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ТРАДИЦІЇ МОЄЇ СІМ'Ї 

Пригадайте, що таке традиції. Які ви знаєте українські 
традиції? Яких традицій дотримуються у вашій ро
дині? 

В украІнських сім'ях 
прийнято з повагою стави
тися до старших, слухати І 
допомагати їм, любити свою 
Батьківщину й рідний край. 
Старші люди є наставни
ками для молодших. Мо-

. .

ЛОДШІ ПОМІЧНИКИ ДЛЯ 

батьків, бабусь, дідусів та 
. . 

ІНШИХ РОДИЧІВ. 

Для українських сімей, як і для сімей усіх ін
ших народів, які мешкають в Україні, характерна 
гостинність. Члени сім'ї підтримують одне одного, 
розділяють разом радість і сум. Вони мають багато 
спільного й водночас поважають думку та особис
тий простір одне одного. 
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Як ви святкуєте дні народження? Хто найчастіше є ва
шим гостем у такі дні? Хто наряджає ялинку до Різдвя
них свят? Де відпочиваєте з родиною влітку? 

Сімейні традиції - це заведені в родині норми по
ведінки, цінності, що передаються з покоління в поко
ління і є важливими для всіх членів родини. 

Сімейні традиції зближують, зміцнюють почуття. 
Адже найчастіше - це моменти приємного спіль
ного дозвілля, коли можна бути собою і радіти життю. 

Звичаї та традиції - це дії чи поведінка, які по
стійно повторюються. 

Із запропонованого переліку оберіть справи, що можуть 
бути сімейними традиціями. Доповніть його власними 
прикладами. 

Сімейний обід, спільнІ Ігри дітей з дорослими, 
виконання домашніх обов'язків, перегляд фільму 
всією родиною, розповідь казок перед сном, збері-

. . .

гання та передавання З ПОКОЛІННЯ В ПОКОЛІННЯ СІ-

мейних реліквій. 
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Сімейна реліквія - шанована в родині річ, яку бере
жуть і яка пов'язана з історичними або релігійними по
діями минулого. 

Сімейною реліквією може бути бабусин виши
тий рушник, дідусів годинник або старовинна книга. 
Важливо, щоб будь-який із цих предметів допома
гав зберігати пам' ять про своїх предків та історію 
свого роду. Цінність таких речей визначається не 
сумою грошей, а пам'яттю про родину. 

Чи є сімейні реліквії у вашій сім'ї? Запишіть у зошит, 
чому вони для вас є цінними. 

Проведіть дослідження «Традиції моєї сім'ї». 

1. Яких звичаїв, традицій дотримуються у ва
шій сім'ї? Які сімейні реліквії зберігає ваша родина? 

2. Хто запровадив ці традиції? Як довго їх до
тримуються? 

3. Складіть перелік сімейних традицій і запи
шіть їх у зошиті в таблицю. 

4. Ознайомте членів сім'ї з результатами свого
досл1дження. 

Які сімейні традиції ви бажаєте започаткувати у своїй 
родині? 

Кого називали «головою сім'ї» у давнину? 

Раніше головою сім'ї був чоловік, оскільки мав 
найважливіший обов' язок забезпечувати 

сім'ю всім необхідним. Зберігати сімейне вогнище, 
ростити дітей був обов'язок жінки. Нині і чоловік, 
і жінка можуть заробляти та забезпечувати себе й ді
тей. Вони на рівних беруть участь у виконанн1 до
машніх справ та інших обов'язків. 
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Разом у групі пофантазуйте над світлиною і театралі
зуйте в ролях, про що говорять рідні люди. Придумайте 
назву для цієї світлини. 

Для того щоб створити нову сімейну традицію, 
потрібно лише ваше бажання і згода членів родини. 
Пам'ятайте і продовжуйте традиції своєї сім'ї! 

Висновок 

Кожна сім'я має свої традиції, які шануються 
і яких дотримуються з покоління в поко

ління. 3 давніх часів і до наших днів заведено нада
вати особливу увагу й пошану людям похилого віку. 
У багатьох сім'ях зберігають і передають з поко
ління в покоління особливі речі - сімейні реліквії. 

Чи знаєте ви, ... які обереги має українська родина? 
Відшукайте додаткову інформацію про це в інтернеті. 
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ЗМІСТ

Я І МОЯ СІМ’Я

ЩО ОБ’ЄДНУЄ ЛЮДЕЙ У СУСПІЛЬНІ ГРУПИ 

ЧИ ЗДАТНІ ЛЮДИ ЗМІНЮВАТИ СУСПІЛЬСТВО

ЯК НЕ ЗАБЛУКАТИ У ВСЕСВІТНІЙ МЕРЕЖІ

ЧОМУ СІМ’Я – НАЙГОЛОВНІШЕ В НАШОМУ ЖИТТІ 

ЩО Я ЗНАЮ ПРО ІСТОРІЮ СВОГО РОДУ 

ТРАДИЦІЇ МОЄЇ СІМ’Ї

ЩО ТАКЕ СІМЕЙНИЙ ДОБРОБУТ 

ЯК ДОСЯГТИ МЕТИ 

ЧОМУ ВАЖЛИВО БУТИ ВІДПОВІДАЛЬНИМИ





ПРЕЗЕНТАЦІЯ


«ЛЮБОВ ДО БАТЬКІВЩИНИ ПОЧИНАЄТЬСЯ З РОДИНИ»
(Ф.Бекон)







«Сім’я – маленька держава, 
яка має свої закони, 


права й обов’язки, традиції,
що передаються від роду до роду,


цінності.
Сім’я – не осередок держави. 


Сім’я – це держава і є» 


(Сергій Довлатов). 


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


«Сім’я – це те первинне 
середовище, де людина 
повинна вчитися творити 


добро»


(Василь Сухомлинський)







ПРЕЗЕНТАЦІЯ







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


«Міцна сім’я – міцна держава»







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


«Земля без води мертва, 
людина без сім’ї – пустоцвіт»







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


З роду в рід кладе життя мости,
Без коріння саду не цвісти,
Без стремління човен не пливе,
Без коріння сохне все живе.







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


«Людина без братів і сестер –
самотнє дерево»







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


«Людина без сім’ї, що дерево без плодів»







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


«Свойого доправляйся, 
від роду не відчужай»







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


«Без сім’ї і свого роду – немає нації, народу»







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Яка сім’я – такий і я
Без роду, хоч з мосту та в воду
Багато дітей у сім’ї – Божа благодать
Дерево тримається корінням, а людина сім’єю
Годуй діда на печі, бо й сам там будеш
Шануй батька та Бога – буде тобі всюди дорога
Для онука дідусь – розум, а бабуся – душа
Як батьки ставлять до своїх батьків, так і діти    
ставитимуться до них
Молодь багата мудрістю батьків
Нашому роду нема переводу
Сім’я міцна – горе плаче!
До свого роду хоч через воду
Як мати рідненька, то й сорочка біленька







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Яка гребля, такий млин, який батько, такий син 
Яке зіллячко, таке й сім’ячко
Від лося – лосята, а від свині – поросята
Батьки працьовиті – і діти не ледачі
Який рід – такий і плід
Який дуб, такий клин, який батько, такий син
Яке дерево, такі його квіти; які батьки, такі й діти 
Шануй батька й неньку – буде тобі скрізь гладенько 
Нащо й клад, коли в сім’ї лад
У дружній родині й у холод тепло







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Загадки про сім’ю (родину)


Ніжна, лагідна і мила,
На цей світ нас народила.


Я до неї пригорнуся, 
Це ріднесенька… 


(матуся)







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Хто усіх нас захищає,
Матінці допомагає?
З ним нічого не боюсь.


Здогадались? 
Це…


(татусь)







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Ще рідня у мене є! 
Всім питання задає, 


І вертлява, й невеличка, 
Моя люба це …


(сестричка)







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


З ним ніколи не сварюся,
Іграшками поділюся.


Буду з ним дружити, грати. 
Познайомтесь,


це мій …


(братик) 







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Ще голубонька рідненька –
Добра, мила і старенька. 


Я ніколи не журюся,
Бо у мене є …


(бабуся)







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Сивий, мудрий і поважний.
Заклопотаний, відважний. 
Всього я в житті навчусь,


Бо зі мною мій …


(дідусь) 







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Хитрі очі, дві косички. 
У веснянках ніс та щічки.


Непосида невеличка називається …


(сестричка) 







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Ніжна, лагідна, рідненька, 
як голубонька сивенька. 
Нам би небо прихилила.


Це … наша мила. 


(бабуся) 







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Він чимало літ прожив, 
на повагу заслужив. 


Для матусі він —татусь,
а для мене він —…


( дідусь) 







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Якщо позабудеш стежину до хати,
Яку дитинчам навпростець протоптав,
І матір, і рід свій, і слово крилате,
То значить, чужинцем бездушним ти став.


Ростислав Братунь
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НАЗАД


С А М О Р О Б К А







Вам знадобляться:
НАЗАД


• шматок пінопласту або картону для основи;
• конструктор «Lego»;
• кольоровий картон та папір (колір оберіть за бажанням);
• картонні коробки з-під молока, соку тощо;
• основи від паперових рушників;
• пластилін;
• шпажки для барбекю;
• дерев'яні прищепки;
• кольорові та простий олівці;
• клей ПВА;
• лінійка;
• ножиці;
• матеріали для оздоблення (за бажанням).
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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 2. Я і моя сім’я


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


ЯК НЕ ЗАБЛУКАТИ У ВСЕСВІТНІЙ МЕРЕЖІ (с. 54-57)


НАЗАД


ВІДЕО:


https://www.youtube.com/watch?v=KbeNVd2mF7w – Цікавинки про інтернет для учнів 3-го класу
https://www.youtube.com/watch?v=ypVAqanYe-g&t=8s – Увага! Інтернет!
https://www.youtube.com/watch?v=X8HyrxqI4lg – Фіксики. Інтернет
https://www.youtube.com/watch?v=NOKZHMiJJ98&t=96s – Казка про золоті правила безпечного 
Інтернету
https://www.youtube.com/watch?v=1c6RMovuir0 – Безпека в Інтернеті для дітей
https://www.youtube.com/watch?v=9ZMxzbVMW6Q – Цікаві факти про інтернет







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:
https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3-professions – Розвиток дитини. 
Практичні завдання
https://childdevelop.com.ua/generator/ – Розвиток дитини. Генератори завдань
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://www.schoollife.org.ua/shho-take-giperposylannya-3-klas-informatyka/ – Що таке 
гіперпосилання (урок з інформатики 3 клас)
https://tokar.ua/read/19365 – Як розвивався інтернет в Україні


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


ТЕКСТИ:


Перші вузли доступу до мережі інтернет було створено ще 1990 року.
 Юрій Янковський, працівник Міжгалузевого Наукового Центру Технології Програмування 
«Технософт» у Києві, – перший користувач інтернету в Україні (тоді ще у складі СРСР).
 Перша швидкість інтернету була смішною для сучасних користувачів – всього 2,5 кб/сек. Це в 
20000 разів менше сучасної середньої швидкості українського інтернету, що складає 50 мбіт/сек.


День народження уанету – 1 грудня 1992 року. Цього дня Джонатан Постел з Адміністрації 
адресного простору мережі інтернет делегував домен першого рівня *.ua  українським фахівцям Ігорю 
Свиридову й Олегові Волощуку. 
 12 листопада 1998 року в Харкові відбулося офіційне відкриття української пошукової системи 
МЕТА https://www.meta.ua/. Згодом, 2005 року, МЕТА запустила нові функції і стала пошуковою 
системою з найбільшою кількістю сервісів. Шукає інформацію лише на українських сайтах або тих, що 
стосуються України.
 27 червня 2017 року – Україна зазнала найбільшої хакерської атаки за всю історію держави. Тисячі 
державних та комерційних установ України атаковано вірусом, що називався «Petya.A».


Інтернет в Україні – один з найдешевших у світі. 
 Станом на 2019 рік 74 % населення України (а це 24,8 млн осіб) користується Інтернетом. 85 % з 
них – щодня. 19 млн українців використовують свої смартфони для виходу в Інтернет-мережу.


З інтернету


Про інтернет в Україні







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


ІНФОГРАФІКА:
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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


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


Тема 2. Я і моя сім’я
ЧОМУ ВАЖЛИВО БУТИ ВІДПОВІДАЛЬНИМИ (с. 82-84)


НАЗАД


ВІДЕО:
https://www.youtube.com/watch?v=LDBE9GsqHB8 – Корисні підказки 2. Як стати відповідальним
https://www.youtube.com/watch?v=ypVAqanYe-g – Корисні підказки 2. Увага! Інтернет!
https://www.youtube.com/watch?v=zPIXOPDGRAY – Безпечний інтернет


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:
https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3-professions – Розвиток 
дитини. Практичні завдання
https://childdevelop.com.ua/generator/ – Розвиток дитини. Генератори завдань
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://dianorage.blogspot.com/ – Небезпека в інтернеті
https://ns-plus.com.ua/2018/08/10/9-video-dlya-ditej-pro-bezpeku/ – 9 відео для дітей про 
безпеку (не лише в інтернеті)
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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


Фізкультхвилинка «Збери рукостискання»
Учасникам пропонується протягом 10 с потиснути руки якомога більшій кількості інших 
людей. Що нагадала вам ця гра? (Передавання інформації в інтернеті).


Фізкультхвилинка «Моя аватарка»
Гра проводиться так, як «Море хвилюється…» Діти зображають тварин, смайлики 
радості, злі віруси (мімікою, жестами).
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ТЕКСТИ: 
10 правил безпечного користування інтернетом


1. Захистіть свій комп’ютер! Регулярно оновлюйте операційну систему, користуйтесь антивірусною 
програмою, використовуйте брандмауер. Створюйте резервні копії важливих файлів. Будьте обережні, 
завантажуючи файли з інтернету.
2. Розповідайте батькам та дорослим про нові можливості, знайдені вами під час роботи в інтернеті. 
Насолоджуйтеся інтернетом разом з ними.
3. Зберігайте свої паролі в таємниці. Вони повинні бути простими, але такими, які складно вгадати. Дата 
народження недоречна як пароль.
4. Довіряйте своїй інтуїції. Якщо щось в онлайні примушує вас нервувати, поговоріть про це з дорослими.
5. Виберіть правильно ім’я користувача й перевірте, щоб воно не відображало жодної особистої 
інформації про вас.
6. Ніколи не давайте своєї адреси, номера телефону або іншої персональної інформації, включно з 
інформацією про те, яку школу ви відвідуєте, або де вам подобається гратися чи відпочивати.
7. Поводьтеся чемно й ніколи не ображайте інших. Правил культурної поведінки треба дотримуватися не 
тільки в реальному житті, але й тоді, коли перебуваєш за комп’ютером.
8. Поважайте чужу власність в онлайні. Створення незаконних копій творів інших людей: музики, 
відеоігор, програм – це все одно, що крадіжка товару в магазині.
9. Ніколи не зустрічайтеся зі своїми онлайн-друзями особисто. Вони можуть бути не тими, за кого себе 
видають.
10. Пам’ятайте: не все, що ви читаєте або бачите в онлайні, є правдивим. Запитайте в дорослих про те, у 
чому ви не впевнені.
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10 порад батькам щодо безпеки дитини в інтернеті


1. Не забороняйте дитині користуватися електронними пристроями.
У засобах масової інформації можна знайти безліч страшних історій про те, яку небезпеку несе в собі 
інтернет для дітей. Однак через потенційні ризики не можна допустити, щоб дитина відмовилася від 
інтернет-технологій, які можна використовувати для освіти та в особистих інтересах дитини. Ми 
живемо в цифровому світі, це об’єктивна реальність, і ми не можемо це змінити. Ми повинні пам’ятати, 
що цифрові технології можуть принести нам велику користь, якщо використовувати їх правильно.
Ризики використання інтернету можна звести до мінімуму, якщо всі члени сім’ї будуть дотримуватися 
певних стратегій. Про це ми розповімо далі.


2. Цікавтеся тим, як дитина проводить час в інтернеті.
Розмовляйте з дитиною про те, що їй цікаво в мережі. Цікавтеся її захопленнями й іноді проводьте час в 
інтернеті разом: дивіться відео, займайтеся творчістю тощо.
Переконайтеся, що ви знаєте, які в дитини улюблені програми й сайти. Ознайомтеся з їхнім змістом і 
постарайтеся зрозуміти, чого вони навчають дитину.


3. Пам’ятайте, що ви відповідаєте за своїх дітей.
Пам’ятайте, що в будь-якому разі ви залишаєтеся батьками для своїх дітей. Установіть обмеження для 
дитини, використовуйте програми батьківського контролю, за допомогою яких ви зможете блокувати 
сайти, які не відповідають віку дитини. Але навіть використовуючи такі програми, пам’ятайте, що вони 
не розв’язують усіх проблем.
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4. Установіть правила для всієї родини.
Обговоріть із членами сім’ї правила використання електронних пристроїв та інтернету. Їх повинна 
дотримуватися не тільки дитина, але й усі члени сім’ї. Дозвольте дитині брати участь в обговоренні 
правил та пропонувати свої ідеї.
У правилах ви можете визначити місця, у яких можна буде використовувати електронні пристрої 
(наприклад, у ліжку, за столом тощо). Також домовтеся про те, що не можна ховати електронні 
пристрої. Це допоможе вам убезпечити вихід дитини в інтернет.


