
1. Чи всі діти знають правила поведінки на природі? 
Обґрунтуй свою думку. 

2. Розкажи, куди б тобі хотілося вирушити на екскурсію 
разом зі своїми однокласниками.

ПЛАНУЄМО ЕКСКУРСІЮ

ТИЖДЕНЬ 34

https://svitdovkola.org/1/34/Tyzhden-34-coverpic.pps?ref=ik12120-p1
https://svitdovkola.org/1/34/Tyzhden-34-besida-za-kartynou.pdf?ref=ik12120-p1
https://svitdovkola.org/1/34/Tyzhden-34-diff-activities.pdf?ref=ik12120-p1
https://svitdovkola.org/1/34/media2?ref=ik12120-p1
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Як спланувати екскурсію?

1. Довідайся, куди вирушає кожна група дітей.

2. Яке взуття ти обереш для походу в ліс у суху погоду, 
а яке — після дощу? Що взуєш до театру? Обґрунтуй 
свою думку.

3. Екскурсія у пожежній частині 
починається о 13-й годині. 
Коли першокласники мають 
вирушити зі школи, якщо 
на дорогу вони витратять 
2 години?

4. Олексій разом з однокласниками збирається на 
екскурсію до заповідника. Які найнеобхідніші речі 
має взяти із собою хлопчик? Поясни свою відповідь.

5. Складіть разом з однокласниками план організації 
успішної екскурсії.

Куди організуємо екскурсію?

Чим 
поїдемо?

Як одягнутися?
Що взяти 
із собою? 

Зоопарк

Музей

Цирк

svitdovkola.org/1/34

https://svitdovkola.org/1/34?ref=ik12123-p1
https://svitdovkola.org/1/34?ref=ik12123-p1
https://jmil.com.ua/2014-3/security?ref=ik12123-p1
https://svitdovkola.org/1/34/media1?ref=ik12123-p1
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Як поводитися під час екскурсії?

Будьте розумнішими.

Ходімо до мавп! 
Кажуть, вони  
     кмітливі.

Та що 
вони 
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8

1. Розглянь комікс і поміркуй, хто розумніший.

2. Де під час екскурсії можна побачити такі знаки? 
Що означає кожен з них?

3. Довідайся, чи шляхетно поводилися школярі 
на екскурсії в музеї.

Не поводьтеся, 
як ті люди!

розуміють!

Екскурсовод: “Діти, погляньте на цю козацьку ”.

Микита: “А в мене вдома теж
 
є. І ще  ”.

Ярослав: “Не вихваляйся! У мене теж є   

і  на ”.

Оля: “Маша, хочеш 
 
?”

Ромчик: “Мені потрібно в ”.

Амір: “А ви покажете нам золоті ?”

Єва: “Ходімо до іншої зали, там 
 
”.

4. Як гадаєш, чи багато цікавого вдалося дізнатися 
учням? Яку пораду ти можеш їм дати?

svitdovkola.org/1/34

https://svitdovkola.org/1/34?ref=ik12125-p1
https://svitdovkola.org/1/34?ref=ik12125-p1
https://svitdovkola.org/1/34/Tyzhden-34-comics.pps?ref=ik12124-p1
https://svitdovkola.org/1/34/Tyzhden-34-comics-zapytannia.pdf?ref=ik12124-p1
https://svitdovkola.org/1/34/media3?ref=ik12125-p1
https://svitdovkola.org/1/34/media4?ref=ik12125-p1
https://svitdovkola.org/1/34/media5?ref=ik12125-p1
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