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Тема тижня. Моя школа

УРОК 1

Тема. Я іду до школи.

Мета. Провести екскурсію приміщеннями школи; ознайо-
мити з підручником «Я досліджую світ»; активізувати 
знання про школу, бажання оволодіти навичками без-
печної поведінки у школі; виховувати культуру пове-
дінки під час знайомства, привітання та прощання.

Результати навчання. Учні наприкінці заняття вміють:
 ✓ називати професії людей, які працюють в школі;
 ✓ розповідати про призначення шкільних приміщень;
 ✓ пояснювати необхідність дотримання правил без-
печної поведінки в школі;

 ✓ доречно вживати слова етикету.

Обладнання. Ілюстративний матеріал. Таблиця.

Методичні рекомендації

І. Організаційний момент. Ранкова зустріч.

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Вступне слово вчителя.

— Мої дівчатка й хлопчики!
Ось і пролунав перший у вашому житті шкільний дзвінок. Ви 

стали школярами.
— А що означає бути школярем (школяркою)?
— Для чого потрібно вчитися?
— Де діти здобувають знання? Відгадайте загадку.

Вчить читати і писати,
рахувати й малювати
всіх дітей довкола
наша рідна … (школа).

2. Екскурсія-дослідження. Ознайомлення зі школою. 

а) Коротка бесіда про поведінку під час екскурсії.
б) Екскурсія по школі.
— У школі багато навчальних кімнат — класів. Вони великі, 

світлі. Окрім класних кімнат є бібліотека, спортивний зал, їдальня, 
медкабінет, учительська, кабінет директора.
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(Учителü çвеðтаº óваãó на чистотó й ïоðядок, ãаðне офоðì-
лення коðидоðів; сïонóкаº ïоваæати ïðаöю всіõ ïðаöівників 
школи.)

в) Бесіда про безпеку в шкільних коридорах, на сходах, 
біля дверей.

г) Тренування у вільній орієнтації в класі та у приміщенні 
школи.

3. Ðобота з підручником (с. 4 — 6).

а) Ðозгляд ілюстрації на с. 6 (№ 1).
— Ðазом з вами до школи поспішають Дмитрик і Наталоч-

ка — ваші ровесники, з якими ви зустрічатиметесь на сторінках 
підручника «Я досліджую світ». З ними ви будете досліджувати 
і пізнавати навколишній світ, вчитися піклуватися про своє 
здоров’я, дотримуватися правил поведінки в різних ситуаціях; 
дізнаєтеся про звичаї і традиції свого народу; перед вами роз-
криються краса і багатства рідної Батьківщини. Досліджувати 
світ цікавіше в парах, групах. А для цього нам потрібно знати 
одне одного. Пропоную познайомитися.

— Щодня ми будемо зустрічатися в школі. Які слова ві-
тання потрібно промовляти?

— А що потрібно сказати на прощання?
б) Ðозігрування сценок знайомства, привітання і прощання 

із вживанням слів ввічливості.
в) Ðобота в групах.
Гра — дослідження шкільних приміщень на с. 4 — 5.
(Учителü çвеðтаº óваãó на ïðиçначення ïðиìіщенü, õто таì 

ïðаöюº, на ïоðядок і чистотó; ïðоïонóº ïоðівняти çобðаæені ïðи-
ìіщення ç тиìи, які º ó школі.)

г) Ðобота в парах.
— За малюнками (с. 6, № 4) обговоріть, як потрібно пово-

дитися в школі, щоб не зашкодити собі та іншим.

ІІІ. Закріплення матеріалу.

1. Ðобота в зошиті (с. 3).

2. Гра «Продовж речення».

Вранці школярі поспішають до … (школи).
Уроки фізкультури проходять у … (сïоðтçалі).
Школярі снідають, обідають у … (їдалüні).
Книги для читання можна взяти у … (бібліотеöі).

3. Відгадування загадки.

Щоб не спізнитись на урок,
нам голос подає … (дçвінок).

4. Гра «Дзвінок».

(Учителü ïðоïонóº óчняì ïоõодити ïо класó, ïокðóæляти. Та щойно 
ïочóютü çвóчання дçвіночка, ïовинні сісти на свої ìісöя. Гðó ïовтоðю-
ютü 3 — 4 ðаçи.)

5. Гра «Так чи ні?»

