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Пливемо на кораблі
До незнаної землі!
Разом будемо навчатись,
Забавлятись і  сміятись.
Ми веселий дружний клас  —
Буде все гаразд у  нас! ЗОРЯна

Саш
КО

МишКООлЯ

МаРІйКа

ЮлЯ

ЄВГЕн

ТаРаС

БОГДан

ОлЕСЯ

ВаСиль

Знайомство. Мої однокласники й  однокласниці Знайомство. Мої однокласники й  однокласниці



Я — Дивосвіт
• мандрівник
• помічник
• охочий   

ставити  
запитання
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 Попрацюйте в  парі. Познайомтеся один з  одним.

Привiт!
Мене звуть 

Богдан. а як 
тебе звуть?

Привiт!
Мене звати Оксанка.

Приємно  
познайомитися.

 Обговоріть такі ситуації:

• Що відбувається на уроці, коли учні починають 
говорити без дозволу вчителя  — усі разом, наперебій?

• людина намагалася щось сказати, але її не почули. 
Що вона при цьому відчуває? Оберіть зображення 
обличчя, яке передає почуття цієї людини.

Якщо в класі шум і гам,
неможливо вчитись там.
Коли хочеш щось спитати
або щось розповісти,
Треба руку підвести.

 Зроби власну 
візитну картку.

Роби так:

• Визнач, як ти хочеш, щоб до тебе 
зверталися в  школі.

• напиши (обведи) на картці своє ім’я.

• Прикрась свою візитку.

 Довідайся, що означає твоє ім’я.
Поясніть, як має вчинити учень (учениця), якщо хоче 

щось сказати на уроці.

Я  вчуся знайомитися Я  вчуся знайомитися
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ШКОЛА

Катруся

Богдан

О
кс

ан
к

а
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 Розглянь малюнки знаків.

• назві номер малюнка, на якому зображено знак 
«Правило піднятої руки».

• Поміркуй, що означає інший знак.

 Зіграй у  гру «Один чи хором?». 
Відповідай або сам, або хором.

 Навіщо я  ходжу до школи?
Оксанка, Богдан і  Катруся по-різному відповіли на це 

запитання.

Я  хочу  
навчитися  

писати.

Я  хочу дізнатися 
про різних тварин.

У  мене в  школі 
багато друзів.

• Із чиєю відповіддю ви згодні?  
Поясніть чому.

 Розглянь зображення школи, яка була у давнину.

навіщо ходити до школи навіщо ходити до школи



ШКОЛА
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 Попрацюйте в  парі. Розгляньте зображення.
Першокласники вирішили більше дізнатися про свою 

школу. Вони збираються на екскурсію.

• Скільки зображено дівчаток? а  хлопчиків?

• Скільки всього дітей зображено?

• Як стали діти  — ланцюжком чи парами?

 Здійсніть екскурсію школою та дізнайтеся:

• які приміщення є  в  школі,

• де розташована ваша класна кімната,

• чого можна навчитись у  вашій школі,

• як діяти, якщо ти загубився (загубилась) у  школі.

 Зіграй у  гру «Упізнай і  покажи».

Екскурсія школою Екскурсія школою



К атрус я
О кса н ка
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 Зіграй у  гру «Упізнай і  покажи».

 Обговоріть у  парі, з ким потрібно вітатися в  школі.
Першокласниці Катруся й Оксанка по-різному відповіли 

на це запитання.

• Із чиєю відповіддю ви згодні? Поясніть чому.

Я  вітаюся тільки 
з  однокласниками 
і  нашим учителем.

Я  вітаюся  
з  тими людьми, 

з  ким часто 
зустрічаюсь.

Привіт!

Доброго 
ранку!

Добрий 
день!

 Зіграйте у  гру «Карлсон, Попелюшка 
та Олов’яний солдатик».

Привіт, 
Малий!