5. Навчіть дитину конфіденційності в інтернеті.
Розкажіть дитині, як важливо тримати особисту інформацію в таємниці й не афішувати її в інтернеті 
(у соцмережах, блогах, на форумах тощо). Особиста інформація складається з імені та прізвища, 
адреси, номера телефону, паролів і дати народження.
Крім того, є певні теми, на які не потрібно висловлюватися в інтернеті. Не варто висловлювати 
особисту думку з будь-яких питань, розповсюджувати особисті дані інших людей тощо. Цей список 
можна продовжувати. Поговоріть про це з дитиною і поділіться своїм досвідом.


6. Навчіть дитину мислити критично в інтернеті.
Поясніть дитині, що не все, що вона читає і бачить в інтернеті, є правдою. Нині, щоб знайти в мережі 
потрібну інформацію, людина повинна пробиратися крізь велику кількість інформаційного сміття й 
чинників, які відволікають. Дітям потрібен час, щоб зрозуміти це, тому для них важливе ваше 
керівництво.
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7. Завжди залишайтеся відкритими для дитини.
Важливо регулярно говорити з дитиною про те, що вона робить в інтернеті. Заохочуйте дитину 
розповідати вам, якщо в неї виникнуть будь-які проблеми в інтернеті. Обговоріть з нею, що потрібно 
робити, якщо в мережі вона зіткнеться із чимось, що її занепокоїть (наприклад, закрити сайт, 
повідомити вам тощо).
Запевніть дитину, що ви не будете її карати або забороняти їй користуватися інтернетом, якщо в мережі 
в неї виникнуть будь-які проблеми. Дитячі психологи взагалі не рекомендують використовувати 
електронні пристрої як заохочення або покарання. Інакше дитина не буде вам розповідати про свої 
проблеми зі страху, що її покарають.


8. Підтримуйте баланс.
Заохочуйте дитину розподіляти свій особистий час: не тільки сидіти в інтернеті, але й гратися, 
проявляти фізичну активність, приділяти час своїм хобі тощо. Будьте уважні до того, щоб надмірний час 
за комп’ютером не призвів до проблем зі здоров’ям (наприклад, до порушень постави, зору, слуху тощо).
На думку експертів з дитячого розвитку, часте використання комп’ютера шкодить. Разом із тим немає 
однозначної відповіді на питання: скільки часу дитині можна сидіти за комп’ютером. Усе залежить від 
того, що саме дитина робить в інтернеті. Творчість і навчання в мережі однозначно приносить більше 
користі, ніж пасивний перегляд роликів.
Крім того, використання інтернету у відповідний для цього час набагато корисніше, ніж використання 
його вночі або коли дитина повинна робити щось інше (наприклад, їсти, вчити уроки тощо). Тому іноді 
можна дозволити дитині довше посидіти в мережі в її вільний час, щоб у неї не виникало спокуси робити 
це в інший час.
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9. Звертайте увагу на вікові обмеження.
Багато популярних інтернет-сервісів (наприклад, Youtube, Instagram тощо) містять контент, який має 
обмеження за віком. Ці обмеження існують для того, щоб убезпечити дитину.
Не дозволяйте дитині реєструватися на сайтах, які не відповідають її віку. Якщо ж зміст відповідає її віку, 
переконайтеся, що вона дотримується приватності своїх персональних даних і що ніхто інший не має 
доступу до її облікового запису.


10. Займайтеся самонавчанням.
У мережі можна знайти багато матеріалів і навчальних курсів про безпеку в інтернеті. Вивчайте їх, щоб 
розібратися в цьому питанні. Суть у тому, щоб стати хорошим прикладом для дитини в плані безпеки в 
інтернеті. Діти помічають усі наші звички користування інтернетом. Тому важливо самим дозувати час, 
який ми проводимо в мережі, дотримуватися правил безпеки тощо.
Інтернет та цифрові технології багато в чому поліпшують наше життя. Те, що раніше здавалося 
недосяжним, за допомогою інтернету можна робити з легкістю. Нині в нас з’являється набагато більше 
можливостей, щоб спілкуватися, навчатися й розвиватися. Однак ми не хочемо, щоб інтернет ставив під 
загрозу основні потреби дитини, такі як сон, реальне спілкування з однолітками, фізична активність, 
харчування та ігри. Це аксіома: попри те, що наше життя з появою інтернету дуже змінюється, основні 
людські потреби залишаються незмінними.
Придумайте стратегії, які допоможуть дитині використовувати інтернет без шкоди для її розвитку й 
корисних звичок. Зрозуміло, у деяких випадках інтернет-технології цьому сприяють. Наприклад, за 
допомогою відеозв’язку в месенджерах можна спілкуватися з родичами, які живуть в іншому місті, а за 
допомогою додатків – учити іноземні мови або займатися творчістю.
Поки інтернет не ставить під загрозу безпеку дитини та її основні потреби, він може приносити дітям 
користь. Допоможемо в цьому нашим дітям.
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ІНФОГРАФІКА:
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 Мозковий штурм «Портрет успішної людини»
 Мета: актуалізувати особисте розуміння учасників, які якості притаманні успішній 
людині.
 Хід вправи: на фліп-чарті тренер записує всі варіанти відповідей учасників тренінгу 
на запитання про те, які якості та риси характеру, на їхню думку, притаманні успішній 
людині.
 Тренер: Назвіть кожен одну рису характеру, яку ви вважаєте найважливішою для 
досягнення успіху, у портреті успішної людини.
 Висновок: Пам’ятайте, що кожен з вас наділений природними здібностями й 
талантами лише на 10 %, а інші 90 % успіху залежатимуть від наполегливості, 
працелюбності, сили волі, цілеспрямованості, ентузіазму, енергійності та оптимізму.


 Психологічний практикум «Шлях до успіху»
 Мета: надати можливість учасникам усвідомити власне бачення реалізації ними власного успіху, 
спланувати реальні кроки для реалізації цієї мети.
 Хід вправи: тренер пропонує учасникам замислитись над своєю метою, реалізація якої дасть 
відчуття успіху. Для цього учасникам роздають аркуші А4 й пропонують намалювати мету або її 
метафоричний образ та виконати завдання тренера (кожен проаналізує кроки до мети, можливі 
перешкоди та власні ресурси для її досягнення).
 Тренер: Я знаю, що у кожного з вас є певні бажання, думки про майбутнє. Усі ви мрієте про те, що 
б хотіли мати, уміти, ким бути, чого досягти в житті.
 Завдання: Зобразіть символічно на аркуші свою мрію у вигляді малюнка, метафоричного образу й  
підпишіть його. Час для виконання – 5 хв.
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Вправа «Продовжте речення»
«Людину можна назвати успішною, 
якщо вона має…» 
   12 балів за к/р
   Нагороду
   Сім’ю
   Свій бізнес
   Статок
   Гроші
   Любов
   Щастя
   Повагу
   Популярність
   Вплив
   Владу


Складові успіху


Гра «Хто швидше?»
 Учні об’єднуються у 2–3 команди. Кожній команді вчитель роздає аркуші зі словами (на одному аркуші – одне слово).
 Кожна команда повинна скласти визначення слова «воля». Перемагає команда, яка швидко й правильно виконає 
завдання.


(Воля – це свідоме керування людини своєю поведінкою і діяльністю, що виявляється у вмінні долати 
труднощі на шляху досягнення мети, виконання поставлених завдань.)
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Поради мрійникові-учню 
Завжди уважно слухай учителя.
Намагайся самостійно виконувати всі домашні завдання.
Читай якомога більше книжок.
Намагайся бути організованим і наполегливим.
Не бійся своїх мрій.
Будь готовий прийняти допомогу та допомагати іншим.
Не бійся помилок і вчися на них.


Поради мрійникові-спортсмену
Будь дисциплінованим, наполегливим. 
Не бійся своїх мрій.
Завжди аналізуй свої помилки.
Багато працюй над фізичною підготовкою.
Будь готовий прийняти допомогу й допомагати іншим.
Веди здоровий спосіб життя.
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Поради мрійникові-науковцю
Намагайся створювати нові прийоми роботи під час виконання звичайних справ.
Будь готовий прийняти допомогу й допомагати іншим.
Читай якомога більше книжок.
Не бійся помилок і вчися на них.
Не бійся своїх мрій.
Намагайся бути організованим і наполегливим.
Намагайся завжди отримувати задоволення від роботи.


Поради мрійникові-митцю
Будь готовий прийняти допомогу та допомагати іншим.
Не бійся помилок і вчися на них.
Не бійся своїх мрій.
Намагайся завжди отримати задоволення від роботи.
Працюй багато й наполегливо.
Постійно розвивай свої здібності.
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РОЛЬ СІМ'Ї В  ЖИТТІ ЛЮДИНИ


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Що таке сім'я?


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







ОБОВ'ЯЗКИ 


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







РОДИННЕ ТЕПЛО


Де сонце засинає вечорами


Під тихі колискові давніх літ,


У спогадах живе разом з піснями 
Родинного тепла безмежний світ. 
Примножить щастя й радість із роками 
Тепло родинне, вишите добром, 
Якщо плекають діти із батьками


У люблячих серцях його разом.


Літа гайнуть у вирій за птахами, 
Минуле перейде у спогад-дим,


Та вічно залишатиметься з нами 
Тепло, яке нам дав батьківський дім.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







• Сім’я – тато, мама, діти.


• Родина – сім’я, бабуся, дідусь,
інші родичі, які живуть разом.


• Рід – кілька поколінь, які
походять від одного предка.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Сімейні цінності – це передані з покоління в 
покоління речі та традиції.


Традиції зближають, дарують тепло і затишок. 
Причому неважливо: це святкове застілля,склянка 
теплого молока перед сном, обід за великим столом, 
спільний перегляд фотографій, фільмів, похід в кіно, в 
театр чи щось інше – все це, безумовно,об'єднує нас і 
робить сім’ю міцнішою.


Як відомо, кожна нація має свій менталітет, і 
сімейні традиції в різних країнах свої.


Сімейні цінності


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Традиції в різних країнах
На заході люди найбільше 


готуються до Різдва та Дня подяки й 
святкують їх у тісному сімейному 
колі.


В Азії сім’ї дуже шанобливо 
ставлять до традицій і ритуалів, що 
перейшли до них від предків. 
Наприклад, японці досі роблять 
весільні обряди, поклоняються своїм 
покійним пращурам, шанують 
старших, дуже ввічливо ставляться 
до батьків. Дитина для них свята й 
недоторкана особа, і лише після 
повноліття –особистість, яку треба 
поважати й прислухатися до неї.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







 Здавна прийшло до нас повір'я, що життя всіх 
людей Землі – минулих і сучасних поколінь –
утворює величезне Дерево Роду. Адже з
народженням кожної людини на ньому з'являються 
нові гілочки. Велике й могутнє тепер це дерево. 
Свій маленький листочок на ньому має кожен із 
нас.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Однією з давніх родинних 
традицій у наших сім'ях є повага 
до своїх пращурів.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Важливо й приємно знати, що тебе 
люблять, розуміють та поважають. Знаючи 
це, людина стає щасливішою, а почуття 
єдності надихає її на нові звершення. 
Хочеться вірити, що в кожній родині 
знаходять хвилинку, щоб підтримати один 
одного та вислухати, бо кажуть, що будинок –
фортеця, а сім’я – тиха гавань, і кожен 
повинен відчувати спокій та підтримку вдома.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







ПРЕЗЕНТАЦІЯ







ПРЕЗЕНТАЦІЯ







ПРЕЗЕНТАЦІЯ







ПРЕЗЕНТАЦІЯ







ДЕКІЛЬКА ВАЖЛИВИХ ПРАВИЛ СІМЕЙНОГО 
ЖИТТЯ


• Не критикуйте своїх близьких.
• Частіше дякуйте їм за те, що вони роблять.
• Приділяйте їм більше уваги й не забувайте робити для


них щось приємне.
• Під час розмови добирайте слова, які не ображають


ваших близьких.
• Будьте люб'язні й намагайтеся виконувати прохання


рідних.
• У ситуації конфлікту намагайтеся:
• вислухати того, хто говорить;
• зрозуміти іншого, поставивши себе на його місце;
• якщо ви неправі, швидко визнати це;
• не забувати вибачатися.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







ПАМ’ЯТКА ПРО ПРАВИЛА СПІЛКУВАННЯ


• Будь готовий терпіти й поступатися.
• Пристосовуйся до уподобань рідних.
• Жертвуй своєю вигодою заради близьких.
• Жалій, співчувай, розумій.
• Будь поблажливим і терплячим, великодушним


і добрим.
• Піклуйся про рідних, роби добро.
• Виконуй домашню роботу.
• Поважай старших і менших.
• Сприймай дивацтва, слабкості, недоліки  рідних.
• Співпереживай у радості  й горі, успіхах 


і невдачах.
• ПАМ’ЯТАЙ: рідні для тебе роблять те ж саме!


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







ПРЕЗЕНТАЦІЯ







ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Чому сім’я посідає особливе місце в житті людини?


Що таке родинна єдність?


Сім'я – це спільнота, де кожного з нас люблять, 
готові зрозуміти й допомогти, де панують 
взаємоповага, взаємна правова й моральна 
відповідальність.


Чим більшим є рід, тим міцніше зростає родинне 
дерево і міцнішою стає держава.


Кожен з нас пишається своїм родоводом!


ПРЕЗЕНТАЦІЯ







Молитва за сім`ю


Я  молю  Тебе,  Боже,  за  родину  свою.
Хай  ніщо  не  тривожить  нашу  щиру  сім`ю.
Хай  здорові  всі  будуть  кожен  день,  кожен  час.
Хай  не  заздрять  нам  люди,  й  не  клянуть  кожен  раз. 
Щиро  дякую,  Боже,  за  тепло  у  серцях.
Що  образи  спроможні  забувати  за  так.
Що  Ти  дав  розуміння  й  любов  у  сім`ї.
Дав  нам  віру  й  натхнення,  й  слова  рятівні.
Що  підтримуєм завжди,  коли  складно  в  душі
Один  одного.  Справді,  то  є  дар  у  житті.
Я  молю  Тебе,  Боже,  за  наш  скромний  дім,
За  сім`ю  найдорожчу  у  прихистку цім.
Дім – то  сховище  наше;  ми – найкраща  сім`я!
Об`єднай  нас  ще  більше,  й  дай  нам  гарне  життя!


ПРЕЗЕНТАЦІЯ
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ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


Очікувані результати  навчання з  індексами ТОП 


Учень / учениця:


Навчальна діяльність


РОЗДІЛ 1. Я І МОЄ ОТОЧЕННЯ


НАЗАД


ТЕМА
П/З/А - сторінки 
за підручником, 
робочим  зошитом, 
альбомом з 
технологій


Тема 2. Я і моя сім’я
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ЩО ОБ’ЄДНУЄ 
ЛЮДЕЙ У 
СУСПІЛЬНІ 
ГРУПИ
П – (С. 35-37) 
З – (С. 16-17)


знає, що спільного та чим відрізняється людина від інших 
живих істот (мова, праця, спілкування і взаємодія з іншими 
людьми) [3 ГІО 2.2];
має уявлення про свою приналежність до України [3 ГІО 
8.3];
пояснює, як суспільні групи (сім’я, дитячий колектив, друзі) 
впливають на розвиток людини [3 СЗО 4.3], [3 СЗО 4.7]; 
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];
знає, що спільного та чим відрізняється людина від інших 
живих істот (мова, праця, спілкування і взаємодія з іншими 
людьми) [3 ГІО 2.2];
розуміє переваги доброго ставлення до інших на прикладах 
вияву таких якостей, як доброзичливість, ввічливість на 
противагу байдужості, безкультурності [3 СЗО 1.4];


Практичний блок 
(спостереження, дослідження, 
вправляння)
• Тренування уваги, пам’яті
(прийоми, алгоритми, вправи).
• Моделювання способів
поведінки чуйного ставлення 
до старших та інших членів 
сім’ї.
• Моделювання способів
вирішення конфліктних 
ситуацій (з опорою на ситуації 
реального життя).


Практичні роботи 
• Обговорення правил
поведінки, заведених у сім’ї, 
класі, школі, місцевій громаді. 







