
1клас

Я 
досліджую 
світ

Н. М. Бібік,  
Г. П. Бондарчук

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 _____________________________________

Демоверсія + метоДичний коментар



Золоте курчатко 
В золотій торбинці 
Принесло сьогодні 
Літери дитинці. 
А дитина з літер 
Збудувала слово. 
І звучить, як пісня, 
Українська мова.

	 За	 Г.	 Чубач

Моя краÏна УкраÏна,

Куди б людина не пішла чи 
поїхала, всюди її запитують:
— Звідки ти? Де живеш?
Ти можеш відповісти: 
— Я з України!

4

Хто що робить
Щоб побудувати школу, пошити одяг, 
створити комп’ютерну гру — потрібні 
люди різних професій.
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Підручник інтегрує освітні галузі:

 громадянська та історична освіта

 соціальна та здоров’язбережувальна

 природнича

Чому жовтіє листя
Рослинам для життя потрібні світло, тепло і волога.  восени, коли світла стає  менше, а повітря холоднішає, рослини починають готуватися до зими і скидають листя.

Рослини восени

Золоті метелики з дерева летять,
Крильцями своїми шумно шарудять. 

як шелестить опале листя, як воно пахне? Досліди, на якому  дереві листя  
не змінило  

кольору. 

впало з верхівок жовте листя — Рання зима замете село й місто.
За Н. Карпенко

спостеРігай  За пРиКметами осені
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зміст інших галузей використовується як 
міжпредметна основа для застосування 
набутого учнями досвіду в життєвих 
ситуаціях.

комПетентністний Підхід — ключова 
ознака презентації змісту, процесу і резуль-
татів навчання в підручнику. Це передбачає 
не лише достатній обсяг інформації про 
об’єкт пізнання, його якість (знання конкрет-
них фактів, правил), але й забезпечення 
пізнавальної активності, вияву інтересу, на-
дання переваги знанням, які можна здобути 
самостійно, розвиток умінь діяти, застосову-
вати набутий досвід у нових ситуаціях.

МайструєМо  
з осінніх плодів

1

2

3

4

Які кімнатні рослини є у тебе вдома?  
Чи доглядаєш ти за ними?  
Як часто поливаєш? 

подивіться на рослини, 
що стоять у вашій класній 
кімнаті. вони залишилися 
зеленими. Чому?
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умовні Позначення легко 
запам’ятовуються учнями і чітко 
узгоджуються зі змістом завдання

ресурсний суПровід Підручника:
  електронний додаток (завдання для вибору, 

встановлення відповідностей, пошуку  
зв’язків і залежностей у соціальних  
і природних явищах)

  паперовий додаток (шаблони для 
виготовлення поробок, описи алгоритмів  
їх виконання)

  творчі завдання (виготовлення макета 
пішохідної зебри з опалого листя; складання 
іграшки з частин конструктора лего)

  інструкції проведення дослідів (зроби 
кольоровий лід)

	 Великий	 читає	 малому	

	 Працюємо	 разом

	 Відгадай

Вітаю!	 Я	 —	 твоя	 Книжка.	 Мене	 звати	 «Я	 досліджую	
світ».	 Зі	 мною	 ти	 станеш	 Дослідником	 усього,	 що	 тебе		
оточує.

Своїми	 знаннями	 поділися	 з	 друзями.	 Разом	 ви	 будете	
знати	 більше.

Тож	 до	 роботи!

Умовні позначення

	Спостерігай,	 досліди

	Твоя	 майстерня	

	 Електронний	 додаток

3

Підручник відповідає типовій освітній програмі,  
розробленій під керівництвом о. я. савченко (нуШ-1), у якій:

  чітко окреслено очікувані результати на завершення 1 класу; вони є діагностичними, їх можна виміряти;
 визначено зміст, на якому ці результати можна досягнути;
 пропонований зміст відповідає пізнавальним можливостям дітей;
 надається свобода вчительству у виборі прийомів і технологій навчання.