Мені подобається, коли зі мною  
вітаються. Я  й  сам люблю вітатися. У  словах 
вітання я  зичу людині добра та здоров’я. Це 

дуже приємно! а  як вважаєш ти? 

Доброго ранку, улюблена школо!
Доброго дня всім, хто з  нами, навколо!
Здрастуйте, всі, хто нас вчить і  кохає,

Хто нас на добрі діла надихає.

Я вчуся вітатися Я вчуся вітатися
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 Розгляньте малюнки. Що на них зображено?

Багатьом першокласникам сподобався знак 1. а  який 
до вподоби вам? Поясніть свій вибір.

назвіть предмети, у  яких немає пари.

 Розгляньте ці знаки. Ними позначають завдання,  
які потрібно виконувати в  парі.

 Послухай розповідь Богдана.

Привіт! Мене звати Богдан. Мені подобається працю-
вати в  парі з  Оксанкою. Ми допомагаємо одне одному, 
тому виконуємо завдання швидко. Мені приємно, коли 
наприкінці Оксанка завжди каже: «Дякую, Богдане, за 
спільну роботу». Я  теж обов’язково дякую їй.

Домовмося.
Чому ти так вважаєш? Це можна довести?
Дякую за спільну роботу.

 Прочитай або послухай.

Ти зі мною 
згодна?

Так, я з тобою 
погоджуюся.

Я вчуся працювати в парі Я вчуся працювати в парі
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Улітку я  багато подорожував.  
Звичайно, це були диво-подорожі 

й  диво-зустрічі. Усе побачене 
я  фотографував або замальовував. 

на  згадку про свої враження  
я  зробив стрічку часу.

ЧЕРВЕнь лиПЕнь СЕРПЕнь ВЕРЕСЕнь

 Розглянь стрічку й  розкажи:

• Де я  був у  червні?

• З ким я  зустрівся в  липні?

• Що я  побачив у  серпні?

• Що відбулося 1 вересня?

 Зіграйте в  гру «Що спочатку, що потім».

? ?

?
?

?

?
??

лінія часу лінія часу
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 Послухай.
У шкільному дні є  час для навчання і  для відпочинку. 

Час для навчання називають уроком, час для 
відпочинку  — перервою. Про початок уроку або перерви 
сповіщає зазвичай дзвоник.

 Обговоріть і  дайте відповіді на запитання.
Першокласники Петрик і  Зоряна накреслили лінію 

часу шкільного дня. Уроки вони позначили синім 
кольором, а  перерви  — зеленим.

• Хто з  дітей хоче, щоб уроки були довгі, а  перерви 
короткі?

• Що можна робити на перерві?

УРОК ПЕРЕРВа УРОК

Мій шкільний час Мій шкільний час
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 Обговоріть, чому люди так кажуть: «Хто вміє  
відпочивати, той уміє і  працювати».

 Після читання, писання або роботи за комп’ютером  
очам потрібен відпочинок. Навчіться 
виконувати вправи для очей.

 Послухай розповідь Оксанки.

Привіт! Мене звуть Оксанка. 
на шкільних перервах я  люблю 
різні ігри. Граю в  них сама або 
з  друзями. Моя улюблена 
гра  — «класики».

Мені дуже не подобається, 
коли під час перерви діти 
б’ються, штовхаються, гала-
сують.

 Зіграй у  гру «І  я  також».

люди, які щоденно мають  
багато справ і  хочуть усе встигати,  

зазвичай складають розпорядок дня.
Склади власний розпорядок дня. Дотримуйся 

його  — і  ти встигнеш і  повчитися,  
і  пограти, і  погуляти.

РанОК

ДЕнь

ВЕЧІР

Я вчуся відпочивати Я складаю розпорядок дня



К а т р у с я

Богдан

Оксанка

Петрик
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 Розгляньте малюнки.

Обговоріть побачене:

• на якому малюнку (на яких малюнках) діти 
є  пішоходами? а  пасажирами? Поясніть чому.