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД


 називає об’єкти громадського простору своєї місцевості [3 
ГІО 2.1];
розповідає про значення праці людей різних професій для 
країни [3 ГІО 4.2], [3 ГІО 3.3];
виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 4.1]; 
усвідомлює свою належність до українського суспільства; 
необхідність толерантних взаємин між людьми [3 ГІО 7.1]; 
усвідомлює себе громадянином України; 
виявляє патріотичні почуття [3 ГІО 8.3];
має уявлення про різноманітність народів у світі;
виявляє інтерес і повагу до різних культур [3 ГІО 7.1];


13


ЧИ ЗДАТНІ 
ЛЮДИ 
ЗМІНЮВАТИ 
СУСПІЛЬ-
СТВО
П – (С. 38-43) 
З – (С. 18-19)


виявляє інтерес до пізнання минулого й сучасного України [3 
ГІО 3.1], [3 ГІО 3.2];
розпитує старших і збирає інформацію про свій край, про 
минуле, історії назв [3 ГІО 2.1];
має уявлення про свою приналежність до України [3 ГІО 8.3];
усвідомлює свою належність до українського суспільства 
[3 ГІО 7.1];
розповідає про значення праці людей різних професій для 
країни [3 ГІО 4.2], [3 ГІО 3.3];
усвідомлює себе громадянином України;  виявляє патріотичні 
почуття [3 ГІО 8.3];
наводить приклади світових досягнень  [3 ГІО 7.1]; 
наводить приклади технологій і винаходів людства, 
аналізує їхній вплив на життя людини і природу [3 ПРО 3.3];
дізнається з різних джерел про професії, пов’язані з 
діяльністю людини у природі [3 ПРО 2.1];
обговорює використання людиною енергії води й повітря [3 
ПРО 3.4];
характеризує способи збереження й охорони природи на 
планеті [3 ПРО 3.4];


Практичний блок 
(спостереження, дослідження, 
вправляння).
• Тренування уваги, пам’яті
(прийоми, алгоритми, вправи).
• Розв’язання
прогностичних задач «Що буде, 
якщо … »  







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД


Практичні роботи 
• Обговорення правил
поведінки, прийнятих у 
суспільстві. 
• Накопичення даних про
відомих українців із різних сфер 
життя (мистецтво, спорт, наука) 
та їх представлення у різних 
формах (тексти, світлини, 
розповіді та ін. «Славетні 
українці».


висловлює та аргументує свою позицію щодо зав’язків 
людини й природи [3 ПРО 3.2];
долучається до природоохоронних заходів і ділиться 
інформацією про них з іншими [3 ПРО 2.2],[3 ПРО 3.4]; 
пропонує способи економного використання води, 
електроенергії [3 ПРО 4.4];
оцінює власну поведінку й поведінку інших людей у природі 
[3 ПРО 4.4];
розуміє цінність природи для життя людей, залежність якості 
життя людей від стану навколишнього середовища [3 ПРО 
2.1],[3 ГІО 2.2];
виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 4.1]; 
розповідає про себе, свої захоплення [3 ГІО 6.1];
має уявлення про різноманітність народів у світі; наводить 
приклади світових досягнень [3 ГІО 7.1];
здійснює пошук та аналіз інформації про тіла/явища природи 
в різних джерелах (виданнях природничого змісту, інтернет-
ресурсах тощо), в тому числі з використанням технічних 
приладів і пристроїв [3 ПРО 1.5];
проводить спостереження тіл і явищ у найближчому 
природному оточенні за планом, фіксує результати, 
презентує їх [3 ПРО 1.4];
обговорює у парі/групі й презентує результати дослідження у 
різний спосіб (схеми, фото- чи відеозвіти, презентації, моделі 
та інші) [3 ПРО 1.4];
пропонує способи повторного використання речей, 
економного використання води, електроенергії, зменшення 
витрат тепла в оселі [3 ПРО 4.4];







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД
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ЧИ ЗДАТНІ 
ЛЮДИ 
ЗМІНЮВАТИ 
СУСПІЛЬ-
СТВО 
Виконання 
проєкту 
«Місто/село 
майбутнього» 
П – (С. 41-41) 
А – (С. 11-16)


експериментує,  добудовуючи виготовлені розгортки за 
потреби та бажанням [3 ТЕО 1.2; 1.4;
розробляє макет об’ємних фігур індивідуально або в групі 
[3 ТЕО 1.4];
дотримується правил спільної роботи в групі 
[3 ТЕО 1.5; 1.4];
обговорює корисність, естетичність та якість індивідуально 
або спільно створених виробів [3 ТЕО 1.5]; 
готує презентацію та рекламу, зокрема з використанням 
цифрових пристроїв [3 ТЕО 1.5];
презентує результати власної або спільної проєктно- 
технологічної діяльності [3 ТЕО 1.5];
раціонально використовує час та матеріали, зокрема й 
вторинні [3 ТЕО 3.1; 3.2];
аналізує свої помилки, за можливості виправляє їх 
[3 ТЕО 1.5];
дотримується правил спільної роботи в групі 
[3 ТЕО 1.5; 1.4];


Практична робота 
• Виконання проєкту «Місто/
село майбутнього».
(Обговорення необхідності 
економного використання 
матеріалів. Аналіз матеріалів для 
вторинного використання.)


15-16


ЯК НЕ 
ЗАБЛУКАТИ У 
ВСЕСВІТНІЙ 
МЕРЕЖІ
П – (С. 43-46) 
З – (С. 5-6 
вкладки)


пояснює поняття «комп’ютерна мережа» [3 ІФО 1.1]; 
розуміє призначення програми-браузера [3 ІФО 3.2];
вміє використовувати гіперпосилання [3 ІФО 3.2]; 
використовує мережі для отримання достовірної 
інформації та спілкування [3 ІФО 3.3];
висловлює припущення про достовірність інформації, 
отриманої з цифрових та інших джерел [3 ІФО 1.4]; 
дотримується правил використання власних і чужих творів 
[3 ІФО 4.3];
виявляє повагу до авторства інших осіб [3 ІФО 4.3]; 
виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 4.1]; 


Практична робота з 
комп’ютером.







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД


формулює  з допомогою вчителя висновок за результатами 
виконання дослідження; аналізує виконання дослідження [3 
ПРО 1.5];
робить висновок: нові знання  можна отримати із різних 
джерел, зокрема в результаті проведення досліджень [3 ПРО 
2.1];
здійснює пошук та аналіз інформації про тіла/явища природи 
в різних джерелах (виданнях природничого змісту, інтернет-
ресурсах тощо), в тому числі з використанням технічних 
приладів і пристроїв [3 ПРО 1.5];
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ЧОМУ СІМ’Я – 
НАЙГО-
ЛОВНІШЕ У 
НАШОМУ 
ЖИТТІ
П – (С. 46-51) 
З – (С. 20-21)


знає, що спільного та чим відрізняється людина від інших 
живих істот (мислення, мова, праця, спілкування і 
взаємодія з іншими людьми) [3 ГІО 2.2];
пояснює, як суспільні групи (сім’я) впливають на розвиток 
людини [3 СЗО 4.3], [3 СЗО 4.7];
називає правила поведінки у сім’ї [3 СЗО 2.3], [3 ГІО 8.1],  [3 
ГІО 8.2];
розуміє почуття відповідальності перед родиною [3 ГІО 6.2]; 
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];
розуміє переваги доброго ставлення до інших на прикладах 
вияву таких якостей, як чесність, доброзичливість, 
працьовитість, ввічливість на противагу байдужості, 
лінощам [3 СЗО 1.4];
усвідомлює свою належність до українського суспільства; 
необхідність толерантних взаємин між людьми [3 ГІО 7.1];


Практичний блок 
(спостереження, дослідження, 
вправляння).
• Тренування уваги, пам’яті
(прийоми, алгоритми, вправи).
• Моделювання способів
поведінки чуйного ставлення до 
старших та інших членів сім’ї.







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД


Виконання 
проєкту «Ми 
родичі»
П – (С.  48-49)
А – (С. 17-18)


виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 4.1]; 
здійснює пошук та аналіз інформації про тіла/явища природи 
в різних джерелах (виданнях природничого змісту, інтернет-
ресурсах тощо), в тому числі з використанням технічних 
приладів і пристроїв [3 ПРО 1.5];
презентує інформацію про природу у вигляді повідомлення, 
малюнку, схеми, презентації тощо [3 ПРО 2.2];
формулює з допомогою вчителя висновок за результатами 
виконання дослідження; аналізує виконання дослідження, 
виявляє помилки, пропонує способи їх виправлення [3 ПРО 
1.5];
розрізняє, досліджує властивості тканих і нетканих матеріалів 
на дотик та візуально [3 ТЕО 1.4; 2.2; 3.1; 3.2]; 
використовує креслярські інструменти та лінії [3 ТЕО 1.2; 
1.4];
вимірює предмети за допомогою лінійки [3 ТЕО 1.4]; 
виконує розгортку об’ємних фігур, зокрема з використанням 
цифрових пристроїв [3 ТЕО 1.2; 1.4];
розрізняє види тканих і нетканих матеріалів натурального 
походження (рослинного й тваринного) та способи їх 
виготовлення [3 ТЕО 1.3];
виготовляє виріб з тканих і нетканих матеріалів, зокрема 
вторинних [3 ТЕО 1.4; 2.2; 3.1; 3.2];
досліджує властивості тканих і нетканих матеріалів на дотик 
та візуально [3 ТЕО 1.3];
розрізняє види тканих і нетканих матеріалів натурального 
походження (рослинного і тваринного) та способи їх 
виготовлення [3 ТЕО 1.3];
презентує результати власної або спільної проєктно-
технологічної діяльності [3 ТЕО 1.5];


Практичні роботи
• Виконання проєкту «Ми
родичі».
(Обговорення правил 
поведінки, прийнятих у сім’ї, 
класі, школі, місцевій громаді.) 
• Моделювання поведінки у
родині (з опорою на ситуації 
реального життя).







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД
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ЩО Я ЗНАЮ 
ПРО ІСТОРІЮ 
СВОГО  РОДУ
П – (С. 51-54)
З – (С. 22-23) 


пояснює, як змінюється людина упродовж життя, наводить 
приклади з власного досвіду [3 СЗО 3.2];
пояснює, як суспільні групи (сім’я) впливають на розвиток 
людини [3 СЗО 4.3], [3 СЗО 4.7];
розуміє почуття відповідальності перед родиною [3 ГІО 6.2];
усвідомлює свою належність до українського суспільства 
[3 ГІО 7.1];
розпитує старших і збирає інформацію про свій край, про 
минуле, історії назв [3 ГІО 2.1];
виявляє патріотичні почуття, шанобливе ставлення традицій і 
звичаїв твого краю [3 ГІО 8.3];
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];


Практичний блок 
(спостереження, дослідження, 
вправляння).
• Тренування уваги, пам’яті
(прийоми, алгоритми, вправи).
• Моделювання способів
поведінки чуйного ставлення 
до старших та інших членів 
сім’ї.


Практичні роботи
• Дослідження походжень
козацьких прізвищ за 
допомогою тлумачного 
словника української мови.
• Дослідження історії своєї
родини (пропедевтично).
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ТРАДИЦІЇ 
МОЄЇ СІМ’Ї
П – (С. 55-57)
З – (С. 24-26)


пояснює, як суспільні групи (сім’я) впливають на розвиток 
людини [3 СЗО 4.3], [3 СЗО 4.7];
розуміє почуття відповідальності перед родиною [3 ГІО 6.2]; 
усвідомлює свою належність до українського суспільства; 
необхідність толерантних взаємин між людьми [3 ГІО 7.1]; 
має уявлення про свою приналежність до України [3 ГІО 8.3]; 
розпитує старших і збирає інформацію про свій край, про 
минуле, історії назв [3 ГІО 2.1];
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];


Практичний блок 
(спостереження, дослідження, 
вправляння).
• Тренування уваги, пам’яті
(прийоми, алгоритми, вправи).
• Моделювання способів
поведінки чуйного ставлення 
до старших та інших членів 
сім’ї.


Практичні роботи 
• Проведення досліджень
«Традиції моєї сім’ї».







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД
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ЩО ТАКЕ 
СІМЕЙНИЙ 
ДОБРОБУТ
П – (С. 58-61)
З – (С. 27)


розуміє почуття відповідальності перед родиною [3 ГІО 6.2];
знає, що спільного та чим відрізняється людина від інших 
живих істот (праця, спілкування і взаємодія з іншими 
людьми) [3 ГІО 2.2];
називає умови здорового способу життя (харчування, 
турбота про здоров’я, уникнення шкідливих звичок) 
[3 СЗО 2.3], [3 СЗО 3.1], [3 СЗО 3.3];
володіє прийомами планування робочого часу [3 СЗО 4.1],
виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 4.1];
розуміє переваги доброго ставлення до інших на прикладах 
вияву таких якостей, як чесність, доброзичливість, 
подільчивість, працьовитість, ввічливість на противагу 
хитрощам, байдужості, жадібності, лінощам, 
безкультурності [3 СЗО 1.4];


Практичний блок 
(спостереження, дослідження, 
вправляння).
• Тренування уваги, пам’яті 
(прийоми, алгоритми, вправи).
• Розв’язання прогностичних задач 
«Що буде, якщо …»  (ситуації 
вибору).


Практичні роботи 
• Моделювання поведінки в родині 
(з опорою на ситуації реального 
життя).
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ЯК ДОСЯГТИ 
МЕТИ
П – (С. 61-63)
З – (С. 28-29)


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];
розуміє переваги доброго ставлення до інших на прикладах 
вияву таких якостей, як чесність, доброзичливість, 
щедрість, працьовитість, ввічливість на противагу 
хитрощам, байдужості, жадібності, лінощам, 
безкультурності [3 СЗО 1.4];
виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 4.1];
співпрацює і взаємодіє з іншими у різних  ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3], [3 ГІО 8.1];


Практичний блок 
(спостереження, дослідження, 
вправляння).
• Тренування уваги, пам’яті 
(прийоми, алгоритми, вправи).
• Розв’язання прогностичних 
задач «Що буде, якщо … »  
(ситуації вибору).


Практичні роботи 
• Моделювання мети та плану 
досягнення успіху «Мої мрії та їх 
досягнення». 







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД


формулює  з допомогою вчителя висновок за результатами 
виконання дослідження; аналізує виконання дослідження, 
називає чинники успіху [3 ПРО 1.5];
здійснює пошук та аналіз інформації про тіла/явища 
природи у різних джерелах (виданнях природничого змісту, 
інтернет-ресурсах тощо), в тому числі з використанням 
технічних приладів і пристроїв [3 ПРО 1.5];
презентує інформацію про природу у вигляді повідомлення, 
малюнку, схеми, презентації тощо [3 ПРО 2.2];
формулює з допомогою вчителя висновок за результатами 
виконання дослідження;
аналізує виконання дослідження, виявляє помилки, пропонує 
способи їх виправлення [3 ПРО 1.5];


Виконання 
проекту 
«Дерево успіху»
П – (С. 63)
А – (С. 21-24)


досліджує проблеми та потреби у створенні виробів [3 ТЕО 
1.1; 4.1];
вибирає об’єкт проєктування і виготовлення із низки 
запропонованих або власних ідей [3 ТЕО 1.1];
 розробляє план реалізації задуму в матеріалі та критерії 
оцінювання майбутнього виробу [3 ТЕО 1.1];
аналізує моделі, подібні обраному виробу (моделі-аналоги) 
для продукування нових ідей [3 ТЕО 1.4];
розрізняє види ручних та механічних інструментів і 
пристосувань [3 ТЕО 2.1];
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 по-окремим 
розподілом частин роботи [3 ТЕО 2.2];


Практична робота
• Виконання проєкту «Дерево
успіху».
(Визначення власних успіхів. 
Аналіз успіхів інших та 
можливості їх об’єднання.)







