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Тема тижня:  «Я – школяр» 

Термін навчання: перший тиждень 

Завдання першого тижня:  

1. Організувати знайомство учнів з однокласниками та учителями. 

2. Навчати активного слухання в умовах усного спілкування. 

3. Навчати взаємодії в парах та групах. 

4. Сприяти усвідомленню правил безпечної поведінки дорогою  до навчального закладу та у школі. 

5. Допомагати дітям ідентифікувати себе як учнів та мотивувати їх до навчання.  

 

Очікувані результати першого тижня: 

На кінець тижня учні усвідомлять: 

 себе як учня/ученицю школи 

 важливість учіння; 

 правила поведінки на уроці; 

 правила безпечної поведінки дорогою до школи та додому; 

та вмітимуть: 

 звертатися до однокласників та вчителя на ім’я; 

 уважно слухати один одного в умовах безпосереднього спілкування; 

 взаємодіяти в парах і групах для досягнення навчальних цілей; 

 поводитися на уроці згідно з правилами; 

 дотримуватися правил безпечної поведінки дорогою до школи та додому 

 
№ 

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/ ), 

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на 

запитання 

Ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого та 

побаченого 

ЧИТАЄМО 

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш розповідь про 

події з життя або про спостереження за чимось /кимось/ ) 

ВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВО 

Відтворює графічні знаки за зразком 

ДОСЛІДЖУЄМО МЕДІА 

Висловлює свої думки і почуття з приводу простих медіатекстів 

(мультфільм) 

Сприймає простий медіатекст (мультфільм) 

Створює прості медіапродукти (фото) з допомогою вчителя 

ДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯ 



                                                                        Тема: Модельна програм. Роздавальний матеріал  

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

Називає предмети, дії, ознаки предметів 

ТЕАТРАЛІЗУЄМО 

Бере участь у сюжетно-рольовій грі 

Використовує специфічні для ролі жести, рухи 

2 Математична ЛІЧБА 

Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу 

(розташовані послідовно, хаотично) 

Порівнює об’єкти навколишнього світу за однією ознакою  

ЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИ 

ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИН 

ПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ 

Встановлює відношення порядку розміщення об’єктів на площині 

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

математичну мову 

Зображає (за допомогою дорослого) маршрут "Дорога до школи"  

Розпізнає у предметах навколишнього світу відомі геометричні 

фігури 

РОБОТА  З  ДАНИМИ  

Збирає дані, що відображають конкретну життєву ситуацію 

3 Природнича Називає адресу та описує місце свого проживання 

Формулює запитання про все, що його/ її цікавить 

4 Технологічна Планує послідовність технологічних операцій (робота з папером) з 

допомогою дорослих 

Створює аплікацію 

5 Соціальна і 

здоров’язбережна  

Пояснює важливість навчання у школі 

Підтримує та приймає інших 

Ставиться з повагою до інших осіб 

Розрізняє деякі знаки та символи дорожнього руху (знак «Школа», 

«Пішохідний перехід» та ін..) 

Визначає коло осіб, які можуть надати допомогу в разі небезпеки 

Демонструє, як попросити допомогу при потребі 

Пояснює вибір безпечної дороги до школи з урахуванням правил 

дорожнього руху 

Розповідає, як правильно носити наплічник 

Складає перелік речей, необхідних для навчання у школі 

6 Громадянська та 

історична  

Представляє довільним способом свої вподобання 

Пояснює, чому,  попри відмінності,  всі люди рівні 

Долучається до шкільних традицій 

7 Мистецька  Слухає музичні твори про школу, дітей/ дитинство, висловлює свої 

враження, вподобання 

Співає улюблені дитячі пісні  

Створює супровід (оплесками, шумовими музичними 

інструментами) до пісні, що виконує 

Малює графічними матеріалами (олівцями, фломастерами, крейдою 

тощо) 

Презентує результати власної творчості перед однолітками 

Називає красиві чи незвичайні об’єкти навколо дому 

8 Фізкультурна  Бере на себе роль у рухливих іграх  
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День перший  

Тема «День знань» 

 

№ 

з/п 

Вид навчальної 

діяльності 

Очікувані результати учіння 

 

Індекс 

конкретного 

очікуваного 

результату 

1 Святкове  знайомство З увагою сприймає усні репліки вчителя/ 

вчительки й однокласників (вітання, 

знайомство, запитання, прохання) й 

доречно реагую на усну інформацію в 

діалозі. 

