
Осіння сесія:  

6 листопада – 25 листопада 2017 р. 



Навчально-методичний комплект  

«Дивослово». Інтеграція читання  

і письма в період навчання грамоти 

Цепова Ірина Вікторівна,  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії  

та методики викладання філологічних дисциплін у початковій  

школі ХНПУ ім. Г. С. Сковороди,  учитель початкових класів,  



 

 

 

 

У 2017/2018 навчальному році в 1 класі  

вчителі працюють за оновленими програмами  

для початкової школи з урахуванням змін,  

затверджених Наказом МОН України  

від 05.08.2016 № 948. 

Зміст інтегрованого навчання та інтерактивного  

зошита  відповідає змісту навчальної програми  

з української мови. 

 

 

 

 



Традиційна програма Пілотний проект  

Загальна кількість уроків  

на тиждень — 7  

читання — 4 

письмо — 3  

Загальна кількість уроків  

на тиждень — 7  

читання — 3 

письмо — 2 

Інтегрований курс  

«Я досліджую світ» 

мовно-літературна  

галузь — 2 



Вивчення української 

мови як окремого 

предмета 

Інтегрований курс 

«Я досліджую світ» 

5 годин на тиждень 2 години на тиждень  

 

1) досліджуємо мову 
1) взаємодіємо усно  

2) читаємо  

3) взаємодіємо письмово  

4) досліджуємо медіа  

5) театралізуємо 



 

 

Навчально-методичний комплект містить:   

• інтерактивний навчальний зошит; 

• методичний коментар до кожної сторінки зошита; 

• календарно-тематичний план з переліком конкретних 

очікуваних результатів з дослідження мови, а також  

комплексом наскрізних умінь до теми кожного уроку; 

• дидактичний матеріал для розробки бінарних уроків 

навчання грамоти; 

• презентації до уроків. 

 

 



Навчальний зошит складається із чотирьох   

частин, кожна з яких розрахована на використання: 

• ч. 1 — протягом вересня, жовтня  

(8 тижнів, бінарні уроки 1–28); 

• ч. 2 — протягом листопада, грудня  

(8 тижнів, бінарні уроки 29–56); 

• ч. 3 — протягом січня, лютого, березня  

(10 тижнів, бінарні уроки 57–91); 

• ч. 4 — протягом квітня, травня 

 (8 тижнів, бінарні уроки 92–119). 





Запрошую тебе у велику 

подорож до дивовижного  

світу різноманітних слів, які  

ти навчишся читати і писати,  

розуміти і використовувати  

у спілкуванні з рідними,  

друзями, однокласниками  

та іншими людьми. 



Слова — ніби чарівні цеглинки. І чим більше  

ти їх будеш знати, тим краще побудуєш  

казковий палац свого мовлення. 

    РІДНА МОВА 

Буква до букви —  

І виникло слово. 

Слово до слова —  

Звучить рідна мова. 

            Ігор Січовик 





























































Говоримо українською. 1 клас 



Навчання грамоти.  

Комплект плакатів. 1 клас 



Навчання грамоти.  

Флеш-картки. 1 клас 



Провідний редактор відділу (e-mail): 

Єфімова Інна Вікторівна 

inna.efimova@ranok.com.ua 