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД


раціонально використовує час та матеріали, зокрема й 
вторинні [3 ТЕО 3.1; 3.2];
аналізує свої помилки, за можливості виправляє їх 
[3 ТЕО 1.5];
обговорює корисність, естетичність та якість індивідуально 
або спільно створених виробів [3 ТЕО 1.5];
готує презентацію та рекламу, зокрема з використанням 
цифрових пристроїв [3 ТЕО 1.5];
дотримується правил спільної роботи в групі [3 ТЕО 1.5; 
1.4];


22-23


ЧОМУ 
ВАЖЛИВО 
БУТИ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНИМ
П – (С. 64-65) 
З – (С. 7-8 
вкладки)


використовує мережі для отримання достовірної 
інформації та спілкування [3 ІФО 3.3];
здійснює пошук та аналіз інформації про тіла/явища 
природи в різних джерелах (виданнях природничого змісту, 
інтернет-ресурсах тощо), в тому числі з використанням 
технічних приладів і пристроїв [3 ПРО 1.5];
обґрунтовує необхідність відповідати за свої вчинки; 
встановлює взаємозв’язки в соціальному житті (між 
вчинком і наслідком, порушенням правил і 
відповідальністю); передбачає наслідки своїх вчинків
[3 СЗО 1.4];


Практична робота 
з комп’ютером.
• Розв’язання прогностичних
задач «Що буде, якщо … »  
(ситуації вибору).
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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 2. Я і моя сім’я


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


ЩО ТАКЕ СІМЕЙНИЙ ДОБРОБУТ (с. 74-77)


НАЗАД


https://youtu.be/_BspJlQS5SM – Мультфільм «Дитячий бюджет»


https://youtu.be/iBNIsfhRTV4 – Мультфільм «Максимко купує в інтернет-магазині»


https://www.youtube.com/watch?v=E19nBwFgf70&t=148s – Мультфільм «Малі бізнесмени»


https://youtu.be/lqOGRtpq3ow – Корисні підказки. Один день дорослого життя 


https://youtu.be/51pWh00k0A4 – Уроки тітоньки Сови. Весела всесвітня історія грошей


https://youtu.be/FbIrEEvtRB8 – Коротенька історія грошей


ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3-professions – Розвиток дитини. 
Практичні завдання
https://childdevelop.com.ua/generator/ – Розвиток дитини. Генератори завдань
https://pustunchik.ua/ua/checkYourself/viktoriny/igra-viktorina-ya-i-ukraina – Гра-вікторина «Я і 
Україна»
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://osvitoria.media/experience/finansova-gramotnist-5-igor-dlya-pochatkovoyi-shkoly/ – Ігри 
«Фінансова грамотність»
https://osvitoria.media/experience/5-idej-dlya-pidvyshhennya-finansovoyi-gramotnosti-ditej-ta-
pidlitkiv/ – Фінансові ігри







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







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Фінансова грамотність: 5 ігор для початкової школи


Юний кухар
 Підготовка: знаходимо або малюємо зображення борошна, цукру, масла, яєць, яблук, шоколаду. На 
картинках пишемо вартість: шоколад – 3 монетки, фрукти та масло – по 2, решта – по 1. Зображень кожного 
продукту має бути стільки ж, скільки гравців. Заготовляємо умовні монетки – кожна дитина матиме по 6 штук. 
Учасники гри отримують картки з рецептами (2 основні та 5 додаткових).
 Хід гри: ви запросили друзів і хочете почастувати їх. Для шарлотки треба борошно, цукор, яйця, яблука; для 
шоколадного пирога: шоколад, масло, яйця, борошно. Мета гравців – приготувати пиріг. Але є і запасні варіанти.
Три продукти. З борошна, яєць та яблук можна зробити яблучні оладки, а якщо замість яблук покласти шоколад – 
шоколадні. Два продукти. З яєць та цукру – безе. З яблук та цукру – печені яблука. З масла та шоколаду – 
шоколадний десерт. З яйця й борошна – несолодкий коржик.
 Спочатку діти вивчають рецепти та думають, що вони хочуть придбати. Їх попереджають, що магазин скоро 
завершить роботу.
 Учасники гри по черзі купують по одному продукту, міняючи монетки на зображення. Ведучий оголошує, що 
магазин зачинено, коли на руках хоча б в однієї дитини 4 картки.
 Учасники вирішують, що можна приготувати з тих продуктів, які в них є. Перемагає той, кому вдалося 
приготувати страву з найбільшою кількістю інгредієнтів (будь-який пиріг), на другому місці – будь-які оладки, на 
третьому – решта страв, але можна зауважити, що найгірший варіант для частування – коржик.
 Мета: гра тренує вміння обирати правильну стратегію покупця: які продукти обрати першими, щоб з них 
можна було щось зробити. Як добре їх поєднати, якщо щось уже є на руках? Шоколад, який діти прагнуть купити 
одразу, бо він смачний, залишає мало можливостей щось приготувати. До того ж шоколадний пиріг – це
     неможливий варіант, адже на нього не вистачить грошей.
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Книжкова фабрика


 Підготовка: по 20 аркушів паперу та ручка для кожного учасника, пачка канцелярських 
скріпок на всіх.
 Хід гри: гравці об’єднуються в групи по чотири. Це окрема фабрика (може бути лише 
одна). Кожному треба вигадати назву книжці, яку виготовлятимуть. Спочатку тренуємося. 
Розриваємо аркуш паперу навпіл, складаємо половинки разом і знову розриваємо навпіл. 
Отримуємо чотири четвертинки. Складаємо чотири четвертинки разом і згинаємо їх 
посередині. Щоб книжка трималася купи, скріплюємо її канцелярською скріпкою. На 
обкладинці пишемо назву книжки.
 Гра: за 3 хвилини кожен учасник намагається зробити максимум умовних книжок. 
Ведучий відбирає правильно виготовлені, завершені взірці й нараховує кожній фірмі 
аналогічну кількість балів.
 Тепер у фірмах вводять розподіл праці. Одна людина лише згинає папір, друга розрізає, 
третя скріплює, четверта підписує. Скільки цього разу за 3 хвилини вдасться зробити? Який 
варіант кращий?
 Варіант гри: якщо помітного прогресу не вдалося досягти, фірма визначає тих, хто 
«буксує», та відправляє їх на навчання (потренуватися кілька хвилин). Після повернення знову 
працюють разом. Чи більше вдалося зробити тепер?
 Мета: на доступному дітям рівні з’ясувати, навіщо потрібна спеціалізація, підвищення 
кваліфікації.
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Фінансова піраміда


 Підготовка: готуємо умовні монетки – по 3 на кожного гравця, а також значки 
таємного товариства трьох кольорів (залежно від кола залучення). Гравців має бути 
понад 10 (добре проводити в шкільному класі).
 Хід гри: класична схема: ті, хто приводить новачків, отримують частину доходу. 
Ведучий розповідає, яка нібито чудова гра: на певному етапі можна нічого не робити та 
отримувати монетки за новачків. Перші учні (мінімум – двоє) віддають монети 
ведучому, щоб отримати значки. Далі кожен має привести ще двох гравців. Це вже 
друге коло залучення – вони отримують значки іншого кольору, віддають дві монети 
ведучому та одну – тому, хто їх привів. Ці діти теж приводять новачків, які віддають по 
монетці їм, по монетці – гравцям першого кола та ще по одній – ведучому. Після цього 
третього кола підсумовують: хто скільки втратив чи отримав монет. Ведучий отримав 
від 22 і більше монет, гравці першого кола загалом втратили по монеті, другого – по дві, 
а третього – усі «гроші». Учасники обговорюють, кому може бути вигідна фінансова 
піраміда й чи варто до неї долучатися.
 Мета: ознайомити дітей з фінансовим шахрайством, привчити до критичного 
ставлення до пропозицій «легких грошей».
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Подружись із Гривнею


 Підготовка: зробити костюм (браслети чи намисто з монетками або маску, 
розклеєну сувенірними грошима), карти-ситуації. Можливі зображення: людина 
працює, несе гроші в банк, зберігає гроші під подушкою, купує квартиру, відкриває своє 
кафе, не хоче працювати й лежить на дивані, витрачає все в ресторані, здає речі в 
ломбард тощо.
 Хід гри: «Гривня» (ведучий) розповідає, як їй сподобатися, до кого вона піде. 
Гравці об’єднуються у дві команди, які стають у протилежні боки кімнати. Ведучий – 
посередині. Команди по черзі тягнуть картку й розповідають, чи правильне там 
намальоване поводження з грошима, чи ні. Хто дасть правильну відповідь, у бік того 
«Гривня» робить крок. Виграє та команда, до якої першої дістанеться ведучий, або ж 
(інший варіант гри) – до кого підійде найближче за запланований час.
 Мета: прищеплювати правильне ставлення до фінансів, зацікавлювати не самими 
грошима, а чесними способами їхнього примноження.
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Доміно «Гроші»


 Підготовка: зробити (придбати) монетки або сувенірні гроші вартістю від 1 до 10 
гривень. В ідеалі вони мають бути й у вигляді монет, й у вигляді паперових грошей.
 Хід гри: правила такі самі, як у доміно, але замість «кісток» викладають гроші. До 
купюри (монети) можна додавати скільки завгодно купюр чи монет, але їхня спільна 
вартість має дорівнювати попередній. Наприклад, до 5 гривень можна додати дві 
купюри по 2 грн та 1 грн (у паперовому чи монетному вигляді).
 Мета: привчити правильно розмінювати гроші, усвідомити їхню вартість, 
повторити склад числа (з математики).


Аліна Мірошнікова





		Пустая страница

		Пустая страница



		back: 








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 2. Я і моя сім’я


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


ЧИ ЗДАТНІ ЛЮДИ ЗМІНЮВАТИ СУСПІЛЬСТВО (с. 46-53)


НАЗАД


ВІДЕО:
https://www.youtube.com/watch?v=T4WYD-X28sk&t=104s – Люди через 1000 років


https://www.youtube.com/watch?v=zJj7fVD1VtE – Людина та Земля (проблеми екології)


https://www.youtube.com/watch?v=gX3dRZWN9eQ – Екологія землі та повітря (повна версія)


https://www.youtube.com/watch?v=Xi61GDLE1yM&t=57s – Найдивовижніші інновації всіх часів (повна 


версія)
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КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:
https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3-professions – Розвиток дитини. 
Практичні завдання
https://childdevelop.com.ua/generator/ – Розвиток дитини. Генератори завдань
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://www.imena.ua/blog/these-gloves-let-you-hear-sign-language/ – Рукавички, які 
дозволяють «чути» мову жестів
https://www.obozrevatel.com/ukr/lady/wisdom/27859-top-10-zhinochih-vinahodiv-yaki-zminili-
svit.htm – Топ-10 жіночих винаходів, які змінили світ


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
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https://www.youtube.com/watch?v=yXEbKdpyaUk – Корисні підказки. Кругообіг добра в природі
https://www.youtube.com/watch?v=MhyhqXlyUQw – Мультфільм про добро
https://www.youtube.com/watch?v=kqQbds83g0g – Мультфільм про добро «Bridge» («Місток»)
https://www.youtube.com/watch?v=UBMZ9FCzieo&t=20s – Манекенна Фабрика
https://www.youtube.com/watch?v=T4FVlep3t8E – Притча про людські стосунки
https://www.youtube.com/watch?v=Sh6LMQ04lJg – Мудрі казки тітоньки Сови – Благодійність
https://www.youtube.com/watch?v=CRJJY6sX4Sk – Мультфільм «Їжачок»
https://www.youtube.com/watch?v=3p94ZrbQ6vk – Притча про щастя


https://www.youtube.com/watch?v=iCfQefnoNpQ – Зворушливе відео про доброту


ДОБІРКА МУЛЬТФІЛЬМІВ ПРО ДОБРОТУ:
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ТЕКСТИ:
Наукова казка «Загублене дзеркало»


 Одного разу з корабля, який плавав у відкритому морі, неуважний пасажир 
випустив з рук дзеркало. Воно впало на морське дно саме тоді, коли Чорноморський 
Бичок залицявся до подружки. Побачивши перед собою конкурента, юний 
романтик не на жарт розгнівався. Бичок безуспішно намагався відлупцювати 
зображення суперника. Закоханий поранив правого плавця й помітив, що в 
конкурента поранений лівий. Це його здивувало. Він роздумував, чому це так, та 
відповіді не знаходив. А між тим, суперник у дзеркалі повторював усі його жести, 
наче насміхався. Бичок відплив подалі від дзеркала, розвернувся та швидко поплив 
до конкурента, погрожуючи йому атакою. Зображення в дзеркалі наближалось 
удвічі швидше! Неподалік пропливала Черепаха, побачила викрутаси Бичка перед 
дзеркалом і розсміялася.
 – Чого ти смієшся? – образився Бичок.
 – Це дзеркало, – пояснила Черепаха. – Його поверхня відбиває промені світла, і 
ти бачиш у ньому своє уявне зображення. Ти воюєш зі своїм симетричним 
двійником. У дзеркалі права твоя частина стає лівою, і навпаки. Якщо ти 
перестанеш нападати та посміхнешся, твій суперник відповість тобі взаємністю. Так 
і в житті: коли ти з добром, то з добром до тебе, а коли ти зі злом, то зло тобі 
повертається.


Вікторія Уляницька, Тетяна Веселуха, Тетяна Беньковська. «Колосок», 2012 р., № 2
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Хай живе любов!


 На всіх ареалах проживання мишка лучна не є 
численним видом, тому не впливає негативно на 
господарську діяльність людини. Останнім часом 
українці полюбляють спалювати сухостій, не 
здогадуючись, яку шкоду завдають природі. Суху 
придорожню траву чи сухі залишки на пасовиськах, 
осоки на болотах – «чирк» – і підпалили! І так «гарно» 
довкола, так «прибрано», так «святково»! Немає сухих 
штурпаків… Але ж у цьому «чистилищі» загинули 
мишки, землерийки, лялечки рідкісних метеликів, 
жабки райки… Справжнісінький цвинтар живої 
природи! Поясніть дорослим, що не можна так 
жорстоко й бездумно прибирати довкілля. Зупиніть 
руку вбивць-підпалювачів. Хай живуть усі земні 
дивовижні створіння, а між нами живе любов.


«Колосок», 2012 р., № 1


Змінити світ


В прийдешній світ приходять ті, 
що можуть трішки щось змінити. 
Та ні, вони не є святі,
та добре навчені любити. 
Проте чомусь у всіх у нас, 
думки блукають десь далеко. 
Живем в важкий, в проблемний час,
душою чистим залишитися нелегко. 
Зневіра, злість та грубість
охоплюють людські серця.
Чому ж не можем викинуть цю дурість, 
й очиститись душею у Небесного Творця. 
Без злих думок, без заздрощів та люті,
коли любов у серці, а в душі тепло. 
Так легше жити, й будні вже не будні. 
І трішки змінювати світ своїм добром.


З інтернету
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Винаходи людства, що змінили світ: топ технологічних проривів
Паровий двигун 


(винахід, без якого б не було машин)


 Винахідник: Джеймс Ватт


 Хоча перша версія парової машини датується 3 століттям нашої ери, лише з розвитком 
індустріального виробництва на рубежі 18 й 19 століть з’явилася сучасна форма двигуна 
внутрішнього згоряння. Знадобилися десятиліття проєктування, поки Джеймс Ватт зробив 
креслення й створив механізм, у якому під час згоряння палива виділяється високотемпературний 
газ, котрий, розширюючись, тисне на поршень і переміщує його. Цей феноменальний винахід 
зіграв ключову роль у винаході інших машин, таких як автомобілі та літаки, котрі змінили 
обличчя планети, на якій ми живемо.
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(найдавніший та найважливіший серед винаходів людства, що змінили світ)
Колесо 


 Винахідник: Невідомо


 Ідея симетричного компонента, що рухається круговим рухом по осі, окремо існувала в 
Стародавній Месопотамії, Єгипті та Європі в різні часові періоди. Отже, неможливо встановити, хто 
створив і де вперше з’явилося колесо, але цей великий винахід, що змінив людство, з’явився в 3500 р. 
до н. е. Колесо використовували для полегшення ведення сільського господарства, транспортування 
товарів, а ще воно стало поштовхом для інших чудових відкриттів – від годинників до транспортних 
засобів.
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Друкарський верстат 
(винахід, що змінив свідомість)


Винахідник: Йоганн Гутенберг


 Йоганн Гутенберг винайшов друкарський 
верстат у 1450 році. Швидкість, з якою друкарня 
тепер могла поширювати документи, книги й газети, 
та збільшення обсягів дозволило значно розширити 
аудиторію читачів. Що, зрештою, призвело до 
культурно-промислової революції в Європі. Серед 
видрукуваних рукописів – Біблія та інші важливі 
тексти, які давали змогу людям міркувати й 
отримувати нову інформацію.
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Комп’ютер 
(винахід, що заклав фундамент фантастичних відкриттів)


 Винахідник: Чарлз Беббідж
 Історія виникнення комп’ютера цікава й довга, чимало людей доклало зусиль, аби ми сьогодні мали в 
користуванні цей чудовий ґаджет. Винахідником першої обчислювальної машини з програмним 
управлінням ще на початку 19 століття був англійський математик Чарлз Беббідж. Принцип роботи 
сучасного комп’ютера вперше описав Алан Тюрінг – також математик з Великої Британії, а от, власне, 
перший комп’ютер створив німецький інженер Конрад Цузе в 1941 році. 1950 року в Києві під 
керівництвом академіка Сергія Лебедєва було створено першу в Європі електронну цифрову 
обчислювальну машину. Це був громіздкий апарат, користуватися яким могли лише фахівці. Персональний 
комп’ютер розробив у 1974 році американський інженер Ед Робертс. Цей винахід дав змогу здійснювати 
дивовижні речі: виводити на орбіту космічні кораблі, керувати літаками, контролювати медичне 
обладнання, створювати візуальні знімки, зберігати величезну кількість інформації та функціонувати 
телефонам, електростанціям тощо. І це ще не всі його можливості…
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Інтернет 
(винахід, який підняв нас над фізичним світом)


 Винахідник: Вінтон Серф


 Інтернет уперше розробив у 1973 році Вінтон 
Серф за підтримки Агентства сучасних наукових 
проєктів Міністерства оборони США (ARPA). 
Початково його створювали як мережу для 
спілкування співробітників науково-дослідних 
лабораторій та університетів США. Цей винахід 
(разом із Всесвітньою павутиною) є головним 
революційним винаходом людства XX століття. У 1996 
році понад 25 мільйонів комп’ютерів було з’єднано 
через інтернет у 180 країнах світу.


