Тиждень 22. Транспорт

Бесіда за коміксом
Запитання і завдання для бесіди з дітьми за коміксом “Заєць в автобусі”














Як ви думаєте, чому комар вирішив їхати без квитка?
Чому його ніхто не зупинив?
Кожний пасажир сплачує за проїзд одну монетку. Скільки монет має отримати водій?
Чи залежить ціна квитка від того, скільки пасажир проїхав у транспорті?
Чи завжди так відбувається?
Що відчув водій, коли порахував монетки? А що відчули інші пасажири?
Як водій може вийти із ситуації, що склалася?
Чи його це провина, що грошей виявилося замало?
Як мав діяти комар?
Чи завжди у транспорті перевіряють квитки? Хто це робить? Коли?
Для чого це робиться? Чи можна у транспорті ніколи не перевіряти наявність квитків?
Поясніть свою думку.
Чи означає це, що квитки треба купувати лише тоді, коли перевіряють?
Що буде, якщо без квитків їхатиме багато пасажирів? Скільки саме їх може бути?
А що трапиться, якщо ніхто не платитиме?

Запропонуйте малятам уявити, що відчуває той, хто їде без квитка: йому ніяково перед
іншими пасажирами, які чесно заплатили за проїзд, він боїться перевірки, тільки й думає,
коли ж його зупинка, прагне якомога швидше вийти… Можна інсценізувати таку ситуацію.
 Чому пасажирів, які не купили квитка, називають зайцями?
А яке прізвисько придумали б ви? Чому?
 Чи так дорого коштує квиток, щоб ризикувати й зі страхом чекати на контролера?
 Чи варто не платити?
 Що можна зробити, щоб усі сплачували за проїзд? Це мають робити водії? Пасажири?
Інші? Що саме?
 Якими мають бути пасажири, щоб не додавати додаткового клопоту водіям?

Завдання з робочого зошита (частина 3, завдання 2, с. 55)
Наведіть слова, які зазвичай говорять гарні пасажири. Додайте власні варіанти.








 Наведіть приклади ситуацій, де доречно вживати такі
слова.
 Чи всі слова тут наведено?
 Які слова варто додати?
Створіть хмару слів, які вживають гарні пасажири.
Чи може комар вибачитися перед водієм та рештою пасажирів? Як саме?
Розкажіть знайомим, чому треба обов’язково купувати квиток у транспорті.
Створіть малюнок, який допоможе переконати сплачувати за проїзд.
Кого називають гарним пасажиром?
Яких правил він має дотримуватися? Чи завжди має це робити? Чому?

Додаткові матеріали до підручника "Я досліджую світ". 1 клас (авт. Волощенко О. В. та ін.)
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