


Найважливіші лінії розвитку 
особистості учня  засобами курсу 

«Навколишній світ». 

• Знайомство з цілісною картиною світу.

• Формування оцінного, емоційного ставлення 
до нього. 



Інтегрований зміст курсу

• Природничо – наукова основа

• Історія, українознавство

• Література, мистецтво, музика

• Художня праця



ЗМІСТ КУРСУ

• Людина як особистість
• Людина, природа, суспільство
• Людина серед людей
• Культура
• Нежива природа
• Жива природа
• Планета Земля
• Наша Батьківщина – Україна
• Методи пізнання світу





МОЗОК ДОБРЕ 
ВЛАШТОВАНИЙ 

ЦІНИТЬСЯ БІЛЬШЕ, 
НІЖ МОЗОК “ДОБРЕ 

НАПОВНЕНИЙ”



Скажи мені і я забуду, покажи 
мені і я запам’ятаю, зацікав 
мене і я навчусь



З’єднай кружечки трьома 

відрізками не відриваючи руки.

ЗАДАЧА



ПРИНЦИП ЦІЛІСНОГО УЯВЛЕННЯ ПРО СВІТ

ПРИНЦИП МІНІМАКСА 

ПРИНЦИП ПСИХОЛОГІЧНОГКОМФОРТУ

принцип творчості





Задоволення і навчання 
рухаються пліч-о-пліч, але 
задоволення йде попереду.





Розклад уроків



Співпраця з батьками

- Що цікавого було ?

- Що ти запам’ятав ?

- Чим тобі допомогти ?

(Показові уроки для батьків, батьківські тижні)



Структура уроку введення нового знання має вигляд

Актуалізація 

знань

і фіксація 

утруднення у 

діяльності

Виявлення 

причин 

утруднення і 

постановка 

навчальної

задачі

Побудова 

проекту виходу 

з утруднення

Самостійна 

робота із 

самоперевірко

ю у класі

Включення у 

систему знань 

і повторення

Рефлексія

діяльності 

на уроці

Первинне 

закріплення у 

зовнішньому 

мовленні
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учнів
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“можу”)
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Самовизначення до діяльності



Актуалізація знань
і фіксація утруднення у діяльності

Все, що хочеться учням сказати, 
спочатку запитай у них



Відкриті питання

Знайди причину походження…
Як вирішити суперечність між…
Чому так, а не інакше…
Це є виключенням, або правилом…
Якби…
Хай неможливе стане можливим…
Яка закономірність…
Склади модель…
Досліди реальність…



Ключові питання

• Чому пісок увесь однаковий?

• Чому під землею гаряче?

• Чому бджоли надають перевагу 
шестикутникам?

• Чим тигр схожий на кота?...



Людина, яка 
пережила хоч раз це 

почуття польоту, 
прагне пережити 
його знову і знову



Таблиця ефективності засвоєння
навчального матеріалу

1. Лекція

2. Лекція з використанням 
наочності

3. Проблемна ситуація

4. Конкретна ситуація

20%

30%

70%

90%

Види діяльності Процент засвоєння 
навчального матеріалу



Побудова  проекту виходу з утруднення



7 хв – введення ключового питання;

10 хв – проектування діяльності;

31 хв – закріплення.

Час уроку Засвоєння матеріалу у %

1 - 4 хв 

5 – 23 хв

24 – 30 хв

31 – 40 хв

60

80

45 – 50
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Прийом «Термометр настрою»

• Закипів

• Задоволений

• Байдужий



1. Самовизначення до діяльності

2. Актуалізація знань і фіксація утруднень у 
діяльності

3. Локалізація утруднення

4. Побудова проекту виходу з утруднення

5. Узагальнення утруднення у зовнішньому мовленні

6. Самостійна робота із самоперевіркою за еталоном 
( зразком )

7. Включення у систему знань і повторення

8. Рефлексія діяльності



1. Самовизначення до діяльності

2. Актуалізація знань і  фіксація утруднень у 
діяльності

3. Локалізація утруднення

4. Побудова проекту виходу з утруднення

5. Узагальнення утруднення у зовнішньому мовленні

6. Самостійна робота із самоперевіркою за еталоном

7. Включення у систему знань і повторення

8. Рефлексія діяльності





1 клас

• Школа радо нас вітає.

• Світ такий прекрасний!

• Вчіться, діти!

• Здоровим будь!

• Рідна природо, тобою пишаюсь!

• Наш дім, наша сім’я.

• Мій рідний край, моя країна.

• Прекрасна земля – Україна!

