Тиждень 1. Я — школяр

Вправи, які допомагають познайомитися
Вправа 1. Запропонуйте дітям сісти в коло і по черзі назвати своє ім’я та, за бажанням, розказати
коротко про себе: «Я — Оксанка. Я дуже люблю шоколад», «Я – Іринка. Я з нетерпінням чекала,
коли прийду до школи», «Я — Дмитро. Мені дуже подобається робити машинки з лего» і т.д.
Спонукайте дітей до спілкування, але не тисніть на них.

Вправа 2. Покажіть дітям гарно оформлену коробку, яку Ви підготували заздалегідь і в яку
поскладали бейджики для кожної дитини з написом «Школяр Дмитрик», «Школярка Оксанка…» .
Попросіть дітей допомогти роздати персональні бейджики. Запитайте, що означають слова
«школяр/школярка», записані на них. Привітайте учнів з тим, що вони від сьогодні школярі.
Вправа 3. Підготуйте заздалегідь картки, на яких напишіть імена всіх учнів класу (одна картка – одне
ім’я; імена, що повторюються, пишіть лише 1 раз). Попросіть дітей погрупуватися згідно написів.
Проведіть бесіду математичного змісту:
— Подивіться, діток з яким іменем в нашому класі найбільше?
— А яке ім’я в нашому класі має тільки одна дитина?
— Полічіть, скільки в нашому класі …
Вправа 4. Роздайте кожній дитині аркуш паперу і попросіть намалювати на ньому будь-яку
інформацію про себе. Важливо, щоб дитина підписала свою роботу (якщо дитина не вміє писати, то
допоможіть їй або попросіть здрукувати власне ім’я, наприклад, з бейджа, який носить учень
впродовж перших днів навчання у школі). Проведіть презентацію дитячих робіт.
Вправа 5. Складіть про кожну дитину речення, описового характеру, і запропонуйте учням відгадати
про кого ви говорите. Наприклад: «Ця дівчинка завжди приходить до класу з посмішкою. Вона має дві
косички. Задає дуже багато питань», «А цей хлопчик вже має багато друзів і навчає їх запускати
бейблейди» і т. п.
Вправа 6. Запропонуйте намалювати автопортрет на відповідній сторінці робочого зошита, а також
надрукувати власне ім’я під ним. Обов’язково зверніть увагу дітей, що кожний з них вже вміє писати
своє ім’я, але якщо ще не впевнений, у якому порядку потрібно писати букви, то можна скопіювати
потрібне слово із персонального бейджа.
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