
Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ
 частина 1

Демоверсія підручника
+ методичні поради

Автори НМК «Я досліджую світ». 1 клас: 
ТАГЛІНА 
Ольга Валентинівна — кандидат біологічних 
наук, доцент кафедри генетики і цитології 
Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна; учитель-методист вищої 
категорії; автор численних 
навчально-методичних посібників 
для початкової школи. 

ІВАНОВА
Галина Жанівна — учитель-методист, 
учитель початкових класів 
вищої категорії Харківського приватного 
навчально-виховного комплексу 
«Авторська школа Бойка» Харківської області, 
автор численних навчально-методичних 
посібників для початкової школи. 
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• Підручник «Я досліджую світ». 1 клас. У 2-х частинах
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• Календарно-тематичний план 
• Розробки уроків + методичні рекомендації до кожної 

сторінки навчального зошита
• Проекти та дослідницькі завдання
• Презентації до уроків
• Збірник ігор для проведення уроків
• Наочні матеріали для копіювання та друку

НМК складено 
за «Типовою освітньою програмою початкової освіти. 

1-2 класи», розробленою творчою групою на чолі 
з Р. Б. Шияном.

О. В. Тагліна 
Г. Ж. Іванова

Усі вчителі, які розпочнуть новий навчальний рік із підручниками видаництва 
«Ранок» для 1 класів НУШ, БЕЗКОШТОВНО отримають методичні  посібники 
до обраних підручників. 
     Для цього з 16.05.2018 до 08.06.2018 заповніть реєстраційну форму 
«Замовлення методичних посібників до підручників для 1 класів НУШ» 
на сайті interactive.ranok.com.ua або зверніться до представника у Вашому 
регіоні ______________________________________________  
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*При написанні підручника були використані ідеї кращих світових моделей навчання!

Учитель читає текст та обговорює 
його зміст із дітьми, знайомить 
із Дивосвітом, який увесь час 
навчається та дивується, тому що 
у світі навколо так багато цікавого.

АДАПТИВНА ТЕМА
Навчання починається з адаптивної 
теми. Вона дозволяє створити 
умови для адаптування дитини до 
шкільного життя та забезпечити 
освоєння основних норм і правил 
поведінки та взаємодії у школі.

Умовні позначення:
• легко запам’ятовуються учнями
• чітко узгоджуються зі змістом завдання
• заощаджують пошук потрібної інформації



РЕФЛЕКСИВНІ 
СТОРІНКИ
Робота за ними йде після опрацю-
вання теми у класі (ігор, обгово-
рення, моделювання ситуацій). 

МОТИВУЮЧІ 
СТОРІНКИ
Обговорення змісту сторінок 
може бути початком уроку. 

Вчитель спостерігає за дітьми, 
за тим, як вони вітаються 

вранці, перед початком 
занять, у ранковому колі.

КЛЮЧОВІ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ
Підручник надає можливість почати 
формування ключових компетент-
ностей. Наприклад, навчити першо-
класників  важливому комунікатив-
ному вмінню сперечатися, 
а не сваритися.

+ ВІДЕОМАТЕРІАЛИ



Запропонуйте дітям розглянути малюнки.
Після обговорення уточніть значення 

слів пішохід та пасажир.
За тлумачним словником:
Пішохі́д (також пі́ший або (рідко) 

пішохо́дець) — людина, яка не кори-
стується транспортним засобом і не 
виконує на дорозі будь-яку роботу. До 
пішоходів прирівнюються також особи, 
які рухаються в інвалідних візках без 
двигуна, ведуть велосипед, мопед, мото-
цикл, везуть санки, візок, дитячий чи 
інвалідний візок.

Пасажир — людина, яка користується 
транспортним засобом і знаходиться 
в ньому, але не причетна до керування ним.

За допомогою очей діти у парі 
визначають, хто на чому приїхав 
до школи.

Після обговорення запитайте 
дітей, кого з них можна вважати 
пасажирами.

Богдан приїхав на велосипеді, 
він не пасажир.

Прочитайте вірш від Диво-
світа про дорожні знаки.

Запитайте для обговорення:
• Навіщо люди придумали 

дорожні знаки?
• Які знаки відомі дітям?

Пограйте із учнями в гру «Якщо…. то…». У цій грі 
застосовуйте знаки «Хор» та знак «Піднятої руки».

Якщо люди йдуть пішки, то вони … (пішоходи). 
Якщо люди їдуть у транспорті, то вони … 

(пасажири). 
Якщо люди сидять за кермом, то вони … 

(водії). 
Якщо люди їдуть на велосипеді, то вони… 

(велосипедисти).

Запитайте дітей, хто з них був вранці пішохо-
дом, а хто пасажиром.



Гра «Безпечна дорога»
Запропонуйте дітям розглянути малюнок — поле для гри.

Запитайте учнів, що зображено на малюнку.
(Малюнок відображає частину населеного пункту (міста чи села). На ньому 

є і дорога, і будинки, і дерева)
Пограйте із дітьми в гру «Я назву, ти покажи».
Ви називаєте об’єкти на малюнку, діти показують їх у підручнику: ставлять 

на них пальчик. Одночасно можна показувати ці об’єкти у презентації. На-
звіть: вулиця, світлофор, тротуар, перехрестя, проїзна частина, дорожній 
знак, перехід «зебра».

Гра «Я бачу 5 предметів». Знайдіть та назвіть 5 предметів, що зображено на 
малюнку. Під час перевірки завдання учень називає предмети, інші показують 
та лічать.

Гра «Підзорна труба». Розглядаємо через підзорну трубу світлофори. 
Лічимо їх, називаємо кольори, виконуємо разом із дітьми рухи:

Світлофор вогнем палає, (пальці рук стискаються у кулачки)
Він малят застерігає: (знак застереження вказівним пальцем)
Ось біжать автомобілі — (повільний біг на місці)
Чорні, сині, жовті, білі.
Мчать тролейбуси, таксі… (прискорений біг на місці)
В русі небезпечні всі.
Як червоне сяйво сяє —
Швидше зупинись, не йди, (зупинка)
Як не хочеш ти біди.
Загориться жовте світло,
Ніби сонечко розквітло, (підняти руки вгору)
Значить скоро можна йти, (ходьба на місці)
Перехрестя перейти.
А зелене як засяє,
Нас одразу привітає: (вітальні рухи руками)
Вільний шлях, малята, 
Йдіть і здоровими ростіть! (сісти за парти)



1. Запропонуйте дітям розглянути малюнок Петрика. Прочитайте 
назву малюнка.

2. Запитання для обговорення:
• Кого намалював Петрик на плакаті?
• Кого або що ще залишилось намалювати Петрику?
• Де хлопчик намалює свій велосипед, а де — песика? Доведіть 

свою думку.
• Хто зробив повітряного змія, м’яча?



Слова підібрано за останнім 
звуком:

хмарка — автобус
слон — ножиці

індик — комп’ютер
рись — стілець

Запропонуйте дітям розглянути 
малюнки.

Розкажіть, що Ганнуся та 
Ромчик грали в лото.

Попросіть дітей обговорити 
в парі:
• Хто з дітей обрав предмети, 

що створила людина?
• Що зображено на картках 

Ромчика?

Прочитайте слова Дивосвіта.
Запитання для обговорення:
• Як називається світ навколо?
• На які дві частини люди 

поділили навколишній світ?
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