Який транспорт найкращий?

Йй

ТИЖДЕНЬ 23

СВІТ ПРОФЕСІЙ

ТРАМВА Й

1. Що спільного в усіх зображених транспортних
засобів? Назви́ переваги кожного з них.

2. Діти обговорювали, який транспорт найкращий.
Як ти вважаєш, думка якої дитини є правильною?
– Автомобіль!
Ним можна швидко
доїхати до школи.

– Велосипед!
Не забруднює довкілля
та зміцнює здоров’я.

– Метро!
Ніколи
не стоїть
у заторах.
1. У що грають діти, зображені на малюнку?
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2. Які ще професії ти знаєш? Назви́ їх та розкажи,
що роблять представники кожної з них.

Люди яких професій
мені допомагають?

Жж

1. Дізнайся, представники яких професій допомогли
дітям провести день цікаво.
разом з

Сьогодні

3. Які професії в людей, що допомогли дітям у кожній
ситуації?

поїхали

до бібліотеки на зустріч з екологом. Це дуже цікава
професія.

Екологи

з’ясовують,

або влітку випадає

чому

зникають

, чому

не

Юся кілька місяців готувалася
до танцювального виступу. І ось
цей день настав! Нова сукня, гарна
зачіска і квіти від друзів допомогли
подолати хвилювання.

Максим знайшов біля паркану
цуценя. Він забрав його додому,
але спершу мама відвезла
тваринку на огляд до ветеринара.
Тепер Максимко має друга.

прилетіли додому, і чи не зашкодить природі
новий
і поїхали
і

. Потім

вибрали собі

до школи. Дорогою бачили
. В школі на

чекав смачний

2. Еколог прийшов на роботу
о 9-й годині й одну годину працював
за комп’ютером. Потім він вирушив
до лісу – спостерігати за життям
тварин. До офісу еколог повернувся
о 17-й годині.
Скільки часу він працював на природі?
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Ж ОКЕЙ

.

4. Наведи приклади професій людей, які допомагають
тобі у житті. Розкажи, у чому полягає їхня допомога.
5. Змайструй для людини, яка тобі допомагає,
паперове сердечко і подаруй його.

1

2

3

4

5
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Яка професія моєї мрії?

3. Як ти гадаєш, ким хоче стати кожна дитина,
зображена на малюнку? Обґрунтуй свою відповідь.

1. Довідайся, ким мріє стати дівчинка – персонаж
вірша.
Я у мріях побувала,
Я у мріях заблукала,
Там я пекарем була —
Тортики смачні пекла.
Модельєром стати мрію —
Плаття шити гарно вмію.
Ще я вчителькою стала,
Букви з дітками вивчала.
Мить — і я вже тенісистка,
І художниця, й артистка.
Вірш складаю — поетеса,
В літаку я — стюардеса.

4. Візьми інтерв’ю в однокласників і дізнайся, ким
вони мріють стати. Чим їх приваблюють обрані
професії?
5. Люди яких професій використовують зображені
предмети?

Ким же бути, ким же стати?
Треба щось одне обрати.
Я у мріях побувала,
Я дивилась, обирала,
Ще не все я знаю, вмію,
Ще шукаю свою мрію.
Л. Відута

2. Чому, на твою думку, дівчинка мала не одну мрію,
а багато?
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6. Розкажи, яку професію хочеш обрати ти. Поясни
свій вибір. Що ти робиш, аби наблизити здійснення
своєї мрії?

svitdovkola.org/1/23
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Яка професія найважливіша?
1. Довідайся, які професії вважають важливими
персонажі коміксу.

ТИЖДЕНЬ 24

ПІДКОРЮЄМО ЧАС

Лікар — найважливіша
професія! Він рятує людей!
Вчитель — важливіший!
Він усіх навчає!
Лише кухар усіх нагодує.
Він — найважливіший!

1

Не сперечайтеся!
Хто перший людям
знадобиться, той
і найважливіший.
Чекаємо ранку.

2

Овва!

3

4

2. А яка професія, на твою думку, є найважливішою?
Обґрунтуй свою відповідь.
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1. Чи можна побачити час? Як?
2. Як вимірюють час?

