Додаткові матеріали
для опанування теми
шукайте на сайті
svitdovkola.org/1/2

ТИЖДЕНЬ 2

НАШ КЛАС

1. Що із зображеного можна побачити у твоєму класі, а що — ні?
2. Чи можливо навчатися на уроці, коли кожен робить, що хоче?

Як комфортно почуватися у класі
мені та моїм однокласникам?
ТОЧОК
ЖИ ВИ Й КУ
Дізнайся, які рослини
і тварини живуть
у твоєму класі.

ОСЕРЕ
ДОК ТИ
ШІ

Й
МИСТЕЦЬКИ
ОСЕРЕДОК
ДОСЛІДН И ЦЬК
ИЙ
ОСЕРЕДОК

Досліди́, як
“мандрує” вода.

Влаштуйся зручно
й уяви щось приємне.
Відпочинь.

ІГРОВИ Й ОСЕ
РЕДОК
Навчи однокласників
своєї улюбленої гри.
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Намалюй себе.
Створіть колаж "Наш клас".

БІБЛІОТЕКА
Обери книжку,
яка тебе зацікавила.
Розкажи про неї.

МАТЕМАТИЧН И Й
ОСЕРЕДОК

Разом із друзями сконструюйте
вежу з кубиків “Леґо”.
1. Які осередки тебе найбільше зацікавили? Чому?
Яких правил слід дотримуватися в них?
2. Про що можуть говорити діти в кожному осередку?

svitdovkola.org/1/2
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Як нам стати
класною спільнотою?
1. Досліди, що легше зламати.
Поясни, чому людям краще діяти разом.

5. Заспівайте разом пісню під супровід музичних
інструментів, які ви зробили.
В цьому класі друзі всі —
Я і ти, і ми, і ви.
Привітай того, хто зліва.
Привітай того, хто справа.
Ми — одна сім’я.

В цьому класі друзі всі —
Я і ти, і ми, і ви.
Не соромся, той, хто зліва.
Не соромся, той, хто справа.
Ми — одна сім’я.
2. Що таке спільнота? У чому її сила?
3. Створіть гуртом правила класної спільноти.
4. Зроби власний музичний інструмент.

В цьому класі друзі всі —
Я і ти, і ми, і ви.
Подружися з тим, хто зліва.
Подружися з тим, хто справа.
Ми — одна сім’я.

В цьому класі друзі всі —
Я і ти, і ми, і ви.
Усміхнись тому, хто зліва.
Усміхнись тому, хто справа.
Ми — одна сім’я.
Микола Шуть
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Чого ми можемо досягти разом?
1. Дізнайся, як упоралися друзі з нелегким завданням.
Склади розповідь за кадрами коміксу.
Щось
нудно...

3. Розглянь малюнки і розкажи, як друзі допомагають
одне одному.

Зробімо
повітряного
змія!

1

2

3

4

Без вітру
не злетить...

СЛОВА ВВІЧЛИВОСТІ

Що
робити?
5

омогти.
Дозволь доп
6

!
Д як у ю
8
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Перепрошую.
Будь лас
ка.

Ура!
Полетів!
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2. Пригадай, чи доводилося тобі ставати в пригоді
іншому.

4. Що можна назвати дружньою допомогою?
svitdovkola.org/1/2
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