Всесвітня павутина 
(World Wide Web)


 Винахідник: Тім Бернерс-Лі


 Всесвітню павутину (WWW – World 
Wide Web) уперше спрогнозував Артур 
Кларк, коли написав, що супутники одного 
дня принесуть накопичені знання про світ 
у наші пальці, поєднуючи телефон, 
фотокопіювач, телебачення та комп’ютер. 
Однак сам винахід зробив через 19 років, у 
1989-му, працівник CERN Тім Бернерс-Лі. 
Мережа змінила не лише спосіб роботи в 
різних сферах, а й спосіб життя самої 
людини.
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Телебачення 
(винахід для розваг та освіти)


 Винахідники: Володимир К. Зворикін та Філо Тейлор Фарнсуорт


 Хоча винайдення телебачення не можна назвати здобутком однієї людини, 
здебільшого вважається, що це робота двох учених: Володимира Зворикіна (1923) та 
Філо Фарнсуорта (1927). Телебачення було також одним з найбільших винаходів, яке 
розвивалося від механічної до електронної, до кольорової, до цифрової, до розумної, а 
тепер – тривимірної версії. Зазвичай люди проводять близько 4–8 годин на день за 
переглядом телевізора, і телебачення не просто змінило світ, воно значно вплинуло на 
сімейне та соціальне життя.
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Лампочка 
(найкращий винахід для нашого житла)


 Винахідник: Томас Алва Едісон


 Багато вчених працювало над створенням апарата штучного освітлення, але саме 
Томас Едісон у 1879 році винайшов лампу розжарення, яка «оселилася» в помешканнях 
людей. Це був надзвичайно практичний винахід – простий у використанні та з небаченим 
до того терміном експлуатації в 1200 годин.
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Пеніцилін 
(винахід, що змінив медицину)


 Винахідник: Александер Флемінг


 Пеніцилін – це антибіотик, який бореться з певними видами інфекцій, не завдаючи 
шкоди організму людини. Його випадково виявив, досліджуючи вплив деяких грибів на 
бактерії, лауреат Нобелівської премії Александер Флемінг у 1928 році. Пеніцилін масово 
виробляли вже під час Другої світової війни й досі його широко застосовують як 
стандартний антибіотик при інфекційних хворобах. Це було одне з найвідоміших 
відкриттів, зроблених у галузі медицини.
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Телефон


 Винахідник: Александер Грем Белл
 Винаходи людства, що змінили світ були б неповними без телефона. У 1876 році Александер Грем Белл 
поєднав дві чашки ниткою і використав їх для розмови. Це заклало фундамент для ще одного 
революційного відкриття, котрим тепер майже кожен з нас користується. Телефон, який згодом став ще й 
мобільним, мав величезний вплив на людство, розширивши межі спілкування.


Винаходи, які змінили світ: список відкритий
Нам часто здається, що найосновніші речі вже винайдено. 
Проте не забуваймо, що світ рухається як ніколи швидко і, без 
сумніву, на людство чекають нові відкриття. Вони доповнять 
наш список винаходів, що змінили світ, а може й потіснять 
деякі з них з перших позицій.
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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 2. Я і моя сім’я


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


ЧОМУ СІМ’Я – НАЙГОЛОВНІШЕ В НАШОМУ ЖИТТІ (с. 58-63)


НАЗАД


https://www.youtube.com/watch?v=9OKcMStOMZM – Моя родина. Рід. Сім'я. Родинне дерево


https://www.youtube.com/watch?v=W2dnOVgWVts – 19 дітей: як живе багатодітна сім'я на Поліссі?


ВІДЕО:


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:
https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3-professions – Розвиток дитини. 
Практичні завдання
https://childdevelop.com.ua/generator/ – Розвиток дитини. Генератори завдань
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
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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
https://www.youtube.com/watch?v=1tCvcaL638M – руханка «Бабуся і дідусь»


РУХАНКИ


КАРАОКЕ:
https://youtu.be/COOrPVgXbrY – Наталія Май «Родина»
https://www.youtube.com/watch?v=AhOQHg0r2HQ – караоке «Дідусь і бабуся»
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ТЕКСТИ:


Загадки про сім’ю (родину)
Ніжна, лагідна і мила,
На цей світ нас народила.
Я до неї пригорнуся,
Це ріднесенька … (матуся) 


Хто усіх нас захищає, 
Матінці допомагає?
З ним нічого не боюсь, 
Здогадались? Це … (татусь) 


Хитрі очі, дві косички. 
У веснянках ніс та щічки.
Непосида невеличка
називається … (сестричка) 


З ним ніколи не сварюся,
Іграшками поділюся.
Буду з ним дружити, грати. 
Познайомтесь, це мій … (братик)


Ще голубонька рідненька –
Добра, мила і старенька.
Я ніколи не журюся,
Бо у мене є … (бабуся)


Сивий, мудрий і поважний.
Заклопотаний, відважний.
Всього я в житті навчусь,
Бо зі мною мій … (дідусь)


Ніжна, лагідна, рідненька, 
як голубонька сивенька.
Нам би небо прихилила. 
Це … наша мила. (бабуся)


Він чимало літ прожив, 
на повагу заслужив.
Для матусі він — татусь,
а для мене він — … (дідусь) 


Жанна Вовк
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Дочки й сини батьків.
(Діти)
***
Батьки батьків.
(Бабуся та дідусь)
***
Діти дітей.
(Онуки)
***
Люди, що мають родинні зв’язки.
(Родичі)
***
Мама й тато для дітей.
(Батьки)
***
Група близьких родичів.
(Сім’я)
***
Як називають подружню пару.
(Подружжя, чоловік і дружина)
***
Брати й сестри, народжені разом.
(Близнюки, двійнята)


Спадкоємці батьків.
(Діти)
***
Хто любить онуків більше, ніж дітей.
(Бабуся й дідусь)
***
Брати й сестри батьків для їхніх дітей.
(Тітки й дядьки)
***
Майбутній чоловік для майбутньої 
дружини.
(Наречений)
***
Майбутня дружина для майбутнього 
чоловіка.
(Наречена)
***
Свято створення сім’ї.
(Весілля)
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Казки


 Помираючи, старий батько покликав своїх п’ятьох синів і сказав:  
 – Діти мої, надійшла моя остання година. Послухайте, яку казку я розповім вам перед тим, як назавжди 
заплющити очі. Слухайте уважно, тому що я хочу, щоб ви мені розтлумачили її.
 Сини не відривали очей від свого батька. Старий оглянув їх і почав розповідати:
 – Виріс у лісі великий дуб. Жолуді дощем сипалися з його могутніх гілок. Коріння його було глибоко в землі.
Налітали на нього злі буревії, але нічого не боявся старий дуб. Одного разу прийшов до лісу тесля. Оглянув він дуб, 
закотив рукави, взяв сокиру й став рубати дерево. До вечора він звалив дуб на землю, обрубав гілки, а колоду повіз 
до себе в майстерню. Там він зробив з неї відмінні дошки. Восени до нього в майстерню прийшов бондар. Він 
завантажив дошки на віз і забрав до себе. У своїй майстерні бондар зробив з дощок клепки, обручі, днище та зібрав з 
них велику бочку. У цю бочку він кожну осінь наливав свіжий мед і продавав його селянам. Так він робив до того 
часу, поки бочка була міцна. Але одного разу один з обручів луснув. Мед вилився з бочки, і вона розсохлася. Коли 
бондар схаменувся, було вже пізно – клепки розійшлися та розпалися. Діти підхопили обручі й стали катати їх 
вулицею, а господиня спалила клепки та днище міцної раніше бочки.
 Ось і розтлумачте мені цю казку!
 Задумалися п’ятеро братів, але ніхто з них не зміг розгадати батькову казку. Тоді старий батько похитав 
головою і сказав:
 – Молоді ви ще, тому й не догадливі. Я розтлумачу вам її сенс: ліс з великими деревами, які тягнуться до неба, – 
це наша держава. Бочка – це сім’я, клепки – це ми, обручі – злагода, а мед – радість і щасливе життя. Поки в сім’ї мир 
і злагода, життя буде щасливим. Дім, у якому немає злагоди, – пропащий дім. Бережіть обручі, діти мої!
 Старший син нахилився, поцілував руку старого батька й відповів:
 – Дякуємо тобі, батьку, за мудру пораду. Ми не забудемо її, поки живі.


Болгарська народна казка «Казка про бочку»
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***
 Жили-були мама й дві дочки. Вони були добрі та хороші люди, але жили дуже бідно. 
 Одного разу осіннього сірого вечора, коли падав холодний дощ, до їхнього будинку постукав 
незнайомий чоловік з довгою і сивою бородою. Він просив хліба та води, говорив, що пройшов довгий шлях 
і дуже зголоднів. Його вигляд був сумний, але очі блищали радістю й пустощами. 
 Мама з доньками пожаліли стару людину й запросили її поїсти разом з ними. Вони нагодували його 
останнім шматком малинового пирога та солодким чаєм. Старий був дуже щасливий. 
 На ранок дивна людина зникла, залишивши після себе ганчір’яний мішок. Зрештою виявилося, що в 
мішку було золото, а старий незнайомець був справжнім чарівником.


 Отримав син першу в житті «двійку».
 Прийшов додому, ледь не плаче.
 Побачила це мати та й каже:
 – Гаразд тобі, синку. Не переживай! Подумаєш – «двійка». 
Нічого страшного!
 Отримав син другу «двійку». Знову переживає, але вже менше.
 А вдома знову:
 – Не переживай, синку! Нічого страшного!
 За другою «двійкою» прийшли – третя, четверта, п’ята…
 Побачила мати щоденник. За голову схопилася, сама ледве не 
плаче.
 А син:
 – Гаразд тобі, мамо! Адже ж нічого страшного!..


Притча «Виховання дітей»
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Вірші
Що таке сім’я


Розкажу вам, друзі, я,
Що таке моя сім’я.
Разом дружно проживаємо
І пісні про це співаємо.
Люба матінко моя —
Як пишаюсь нею я!
В неї рук золотії.
Серцем кожного зігріє.
Тато сильний і завзятий —
Він господар в нашій хаті.
Все майструє, все ладнає,
Бо для всього хист він має.
Дід і бабця — у пошані,
Вони праці ветерани.
Всіх онуків міцно люблять.
І як пташенят голублять.
Є у мене ще й брати —
Кращих в світі не знайти.
Ось і вийшло всіх сім «я»
Знайте, це моя сім’я.


Н. Чемерис


Все починається з мами


Можна у світі чимало зробити:
Перетворити зиму на літо,
Можна моря й океани здолати,
Гору найвищу штурмом узяти,
Можна пройти крізь пустелі та хащі...
Тільки без мами не можна нізащо,
Бо найдорожче стоїть за словами:
В світі усе починається з мами!..


А. Костецький


Мій рідний татусь


Немає в світі кращих друзів,
Як я й мій рідний тато;
Ми любимось так дуже-дуже,
Що й годі розказати!
У вільний час книжки зі мною
Читає, оглядає
І мови рідної, дзвінкої
Щодень мене навчає.


Р. Завадович
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Бабусині казки


У бабусі руки вмілі,
А казки – чудові, милі,
Миготять в повітрі спиці,
За клубочком скаче киця.


А нитки все в'ються, в'ються,
А казки рікою ллються...
Ляжу в ліжко, та не спиться –
Нову казку в'яжуть спиці.


В. Зінченко


Мій дідусь


Мій дідусь старенький,
Як голуб сивенький,
По садочку ходить,
Онученька свого
За рученьку водить,
Яблучка знаходить,
Ще й з горішків зерна.
Дідусь любий, милий,
Як голубчик сивий.


М. Підгірянка
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Прислів’я та приказки


 Братська любов міцніше кам’яної стіни.
 У гостях добре, а вдома краще.
 У дружній родині й у холод тепло.
 У своєму домі й стіни допомагають.
 У сім’ї і каша густіша.
 У сім’ї, де немає злагоди, добра не буває.
 У сім’ю, де лад, щастя дорогу не забуває.
 У хорошій сім’ї хороші діти ростуть.
 Скрізь добре, але вдома краще.
 Де мир та лад, там і Божа благодать.
 Дерево тримається корінням, а людина сім’єю.
 Дім зігріває не піч, а любов і згода.
 Дружна сім’я не знає печалі.
 За загальним столом їжа смачніша.
 Кращих братів і сестер не буває.
 Любляча мати – душа сім’ї та окраса життя.
 Материнська молитва з дна моря дістає.
 Материнський гнів, що весняний сніг: 


  і багато його випаде, та скоро розтане.


 Мати годує дітей, як земля людей.
 Натяки та докори – сімейні вади.


 Не буде добра, коли в сім’ї ворожнеча.
 Не ховай свої невдачі від батьків.
 Немає добра, коли між своїми ворожнеча.
 Батька з матір’ю почитати – горя не знати.
 Шануй батьків – не зіб’єшся з істинного шляху.
 Батьки працьовиті – і діти не ледачі.
 Сім’ї, де допомагають один одному, біди не страшні.
 Сім’єю дорожити – бути щасливим.
 Сім’я – опора щастя.
 Сім’я в купі, не страшна хмара.
 Сім’я дає людині путівку в життя.
 Сім’я міцна ладом.
 Серце матері гріє краще сонця.
 Сестра із сестрою, як річка з водою.
 Старший брат як другий батько.
 Щастя батьків – чесність і працьовитість дітей.
 Хоч тісно, та краще разом.
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Завдання та вправи:


Завдання «Сім’я, склад сім’ї». «Цікава таблиця»
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Вправа закінчи речення


Вправа синквейн (оберіть найдорожчу людину в сім’ї)
Наприклад, дідусь:
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Кросворд «Ми – одна родина»
Розв’яжи кросворд, уписуючи слова, що називають членів твоєї 


родини


1. Син моїх батьків (брат).
2. Добрий, дуже справедливий, біля нього ми щасливі. 
 Знає, вміє він багато, гордимося, це наш … (тато).
3. Батько моєї мами або мого тата (дідусь).
4. Донька моїх батьків (сестричка).
5. Мама мого тата або моєї мами (бабуня).
6. Дуже щира й ласкава до дочки та сина … (мама).
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Складання в групах асоціативного куща до слова «сім’я»





		Пустая страница

		Пустая страница

		Пустая страница

		Пустая страница

		Пустая страница

		Пустая страница

		Пустая страница

		Пустая страница



		back: 
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ЧОМУ СІМ’Я — НАЙГОЛОВНІШЕ В НАШОМУ ЖИТТІ
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА УРОКУ


Предмет Я досліджую світ


3


4


6


Клас


Базовий підручник (назва, автор)


3 клас


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


Чому сім’я – найголовніше в нашому житті


Комбінований


Тема уроку 


Тип уроку


Мета уроку відповідно до 
очікуваних результатів


Поглибити знання учнів про сім’ю, склад сім'ї; 
розвивати мислення, мовлення; виховувати 
любов до членів своєї родини


НАЗАД


2


1


5


Завдання7 1. Проаналізувати склад родини
2. Формувати гордість за свою родину
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10


НАЗАД


Міжпредметні зв'язки


Змістові лінії, які будуть 
реалізовуватися


8 Горизонтальні


9 Людина, людина в суспільстві


Ключові компетентності Володіння державною мовою, компетентність у галузі 
природничих наук, громадянська та соціальна, 
інформаційно-комунікаційна компетентність


11 Матеріали й обладнання Заготовки літер, LEGO, книга, телевізор
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1


НАЗАД


Актуалізація 
знань учнів


Пригадати…


СТРУКТУРА І ХІД УРОКУ


Пригадати й скласти 
слова за темою «Сім'я», 
використовуючи, 
тільки такі букви:


Р, О, Д, И, Н, А, І, Я, С, 
М, Б, Т


Етап уроку Діяльність учителя Діяльність учнів Очікувані
результати№


Систематизує та 
узагальнює 
необхідну 
інформацію, 
обирає спосіб 
представлення 
інформації


Мають вийти слова:


Родина, рід, рідня, 
сім’я, баба, дід, 
мама, тато, син, 
доня


2 Вивчення 
нового 
матеріалу


Розповідь про сім’ю та 
родину. 
Бесіда з учнями.
Робота з книгою.
Пояснення вправ


Слухати вчителя/
учительку.
Відповідати на 
запитання.
Виконання вправ з 
конструктором 
LEGO


Аргументує 
важливість родини, 
роль рідних для 
кожної людини, 
обґрунтовує на 
прикладі власної 
родини 
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Пояснює, які він/вона 
має обов’язки в родині 
та чому досліджує 
родинні звичаї


Дають відповіді на 
запитання


Метод «Мікрофон» 
(запитання, пов’язані з 
родинами учнів)


Рефлексія


Повідомити учням 
домашнє завдання: 
Намалювати малюнок 
«Моя родина»


Домашнє 
завдання


4


3


Зобразити дома свою 
родину на аркуші паперу, 
використовуючи олівці/
фарби


Досліджує життя своїх
родичів, самостійно 
створює виріб за зразком 
(шаблоном) та
власним задумом





		R_pipl_in_soc: 

		back_pipl_in_soc: 








РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


ЩО ОБ’ЄДНУЄ ЛЮДЕЙ У СУСПІЛЬНІ ГРУПИ
РОЗРОБКА УРОКУ


Тема уроку: Що об’єднує людей у суспільні групи
Мета уроку: дати учням поняття суспільства як єдності людських спільнот, вказати на їхню 
різноманітність; допомогти учням усвідомити свою належність до українського суспільства, розвивати 
громадянську компетентність; виховувати патріотичні почуття й толерантні взаємини між людьми.
Обладнання: ілюстрації до теми, роздатковий матеріал, підручник.
Тип уроку: засвоєння нових знань.