• Мова барвиста – мова багата.

• Сонце і небо, земля і вода.

• З любов’ю до рідного краю.





Вимоги щодо проведення уроків навколишнього
світу в першому класі:

1.Проведення уроків у формі комунікативно - діяльнісного
спілкування (обмін думками, елементи дискусій – «А як 
думаєте ви? Чому?»).

2.Динамічність форм проведення уроків (урок-подорож, урок-
екскурсія, включення в урок ігор, кросвордів, логічних 
завдань, проблемних питань тощо)

3.Врахування часових рамок активності і продуктивності 
першокласників (12-15 хвилин).

4.Опора на наявний життєвий досвід першокласника.
5.Проведення виставок робіт.
6.Використання словесного алгоритму виконання самостійного 

завдання.
7.Використання алгоритму для порівняння предметів, 

проведення спостережень.
8.Пред’явлення єдиних вимог до виконання робіт.
9.Різноманітні прийоми оцінювання робіт: словесне, виставка 

кращих робіт, презентація вчителем кращих робіт біля 
дошки тощо.



Специфіка підручника



ПІДРУЧНИКИ З ДРУКОВАНОЮ ОСНОВОЮ



oЩо ти цікавого побачив?

oЩо можна У ЗАВДАННІ зробити?

Зроби 
висновок

Доведи

Порівняй

Відгадай

Подумай



Доцільні методи роботи

• Дидактичні ігри

• Спостереження

• Порівняння

• Оформлення висновків



Особливості 
спостереження

Спостереження через пошук 
можливих варіантів

Тема: Всьому своє місце і свій час
- Що таке місце і що таке час?

- Ми можемо до часу доторкнутися, 
понюхати, почути, спробувати на 

смак? (Ні)
- Значить, час – невидимка? Навіть у 

казках невидимки залишали свій слід. 
Давайте спробуємо його відшукати…



І. Самовизначення до діяльності

Вправа «Велетні»

Вправа «Сходинки веселки»

Вправа «Цікавинка»

Гра «Я знаю три назви...»



II.Актуалізація знань і фіксація утруднення в 
діяльності

Гра «Веселий потяг»

Яскравий факт



Критичні питання

Чому школу називають другою домівкою?

Школа – це лабіринт і як знайти вихід із нього?

Чи можуть іграшки допомогти вчитися?

Хто вони, твої помічники у навчанні?

Чи можуть говорити речі, виготовлені людиною? 

Де краще живеться диким тваринам – на волі чи
в зоопарку?

Чи кожен має свою домівку?

Чи можливо щось повідомити без слів?

Чи можна назвати мову другом?



ІІІ. Виявлення причин утруднення і
постановка навчальної задачі

Ігри – інсценівки

Вправа «Одна ідея»



ІV. Побудова проекту виходу з утруднення

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення»

Використання  розповідей (опису), легенд

Вправа «Територія безпеки»



V. Первинне закріплення у зовнішньому 
мовленні

Дидактична гра «Упізнай мене»

Створення колажів

Аукціон



VІ. Включення в систему знань і повторення

«Творча лабораторія»

Віршування

Сторітелінг



VIІ. Рефлексія діяльності 

Мішень



2 клас

Природи лагідна краса

Дерево і ліс

Сонце і небо, земля і вода

Вода – мандрівниця

У світі симетрії

Яке найкраще диво на землі?

Вчимося спілкуватися

Весна іде, красу несе

У світі казки

Дім, в якому живемо

Необхідні речі дорослим і малечі

Такі різні машини



Основні теми 1 частини

Осінь, щоб відвідати лісок, золотом оплачує квиток

Гербарій

Придивися до квітів

Осінній пейзаж та натюрморт

Фрукти нашу їжу добре прикрашають, їх нам щедра осінь завжди постачає

Що ховає різнобарвний ліс?

Де ростуть дивовижні дерева?

У гості до Сонечка

Чому буває день і ніч?

Чому відбувається зміна пір року?

Земля, природа і погода

Подивись на небо: що за чудеса? Баранцями білими вкрились небеса!

Такі різні дощі

Дарує природа погоду й негоду

Красиві та працьовиті

Ріки, озера, болота, ставки

Мешканці озер, ставків, річок

Я малюю море, синій – синій простір. Ви такого моря не бачили досі



Основні теми 2 частини

Дзеркальна симетрія

Ігри зі справжнім та умовним дзеркалом

Симетричні цифри і літери

Поворотна симетрія

Чудові іграшки – вітрячки

Симетричні фігури

Переносна симетрія

Різні фігури – чудові бордюри

Орнаменти

Орнаменти навколо нас

Симетрія у світі різноманітних фігур

В країні об’ємних фігур

Правильні многогранники

Циліндр та конус

Куля – найсиметричніше тіло



Основні теми 3 частини

А ось і я!