 Пройди по лініях і  дізнайся, хто на чому приїхав  
до школи.

 Зіграй у  гру «Безпечна дорога».

Розповість дорожній знак,
Що робити нам і  як.
на дорозі з  ним безпечно,
Все, що каже він, доречно!

Моя безпечна дорога до школи Моя безпечна дорога до школи
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 Обговоріть запитання і  виконайте завдання.

• Чи МОЖна ВІДПОВІДаТи на УРОЦІ нЕ СлОВаМи, 
а  ЗнаКаМи?
Придумайте знаки відповідей «так» і  «ні». намалюйте 

або покажіть їх.

 Зіграйте у  гру «Так чи ні».

Так

ні

Так

ні

+

–

 Зіграй у  гру «Так – не так», користуючись знаками.

 Послухай або прочитай.
Уважний учень (уважна учениця) каже і  робить так:

• Я  дивлюся на співрозмовника (співрозмовницю).

• Я  слухаю слова співрозмовника (співрозмовниці).

• Я  замислююсь над почутим.

• Я  чекаю, поки співрозмовник (співрозмовниця) 
закінчить говорити.

• Я  реагую на почуте знаками «Так, я  згодний (згодна)» 
або «ні, я  не згодний (не згодна)».

 Зіграй у  гру «Докажи слівце».

Мозок … Очі … 

Вуха … Рот … 

Я … Руки ….

Я вчуся бути уважним (уважною) Я вчуся бути уважним (уважною)
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 Розгляньте малюнок.

Обговоріть побачене:

• Коли відбуваються події  — на уроці, на перерві 
чи після уроків? Із  чого це видно?

• Чи дотримуються учні правил поведінки в класі?

• Які саме правила вони порушують?

• Чи є  на малюнку діти, яким сумно?

• Як би ви почувалися в  такому класі?

Допоможи  
мені знайти 

черепаху.

Мій клас. Правила мого класу
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 Розгляньте малюнки.

Обговоріть побачене:

• на яких малюнках діти поважливо ставляться одне 
до одного?

• на якому малюнку дівчинка налякана? Поясніть, чому 
ви так вважаєте.
Поміркуйте, як можна помирити дітей.

 Послухай розповідь Петрика.
Привіт! Мене звуть Петрик. 

Я  дуже не люблю, коли одно-
класники б’ються або дражнять-
ся. Також мені не подобається, 
коли без дозволу беруть мої речі. 
У  таких випадках я  говорю: 
«Мені це неприємно» або «Стоп!».

• а як ти дієш у схожих ситуа-
ціях.

Стоп!  
Мені це  

неприємно.

 Розгляньте малюнок.

• Обговоріть, як помирилися діти.

 Якщо хочеш, вивчи ось таку мирилку:
Дай скоріш мізинчик свій,
Зачепи його за мій.
Мізин-мізин-мізинéць,
Помирив нас, молодець. 

Цей чудовий килимок  —
Він до дружби певний крок.

Я вчуся товаришувати Я вчуся товаришувати



К атруся Богдан
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• Оцініть роботу Оксанки. Чи все вона зробила 
правильно?

• Із чиєю оцінкою роботи Оксанки ви погоджуєтеся?

 Розгляньте дві аплікації  —  
зразок і  роботу першокласниці Оксанки.

ЗРаЗОК Оксанка

Охайність Правильність Охайність Правильність

 Розгляньте малюнки.

Обговоріть побачене.

• на якому малюнку хлопчики сперечаються, а  на якому 
сваряться? Доведіть свою думку.

 Послухайте історію «У  кого соку більше?».

 Послухай або прочитай.
Коли люди мають різні думки, вони можуть 

сперечатися. Це нормально. Погано, якщо суперечка 
переходить у  сварку. Тому, сперечаючись, не забувай про 
ввічливість. Поважай думку іншої людини, не ображай її. 
Говори спокійно і  шукай докази.

