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Тема тижня:  «Мій/ наш клас» 

Термін навчання: другий тиждень 

Завдання другого  тижня (для вчителя):  

 

 

Очікувані результати другого  тижня (для учня): 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва освітньої 

галузі  

Очікувані результати учіння 

 

1 Мовно-літературна ВЗАЄМОДІЄМО УСНО 

з увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників (вітання, 

знайомство, запитання, просьба, прощання) й доречно реагує на усну 

інформацію в діалозі 

сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з 

життя або про спостереження за чимось /кимось/ ) і ставить запитання 

до усного повідомлення й відповідає на запитання , ділиться своїми 

почуттями та емоціями від прослуханого та побаченого 

розрізняє, що можна робити з предметами , і що із словами 

розрізняє в реченні слова-назви і слова- помічники 

називає предмети, дії, ознаки предметів, кількість предметів, із 

допомогою яких треба виконати якесь завдання або які були 

використані іншими під час виконання якогось завдання (перегляд 

малюнків, мультфільму, демонстрація експерименту тощо) 

бере участь у сюжетно-рольовій грі (по групах) і обговорює, (як 

відбувалася гра?, чи отримали задоволення від гри? якщо ні, то що 

цьому перешкодило) 

ЧИТАЄМО 

сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з 

життя) і фантазує на основі прослуханого (придумує іншу кінцівку 

твору) 

ВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВО 

записує елементарні повідомлення за допомогою малюнкового письма, 

наприклад: піктограми з правилами поведінки в школі; лист з 

розповіддю про літні розваги; записка про очікувану класну подію 

записує елементарні повідомлення за допомогою умовних позначок для 

слів-назв предметів, дій, ознак 

визначає кількість слів у висловлюванні, яке записує за допомогою 

умовних позначок для слів-назв предметів, дій, ознак) 

розгадує та створює ребуси 

підписує друкованими літерами своє ім’я та прізвище , назву на власних 

малюнках, на роботі, виконаній спільно в групі 

називає букви, які впізнає в записаних словах 

відтворює графічні знаки за зразком 
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ДОСЛІДЖУЄМО МЕДІА 

уважно сприймає світлини, малюнки, мультфільм та називає 

зображених на них учасників спілкування , їхні дії та ознаки дій; робить 

висновок про настрій, емоції учасників спілкування, використовуючи 

відповідні слова-назви ознак предметів 

ДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯ 

грає в ігри з римою ( «Добери словечко» тощо), ігри на творення слів-

назв 

ДРАМАТИЗУЄМО 

бере участь у іграх-загадках діалогічного спрямування (наприклад, 

«Розмова по телефону: хто з ким говорить») 

2 Математична ЛІЧБА 

Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу(розташовані 

послідовно, по колу, хаотично) 

Уживає у мовленні кількісні і порядкові числівники при встановленні 

порядкового номера об’єкта відносно іншого 

Порівнює і впорядковує об'єкти навколишнього світу за однією або 

декількома ознаками 

ЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИ 

ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИН 

Здійснює вимірювання, використовуючи нестандартні мірки різного 

роду (стрічка, сірникова коробка тощо) 

ПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ 

Фіксує результати порівняння об'єктів навколишнього світу за 

допомогою відрізків 

Знаходить знайомі двовимірні (площинні) ) фігури на предметах 

навколишнього середовища 

Розрізняє геометричні фігури - точка, пряма, промінь, відрізок 

  Встановлює відношення порядку розміщення об’єктів на площині та в 

просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо), використовуючи 

математичну мову 

  РОБОТА З ДАНИМИ 

  Використовує зібрані (наявні) дані для спілкування щодо досліджуваної 

проблеми 

3 Природнича  

 

4 Технологічна  

 

5 Соціальна і 

здоров’язбережна  

 

 

6 Громадянська та 

історична  

 

 

7 Мистецька   

 

8 Фізкультурна   

 

 



 
                                                                                                Тема: Модельна програма. Роздавальний матеріал 

Тренінг для педагогів  з питань впровадження проекту Державного стандарту початкової загальної освіти /      
 липень 2017 року 
 
 

 

Теми / проблеми днів: 

День 1. Однокласники, нумо дружити (як слід взаємодіяти, щоб здружитись?) 

День 2.  Наша класна кімната (за яких умов мені буде комфортно?) 

День 3. Конституція класу (яких правил дотримуватися, щоб підтримувати дружні/товариські 

стосунки з однокласниками?) 

День 4. Ми – частина шкільної сім’ї (з ким ми взаємодіємо як школярі?) 

День 5. …… 


