
https://bohdan-books.com/catalog/book/128831/


3

№п/п Тема уроку Дата Сторінка

Мій відпочинок

1. Активний і пасивний відпочинок. 5

2. Поведінка у громадських місцях. 7

3. Як покращити свій настрій. 9

Мої друзі

4. Хто такі друзі. 11

5. Правила товаришування. 13

6. Дівчатка і хлопчики. 15

Мої домашні улюбленці

7. Домашні улюбленці. 19

8. Безпечна поведінка з домашніми тваринами. 25

9. Кімнатні рослини. 29

Моя безпека

10. Безпека ігор та розваг. 33

11. Мої дії в небезпечних ситуаціях. 35

12. Ðішення і наслідки. 39

Ким я мрію стати

13. Ðізноманітність професій. 41

14. Я буду успішною людиною. 45

15. Найважливіші винаходи людства. 49

Техніка в житті людини

16. У світі машин. 53

17 — 18. Громадський транспорт. Я — пасажир. 55

У світі речей

19. Що з чого. 59

20. З чого виготовляють книжки, зошити, олівці. 63

А вже весна, а вже красна

21. Ознаки весни. 67

22. Ðослини і тварини навесні. 71

23. Турботи людей навесні. 75

24. Весна. 81

Україна — моя Батьківщина

25. Моя країна. 85

26. Україна — незалежна держава. 87

27. Усі ми різні. 93

28. Моє місто (село). 95

29. Природа рідного краю. 97

Орієнтовний календарний план



4

Водні багатства України

30 — 33. Водойми України. Ðослини і тварини прісних водойм. 

Моря України. Значення та охорона водойм.
99

Гори України

34 — 35. У горах України. Ðослинний і тваринний світ гір. 109

Луки і поля України

36 — 37. Луки. Поля. 115

Ліси — багатство України

38 — 39. Ðослини, гриби і тварини лісу. Значення та охорона 

лісу.
121

Люби і бережи природу

40 — 41. Значення природи для людини. Ставлення людини до 

природи.
129

Україна і для себе, і для світу

42 — 44. Народні символи України. Чим славиться Україна на 

весь світ. Звідки беруться олія та мед.
133

У літню пору

45. Ознаки літа. 139

46. Ðослини і тварини влітку. 143

47 Відпочинок та оздоровлення влітку. 147

48. Підсумковий урок за рік. 151



Дата
Клас

Додатковий матеріал 
до уроку

5

Тема тижня. Мій відпочинок

УРОК 1

Тема. Активний і пасивний відпочинок.

Мета. Ðозкрити значення активного та пасивного відпочинку 
для зміцнення здоров’я; розвивати бажання дотриму-
ватися розпорядку дня, вміння правильно розподіля-
ти час для навчання і відпочинку; виховувати бажання 
відпочивати активно у колі сім’ї, родини або друзів.

Результати навчання. Учні наприкінці заняття вміють:
 ✓ розпізнавати активний і пасивний відпочинок;
 ✓ розповідати про свій відпочинок;
 ✓ пояснювати важливість сну та відпочинку для збере-
ження здоров’я.

Обладнання. Ілюстрації до теми; листочки; кошик; маска 
«Мурашка».

Методичні рекомендації

І. Організаційний момент. Ранкова зустріч. 

ІІ. Актуалізація опорних знань.

— Як ви відпочиваєте після занять у школі? На перервах?
— Чим займаєтеся у вихідні?
— Чи вчасно лягаєте спати? Скільки годин триває ваш нічний сон?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Ðозповідь учителя з елементами бесіди.

— Усім відомо, що кожна людина, яка працює, повинна відпочи-
вати. Усім школярам корисно поєднувати навчання з відпочинком. 
Найкращий відпочинок — це прогулянка та рухливі ігри на свіжому 
повітрі.

Ðухливі ігри, плавання, стрибки, біг, їзда на роликах, велосипеді, 
катання на санчатах, ковзанах і лижах, засмагання допомагають зня-
ти втому, підняти настрій та зміцнити здоров’я. Такий відпочинок 
називають активним, бо людина весь час рухається.

Багато людей та дітей люблять у вільний час читати, грати в шашки 
чи шахи, складати пазли, ліпити фігурки, малювати, вишивати, в’яза-
ти чи просто дивитись 
телевізор. Під час та-
кого відпочинку люди-
на майже не рухається, 
переважно перебуває 
у приміщенні. Такий 
відпочинок називають 
пасивним.

