Методичний коментар

Тиждень 31. Моя родина

Методичний коментар до завдання 4 (на с. 101 підручника)
Український народ здавна цінує родині стосунки, міцну родину. Запропонуйте дітям
послухати прислів’я, проілюструвати деякі з них, поміркувати над їхнім змістом і, можливо,
пригадати інші.





















До свого роду — хоч через воду.
Хату руки тримають.
Братська любов міцніше кам’яної стіни.
В гостях добре, а вдома краще.
У дружній родині і в холод тепло.
У своєму домі і стіни допомагають.
В сім’ю, де лад, щастя дорогу не забуває.
Дерево тримається корінням, а людина сім’єю.
Дім зігріває не піч, а любов і злагода.
Сім’я в купі, не страшна і хмара.
Сім’я міцна ладом.
Яке дерево, такі й віти, які батьки, такі й діти.
Нашому роду нема переводу.
Сім’я міцна — горе плаче!
Всяка пташка своє гніздо знає.
Нащо й клад, якщо в сім’ї лад.
Сімейний горщик завжди кипить.
У рідній сім’ї і каша гуща.
Яке коріння, таке й насіння.

Розкладіть по класу ЛЕҐО-цеглинки, на яких написано по одному слову, що розповідає
про родину. Запропонуйте дітям об’єднатися в групи, знайти цеглинки та побудувати
з них будинок, а потім розповісти одне одному, чому саме такі цеглинки вони обрали,
поміркувати, яких цеглинок не вистачає і написати фломастерами слова на ЛЕҐО-цеглинках.
Додаткові матеріали до підручника "Я досліджую світ". 1 клас (авт. Волощенко О. В. та ін.)
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Приклади слів на ЛЕҐО-цеглинках — добра, щира, весела, гарна, активна, спокійна,
щедра, міцна, працьовита, уважна, чуйна, дружна, спортивна, велика.
У родині бувають різні дні. Іноді люди й сперечаються, але головне — поважати одне
одного, вміти вчасно залагоджувати конфлікти, вибачатися. Наступне завдання допомагає
розповісти дітям, як знайти слова-помічники.

Завдання з робочого зошита (частина 4, завдання 3, с. 53)
Буває, що члени навіть дружної родини сваряться та ображають одне одного. Знайдіть
і наведіть ті слова, які допомагають відновити лад. Додайте свій варіант.
Запропонуйте дітям додати свої слова, поговорити
про те, що допомагає відновити лад у родині.

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