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Методичний коментар до сюжетної картини “Пригоди у Їстівній країні” 

Здається, тема тижня дуже серйозна. Внести в неї елемент несподіванки, порадувати 

дітей незвичайним казковим сюжетом допоможе ця картина. 

Запропонуйте малим школярикам уважно роздивитися картину.  

 

 Чи звичайна ця картина?  

 Чи схожа на ті, які ви бачили раніше?  

 Що з намальованого на картині ми бачимо щодня? Але чи сприймається воно 

як звичайне? Чому? 

Запропонуйте дітям уявити себе в картині.  

 Чи подобається вам тут? 

 Чи вам у картині цікаво? Затишно? Незвично? Чому? 

 Якими на зріст нам доведеться стати, аби потрапити у цю країну? Чому 

ви так вирішили? 

 Які пригоди можуть тут трапитися? Кого можна зустріти у цій незвичайній країні? 

 Яку назву ви придумали б для цієї країни? Чому саме таку? 

 

 
Завдання з робочого зошита (частина 4, завдання 3, с. 19) 

Обведіть об’єкти, зображені в комірках таблиці 

А3, Б5, А6, Б1. 

 Що спільного мають усі обведені об’єкти? 

 На які групи можна розподілити всі об’єкти 

з таблиці? 

https://svitdovkola.org/?ref=Tyzhden-27-method_comment_kartina_tignya.pdf


Методичний коментар до сюжетної картини Тиждень 27. Навіщо ми їмо? 
 

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

 

 Чи є у таблиці та на картині однакові плоди? 

 Що з того, що ви бачите на картині, можна виростити в нашій країні? Де саме? 

 А що потрапило сюди з далеких країв? Як саме це могло статися? 

 Що із зображеного на картині виростити не можна? Чому? 

Пограйте з малятами у гру “Впізнай на смак”, “Впізнай за запахом”: діти заплющують 

очі, педагог пропонує їм скуштувати (понюхати) шматочок будь-якого продукту і вгадати, 

що це.  

 Як легше було впізнати продукт — за запахом чи за смаком? Чому? 

 Які страви можна приготувати з того, що зображено на картині? 

 Як коротко можна назвати все у цій незвичайній країні? 

 Як ви гадаєте, чому до неї могли потрапити діти? 

Запропонуйте учням виконати творче завдання у групах — створити аплікації 

чи малюнки інших місцевостей цієї країни, придумати для них назви, намалювати карту 

країни. 

 Що у цій країні найсмачніше? 

 Чи всі однаково відповіли на це запитання? Чому? 

 А що у цій країні найкорисніше? Чому ви так вирішили? 

 Чи завжди корисне смачне, а смачне корисне? 
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