(Учителü çачитóº твеðдæення, а óчні відïовідаютü «так» або «ні»).
— У школі потрібно:
— слухати вчителя;
— бігати по коридорах;
— сидіти на підвіконні;
— приходити на уроки вчасно;
— кричати на перервах;
— бути ввічливими;
— штовхатися біля дверей;
— не гратися під час уроку.

IV. Підсумок уроку.

— Що нового дізналися на уроці?
— Як ви будете поводитися в школі? Чому?
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УРОК 2

Тема. Буду я навчатись.

Мета. Формувати уявлення учнів про основні види навчаль-
ної діяльності на уроках з предмета «Я досліджую світ»; 
виховувати культуру здорового способу життя та без-
печної поведінки; розвивати вміння самостійно скла-
дати портфель; привчати до охайності.

Результати навчання. Учні наприкінці заняття вміють:
 ✓ називати речі, які потрібні для навчання;
 ✓ розповідати про правила поведінки на уроці;
 ✓ пояснювати важливість навчання для життя;
 ✓ правильно скласти портфель.

Обладнання. Ілюстрації, слайди, ранці зі шкільним прилад-
дям.

Методичні рекомендації

І. Організаційний момент. Ранкова зустріч.

ІІ. Повторення вивченого.

Орієнтовні запитання для бесіди:
— Як називається підручник, за яким ми будемо навчатися?
— Про що ви дізналися на попередньому уроці?
— Які правила поведінки в школі ви знаєте?
— Які приміщення школи ви відвідали під час екскурсії? Для 

чого вони призначені?

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

— Для чого потрібно ходити до школи?
— Що ми будемо вивчати на уроках «Я досліджую світ»? Про що 

дізнаємось?

IV. Вивчення нового матеріалу.

1. Ðозповідь учителя.

— На уроках з предмета «Я досліджую світ» ми будемо вчитися 
спостерігати, думати, робити різні дослідження, обговорювати про-
блемні ситуації, приймати рішення та багато іншого. Щоб якомога 
більше дізнатися про навколишній світ, будемо ходити на екскурсії, 
виконувати цікаві завдання, грати в ігри.

2. Ðобота з підручником (с. 7).

а) Ðобота з ілюстраціями.
(Учні ðаçоì ç óчителеì ðоçãлядаютü ìалюнки (№ 1), скла-

даютü ðоçïовідü çа ниìи.)
б) Ðобота в групах.
(За таблиöею або слайдаìи (див. електðонний додаток) 

óчні ðоблятü висновок, çвідки ìоæна отðиìóвати відоìості ïðо 
навколишній світ.)

в) Фізкультхвилинка.
г) Гра-дослідження за с. 4 — 5.
— Відшукайте зображення класу, в якому іде урок ма-

тематики. Що допомогло вам його знайти? Ðозгляньте, як 
поводяться учні на уроці.

ґ) Ðобота з таблицею «Правила поведінки у школі».
д) Ðобота в парах «Склади ранець».
(Учні ðоçïовідаютü одне одноìó, що носятü ó своїõ ðанöяõ.)
— Щоб речі довго служили, потрібно дбайливо до них 

ставитися, зручно і обережно складати їх у свій ранець.
— Вийміть речі зі своїх ранців і спробуйте акуратно та 

зручно скласти їх знову.
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V. Закріплення вивченого.

1. Ðобота в зошиті (с. 4).

2. Гра «Я кладу у ранець…»

— Відгадайте загадку.
Дім несу я на плечах,
двері в нього на замках.
У домі дивні мешканці:
книги, ручки, олівці. (Ранеöü)

(Учителü наçиваº ïðедìети. Якщо óчні вваæаютü çа ïотðібне 
ïокласти їõ ó ðанеöü, ïлескаютü ó долоні.)

3. Ðобота з прислів’ям.

— Як ви розумієте прислів’я?
Не соромно не знати, соромно не вчитись.

VI. Підсумок уроку.

— Про що ви дізнаєтесь і чого навчитесь на уроках з предмета 
«Я досліджую світ?»

— Які правила поведінки учнів на уроці ви запам’ятали?
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УРОК 3

Тема. Я і мої однокласники.

Мета. Вчити дітей розповідати про себе (ім’я, прізвище, по 
батькові), свої захоплення та мрії; розкрити значення 
слова «однокласники»; вчити підтримувати доброзич-
ливі стосунки з однокласниками, товаришувати; вихо-
вувати повагу до смаків та захоплень своїх ровесників.