  

Слухає музичні твори про школу, дітей/ 

дитинство, висловлює свої враження, 

вподобання 

2 МОВ 1.1-1 

 

 

 

 

2 МИО 3.3-1 

2 Діалог на тему "Чого я 

хочу навчитися в школі" 

Ставить запитання до усного 

повідомлення й відповідає на запитання.  

 

Ділиться своїми почуттями та емоціями 

від прослуханого та побаченого  

2МОВ 1.2-1 

 

 

2 МОВ 2.3-1 

 

3 Сюжетно-рольова гра 

"Казкова школа "  

Бере участь у сюжетно-рольовій грі.  

 

Висловлює власну думку, відповідаючи 

на запитання "Чого можна навчитися в 

школі?" 

Пояснює важливість навчання у школі 

2 МОВ 1.7-4 

 

2 МОВ 1.5-1 

 

 

2СЗО 4.1 – 3  

3.а Об’єднання у групи з 

використанням улюблених 

лічилок (руханка) 

 

Лічить за правилами лічби об’єкти 

навколишнього світу. 

 

Бере на себе роль у рухливих іграх.  

 

Використовує  жести, рухи під час 

рухливої гри 

2 МАО 3.1-1 

 

 

2 ФІО 1.3-1 

 

2 МОВ 1.7-5 

 

3.б Веселий оркестр 

 

Співає улюблені дитячі пісні.  

 

Створює супровід (оплесками, 

шумовими музичними інструментами) 

до пісні, що виконує 

2 МИО1.1-1 

 

2МИО 1.1-3 

3.в Створення малюнка 

"Свято у школі", зокрема 

на подвір’ї школи 

Малює графічними матеріалами 2 МИО 1.1-5 

3.г Автограф під малюнком Відтворює графічні знаки за зразком 2 МОВ 3.1-1 

4 Обмін враженнями Ділиться своїми почуттями та емоціями 

від прослуханого та побаченого 

2 МОВ 2.3-1 

2 МИО 3.3-3 

5 Підсумок дня   
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День  другий 

Тема «Знайомтесь – це я» 

 

№ 

з/п 

Вид навчальної діяльності Очікувані результати учіння 

 

Індекс 

конкретного 

очікуваного 

результату 

1. Ранкова зустріч. Називання  

свого імені  та імені  

однокласників за допомогою 

інтерактивної гри 

Підтримує та приймає інших  2СЗО 1.2 – 2  

2. Визначення спільних та 

відмінних ознак між 

однокласниками (робота в 

парах) 

З увагою сприймає усні репліки 

однокласників й доречно реагує на усну 

інформацію в діалозі 

 

Збирає дані, що відображають ситуації: 

"Скільки хлопчиків в нашому класі мають 

ім’я Сергій (Андрій, Роман......)?"; "Скільки 

дівчаток у нашому класі мають ім’я Наталя 

(Оксана, Олена....)?" 

2МОВ 1.1 – 1  

 

 

 

2МАО 1.1 – 1  

5. Створення  власного 

"паспорта":  

«автопортрет», запис імені (за 

можливості), дата народження 

або малюнок відповідної пори 

року, адреса або малюнок місця 

проживання 

 

Планує послідовність технологічних 

операцій (робота з папером) з допомогою 

дорослих 

 

Відтворює графічні знаки за зразком 

 

Записує елементарні повідомлення за 

допомогою малюнкового письма 

 

Визначає місце свого проживання 

 

Малює графічними матеріалами (олівцями, 

фломастерами, крейдою тощо) 

2 ТЕО 1.1 - 2 

 

 

 

2МОВ 3.1 – 2  

 

2МОВ 3.1. – 1  

 

 

2ПРО 3.1 – 1  

 

2МИО 1.1 – 5  

6. Сюжетно-рольова гра «Ласкаво 

просимо до школи» 

Презентує результати власної творчості 

перед однолітками 

 

2МИО 3.2 – 1 

7. Гра – пантоміма «Моє хобі» Представляє довільним способом свої 

вподобання. 