Наша родина

Краса людського тіла

Який вигляд ми маємо?

Одяг

Як ми себе поводимо?

Ми – гарні і ми – погані

Ким бути?

Вітання, прощання

Звертання

Знайомство

Діалог

Бесіда і суперечка

Щире слово – комплімент

Слово – срібло, мовчання – золото

Чемне і нечемне спілкування



Основні теми 4 частини

Весна іде, красу несе

У світі казки

Казки народів світу

Міста – квіти з каменю

Найкраще місто на землі

Немає кращого місця, ніж дім

Казкові будиночки

Лісові будиночки

Без них, як без рук

Що таке інтер’єр

Буду, буду посуд я і любити й поважати …

Чи живе у вашім домі чарівник музичний?

Котра година?

Книжковий світ

Їдуть тисячі машин

Пливи, пливи, кораблику

Літаючі машини



Самовизначення до діяльності
1.Привітання, побажання хорошого настрою

2. Долонька до долоньки

3. Ігри в переплутані дії

4. Привітання учнів, які прийшли після тривалої 
відсутності

5. Дерево очікувань 

6. Ігри організаційного та природничого 
характеру



Актуалізація знань
і фіксація утруднення у діяльності

• Тестові завдання
• Виконання учнями завдань, подібних до 

домашніх
• Постановка додаткових запитань
• Перевірка д/з за допомогою “еталону”
• Прийом критичного мислення «Плакат 

думок»

• Ключове питання (завдання)



Як побудувати утруднення під час виконання 
завдання?
Довести твердження (використання народних прикмет, прислів’їв та 
приказок)
Наприклад: В народі кажуть, що осінь щедра та багата. Доведіть.
Використання яскравих фактів
Деякі завдання у підручнику і є основою для побудови утруднення та 
постановки критичного питання





1. Всім давно відома цілюща дія рослин.

2. Рослини забезпечують людину

продуктами харчування.

3. Життя людини не можливе без продуктів

харчування та кисню, яким вона дихає.

4. Відмерлі рештки рослин (листя, корені,

плоди) збагачують ґрунт органічною

речовиною та мінеральними елементами,

корені розпушують ґрунт.

5. Родючий ґрунт – це якісні будівельні

матеріали…

6. … і не тільки, це - тканина для одягу.

7. Всі ці фактори впливають на емоційний

стан людини.





Побудова  проекту виходу з утруднення
• Висунення гіпотез – мозковий штурм, групова 

робота

• Пошук можливих варіантів рішення 

• Добір матеріалу – робота з літературою, опитування, 
експеримент, дослідження

• Узагальнення отриманих даних (Календар добрих 
справ на місяць)

• Формування висновків (алгоритму рішення 
завдання, рішення проблеми тощо)



Доцільні методи роботи 2 клас

• Аналіз

• Висування гіпотез (припущень)
• Може бути…

• Припустимо…

• Можливо…

• Що, якщо…

• Власні висновки





Симетрія у побуті
Із цими предметами ми зустрічаємось кожного дня, але навіть не 

помічаємо очевидних речей – вони СИМЕТРИЧНІ!



Симетрія у побуті



Ми звикли думати, що наші обличчя симетричні. Але зараз ви зрозумієте, що це 

не так.

На прикладі своїх колег по команді я вам це доведу))) що з людьми робить 

симетрія



Ідеальні шестикутники



Шукаємо симетрію на вулиці

































Первинне закріплення у зовнішньому 
мовленні

• Асоціативний ряд

• Бджолиний вулик

• Використання завдань на впізнання 
визначених об’єктів

• Опитування експертів

• Вправа «Як використати …?»

• Вправа «Комбінування»



Включення у систему знань і 
повторення

• Різнорівневі самостійні завдання

• Лабіринт дій

• Ділова гра

• Групова робота

• Дебати

• Гра «Що з чим пов’язано?»







Зміст курсу, методи 
роботи у 3 – 4 класі









3 клас
• До побачення літо, здравствуй осінь калинова.

• Хто землю доглядає – за того й земля дбає.

• Вода – джерело життя на Землі.

• Повітря.

• Здрастуй, Зимо – чарівнице!

• Людина та її організм.

• Веснянки.



4 клас

• Наша планета – живий світ. Рослини.

