. Робота у команді (три
групи). Кожна група створює 
свою емблему, після чого 
презентує її всьому класу.


– Ось наш урок добіг до
кінця, ви, мабуть, трішки 
стомилися, тому я бажаю, 
щоб незалежно від 
вашого настрою у нашому 
класі завжди розквітали 
«квіти дружби».
На столах лежать квіти, 
напишіть на їхніх 
пелюстках якості, які 
допомагають дружити. Ці 
квіти дружби будуть 
цвісти усе ваше життя.


– Які враження від уроку?
– Що вдалося вам
найкраще? 
– Оцініть свою роботу на
уроці.


Учні, отримавши квіти, 


пишуть на них якості, які 


допомагають дружити. 


Квіти залишають у себе. 
Відповідають на запитання 
вчителя та оцінюють свою 
роботу.


Рефлексія


Гра 


«Квітка 


дружби»


3


співпрацює і взаємодіє з 
іншими в різних ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3], 
[3 ГІО 8.1].
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Домашнє 


завдання


Підготуйте невелике 
повідомлення чи замітку 
для шкільної газети «Мій 
клас – дружна 
спільнота».


Я досліджую світ


3


«Я досліджую світ», підручник для 3 класу (1 частина), 
(Гільберг Т., Тарнавська С., Грубіян Л., Павич Н.) – 2020 р.


Формування предметних та ключових 
компетентностей


Предмет


Клас


Базовий підручник (назва, автор)


Тема уроку


Тип уроку


Мета уроку відповідно до очікуваних 
результатів 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


4


ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА УРОКУ


Урок формування навичок та вмінь 


Як знайти друзів


Варіант 2 
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1. Глибше подати поняття «дружба».
2. Допомогти дітям з'ясувати критерії справжньої дружби.
3. Учити учнів аналізувати інформацію, виділяти головне,
застосовувати на практиці.
4. Формулювати, висловлювати, доводити свою думку.
5. Формувати навички співробітництва в групі, команді,
уміння адаптуватися, виконувати різні функції у групі.
6. Підтримувати гармонійні стосунки з оточенням.
7. Розв'язувати проблеми, що виникають у різних
життєвих ситуаціях.
8. Намагатися створити в класі дружнє середовище –
простір, де цінують дружбу й друзів.
9. Сприяти усвідомленню в дітей цінності дружніх
стосунків та їхньої важливості в житті.


Завдання


Міжпредметні зв'язки


Змістові лінії, які будуть 
реалізовуватися


9 «Людина», «Людина серед людей» 


Ключові компетентності Уміння вчитися, соціальна, комунікативна.


7


8


10
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див. «Додаткові матеріали»Види використаних ІКТ, 


інтернет-ресурси (зазначити 


джерела)


11


12 Мікрофон, дзвоник, окуляри, три написи для 


технології «Обери позицію»; матеріали для гри 


«Сіамські близнюки»; картки для роботи в групах, 


підручники, зошити, кольорові олівці, ілюстрації 


домашніх тварин; збірник-посібник «Ранкові зустрічі 


(1 семестр)»; Щоденник вражень.


Матеріали й обладнання


СТРУКТУРА Й ХІД УРОКУ


Актуалізація 
знань учнів


Пригадати…


1 Розповідь 
вчителя.


Складання 
асоціативного куща; 
Розповідь про своїх 
однокласників.


Уважно вислуховує думку 
співрозмовника, висловлює свій 
погляд, шануючи гідність інших; 
доброзичливо спілкується з 
іншими в спільній діяльності.


Етап уроку Діяльність 
учителя


Діяльність учнів Очікувані  результати№
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Вирішення 
проблемного 
питання;
перегляд відео; 
пояснення 
виконання вправ; 
робота з 
підручником;
продовження 
бесіди.


Вивчення 
нового 
матеріалу


2 Вирішення 
проблемного питання; 
перегляд відео;
виконання вправ;
робота з підручником.


Об'єднується з іншими дітьми в 


групу для навчання та гри; робить 


власні висновки.


Рефлексія3 Підсумкова 
бесіда;
підбиття 
підсумків уроку.


Виконання вправи 


«Мікрофон»;
Записи в Щоденник 
вражень.


Правильно записує слова; записує 
тексти з 3-4  коротких речень.


Домашнє 
завдання 


4 – – –
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 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА УРОКУ


Предмет


Клас


Базовий підручник (назва, автор)


Тема уроку


Тип уроку


Мета уроку відповідно 
до очікуваних результатів 


Завдання


Я досліджую світ


3


«Я досліджую світ», підручник для 3 класу 
(1 частина) (авт. Гільберг Т., Тарнавська С., 
Грубіян Л., Павич Н.) – 2020 р.


Як знайти друзів


Урок засвоєння нових знань


Формування ключових та предметних 
компетентностей


1. Створити у класі дружнє середовище – простір,
де цінують дружбу й друзів. 


2. Вчити дітей адекватно оцінювати  різні життєві
ситуації, аналізувати їх і знаходити самостійно 
шляхи виходу з них.


3. Вміти розрізняти поняття «друг»,


«товариш», «компроміс».


4. Допомогти дітям з'ясувати критерії


справжньої дружби.


1


2


3


4


5


6


7


Варіант 3
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5. Сприяти усвідомленню у дітей цінності дружніх
стосунків та їхньої важливості в житті.


6. Розвивати в учнів загальнолюдські чесноти,
прищепити їм повагу до людських цінностей.


7. Сприяти розвитку критичного ставлення до себе й
своїх особистих якостей, навчити терпимості й 
коректності в спілкуванні з однокласниками.
8. Виховувати товариськість, бажання завжди жити в
мирі й злагоді, уникати конфліктів.


Українська мова, літературне читання.


«Людина серед людей», «Людина в суспільстві»


Спілкування державною мовою, уміння 
навчатися упродовж життя, інформаційно-
цифрова, природнича й технологічна


 див. Додаткові матеріали


Сердечко, малюнки друзів, ноутбук, головоломки, 
текст казки «Казочка про дружбу», оберемок з 
тоненьких дерев'яних прутиків, зв'язаних докупи, 
зображення казкових героїв.


Міжпредметні зв'язки


Змістові лінії, які будуть реалізовуватися


Ключові компетентності


Види використаних ІКТ, Інтернет-


ресурси (вказати джерела)


Матеріали й обладнання


11


8


9


10


12
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СТРУКТУРА Й ХІД УРОКУ 


Актуалізація 
знань учнів


Пригадати…


1 Проведення 
ранкової зустрічі;
вправа 
«Незакінчені 
речення про 
друга»;
гра «Дружні 
лабіринти».


Виконання ранкової 


зустрічі;


виконання вправи 


«Незакінчені речення 


про друга»;


виконання гри 


«Дружні лабіринти».


З увагою сприймає усні репліки 
учителя й однокласників і реагує на 
усну інформацію у діалозі; вживає 
ввічливі слова; встановлює дружні 
стосунки з дітьми своєї та 
протилежної статі; висловлює свої 
думки й почуття; розвиває навички 
письма.


Етап уроку Діяльність 
учителя


Діяльність учнів Очікувані  результати№


- Сприймає монологічне 
висловлення;
- розрізняє дружні стосунки;
- ділиться своїми почуттями та 
емоціями від прослуханого 
висловлення;
- відповідає на запитання.


Слухання «Казочки 
про дружбу»; бесіда з 
учителем(-лькою); 
виконання вправи 
«Крісло автора»; 
робота з підручником 
та зошитом.


Читання «Казочки 
про дружбу»;
бесіда з учнями; 
проведення 
вправи «Крісло 
автора» для 
обговорення 
змісту почутого;


Вивчення 
нового 
матеріалу


2







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


Рефлексія3 Записування друзів у 
«Щоденник вражень»; 
виконання вправи 
«Мій друг»;
проведення 
дослідження «Сила 
дружби»;
обговорення з 
учителем.


Створює невеликі висловлення на 
тему, яка його/її хвилює; 
використовує зібрані (наявні) дані 
для спілкування щодо 
досліджуваної проблеми; 
уживає відповідну до ситуації 
спілкування, лексику й несловесні 
засоби;
розмірковує, якими рисами 
характеру має володіти друг; 
проводить прості спостереження; 
пояснює, чому люди перебувають 
разом, взаємодіють.
Вступає в діалог, підтримує й 
ініціює діалог на теми, які 
викликають зацікавлення. 
Встановлює дружні стосунки з 
дітьми своєї та протидежної 
статі.


Опрацювання 
матеріалу в 
підручнику.


Запис у 
«Щоденнику 
вражень»;
вправа «Мій 
друг»;
дослідження 
«Сила дружби»; 
обговорення з 
учнями теми 
«Чи може 
казковий герой  
бути другом?»


Домашнє 
завдання


4


робота з 
підручником та 
зошитом.





		back_frends: 








ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
ЗА ТИПОВОЮ ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ, РОЗРОБЛЕНОЮ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ О. Я. САВЧЕНКО


до підручника «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 3 КЛАС. 1 ЧАСТИНА 
 (автори:  Гільберг Тетяна, Тарнавська Світлана, Грубіян Лариса, Павич Ніна) видавництво ГЕНЕЗА, 


2020 (3 клас – 175 години на рік, з них на І семестр – 80 годин / 5 годин на тиждень)


ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС 
64 год на семестр +16 год (РЕЗЕРВ1)/ 
5 год на тиждень


Природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров'язбережувальна  


Технологічна галузь


Інформатична галузь


ВАРІАНТ 1. Заняття з інформатики проводить вчитель/-ка.


ВАРІАНТ 2. Заняття з інформатики проводить учитель/-ка інформатики. (Звертайтеся до Методичних 
рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти в 2019/2020 
навчальному році. Лист МОН України від 01.07.2019 № 1/11-5966). 


Природнича, соціальна й здоров'язбережувальна, громадянська та 
історична галузі 


Технологічна галузь


Інформатична галузь


Для  реалізації ВАРІАНТУ 2 необхідно виокремити теми інформатичної галузі із загального переліку тем. 


Для формування та розвитку КОРів технологічної галузі обох варіантів пропонуємо використовувати як окремі уроки з 
технологій, так і етапи інтегрованого уроку.


ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС 
64 год на семестр +16 год (РЕЗЕРВ1)/ 
5 год на тиждень


За окремим КТП  в інтегрованому курсі
13 год на семестр + 3 год (РЕЗЕРВ1)/


1 год на тиждень


НАЗАД







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


Очікувані результати  навчання з  індексами ТОП


Учень / учениця:
Навчальна діяльність


Тема/
(стр. за підручн.) 
год (РЕЗЕРВ1)/
5 год. на тиждень


№ № 
уроку2


Знає, що спільного та чим відрізняється людина від інших 
живих істот (мислення, мова, праця, спілкування і 
взаємодія з іншими людьми) [3 ГІО 2.2];
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних  ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3], [3 ГІО 8.1];
співпрацює і взаємодіє з іншими в збереженні традицій 
школи [3 ГІО 7.1];
виявляє інтерес до пізнання і збереження традицій школи 
[3 ГІО 7.1];
пояснює, як суспільні групи (дитячий колектив) впливають 
на розвиток людини [3 СЗО 4.3], [3 СЗО 4.7];
називає правила поведінки в школі [3 СЗО 2.3], [3 ГІО 8.1],  
[3 ГІО 8.2];
підтримує порядок на робочому місці [3 СЗО 1.1]; 
пропонує вирішення посильних проблем школи [3 СЗО 
2.1], [3 ГІО 8.1];
дотримується правил шкільного розпорядку; правил 
поведінки під час шкільних і громадських заходів [3 ГІО 
2.3];
розпізнає риси характеру й дає їм оцінку [3 ГІО 6.1]; 
пояснює, як досягнення мети залежить від наполегливості 
й старанності [3 ГІО 7.2];
володіє навичками поводження в урочистих ситуаціях [3 
СЗО 3.3];
описує поведінку тварин на основі власних спостережень 
та інформації, отриманої з додаткових джерел [3 ПРО 1.4], 
[3 ПРО 1.5], [3 ПРО 1.6], [3 ПРО 2.1];


РОЗДІЛ 1. Я І МОЄ ОТОЧЕННЯ (30 год)
І семестр (16 тижнів, 80  год))


ТЕМА 1. Я і моя шкільна громада (15 год)


РАЗОМ МИ 
СИЛЬНІШІ 
(с. 4-8)


Практичний блок 
(спостереження, дослідження, 
вправляння).


● Тренування уваги, пам'яті
(прийоми, алгоритми,
вправи).


● Моделювання способів
поведінки чуйного
ставлення до однолітків,
однокласників.


Практичні роботи 
● Виконання мініпроєкту


«Моя школа».
● Обговорення правил


поведінки, встановлених у 
класі, школі, місцевій 
громаді.


● Моделювання
(інсценізація) поведінки в 
громадських місцях (з 
опорою на ситуації 
реального життя).


1-2


НАЗАД







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


«Куточка 
іменинників»


Практичний блок 
(спостереження, дослідження, 
вправляння).


● Тренування уваги, пам'яті
(прийоми, алгоритми,
вправи).


● Моделювання способів
вирішення проблемних
ситуацій (з опорою на
літературні твори, ситуації
реального життя).


● Розв'язання
прогностичних задач «що
буде, якщо … ».


Практичні роботи 
● Обговорення правил


поведінки, встановлених у 
класі, школі, місцевій 
громаді.


3 ВИГОТОВЛЕННЯ 
З ПАПЕРУ 


працює з інструментами й пристосуваннями, дотримуючись 
безпечних прийомів і норм санітарії [3 ТЕО 2.1; 4.3];
організовує робоче місце [3 ТЕО 4.2];
виготовляє поетапно виріб за інструкцією з визначеною 
послідовністю самостійно або спільно з індивідуальним  
розподілом частин роботи [3 ТЕО 2.2];
досліджує проблеми та потреби в створенні виробів [3 
ТЕО 1.1; 4.1 ];
вибирає об'єкт проєктування і виготовлення із низки 
запропонованих або власних ідей [3 ТЕО 1.1];
обговорює корисність, естетичність та якість 
індивідуально або спільно створених виробів [3 ТЕО 1.5];
презентує результати власної або спільної проєктно 
технологічної діяльності [3 ТЕО 1.5].


4 Знає, що спільного та чим відрізняється людина від інших 
живих істот (спілкування і взаємодія з іншими людьми) [3 
ГІО 2.2];
усвідомлює необхідність толерантних взаємин між 
людьми [3 ГІО 7.1];
розповідає про себе, свої захоплення; 
розпізнає риси характеру і дає їм оцінку [3 ГІО 6.1]; 
називає риси характеру, які сприяють і які заважають 
досягненню успіху в житті, спілкуванню з іншими [3 ГІО 
8.2];
пояснює, як досягнення мети залежить від наполегливості 
й старанності [3 ГІО 7.2];
виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 4.1];
розуміє переваги доброго ставлення до інших на 
прикладах вияву таких якостей: чесність, доброзичливість, 
подільчивість, працьовитість, ввічливість на противагу 
хитрощам, байдужості, жадібності, лінощам, 
безкультурності [3 СЗО 1.4];


ЯК ЛЮДИ 
ВЗАЄМОДІЮТЬ У 
СПІЛЬНОТІ


НАЗАД







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


Практична робота з 
комп'ютером.