 

Уважно вислуховує думку співрозмовника, 

висловлює свої погляди, шануючи гідність 

інших 

2ГІО 6.1 – 2 

 

 

2ГІО 7.2 – 3   

8 Виконання дитячої пісні  

"Тому, хто біля тебе" 

Передає настрій музичного твору у співі під 

час виконання дитячої пісні.  

 

Пояснює, чому,  попри відмінності,  всі люди 

рівні 

 

Ставиться з повагою до інших осіб 

2МИО 1.1 – 1 

 

 

2ГІО 6.3 – 2   

 

 

2СЗО 4.4 – 2  

9. Підсумок дня «Знайомтесь - це 

ми!» (спільне фото) 

Створює прості медіапродукти (фото) з 

допомогою вчителя/ вчительки 

2МОВ 3.1 – 4  
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День третій 

Тема «Дорога до школи» 

Проблема дня: як безпечно добратися до школи?  

 

№ 

з/п 

Вид навчальної діяльності Очікувані результати учіння 

 

Індекс 

конкретного 

очікуваного 

результату 

1. Ранкова зустріч «Хто як 

добрався до школи» 

З увагою сприймає усні репліки 

однокласників й доречно реагує на усну 

інформацію 

2 МОВ 1.1- 1   

2. Гра «Дорожні знаки»  Розрізняє деякі знаки та символи 

дорожнього руху (знак «Школа», 

«Пішохідний перехід» та ін.) 

2СЗО 2.4 - 3  

3. Лото «З’єднай дорожній знак 

з геометричною фігурою» 

Розпізнаю у предметах навколишнього  

світу відомі геометричні фігури 

2 МАО 4.2 

4. Перегляд мультфільму, 

сюжетних картинок 

Висловлює свої думки і почуття з 

приводу простих медіатекстів про 

безпеку на дорозі (мультфільм та ін.) 

2МОВ 1.5-4 

5. Мозковий штурм Визначає коло осіб, які можуть надати 

допомогу в разі небезпеки 

2СЗО1.3-1 

6. Інтерактивна вправа 

«Рухливі кола»/ «Карусель» 

Демонструє, як попросити допомогу при 

потребі 

2СЗО1.3-3 

7. Слухання казки / оповідання 

/вірша на тему «Дорога»  

Сприймає монологічне висловлення 

(казку, вірш розповідь про події з життя 

або про спостереження за чимось 

/кимось) 

 

2 МОВ 1.1 – 2   

8. Рефлексія Розповідає про те, що його /її вразило, 

схвилювало  

Ділиться своїми почуттями та емоціями 

від прослуханого та побаченого 

 

2МОВ 1.6-3 

 

2МОВ 1.8-1 
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День четвертий 

Тема «Дорога до школи» 

Проблема дня: як безпечно добратися до школи?  

 

№ з/п Вид навчальної 

діяльності 

Очікувані результати учіння 

 

Індекс 

конкретного 

очікуваного 

результату 

1. Ранкова зустріч  З увагою сприймає усні репліки 

однокласників й доречно реагує на усну 

інформацію  

2МОВ 1.1-1 

2. Розповідь «Де я живу» (на 

основі створеного 

«паспорта») 

Називає  адресу та описує місце свого 

проживання, красиві/чи незвичайні об’єкти 

навколо дому. 

Називає предмети, дії, ознаки предметів 

2ПРО 3.1-1 

2МИО 1.3-1 

 

2 МОВ 4.1-5 

3. Вправа «Інтерв’ю з 

однокласником» (Робота в 

парах ) 

Збирає дані про громадські споруди, які  

розташовані поблизу школи. 