СТРУКТУРА УРОКУ
І. Актуалізація знань учнів
Асоціативний кущ
– Усі ми люди, так?
– Які ознаки людини ви знаєте? (Людина народжується, харчується, росте, розмовляє, дихає, міркує, плаче,
розмножується, радіє, працює, спілкується, помирає).
– Також у людини є ознака яка відрізняє її від інших істот. Це те що людина є членом суспільства.
Учитель пропонує дітям питання:
– Що є найбільшим і найдорожчим багатством кожної країни?
Діти обдумують питання 1-2 хвилини. Можна дати час на обговорення в парах (до 3 хвилин).
Метод «Кошик ідей»
На дошці вчитель вивішує кошик. До «Кошика ідей» збираються всі думки, навіть якщо вони помилкові. У кошик 
ідей можна «складати» факти, думки, імена, проблеми, поняття, що стосуються теми уроку. Потім протягом уроку 
всі ці думки можуть бути зв’язані в логічні ланцюжки. Діти мають дійти висновку, що людина – це найбільше й 
найдорожче багатство кожної країни. Адже все в країні робиться для блага її людей, і водночас усе це творить 
людина.
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ІІ. Вивчення нового матеріалу
Метод «Мозковий штурм»
– Що таке суспільство? (Об’єднання людей, які взаємодіють, залежать один від одного). Як ви розумієте це слово?
1. Розповідь з елементами бесіди
– Чи погоджуєтеся ви з думкою, що жодна людина не існує сама по собі, і кожен з нас може жити лише серед людей? (Так).
– Правильно, адже із найпершого дня, дня свого народження, людина оточена людьми, до яких вона поступово звикає.
– Кожен з нас належить до певного колективу, групи, вікової категорії. Нумо поміркуймо, до якого. Зараз ви хто? (Учні).
– Отже, ви колектив 3 класу. Як ви гадаєте, я і ви належимо до одного й того самого колективу? (Ні).
– Так, адже ви учні, а я – учитель/учителька. Назвіть, які ще колективи ви знаєте. (Лікарі, будівельники, сім’я, родина,
людство, школа, клас, футбольна команда).
– Ким ви є в сім’ї (одним із членів сім’ї), у класі (одним з учнів), у театрі (одним з глядачів), у складі футбольної команди
(гравцем), в автобусі (пасажиром)?
– Як бачимо, у суспільстві існує дуже багато різних людських спільнот. Сукупність усіх спільнот, які взаємодіють між
собою, утворює суспільство. Отже, суспільство – об’єднання людей, які взаємодіють між собою та залежать один від 
одного. Стосунки, що виникають у людському суспільстві, називають суспільними відносинами. Оскільки життя людей 
надзвичайно багатогранне, тому й суспільні відносини є дуже різноманітними.
Наприклад, в африканському племені масаї люди вітають один одного стрибками. Що вище ви стрибнете, то більшу повагу 
виявите.
У Китаї не заведено приносити квіти господині будинку. Там вважають, що цим гості підкреслюють, що цей будинок 
недостатньо гарний.
Чи можна висміювати такі звичаї? (Ні).
– Чому? (Тому, що всі люди різні й кожен з нас повинен поважати право інших бути такими, якими вони є).
– Отже, жодна людина не існує сама по собі. Кожен з нас належить до певного колективу, групи, вікової категорії. Для
будь-якої спільноти характерна взаємодія між людьми. Чи можете ви собі уявити, що дорогою до школи або додому ви не 
спілкуєтеся одне з одним? (Ні).
– Хоча ми всі різні, але між нами існує обмін думками, тобто спілкування.
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2. Вправа «Чим ми схожі?» (робота в парах)
– Усі люди різняться між собою. Одні мають світлий колір шкіри, інші – темний. Одні люди високі, інші – невисокі. 
Одні стрункі, інші – гладкі. Але це не означає, що в нас немає спільних рис та ознак. Пропоную вам знайти спільні 
риси з товаришем/товаришкою по парті (смаки, уподобання, заняття, погляди). Потрібно назвати не менше 3 
спільних рис.
– Цією вправою ви довели, що хоча ми є різними, але в нас багато такого спільного, що нас об’єднує.


3. Гра «Компліменти»
– Зараз перевіримо, чи вмієте ви робити компліменти один одному? Оберемо символом компліменту сердечко. 
Передаючи кожному учасникові гри сердечко, говоріть йому комплімент.
– Молодці, ви добре впоралися із цим завданням, отже, вмієте поважати одне одного.


4. Робота над умовними ситуаціями
– Для того щоб співіснувати в суспільстві мирно й щасливо, існує багато правил. Одне з них ви вже знаєте. Це золоте 
правило спілкування. Назвіть його. (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.
Оксана збирала наліпки із зображеннями кошенят. В однокласниці Іри вона побачила наліпки, яких у неї ще не було. 
Під час перерви дівчинка потайки дістала з Іриного портфеля новенькі наліпки. Аж раптом до класу ввійшла 
вчителька. Побачивши це, вона сказала: «Тобі має бути соромно!»
 – Яке правило було порушене? (Не можна брати чужого).
 – Чому? (Тому що це неправильно).
 – Тепер уявіть собі, що ви всі вийшли на перерву й вирішили поснідати, узяли свій сніданок, приготовлений 
батьками, як раптом помічаєте, що ваш товариш стоїть і сумно поглядає у вікно, бо забув свій сніданок удома. Як ви 
вчините? Яке правило поведінки з іншими ви застосуєте? (Потрібно ділитися з іншими).
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5. Фізкультхвилинка (музична)


6. Робота в групах
Зараз я об’єднаю вас у шість груп, дам вам конверти з прислів’ями та цитатами видатних людей. Ви маєте скласти їх у 
правильній послідовності та хтось із кожної групи повинен пояснити вислів.
1. Роби добре, добре й буде.
2. Щастя особистості поза суспільством неможливе, як неможливе життя рослини, висмикнутої з ґрунту й кинутої в 
неродючий пісок.
3. Громада – великий чоловік.
4. Для людини немає нічого цікавішого у світі, ніж інші люди.
5. Єдина справжня розкіш – це розкіш людського спілкування. (Мова притаманна тільки людям).
6. Жити в суспільстві й бути вільним від суспільства неможливо. (Суспільство має безпосередній зв’язок між 
людьми).


7. Підсумкова розповідь учителя
– Отже, ми з’ясували, що жодна людина не існує сама по собі й кожен з нас може жити лише серед людей. Кожен з 
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 належать також до різних 
груп залежно від того, де вони проживають (міське та сільське населення). Як бачимо, у суспільстві існує дуже багато 
різних людських спільнот. Людськими спільнотами є також сім’я, нація тощо. Передусім, для будь-якої спільноти 
характерна взаємодією між людьми. Так, навіть важко уявити, щоб учні, наприклад, вашого класу, не спілкувалися 
між собою, не обмінювались інформацією тощо. Сукупність усіх спільнот, які взаємодіють між собою, утворює 
суспільство. Суспільство – це ознака тільки людського товариства. Говорячи про тварин, навіть найрозвинутіших: 
мавп, собак чи дельфінів, слово суспільство не використовують. Стосунки, що виникають у людському суспільстві, 
називають суспільними відносинами.
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8. Вправа «Доповни речення»
На дошці написано початок речення. Вам треба його закінчити. 
1. До суспільства належить …
2. Об’єднання людей, які взаємодіють, залежать одне від одного, називають …
3. Людину творить ..., у якій вона народилася, але й країну створює ...
4. Говорячи про тварин, слово суспільство ...
5. Стосунки, що виникають у людському суспільстві, називають …


9. Узагальнення й систематизація знань
– Для того щоб переконатися, чи добре ви засвоїли матеріал уроку, пограймо у дві гри. 
Гра «Так чи Ні»
Я зачитую речення. Якщо це твердження правильне, ви плещете в долоні, якщо ні – сидите тихенько. Будьте 
уважні!
1. Об’єднання людей, які взаємодіють, залежать один від одного, називають суспільством.
2. До суспільства належить рослина.
3. Кожна людина існує сама по собі й не залежить від певного колективу.
4. Людина – це член суспільства.
5. Для будь-якої спільноти характерна взаємодія між людьми.
6. Суспільство багате на різноманітні людські спільноти.
Гра «Правильно – неправильно»
Ви отримаєте кружечки двох кольорів – зеленого та червоного. Я буду показувати вам ілюстрації. Якщо те, що 
на ілюстрації належить до суспільства, ви підіймаєте зелений кружечок, якщо ні – червоний.
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10. Рефлексія
– Що нового ви дізнались на цьому уроці? (Людина є членом суспільства).
– Що таке суспільство?
– Що входить до суспільства? (Сім’я, клас, родина, футбольна команда).
– Якими мають бути стосунки людей у суспільстві?
– Яких правил у суспільстві дотримуєтеся ви?
– Що сприяє порозумінню між людьми? (Повага, любов, компроміс).


11. Домашнє завдання
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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


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


Тема 2. Я і моя сім’я
ЩО Я ЗНАЮ ПРО ІСТОРІЮ СВОГО РОДУ (с. 64-69)


НАЗАД


https://youtu.be/iaLA3QqQzr0 – Знамениті династії України


https://youtu.be/im0k9d-gqbU – Мультфільм «Чи можу я залишитися?»


https://www.youtube.com/watch?v=GlXBZgbiSm8 – Урок української мови «Моя сім’я»


https://www.youtube.com/watch?v=dw7tDCGSef4 – У чому різниця між прізвищем і прізвиськом


ВІДЕО:


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3-professions – Розвиток дитини. 
Практичні завдання
https://childdevelop.com.ua/generator/ – Розвиток дитини. Генератори завдань
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки







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
https://www.youtube.com/watch?v=1tCvcaL638M – руханка «Бабуся і дідусь»


РУХАНКИ


КАРАОКЕ:
https://youtu.be/COOrPVgXbrY – Наталія Май «Родина»







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


ТЕКСТИ: 
Оповідання «Родовідне дерево»


 Одного хлопчика запитали, як звуть його бабусю. А він і не знав.
 – А як же ти дідуся кличеш?
 – Діду, дайте меду.
 Смішно та й не дуже. Більше сумно, що є такі хлопчики. Може вони позабували, як тата й маму 
звуть.
 – Е-е-е, – каже дід Петро. – Хто не має коріння, той – як перекотиполе. Куди вітер подме, туди й 
котиться.
 А гарні дітки знають свій рід: і батьків, і дідів, і прадідів, і прапрадідів знають. Вони мають 
такий альбом, де вміщують знімки своїх родичів і добре слово про них. І складають родовідне 
дерево. Воно коренисте, гіллясте, а що гілка, то член красного роду. Що глибше коріння в такого 
дерева, то міцніше воно стоїть на землі.


 Дмитро Чередниченко
Рости, моє деревце, з міцного коріння


 Людина не приходить у світ нізвідки. Вона завжди є гілочкою на великому дереві свого роду, 
який сягає корінням у глиб віків, до найдавніших предків, а кроною тягнеться у майбутнє. 
 Кожен рід має історію, що може стати захопливою книжкою, яку творить кожен з нас, а з 
історій наших родів твориться історія великого народу.


 Ірина Мацко
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Без роду, хоч із мосту та у воду.


Від яблуні – яблучка, а від дуба – жолудь. 


Є рід, буде й обід.


Наш рід добрий на плід.


У нашого роду нема переводу. 


Яке дерево, такі його й віти; які батьки, такі їхні й діти.
 
Яке коріння, таке й насіння. 


Який рід, такий і плід. 


Прислів’я і приказки
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Прекрасні звертання


Є в нашій мові прекрасні звертання,
добрі і щирі, чудові слова.
Тими словами усяк без вагання
маму найкращу свою назива:
мамо, матусенько, мамочко, ненько.
Матінко, усміх твій ніжний ловлю.
Мамонько рідна моя, дорогенька,
я над усе тебе в світі люблю!
Я і до тата умію звертатись,
хочу в словах передати тепло,
щоб мій татусь міг частіше всміхатись
і щоб в душі його сонце цвіло!
Татко, татусенько, таточко, тато.
Кращого в світі немає навкруг!
Татоньку, хочу тебе я обняти –
ти мій порадник, заступник і друг.


Я й до бабусі з любов’ю звертаюсь:
бабцю, бабусю, бабуню моя!
І до бабусиних рук притуляюсь,
бо відчуваю в них лагідність я.
І до дідуся іду по науку:
діду, дідуню, навчи в світі жить!
Він на голівку кладе свою руку,
голос сріблястий струмочком біжить.
Слово чарівне! Яка в ньому сила!
Скажеш з любов’ю – і радість росте!
Слово ласкаве народжує крила –
ви не забудьте ніколи про те!
Донечко, синку, сестрице, братусю, –
дружна, велика, весела сім’я!
Таточку, мамочко, бабцю, дідусю, –
мій оберіг і родина моя!


Вадим Крищенко
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ПЛАКАТИ:
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Вірші
Що таке сім’я


Розкажу вам, друзі, я,
Що таке моя сім’я.
Разом дружно проживаємо
І пісні про це співаємо.
Люба матінко моя —
Як пишаюсь нею я!
В неї рук золотії.
Серцем кожного зігріє.
Тато сильний і завзятий —
Він господар в нашій хаті.
Все майструє, все ладнає,
Бо для всього хист він має.
Дід і бабця — у пошані,
Вони праці ветерани.
Всіх онуків міцно люблять.
І як пташенят голублять.
Є у мене ще й брати —
Кращих в світі не знайти.
Ось і вийшло всіх сім «я»
Знайте, це моя сім’я.


Н. Чемерис


Все починається з мами


Можна у світі чимало зробити:
Перетворити зиму на літо,
Можна моря й океани здолати,
Гору найвищу штурмом узяти,
Можна пройти крізь пустелі та хащі...
Тільки без мами не можна нізащо,
Бо найдорожче стоїть за словами:
В світі усе починається з мами!..


А. Костецький


Мій рідний татусь


Немає в світі кращих друзів,
Як я й мій рідний тато;
Ми любимось так дуже-дуже,
Що й годі розказати!
У вільний час книжки зі мною
Читає, оглядає
І мови рідної, дзвінкої
Щодень мене навчає.


Р. Завадович
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Бабусині казки


У бабусі руки вмілі,
А казки – чудові, милі,
Миготять в повітрі спиці,
За клубочком скаче киця.


А нитки все в'ються, в'ються,
А казки рікою ллються...
Ляжу в ліжко, та не спиться –
Нову казку в'яжуть спиці.


В. Зінченко


Мій дідусь


Мій дідусь старенький,
Як голуб сивенький,
По садочку ходить,
Онученька свого
За рученьку водить,
Яблучка знаходить,
Ще й з горішків зерна.
Дідусь любий, милий,
Як голубчик сивий.


М. Підгірянка
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Прислів’я та приказки


 Братська любов міцніше кам’яної стіни.
 У гостях добре, а вдома краще.
 У дружній родині й у холод тепло.
 У своєму домі й стіни допомагають.
 У сім’ї і каша густіша.
 У сім’ї, де немає злагоди, добра не буває.
 У сім’ю, де лад, щастя дорогу не забуває.
 У хорошій сім’ї хороші діти ростуть.
 Скрізь добре, але вдома краще.
 Де мир та лад, там і Божа благодать.
 Дерево тримається корінням, а людина сім’єю.
 Дім зігріває не піч, а любов і згода.
 Дружна сім’я не знає печалі.
 За загальним столом їжа смачніша.
 Кращих братів і сестер не буває.
 Любляча мати – душа сім’ї та окраса життя.
 Материнська молитва з дна моря дістає.
 Материнський гнів, що весняний сніг: 


  і багато його випаде, та скоро розтане.


 Мати годує дітей, як земля людей.
 Натяки та докори – сімейні вади.


 Не буде добра, коли в сім’ї ворожнеча.
 Не ховай свої невдачі від батьків.
 Немає добра, коли між своїми ворожнеча.
 Батька з матір’ю почитати – горя не знати.
 Шануй батьків – не зіб’єшся з істинного шляху.
 Батьки працьовиті – і діти не ледачі.
 Сім’ї, де допомагають один одному, біди не страшні.
 Сім’єю дорожити – бути щасливим.
 Сім’я – опора щастя.
 Сім’я в купі, не страшна хмара.
 Сім’я дає людині путівку в життя.
 Сім’я міцна ладом.
 Серце матері гріє краще сонця.
 Сестра із сестрою, як річка з водою.
 Старший брат як другий батько.
 Щастя батьків – чесність і працьовитість дітей.
 Хоч тісно, та краще разом.
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Завдання та вправи:


Завдання «Сім’я, склад сім’ї». «Цікава таблиця»
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Вправа закінчи речення


Вправа синквейн (оберіть найдорожчу людину в сім’ї)
Наприклад, дідусь:
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Кросворд «Ми – одна родина»
Розв’яжи кросворд, уписуючи слова, що називають членів твоєї 


родини


1. Син моїх батьків (брат).
2. Добрий, дуже справедливий, біля нього ми щасливі. 
 Знає, вміє він багато, гордимося, це наш … (тато).
3. Батько моєї мами або мого тата (дідусь).
4. Донька моїх батьків (сестричка).
5. Мама мого тата або моєї мами (бабуня).
6. Дуже щира й ласкава до дочки та сина … (мама).
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Складання в групах асоціативного куща до слова «сім’я»
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ТРАДИЦІЇ МОЄЇ СІМ’Ї


– У чому користь сімейних традицій?
Сімейні традиції:


 емоційно об’єднують, зміцнюють сім’ю, дарують чарівне відчуття «ми»;
 створюють атмосферу стабільності, захищеності, безпеки, впевненості в завтрашньому дні;
 сповнюють радості та оптимізму;
 забезпечують спадковість, зв’язок поколінь, культивують повагу до старших і до родинної 


історії;
 структурують життя, регламентують його, роблять передбачуваним і психологічно 


комфортним;
 уособлюють дух сім’ї, формують неповторну сімейну ауру, наповнюють потужною 


енергетикою рідну домівку.
– Як віднайти сімейні традиції?
– Вам здається, що у вашій сім’ї немає (мало) сімейних традицій? Існує декілька шляхів, щоб 
згадати/відшукати/запровадити їх.