Я вчуся оцінювати роботу Я вчуся сперечатися, а  не сваритися



Оксанка

К атруся

Богдан

М арій ка Тар асик
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 Зіграй у  гру «Впізнай та назви».

 Послухай розповідь Оксанки.
Бувають випадки, коли я  не знаю, 

що робити, або не розумію ситуацію. 
Тоді я  запитую в  учителя. Якщо таке 
трапляється на уроці, я  користуюся 
знаком «Питання».

 Розгляньте малюнки.

Марійка і  Тарасик шукали на картках 
предмет із ознакою «продовгастий».

Обговоріть побачене:

• З ким ви погоджуєтеся.

 Чи можна припускатися помилок, коли вчишся?
Першокласники Богдан і  Катруся по-різному відповіли 

на це запитання.

Інколи я  помиляюсь.  
Тоді відразу замислююсь: як можна  

виправити цю помилку? Якщо я  когось 
образив  — вибачаюсь. Якщо з  першого 

разу в  мене щось не вийшло  —  
пробую вдруге…

а ще я  знаю приклади, коли через 
помилку люди робили велике  

відкриття. Тож бувають  
і  диво-помилки!

• З ким із дітей ви згодні? Чому?

не можна.  
Помилка — це погано. 

Я  їх боюсь.

Можна. Я  іноді 
помиляюся. 

Помилки можна 
виправити.

Я  вчуся запитувати Я помиляюся, адже я  вчуся
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	Зіграй у  гру «Запитай, вгадай, назви».

	Послухай історію «Паперовий літачок».

Спробую
ще раз.

Ха — ха  — ха. 
не  летить.

Щось пішло 
не  так?

Що  можна порадити дітям?

 Пограйте у  «Танграм».

Робіть так:

• Розріжте паперовий квадрат 
на  7 частин, як показано на 
малюнку.

• Складіть на аркуші зображені літачки.

• наклейте деталі 
літачків на аркуш.

Як ставитися до помилок? Як ставитися до помилок?
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МаРУшКа
МІнКа

 Назвіть імена баби, дочки, собачки та мишки.

• Складіть із чотирьох паличок перші букви імен героїв.

• Чи всі букви вдалося скласти?

СІРОМанКа
ХВІнКа

	Розгляньте малюнки.

• Знайдіть на малюнках відмінності. Скільки їх?

Мені подобаються такі  
диво-завдання. Мої друзі Оксанка 
і  Богдан називають їх завданнями 
з  «пастками». на перший погляд  

вони прості, а  насправді виконати  
їх неможливо.

Діти навіть знак для них придумали! 
Як зрозуміють, що завдання 

з  «пасткою», відразу показують  
ось такий знак:

Я вчуся уважно виконувати завдання «Пастки»
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 Послухай або прочитай думки, 
які тобі допомагатимуть.

Я впораюсь! Я  навчуся! Я  зможу! Я  не боятимусь! Усе 
буде добре.

Мене образили.

Я не впорався. Я боюся.

Я не вмію.

Менi погано.

Я нещасливий.

Коли я знову стану щасливим? 
Хто менi допоможе?

 Послухай історію «Памсі сумує».

Я зможу! 

Я 
гарний! Я 

сміливий! 

Мені цікаво. Я впевнений.
Я спокійний.

Я 
впораюся! 

Думки, які мені допомагають Думки, які мені допомагають



40 Я  — школЯрка. Я  — школЯрЯ  — школЯрка. Я  — школЯр 41

 Послухай або прочитай.
ПРаВила РОБОТи В  ГРУПІ

• Розподіляємо завдання.

• Залучаємо до роботи всіх.

• Спілкуємось напівголосно.

• Говоримо по черзі, не переби-
ваючи одне одного.

• Уважно слухаємо кожного.

 Обговоріть ситуацію.
Діти зібралися будувати велику іграшкову фортецю. 