5  ЧИ Є 
СПІЛКУВАННЯ  
ОБМІНОМ 
ІНФОРМАЦІЄЮ  


Пояснює значення інформації для життя людини, 
наводить приклади із власного досвіду [3 ІФО 1.1];
розрізняє види інформації за способом подання [3 ІФО 
1.1];
володіє прийомами тренування уваги, пам'яті [3 СЗО 4.1];
співвідносить органи чуття/обладнання для вивчення 
природи з інформацією, отриманою з їхньою допомогою 
[3 ПРО 2.1];
здійснює пошук та аналіз інформації про тіла/явища 
природи в різних джерелах (виданнях природничого 
змісту, інтернет-ресурсах тощо), зокрема з використанням 
технічних приладів і пристроїв [3 ПРО 1.5];
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3], [3 ГІО 8.1];
пояснює, як суспільні групи (дитячий колектив) впливають 
на розвиток людини [3 СЗО 4.3], [3 СЗО 4.7]; 
дотримується правил шкільного розпорядку; правил 
поведінки під час шкільних і громадських заходів [3 ГІО 
2.3];
називає правила поведінки в школі [3 СЗО 2.3], [3 ГІО 
8.1],  [3 ГІО 8.2].


Знає, що спільного та чим відрізняється людина від інших 
живих істот (спілкування і взаємодія з іншими людьми) [3 
ГІО 2.2];
пояснює, як суспільні групи (дитячий колектив, друзі) 
впливають на розвиток людини [3 СЗО 4.3], [3 СЗО 4.7]; 
називає риси характеру, які сприяють і які заважають 
спілкуванню з іншими [3 ГІО 8.2];
вирішує конфлікти мирним шляхом [3 СЗО 4.4];
називає правила поведінки в школі, громаді [3 СЗО 2.3], 
[3 ГІО 8.1],  [3 ГІО 8.2];


ЯК ЗНАЙТИ 
ДРУЗІВ


Практичні роботи 
● Обговорення правил


поведінки, встановлених у
класі, школі, місцевій
громаді.


● Моделювання
(інсценізація) поведінки в
громадських місцях (з
опорою на ситуації
реального життя).


6-7


НАЗАД







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


6-7  ЯК ЗНАЙТИ 
ДРУЗІВ


бере участь в обговоренні правил поведінки в 
громадському транспорті, кінотеатрі, бібліотеці тощо, 
аргументує їх доцільність на прикладах [3 ГІО 2.3]; 
усвідомлює необхідність толерантних взаємин між людьми 
[3 ГІО 7.1];
виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 4.1]; 
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3], [3 ГІО 8.1];
розуміє переваги доброго ставлення до інших на прикладах 
вияву таких якостей: чесність, доброзичливість, 
подільчивість, ввічливість на противагу хитрощам, 
байдужості, жадібності, безкультурності [3 СЗО 1.4]; 
дотримується правил шкільного розпорядку; правил 
поведінки під час шкільних і громадських заходів [3 ГІО 
2.3];
ділиться з іншими інформацією про права кожної дитини 
(право на навчання, медичну допомогу, відпочинок, захист 
від жорстокого поводження) [3 ГІО 6.2].


Практичні роботи 
● Обговорення правил


поведінки, встановлених у 
класі, школі, місцевій 
громаді.


● Моделювання
(інсценізація) поведінки в 
громадських місцях (з 
опорою на ситуації 
реального життя).


НАЗАД
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Інтерактивне наповнення


до  інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»  3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


РОЗДІЛ 1. Я І МОЄ ОТОЧЕННЯ


Тема 1. Я і моя шкільна громада


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


ЧОМУ ЛЮДИНІ НЕОБХІДНИЙ ОСОБИСТИЙ ПРОСТІР (с. 31-35)


НАЗАД


Як боротися з булінгом: поради для дітей  https://youtu.be/espwzDTLVkE


Дітям про насильство. Мультурок  https://youtu.be/eDXAcaZ06v0


Говоримо Українською. Як звернутися до незнайомої людини https://youtu.be/v0qQBB57JuY


Соціальна дистанція (до с. 32) https://www.youtube.com/watch?v=9UaohhHm_68


ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


НУШ — методичні матеріали https://vseosvita.ua/library/nus


Посібник «Ранкові зустрічі» https://vseosvita.ua/library/posibnik-rankovi-
zustrici-11406.html


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd


РУХАНКИ


Руханка «Музичні хула-хупи» 


• Розкладіть хула-хупи (обручі) по кімнаті (можна використати розгорнуті газети).
• Поясніть, що хула-хуп — це розмір особистого простору людини.
• Увімкніть музику й запропонуйте учням рухатися кімнатою, поки звучить музика.
• Щойно музика зупиниться, кожен повинен знайти вільний хула-хуп і стати в нього.
• Приберіть один хула-хуп і знову увімкніть музику.
• Коли музика зупиниться, комусь доведеться стати вдвох в один хула-хуп.
• Продовжуйте дії, щоразу забираючи 1-2 обручі.
• Невдовзі хула-хупи переповняться. Коли хоча б в одному з них стане тісно — зупиніть гру.
Запитання для обговорення: 
• Що вам більше сподобалося — мати власний хула-хуп чи ділити його з іншими? Чому?
• Як ви почувалися, коли вас було багато в одному хула-хупі?







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Корисні підказки. Як зрозуміти іншого https://www.youtube.com/watch?v=iovMqYW4iIU 
Корисні підказки. Той, хто живе всередині тебе (самооцінка) https://youtu.be/jw5MjbGPTLE 
Корисні підказки. Вчимося відмовляти   https://youtu.be/HtYzninnMRM
Корисні підказки. Тільки нікому не кажи (зберігаємо таємницю) https://youtu.be/y54N28aNMRM 
Корисні підказки. Колючки та магніти  (хороші та погані якості) https://youtu.be/b3AIeJ0K6A4 
Синець https://www.youtube.com/watch?v=yq3Z9msqnOg 
Чистильник взуття  https://youtu.be/ehVlBs9uFnQ 


МУЛЬТФІЛЬМИ:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


ТЕКСТИ:


Будь сам собою


Не треба прислухатися до інших,
Ти до душі своєї прислухайся.
Багато є чарівних, розумніших,
Ти ж сам собою бути намагайся.
Бо ти такий один лиш, неповторний. 
Таким тебе задумала природа. 
Спокійний, балакучий чи проворний, 
То ж на стандарт ще не відкрилась мода. 
Це й добре — ми не роботи безликі.
І слава Богу, що усі барвисті.
Аби були в ділах своїх великі,
Із добрим серцем і душею чисті.
То ж сам собою бути намагайся
І власну мати долю та дорогу.
Летіти до високого старайся
Й отримаєш жадану перемогу.


Надія Красоткіна





		back_p_hum_space: 








РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


ЯКІ В ДІТЕЙ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 
РОЗРОБКА УРОКУ


Матеріали до уроку:


1. Читання віршів
У дитини право є, 
бо дитина – це святе. 
Мама нас захищає, 
Бо права наші знає. 
Право є:
На мамине піклування 
та шкільне навчання. 
Всі діти рівні,
Бо вдома вони як рідні, 
в їдальні харчуємося, 
в лікарні лікуємося. 
Гратись нам потрібно, 
а працювати необхідно. 
Ми за себе стоїмо,
бо права знаємо.
М. Гоменюк 


***
Я маю прав багато
І кожен день це свято 
Щасливе і багате, 
Сучасне і святе.
Я знаю слово честі,
Я знаю море лесті,
Я знаю права Божі, 
Що кожен день є гожі. 
Права в усіх не різні, 
Хоч люди є і різні. 
Права – вони і нині 
Живуть у Батьківщині!
А. Хоменко


2. Перегляд мультфільмів 
«Твій будинок – твоя власність» https://www.youtube.com/watch?v=BQDdPvuwmhY
«Украдена іграшка» https://www.youtube.com/watch?v=JPPv5UmLe7Q



https://youtu.be/JPPv5UmLe7Q





РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


3. Права дитини
 Багато століть підряд діти не мали жодних прав. Вони не відвідували навчальних закладів, їх примушували 
до важкої праці, забороняли висловлювати власну думку і т. д. Право – надана законом держави можливість 
здійснювати певну діяльність. Цієї можливості діти не мали. Увагу на дитину як на особу, що має власну 
гідність, почали звертати лише в 17-18 ст., і тільки у 20 ст. був прийнятий перший документ про права дитини. 
1924 р. в м. Женева прийнято перший документ про дітей – Декларацію прав дитини.
 Декларація – офіційне проголошення основних принципів, а також документ, у якому вони викладені.    
Упродовж 20 ст. було прийнято низку документів, спрямованих на захист дітей.
 Подивіться уважно, скільки документів було прийнято, щоб виробити та вдосконалити права дитини. 
 1948 р. – Загальна Декларація прав людини.
 1959 р. – Конвенція ООН про права дитини.
 ООН  – міжнародна організація, до якої входить більше ніж 150 країн світу, утворена в 1945 р.
 Конвенція – це міжнародна угода.
 Права, викладені в Конвенції ООН, набувають сили лише в тих країнах, які підписали цю Конвенцію. На 
жаль, є країни, у яких грубо порушуються  права дітей.
 Наша ж держава прагне, щоб у її юних громадян було щасливе дитинство, тому: 
 у 1991 р. – Україна приєдналася до Конвенції ООН про права дитини;
 у 1991 р. – прийнято Закон України про освіту;
 у 1993 р. – створено Всеукраїнський комітет захисту дітей;
 у 1996 р. – прийнято Конституцію України;
 у 2001 р. – прийнято Закон України про охорону дитинства.
 Конституція – основний закон країни. 
  Перша в світі Конституція  була написана саме українцем – козацьким писарем 
   Пилипом Орликом ще у 1710 р. Це ще раз доводить, що українці – велика нація.



https://youtu.be/BQDdPvuwmhY
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4. Читання віршів


***
У неньки народилося дитя. 
Дитя моє, Бог дав тобі життя!
Ти на життя і щастя маєш право 
Під золото-блакитним знаменом 
Своєї української держави.


С. Кириленко, Л. Слабошпицька


Нам Конвенція всесвітня 
Гарантує малолітнім
На освіту повне право, 
Відпочинок і забави,
На любов і піклування, 
Повноцінне харчування, 
На медичну допомогу, 
Вільну совісті дорогу, 
Право висловить свій погляд 
На інформацію і догляд. 
Мають діти охорону
Від народного закону. 
Всім дорослим треба знати, 
Що дітей не можна брати 
На роботи непосильні,
В незаконні справи, війни. 
Ще, на жаль, є в світі дітки 
Хворі, біженці, сирітки. 
Захищати їхнє право 
Зобов’язана держава.
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5. Гра казкова
(Учитель зачитує  уривки, а діти вгадують, про якого героя ідеться, з якої він казки і які його права 
порушено).
«Я зайчисько, я маленький, хатку мав собі гарненьку, 
Та прийшла коза рогата – і нема у мене хати.
Ой, хутчіш допоможіть, права мої розкажіть».
(Зайчик з казки «Коза-дереза», право на родинну оселю).


Мої брати і сестри чарівні, в житті не пощастило лиш мені.
Всі гидким мене називають, насміхаються, ображають.
(Лебеденя з казки Г. К. Андерсена «Гидке каченя», порушено право на гідність, повагу).


«В бочку з сином посадили, засмолили, покотили.
Та й пустили в океан. Мовляв, велів так цар Салтан».
(Царівна з казки О. С. Пушкіна «Казка про царя Салтана»,  право на життя).


Жовтий, круглий, наче сонце, вистрибнув я у віконце, 
По стежинці мандрував, лисці на язик попав.
(Колобок з казки «Колобок», право на життя)


Мультфільм до гри «Права дітей» (на основі казок) https://www.youtube.com/watch?v=obgsoJfowQ0 



https://youtu.be/obgsoJfowQ0
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6. Читання віршів
Пародія на народну пісню 
"Казала мені мати"


Казала мені мати 
Раненько все вставати, 
До школи йти, навчатись, 
Розуму набиратись. 


Казала мені мати
Права дітей вивчати, 
Щоб вміти захищатись, 
Знати, куди звертатись.


Казала мені мати 
Інших не ображати, 
Всіх дітей поважати, 
Слабшим допомагати.


Чемний герой
Вітько-третьокласник крокує додому 
Героєм таким, що не снилось нікому.
Аж раптом Вітькові назустріч – першак. 
Всміхнувся Вітько і промовив: «Так-так!» 
І, випнувши груди, підходить до нього.
– Гей, ти! Треба старшим давати дорогу! – 
І хлопця малого портфелем як лясне!
Аж всівся на землю малий першокласник... 
Вітько реготнув: «Так і треба, щоб знав!»
І далі по вулиці покрокував.
Іде і пишається подвигом власним.
Аж раптом назустріч йому – семикласник!
Від жаху герой, мов листок, затремтів –
і в перше ж парадне стрілою влетів.
Тремтять його руки, тремтять його ноги…
– Чого ти злякався? – питаю у нього.
– Та просто я чемний, – Вітько відказав, – 
тож старшому хлопцю дорогу і дав…
Анатолій Костецький 
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7. Читання оповідання
Хлопчики розважаються


 У маленькому будиночку живе робітник. Йому потрібно вставати рано-вранці, о четвертій годині, 
йти до потягу, працювати декілька годин, а потім повертатися додому.


Одинадцята година вечора. На лавці, недалеко від будинку, де живе робітник, сидять троє 
підлітків. Один з них тримає в руках магнітофон. Він увімкнений на повну гучність. Гримить музика.


Робітник виходить з будинку. Він просить хлоп’ят:
– Вимкніть магнітофон, будь ласка, ви ж спати не даєте.
Хлопчиська усміхаються. Один з них каже:
– А ми сидимо біля свого будинку.
Робітник зітхнув і сказав:
– Ви – дикуни.
Люди, які не хочуть розуміти, що поряд із ними живуть інші люди, – гірші за дикунів.


12.Мультфільм 
«Корисні підказки. Якщо ти скоїв поганий вчинок» https://www.youtube.com/watch?v=213jhdgAF1s


13.Фізкультхвилинка https://www.youtube.com/watch?v=4g6Cd1X7lUU



https://youtu.be/4g6Cd1X7lUU
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Інтерактивне наповнення


до  інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»  3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


РОЗДІЛ 1. Я І МОЄ ОТОЧЕННЯ


Тема 1. Я і моя шкільна громада


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


ЧИ ВСІ ЛЮДИ РІВНІ. ЩО ТАКЕ СПРАВЕДЛИВІСТЬ  (с. 25-30)


НАЗАД


Корисні підказки. Як зрозуміти іншого https://youtu.be/iovMqYW4iIU


Корисні підказки. Якщо ти скоїв поганий вчинок https://youtu.be/213jhdgAF1s


«Ми можемо зробити це» https://www.youtube.com/watch?v=zC1HrLSdQNE&feature=youtu.be 


Мультфільм «Слон проти Жирафи» (субтитри англійською) https://youtu.be/HThD3qt0Gq8 


Мультфільм «Кінь проти Хом’яка» https://www.youtube.com/watch?v=1hMdWwgS7y4


Мультфільм про особливу дівчинку, яка мріє стати танцівницею «Тамара» https://youtu.be/B4frsp-rR6c


ВІДЕО:
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9 відео й 6 посібників про інклюзію
https://nus.org.ua/articles/9-video-i-6-posibnykiv-pro-inklyuziyu-yaki-mozhna-
vykorystovuvaty-na-urotsi/


НУШ – методичні матеріали https://vseosvita.ua/library/nus


Посібник «Ранкові зустрічі» https://vseosvita.ua/library/posibnik-rankovi-
zustrici-11406.html


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:
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https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd


РУХАНКИ:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Особливе деревце
Якось навесні, літаючи над Кримом, Мартин помітив самотнє Деревце та вирішив з’ясувати, чому 


воно засмучене. 
– Мій юний друже, розкажи мені, чому ти сумуєш? – співчутливо запитав птах.
Деревце відповіло: 
– Дивлюся, як гарно навкруг мене цвітуть дерева, а я стою зовсім без квіточок! Персикове дерево


сміється наді мною. Каже, що я не цвіту, отже, і плодів не буду мати… 
Уважно вислухавши, птах заспокоїв Деревце. 
– Не сумуй! Мандруючи світом, я бачив багато дерев. Такі дерева, як ти, називають фіговими або


інжирами. Вони дивовижні, бо можуть рости навіть серед каміння та на карнизах старих будинків. Щодо 
цвіту – ти цвітеш, тільки твої квіточки дуже маленькі, і Персик їх не помітив. Серед дерев твого виду 
розрізняють чоловічі і жіночі рослини. На чоловічих особинах утворюються чоловічі квіточки, а на 
жіночих – жіночі. Плоди формуються тільки на жіночих деревах. Отже, тобі потрібна пара, і я тобі в цьому 
допоможу. 