• Наша планета – живий світ. Тварини.

• Всесвіт і сонячна система.

• План і карта.

• Наша рідна земля.

• Чудова земля – Україна!

• Я – українець, я – європеєць.

• Навколо світу.

• Країни близькі та далекі.



Підручники з друкованою основою
Варіативність відповіді
Використання різнорівневих завдань
Матеріал, який не входить в обов’язкові
результати навчання

ПОДУМАЙ

ПРОЧИТАЙ  - ВИКОНУЙ

СПОСТЕРІГАЙ – ПОМІЧАЙ

ПОМІРКУЙ



Доцільні методи роботи з учнями 3 – 4 класу

Дослідницька діяльність

Конструювання

Пректна діяльність







Проектна діяльність

• Знайти закономірність

• Запропонувати свій спосіб

• Скласти таблицю

• Запропонувати алгоритм

• Розробити програму дослідження







Самовизначення до діяльності

Правила та девізи

Веселі руханки

Гра «Питання – відповідь»

Прийом «Так чи ні»

Вправа «Коло добрих думок»



Починаємо урок із гри, під час якої виникають утруднення:
чи виконали завдання правильно, чому допускали помилки, 
поставте мету на сьогоднішній урок

Розселіть птахів, 
використовуючи 

підказки



Актуалізація знань
і фіксація утруднення у діяльності

Візуалізація

Яскравий факт

Мозкова атака

Розшифрування

Прийом «Фантастична домішка»







На скільки великим є Всесвіт?
Що таке ДНК і як він влаштований?
Що таке еволюція?
Як цукор впливає на мозок?
Які тварини змінюють колір на зиму?
Чому виникають народні прикмети?
Як птахи знаходять дорогу додому?
Від чого залежить колір неба?
Як би змінилися тварини, якби зима тривала цілий рік?
А чи добре буде, якщо зима заблукає і не прийде?
Коли час тягнеться, а коли летить?
Коли життя цікавіше: взимку чи влітку?
Що буде з гілкою дерева, яка живе вдома?
Яке житло для людини найкраще?
Яку воду можна назвати «чистою»?
Чого весною мало?
Радість – це який колір?
Чим тигр схожий на кота?
Чому кажуть, що життя в лісі, як у багатоповерховому будинку?



Побудова  проекту виходу з 
утруднення

Делема
Асоціація
Інсценізація
Інтелект - карти

Петрик  палить цигарки і 
думає, що він дорослий

Миколка не палить, але 
соромиться цього?



Що трапилось із листочком?

Чому мімоза опускає листочки?

За яких умов з’являється корінь у рослин?





Первинне закріплення у 
зовнішньому мовленні

Вправа «Вигадана тварина»

Вправа «Читацький театр»

Вправа «Кажан»

Вправа «Німе кіно»

Акваріум



Шукаємо насіння …

?

Кавун чи кабачок?



Ідеї для творчості

Сенсорний осередок



 

Рости, кленочку 

 З кленового  гаю прилетіла на вітрильці 

насінина. Край городу упала. Сховалася 

під бадилинку і до весни пролижала. 

  Пригріло  сонце, задзюркотіли 

струмки. Схотілося насінинці водиці 

напитися, на сонце поглянути. Пустила 

вона росточки.один-до землі, другий-до 

сонця. 

  Біг якось городом хлопчик. Дивиться-

кленочок. Такий кумедний, ледь від 

землі видно всого два листочка. Рости, 

кленочку, міцний та висркий сказав 

хлопчик. 

Микитенка  Богдана 

 

Розповіді про насінинку 

Подорож жолудя 

В старому лісі ріс могутній столітній дуб.Кожну осінь дуб щедро усипав землю 

маленькими,жовтенькими жолудями.Під цим дубом любили збиратися багато 

тварин;то бурундук пробіжить,то стадо кабанів забіжить.Частою гостею в 

цього дуба була руденька білочка.вона збирала жолуді на зиму.Білочка 

собирала так багато жолудів,набрати,що не змогла їх донести до свого 

дупла.Так і цього разу сталося-вона випустила маленького жолудя.Він лежав 

на землі і сумував за своїми друзями-жолудями.Але раптом пробігли кабани і 

підібрали зсобою жолудя вони принисли його до свого будинку,який 

знаходився біля річки.Грайливиймаленькийкабанець зарив жолудя в 

землю.Пройшли роки і на березі річки виріс красивий,могутній,дуб.Він так 

само осипав щедро землю жолудями,як його батька-дуб.Лісні мешканці були 

вдячні за його дари.   

