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Методичний коментар до завдання 1 (на с. 34 підручника) 

Розкажіть дітям, що кожна книжка — це праця багатьох людей. Створити книжку може тільки 

команда однодумців, кожен з яких професійно виконує свою справу. 

 

 
Завдання з робочого зошита (частина 3, завдання 1, с. 42) 

Знайдіть у таблиці слова — назви професій людей, які створюють книжки. 

 Хто розпочинає роботу над створенням книжки? 

А хто завершує її? 

 Яких іще фахівців ви можете додати? Яка їхня роль 

у створенні книжки? 

 Чи одні й ті самі фахівці створюють книжки для дорослих 

і малят? 

Протягом цього тижня діти можуть розфарбовувати хмару слів 

“Книжки”, закріплюючи набуті знання. 

Запропонуйте малятам знайти й навести одним 

кольором усі назви професій людей, які створюють 

книжку. 

 Де створюється книжка? 

 Які елементи є в кожній книжці? (Запропонуйте 

дітям знайти їхні назви у хмарі й навести). 

 Які з них обов’язкові, а яких може і не бути? 

Чому? 

 Які твори ми можемо прочитати в книжці? 

(Запропонуйте дітям навести відповідні слова в хмарі). 

 Які з них вам подобаються найбільше? 

 Чи може книжка містити різні твори? 

Запропонуйте дітям доповнити хмару слів. 

Її можна використати і під час підбиття підсумків тижня. Запропонуйте прочитати всі слова 

в хмарі, об’єднати їх у групи та навести слова кожної групи одним кольором. 

 Скільки груп у вас вийшло? Як можна назвати кожну з них? 

 Чи в усіх дітей вийшла однакова кількість груп? Чи однакові слова потрапили в одну 

групу? 

Протягом тижня малята можуть створювати артбук — книжку, зроблену та проілюстровану 

власноруч. Часто навіть папір створюється автором артбука. Майстри створюють артбуки 

з різноманітних матеріалів: дерева, пластику, текстилю тощо (див. презентацію “Артбуки”). 

https://svitdovkola.org/?ref=Tyzhden-21-method_comment_01_34.pdf
https://svitdovkola.org/1/21/Tyzhden-21-hmara.pdf?ref=Tyzhden-21-method_comment_01_34.pdf
https://svitdovkola.org/1/21/Tyzhden-21-hmara.pdf?ref=Tyzhden-21-method_comment_01_34.pdf
https://svitdovkola.org/1/21/Tyzhden-21-artbook.pps?ref=Tyzhden-21-method_comment_01_34.pdf
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Артбук може бути і індивідуальною роботою, і колективним проектом класу. Наприклад, 

можна всім разом створити абетку, вигадати казку та створити книжку, розповісти 

в ній про цікаву екскурсію тощо. 

https://svitdovkola.org/?ref=Tyzhden-21-method_comment_01_34.pdf