Мартин полетів, але дуже скоро повернувся й приніс у дзьобі гілочку чоловічого інжиру. Птах 
ретельно прикопав гілочку поряд із самотнім деревцем. Гілка вкоренилася та перетворилася на чоловіче 
фігове дерево. Наступної весни на ньому з’явилися невеличкі суцвіття. Згодом і на жіночому деревці 
дозріли великі смачні плоди – каприфіги. Мартин ще не раз прилітав до своїх друзів, які пригощали його 
соковитими плодами. Інжир радісно усміхався птаху, а сонячні промені грайливо переливалися на густій 
кроні дерев. Він був щасливий, що ніколи вже не буде самотнім. Навіть Персик нарешті зрозумів, що 
кожне дерево особливе й не можна зневажати когось лише за те, що він не схожий на тебе.
Уляницька Вікторія, м. Луцьк. («Колосок», 2012 р., №7)


ТЕКСТИ:
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Байка про справедливість


 Мій дядько дуже розумний! Коли він приходить до нас в гості, часто розповідає різні історії. Учора 
знову так і було. Як тільки дорослі поїли й вийшли в сад, ми з братом примчалися до дядька та 
попросили відповісти на питання: «Чи завжди добро перемагає зло?» 


Дядько відповів:
– У дитячих казках добро перемагає зло. Але життя – не казка. Трапляється всяке. Я розповім вам 
притчу.


«Ішов мисливець лісом, раптом бачить – дерево впало на дорогу й придавило змію. Підійшов 
мисливець до змії, а та благає його: «Врятуй мене, я вже другу добу тут лежу, вмираю, підніми дерево». 
Мисливець підняв дерево, вислизнула змія, обвила ногу мисливця й готується укусити. Змолився 
мисливець: «Що ж ти робиш, адже я тебе від смерті врятував?» «На те я і змія» – відповіла вона. Тут, на 
щастя мисливця, пробігала повз лисиця. Попросив мисливець лисицю розсудити, хто з них має рацію. 
А лисиця удала, що нічого не зрозуміла, та й сказала, щоб змія знову під дерево лягла. Придавив 
мисливець змію деревом і більше рятувати не став, пішов своєю дорогою, залишивши змію вмирати».


Як ви думаєте, що тут перемогло? Я вважаю, що справедливість.
З інтернету
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На ставі пишно Лебідь плив,
А Гуси сірії край нього поринали.


«Хіба оцей біляк вас з глузду звів? – 
Один Гусак загомонів, – 


Чого ви, братця, так баньки повитріщали?
Ми попелясті всі, а він один між нас


Своє пиндючить пір'я біле!
Коли б ви тілько захотіли,


Щоб разом, стало бить, вся бесіда взялась, 
Ми б панича сього якраз перемастили».


І завелась на ставі ґ еркотня,
Гусине діло закипіло:


Таскають грязь і глей зо дна
Да мажуть Лебедя, щоб пір'я посіріло. 
Обмазали кругом – і трохи галас стих;


А Лебідь плись на дно – і випурнув як сніг. 
Є. Гребінка


Лебідь і Гуси


– Що обурило Гусей? Якими вони були?
– Чого прагнули Гуси?
– Якої рівності їм хотілося?
– Для чого вони вимазали Лебедя? Чому їм не вдалося зробити Лебедя подібним до себе – сірим, як
усі?
– Чи є в людському суспільстві такі, як Гуси?
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Справедливість – це мужність і мудрість, 
Справедливість – це внутрішня краса, 
Спробуй бути справедливим, 
Справедливість – найвища чеснота!


Не кожен може бути справедливим, 
Не кожен любить правду в очі говорить, 
Будь все ж таки правдивим,
І не забудь ніколи не грішить!


Справедливість


З інтернету
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ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


ЯК ЛЮДИ ВЗАЄМОДІЮТЬ У СПІЛЬНОТІ (с. 10-13)


НАЗАД


ВІДЕО:


Притча про людські стосунки https://youtu.be/T4FVlep3t8E


Корисні підказки. Як зрозуміти іншого https://www.youtube.com/watch?v=iovMqYW4iIU 


Урок доброти (українською) https://youtu.be/mdsKSPZny8E


Мудрі казки. Образливі слова   https://youtu.be/pI2hBi7E2c8


Корисні підказки. Який справжній друг  https://youtu.be/TAbmgJYI8pE


«Як козаки у футбол грали» (повна версія) https://www.youtube.com/watch?v=TXFk76dkmNY 


«Радість і чапля» https://youtu.be/1lo-8UWhVcg



https://www.youtube.com/watch?v=T4FVlep3t8E&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=1lo-8UWhVcg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=TAbmgJYI8pE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=pI2hBi7E2c8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=mdsKSPZny8E&feature=youtu.be
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ВПРАВИ:


1. З'єднай народну мудрість.
 Краще не обіцяти, як слова не держати.


 Правда із дна моря виринає, а неправда потопає.


 Бережливість краща за прибуток.


Про що ці прислів'я?


 Що таке ввічливість?


 Який стиль поведінки найкращий? (Стриманий)


 Що таке добро?


 Що означає, на твою думку, «дати слово»?


2. Людину творить країна, де вона народилась. Але й країну створюють люди, які в ній живуть.
Жодна людина не існує сама по собі, і кожен із нас може жити лише серед людей. Кожен із нас 


належить до певного колективу, групи, вікової категорії. Так, навчаючись у школі, ми належимо до 


учнівського колективу, ставши дорослими й здобувши професію, ми можемо належати до тієї чи 


іншої професійної групи (лікарів, учителів тощо), до певного соціального класу (наприклад, до 


робітничого). Люди поділяються на групи й залежно від того, де вони проживають, існує поділ на 


міське й сільське населення. Як бачимо, в суспільстві існує дуже багато різних людських спільнот. 


Людськими спільнотами є також сім'я, нація тощо. Перш за все, для будь-якої спільноти характерна 


взаємодієя між людьми. Так, навіть важко уявити, щоб учні, наприклад, вашого класу, не 


спілкувалися між собою, не обмінювались інформацією тощо.


НАЗАД
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Сукупність усіх спільнот, які взаємодіють між собою, утворює суспільство.
Суспільство – це ознака тільки людського співтовариства. Говорячи про тварин, навіть 


найрозвинутіших мавп, собак чи дельфінів, слово суспільство не використовують. Відносини, що 


виникають у людському суспільстві, називають суспільними відносинами.


Отже, ви прослухали інформацію про суспільство. А зараз я пропоную вам виконати завдання 


«Доповни речення». На дошці ви бачите початок речення, вам треба його закінчити. Почнімо!


 До суспільства належить: ...
 Об'єднання людей, які взаємодіють, залежать один від одного, називають: ...
 Людину творить .., в якій вона народилася, але й країну створює ...
 Говорячи про тварин, слово суспільство ...
 Відносини, що виникають у людському суспільстві, називають ...


3. Практична робота. Малювання улюблених тварин.
– А зараз кожний з вас хай уявить у своїх долоньках беззахисну маленьку пташку. Витягніть руки


вперед, долоньками догори й спокійним подихом зігрійте її. Повільно по одному пальчику складіть 
кожну долоньку, заховайте у них пташку, прикладіть руки до грудей, віддайте пташці доброту свого 
серця. Розкрийте долоні й побачите, що пташка радісно злетіла, посміхніться і не сумуйте – вона ще 


прилетить до кожного з вас.


– А зараз візьміть свої малюнки з улюбленими тваринками й ми прикріпимо їх до великого
гарячого серця доброти, що символізує вашу любов до вашого улюбленця та взагалі до тварин. Це 


символізує вашу обіцянку завжди піклуватися про тварин, захищати й допомагати в скрутну хвилину.







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


ІГРИ НА ВЗАЄМОДІЮ


Автор: Олена Юрченко
 «Телеграми»
Учні обирають слово, на кожну букву якого потрібно придумати частину телеграми. Перша буква 
стане початком першого слова, друга – другого і т. д. Наприклад, вибрали слово «вірш». Тоді 
телеграмою може стати таке послання: «Верблюд іменується Рудий Шамко». Ще один виток гри – 
додавання жанрів. Кожен гравець отримує завдання написати не одну, а кілька телеграм з одного й 
того ж слова – ділову, вітальну, романтичну (про типи повідомлень домовляються заздалегідь). 
Телеграми зачитуються вголос, а потім вибирається наступне слово.
Як це працює
Допомагає розвинути уяву та збільшити лексичний запас.


«Алфавіт»


Об'єднайте дітей у групи по четверо. Кожній групі роздайте по чотири букви. Вони мають бути 


різними для кожної команди. Завдання: протягом трьох хвилин діти мають вигадати та записати 


якомога більше слів, які розпочинаються із цих букв. Після того, як визначений час минув, діти 


зачитують написане, а клас рахує, чия команда впоралася найкраще. Переможуть ті, хто пригадав 


найбільше слів.


Як це працює


Діти вчаться виконувати завдання в ситуаціях обмеженого часу, працювати в команді, бути 


творчими та слухати один одного.


НАЗАД







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


«Придумай, хто це»
Це гра на розвиток мовлення та збільшення словникового запасу. Краще проводити на початку 
уроку. Діти об'єднуються у дві-три команди. Завдання: вчитель(-ка) називає будь-який 
прикметник, а до нього просить придумати й записати іменник. Наприклад, «томатний», 
«крижане», «срібляста». Відповідь: «сік», «серце», «риба». Кожна команда зачитує відповіді. 
Перемагає та, яка знайшла більше слів і не має повторів. Варіант: діти пропонують слова, 
вчитель(-ка) записує їх на дошці. А потім читає, нібито «збившись» на одне слово в іменниках. 
Наприклад: «томатне серце, крижана риба» тощо.
Як це працює
Діти вчаться разом працювати над завданням, добирати правильну форму слова, творчо 
застосовувати синоніми.


«Напиши мені побажання»
Найкраще проводити її в літніх шкільних таборах або на початку чи в кінці навчального року. Якщо 
учнів багато, можна зробити поділ на два кола по 10-15 осіб у кожному. Спершу учні сідають у 
коло. Кожен має по аркушу, який підписує своїм іменем та прізвищем. Завдання – передати картку 
праворуч. Таким чином, учень отримує картку сусіда зліва, на якій пише побажання чи відгук про 
нього або неї. Гра триває доти, доки до кожного не повернеться його власна картка.


Як це працює


Гра допомагає швидко згуртувати учнів на початку нового навчального року чи пригадати спільні 


шкільні моменти перед початком літніх канікул. Така акумуляція викликає більш комфортні та 


позитивні асоціації щодо навчання та класного колективу. Для найбільш замкнутих учнів вправа 


стане додатковою мотивацією до змін та активнішого залучення до життя класу. Це відбувається 


завдяки написаним відгукам та добрим словам від однокласників.







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАДНАЗАД


Автор: Костецький Анатолій
«Що в нас схожого?» (тривалість – 10 хвилин)


Учитель(-ка) роздає дітям картки із запитаннями щодо смаків, уподобань, звичок або сім'ї. 


Наприклад: «Яка твоя улюблена тварина?», «Чи є в тебе братик або сестричка?», «О котрій 


годині ти зазвичай лягаєш спати?»


Якщо це учні, які тільки вчаться читати й писати, можна використовувати картки з простими 


картинками, з яких зрозуміло, про що йдеться. Наприклад, картка, де намальовані кіт і пес. Чи 


картка з квадратиками різного кольору, якщо йдеться про улюблений колір.


Діти пишуть відповіді або ж просто думають над ними нетривалий час, а потім починають 


хаотично ходити по аудиторії, обирати собі пару та обговорювати, наскільки схожі або різні їхні 


смаки. Важливо, щоб учні не соромилися обирати партнера для спілкування самостійно. Однак 


учитель(-ка) може обмежити час спілкування кожної пари (наприклад, 2 хвилини), а потім 


попросити підійти до іншого однокласника.


Навіщо?


Гра згуртовує колектив, допомагає дітям більше дізнатися про однокласників. Знайти тих, чиї смаки 


їм імпонують. Водночас вправа вчить, що в кожного можуть бути свої вподобання, але це не заважає 


спілкуватися й бути друзями. Наймолодші учні починають на найпростішому рівні аргументувати 


свої вподобання та подавати інформацію у формі, яка є цікавою для інших дітей. Вправа також 


допомагає зменшити невпевненість у собі. Сором'язливих діток залучають до діалогу більш 


товариські напарники, таким чином починає діяти механізм взаємодопомоги та взаємопідтримки.







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


«Хто мене чує?» (тривалість – 2-3 хвилини)


Учитель(-ка) каже: «Хто мене чує, поплескайте раз» – і плескає в долоні. Потім продовжує: «Хто 


мене чує, поплескайте два». Гра триває до того моменту, поки діти не почнуть плескати всі разом, 


синхронно. 
Навіщо?


Цей простий інструмент допомагає швидко встановити тишу в класі без негативних емоцій та 


підвищення голосу. Діти призвичаюються до цього маленького навчального ритуалу, а потім 


охочіше заспокоюються, коли ви проводите гру.


Дозвольте дітям використовувати ваш метод, якщо в них є потреба та бажання донести до 


однокласників важливу інформацію. Наприклад, на перерві. Чи під час підготовки до шкільних 


конкурсів або змагань. Учні повинні усвідомити, що думка кожного – важлива. І варто 


дослухатися, коли хтось просить хвилину цілковитої тиші.


НАЗАДНАЗАД







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


«Дім, білка, катастрофа» (тривалість – 5-15 хвилин)


Учні діляться на групи по троє. Двоє з них стають поруч і піднімають руки так, щоб утворився 


«дах». Вони – це «дім». Між ними стає третя дитина – «білка».


Коли вчитель(-ка) каже: «Білки!», усі діти-«білки» шукають собі інший дім. Коли вчитель(-ка) 
каже: «Дім!», учні, які утворювали «дахи», швидко шукають собі нові пари, щоб створити з ними 


нові «будинки». А коли вчитель(-ка) каже: «Катастрофа!», то всі міняються ролями. Тобто «білки» 


стають «домами», і навпаки.


Навіщо?


Гра позитивно впливає на взаємини в класі. Адже через неї діти вчаться взаємодіяти як група, 


команда, у якій є місце для кожного. Крім того, вправа допомагає задовольнити потребу в русі, що 


особливо актуально для активних молодших школярів.


«Чарівний капелюх» (тривалість – 10 хвилин)


Діти пишуть свої імена та прізвища на окремих клаптиках паперу. Ці клаптики кладуть у капелюх 


або коробку, перемішують. Кожен по черзі витягує по одному клаптику. Учню, чиє ім'я витягнули 


й назвали, кажуть добрі слова або побажання. І так – аж до останнього клаптика в капелюсі. 
Навіщо?