 Згадайте, як проходять у вашій родині свята, які події повторюються щодня, вихідними 
днями, з року в рік… Проаналізуйте, чого найбільше чекають діти, на чому наполягають старші. 
Який спосіб життя веде ваша сім’я, які цінності є надважливими? Після цього подумайте, що із 
цього переліку заслуговує на те, щоб його зберігати та передавати своїм нащадкам. Якщо звичні 
й навіть буденні речі назвати сімейними традиціями, вони набувають вищого сенсу й 
починають працювати на зміцнення сім’ї.  
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 Почитайте про сімейні традиції загалом, порозпитуйте про них друзів і знайомих і просто 
майте на увазі, що це важливо — тоді саме життя підкаже вам цікаві, а часом і зовсім неочікувані 
варіанти.


 Випробовуйте різні формати чогось нового, свіжого, корисного та відстежуйте, що із цього 
сподобалося всім членам сім’ї і, відповідно, має шанс прижитися.


 Розпитуйте старших саме з точки зору можливості відродження тих сімейних традицій, які з 
певних причин відійшли в минуле.


 Поважайте державні свята та знаменні дати, вивчайте національні звичаї з огляду на те, у 
якому форматі можна їх дотримуватись у вашій родині. Поєднання загальнодержавних, 
національних та сімейних традицій дарує відчуття приналежності до своєї держави, свого народу 
й одночасно — до своєї сім’ї. Це надихає і виховує дітей патріотами значно успішніше, аніж тисячі 
«правильних» слів.


 Водночас не будьте занадто серйозними. Традиції можуть бути веселі, легковажні й навіть 
кумедні.
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Конкурс розумників


1. На яке свято чобіток може стати чарівним і в ньому з’являться гостинці?
2. У який час доби до діток приходить святий Миколай?
3. Як потрібно поводитися, щоб отримати дарунок від Миколая?
4. Що приносить святий Миколай неслухняним діткам?
5. На яке свято печуть паску та фарбують яйця? Коли святкують Великдень?
6. Коли смажать млинці й спалюють опудало? (Масляна, Масниця). Коли його святкують? 
(Наприкінці зими).
7. На яке свято печуть торт і запалюють свічки? Скільки свічок запалювали тобі на останній день 
народження?
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Додаток


Усезнайко 1
7 січня настає Різдво. Це найбільше свято в році, що починає цикл різдвяних святкувань, які 
закінчуються Водохрещем (Йорданом). Різдво святкують три дні, а передує йому Святвечір. 
До нього готуються весь тиждень. Надвечір найстарший чоловік у родині урочисто вносить до 
хати снопик із різного збіжжя: жита, пшениці, ячменю, проса, гречки, вівса. Його ставлять на 
покуті під образами, а під нього настеляють свіжого сіна. Сіном також притрушують увесь стіл 
під скатертиною і підлогу хати (бо Христос народився на сіні).


Усезнайко 2 
На покуті коло снопика, який називають «дідухом», кладуть буханець хліба й ставлять кутю та 
узвар. На Святвечір готують 12 страв на честь 12 апостолів – учнів Христа. Страви пісні. 
Вечеряють одразу після заходу сонця, коли на небі з’являється перша зірка. За столом має 
зібратися вся родина. Вечеря починається молитвою. У цей час лише горить воскова свічка. 
Повечерявши, родина колядувала. Діти поспішали найшвидше вибігти з хати зі звіздою (із 
зіркою) колядувати по сусідах і родичах.
• Які колядки ви знаєте? 
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Усезнайко 3
– А чи знаєте ви, що таке вертеп? Вертеп – це народне театралізоване дійство, де й діти, і дорослі 
грають певні ролі з перевдяганням, масками, музикою і різними колядками.
Від Святого вечора аж до Стрітення люди прославляють народження Сина Божого словами: 
«Христос рождається!» з обов’язковою відповіддю: «Славіте його!»


Усезнайко 4 
За Різдвом приходить друге свято – Новий рік (14 січня за старим стилем). А ще його називають 
святом святого Василя.
Василь приходив не сам, а з дівчинкою Маланкою. З раннього ранку хлопчики-посівальники 
зграйками бігали від хати до хати з пшеницею, житом або іншим зерном. Вони сіяли зерно по хатах, 
примовляючи:
              Сію, вію, посіваю,
              щастя, радості бажаю.
              Сійся, родися, жито, пшениця
              і  всяка пашниця.
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 Традицій є так багато, що й не перелічити. Вони не тільки є в державі, а й у кожній родині. 
Згадайте, які традиції є у вашій сім’ї. (Відповіді учнів). Так, і зустріч Нового року, і святкування 
Різдва та Великодня, на ці свята і їжа традиційна готується. Традиційне й прикрашання оселі на 
свята, наприклад, на Новий рік – ялинка, на Зелені свята – лепеха та різне пахуче зіллячко. 
Традиції існують у спілкуванні людей, наприклад, при зустрічі – вітатися за руку, як заходиш у 
приміщення – чоловікам скидати капелюха... І багато інших традицій можна пригадати. Це й буде 
вашим завданням: розпитати своїх бабусю, дідуся, маму чи тата про цікаву традицію і записати 
розповідь про неї. Потім кожен прочитає свою розповідь. Таким чином, ми поповнимо свої 
знання, розширимо світогляд, бо знатимемо більше цікавого про наш український побут, про 
традиції нашого народу. Знання традицій збагачує людину, наближає її до пізнання історії 
рідного краю, до свого народу, робить її мудрішою, а душу – світлою.


***





		back: 








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 2. Я і моя сім’я


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


ЩО ОБ’ЄДНУЄ ЛЮДЕЙ У СУСПІЛЬНІ ГРУПИ (с. 41-45)


НАЗАД


https://www.youtube.com/watch?v=X1hmZzSjNIk&t=56s – Родина, моя сім’я


https://www.youtube.com/watch?v=DBidaCIjMHQ&list=PLgZ0-63GxUcaBN67se4VtxBuwahB5znIk – Вікторина 


«Назви професію»


https://www.youtube.com/watch?v=baAy5WX4Ne8&t=39s – НУШ. Цікавий світ професій (загадки та відгадки)


https://www.youtube.com/watch?v=IUTMykFBjcU – На що схожі різні країни світу


https://www.youtube.com/watch?v=9__wGCHkcWU – Професії англійською мовою


https://www.youtube.com/watch?v=wvD7oOdQxlw – Дітям про Конституцію України


https://www.youtube.com/watch?v=eXVDRjJevpg – Що таке держава?


https://www.youtube.com/watch?v=tFgnu_v7FnM&t=118s – Цікаві факти про українську мову


ВІДЕО:
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КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3-professions – Розвиток дитини. Практичні 
завдання
https://childdevelop.com.ua/generator/ – Розвиток дитини. Генератори завдань
https://pustunchik.ua/ua/checkYourself/viktoriny/igra-viktorina-ya-i-ukraina – Гра-вікторина «Я і 
Україна»
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://pustunchik.ua/ua/online-school/achievement/profesii-maibutnoho – Професії майбутнього
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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


КАРАОКЕ:
https://www.youtube.com/watch?v=CSnCTiHOn5I – Мова єднання – українська
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ТЕКСТИ:


Батько й мама 


Як мені вас не любити,
батьку рідний, нене,
та ж ви мене згодували
і дбали про мене.
Та ж ви мене згодували
щирими руками,
ой, нема то ніде в світі,
як в батька і мами.
Батько розуму навчає,
мати приголубить,
ніхто мене так на світі,
як вони, не любить.
Дай же, Боже, щоб я виріс,
в школі гарно вчився,
щоб я батькові і неньці
добре відплатився.


Богдан Лепкий







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


Прислів’я і приказки


• У дружній родині й у холод тепло.


• До свого роду — хоч через воду.


• У своєму домі і стіни допомагають.


• За родинним столом і їжа смачніша.


• Шануй батька й неньку, то буде тобі скрізь гладенько.


• Дім зігріває не піч, а любов і злагода.


• Дерево тримається корінням, а людина сім’єю.
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Загадки


Ніжна, лагідна і мила,
на цей світ нас народила.
Я до неї пригорнуся,
це ріднесенька … (матуся)


Хто усіх нас захищає,
матінці допомагає?
З ним нічого не боюсь,
здогадались? Це … (татусь)


Ще рідня у мене є!
Всім питання задає,
і вертлява, й невеличка,
моя люба це … (сестричка)


З ним ніколи не сварюся,
іграшками поділюся.
Буду з ним дружити, грати.
Познайомтесь, це мій … (братик)


Ще голубонька рідненька –
добра, мила і старенька.
Я ніколи не журюся,
бо у мене є … (бабуся)


Сивий, мудрий і поважний.
Заклопотаний, відважний.
Всього я в житті навчусь,
бо зі мною мій … (дідусь)


Жанна Вовк
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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


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


Тема 2. Я і моя сім’я
ЯК ДОСЯГТИ МЕТИ (с. 78-81)


НАЗАД


ВІДЕО:
https://www.youtube.com/watch?v=4IAB2bkqLQs – Корисні підказки. Учись учитися.


https://www.youtube.com/watch?v=1wFeFvEjXu8 – Вибір і досягнення мети


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3-professions – Розвиток 
дитини. Практичні завдання
https://childdevelop.com.ua/generator/ – Розвиток дитини. Генератори завдань
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://osvitoria.media/experience/yak-navchyty-ditej-stavyty-tsili-ta-dosyagaty-yih/  – Як 
навчити дітей ставити цілі та досягати їх?
https://24tv.ua/n916157 – Про літак АН-225 “Мрія”
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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


https://www.youtube.com/watch?v=ngC5oYaNN28 – Шлях до успіху. Євген Пастухов, Олена 
Скринник


КАРАОКЕ:
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ТЕКСТИ: 
Вірші


***
До успіху по різному ідуть, 
зубами й кігтями невдачі рвуть, 
а дехто лише розумом своїм 
й успішні вже на завидки усім. 
Тож перші вірять в силу і розбій 
і не соромляться не чесних дій,
бо успіх – це приємності життя 
і гонору для себе здобуття. 
Розумний вірить лиш у розум свій 
і не вдається до не чесних дій, 
бо знає – в успіх розуму свого, 
люд бачить й поважає вже його.


Георгій Грищенко
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Вислови


«Навчайтеся, поки інші сплять, працюйте, поки інші відпочивають, будьте напоготові, поки інші 
розслабляються й мрійте, поки інші жаліються» Вільям Артур Ворд


«Успіх — це ще не крапка, невдача — це ще не кінець: єдине, що має значення, — це мужність продовжувати 
боротьбу» Вінстон Черчилль


«Успіх — це здатність крокувати від однієї невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму» Вінстон Черчилль


«А на початку шляху мало хто в нас вірив, чи не так?» Квентін Тарантіно


«Прагни не до того, щоб досягти успіху, а до того, щоб твоє життя мало сенс» Альберт Ейнштейн


«Кожній людині протягом дня надається не менше десяти можливостей змінити своє життя. Успіх 
приходить до того, хто вміє їх використовувати» Андре Моруа


«Талант — це здатність вірити в успіх. Повна маячня, коли говорять, що я раптом відкрив у собі талант. Я 
просто працював» Джон Леннон


«Не можна здаватися не тільки після однієї поразки, але й після ста поразок» Авраам Лінкольн
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Казки


Як Їжачок Буль зустрів Лева на «мерседесі»
 Багато друзів Їжачка Буля жалкували про те, що народилися не левами чи тиграми, ведмедями або 
вовками. Але вони не бажали просто жалітись. Хтось із друзів Буля читав книжки про те, як стати Левом. 
Хтось ходив на навчальні тренінги. Хтось дивився відео на ютубі.
 – Може здатися, що це казка про успіх. А насправді все дуже просто. Прокидаєшся о шостій ранку й 
починаєш день з пробіжки. Це перша перемога над собою, якщо ти хочеш досягнути успіху. Далі – година 
для медитацій, позитивного налаштування на день, проживання почуття подяки. Ще пів години для 
навчання. Далі пів години для розкриття творчого потенціалу – пишеш свої думки, плани. Далі займаєшся 
роботою. Робиш перерву тільки на обід. Далі можна зайнятися нетворкінгом. 
 – Що? – запитав Їжачок Буль свого друга Білку Джона. Джон уже давно намагався вивчити різні 
шляхи досягнення успіху, він був найпросунутішим серед тих, хто також хотів змінити своє життя на 
краще.
 – Нетворкінг. Це створення навколо себе корисних зв’язків, знайомств. Чим більше навколо тебе 
корисних і впливових людей, тим простіше буде досягнути успіху.
 – Як же все складно.
 – Ніхто не говорив, що буде легко. Кожне твоє спілкування в школі та на спортивних гуртках має 
бути спрямоване на побудову успішних зв’язків, щоб у майбутньому робити бізнес разом або допомагати 
одне одному. Загалом, до восьмої вечора потрібно займатися своєю роботою. А після можна зайнятися 
спортом. І лягти спати о десятій-одинадцятій. Та не забудь почитати перед цим якусь корисну книгу.
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 – І так я стану Левом?
 – Без сумніву.
 Їжачок записав усю послідовність дій, які йому розповів Джон.
 – Пам’ятай, через кілька днів тобі набридне жити в такому складному графіку. І казка про успіх 
трапиться з тим, хто не відступив від свого шляху й продовжив виконувати всі дії. Іноді сил жити в 
такому ритмі не буде, захочеться поспати весь день, відступити від досягнення мети. У цей момент ти 
перестанеш бути Левом, а знову перетворишся на нікчемного Їжака.
 Їжачок цілих десять днів робив усе те, про що говорило Білченя. Він рано вставав і бігав. Хоча на 
його коротких лапках бігати було важко, але Їжачок щосили намагався. Далі він поринав усередину 
себе, медитував, відрікаючись від думок, угамовуючи свій розум. А потім Буль наповнювався добрими 
почуттями – бажав усім миру й добра, дякував усім своїм знайомих, батькам, друзям, Всесвіту, Лісу за 
те, що вони допомогли йому стати тим, ким він є. Далі Буль учив уроки. Потім ішов до школи. Він не 
витрачав час на ігри на перервах. Він намагався створювати нетворкінг, намагався подружитися з 
тваринами з інших класів, дізнатися про їхні цілі та інтереси. Після школи Їжачок учив уроки, а також 
допомагав сусідам фарбувати паркан, збирати яблука, розносити молоко від Корівки. Їжачок дуже 
втомлювався, але був задоволений тим, що не звертає з обраного шляху.
 Одного разу Їжачок Буль ніс молоко ввечері, яке замовила в Корівки сім’я зайчиків. Зайчики 
жили далеко від центру, тому шлях був довгим і виснажливим. Їжачок Буль біг щосили, але дуже 
втомився. Раптово він побачив перед собою красивий чорний «мерседес». Машина зупинилася біля 
Їжачка.
 – Куди тримаєш шлях, юначе? – запитав Їжачка Лев, який сидів за кермом. Буль обімлів від 
захвату. Справжній Лев на справжній машині!
 – На вулицю Серцеву.
 – Я теж туди їду. Сідай, підвезу.







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИННААЗЗААДД


 Їжачок сів до Лева й був невимовно радий знайомству. Він згадав про нетворкінг і відразу почав 
ставити Левові питання.
 – Розкажіть, як ви досягли успіху?! Ви вставали рано й бігали? Досягали однієї мети за іншою?
 – Так, так і було. Мій батько робив це, я теж робив це. Досягав успіху. І знаєш, про що я шкодую? 
Про те, що коли був хлопцем, як ти, я не грав у бадмінтон, не катався на гойдалках, не смикав дівчаток 
за хвости, не малював класики. Дитинство пройшло повз мене, але ж саме в дитинстві ми вчимося бути 
щасливими та безтурботними. Є тепер у мене цей «мерседес», а от щастя десь пройшло стороною.
 Їжачок вийшов з машини й зрозумів, що казка про успіх – це не казка про щастя. І якщо навіть 
сильний від природи Лев відчуває смуток, то йому – уже тим більше не варто гнатися за успіхом у 
такому темпі. Відтоді Їжачок вирішив бути в міру успішним й у міру щасливим. А ще вирішив, що 
обов’язково робитиме щасливими своїх близьких.


М. Сурженко


 Казна-коли, казна-де жив хлопчик Абихто.
 Прокидався будь-коли, вмивався абияк, знехотя, аби ніхто не сварив, снідав і йшов куди-
небудь, гуляв аби з ким, аж доки не обридало. Повертався додому, думаючи: «Будь що будь, будь 
як-небудь...»
 Якось хлопчика запитали: «Ким ти хочеш бути?» Він неохоче відповів: «А мені все одно. 
Ким-небудь».
 Так і виріс хлопчик Абихто. Виріс, та так ніким і не став. І прозвали його — Ніхто. Чи 
нікого не нагадує тобі цей хлопчик?