— Який в ідпо-
чинок корисніший? 
Чому?

2. Ðобота з підруч-
ником.

а) Ðозгляд ілюстра-
ції до теми (с. 4 — 5 
(Ч. ІІ)).

— Як відпочивають 
учні під час перерви?

— В які ігри грають 
діти?
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— У які ігри любите гратися ви?
б) Ðобота в парах.
(За малюнками на с. 4 — 5 учні обговорюють, хто з дітей 

відпочиває активно, а хто — пасивно; визначають, чи всі діти 
поводяться безпечно. Потім розповідають одне одному, чим 
люблять займатися у вільний від навчання час, чи корисно 
це для здоров’я.) (Підручник, с. 6, ч. ІІ).

3. Гра-медитація «Я — мурашка».

(Проводиться стоячи, під музику.)
Учитель. Уявіть собі, що ви — мурашка. Ви тільки що про-

кинулись. Потягніться, вмийтесь, розчешіть своє волоссячко, 
подивіться на сонечко й усміхніться.

Подивіться навколо. Ось ви побачили квіточку. Понюхайте 
її. Як вона гарно пахне!

Але ось чути сигнал. Мураха-командир усіх кличе до себе. 
Ви спішите до нього. Кожен бере листочок і несе до мураш-
ника. Підійдіть і покладіть листочок до мурашника (учитель 
вказує, куди саме).

Молодці!

4. Вправа «Ðозмалюй листочок».

— А зараз я пропоную вам розмалювати листочок, який кожен 
мураха ніс до мурашника.

(Чергові роздають листочки.)

5. Бесіда

— Коли ви більше рухались: під час гри чи під час малювання?
— Кому більше сподобалась гра-медитація «Я — мурашка»?

6. Ðозповідь учителя.

— Відгадайте загадку.
Що у світі наймиліше? (Сон)

— Сон дуже важливий для здоров’я. Під час сну людина 
відпочиває повністю, у неї відновлюються сили.

Ходить сон коло хати,
сивий сон волохатий.
В нього білі подушки,
ковдрочка із вати.

— Усім дітям 6 років слід пам’ятати, що треба лягати спати в 
один і той самий час. Це 21 — 22 година. Аби сон був здоровим, 
спокійним, треба пам’ятати, що: 

— перед сном не треба їсти;
— вечеряти за 2 години до сну;
— не дивитись на ніч фільмів «жахів», бойовиків, читати 

страшилки;
— одягати вільну сорочку чи піжаму;
— провітрити кімнату;
— перед сном прийняти душ чи ванну;
— вимкнути у кімнаті світло;
— спати вночі 10 годин.

7. Фізкультхвилинка.

IV. Закріплення вивченого.

1. Ðобота в зошиті (с. 3 — 4).

2. Гра «Пантоміма» (див. завдання 6 у підручнику на с. 6).

V. Підсумок уроку.

— Який відпочинок називають активним, а який — пасивним?
— Якому відпочинку слід надавати перевагу?
— Чому сон корисний для здоров’я? 
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УРОК 2

Тема. Поведінка у громадських місцях.

Мета. Вчити учнів дотримуватися правил поведінки у гро-
мадських місцях (у театрі, кінотеатрі, музеї, бібліотеці); 
виховувати шанобливе ставлення до інших.

Результати навчання. Учні наприкінці заняття вміють:
 ✓ розпізнавати правильну і неправильну поведінку ді-
тей у громадських місцях;

 ✓ розповідати про правила поведінки у громадських 
місцях;

 ✓ пояснювати потребу дотримання правил поведінки у 
громадських місцях.

Обладнання. Ілюстрації до теми; імпровізований ляльковий 
театр.

Методичні рекомендації

І. Організаційний момент. Ранкова зустріч.

ІІ. Повторення вивченого.

(Бесіда про активний та пасивний відпочинок у будні та вихідні; 
про підготовку до нічного сну; гра «Так чи ні?» (Учитель зачитує 
твердження: «Спорт, танці, ігри на свіжому повітрі — це пасивний 
відпочинок і т. п. Якщо учні так вважають, плескають у долоні, якщо 
не згодні — кажуть «Ні!»)

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

— Чи знаєте ви, що таке «громадські місця»?
— В яких громадських місцях ви бували? Що там бачили?