Такі прості завдання змалку вчать уважності до інших та емпатії. «Чарівний капелюх» допомагає 


не залишити без уваги жодну дитину в класі. Гра також формує в учнів розуміння того, що всі вони 


– рівні для вчителя(-льки), бо перебувають в однакових умовах, з тим самим завданням. І, звичайно,


приємні слова підбадьорюють і створюють гарний настрій у колективі на весь день.


НАЗАДНАЗАД







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


«Монетка для тиші» (тривалість – 3-7 хвилин)
Діти розсідаються в невеличкі групи по 5-7 осіб. Учитель(-ка) попереджає, що основна умова для 
цієї гри – цілковита тиша. Не можна перемовлятися чи підказувати.
Перша дитина кладе монетку на будь-який палець. Завдання сусіда – забрати цю монетку та 
передати її далі по колу, використовуючи тільки один палець. У тій групці, де порушили тишу, 
монетку повертають до першої дитини й починають заново. Перемагає група, яка найшвидше 
передала монетку по колу.
Навіщо?
Вправа допоможе дітям самоорганізуватися та діяти як команда. Однак за рахунок тиші кожен 
усвідомлює, що навіть у команді часто потрібно думати й приймати рішення самостійно. А ще – 
розуміти один одного без слів. Після закінчення гри дозвольте дітям кілька хвилин обговорити свої 
успіхи та невдачі. Однак слідкуйте, щоб обійшлося без взаємних образ, а критика була об'єктивною.


«Я люблю…» (тривалість – 5-10 хвилин)
Гру розпочинає вчитель(-ка), який (яка) стає в центрі кімнати, простягає дві руки в різні боки й 
каже: «З одного боку – я люблю яблука, а з другого боку – я люблю малювати». Той чи та, хто теж 
любить яблука, підходить і бере вчителя(-льку) за руку та продовжує: «З одного боку – я люблю 
яблука, а з другого боку – я люблю сніг». Так продовжуємо грати, поки до цього ланцюжка не 
приєднаються всі діти.
Навіщо?
Гра створює приязну атмосферу в класі, учить шукати однодумців і зменшує напругу. Учні 
більше дізнаються один про одного та вчаться шукати, що в них спільного. Це важливо для 
комфортної взаємодії всіх дітей у класі.


НАЗАДНАЗАД







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


«Кого я бачу?» (тривалість – 5 хвилин)


Вчитель(-ка) ділить дітей на дві групи, які стають по різні боки кімнати. Між ними вішають 


простирадло або тканину. Обидві групи мають стати так, щоб узагалі не бачити суперників.


Кожна група тихо домовляється, який учасник стане найближче до запони. Вчитель(-ка) опускає 


тканину. Учасники, які стоять першими у своїх групах, повинні якомога швидше назвати ім'я того, 


хто стоїть навпроти, в іншій групі.


Той, хто називає ім'я суперника першим, виграє і забирає учня до себе в команду. Грають до 


моменту, поки всі не опиняться в одній команді.


Навіщо?


Якщо грати в цю гру на початку навчального року, то такі активності допомагають вивчити чи 


пригадати імена всіх дітей у класі. В інший час гра розвиває уважність, навчає швидко реагувати 


на будь-яку ситуацію. Фінал гри допомагає дітям зрозуміти, що насправді вони – не суперники 


один одному, а колектив.


НАЗАДНАЗАД







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3-self_learning/ Розвиток дитини. Практичні завдання 
https://childdevelop.com.ua/generator/ Розвиток дитини. Генератори завдань 


https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://www.youtube.com/watch?v=6dDs907uDlg&list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd&index=15
h�ps://www.youtube.com/watch?v=7pGnVGCLSsk&list=PLElG6fwk_0UmW�ppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=lCyFLC7SKbg&list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=T7ofWPCl8-E 


h�ps://www.youtube.com/watch?v=y0O7UqqeJfM «Школа – весела сім'я»


НАЗАДНАЗАД


РУХАНКИ:


КАРАОКЕ:



https://childdevelop.com.ua/generator/

https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3-self_learning/





ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


ТЕКСТИ:


Велосипед
Славкові, що з квартири сорок, 
велосипед купили вчора.


Він зразу в двір його потяг, 
прудкого та дзвінкого,


все хизувався ним, та нас


не підпускав до нього. 
Просила Іра: — Славчик, дай 
проїду до паркану! —


А він Ірині: — Не займай,


бо дам — так враз одстанеш!


Просив Юрко: — Ну дай хоч раз 
проїду метрів двісті! —


А він Юркові: — Ач, який!


Свого купи та їзди!


І я просив. Та він: — Моє! —


І нам кататись не дає...


НАЗАДНАЗАД


Ну й що? Нехай! А ми зате 
утрьох в кіно ходили, 
утрьох у нашому дворі 
співали скільки сили,


а потім грали у квача,


аж поки вечір не почавсь. 
А що Славко? Він сам-один 
сидів з велосипедом


і вже кататись не хотів... 
Отак йому і треба!


Хай трошечки позаздрить —


хай виправиться завтра!


Анатолій Костецький
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Інформатика – 3 клас 


Тема: У світі інформації. Роль інформації в житті людини.


Мета: формувати в учнів уявлення про інформацію; розглянути, як людина сприймає 


інформацію, що можна робити з інформацією; формувати вміння сприймати й використовувати 


інформацію, розширити інформаційну картину світу. Повторити правил поведінки під час 


роботи з комп'ютером; повторити й узагальнити знання про органи чуттів людини. Розвивати 


елементи логічного мислення, пізнавальні інтереси, пам'ять, увагу, кмітливість; формувати 


комунікативну компетентність учнів; виховувати цікавість до предмета.


Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь, навичок. 


Обладнання та наочність: інструкції з ТБ, комп'ютери, програма «Тетравекс». Підручник 


«Інформатика», Ломаковська (3 клас). Друковані зошити (3 клас). Картки для логічної розминки, 


роботи в парах.


І. Організаційний момент


– Діти, ви всі готові до уроку? А чи цікавим буде наш урок, це залежить від вас. Наскільки 


старанно, уважно ви будете працювати. Я вам бажаю успіхів.


РОЗРОБКА УРОКУ


ЧИ Є СПІЛКУВАННЯ ОБМІНОМ ІНФОРМАЦІЄЮ


Хід уроку
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Не за синіми морями, не за темними лісами, а зовсім поруч є озеро «Щастя», яке славиться 
своїми цілющими джерелами. А назви джерел такі: «Пам'ять», «Кмітливість», «Знання», 
«Мудрість», «Праця» та «Дружба».


Поповнюються озера водою річок, підземними водами, дощовою і талою водою. Із часом озера 
замулюються, заростають і перетворюються на болота.


Одного разу люди помітили, що озеро обміліло, джерела замулилися і вирішили мешканці міста , 
почистити їх, щоб стати на захист рідної землі.


Тож своєю працею на уроці й ми допоможемо розчистити джерела. 
І розпочнемо з джерела «Пам'яті». Пригадаємо, що вивчали на попередніх уроках. 


II. Повторення вивченого матеріалу


– Які бувають комп'ютери?
– Чим відрізняються стаціонарні комп'ютери від портативних?
– Що таке комп'ютерна мережа? (з'єднані між собою комп'ютери)
– Що таке інтернет? (Всесвітня мережа, яка складається з мільйонів комп'ютерів, поєднаних між


собою)
– З чим можна порівняти сайт?
– З чого складаються сайти? (вебсторінок)
– Діти, хто пояснить орфограми в словах :«комп'ютер» та «інтернет»?
Ваші знання допомогли очистити ще одне джерельце, й озеро почало наповнюватися чистою 
водою.
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III.� Розминка


Очистимо джерельце «Кмітливість», вивчивши ще один вид загадок. Це – логогрифи (слово 


написане на дошці).


Логогрифи – це теж загадки, в яких до зашифрованого слова додається літера або вилучається 


літера, в результаті чого утворюються нові слова. Спробуйте розгадати декілька логогрифів.


На клумбі гapнi, запашні,


без К – лише гіллячки ми.�(квіти – віти)


На неї птах сідає, 


Вона його гойдає,


А Г на Б змінить, 


Звірятком стане вмить. (гілка - білка)


Люблять нас yci збирати


Після дощику в ліску,


А як букву Г відняти,


Будем плавати в ставку. (гриби – риби) 
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IV. Повідомлення теми й мети уроку


Розповідаючи вам про логогрифи, я дала інформацію про них. За допомогою цієї інформації ви й 


змогли її розгадати. Це i є тема сьогоднішнього уроку «У світі інформації» (тема записана на 


дошці). На цьому уроці ви дізнаєтеся, що таке інформація, звідки ми отримуємо інформацію; 


дізнаєтеся про властивості інформації, тобто про те, яка вона буває; виконаєте багато цікавих 


завдань й ознайомитеся з новою комп'ютерною програмою.


V. Вивчення нового матеріалу


Отже, попереду в нас багато справ і цікавих та важких завдань. 
Найскладніше завдання – життя, тож старайтесь вправно все вивчати. 
Пам'ятайте, учня скарб – знання!


Допоможемо очистити джерельце «Знань».


1. Розповідь вчителя з елементами бесіди.


Інформацію ми починаємо одержувати з колиски. Отримуючи інформацію, ми вчимося 
розмовляти, грати, читати. Питання, відповіді, прохання, сміх i сльози – усе це інформація.
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2. Проблемні питання.


Як ви думаєте, чи можливе спілкування людей вдома й у школі, на вулиці й на роботі без 


одержання та обміну інформацією? Чому?


Правильно, будь-яка спільна діяльність людей (робота, гра, навчання, спорт) не можлива без обміну 


інформацією.


Про що може бути інформація, якою обмінюються люди?


Так, інформація, яку отримує людина, стосується якихось предметів чи нас самих i пов'язана з подіями, 


що відбуваються в навколишньому світі, навколо нас.


Як ви думаєте, чи важлива для навчання в школі така інформація: «У портфелі треба носити 


підручники й зошити»? (Так)


Це одна з властивостей інформації. (Важливість)


Є й інші властивості інформації: потрібна й непотрібна, правильна й неправильна, повна й неповна, 


зрозуміла й незрозуміла.


Можна про будь-який предмет чи явище дати інформацію.


3. Гра «Надай інформацію про текст».


На уроках української мови ми вивчали тему «Текст». Надайте якомога більше інформації про текст. 
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А зараз я показую предмет, а ви повинні дати про нього якомога більше інформації (словами 


чи мімікою).� (Олівець, зошит, книга)


4. Робота з підручником.


Очистимо джерело «Мудрості» попрацювавши з підручником.


Ми з вами багато говорили про інформацію; а зараз відкрийте підручники на с. 12 i самостійно 


знайдіть визначення інформації та шляхи отримання інформації, про які ще не було сказано.


• Що таке інформація? (Новини, повідомлення, відомості про навколишній світ, про явища, що


відбуваються в ньому).


• Про які ще шляхи отримання інформації йдеться в підручнику?


Правильно, інформацію ми отримуємо, коли читаємо книги, слухаємо радіо, дивимося телевізор.


Як же ми з вами отримуємо інформацію? Які органи нам у цьому допомагають, ви дізнаєтеся 


відгадавши загадки. 


Загадки


Маленькі озерця, а весь світ бачать. (Очі)
Розділяє два озерця і два поля. (Ніс)
То мовчить, то говорить. Між зубів ходить, їжу смакує та зубам дарує.  (Язик) 
Є в людини, є у звіра, захищає тіло… (Шкіра)
Вони тільки слухають, але одне одного не бачать. (Вуха)


Очі, язик, шкіра, вуха, ніс – це органи чуттів людини. Саме за їхньою допомогою людина сприймає 
повідомлення та пізнає світ. 
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Очі — органи зору


 Зір погіршується, якщо очі перевтомлюються: довгий час дивляться телевізор, читають, 


слідкують за письмом. 


Не забувайте! Під час читання, письма зошит, книжка повинні бути від очей на відстані зігнутої в 


лікті руки. При цьому світло має падати з лівого боку.


Вуха — органи слуху


Будь-який гучний звук може миттєво пошкодити слух. 


Навіщо нам 2 вуха? Щоб визначити, з якого саме боку лунає звук.


Язик — орган смаку


На поверхні язика розміщено приблизно 10 тисяч смакових сосочків, розташованих у різних 


частинах язика. Вони розрізняють на смак: солодке, солоне, гірке, кисле.
Ніс — орган нюху


 Коли ти їси, то одночасно відчуваєш запах і смак їжі. Отже, якщо під час нежиті ніс закладений, 


ти не можеш розрізняти запахи, і їжа здається несмачною.


Шкіра — орган дотику


Весь організм людини вкритий шкірою. Будь-яка частина тіла чутлива до дотику. 


Найсильніше реагують на дотик губи, язик, кінчики пальців, підошви ніг.


Отже, отримати інформацію людині допомагають органи чуттів.
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Діти, ви дивитеся телевізор, слухаєте новини. А потім розповідаєте один одному про те, що бачили, 


чули, тобто передаєте інформацію один одному. Отже, інформацію можна передавати.
 �У школі вам часто задають вивчити вірш, правило. Отже, цю інформацію треба зберегти в 


пам'яті. Тож інформацію можна зберігати.
Учитель ставить вам якесь питання. Перш ніж на нього відповісти, необхідно подумати, тобто 


обробити.
На уроці «Природознавство» ви будете вивчати «Органи чуття» та зможете використати 


інформацію, почуту на сьогоднішньому уроці. 


Отже, інформацію можна використовувати.


 Інформація – це те, що ти можеш побачити, почути, отримати за допомогою органів чуття. 


Інформація – це відомості, знання, які ми отримуємо з навколишнього світу.


А все, що відбувається з інформацією, називається


інформаційними процесами.


Фізкультхвилинка


А чи можна отримати інформацію через комп'ютер?


Ми всі знаємо, що таке інтернет. За його допомогою люди також можуть обмінюватись 


інформацією.


 Ви гарно працювали, стали мудрішими й очистили джерельце «Мудрості».


А що ж можна робити з отриманою інформацією?
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А тепер попрацюємо за комп'ютером, щоб очистити джерельце «Праця».


VІ. Робота з комп'ютером


1. Повторення правил поводження за комп'ютером. Гра «Карусель».
(Учні по колу задають один одному правила поводження в комп'ютерному класі).
2. Ознайомлення учнів зі змістом практичної роботи.
 Сьогодні ви працюватимете з програмою «Тетравекс». Вам потрібно буде перетягувати квадратики з 


правого поля на ліве так, щоб кольори сусідніх трикутників були однаковими.


3. Виконання учнями практичної роботи.


Релаксація


 Заплющте очі. Уявіть себе біля озера Щастя. Водичка в озері прозора й у ній плавають рибки. 


Поведіть очима за ними: ліворуч, праворуч, по колу. Стоп. Розплющте повільно очі й подивіться 


удалину. Що ви там бачите? 


 Приємно відпочивати біля річки чи озера. Але не завжди там може бути прозора вода й чисті береги. 


Чистота водойм і берегів залежить від нас з вами.


Тож залишайтеся такими ж працьовитими та мудрими, щоб не обміліли наші джерела.


Залишилося розчистити останнє джерельце «Дружби», тож попрацюємо в парах.
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VІІ. Робота в парах. Робота в зошиті


VIІІ. Закріплення знань учнів


Робота із сигнальними картками


Урок наближається до кінця, я хочу перевірити, як ви засвоїли тему уроку. Перед вами на пapтi 


лежать сигнальні картки. Візьміть їх. Я буду називати інформацію. Якщо вона важлива для уроку 


інформатики, піднімайте зелену картку, якщо нi – червону.