Коли я мию руКи 
1  Перед їжею

2  Після прогулянки

3  Після гри з тваринами

4  Після їжі

5  Після туалету

6  Після грошей

1

2

3

4

5

6

Розпізнай предмет 
на дотик. Опиши, 
який він, щоб інші 
діти відгадали.

Чи можна так робити?
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Чим я чую

Створюємо оркеСтр

Закрий вуха руками. 
Що ти чуєш? А тепер відкрий вуха. Які звуки з’явились? 

жолуді

квасоля
горох

каштани

металеві  
баночки  

з кришечкою

Нам знадобляться:

Самі мовчать,
А звуки розрізняють.
І нам допомагають
Почути все і всіх!

Чим я пIзнаю свIт 
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СтIй

Сиди

ходи

 НоСи

Андрій  
і Сашко  
ходять  
разом  
до школи. 

Не забувай стежити за своєю поставою. 
Перевіряй себе за малюнками підручника.

потилиця

лопатки

сідниці

литки

п’яти

Розглянь малюнки. Яких  
правил не дотримується  
Сашко? Як поводиться  
Андрій? На кого ти схожий:  
на Андрія чи на Сашка?  
Що ти порадиш Сашкові?

 Вчаться в одному класі.

Разом дивляться мультфільми.

СтIй, сиди, ходи, носи — ПРАВИЛЬНО

ПеРеВіР  
СВою  
ПоСтАВу

ПРАВИЛЬНО!
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орієнтиром для забезПечення 
вимог державного 
стандарту в Підручнику 
слугують об’єкти контролю 
і оЦінювання на заверШення 
ПерШого Циклу навчання

  аналізувати і пояснювати 
причини і наслідки подій, 
вчинків, явищ

  висловлювати 
ставлення до подій, 
вчинків своїх та інших

  брати участь 
у розв’язуванні 
навчальних 
завдань у взаємодії 
з іншими: оцінювати 
вчинки, різні моделі 
поведінки тощо



для навчання 
НЕ ЗАБУВАЙ У ШКОЛІ 

СВОЇХ РЕЧЕЙ
Слон зі школи повернувся, 
Пообідав, відпочив,
Сів за стіл і схаменувся — 
Десь щоденника лишив...
І пенала теж нема —
Авторучка лиш сама.
Бігти довелось назад...
Це, я вам скажу, — не жарт.
Щоб нічого не забути,
До портфеля все складай. 
Тут уважним треба бути, 
Про це завжди пам’ятай!

С. Гарбуз

Що забув слон у школі?  
Допоможи йому знайти  
ці речі.

Із заплющеними  
очима відшукай  
у портфелі пенал.  
Розкажи, що  
в ньому.

?? ?
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  забезпечення діалогічності,  
співтворчості учасників  
навчального процесу,  
їх взаємодії

На прогулянцI
Вибери:

	 —	 не	 візьму	 в	 руки

	 —	 візьму	 для	 гри

	 —	 буду	 роздивлятись

22

Назви імена: хто попереду,  
хто поряд, хто позаду тебе  
в класі. Як ти будеш  
звертатися до вчителя,  
до однокласників, однокласниць? 

Взаємне представлення: хто я такий? 
хто я така? Доповни речення.

ВиготоВлЯЄМо бейДжик
Спробуй написати своє ім’я  
на бейджику. Прикрась свій 
бейджик смайликом.

Підказка:  
будинку 
вулиці
місті
селі 
Україні

Для чого  
тобі  
бейджик?

Мене звати…
Я живу в…
Мій будинок на…
Моя вулиця в…
Місто в…

Мене звати…
Я живу в…
Мій будинок на…
Моя вулиця в…
Село в…

Додаток  1

9

засоби реалізаЦії Програми  
інтегрованого Предмета  
«я досліджую світ»

  доступність і емоційна 
привабливість текстів,  
їх інструментальна 
цінність

  відповідність обсягу і кількості 
практичних завдань та вправ 
пізнавальним можливостям 
учнів, їх посильність і необхідна 
частотність для відпрацювання 
програмових компетентностей



Передбачено включення 
учнів у Практику виконання 
завдань дослідниЦького 
характеру

Коли я мию руКи 
1  Перед їжею
2  Після прогулянки
3  Після гри з тваринами
4  Після їжі
5  Після туалету
6  Після грошей

1

2

3

4

5

6

Розпізнай предмет на дотик. Опиши, який він, щоб інші діти відгадали.