IV. Вивчення нового матеріалу.

1. Ðозповідь учителя з елементами бесіди.

— Громадськими називають місця, якими користуються люди 
(громада).

— Які громадські місця ви знаєте?
(Учні називають різні громадські місця, а вчитель розміщує від-

повідні зображення на магнітній дошці.)

(Учитель доповнює відповіді учнів; розповідає про громадські 
місця, які є в рідному місті (селі): магазини, пошта, музей, кінотеатр, 
театр, бібліотека…)

— А як слід поводитися у громадських місцях?

ГÐОМАДСЬКІ МІСЦЯбанк магазин

пошта

музейтеатр

бібліотека

кінотеатр

стадіон
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2. Ðобота з підручником (с. 7).

а) Ðозгляд ілюстрацій. Складання розповіді за ними.
б) Ðобота в парах.
(Учні обговорюють поведінку дітей у театрі; міркують, які 

правила порушили зображені діти.)
в) Ðобота в групах.
За поданими на с. 8 знаками учні складають правила 

поведінки:
1 група — в музеї;
2 група — в театрі під час вистави.

3. Гра-інсценування «У ляльковому театрі».

(Кілька учнів виконують ролі акторів (можна заздалегідь 
підготувати невеличку лялькову виставу), а решта — глядачі. 
Учні-контролери стежать за дотриманням правил поведінки 
у театрі.)

4. Фізкультхвилинка.

V. Закріплення вивченого.

1. Ðобота в зошиті (с. 4 — 5).

2. Гра «Так чи ні?».

 • На виставу приходжу вчасно. (Так)
 • У музеї фотографую експонати. (Ні)
 • Під час вистави їм цукерки. (Ні)
 • У громадських місцях не галасую. (Так)
 • Під час екскурсії уважно слухаю екскурсовода. (Так)
 • У кінозалі займаю будь-яке місце. (Ні)
 • Ще до кінця вистави вибігаю до гардеробу за одягом. 

  (Ні)
 • Після вистави оплесками дякую акторам. (Так)

VI. Підсумок уроку.

— Про що ви дізналися сьогодні на уроці?
— Що вам сподобалося найбільше?
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УРОК 3

Тема. Як покращити свій настрій.

Мета. Ознайомити учнів з поняттями «почуття», «настрій»; 
розкрити їх значення; розвивати вміння покращувати 
свій настрій, спілкуватися з однолітками, одноклас-
никами, дорослими людьми та родичами; формувати 
вміння оцінювати свій емоційний стан та застосовува-
ти прийоми для самозаспокоєння.

Результати навчання. Учні наприкінці заняття вміють:
 ✓ розпізнавати різні емоції, настрій людини;
 ✓ розповідати про те, як покращити настрій;
 ✓ пояснювати, що впливає на настрій людини.

Обладнання. Ілюстрації до теми; таблиця «Позитивні та не-
гативні емоції»; дзеркальця; записи сумної та веселої 
музики; паперові кружечки; кольорові олівці; маска 
«Гарний настрій».

Методичні рекомендації

І. Організаційний момент. Ранкова зустріч.

ІІ. Повторення вивченого.

(Клас ділиться на дві групи. Кожна група «ланцюжком» розповідає 
правила поведінки:

1 група — в театрі під час вистави;
2 група — в музеї.)

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

— З яким настроєм ви прийшли сьогодні до школи?
— Чи змінюється ваш настрій протягом дня? Чому?
— Як можна покращити настрій?

IV. Вивчення нового матеріалу.

1. Ðозповідь учителя з елементами бесіди.

(Учитель розповідає, що на людину впливає багато речей і явищ, 
які її оточують. Коли ми слухаємо музику, відпочиваємо на приро-
ді, спілкуємося з друзями, тваринами, граємо в ігри, переглядаємо 
цікавий фільм чи мультфільм, допомагаємо близьким, співчуваємо 
хворим тощо, у нас виникають різні почуття: радість, сум, захоплення, 
здивування, гнів, страх, нудьга, сором. Від того, які почуття переживає 
людина, залежить її настрій (гарний — відчуття радості, задоволення 
тощо; поганий — відчуття смутку, сорому, гніву тощо.)

— Пригадайте, коли у вас виникали почуття радості, смутку.
— А чи знаєте ви, що настрій можна покращити?