• У лісі ростуть гриби.


• Від переставляння доданків сума не змінюється.


• Усе, що відбувається з інформацією, називається інформаційними процесами.


• Не торкайся руками монітора.


• У жирафа довга шия.


• Інформація – це новини, повідомлення.


ІХ. Підсумок уроку


Молодці діти! Ви впоралися з усіма завданнями й розчистили озеро «Щастя». І в ньому 


заіскрилася чиста, прозора вода.
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– Що найбільше сподобалося?
– Чи були труднощі під час роботи?
– Де використаєте одержані знання?
– Про що хотіли б дізнатися більше?


Вправа «Незакінчене речення». 
Продовжте речення: «Інформація – це…», «Інформаційні процеси – це ….».


Ось і пролунав дзвінок,
Закінчився наш урок; 
За роботу – по заслузі!
Щиро дякую вам, друзі!


Роль інформації в житті людини  https://www.youtube.com/watch?v=OgYu2_7GUV0 
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Інтерактивне наповнення
до  інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»  3 КЛАС 


Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич
РОЗДІЛ 1. Я І МОЄ ОТОЧЕННЯ
Тема 1. Я і моя шкільна громада


ЧИ Є СПІЛКУВАННЯ  ОБМІНОМ ІНФОРМАЦІЄЮ (c.14-15)


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


ВІДЕО:


Роль інформації в житті людини https://www.youtube.com/watch?v=OgYu2_7GUV0


Інформація та повідомлення h�ps://www.youtube.com/watch?v=t3Xsib8714I


Правила поведінки в комп'ютерному класі h�ps://www.youtube.com/watch?v=8-tm0zMSyI8 


Цікаво про інтернет  h�ps://www.youtube.com/watch?v=9ZMxzbVMW6Q 


Безпека в інтернеті h�ps://www.youtube.com/watch?v=92hwqAk6lNg


«Найжахливіший тиждень Петрика» h�ps://www.youtube.com/watch?v=CmD5TzdTbF4&t=47s


Розвиток дитини. Практичні завдання https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-comliteracy-klas3-skills
Розвиток дитини. Генератори завдань https://childdevelop.com.ua/generator/
LearningApps.org (сервіс підтримки процесів навчання) https://learningapps.org/index.php?category=10&s=


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:



https://youtu.be/OgYu2_7GUV0
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h�ps://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s


h�ps://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM


h�ps://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
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РОЗРОБКА УРОКУ
РАЗОМ МИ СИЛЬНІШІ


КАРТА УРОКУ


Предмет Я досліджую світ1


2


3


4


5


6


Клас


Базовий підручник (назва, автор) «Я досліджую світ», підручник для 3 класу (1частина) 
(Гільберг Т., Тарнавська С.,Грубіян Л., Павич Н.) – 2020


Вивчення нових знань


Тема уроку 


Тип уроку


Мета уроку відповідно до 
очікуваних результатів 


Знає, що спільного та чим відрізняється людина 
від інших живих істот (мислення, мова, праця, 
спілкування і взаємодія з іншими людьми);


співпрацює і взаємодіє з іншими в різних 
ситуаціях (навчання, гра); з іншими в 
збереженні традицій школи; 


виявляє інтерес до пізнання і збереження 
традицій школи;


НАЗАД


3 клас


Разом ми сильніші







РОЗРОБКА УРОКУ


пояснює, як суспільні групи (дитячий 
колектив) впливають на розвиток людини;


називає правила поведінки в школі; 
підтримує порядок на робочому місці;


пропонує розвязання посильних 
проблем школи; 


дотримується правил шкільного розпорядку; 
правил поведінки під час шкільних і громадських 
заходів;


розпізнає риси характеру й дає їм оцінку;


пояснює, як досягнення мети залежить від 
наполегливості й старанності;


володіє навичками поводження в урочистих 
ситуаціях;


описує поведінку тварин на основі власних 
спостережень та інформації, отриманої з 
додаткових джерел.


НАЗАД







РОЗРОБКА УРОКУ


1. Формувати в дітей відповідальність за своє
життя та за життя інших, відпрацьовувати 
вміння співпрацювати в парі, групі.
2. Виховувати вміння поважати однолітків, не
зважаючи на зовнішні відмінності.


7 


Міжпредметні зв'язки Громадянсько-історичний, соціальний і 
здоров'язбережувальний, природничий. 
«Я і моє оточення», «Я і моя шкільна громада».


9
Змістові лінії, що будуть реалізовуватися 


– уміння вчитися (навчально-організаційна):
включається в роботу відразу після вказівки 
вчителя, співпрацює в парі, групі;
– інформаційно-комунікативна: обговорює
отриману інформацію;
– планує створення повідомлення для


Ключові компетентності, що 
будутьреалізовуватися


11


12


Види використаних ІКТ, Інтернет-


ресурси (зазначити джерела) 


Матеріали й обладнання


подання інформації;


https://www.geneza.ua/product/871 підручник


Роздатковий матеріал, підручник.


НАЗАД


Завдання


10


8







РОЗРОБКА УРОКУ


СТРУКТУРА Й ХІД УРОКУ


Етап уроку Діяльність 
учителя


Діяльність 
учнів


Очікувані
результати


Актуалізація 
знань учнів


– Над якою темою
працювали на 
минулому уроці? 
– Що нового
дізналися?
– Які поради для
себе засвоїли?


Пригадати…


Знає, що спільного та 
чим відрізняється 
людина від інших живих 
істот 
(спілкування і взаємодія 
з іншими людьми) [3 ГІО 
2.2].


1


2 Вивчення нового 
матеріалу


1. Сьогодні ми
продовжимо
працювати над
темою «Разом ми
сильніші»
та виконаємо багато
цікавих завдань.


2. Сьогодні 4 число.
Порахуймо до 
чотирьох.
Об'єднаймося в 4 
команди.
- Які поради для 
себе засвоїли?


1. Групове заняття
«Характеристика».


2. Творча робота в
групах. Створення
групового колажу
«Я та мої
однокласники»/
«Куточок
іменинників»


Усвідомлює необхідність 
толерантних взаємин між 
людьми [3 ГІО 7.1]; 
розповідає про себе, свої 
захоплення; розпізнає 
риси характеру й дає їм 
оцінку [3 ГІО 6.1];


НАЗАД
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Запам'ятовуйте свої 
номери: 1 – літо, 2 – 
осінь, 3 – зима, 4 – 
весна. (Дні 
народження учнів) 
Пофантазуйте та 
створіть колаж, який 
демонструє, що в 
єдності друзів-
однокласників така 
сама сила, як і в 
природі: все між 
собою пов'язане та не 
може існувати без 
іншого.
3. – Як ви зрозуміли
значення слова
«самоствердження»? 
– А зараз
ознайомимося з 
порадами, які 
допоможуть успішно 
працювати в 
спільноті.


3. Робота з
підручником (с.6).


називає риси характеру, 
які сприяють і ті, що 
заважають досягненню 
успіху в житті, 
спілкуванню з іншими [3 
ГІО 8.2];
пояснює, як досягнення 
мети залежить від 
наполегливості й 
старанності [3 ГІО 7.2]; 
виявляє пізнавальну 
активність на уроках [3 
СЗО 4.1];
розуміє переваги доброго 
ставлення до інших на 
прикладах вияву таких 
якостей: чесність, 
доброзичливість, 
подільчивість, 
працьовитість, 
ввічливість на противагу 
хитрощам, байдужості, 
жадібності, лінощам, 
безкультурності; [3 СЗО 
1.4].


НАЗАД
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4. Фізкультхвилинка.


5. – Чи могла б
існувати класна 
спільнота без 
внутрішніх правил? 
– До чого призвела б
відсутність 
домовленостей між 
учителем і класом?


6. – Розгляньте
світлини. Чи є у вас 
подібні?
– Про яке свято
вони нагадують?
– Дайте відповіді на
запитання в 
підручнику.


6. Робота зі світлинами.


7. Колективна творча
справа. 
Творча майстерня 
с. 8-9 – 
виготовлення 
«Куточка 
іменинників».


НАЗАД


5. Робота з
підручником (с.7).


4. Фізкультхвилинка.







РОЗРОБКА УРОКУ


– Що нового
дізналися?
– Які важливі
висновки для себе 
зробили?
– Якими порадами
користуватиметеся в 
житті?


Рефлексія3


Домашнє 
завдання


4 с.4-9 – читати, 
переказувати, 
відповідати на 
питання.


Мета:  формувати в дітей поняття про життя як найвищу цінність і  неповторність, показати  важливість 
виконання правил культурної  поведінки; 
розвивати розуміння кожною дитиною своєї оригінальності й індивідуальності; 
виховувати вміння поважати людей, дбайливо ставитись до свого життя, прищеплювати бажання жити в 
культурному середовищі.


НАЗАД


РОЗРОБКИ УРОКІВ
РАЗОМ МИ СИЛЬНІШІ
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Тип уроку: отримання нових знань.


НАЗАД


Формування  та розвиток очікуваних результатів навчання:


Учень / учениця знає, що спільного та чим відрізняється людина від інших живих істот (мислення, мова, 
праця, спілкування і взаємодія з іншими людьми); 
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних ситуаціях (навчання, гра); з іншими в збереженні традицій школи; 
виявляє інтерес до пізнання і збереження традицій школи; 
пояснює, як суспільні групи (дитячий колектив) впливають на розвиток людини; 
називає правила поведінки в школі; 
підтримує порядок на робочому місці; 
пропонує розв'язання посильних проблем школи; 
дотримується правил шкільного розпорядку, правил поведінки під час шкільних і громадських заходів; 
розпізнає риси характеру й дає їм оцінку; 
пояснює, як досягнення мети залежить від наполегливості й старанності;
володіє навичками поводження в урочистих ситуаціях; 
описує поведінку тварин на основі власних спостережень та інформації, отриманої з додаткових джерел.


Обладнання: роздатковий матеріал.


інформаційно-комунікативна: обговорює отриману інформацію; планує створення повідомлення для 
представлення інформації;
громадянська та соціальна: діє згідно з установленими правилами на уроці, в суспільстві; прагне бути 
культурним у спілкуванні; бажає жити в культурному середовищі;
навчання впродовж життя: організація власного навчального середовища;
підприємливість: усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці.


Формування ключових  компетентностей:  
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Хід уроку 


Перевірка готовності до уроку.
Створення позитивної атмосфери


– Гарний настрій – це перший крок до успіху. Поверніться одне до одного, посміхніться,
привітайтеся. Скажіть одне одному приємні слова.
– Молодці! Тепер із гарним настроєм буде краще працювати й навчатися.
– Пригадаймо, якими правилами ми користуємося у школі під час навчання та
відпочинку.


1. Говорити по черзі.
2. Не перебивати товариша.
3. Не боятись висловлювати своєї  думки.
4. Вислуховувати товариша до кінця.


5. Брати активну участь у розмові.


6. Бути доброзичливим.
7. Поважати думку товариша.
8. Говорити коротко.


 І, якщо ви згодні їх дотримуватися, візьміться за руки.


Організаційний момент
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Фенологічні спостереження. Робота з календарем погоди


– Діти, скажіть, будь ласка, яка тепер пора року? Знайдіть на дошці зображення пори року та
прикріпіть поряд наліпку.
– Із чим асоціюється у вас ця пора року? Які зміни відбуваються у природі?
– А який тепер місяць цієї пори року? Знайдіть його назву на дошці та прикріпіть поряд наліпку.
– Як ви вважаєте, чому цей місяць має таку назву?
– Яке сьогодні число місяця? Знайдіть його на дошці та прикріпіть наліпку поряд.
– Який сьогодні день тижня? Знайдіть його назву та позначте наліпкою.
– Чи знає хтось прикмети або цікавинки про цей день? (Відповіді дітей) Молодці!


Повідомлення теми й мети уроку
– Сьогодні ми будемо знайомитися з новим підручником та вирушимо в подорож його цікавими
сторінками. Розпочнімо з розділу «Я і моє оточення», та впевнимось в тому, що разом ми сильніші.


Мотивація навчальної діяльності
– Оскільки ми будемо говорити про нас, людей, девізом до нашого уроку будуть слова з вірша
Л. Забашти:


Хай оживає істина стара, 
Людина починається з добра.


– Діти, що таке підручник?
– Для чого він створений?
– А хто пам'ятає з другого класу, із чого виготовляють папір
– Як називають людей, які пишуть підручники для нас?


НАЗАД


Актуалізація опорних знань
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– Правильно, автори. І зараз у вас є можливість прочитати їхнє звернення до вас – учнів.
Послухати їхні побажання та поради. Тож не гаймо часу та розгорнімо підручник на сторінці 3. 
Прочитаємо її уважно.


Обговорення прочитаного
– Кожна книжка має свої умовні позначення (піктограми). Це як маленькі підказки чи
дороговкази на сторінках. Знаючи їхнє значення, ви швидко зможете відрізнити, скажімо, 
творче завдання від письмового. Розгляньте на с. 4 тлумачення умовних позначок.


Продовження роботи з підручником


1. Робота в парах за питаннями в підручнику на с. 5.
2. Аналіз малюнка. Учні висловлюють своє розуміння


побаченого.
3. Колективне опрацювання матеріалу на с. 6.
– Що вам найбільше запам'яталося на святі День     


знань у своїй школі? 
– Які традиції святкування початку навчального        


року  ви можете запропонувати? 
– У яких заходах, що відбувалися у вашій школі 


минулого року, ви брали участь?
4. Розкриття поняття самоврядування (обговорення


участі класу в шкільному житті).
– Яку роль ви обрали б для себе в День 


самоврядування? Чому? 
5. Розповідь з елементами бесіди.


НАЗАД
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– Чи погоджуєтеся ви з думкою, що жодна людина не існує сама по собі, й кожен з нас може
жити лише серед людей? (Так).
– Правильно, адже від найпершого дня, дня свого народження, людина оточена людьми, до 
яких вона поступово звикає.
– Кожен з нас належить до певного колективу, групи, вікової групи. Поміркуйте, до якого 
колективу ви належите? Натепер ви хто? (Учні).
– Отже, ви – колектив 3 класу. А як ви думаєте, чи я разом з вами належу до того самого 
колективу? (Відповіді можуть бути різними, але обов'язково з обґрунтуванням).


Читання вірша, завчасно підготовленого учнем


Життя твоє – безцінний дар. 
Не забувай про це ніколи.
Ти спиш під зорями Стожар 
Чи з друзями ідеш до школи.
Живеш ти в місті чи в селі, 
Подумай, як життя прожити?
Ти слід залишиш на землі – 
То треба гарний залишити!
Л. Шевчук


НАЗАД
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Бесіда вчителя


– Ми живемо серед інших людей, тому маємо поважати один одного. Тому що поведінка
однієї людини, привітно чи грубо мовлене слово залишають у душі іншої людини слід. 
Подивіться, будь ласка, у мене в руках дві склянки із чистою водою. Склянки – це ніби ваші 
душі. Нам завжди хочеться, щоб душа була чистою, прозорою, як ця вода. Але іноді 
трапляються випадки, коли вас образили, штовхнули, сказали грубе слово. Подивіться, що 
стало з душею. (Учитель(-ка) кидає в одну зі склянок грудочку землі).


– Що трапилося з водою? (Стала каламутна, темна). Те саме відбувається всередині вас.
Бажаю, щоб ваша душа була завжди чистою. А для цього слід поводитись так, щоб не було 
соромно за свої вчинки.


