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СВІТ ЗАХОПЛЕНЬ

ТИЖДЕНЬ 17

1. Чим захоплюються діти, 
зображені на малюнку? 

2. Розкажи про свої захоплення. 
Які емоції ти переживаєш,  
коли робиш улюблену справу?

Які справи дарують мені радість?

1. Дізнайся, про які захоплення написали діти у своєму 
листі.

Привіт, друзі! Ми – учні 1-го класу школи 

№4 м. Золочева.

У нашому класі 7  та 10 . 

Ми любимо конструювати з , 

малювати , бавитися 

та
 
грати на .

Напишіть, що подобається робити вам.

Чекаємо на ваш .

svitdovkola.org/1/17

https://svitdovkola.org/1/17?ref=ik125-p1
https://svitdovkola.org/1/17?ref=ik125-p1
https://svitdovkola.org/1/17/Tyzhden-17-coverpic.pps?ref=ik124-p1
https://svitdovkola.org/1/17/Tyzhden-17-besida-za-kartynou.pdf?ref=ik124-p1
https://svitdovkola.org/1/17/Tyzhden-17-diff-activities.pdf?ref=ik124-p1
https://svitdovkola.org/1/13/Tyzhden-13-multfilm-zapytannia.pdf?ref=ik1199-p3
https://svitdovkola.org/1/17/Tyzhden-17-hmara.pdf?ref=ik125-p1
https://svitdovkola.org/1/17/Tyzhden-17-method_comment_hmara.pdf?ref=ik125-p1
https://svitdovkola.org/https://learningapps.org/watch?app=6241355&ref=ik125-p1
https://svitdovkola.org/https://learningapps.org/watch?app=6239186&ref=ik125-p1
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Чи завжди захоплення  
нам на користь?

ь ЛЯЛ Ь КА

1. Богдан колекціонує моделі автомобілів. 
Усі кишенькові гроші, які дають йому батьки, 
хлопчик витрачає на придбання автівок.  
У нього вже є 10 моделей. У його друга Олега — 8. 
Скільки автомобілів потрібно купити Олегові,  
щоб їх у нього стало не менше, ніж у Богдана? 

2. Як можна згрупувати Богданові моделі? Запропонуй 
кілька способів. 

3. Оленка захоплюється 
квілінгом. Чи зможе вона 
купити набір для квілінгу 
за 9 гривень, якщо має 
такі купюри та монети?

4. Розглянь малюнки і розкажи про захоплення подруг.

5. Михайликові дуже подобається 
грати на смартфоні. 
Він почав гру о 10-й годині, 
а закінчив о 12-й.  

6. Розкажи, чим корисні захоплення, згадані 
у завданнях 1–5. Поміркуй, яку шкоду може 
заподіяти людині кожне з них.

Скільки часу грався Михайлик?

7. Згадайте, хто з ваших знайомих має захоплення, 
які йому шкодять. Складіть поради для них.

svitdovkola.org/1/17

https://svitdovkola.org/1/17?ref=ik127-p1
https://svitdovkola.org/1/17?ref=ik127-p1
https://svitdovkola.org/1/17/Tyzhden-17-method_comment_kartina.pdf?ref=ik127-p1
https://svitdovkola.org/1/17/Nino-Chakvetadze.jpg?ref=ik127-p1
https://svitdovkola.org/1/17/Tyzhden-17-multfilm-zapytannia.pdf?ref=ik127-p1
https://svitdovkola.org/1/17/Krotik-i-farby.mp4?ref=ik127-p1
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Як знайти для себе 
нове захоплення?

1. Розкажи про свої захоплення. Щоб знайти нове 
захоплення, варто спробувати багато різних занять.

 ☼ Напиши будь-яке слово молоком на аркуші 
паперу. 

 ☼ Почекай 5 хвилин, щоб молоко висохло. 

 ☼ Обміняйтеся аркушами з однокласником 
чи однокласницею. Спробуй прочитати, 
що на ньому написано. Чи вдалося тобі 
це зробити? Чому? 

 ☼ Нагрій аркуш праскою. Що відбулося?

2. Випробуй себе у ролі дослідника і проведи дослід 
“Тайнопис”.

 ☼ Намалюй на папері фігурку 
акробата з піднятими вище голови 
руками, розфарбуй ї ї та виріж. 

 ☼ Підготуй турнік для акробата,  
з’єднавши разом три трубочки.

 ☼ Приклей долоні паперового 
акробата до турніка скотчем.

3. Виготов іграшку “Акробат” і побався нею.

4. Іринка любить малювати, а Ігор — грати на скрипці. 
Друзі вирішили поєднати свої захоплення 
і намалювати музику. Спробуй і ти. Слухаючи 
мелодію, візьми крейду чи вуглинку і “потанцюй” 
нею по аркушу, намагаючись уловити ритм музики.  

Поглянь на зображення. Чи, бува, не сховалися в них 
контури істот чи предметів? Доповни і розфарбуй їх.

svitdovkola.org/1/17

https://svitdovkola.org/1/17?ref=ik129-p1
https://svitdovkola.org/1/17?ref=ik129-p1
https://svitdovkola.org/https://learningapps.org/watch?app=6240519&ref=ik128-p1
https://svitdovkola.org/https://jmil.com.ua/2018-1/workshop?ref=ik129-p1
https://svitdovkola.org/https://jmil.com.ua/2015-5/workshop?ref=ik129-p1
https://svitdovkola.org/1/17/Vesele-mysheniatko.mp4?ref=ik129-p1
https://svitdovkola.org/1/17/idei-geometr-vizerunkiv.mp4?ref=ik129-p1
https://svitdovkola.org/1/17/Lantsug-reaksia.mp4?ref=ik129-p1
https://svitdovkola.org/1/13/Tyzhden-13-multfilm-zapytannia.pdf?ref=ik1199-p3
https://svitdovkola.org/1/17/Tyzhden-17-rozfarbovka.pdf?ref=ik129-p1
https://svitdovkola.org/1/17/Tyzhden-17-method_comment_rozfarbovka.pdf?ref=ik129-p1
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1. Куди потрапив дослідник Джмелик?  
Кого він там зустрів? 

2. Куди тобі хотілося б помандрувати? Розкажи. 

МИ — МАНДРІВНИКИ

ТИЖДЕНЬ 18

Ярина Сергій Оленка

Назар

Стас

Люда ТарасОлексій

Орест Софія Аліна Артур

5. Учні 1-го класу розповіли про свої захоплення 
і представили їх у вигляді таблиці. Розкажи, чим 
захоплюються діти. Яке заняття найпопулярніше?

6. Чи приносить тобі радість катання на санчатах? 
Розглянь малюнки і знайди 5 відмінностей між ними.

8. Чи захопило тебе якесь із запропонованих занять? 
Поцікався, що сподобалося твоїм однокласникам. 
З ким із них ти маєш схожі захоплення?

7. Складіть правила безпечного катання на санчатах.
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