2. Інсценізація «Гарний настрій».

(В клас заходить хлопчик у масці «Гарний настрій».)
— Щоб поліпшити свій настрій, можна виконати такі вправи:
Вïðава 1.
Усміхніться і подумайте про щось приємне. Наприклад, вам ку-

пили котика чи ви плаваєте у морі.
Вïðава 2.
Станьте перед дзеркалом, або візьміть у руки маленьке люстерко. 

Зробіть декілька смішних гримас.
Вïðава 3.
Заплющте очі, зробіть глибокий вдих, потім повільно видихайте 

повітря. Повторіть 3 — 5 разів.
Вïðава 4.
Якщо якась людина завдала вам прикрощів, запишіть її ім’я на 

папері, а потім гумкою витріть, поки не залишиться чистий аркуш.
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Вïðава 5.
Послухайте музику, спочатку сумну, потім веселішу, потім 

дуже веселу.

3. Слухання та обговорення вірша.

— Послухайте вірш. Які почуття переживав хлопчик?
Олег радісно сміється,  Іноді Олег жартує,
коли в школі все вдається.  якщо фокус він майструє.
Наш Олег сидів сердитий,  Як про дивне прочитає,
коли лікоть був розбитий.  зацікавленим буває.
Наш Олег, буває, плаче,  Як в Олега щось болить,
якщо проколовся м’ячик.  він засмучений лежить.
І, похнюпившись, сидить,  А з товаришами грає —
якщо мама насварить.   так і сяє, так і сяє!

          Ганна Тóчаïсüка

(Учні називають емоції: радість, гнів, смуток, цікавість, 
захоплення.)

4. Ðобота з підручником (с. 8 — 9).

а) Ðозгляд ілюстрацій на с. 8.
— Коли у вас виникали подібні почуття?
б) Ðобота в парах.
(Учні розглядають малюнок на с. 4 — 5 і визначають, у 

кого з дітей гарний настрій, а в кого — поганий. Складають 
поради дітям, які нудьгують під час перерви.)

в) Гра «Мікрофон».
(Учні по черзі розповідають, як можна покращити собі 

настрій; висловлюють міркування, чому кожен свій день варто 
починати з усмішки.)

5. Фізкультхвилинка. Гра «Заселись у будиночок».

Діти розбиваються на пари і беруться за руки — це будин-
ки. Інша група дітей — пташки (їх більше, ніж будинків). За 
сигналом ведучого пташки довільно літають. Ведучий каже: 
«Дощ накрапає», пташки швидко займають будинки. Кому 
не вистачило будинку, вибуває з гри, а потім міняється з 
дітьми-«будинками».

— Який у вас настрій після гри?
У кого хороший настрій — підніміть руку.

V. Закріплення вивченого.

1. Ðобота в зошиті (с. 6).

2. Ðобота в групах (підручник, с. 9).

(Учитель роздає учням вирізані з паперу кружечки і пропонує 
відобразити на них почуття за допомогою різних кольорів.

1 група — почуття, які покращують настрій;
2 група — почуття, які погіршують настрій.
Кольори:
жовтий — радість;  зелений — здивування;
червоний — гнів;  синій — спокій;
сірий — нудьга;  коричневий — смуток.

3. Гра «Відгадай, що я відчуваю».

(Один учень зображує радість, другий — сум, третій — задово-
лення, четвертий — гнів, п’ятий — страх, шостий — здивування. 
Інші учні вгадують емоції.)

VI. Підсумок уроку.

— Від чого залежить настрій людини?
— Як можна покращити настрій?
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Тема тижня. Мої друзі

УРОК 4

Тема. Хто такі друзі.

Мета. Ðозкрити поняття «друг», «дружба»; сприяти усвідом-
ленню в дітей цінності дружніх стосунків та їх важли-
вості в житті; навчати дітей правильно вибирати друзів; 
розвивати навички спільної праці; виховувати ціннісне 
ставлення до дружніх взаємин.

Результати навчання. Учні наприкінці заняття вміють:
 ✓ називати риси характеру, які хотіли би бачити у сво-
їх друзів;

 ✓ розповідати про своїх друзів;
 ✓ пояснювати, кого можна вважати друзями.

Обладнання. Таблиці для вправи.

Методичні рекомендації

І. Організаційний момент. Ранкова зустріч.

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Відгадування загадки.