Мартинюка Максима 

 

Пригоди насінинки 

Одного разу дівчинка Оленка 

посадила насінинку.Вона кожного 

дня дивилася чи не виросло 

маленьке зернятко.А дощик все не 

іде,тільки гріє,гріє гарнече яскраве 

сонечко.Вона вирішила його 

поливати.Наступного дня 

Оленкапрокинулась,а подворі пішов 

дощик.На наступний день вона 

помітила,Що насінинка проросла,а 

через деякий час виріс красивий 

соняшниксхожий на 

сонечко.Пізніше дівчинкапригощала 

своїх друзівсмачними насіням.   

                Стрембіцької Даши 

 

 

Прийшла весна,зазеленилы дерева.Зашумив могутнимы витрамы красень 

клун.Ще недаино вин стояв сирый и похмурый,а тепер погойдував 

вбранимы в землы листочки гылочками,на яких гойдались ще  зелені 

крильця-насінинки.пробіжить тепле літечко дозріють насінинки,и 

рщзлетяться від татуся-клена нарізні боки,підхвачені жвавим осінім 

вітерцем.Та поки що вони про це не знають,як і незнає ота сама менша 

насінинка, що висить на самій верхівці дерева."Як гарно, дружно ми 

живем"-думала насінинка,дивлячись на своїх братиків-насінинок. Весна 

вже минула настало тепле літечко.Насінинки помітно підрослти 

потовстішали,деякі вже почалижовтіти."Ще тиждинь або два і розлетяться 

насінинки"-з сумом подумав батько-клен.Так і сталося,одногонегожого 

ранку,наприкиньці літа.Подув сильний вітер і насінинки-крилатики 

розлетілись від клена врізні боки. Зірвались з верхівки і сама менша 

насінинка.Як страшно їй було летіти,підхваченій вітром,все далі і далі від 

батька клена від братиків насінинок.Потім пливти холодною 

річкою,боячись потонутиу темній воді,але дісташись берега вона побачила 

інших насінинок клена, кульбаби, що теж подорожували вітром і 

потрапили на цю галявину і зрозуміла,що вона не сама,що за домогою 

вітру,крилець тапарколись ашутиків розмноожується багато рослин.А 

вона,насінинка виросте,і стане великим деревом як її батько-клен. 

Андрій Білик 

                                      Неймовірна подорож 

 Одного разу діти пішли до лісу за гербарієм.Вони збирали незвичайні 

листочки,красиву травичку та різні лікарські рослини.Діти так захопилися, що не 

помітили як вийшли на велику сонячну галявину. Та ось диво! серед галявини ріс 

великий,соняшник. 

 _Як він тут опинився?-вигукнули діти.А діло було так:Із квітки соняшника впала 

насінинка,тай покотилась з гірки до узлісся. Її підняла білка і понесла в своє 

дупло.Вона хотіла з"їсти насіння,але подув сильний вітер, 

білка заховалася,а насінинку випустила.Зернятко впало у свіжу кротовину.Земля 

була сирою і зернятко випустило росток з якого виріс великий красень-

соняшник.  Стефашин Роман 
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Включення у систему знань і 
повторення

Використання інтерактивних 
географічних карт

Прийом «Здивуй - но»

Прийом «Осучаснення»





Лінія часу



Використання місцевого матеріалу для проведення уроків - екскурсій









Створення моделей внутрішніх органів









Увага! Експеримент! Чи дбаєш ти про своє 
здоров’я?









Рефлексія діяльності



Анкета

На уроці я 
працював

активно / пасивно

Своєю роботою
на уроці

задоволений / не 
задоволений

Урок для мене 
видався

коротким / довгим

На уроці я не втомився / 
втомився

Мій настрій поліпшився / 
погіршився

Матеріал уроку 
мені був 

зрозумілий / не 
зрозумілий;
корисний /не 
корисний;



Види творчих робіт
Скласти вірш, казку, інсценівку з вивченими 
прикметами

Описати природну закономірність і причини її 
виникнення (Чому в цьому році тепла зима?)

Створення власних енциклопедій, газет

Інтерв’ю

Розробити рекламу 

Побудувати діалог

Скласти термінологічний словник

Побудувати кросворд

Придумати вікторину



Вимоги щодо оформлення творчих
робіт

1.Єдине оформлення.

2.Структура.
3.Обмежений об’єм змісту.
4.Уникнення великої кількості дат, 
наукових термінів.
5.Захист творчих робіт:
Індивідуальні виступи протягом 
кількох хвилин, вибираючи головне;
Групові виступи