Чи можна так робити?
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МайструєМо  
з осінніх плодів

1

2

3

4

Які кімнатні рослини є у тебе вдома?  
Чи доглядаєш ти за ними?  
Як часто поливаєш? 

подивіться на рослини, 
що стоять у вашій класній 
кімнаті. вони залишилися 
зеленими. Чому?
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Тварини восени
Як тварини готуються  

до зими? 

Котик носика ховає — 

Холоднеча наступає.

	 За	 Н.	 Карпенко

Перевір: 
чи так?
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Якого розміру? Якої форми?

На що схоже? Тренуй свою пам’ять, увагу,  

спостережливість.
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  дослідження-
спостереження  
(Що відбувається?  
які зміни? Причини 
виникнення.) 

  дослідження-розпізнавання  
(Що це? яке воно? обстеження 
за допомогою органів чуття, опис, 
порівняння з іншими предметами, 
явищами; спільне-відмінне, до 
якого цілого воно належить.)

  дослідження-пошук 
(запитування, передбачення, 
встановлення часової 
і логічної послідовності 
явищ, подій; встановлення 
причиново-наслідкових 
зв’язків (чому? яким 
чином? від чого залежить? 
з чим пов’язано?); догадка, 
висновок-узагальнення)



З чого склада ться свIт. 

  Люди,  природа,  речі  —  усе  це  навколишній  світ.
  Природа  буває  жива  і  нежива.
  Нежива  природа  —  Сонце,  Місяць,  Земля,  зорі,  вода, 
каміння,  повітря,  ґрунт.  Жива  природа  —  людина,  тва-
рини,  рослини,  гриби.
  Усе  живе  росте,  дихає,  живиться,  дає  потомство 
і  вмирає.
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  системний виклад 
змісту в нових 
взаємозв’язках 
компонентів

  аналіз складників 
цілого

ознаки застосування 
інтегрованого Підходу 
в структурі Підручника



Жива I нежива природа 

  Отже,  людина  і  тварина  мають  багато  спільно-
го,  але  й  дуже  багато  відмінного.  Людина  вміє 
думати,  розмовляти,  працювати.  Щоб  навчитися 
цього,  вона  повинна  жити  серед  людей.
  Природою  не  можна  назвати  те,  що  зроблено 
руками  людини.  Наприклад,  твій  підручник,  одяг, 
будинок,  автомобіль,  комп’ютер.
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  взаємовідповідність мети  
і результату в координатах 
компетентністного підходу

  пошук-дослідження зв’язків, 
залежностей, причин і явищ 
у навколишньому світі  
на полісенсорній основі



БіБік Надія Михайлівна,   
академік наПн україни, доктор педагогічних наук, 
професор, головний науковий співробітник відділу 
початкової освіти інституту педагогіки наПн україни, 
заслужений діяч науки і техніки україни, кавалер ордена 
княгині ольги ііі ступеня, автор понад ста наукових 
робіт, методичних посібників для підготовки і підвищення 
кваліфікації учителів, автор підручників, член робочої 
групи з розробки державного стандарту початкової 
освіти нової української школи (нуШ), співавтор типової 
освітньої програми нуШ-1, співавтор експериментальних 
посібників для 1 класів нуШ

БоНдарчук Галина Павлівна,   
учитель початкових класів боярської загальноосвітньої 
школи і–ііі ступенів № 5 києво-святошинської рда 
київської області

автори нмк «я досліджую світ. 1 клас»

Навчально-методичний комплект
 Підручник (у 2 частинах)
 Робочий зошит (у 2 частинах)
  Методичний посібник для вчителя  

+ календарно-тематичний план

Інтернет-підтримка
  Електронна версія підручника  

для безкоштовного завантаження
 Додаткова інформація

Методична онлайн-підтримка 
у формі авторських вебінарів

1
класЯ дослІджую свІт

інтегрований курс