Він захистить і допоможе,
Зрадити й образити не зможе.
Щиро скаже, що на думці є, 
Без нього сіре все життя твоє. (Дðóã)

2. Створення проблемної ситуації. Вправа «Обери позицію».

Діти слухають ситуацію: «Таня та Оля живуть в одному будинку, 
в одному під’їзді й обидві на восьмому поверсі. Вони разом ідуть до 
школи, де навчаються в одному класі, і завжди разом повертаються 
додому».

Учитель оголошує проблемне питання: «Таня і Оля — справжні 
друзі?».

На протилежних стінах класу розміщено 3 написи: «За», «Про-
ти», «Не знаю». Діти, займаючи певну позицію, утворюють групи. 
3 хвилини обговорюють свій вибір у групах. 2-4 учні від кожної 
групи обґрунтовують свою думку. Після викладу різних точок зору 
вчитель запитує, чи не змінив хто-небудь з дітей своєї думки і чи не 
хоче перейти до іншо-
го плаката. Запропо-
нуйте учням перейти і 
обґрунтувати причини 
свого переходу.

Отже,  сьогодні 
ми повинні з’ясува-
ти: кого називають 
справжнім другом.

3. Вправа «Два-чо-
тири-усі разом».

Діти міркують про 
те, хто такий друг і 
складають міркування 
за схемою: «Ми вважа-
ємо, що друг — це той, 
хто…, тому що…». Діти 
спочатку обговорюють 
завдання у парах, по-
тім у четвірках допов-
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нюють речення і добирають приклади з життя на підтверджен-
ня думки, яку вони сформулювали. Обговорення питання усім 
класом, узгодження позиції та вироблення спільного рішення.

4. Вправа «Крісло автора».

Діти розказують, чи є у них друзі, як їх звати, чому вва-
жають їх друзями.

5. Ðобота з підручником (с. 10 — 12).

а) Ðобота із сюжетними малюнками (с. 10 — 11).
Діти у парах розглядають світлини і визначають, де зо-

бражені справжні друзі, обговорюють доведення своїх думок.
б) Бесіда за малюнком (с. 12, завд. 3).
— Прочитайте слова. Які з них ви не зрозуміли?
— Які якості характеру ви вважаєте позитивними?
— Назви риси характеру, які вам хотілося б бачити у своїх 

друзях?
— Які з цих рис є у вас?
— Що ще вам подобається в людях? Чому?

6. Вправа «Мій друг».

Діти стають у коло, по черзі називають риси характеру, 
якими володіє їхній друг (подруга), підходять до нього (неї), 
беруть за руку і виводять на середину кола. Потім той, кого 
вибрали, виводить свого друга (подругу) і т.д. Якщо трапилося 
так, що якусь дитину не вибере ніхто, тоді вчитель бере за руку 
цю дитину, називає її позитивні риси характеру і стає разом з 
нею в коло. Так усі діти разом з учителькою створюють нове 
велике коло.

Учитель підводить підсумок гри: «Подивіться, яке велике у 
нас утворилося коло й у ньому опинилися усі ми. Отже, ми всі 
— друзі, тому поплескаймо в долоні один одному».

ІІІ. Закріплення та осмислення нового матеріалу.

1. Ðобота з підручником (с. 12, завд 4). Ðобота в групах.

Діти розглядають малюнки і обирають, з ким із зображених 
дітей їм було б цікаво дружити, пояснюють свій вибір. Ðазом 
складають міркування, чому не обрали інших.

2. Гра «Казковий друг».

— Пригадайте свої улюблені мультфільми та казки. Кого з 
героїв ви можете назвати справжніми друзями? Чому?

— Чи може казковий герой бути другом?
— Намалюйте героя казки чи мультфільму, якого б хотіли бачити 

своїм другом. На малюнку напишіть, за які риси характеру ви його 
обрали.

Після малювання діти створюють виставку робіт «Мій казковий 
друг».

3. Ðобота в зошиті (с. 7).

IV. Підсумок уроку.

Вправа «Мікрофон»
— Чи багато у вас друзів? Чому?
— Назвіть риси характеру, які хотілося б бачити у своїх друзях?
— Ðозкажіть, в які ігри ви граєтеся з друзями.
— Чи приємно товаришувати із дратівливою, заздрісною люди-

ною?
— Чи можуть бути твоїми друзями мама і тато? Обґрунтуйте свою 

думку.