Проблемне питання. Робота в парах


– Поміркуйте, чи змогла б людина жити без оточення? Без друзів? Без рідних? На що було б 
схоже її життя?


Вправа «Мікрофон» 
– А зараз я хочу поговорити з вами й узяти інтерв'ю. Продовжте речення (діти передають
іграшковий мікрофон):


– «Я – людина, тому що…»
– «Якби не було навколо людей, я...» 
– «Людина народжується  для …» 
– «Людині для життя потрібно …»?


НАЗАД







РОЗРОБКА УРОКУ


байдужа 
вихована 
жадібна 
тактовна 
порядна 
безтурботна 
боязка 
щира 
добра 


2. Робота в зошиті з друкованою основою.


Рефлексія


НАЗАД


1. Робота в групах.


 Закріплення й осмислення нових знань


– Перед вами конверти зі словами, що означають різні якості людини. Розподіліть їх у дві групи. Зробіть 
висновок, з якою людиною захочуть спілкуватися інші, а якій – буде важко знайти своє місце серед 
оточення.


заздрісна 
привітна 
хвалькувата 
чемна 
неохайна 
гостинна 
доброзичлива  
співчутлива







РОЗРОБКА УРОКУ
РАЗОМ МИ СИЛЬНІШІ


Мета:  


 – формувати в дітей відповідальність за своє життя та за життя інших, відпрацьовувати вміння 
співпрацювати в парі, групі; виховувати вміння поважати однолітків незважаючи на зовнішні відмінності.


Формування ключових компетентностей:
– уміння вчитися (навчально-організаційна): включається в роботу відразу після вказівки
вчителя, співпрацює в парі, групі;
– інформаційно-комунікативна: обговорює отриману інформацію; планує створення повідомлення


для представлення інформації.


Формування  та розвиток очікуваних результатів навчання:


ва, Учень / учениця знає, що спільного та чим відрізняється людина від інших живих істот (мислення, мо 
праця, спілкування і взаємодія з іншими людьми); 


співпрацює і взаємодіє з іншими в різних ситуаціях (навчання, гра); з іншими в збереженні традицій школи; 
виявляє інтерес до пізнання і збереження традицій школи; 
пояснює, як суспільні групи (дитячий колектив) впливають на розвиток людини; 
називає правила поведінки в школі;  
підтримує порядок на робочому місці; 
пропонує розв'язання посильних проблем школи; 
дотримується правил шкільного розпорядку; правил поведінки під час шкільних і громадських заходів; 
розпізнає риси характеру й дає їм оцінку; 
пояснює, як досягнення мети залежить від наполегливості й старанності;
володіє навичками поводження в урочистих ситуаціях; 
описує поведінку тварин на основі власних спостережень та інформації, отриманої з додаткових 
джерел.


Тип уроку: отримання нових знань.


НАЗАД


Обладнання:  роздатковий матеріал.







РОЗРОБКА УРОКУ
Хід уроку 


Перевірка готовності до уроку.
Ігровий тренінг «Я обираю настрій…»
– Пропоную прислухатися до власних почуттів і обрати той малюнок, який відповідає вашому настрою 


і який ви хотіли б зберегти на весь день.
–  З гарним настроєм ми розпочнемо нашу зустріч. І нехай девізом сьогодні стануть слова:


Клас у мене дружний є.
Він мене не підведе. 


Актуалізація опорних знань
– Над якою темою працювали на минулому уроці?
– Що нового дізналися?
– Які поради для себе засвоїли?


Повідомлення теми та завдань уроку
Сьогодні ми продовжимо працювати над темою «Разом ми сильніші» та виконаємо багато цікавих завдань. 


Групове заняття «Характеристика». 
Обираються кілька дітей, які стають поруч одне з одним. У них має бути щонайменше одна спільна ознака 
(наприклад, темне волосся, однакові імена, однакові зачіски, зріст тощо). Решта дітей, які стоять у колі, мають 
визначити цю характеристику. Той, хто здогадується, пропонує іншій дитині з кола, в якої є така сама 
характеристика, приєднатися до групи.


Творча робота в групах. 
Створення групового колажу «Я та мої однокласники»/«Куточок іменинників»
Сьогодні 4 число. Порахуємо до чотирьох. Об'єднаймося в 4 команди. Запам'ятовуйте свої номери: 1 – літо, 


2 – осінь, 3 – зима, 4 – весна. (Дні народження учнів). Пофантазуйте та створіть колаж, який демонструє, що в 
єдності друзів-однокласників така сама сила, як і в природі: усе між собою пов'язане і не може існувати без 
іншого.


НАЗАД


Організаційний момент







РОЗРОБКА УРОКУ


Проблемне питання
– За якими ознаками люди утворюють спільноти?
Робота з підручником, с. 6
Фронтальне читання матеріалу.
– Як ви зрозуміли значення слова «самоствердження»?
– А зараз ознайомимося з порадами, які допоможуть 
успішно працювати в спільноті.


Читання порад «ланцюжком»


– Полічіть, скількома порадами ви завжди користуєтеся. 
– Чи плануєте використовувати й нові? Чому?
– На що ви сподіваєтесь, виконуючи ці 
рекомендації?
– Чи легше вам буде спілкуватися з іншими?


Фізкультхвилинка


Робота з підручником
На с. 7 – відповідь на запитання.


НАЗАД







РОЗРОБКА УРОКУ
– Яких правил роботи в спільноті дотримуємося в нашому класі?
– Хто ці правила встановив? (Ми самі).
– Чи допомагають вони нам у роботі?
– Якими правилами можна доповнити наш список?
Проблемне питання
– Чи могла б існувати класна спільнота без внутрішніх правил?
– До чого призвела б відсутність домовленостей між учителем і класом?
Робота в зошиті з друкованою основою
Робота зі світлинами
– Розгляньте світлини. Чи є у вас подібні? 
– Про яке свято вони нагадують?
– Дайте відповіді на запитання в підручнику.
Колективна творча справа. Творча майстерня
С. 8-9 – виготовлення «Куточка іменинників».
Підсумок. Обмін думками
– Що нового дізналися? 
– Які важливі висновки для себе зробили?
– Якими порадами користуватиметеся у житті?
Домашнє завдання
С. 4-9 – читати, переказувати, відповідати на питання.


НАЗАД





		p_R_all_we_strong: 

		back_R_all_we_strong: 








Інтерактивне наповнення


до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»  3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


РОЗДІЛ 1. Я І МОЄ ОТОЧЕННЯ


Тема 1. Я і моя шкільна громада


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


РАЗОМ МИ СИЛЬНІШІ (с.4-9)


Спільноти у тварин   https://youtu.be/wQ1_METT_Oo   


Корисні підказки. Хлопці чи дівчата?  https://youtu.be/PZJK-uUrGOo 
Корисні підказки. Новенький  https://youtu.be/2zM_KDVgUP8


Корисні підказки. Зустрічають за одежею   https://youtu.be/yFELDH9Mwb8


«Про всіх на світі» https://www.youtube.com/watch?v=tqy9yMiLkQs
«Лілі та сніговик» https://youtu.be/eFSOb8bVlUY


«Кітбуль» https://youtu.be/AZS5cgybKcI


«Разом ми сила» https://youtu.be/OE6ULHVNSNM


«День, коли щастить» https://youtu.be/ZW9WaOpSgM8 
«Лама 3: Друзі» https://youtu.be/SkVqJ1SGeL0


НАЗАД


ВІДЕО: 


ДОБІРКИ МУЛЬТФІЛЬМІВ ПРО ДРУЖБУ: 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


Розвиток дитини. Практичні завдання https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3-self_learning 


Розвиток дитини. Генератори завдань https://childdevelop.com.ua/generator/


Мовні цікавинки: походження слова «школа» http://marinadenisenko.blogspot.com/2016/09/blog-post_14.html


https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s


https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM


https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs


https://www.youtube.com/watch?=6dDs907uDlg&list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd&index=15


https://www.youtube.com/watch?v=7pGnVGCLSsk&list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://www.youtube.com/watch?v=lCyFLC7SKbg&list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd&index=12 
https://www.youtube.com/watch?v=T7ofWPCl8-E


НАЗАД


РУХАНКИ:


https://www.youtube.com/watch?v=w_mHkn2g8MA – Ми всі потрібні
КАРАОКЕ:







 Казка про правила поведінки


Йдуть уроки, в школі тиша, 
Всі за партами сидять,
Та порушив тишу Міша, 
Бо спізнивсь хвилин на п'ять. 
І урок перериває,
Двері різко відчиня.
Дітям дуже заважає 
Хлопець мало не щодня.
А зайшов, не привітався, 
Через клас увесь побрів. 
Хоч би що! Ще й усміхався, 
А тоді за парту сів.
На уроці розмовляє,
То він булочку жує,
То записки розкидає,
То дівчаток часом б'є.
І не може посидіти
Він спокійно п'ять хвилин. 
Я скажу вам щиро, діти, 
Добре, що такий один.
А як дзвоник залунає,
На перерву час іти.
Він на партах вже стрибає, 
Почина когось трясти.


То потягне за косичку,
То з перил по сходах мчить, 
То розбризкає водичку
Й стрімголов кудись летить.
То він дошку розмалює,


 


То вазони поскида.
Каже він, що так жартує,
Ну, не хлопець, а біда!
То книжки порозкидає,
Дітям зошити порве,
То стілець візьме зламає —
Так у школі він живе.
Принесе у школу карти,
То із кактуса шпички,
То ножем поріже парту,
Порозв'язує стрічки.
То він крейду розкидає,
То стрибне на когось вмить.
Неспокійну вдачу має, 
П'ять хвилин не посидить!
Косинцем когось штрикає, 
А лінійка в нього — спис!
То він циркуля виймає, 
З ним біжить кудись униз.


Приладдя шкільне ламає, 
Б'є й штрикає ним усіх. 
Він таке заняття має: 
Комусь – горе, хлопцю ж – сміх!
І не думає хлопчина, 
Що скалічить він когось. 
Ох, погана він дитина, 
Плакать би не довелось...
Як з таким хлопчиськом жити?
Збунтувались діти враз.
Хто захоче з ним дружити?
Всі стомились від образ. 
Перестали розмовляти,
Мов Михасика й нема.
Хоче слово він сказати,
А кругом – стіна німа.
Він до того, він до цього 
Підійде поговорить,
Та тікають всі від нього,
Не бажають з ним дружить. 
Та не журиться хлопчина, 
Він ще бігає, кричить.
Але ж є якась причина,
Що не хочуть говорить?


 Казка про Михайлика та Горе-Лихо


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД







«Ой, ці мамочкіни діти, 
Що не хочуть гратись з ним!
Відвертаються сердито, 
Він покаже їм усім!
Зараз він їх розштовхає, 
Гей! Ану з дороги! Брись!» 
Але хто це піднімає 
Хлопчака й несе увись?
Що, з'явились в нього крила?
Та ніяких крил нема...
Це якась незрима сила 
Підняла його й трима. 
Раптом в школі стало тихо, 
Діти всі завмерли вмить. 
Величезне Горе-Лихо
З хлопчиком малим стоїть. 
В щупальцях його тримає, 
Аж під стелю підняло
І назад не відпускає, 
Потім враз як загуло!
«Ти чого тут бешкетуєш?
Що, у світі ти один?
Ти чого дітей травмуєш, 
Чий такий поганий син?


Заберу тебе з собою,
В ріг баранячий скручу!
Або розтопчу ногою, 
Або правил я навчу!» 
Діти всі стояли тихо,
Охопив усіх їх жах. 
Здоровезне ж Горе-Лихо 
Виростив малий хлопчак. 
Раптом все як закрутилось, 
Полетіло сторчака,
Горе-Лихо підхопило
Й дуже стисло хлопчака. 
Діти злякано дрижали, 
Бо не знали, що робить. 
Всі як вкопані стояли, 
Але ось, дзвінок дзвенить, 
Всіх до класу закликає... 
Діти тихо розійшлись. 
Горе-Лихо десь літає
І несе Михася ввись.
Вже й уроки закінчились, 
Всі розбіглись по хатах.
І затихли в школі кроки, 
Та лишився жити страх. 


А як зовсім споночіло, 
Спати все живе лягло, 
Горе-Лихо прилетіло
Й хлопця в школу принесло. 
Стало, бідного, лякати, 
Грати в піжмурки взялось. 
Правил почало навчати –
Треба ж з ним робити щось!
Хлопець звівся з переляку, 
Сам не знає, що робить. 
От би виламать гілляку
Й Горе-Лихо те прибить... 
А воно його лякає,
Так, що хлопець ледь не вмер. 
Горе-Лишенько кусає
Ще й питає: «Як тепер?
Що, подобається, друже,
Як тебе лякають, б'ють?
Щось веселий ти не дуже, 
А тебе вже й вдома ждуть... 
Але поки не прозрієш
І не станеш мудрим ти,
Й правил всіх не зрозумієш... 
Не пущу тебе, прости...»


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД







І взялося знов лякати, 
Підкидати вгору, вниз, 
Гострим кактусом штрикати 
І чіпляти за карниз. 
Колобком його котити, 
Терти хлопцем по стіні... 
Він же мусить зрозуміти 
Всі ці правила шкільні!
А саме тряслось від сміху, 
Як і хлопець теж, колись. 
«Ой, спинися, Горе-Лихе, 
Я благаю, зупинись!
Зрозумів свою провину, 
Вивчу правила шкільні. 
Чуєш? Ні одну дитину
Я в житті не скривджу! Ні!» 
Горе-Лихо зупинилось
І схилилось, мов в журбі... 
Ніби й менше враз зробилось: 
«Що ж, повірю я тобі... 
Вчи, а я тут почекаю
І від тебе — ні на крок!
Бо таких, як ти, я знаю –
Це вже пройдений урок!


Вчи. А як усе розкажеш, 
То додому відпущу.
Ти зайдеш і тихо ляжеш... 
А як – ні, то знов провчу!
Бо твоє я Горе-Лихо,
Ти щодня ростив мене.
І поводься в школі тихо, 
Аж тоді біда мине».
Ніч пливла, усе мовчало, 
Хлопець правила вивчав. 
Горе-Лихо засинало,
Він додому почвалав.
А коли зайшов у хату,
То батькам все розказав, 
Та й пішов тихенько спати. 
Так до ранку і проспав.
Як послало сонце світло, 
Ранок росяний устав, 
Серце хлопчика розквітло, 
Зовсім іншим хлопчик став. 
Він зібрав книжки до школи, 
В хаті линув тихий сміх. 
Як ні разу і ніколи
Він прийшов раніш за всіх. 


З усіма дітьми вітався, 
Вчителів усіх вітав.
На перервах гарно грався
І нікого не чіпав.
На уроках не сміявся, 
Дітям він не заважав.
За задачу зразу взявся
І найперший розв'язав.
Не кричав, не лінувався, 
Краще всіх він став писать. 
Дуже хлопчик помінявся, 
Став серйозний, не впізнать!
Дні ішли, літа минали, 
Дуже всіх Мишко любив.
І тепер всі в школі знали –
Він за правилами жив.
З того часу вже ніколи
Він не бивсь, не ображав. 
Закінчив успішно школу
І чудово жити став.
Все скінчилось мирно й тихо. 
Десь поділось з серця зло. 
Здоровезне Горе-Лихо 
Щезло, наче й не було!
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Надія Красоткіна







– Як ти вважаєш, чому Галя завжди спізнюється? Чому її
прозвали Невстигалею? Які поради ти можеш їй дати?
– Розкажіть, як ти збираєшся до школи.
Чи відразу встаєш з ліжка, коли тебе розбудять?  
Чи встигаєш зробити руханку, поснідати?  
Коли ти збираєш портфель: зранку чи звечора?


