
Зробити тему цікавішою 

Є спосіб – об'єднати з іншими!

Інтегративно-діяльнісний підхід до 
викладання навколишнього світу у 
початковій школі за педагогічною 
технологією “Росток”.



Розумні,
сміливі,

товариські,
кмітливі !



Навколишній світ –
курс, який формує 

світогляд, 
світосприйняття

Тамара Пушкарьова



Головна мета:

-створення умов для розвитку і 
самореалізації кожної 

особистості;

-формування покоління, здатного 
навчатися впродовж життя, 

створювати і розвивати цінності 
громадянського суспільства. 



Щоб досягти таку мету, необхідні 
пошуки нових педагогічних ідей, 
підходів, технологій, створення 

такого освітнього середовища, яке 
б забезпечило кожному учневі 
можливість виявити потенціал, 

закладений у ньому від природи.



Діяльнісна технологія передбачає 

певну  спрямованість діяльності 

вчителя. Нова навчальна інформація 

вводиться не через трансляцію 

готового знання, а через самостійне 

«відкриття» його  дітьми. Мотивація  

забезпечується постановкою певної  

навчальної задачі.



Інтегративно-діяльнісне навчання –
це дієвий інструмент, який  дозволяє 
дітям цілісно сприймати навколишнє 

оточення. Тому на уроках 
Навколишнього світу включаю таке 

навчання щодня. Користь –
поглиблене розуміння призначення 

кожного предмета в різних 
ситуаціях, розвинена творча 

особистість, здібна для творчого 
пошуку.



У дидактичній системі 
діяльнісного методу виокремлено 
три типи уроків діяльнісної
спрямованості:
- урок відкриття нового знання;
- урок рефлексії;
- урок узагальнюючого контролю.



Структура навчальної діяльності за    
діяльнісною  технологією:
1. Мотивація (самовизначення) до навчальної 
діяльності.
2. Актуалізація й фіксування індивідуальних труднощів 
у пробній дії.
3. Виявлення місця та причини труднощів.
4. Побудова проекту виходу з утруднення.
5. Реалізація побудованого проекту.
6. Первинне закріплення з промовлянням у зовнішній 
промові.
7. Самостійна робота з самоперевіркою за зразком.
8. Включення в систему знань та повторення.
9. Рефлексія навчальної діяльності (підсумок уроку).



Працювати за освітньою 
технологією “Росток” 

неможливо  без інтегративно –
діяльнісного навчання. Його 

впровадження дозволяє 
зробити заняття більш 

актуальними, цікавими для 
учнів, корисними для 

формування наскрізних умінь.



«Лісова галявина»  у нашому класі



“Зелений клас”



Навколишній світ – універсальний підручник, 
який надихає на творчість, пробуджує любов і 

бережливе ставлення до природи, 
небайдужість до оточуючих.



У підручниках дуже багато:

• Творчих робіт, 

• Спостережень та досліджень, 

• Графічних малюнкових 

зображень,

• Навчальних ігор, інсценізацій.



Вправа «Словникове коло»





Цікаво і корисно для 
кожної дитини 

досліджувати в грі 
рослини



Цікаво і корисно для кожної дитини 
досліджувати в грі рослини













Дослід цінніший від 
тисячі думок, 
народжених уявою.

(Михайло Ломоносов)















Скрайбінг





Пісочна анімація
Актуальність: на відміну від звичайного 
малювання пісочна анімація  
припускає роботу одночасно двома 
руками, тобто активізує обидві півкулі 
головного мозку – розвиток дрібної 
моторики, фантазії і мови дітей, 
сприяє створенню емоційного 
комфорту: гіперактивних –
урівноважує, скутих – розслабляє, 
тривожних – заспокоює, агресивних –
втихомирює.



В. О. Сухомлинський писав, що витоки здібностей і
обдарувань дітей – на кінчиках їх пальців. Гра з
піском для дітей – це необхідна, природна й
улюблена діяльність. Малювання піском – сильний
стимул для загального розвитку дитини.





Державні та 
рослинні символи 

України















Останній дзвоник!







Ігрове навчання (ігрофікація) –
діяльність, коли дитина може 
відпочити, розважитись і здобути 
нові знання. Використовую 
розвиваючу головоломку –
танграм (тангоуз)



Ця гра розвиває логічне мислення, 
просторову увагу, візуальне 

сприйняття, логіку та багато інших 
вмінь та навичок дитини.





Здоров’язбережувальна діяльність
(за методикою Нінель Жилютової )

Масажний  м'ячик,  масажер Су Джок, шишки
(вірші – вправи)





Створення інтелект-карти – це 
сучасно, творчо, наочно, це 

можливість перегляду вивченого 
матеріалу, запам'ятовування, 

привабливість, діти не втрачають 
інтерес, а підтримують його. Це 

ментальна карта – цікава логічна 
схема, унікальна робота з 

інформацією, головні слова, 
малюнки, веселі картинки.



Випускник 
початкової школи 
за педагогічним 

проектом 
“Росток” буде:

володітиме 
культурою 

поведінки та 
мови

працелюбним самостійним

критично 
мислити



Діти мого класу не тільки 
дивляться, а й уміють 
бачити;
не тільки слухають, а й 
чують;
не просто відповідають, а й 
уміють міркувати!



Даруй себе дітям!
(Шалва Олександрович Амонашвілі – майстер гуманності)



Раджу користуватися книжкою-монографією 
“Інтерактивно-діяльнісна педагогіка”, автори 
Т.О.Пушкарьова та О.М.Топузов.



Метод  діяльності,  метод комфортності,
формування уявлень, оригінальних думок,
розвиток мислення, пам'яті, творчості –
це все є в сучасній програмі “Росток”!



Дякую за увагу!