Формулює запитання про все, що його/ її 

цікавить 

2ГІО2.1 

 

2 ПРО 4.4-1 

4. Створення схеми-малюнка 

«Дорога до школи» (з 

допомогою волонтерів) 

Позначає громадські споруди на схемі, 

пам'ятаючи про взаємне розміщення 

об'єктів.  

Встановлює відношення порядку 

розміщення об’єктів на площині 

(маршрутному листі) 

2 МАО 2.1 

 

5. Представлення схеми – 

малюнка «Дорога до 

школи» (Робота в групах / 

парах) 

Презентує результати власної роботи 

перед однолітками,  називаючи кількість 

позначених ним/нею об’єктів   

2МОВ2.6-2 

6. Бесіда в колі Пояснює вибір безпечної дороги до школи 

з урахуванням правил дорожнього руху 

2 СЗО 2.3 

7. Підсумок роботи  Ділиться своїми думками та емоціями від 

прослуханого та побаченого 

2МОВ 1.8-1 
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День п’ятий  

Тема «Шкільний ранець» 

 

№ 

з/п 

Вид навчальної діяльності Очікувані результати учіння 

 

Індекс конкретного 

очікуваного 

результату 

1 Ранкова зустріч З увагою сприймає і доречно 

реагує на усні репліки учителя й 

однокласників. 

Долучається до шкільних 

традицій 

2 МОВ 1.1 – 1 

 

 

2 ГІО 7.1 – 4 

2 Діалог про власні 

ранці/портфелі/рюкзаки 

Ставить запитання до усного 

повідомлення і відповідає на 

запитання. 

Формулює запитання про все, що 

його/ її цікавить  

2 МОВ 1.2 – 1 

 

 

2 ПРО 4.4-1 

3 Експеримент для виявлення 

зручності/незручності; 

корисності/некорисності   

ранця/портфеля/рюкзака 

Порівнює об’єкти 

навколишнього світу за однією 

ознакою 

2 МАО 3.1 - 5 

Розповідає, як правильно носити 

наплічник 

2 СЗО 3.3 – 3 

4 Відгадування предметів за 

поданим описом  «Чий 

портфель я загадав/ла?» 

Називає предмети, ознаки 

предметів 

2 МОВ 4.1 – 5 

5 Лічба предметів, які наявні в 

ранці /портфелі/ рюкзаку 

Лічить за правилами лічби 

об’єкти навколишнього світу. 

Складає перелік речей, 

необхідних для навчання у школі 

2 МАО 3.1 – 1 

 

 

2 СЗО 4.3 – 3 

6 Графічні вправи Відтворює графічні знаки за 

зразком 

2 МОВ 3.1 – 1 

7 Гра на визначення зручного  

місця для ранця/ портфеля/ 

рюкзака в класі 

Встановлює відношення порядку 

розміщення об’єктів на площині 

(лівіше, правіше, вище, нижче) 

2 МАО 4.1 – 1 

8 Загадки-пантоміми 

(«Покажіть, що ви несете 

ранець/ портфель/ рюкзак) 

важкий/ легкий/у лівій руці/ у 

правій руці/ на спині тощо») 

Бере на себе роль у рухливих 

іграх; використовує  жести, рухи 

під час рухливої гри 

2 МОВ 1.7 – 5 

9 Перегляд мультфільму «Казка 

про дружбу / 

Рюкзачок»https://www.youtube

.com/watch?v=xVPTaFzVwmg 

Сприймає простий медіатекст 

(мультфільм) 

2 МОВ 1.5 – 4 

10 Діалог – обмін враженнями Висловлює свої думки і почуття з 

приводу мультфільму 

2 МОВ 1.5 – 4 

11 Створення  позначок (емблем) 

для власних 

ранців/портфелів/рюкзаків  

Створює аплікацію  2 ТЕО 4.1 – 2 
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12 Підсумок дня   

 