– Як ти вважаєш, чому треба дотримуватися розпорядку дня?


Фізкультхвилинка


Хмаринка сонечко закрила, (затулити обличчя руками) 
Слізки срібнії зронила.
Ми ті слізки пошукаєм,
У травичці позбираєм, (присідання)
Пострибаєм, як зайчата, (стрибки)
Потанцюємо ще трішки, (танцювальні рухи)
Щоб спочили ручки, ніжки. 
Всі веселі? От чудової 
А тепер до праці знову.
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Як прокинувся – вставай, ліні волі не... (давай).
У школі, в класі не брудни, сміття бачиш – ... (підніми).  
Квітку роса умила, а тебе умиє... (мило).


   Гра «Додай словечко»


Олег Орач
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Обговорення ситуації
 Сьогодні ти проспав, оскільки вчора ввечері ліг пізно, довго переглядав мультики та, звісно ж, 
не виспався. Тепер сновигаєш квартирою в пошуках портфеля. Ага, ось він! Чомусь він валяється в 
коридорі, а не на своєму місці біля столу. Де ж це зошит з математики? Як важко його знайти, чи то 
пак, відкопати на столі в одній великій купі паперів, журналів, ручок, фломастерів, наклейок, книг і 
малюнків! Нарешті зошит знайдений. Ой, він увесь у плямах… А, це ж ти вчора робив уроки й 
одночасно їв бутерброд, а він упав прямо на зошит, та ще, як на зло, маслом униз! «Закон 
бутерброда»... Ах, сьогодні ще малювання! Альбому немає... і пензликів... Десь ти їх бачив... 
Нарешті альбом знайдений, ти кидаєш його в портфель, туди ж запихаєш спортивний костюм, 
натягуєш зім'яту шкільну форму (ти ж полінувався вчора акуратно повісити її в шафу) і вискакуєш з 
дому, жуючи на ходу яблуко. Прибігаєш до школи розпатланий, не виспаний, виявивши, що замість 
зошита з математики ти взяв зошит з англійської мови, пензлики все-таки забув, а фізкультури 
взагалі сьогодні немає, і спортивна форма тобі, виявляється, зовсім не потрібна. У результаті ти 
весь день ходиш злим, твій настрій зіпсований.


– Чи потрапляв ти в такі ситуації?
– Що слід робити, щоб уникнути таких ситуацій?


 Звичайнісінький розпорядок дня допоможе тобі впоратися з багатьма труднощами, адже ти 
добре почуватимешся, будеш бадьорим і веселим. У такому настрої все дається набагато легше, а 
передовсім – навчання.
 Твої успіхи здебільшого залежать від порядку й дисципліни. Приділивши небагато часу 
наведенню ладу й виконанню, на твій погляд, нудних справ, ти отримуєш більше часу на заняття 
справами, які тобі до душі. Тобі не знадобиться постійно копирсатися в завалах речей у пошуках 
потрібного. Ти не відволікатимешся на дрібниці й непотрібні справи.
 Дисципліна й порядок здатні значно полегшити тобі навчання й допомогти отримати гарні 
результати.
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Практична робота
1. За допомогою дорослих склади свій розпорядок дня.
2. Порівняй минулорічний розпорядок дня з теперішнім. Чим вони відрізняються?
3. Порадься з батьками й склади окремий розпорядок дня для вихідних днів і канікул.
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Інтерактивне наповнення


до  інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»  3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


РОЗДІЛ 1. Я І МОЄ ОТОЧЕННЯ


Тема 1. Я і моя шкільна громада
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ЯКІ В ДІТЕЙ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ (с. 20-25)


НАЗАД


Що таке конституція? https://www.youtube.com/watch?v=qZ38qzNCZYc


Конвенція ООН про права дитини в малюнках https://www.youtube.com/watch?v=By0XrsY02y0 


Права й обов'язки дітей https://youtu.be/zRR0XiriGp4


Права дитини з Рубі та Джеком (український переклад) https://youtu.be/BWUxZk-hqq0


Тест онлайн  https://learningapps.org/display?v=p4eojvmhn20


ВІДЕО:


ТЕСТИ: 
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МУЛЬТФІЛЬМИ:


Права дитини з Рубі й Джеком (англійською із субтитрами українською) 
https://youtu.be/9_INV0msO2s 
Права дітей (на основі казок) https://www.youtube.com/watch?v=obgsoJfowQ0 
Украдена іграшка https://www.youtube.com/watch?v=JPPv5UmLe7Q 
Твій будинок – твоя власність https://www.youtube.com/watch?v=BQDdPvuwmhY 
Корисні підказки. Якщо ти скоїв поганий вчинок https://www.youtube.com/watch?v=213jhdgAF1s 
Кінь проти Хом’яка https://www.youtube.com/watch?v=1hMdWwgS7y4


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


НУШ – методичні матеріали https://vseosvita.ua/library/nus
Посібник «Ранкові зустрічі» https://vseosvita.ua/library/posibnik-rankovi-zustrici-11406.html Права 
дітей (ілюстрований текст) https://www.living-democracy.com.ua/textbooks/volume-5/part-3/
documents-and-teaching-material-4/
Навчальні стратегії для дітей з особливими потребами http://www.teachspeced.ca/fr/strategies-d-
enseignement-pour-les-eleves-ayant-des-besoins-speciaux
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РУХАНКИ:


https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd
https://www.youtube.com/watch?v=RocWQDx_ROg (Кращі друзі)
https://www.youtube.com/watch?v=4g6Cd1X7lUU (Бедрик)
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ТЕКСТИ:


Які права порушено в казках?


1. Англійська народна казка «Троє поросят».
«…Ніф-Ніф добіг до своєї солом’яної хатинки й устиг зачинити дверцята за мить до того, як клацнули ікла 
сірого розбійника.
– Ану відчиняй! – прогарчав вовчище.
– Нізащо! – пропищав переляканий Ніф-Ніф.
Вовк набрав якнайбільше повітря й так дмухнув, що хатинка Ніф-Ніфа розлетілася в різні боки».
(Вовк порушив право на недоторканість житла) .
2. Народна казка «Вовк і семеро козенят».


«…І тут вовк увірвався до хатинки. Злякалися козенята й нумо ховатися хто куди… Але вовк їх усіх 
знайшов і довго не розбирався: роззявив свою пащеку та проковтнув усіх по черзі…».
(Вовк порушив право на життя) .


«…Увійшла Машенька до хатинки та й сіла на ослінчик. А в тій хатинці жив здоровенний ведмідь. 
Повернувся ввечері ведмідь, побачив Машеньку, зрадів.
– Ага, – каже,– тепер не випущу тебе! Будеш у мене жити. Будеш піч топити, будеш кашу варити,
мене кашею годувати».
(Ведмідь порушив право Машеньки на свободу) .


3. Російська народна казка «Маша та ведмідь».
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5. Шарль Перро «Попелюшка».
« – А що, Попелюшко, хотілося б тобі поїхати на бал? – запитували сестри, поки вона розчісувала їх 
перед дзеркалом. – Ой, що ви, сестрички! Ви смієтеся з мене!
– Авжеж. Хто ж тебе таку нечепуру пустить…
І ось нарешті очікуваний день настав. Мачуха та сестри поїхали. Попелюшка довго дивилася їм услід, а 
коли їхня карета зникла за поворотом, вона затулила обличчя руками й гірко заплакала».
(М ачуха порушила право Попелюшки на відпочинок) .
6. Українська народна казка «Кривенька качечка».
«Пішла вона до криниці, а дід з бабою – у хату! Дивляться – аж у гніздечку нема качечки, тільки повно 
пір’ячка. Вони тоді взяли гніздечко – та й кинули в піч. Воно там і згоріло. Зайшла дівчина в хату та зараз 
до гніздечка – аж гніздечка нема. Дівчина й каже:
– Я довіку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер – піду я від
вас».
(Дід з бабою порушили право дівчини на особисте життя) .


4. Олексій Толстой «Золотий ключик, або Пригоди Буратіно».
«Розбійники підбігли.
- Ага, тепер від нас не втечеш!..
Важко уявити, чого тільки вони не виробляли, аби примусити Буратіно розкрити рота… Нарешті 
розбійники вирішили повісити його догори ногами. Прив’язали до ніг мотузку, і Буратіно повиснув на 
дубовій гілці…».
(Розбійники порушили право Буратіно на гідність) .
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8. Олексій Толстой «Золотий ключик, або Пригоди Буратіно».
«Він [Карабас Барабас] схопив Буратіно, відніс його до комори театру й повісив на гвіздок. Повернувшись, він 
насварився на ляльок семихвостим батогом, щоб вони вели виставу далі…
Карабас Барабас сів вечеряти. У вогнищі було замало дров. Тоді він ляснув у долоні. Прибігли Арлекін і П’єро. 
– Принесіть-но сюди цього гульвісу Буратіно, – сказав синьйор Карабас Барабас. – Він зроблений з сухого
дерева, я його підкину у вогонь, моя печеня швидко засмажиться. 
Арлекін і П’єро впали навколішки, благали пожаліти нещасного Буратіно.
– А де мій батіг? – загарчав Карабас Барабас.
Тоді вони, ридаючи, пішли до комори, зняли з гвіздка Буратіно й потягли на кухню».
(Тут порушено право на захист від усіх форм фізичного та психологічного насильства, або недбалого 
ставлення, грубого поводження з боку батьків, законних опікунів чи будь-якої іншої особи, яка піклується про 
дитину) .


«Оселились біля річки 
Сірий зайчик та лисичка. 
Зайчик – в хатці луб’яній, 
а лисичка – в крижаній. 
Ось постукала в віконця 
Тепла сонячна весна,
І розтанула на сонці 
біла хатка крижана.


Лиска почала зітхати: 
– Як я житиму без хати?
Зараз зайця прожену 
Й влізу в хатку луб’яну!
Де вже зайчику малому 
Суперечить хижаку!
Довелось тікати з дому 
Бідолашному звірку».


(Лисиця порушила право зайчика на недоторканість житла).


7. Наталя Забіла «Зайчикова хатка».
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Вікторина «Я і мої права»
Мета: 
– познайомити учнів з правами дітей, формувати правову свідомість;
– виховувати шанобливе ставлення до оточення, пошану до законів України, уміння
дотримуватися правових обов’язків та користуватися своїми правами.


Хід вікторини


І. Повідомлення теми: 


Знайте, що усі ви рівні
Від народження в правах,
І людина – змалку вільна,
Наче в небі синім птах.
Знайте ж, змалечку всіх діток
Треба вчить, оберігать,
І ніхто в усьому світі
Їх не сміє ображать.
Треба дітям всього світу
Не сваритись, а дружить
І по правилах хороших,
По закону треба жить.


Повторення прав дитини. Вірші дітей.
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ІІ. Дитина від народження має права.


Ми вже вивчали права дітей, повторімо їх, щоб добре знати й уміти ними користуватися в житті.


1 учень
Як маленьке немовля у світ двері відчиня,
То дарують йому слово, слово – це його ім’я.
– Про яке право йдеться? І м’я має велике значення в житті кожного з нас, воно супроводжує всіх,
мов вірний друг.


2 учень
Не мекнуть зорі, йдуть у небуття,
Бо мають право вік світити,
Я ж маю право на життя, я гідно мушу жити.
– Про яке право йдеться? Життя кожної дитини є найціннішим. І ніхто не може позбавити його життя.
3 учень
Тато, мама, брат і я – моя дружняя сім’я.
– Так, дійсно, тато, мама, брат  – це сім’я. Але ж і тут,  у школі, ми теж сім’я.


4 учень
У сім’ї ми маємо право на якісне харчування. 
Харчування повноцінне для дитини незамінне.
– Як ви думаєте, про яке право йдеться?
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5 учень
Бо всім відомо, що без школи, 
Без знань, що мусиш там набуть, 
Не станеш у житті ніколи
Тим, ким з дитинства мрієш буть. 
– Дитина має право на освіту.
6 учень
Трішки ми попрацювали,
Наші сили підупали.
Отже, слід нам відпочити,
Знову сили відновити.
– Відпочили? Всі веселі? От чудово. А тепер до праці знову.
– Яке право ми щойно використали? Право на відпочинок.


7 учень
Якщо ж погано стало нам,
Батьки заб’ють тривогу.
Для цього право є у нас
На медичну допомогу.
– Про яке право йдеться? Право на медичну допомогу.
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ПЕРША ЧАСТИНА ЇЇ КАЗКОВА


Про яке право мовиться в наведених нижче прислів’ях. 
Більше читати – розумнішим стати (право на освіту)
Зробив діло – гуляй сміло (право на відпочинок)
Хворий – лікуйся, здоровий – бережися (право на здоров’я та медичне обслуговування)


ІІІ. Отже, права повторили, почнемо нашу вікторину.


– Про яке право забув Буратіно, коли продав свою азбуку? (право на освіту)
– Яке право порушив Вовк із казки «Червона шапочка»? (право на життя)
– Яке право порушила мачуха з казки «Попелюшка»? (право на відпочинок)
– Про яке право дітей завжди пам’ятав лікар Айболить? (право на здоров’я та медичне обслуговування)
– Яке право порушили герої казки «Коза-Дереза»? (право на житло)
– Яке право порушила змія з казки «Івасик-Телесик»? (право на сім’ю та життя)


ДРУГА ЧАСТИНА «НАРОДНА МУДРІСТЬ»


ТРЕТЯ ЧАСТИНА «ВПІЗНАЙ-КА»
– Вусатий, хвостатий, улюблені слова: «Діти, нумо жити дружно!» (кіт Леопольд)
– Дерев’яний хлопчик у смугастому ковпачку. (Буратіно)
– Він був сином Цибулоне й мав семеро братів. Звали їх Цибулетто, Цибулотто, Цибулучча та іншими
подібними іменами, найкращими в шановній цибулиній родині. (Цибуліно)
– Про себе він казав так: «Я вродливий, розумний і до міри затовстий чоловік у повному розквіті сил».
(Карлсон, що живе на даху)
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ІV. Узагальнення знань учнів


ТЕСТ


1. Який злочин учинили проти Дюймовочки окремі персонажі казки?


а) шахрайство  
б) викрадення   
в)   розбій


2. Який злочин учинила Снігова королева?


а) шахрайство   
б) викрадення   
в) розбій


3. Хто з тварин у казці «Колобок» учинив найнебезпечніший злочин?


а) вовк      
б) лисиця    
в) ведмідь
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РОЗРОБКА УРОКУ


ЯК ЛЮДИ ВЗАЄМОДІЮТЬ У СПІЛЬНОТІ


ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА УРОКУ


Предмет Я досліджую світ1


3


4


6


Клас


Базовий підручник (назва, автор)


3 клас


«Я досліджую світ», підручник для 3 класу 
(1 частина) (авт. Гільберг Т. Г., Тарнавська С. С., 
Грубіян Л. В., Павич Н. М.) – 2020


«Як люди взаємодіють у спільноті»


Комбінований


Тема уроку 


Тип уроку
Мета уроку відповідно до 
очікуваних результатів


Знає, що спільного та чим відрізняється людина 
від інших живих істот (спілкування та взаємодія 
з іншими людьми) [3 ГІО 2.2]; 
усвідомлює необхідність толерантних взаємин 
між людьми [3 ГІО 7.1];
розповідає про себе, свої захоплення; 
розпізнає риси характеру й дає їм оцінку [3 ГІО 
6.1];


НАЗАД


2


5







РОЗРОБКА УРОКУ


Завдання


називає риси характеру, які сприяють і які заважають 
досягненню успіху в житті, спілкуванню з іншими [3 ГІО 
8.2];
пояснює, як досягнення мети залежить від 
наполегливості й старанності [3 ГІО 7.2];
виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 4.1]; 
розуміє переваги доброго ставлення до інших на 
прикладах вияву таких якостей: чесність, 
доброзичливість, щедрість, працьовитість, ввічливість на 
противагу хитрощам, байдужості, жадібності, лінощам, 
безкультурності [3 СЗО 1.4].