Результати навчання. Учні наприкінці заняття вміють:
 ✓ виявляти схожі риси й відмінності між собою та од-
нокласниками;

 ✓ розповідати про себе, свої захоплення та мрії;
 ✓ називати справи, які можна виконувати усім класом 
разом;

 ✓ пояснювати важливість доброго ставлення до інших, 
необхідність дотримання правил спільної роботи у 
класі.

Обладнання. Мікрофон, люстерка, іграшка-гномик, ватман, 
фотографії учнів, м’яч.

Методичні рекомендації

І. Організаційний момент. Ранкова зустріч.

Привітання: 
— Добрий ранок, сонце!
Добрий ранок, небо!
Добрий ранок усім нам!

ІІ. Повторення вивченого.

1. Бесіда

— Ðозкажіть, звідки ви можете отримувати знання про навколи-
шній світ.

— Як повинні поводитися учні на уроці?

2. Гра «Складаю ранець».

На трьох столах речі:
1) підручники, зошити, яблука;
2) олівці, пенали, іграшки;
3) цукерки, альбоми, лінійки.
Троє учасників відбирають речі, потрібні для навчання, і склада-

ють у ранець. Виграє той, хто правильно і швидко збере шкільний 
ранець.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

— Чим усі люди схожі між собою, чим відрізняються?
(Учителü ïðоïонóº вçяти люстеðко і óваæно ðоçãлянóти себе в нüоìó: 

Які очі? Який ніс? Яке волосся? А ïотіì ïодивитися на сóсіда ïо ïаðті 
і çðобити висновки: — Ми сõоæі… Ми відðіçняºìося…)

ІV. Вивчення нового матеріалу.

1. Ðозповідь учителя з елементами бесіди.

— Хоча люди і схожі між собою, та кожна людина особлива і 
неповторна. І не лише зовнішньо. У кожної людини є свої звички, 
уподобання, здібності, захоплення та мрії. А чим захоплюєтеся ви? 
Чим любите займатися? До чого маєте здібності? Чи знаєте, що оз-
начає ваше ім’я?

2. Гра «Інтерв’ю».

(Учні ïо чеðçі ïідõодятü до «ìікðофона» і ðоçïовідаютü, як їõ çвати, 
чиì вони çаõоïлюютüся, що óæе вìіютü ðобити.)
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Для несміливих дітей можна запропонувати таку гру.
— Піднеси Гномика до вушка і послухай, що він розповідає 

про тебе: що ти вмієш, що любиш, що цінуєш у собі, про що 
мрієш, чого собі бажаєш.

— А тепер розкажи і нам, що нашепотів тобі Гномик.
(Рекоìендóºìо і надалі викоðистовóвати іãðашки ó виïадкó 

ìовчання дітей, тðóднощів ó ðоçïовідяõ ïðо себе чи свої ïочóт-
тя.)

3. Ðобота з підручником (с. 8 — 9).

(За малюнками учні розповідають про захоплення та сма-
ки своїх однолітків; пояснюють, чому потрібно ставитися до 
інших з повагою; чому учнів називають однокласниками.)

4. Фізкультхвилинка.

5. Ðобота в парі.

— Поміркуйте, що можна робити групою, усім класом. Що 
потрібно для того, щоб робота була успішною?

6. Ðобота в групі.

Створення фотоколажу «Мій клас» (за зразком, поданим 
у підручнику на с. 9).

V. Закріплення вивченого.

1. Ðобота в зошиті (с. 5 — 6).

2. Гра «Який (яка) я?»

(Учні стають в коло. Ведучий кидає м’яч однокласникові і 
запитує: «Якого кольору у тебе очі?» Учень відповідає: «Сірі». 
Ведучий: «Знайди пару». Якщо серед учасників гри є дитина 
з таким же кольором очей, гравець передає їй м’яч. Якщо 
немає, відбиває м’яч ведучому і т. д.)

VІ. Підсумок уроку.

1. Бесіда.

— Кого можна назвати однокласниками?
— Як потрібно ставитися до однокласників? Чому?
— На кого з однокласників ви хотіли би бути схожими? 

Обґрунтуйте свою відповідь.

2. Хвилинка фантазії.

(Можна запропонувати 
кожному учневі намалю-
вати квітку, на яку він 
вважає себе схожим. З ма-
люнків створити панно.)