Вирішили, що працюватимуть по черзі. але ніяк не 
домовляться, хто буде першим. Усі хочуть!

Діти не можуть домовитися. Кожен хоче бути першим.

• Порадьте, що робити в  такому випадку?

 Розгляньте малюнок.

Обговоріть побачене:

• Як працюють пожежники  — гуртом чи поодинці?

• Чому з  вогнем бореться зазвичай ціла пожежна 
команда?

Важку або складну роботу люди зазвичай 
виконують гуртом. Спочатку вони домовляються, 

розподіляють роботу, а  потім виконують її.
У школі також складні завдання краще 

виконувати в  групі. Щоб успішно працювати 
разом, потрібно вчитись домовлятися.

Я  вчуся працювати разом Я  вчуся домовлятися
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 У  вашому класі новенький (новенька). Скориставшись 
малюнками, познайомтеся з  ним (нею). Розкажіть 
про школу, клас і  правила поведінки в  класі.

Привiт!

Привiт! Я зможу! 

Які із  цих  
правил вам  

вже вдається  
виконувати?

Що я  можу? Що я  знаю? Що я  можу? Що я  знаю?
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	Розглянь малюнок Петрика.

Мій світ навколо

• Де, по-твоєму, хлопчик намалює  
свій велосипед, а  де  — песика? Поясни свою думку.

 Розгляньте малюнок.
Ганнуся і  Ромчик грали в  лото.
Обговоріть:

• Хто з  дітей обрав предмети, створені людиною?

• Що зображено на картках Ромчика? назвіть одним 
словом.

навколишній світ
природа
рукотворний світ

навколишній світ  —  
це все, що нас оточує.

люди умовно поділили його  
на дві великі частини  — природа 

і  рукотворний світ. До  рукотворного 
світу належать усі предмети,  

створені людиною.

	Створи плакат «Мій світ навколо».

Дивосвіт навколо мене Дивосвіт навколо мене
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 Назви́ номери малюнків із зображенням 
природи (природних об’єктів).

 Зіграйте в  гру «Четвертий зайвий». 

 Діти мали знайти на малюнку живе і  позначити його 
буквою Ж. Чи правильно вони виконали завдання?

Природу поділяють  
на живу і  неживу.

До живої природи належать люди, 
тварини й  рослини. Живе 

народжується, живиться, дихає, 
росте, розмножується і  вмирає.

Я вивчаю живу і  неживу природу Я вивчаю живу і  неживу природу
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 Зіграй у  гру «І  я  також».  Розглянь зображення. Хто не  зростатиме? 
Поясни свій вибір.

літає Скаче Плаває Стрибає Повзає

 Зіграйте 
в  гру  
«Хто як 
рухається?».

дихати

зростати

рухатися

навчатисяЯ
 М

О
Ж

У
Я вчуся розпізнавати живе Я вчуся розпізнавати живе
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Запрошую тебе до  експедиції. 
Разом шукатимемо осінні дива! 
Підготуйся до експедиції:

• Одягнися і  взуйся за погодою.

• Візьми в  дорогу допитливість 
і  спостережливість!

 Розгляньте малюнок.

• назвіть зображені предмети. Розкажіть, для чого 
кожний з  них потрібен в  експедиції.

 Розгляньте малюнок.

Обговоріть:

• Що зацікавило Катрусю? 
а  Дмитрика?

• листя яких дерев 
у  Катрусиному букеті?

• Що можна зібрати під 
час експедиції?

 Підготуйся розповісти про те, що тебе зацікавило або здивувало під час експедиції.

Моя перша експедиція у  природу Моя перша експедиція у  природу
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 Виконайте завдання.
1. Розкажіть одне одному, що вас здивувало під час 

експедиції.
2. Розгляньте малюнок.

• Скільки комах на малюнку? назвіть кожну з  них.

• Як комахи готуються до зимівлі?

• Знайдіть листок без пари. З  якого він дерева?