1. Дати учням поняття суспільства як єдності
людських спільнот, розповісти про їх  різноманітність; 
допомогти школярам усвідомити свою належність до 
українського суспільства.
2. Виховувати патріотичні почуття.


7


8


9


Громадянсько-історична, соціальна та 
здоров`язбережувальна.


Я і моє оточення; я і моя шкільна громада


НАЗАД


Міжпредметні зв'язки


Змістові лінії, які будуть 
реалізовуватися







РОЗРОБКА УРОКУ


Завдання Уміння вчитися (навчально-організаційні): включається 
в роботу відразу після вказівки вчителя, співпрацює в 
парі, групі; 
загальномовленнєві: говорить у повільному темпі, чітко, 
вільно, виразно, з відповідною силою голосу; 
зосереджено слухає вчителя, відповідає на запитання за 
відомою і вільною моделлю; з повагою звертається до 
вчителя, учнів;
інформаційно-комунікативна: обговорює отриману 
інформацію; створює повідомлення, оптимально 
формулюючи свою думку, поєднуючи для цього різні 
форми (текст, фото, малюнок);
громадянська та соціальна: діє згідно зі встановленими 
правилами на уроці, в суспільстві; толерантно поводиться 
з однокласниками та іншими людьми; бажає жити в 
культурному середовищі.


10


11


12


https://www.geneza.ua/product/871 підручник 


Роздатковий матеріал, підручник


НАЗАД


Види використаних ІКТ, 
інтернет-ресурси 
(вказати джерела)


Матеріали й обладнання
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1


НАЗАД


Актуалізація 
знань учнів


Пригадати…


Інтерактивна 
технологія 
«Асоціативний 
кущ»


СТРУКТУРА І ХІД УРОКУ


– Яку тему 
досліджували на 
минулому уроці?
– Що нового дізналися? 
– Чи зробили для себе 
висновки ? Які?
– Які живі організми є 
на землі?
– Чим відрізняється 
людина від інших 
істот?


Спільнота


Етап уроку Діяльність учителя Діяльність учнів Очікувані
результати№


Знає, що 
спільного та чим 
відрізняється 
людина від інших 
живих істот 
(спілкування та 
взаємодія з 
іншими людьми) 
[3 ГІО 2.2].


усвідомлює 
необхідність 
толерантних 
взаємин між 
людьми [3 ГІО 
7.1];







РОЗРОБКА УРОКУ


2


НАЗАД


Вивчення 
нового 
матеріалу


– Ми вчора з'ясували, що 
спільнота – це 
об'єднання людей зі 
спільними умовами 
життя, інтересами, 
єдиною метою тощо. 
Учні однієї школи разом 
зі своїми вчителями та 
батьками є групою, або 
спільнотою. 
Основна мета шкільної 
спільноти – підготувати 
дітей до дорослого життя 
та допомогти стати 
хорошими людьми.


– Вам треба доповнити 
правила співжиття у 
суспільстві словами 
«не можна» або 
«потрібно».


-Фізична хвилинка 
«Навпаки».
Робота з підручником
1. Обговорення в парах
світлин, с. 10.
2. Читання та обговорення
народної мудрості, с. 10.
3. Гра «Навчаємося
взаємодіяти в класній 
спільноті».
4. Вправа «Утвори пари».
Виконують учні 
«ланцюжком», с. 11.
5.Навчальна гра «Хто
швидше».
Вправа «Правила в 
суспільстві». Робота в 
парах.


розповідає про себе, свої 
захоплення; розпізнає 
риси характеру і дає їм 
оцінку [3 ГІО 6.1];


називає риси характеру, 
які сприяють і ті, що 
заважають досягненню 
успіху в житті, 
спілкуванню з іншими [3 
ГІО 8.2];


пояснює, як досягнення 
мети залежить від 
наполегливості й 
старанності [3 ГІО 7.2];







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


– Перед вами малюнки. 
Розгляньте їх. Яка 
спільна тема їх 
об'єднує? Який малюнок 
зайвий? Аргументуйте 
свою відповідь.
– Правильно ви 
здогадалися. Ідеться 
саме про команду. Як ви 
розумієте це слово? Що 
воно для вас означає?


– Розгляньте світлину. 
Що відрізняє її з-поміж 
тих, які ми нещодавно 
аналізували? 


– Хто такі патріоти? 
– Що їх об'єднує? 
– Чи можете ви себе 
назвати патріотами? 
Аргументуйте.


виявляє пізнавальну 
активність на уроках [3 
СЗО 4.1];


розуміє переваги доброго 
ставлення до інших на 
прикладах вияву таких 
якостей: чесність, 
доброзичливість, 
щедрість, працьовитість, 
ввічливість на противагу 
хитрощам, байдужості, 
жадібності, лінощам, 
безкультурності [3 СЗО 


1.4].


називає риси характеру, 
які сприяють і ті, що 
заважають досягненню 
успіху в житті, 
спілкуванню з іншими [3 
ГІО 8.2];


Робота в зошиті. 
Виконання письмового 
завдання за підручником, 
с. 13 (аналіз малюнка). 
Вправа «Знайди спільне».


Продовження роботи з 
підручником
С. 12 – фронтальне 
читання та обговорення 
нового матеріалу.
Вправа «Ми – маленькі 
патріоти».
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Вивчення 
нового 
матеріалу


Закріплення і осмислення 
нових знань.
Робота над умовними 
ситуаціями.


Дають відповіді на 
запитання, у кого в 
руках «мікрофон»


Метод «Мікрофон»
– Що нового ви 
сьогодні дізналися?
– Що таке суспільство? 
– Що входить до 
суспільства?
– Якими мають бути 
взаємини людей у 
суспільстві?


Рефлексія


Відшукайте в інтернеті 
гру на взаємодію, 
ознайомтеся з її 
правилами.


Домашнє 
завдання


4


3







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


ЯК ЛЮДИ ВЗАЄМОДІЮТЬ У СПІЛЬНОТІ


РОЗРОБКА УРОКУ


Мета: дати учням поняття суспільства як єдності людських спільнот, вказати на  різноманітність 
спільнот; допомогти усвідомити свою належність до українського суспільства, розвивати громадянську 
позицію; виховувати толерантні взаємини між людьми.


Формування ключових компетентностей: 
уміння вчитися: 


– навчально-організаційні: включається в роботу відразу після вказівки вчителя, співпрацює в парі, групі;  
– загальномовленнєві: говорить в повільному темпі, чітко, вільно, виразно, з відповідною силою голосу; 
зосереджено слухає вчителя, відповідає на запитання за відомою і вільною моделлю; з повагою 
звертається до вчителя, учнів;
інформаційно-комунікативна: обговорює отриману інформацію; створює повідомлення, оптимально 
формулюючи свою думку, поєднуючи для цього різні форми (текст, фото, малюнок);
громадянська та соціальна: діє згідно з прийнятими правилами на уроці, у суспільстві; толерантне 
поводження з однокласниками та іншими людьми; бажання жити в культурному середовищі.


Обладнання:  роздатковий матеріал. 
Тип уроку: комбінований.


Хід уроку


Організаційний момент


Закінчилася перерва, 
Пролунав дзвінок.
А тепер усі швиденько 
Налаштуймось на урок.







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


Фенологічні спостереження. Робота в парах


– Усі люди різняться між собою.  Кожен з нас є неповторною 
людиною. І нас оточують такі само неповторні люди. Одні 
мають білий колір шкіри, інші – чорний або жовтий. Одні люди 
високі, інші – невисокі. Одні стрункі, інші – гладкі. Люди 
звертають увагу на відмінності, але це не означає, що хтось є 
кращим за інших. Давайте ми з вами перевіримо, чи дійсно це 
так.


(Учитель(-ка) роздає анкети, потім діти 
порівнюють відповіді)


Актуалізація опорних знань


I. Бесіда.


– Яку тему досліджували на минулому уроці?
– Що нового дізналися?
– Чи зробили для себе життєві висновки після опрацьованого 
матеріалу? Які?


ІI. Вправа у групах «Чим ви схожі?»


Гра «Шифрувальники»
– Щоб урок пройшов немарно, ми будемо: 
У – уважними
Р – роботящими
О – організованими
К – кмітливими
– Тож берімося до справи.
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Анкета
1. Як вас звати? ___________________________________


2. У яку пору року ви народилися? ______________________


3. Скільки вам років?  ____________________________________


4. Який у вас колір очей? _________________________________


5. Який у вас колір волосся?________________________________


6. Який колір вам найбільше подобається?_____________________


7. Яка страва вам найбільше подобається? _____________________


8. Який мультфільм вам найбільше подобається?___________________


9. Який урок вам подобається? __________________________


10. Чи любите ви ходити у школу? _________________________


– У вас є однакові відповіді?


– Цією вправою ми довели, що всі люди різні, як за зовнішністю, так і за характером, проте мають і багато спільного, 


тому не варто ображати інших. Дуже важливо сприймати людей такими, якими вони є, навіть коли їхні уподобання 


відмінні від твоїх.


– Навчіться поважати тих, хто відрізняється від вас. 


III.Проблемне питання
– Якщо ми довели, що всі люди різні, то яким чином вони об'єднуються в спільноти?


VI. Інтерактивна технологія «Асоціативний кущ»
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Повідомлення теми уроку. Оголошення очікуваних результатів


– Сьогодні ми дізнаємося, як люди взаємодіють у спільнотах, вкажемо на їхню різноманітність, усвідомимо 
свою належність до українського суспільства.


Робота за темою уроку


– Ми вчора з'ясували, що спільнота – це об'єднання людей зі спільними умовами життя, інтересами, єдиною 
метою тощо. Учні однієї школи разом зі своїми вчителями та батьками є групою, або спільнотою. Основна 
мета шкільної спільноти – підготувати дітей до дорослого життя та допомогти стати хорошими людьми.


Фізична хвилинка «Роби все навпаки»


Руки вгору. Руки вниз.
Руки вперед. Руки назад.            
Нахил ліворуч. Нахил вперед. 
Нахил праворуч. Нахил назад. 
Правою рукою до правого вуха. 
Лівою рукою до правого вуха.       


1. Обговорення в парах світлин, с. 10.


2. Читання та обговорення народної мудрості, с. 10.


3. Гра «Навчаємось взаємодіяти у класній спільноті».


4. Вправа «Утвори пари». Виконують учні «ланцюжком», с. 11.


5. Навчальна гра «Хто швидше».


— Любі діти, вам треба встановити відповідність між текстом та людськими якостями. Хто першим 
правильно виконає завдання, той переміг.


Робота з підручником
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Вправа «Правила в суспільстві». Робота в парах


– Вам треба доповнити правила співжиття в суспільстві словами «не можна» або «потрібно». 


----------------------------------  вміти домовлятися.
---------------------------------   сприймати людей такими, якими вони є. 
---------------------------------   руйнувати створене іншими. 
----------------------------------  ображати інших.
----------------------------------  поважати думки та почуття інших  людей. 
----------------------------------  брати чуже без дозволу.
----------------------------------  залишатися собою за будь-яких обставин. 
----------------------------------  намагатися змінити в інших те, що тобі не подобається. 
----------------------------------  висміювати звичаї та особливості життя інших людей. 
Робота в зошиті 
Виконання письмового завдання за підручником, с. 12 (аналіз малюнка).
Вправа «Знайди спільне»
– Перед вами малюнки. Розгляньте їх. Яка спільна тема їх об'єднує? Який малюнок зайвий? Аргументуйте свою 
відповідь. 


– Правильно ви здогадалися. Ідеться саме про команду. Як ви розумієте це слово? Що воно для вас означає?
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Продовження роботи з підручником
С. 13 – фронтальне читання та обговорення нового матеріалу. 
Вправа «Ми – маленькі патріоти»
– Розгляньте світлину. Що відрізняє її з-поміж тих, які ми 
нещодавно аналізували?
– Хто такі патріоти? 
– Що їх об'єднує? 
– Чи можете ви себе назвати патріотами? Аргументуйте.
Закріплення й осмислення нових знань
Робота над умовними ситуаціями
– Щоб мирно співіснувати в суспільстві, є багато правил. Одне з них, мабуть, уже вам відоме – це 


«золоте правило спілкування».
– Чи знаєте, що це за правило? (Чого сам собі не зичиш, того й іншому не бажай.) Є й інші правила, 


вироблені суспільством.
– Уважно послухайте розповідь і скажіть, яке правило суспільства  було порушено.
Оксанка збирала наліпки із зображенням кошенят. В однокласниці Іринки вона побачила наліпки, яких 


у неї ще не було. На перерві Оксанка потай дістала з Іринчиного портфеля новенькі наліпки. Аж раптом до 
класу ввійшла вчителька... 


– Що, на вашу думку, сказала вчителька? Яке правило порушила Оксанка? (Не можна брати 
чужого.) Чому? 


– А тепер уявіть, що ви всі вийшли на перерву й вирішили поснідати, узяли свій сніданок, 
приготовлений батьками, аж раптом помічаєте, що ваш товариш стоїть і сумно поглядає у вікно, бо забув 
свій сніданок удома. Як ви вчините? І яке правило поведінки з іншими застосуєте? (Потрібно ділитися з 
іншими.)


Підсумкова бесіда. Рефлексія
– Що нового ви сьогодні дізналися? 
– Що таке суспільство?
– Що входить до суспільства? 
– Якими мають бути взаємини людей у суспільстві?
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Приходь швидше, я сумую ,


Мені без тебе сумно гратись. З 


тобою добре спілкуватись, Бо 


ми з тобою справжні… 


НАЗАД







ДРУЖНИЙ КЛАС
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Гойдалка на двох


Спробуй на гойдалці


сам покататись!


Будуть навколо


всі дивуватись.


Тут навіть зовсім


затятий жаднюга


місцем повинен


ділитися з другом.


Анатолій Костецький


ПРЕЗЕНТАЦІЯНАЗАД







ВЗАЄМО


Підказка:
взаємоповага, взаємопідтримка, 


взаємодія, взаємодопомога,  


взаєморозуміння


Д     І    Я


П    О    В   А    Г    А 


Д    О    П   О    М   О    Г    А


П    І     Д    Т    Р    И   М   К    А


Р    О    З    У    М    І    Н    Н   Я


ПРЕЗЕНТАЦІЯНАЗАД







«Усі – дехто – один – ніхто»
•


•


•


•


•


•


•


•


•


Встаньте ті, хто вранці прокинувся у доброму
настрої;


- Встаньте ті, в кого є друзі;


- Встаньте ті, хто любить кавун;


- Встаньте ті, хто відвідує танцювальний гурток


- Встаньте ті, хто говорить китайською мовою.


- Встаньте ті, хто йде до школи з друзями;


- Встаньте ті, хто полюбляє мультики;


- Встаньте ті, хто бачив кенгуру;


- Встаньте ті, у кого день народження восени.


ПРЕЗЕНТАЦІЯНАЗАД







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Висновки: 
•Взаємодіяти – це щось
робити разом і допомагати
одне одному.


• Взаємодія і злагодженість –
запорука успіху.


•У дружному класі вчитися
легше і приємніше.


НАЗАД







«Ми — дружний клас, ми


— молодці!»


ПРЕЗЕНТАЦІЯНАЗАД
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