 Валентин Струтинський


Казка про хлопчика Абихто







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИННААЗЗААДД


Одного разу втік малий хлопчина 
з уроку мови, бо була причина.
Надумав рибку золоту зловити,
щоб миттю все життя перемінити.
Стоїть на березі – замріявся рибалка,
на воду дивиться та промовляє палко:
«Оце б послала мені рибку доля,
не насміхалася б тоді сусідка Оля,
що я не вчусь, а граюся завжди,
не лаяли б тоді мене батьки».
Отак благав про диво той рибалка, 
аж гульк – з’явилась золота русалка.
Хлопчина з несподіванки запнувся, 
та схаменувся й голосно звернувся:
«Зроби, будь ласка, послугу просту. 
Дай персональну рибку золоту!»


Русалка мовила: «Та знаю я таких!
Понищили всіх рибок золотих. 
Зв’яжись із вами – попадеш в неволю. 
Тож вибач, хлопчику, іди навчайся в школі.
Натомість дам тобі пораду: 
собі і сам ти зможеш дати раду. 
Хто вчиться наполегливо, книжки читає – 
той в рибці золотій потреб не має. 
Ти марно, любий мій, часу не гай,
швиденько на уроки поспішай». 
Малюк на те нічого не сказав,
але пораду все ж запам’ятав.
На річці довго він не залишався,
прийшов додому, 
наполегливо до роботи взявсь.


Порада


Ірина Назарова







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИННААЗЗААДД


ВПРАВИ


 Вправа «Квітка успіху»
 Мета: з’ясувати рівень обізнаності учнів про асоціації до слова «успіх».
 Хід вправи: тренер об’єднує учасників у 5–7 груп. Завдання кожної – протягом 5 
хв визначити, що таке успіх, та відобразити асоціації в малюнках, образах або стисло 
записати визначення на аркуші у формі пелюстки. Далі всі пелюстки прикріплюють до 
середини квітки, на якій написане слово «успіх». Потім обрані кожною групою спікери 
презентують роботу групи. Обговорюють отримані результати.


 Самодіагностика: анкета «Риси, що сприяють досягненню успіху»
 Мета: провести самооцінювання рис характеру, що сприяють досягненню успіху; 
сформувати відповідальність за наслідки власних рішень.
 Хід вправи: тренер зачитує питання анкети й просить оцінити твердження на 
підставі власного досвіду, згідно з ключем: 1 бал – найменше; 2 бали – не завжди, не 
зовсім; 3 бали – завжди так. Шанс досягти успіху тим більший, чим більшу кількість 
балів отримано в сумі за всі твердження. Обговорення результатів.
 До уваги тренера! Учень робить самостійний вибір лінії поведінки, тобто 
проявляє себе як суб’єкт діяльності. Обговорюючи наслідки свого вибору, учень 
засвоює прийнятні норми поведінки та вчиться шукати найефективніші засоби 
досягнення мети.







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИННААЗЗААДД


 Мозковий штурм «Портрет успішної людини»
 Мета: актуалізувати особисте розуміння учасників, які якості притаманні успішній 
людині.
 Хід вправи: на фліп-чарті тренер записує всі варіанти відповідей учасників тренінгу 
на запитання про те, які якості та риси характеру, на їхню думку, притаманні успішній 
людині.
 Тренер: Назвіть кожен одну рису характеру, яку ви вважаєте найважливішою для 
досягнення успіху, у портреті успішної людини.
 Висновок: Пам’ятайте, що кожен з вас наділений природними здібностями й 
талантами лише на 10 %, а інші 90 % успіху залежатимуть від наполегливості, 
працелюбності, сили волі, цілеспрямованості, ентузіазму, енергійності та оптимізму.


 Психологічний практикум «Шлях до успіху»
 Мета: надати можливість учасникам усвідомити власне бачення реалізації ними власного успіху, 
спланувати реальні кроки для реалізації цієї мети.
 Хід вправи: тренер пропонує учасникам замислитись над своєю метою, реалізація якої дасть 
відчуття успіху. Для цього учасникам роздають аркуші А4 й пропонують намалювати мету або її 
метафоричний образ та виконати завдання тренера (кожен проаналізує кроки до мети, можливі 
перешкоди та власні ресурси для її досягнення).
 Тренер: Я знаю, що у кожного з вас є певні бажання, думки про майбутнє. Усі ви мрієте про те, що 
б хотіли мати, уміти, ким бути, чого досягти в житті.
 Завдання: Зобразіть символічно на аркуші свою мрію у вигляді малюнка, метафоричного образу й  
підпишіть його. Час для виконання – 5 хв.
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Вправа «Продовжте речення»
«Людину можна назвати успішною, 
якщо вона має…» 
   12 балів за к/р
   Нагороду
   Сім’ю
   Свій бізнес
   Статок
   Гроші
   Любов
   Щастя
   Повагу
   Популярність
   Вплив
   Владу


Складові успіху


Гра «Хто швидше?»
 Учні об’єднуються у 2–3 команди. Кожній команді вчитель роздає аркуші зі словами (на одному аркуші – одне слово).
 Кожна команда повинна скласти визначення слова «воля». Перемагає команда, яка швидко й правильно виконає 
завдання.


(Воля – це свідоме керування людини своєю поведінкою і діяльністю, що виявляється у вмінні долати 
труднощі на шляху досягнення мети, виконання поставлених завдань.)







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИННААЗЗААДД


Поради мрійникові-учню 
Завжди уважно слухай учителя.
Намагайся самостійно виконувати всі домашні завдання.
Читай якомога більше книжок.
Намагайся бути організованим і наполегливим.
Не бійся своїх мрій.
Будь готовий прийняти допомогу та допомагати іншим.
Не бійся помилок і вчися на них.


Поради мрійникові-спортсмену
Будь дисциплінованим, наполегливим. 
Не бійся своїх мрій.
Завжди аналізуй свої помилки.
Багато працюй над фізичною підготовкою.
Будь готовий прийняти допомогу й допомагати іншим.
Веди здоровий спосіб життя.







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИННААЗЗААДД


Поради мрійникові-науковцю
Намагайся створювати нові прийоми роботи під час виконання звичайних справ.
Будь готовий прийняти допомогу й допомагати іншим.
Читай якомога більше книжок.
Не бійся помилок і вчися на них.
Не бійся своїх мрій.
Намагайся бути організованим і наполегливим.
Намагайся завжди отримувати задоволення від роботи.


Поради мрійникові-митцю
Будь готовий прийняти допомогу та допомагати іншим.
Не бійся помилок і вчися на них.
Не бійся своїх мрій.
Намагайся завжди отримати задоволення від роботи.
Працюй багато й наполегливо.
Постійно розвивай свої здібності.
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РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


ЧИ ЗДАТНІ ЛЮДИ ЗМІНЮВАТИ СУСПІЛЬСТВО
РОЗРОБКА УРОКУ


Тема уроку: Чи здатні люди змінювати суспільство


1. Людина – найбільше та найдорожче багатство кожної країни.
2. Чи може людина змінити суспільство?
3. Розв’язування ситуативних завдань.


Організація пізнавальної діяльності учнів 
Учитель пропонує дітям запитання:
– Що є найбільшим і найдорожчим багатством кожної країни?
Діти обдумують запитання 1-2 хвилини. Можна дати час на обговорення в парах (до 3 хвилин).


Метод «Кошик ідей»
(Мета методу – актуалізувати опорні знання, мотивувати до пізнавальної діяльності, сприяти вдумливому 
читанню тексту).
На дошці вивішують кошик. До «Кошика ідей» збирають усі думки, навіть якщо вони помилкові. У кошик ідей 
можна «складати» факти, думки, імена, проблеми, поняття, що стосуються теми уроку. Потім усі думки 
потрібно пов’язати в логічні ланцюжки.
Діти мають дійти висновку, що людина – це найбільше й найдорожче багатство кожної країни. Адже все в 
країні робиться для блага її людей, і водночас усе це творить людина.
– Отже, тема нашого уроку присвячена людині. Що таке суспільство? Як ви розумієте це слово?







РОЗРОБКА УРОКУНАЗАД


Метод «Мозковий штурм»
(Мета методу – навчити висловлювати гіпотези стосовно розв’язання конкретної проблеми, сприймати думку 
іншої людини, порівнювати й оцінювати власну та іншу думку).
Учитель ще раз озвучує тему уроку та оголошує очікувані результати: «Мені хотілося б, щоб після цього уроку 
ви змогли б характеризувати людину як частину суспільства; аргументовано пояснювати, чи потрібне людині 
суспільство, довели на прикладах, чи може людина змінити суспільство».
– Для того щоб відповісти на головне питання нашого уроку, ми попрацюємо в парах (підручник, с. 35–37).


Метод «Читання в парах, обговорення в парах»
(Мета методу – сприяти різним видам мислення, поліпшити розуміння тексту учнями, навчити розуміти 
основну думку тексту й формулювати запитання).
Учні об’єднуються в пари. Один з учнів читає перший абзац і стисло його переказує. Другий учень ставить 
питання із цього уривку. Після читання та обговорення кожного абзацу учні міняються ролями.
Після завершення роботи в парах поясніть своєму партнеру/партнерці, якої думки з приводу головного 
питання дотримуєтеся ви?


Метод «Займи позицію»
(Мета методу – навчити учнів визначати свою позицію щодо суперечливого питання, формулювати аргументи 
на її захист, сприймати аргументи інших сторін).
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Як досягти 
успіху







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Той, хто хоче, робить більше, ніж той, хто
може.


Випадкових перемог не буває. Успіх приходить 
до тих, хто рухається вперед, до тих, хто з 
розумом розподіляє свої сили.


Людина лише там чогось досягає, де вона
сама вірить у свої сили.


Людвіґ Феєрбах


Успіхи свідчать про те, на що ти 
спроможний, а невдачі - про те, чого ти вартий. 
Людина зростає тоді, коли тягнеться вгору .


Максим Горький







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Успіх - позитивний наслідок роботи, справи, значні


досягнення, удача, талант; громадське визнання, схвалення 


чого-небудь, чиїхось досягнень; визнання кимось чиїх-небудь 
позитивних якостей, особливостей; захоплення з боку 
осіб іншої статі.


Успіх - те, чого кожен хотів би досягти.







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Метод «Прес» 
Я вважаю, що... 
...тому, що…
наприклад... 
Таким чином...(Отже...)







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Чи вважаєте ви себе успішними людьми?
Чи досягли ви певного успіху?
Що ви відчували в цей момент?
Чи надавав вам хтось допомогу?


Як ви вважаєте, від чого залежить ваш успіх?







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Пам'ятка «Як досягти успіху в житті» 


• Постав перед собою реальну мету
• Склади власну схему досягнення успіху
• Розвивай силу волі
• Не зупиняйтеся на досягнутому
• Учися працьовитості й наполегливості


• Думай про позитивне
• Умій захоплюватися справою







ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Успіх приходить лише до того, хто його
прагне, хто вміє максимально використати все
найкраще із власних внутрішніх ресурсів.


Не чекайте, що хтось відкриє вас. Відрийте себе
самі,скажіть собі: «Я хочу, яможу, я зроблю».
Щастя йуспіх- уваших руках!
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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


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


Тема 2. Я і моя сім’я
ТРАДИЦІЇ МОЄЇ СІМ’Ї (с. 70-73)


НАЗАД


ВІДЕО:
https://www.youtube.com/watch?v=dG4GAdX9O-c – Азбука ранку. Родинні традиції


https://www.youtube.com/watch?v=rHNQHqbGnH0 – Сімейна реліквія


https://www.youtube.com/watch?v=HymgWyTn3nc – Сімейні реліквії (з пісенним супроводом)


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3-professions – Розвиток дитини. 
Практичні завдання
https://childdevelop.com.ua/generator/ – Розвиток дитини. Генератори завдань
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
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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
https://www.youtube.com/watch?v=1tCvcaL638M – руханка «Бабуся і дідусь»


РУХАНКИ
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ТЕКСТИ: 


Традиції народу – це велике диво,
Яке струмить з глибин у майбуття.
Їх знаючи, народ іде щасливо
І впевнено у непросте життя.
В традиціях живе душа народу,
Великий зміст закладений у них.
Народ наш любить й береже природу
Та рідну пісню і веселий сміх.
І щире слово, й жарти іскрометні,
Легенду й казку, що в душі пливе.
І пам’ятає подвиги безсмертні,
А добра слава у віках живе.


Традицій у народу є багато,
Бо довго ми живемо на землі.
І нам їх треба добре пам’ятати,
Запам’ятати, поки ми малі.
Й нести з глибин віків у день прийдешній,
Бо без минулого немає майбуття.
Щоб в правді й вірі, в доброті сердечній
Творити нам історію життя.
Щоб й далі рідну землю нам любити,
Поля і гори та вишневий цвіт.
У волі й славі на землі цій жити
І українцями іти у світ.


Надія Красоткіна


Традиції народу
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Вишиванка


Рано-вранці, на світанку,
Вишиваю вишиванку.
У зеленім житі
Буду ворожити.
Попрошу у неба
Солов’їний щебет.
Попрошу у квітки
Чарівної  нитки.
Тоненької, шовкової,
Нитки кольорової.
Полотном біленьким
Вишию рівненько
Голосну сопілочку
І вишневу гілочку,
Пташечку, калину,
Маму і дитину.
Вийся-вийся, голочко,
Вишиваю долечку.
Візерунок рясно -
Буде доля красна.


Поле прокидається


Поле прокидається
Росами вмивається,
Стука тепле сонечко
Людям у віконечко.
Білосніжний рушничок
Вже чекає ниточок.
Їх веселка дарувала,
В різний колір фарбувала.
Вишивають пальчики
По самому крайчику:
Оживають в світі
Дивовижні квіти,
Ягідки в садочку,
І вода в ставочку,
І травичка у степах,
І дерева у лісах.


Яна Яковенко 
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Прислів’я і приказки
Кожному мила рідна сторона.
Батьківщина-мати, умій за неї постояти!
За рідний край – хоч помирай!
Без верби і калини немає України.
Нове у нас тепер життя – старому не буде вороття.
Жить – Вітчизні служить.
Людина без Вітчизни, як соловей без пісні
Кожна травичка на своєму корені росте.
Добре тому, хто в своєму дому.
За рідною землею і в небі сумно.
Всюди добре, а вдома найліпше.
Рідний край – земний рай
Краще на своїй стороні кістьми лягти, 
  ніж на чужині слави натягти.
Радше впадь, але не зрадь.
Рідна земля і в жмені мила.
Де не є добро, а вдома краще.
З рідної сторони і ворона мила.
Нема кращого у світі, ніж твоя сторона.
Що країна, то родина.
За морем тепліше, та дома миліше.
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Вислови
«Традицію не можна успадкувати – її треба завоювати»  Томас Стеріз Еліот


«Звичай примиряє з дійсністю» Едмунд Берк


«Весь сукупний культурний світ у всіх його формах прийшов з традиції» Едмунд Гуссерль


«Те, що забули сини, намагаються згадати онуки» Ейліс Россі


«Якби надати всім народам на світі вибирати найкращі з усіх звичаїв і звичок, то кожен народ, уважно 
розглянувши їх, обрав би свої власні» Геродот Галікарнаський


«Слідувати традиції – значить віддавати свої голоси найбільш загадковій партії – партії наших 
предків» Гілберт Кіт Честертон


«Сила традицій і сила творчості в їх поєднанні – животворне джерело всякої культури» 
Петро Савицьки


«Ми повинні зберегти багато ланок, що з'єднують нас з минулим, але ми повинні також вирватися з 
полону традицій всюди, де вони перешкоджають нашому руху вперед» Джавахарлал Неру


«Традиція – це та частина нашого минулого, якою ми допомагаємо перебратися в майбутнє» 
Віктор Кротов
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Твір
 Кожний народ має свої звичаї та традиції. Наші національні традиції дуже багаті і давні. Народні звичаї, 
традиції і обряди донесли до нас багато цікавих відомостей про наших пращурів. Вони дають можливість 
глибше дізнатися про наші корені, зародження надії. Саме тому ми повинні відроджувати забуті й 
дотримуватися живих традицій, що збагачують наше життя.
 Майже кожного дня ми стикаємося з тими чи іншими народними традиціями. А що вже казати про 
свята. Мені, наприклад, дуже подобається Різдво. Колись давно, за язичницьких часів, люди вітали весну. 
Але з приходом християнства все змінилось.
 Тепер на ці свята наклалось святкування Нового року та Різдва. Проте при цьому збереглося й багато 
давніх традицій. Обов’язково ми їмо кутю й пригощаємо нею своїх рідних і друзів. На столі стоять 
дванадцять страв. А ввечері всі чекають на вертеп і колядування, коли господарям бажають багатства і 
злагоди. Мені здається, що такі звичаї ніколи не забудуться. Адже кожного року ми чекаємо на ці свята, і 
всім подобається святкувати їх так, як це робили протягом багатьох століть. Подобається мені й Пасха. 
Бабуся пече тоді найсмачніші в світі паски з родзинками та кремом. Разом з нею ми йдемо до церкви 
святити їх. Дуже багато людей приходять зі своєю випічкою до церкви, щоб привітати один одного із цим 
святом. Я з нетерпінням очікую, коли зможу позмагатися крашанками зі своїми рідними. Усім весело, усі 
відпочивають і радіють такому дню. Дуже давньою також є традиція святкування Масниці. Саме тоді ми 
можемо від душі наїстися смачних млинців із будь-якою начинкою.
 Я вважаю, що такі традиції будуть жити вічно у нашого народу. Вони передаються із покоління в 
покоління і завжди приносять нам радість.
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