 Знайдіть зайвий малюнок. Назвіть предмет,  
зображений на ньому.

Клен Дуб Береза Тополя липа

 Полічіть ластівок  у  пташиній зграї.

• Поясніть, чому восени ластівки відлітають у  вирій.

 Назвіть номер рядка, де є  така послідовність:  

 

Осінні дива навколо мене Осінні дива навколо мене
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Хмари
Сірі хмари, як слони,
Караванами йдуть,
аж до Індії вони
Дощ в  своїх мішках несуть.

Петро Коваль

• Що здивувало автора вірша?

 Розгляньте картину української художниці 
Марії Приймаченко «Їде осінь на коні». 
Поділіться враженнями від побаченого.

 Розглянь аплікації.

• З якого матеріалу зроблено аплікації?

• Які інструменти потрібні для їх виготовлення?

 Підготуй листя для створення аплікації.
Роби так:

 Виготов аплікацію з  осіннього листя 
за  зразком або власним задумом.

Осінні дива у  віршах, картинах, піснях Осінні дива у  віршах, картинах, піснях
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 Зіграй зі мною в  гру «І  я  також».

 Зіграй у  гру «Впізнай і  назви».

 Виконайте завдання:

1. Заплющте очі. Розкажіть одне одному, чи бачите ви 
світло.

2. Розгляньте обличчя свого партнера (партнерки). 
Визначте колір його (її) очей. Чи одного кольору 
ваші очі?

очі, світло, колір, 
форма, розмір

	Зіграйте в гру «П’ятий зайвий».

Восени я:

• побачив павутиння, що літало;

• почув шурхіт листя під ногами;

• торкнувся (торкнулася) шорсткої кори 
дуба;

• відчув пахощі айстр і  хризантем;

• посмакував гарбузовою кашею.
Пізнавати навколишній світ мені 

допомагають вірні помічники: очі, 
вуха, ніс, язик та шкіра.

Мої помічники в  навчанні. Я  вчуся дивитися і  бачити Мої помічники в  навчанні. Я  вчуся дивитися і  бачити



К. Ф. Р.
1 2 3

58 Я  пізнаю ДиВоСВіТЯ  пізнаю ДиВоСВіТ 59

 Яринка дізналася колір очей своїх рідних  
і  склала ось таку таблицю:

Мама 

Тато 
Сестра  
Марічка 

Визначте за таблицею:

• Якого кольору очі в  Яринчиної мами?

• У кого в  сім’ї блакитні очі? а  в  кого карі?

	Розгляньте схеми, складені дітьми.

Обговоріть:

• Про що розповідають ці схеми?

• Яка зі схем здається вам кращою? Поясніть чому.

 Зіграй у  гру «Знайди й  назви».

 Розгляньте малюнки.

Визначте, на якому малюнку діти здивовані, налякані, радісні.

поруч з

під

на

знизу вгору

зверху вниз

між

ліворуч

праворуч

За допомогою очей ми визначаємо 
розташування й  напрямок руху 
предметів, бачимо зовнішність 

і  настрій людей.

Я вчуся дивитися і  бачити Я вчуся дивитися і  бачити
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 Назви́ зображені предмети. Поясни, для чого  
їх придумали.

 Послухай розповіді дітей.

Привіт! наші очі стали гірше бачити. 
Тому лікар порадив нам носити окуляри. 

За допомогою окулярів і  спеціальних 
вправ можна поліпшити зір.

нам не подобається, що через окуляри 
нас іноді дражнять.

Привіт! Мене звуть ніка. 
Я  звичайна дівчинка, тільки 
незряча. Букви не бачу, але 

вчуся читати пальцями.  
Місця предметів у  кімнаті 

я  запам’ятовую. Тому важливо, 
щоб навколо мене був порядок.

2

3

1

5

4

6

Я вчуся дивитися і  відчувати Я вчуся дивитися і  відчувати


