
Підручники для 1-го класу 
Нової української школи —

“Я досліджую світ” 
та “Українська мова” 

 
Вітаємо! Видавництво “Світич” щойно презентувало свою 

версію нових підручників для 1-го класу Нової української 

школи — “Я досліджую світ” та “Українська мова. Буквар”. 

З ними можна ознайомитися на сайті svitdovkola.org, який 

стартував сьогодні. 

  

Ми ставимо за мету безоплатно забезпечити всі школи, 

які оберуть наші підручники, вичерпними методичними 

матеріалами для вчителя та якісними електронними 

посібниками для учнів. Крім того, готуємо робочі зошити 

та інші друковані посібники, щоб навчання дарувало 

радість та задоволення і учням, і вчителю. 
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Пріоритети підручників, що ми пропонуємо: 

 Орієнтовані на цінність дитинства. 

 Пропонують пошукову та творчу діяльність замість 

репродуктивної. 

 Не переобтяжують дитину знаннями, які вона 

не може використати. 

 Реалізують принципи навчання й співпраці через гру. 

 Допомагають організувати групову та парну роботу. 

 Роблять навчання невимушеним та радісним. 

У підручнику «Я досліджую світ» на кожний тиждень: 

 сюжетна картина, яка може стати центром тижня — 

його початком і підбиттям підсумків; 

 проблемні запитання для обговорення з малятами 

у групах, досліди, цікаві вправи та завдання; 

 комікси морально-етичної тематики, 

що допоможуть виховувати, без надмірного 

моралізаторства; 

 настільна гра для закріплення та поглиблення знань; 

 цікава саморобка, яка неодмінно порадує дитину; 

 а також — доступні тексти для читання, математичні 

задачі, інтегровані в тему тижня, лічилки та інший 

цікавий матеріал. 

Ті, хто добре знайомий з журналом “Джміль”, неодмінно 

впізнають улюблених персонажів у підручнику 

«Я досліджую світ», тож сподіваємося, вони стануть 

гарним подарунком нашим читачам. 

  

У підручнику «Українська мова. Буквар» на кожний 

тиждень: 



 матеріал, систематизований за тематичними 

тижнями, що дає можливість реалізувати принцип 

інтеграції; 

 завдання, які допомагають саме досліджувати, 

а не просто вивчати мову; 

 у добукварному періоді — пропедевтичні завдання-

спостереження за звуками, які готують до вивчення 

орфографії; 

 у букварному періоді — ефективна 

система вивчення літер; 

 дотепні тексти для самостійного читання; 

 літературні твори сучасних і класичних 

письменників, відкриті запитання та творчі завдання 

за творами; 

 сюжетно-рольова гра, яка є провідною діяльністю 

дітей 6-річного віку і дає їм можливість вчитися 

домовлятися, розподіляти ролі, висловлювати свої 

думки і взаємодіяти; 

 рухлива гра з римівками, яка вчить першокласників 

дотримуватися правил. 

Видавництво “Світич” почало наповнювати сайт 

інформацією для педагогів та учнів. Зараз можна 

переглянути матеріали першого модельного тижня. 

Підпишіться на розсилання від сайту, і ви дізнаєтеся 

про оновлення.  

Стежте за нашими публікаціями 

у соцмережах — FaceBook, Google+. 

  

Цілодобова методична підтримка за телефоном: 

(068) 866-90-52. 
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Вважаєте інформацію актуальною? Тоді розмістіть 

її у соцмережі, на своєму сайті чи блозі, щоб кожний 

педагог зміг детально ознайомитися із сучасними 

підручниками для Нової української школи. 

Facebook 

-- 

Завжди з вами 

команда видавництва “Світич” 

Тел.: (044) 486-91-14 

  (050) 761-72-59 

Факс: (067) 504-50-22 

E-mail: jmil@dvsvit.com.ua  

P.S. Ви отримали цей лист, оскільки працюєте в галузі початкової освіти. 

Якщо це повідомлення потрапило до вас випадково, або ви не хочете надалі 

отримувати новини від журналу «Джміль», будь ласка, напишіть нам. 
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