
Додаткові матеріали 
до опанування теми 
шукайте на сайті 
svitdovkola.org/1/9

1. У які ігри грають мишенята? 

2. Розкажи, яка твоя улюблена гра.

СВІТ ГРИ

Тиждень 9

https://svitdovkola.org/1/9?ref=ik1164-p4
https://svitdovkola.org/1/9/Tyzhden-09-coverpic.pps?ref=ik1164-p3
https://svitdovkola.org/1/9/Tyzhden-09-besida-za-kartynou.pdf?ref=ik1164-p3
https://svitdovkola.org/1/9/Tyzhden-09-method_comment_sujet_kartina.pdf?ref=ik1164-p3
https://svitdovkola.org/1/9/Tyzhden-09-diff-activities.pdf?ref=ik1164-p3
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Чому варто 
дотримуватися правил гри?

2. Який настрій у тебе після гри? Чому?

3. Дізнайся, яка неприємність може трапитися 
під час гри.

 і  грали у . Ой!  летить у . 

Дзень! Полетіли скалки. З  визирнув
 

. 

Що робити — сховатися в
 

 чи зізнатися?

1. Пограйте з однокласниками у рухливу гру “Хвости”.

Правила гри

Кожен гравець, окрім ведучого, має “хвіст” — хустку, 
заправлену за пасок штанів чи спідниці. Ведучий має 
її вихопити. Хто залишився без “хвоста”, вибуває з гри. 
Останній учасник, який зберіг свій “хвіст”, стає ведучим 
у наступній грі.

4. Як ти вчиниш у подібній ситуації?

5. Розкажи, яка з груп дітей грає 
за правилами. 6
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ПАМ’ЯТКА ГРАВЦЯ

 ☼ Дотримуйся правил.
 ☼ Поважай суперника.
 ☼ Керуй своїми емоціями.

svitdovkola.org/1/9

http://svitdovkola.org/1/9?ref=ik1167-p4
https://svitdovkola.org/1/9/Tyzhden-09-method_comment_kartina.pdf?ref=ik1166-p3
https://svitdovkola.org/1/9/Tyzhden-09-Jim-Daly.pps?ref=ik1166-p3
https://svitdovkola.org/https://jmil.com.ua/2016-1/orkestr?ref=ik1166-p3
https://svitdovkola.org/https://jmil.com.ua/2016-6/shkola?ref=ik1167-p3
https://svitdovkola.org/https://jmil.com.ua/2018-5/igroteka?ref=ik1167-p3
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Коли комп’ютер допомагає?

1. Розглянь комікс і пригадай, коли комп’ютер 
допомагає, а коли заважає.

У які ігри грали наші батьки?

І і ДОМ  І  НО
1. Розглянь малюнок, на якому діти грають у гру “Кіт 

і миші”, та схеми. Що означає кожна схема? 

м и і
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2. Учні 1-го класу запитали в рідних, у які ігри 
вони бавилися в дитинстві, і одержали такі дані. 
Проаналізуй їх і визнач, яка гра була найбільш 
популярною, а яка – найменш.

3. Довідайся, у які ігри грали твої рідні, коли їм було 
стільки років, скільки тобі зараз.

Дякую, друзі! Я тепер 
зрозумів, що, крім 
комп’ютерних ігор, є ще 
багато цікавих справ.

Що ж тепер  
робити 
без техніки?!
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Досить сидіти 
за комп’ютером! Ходімо 

     в похід!

і

svitdovkola.org/1/9

http://svitdovkola.org/1/9?ref=ik1169-p4
https://svitdovkola.org/1/9/Tyzhden-09-comics.pps?ref=ik1168-p3
https://svitdovkola.org/1/9/Tyzhden-09-comics-zapytannia.pdf?ref=ik1168-p3
https://svitdovkola.org/1/9/Tyzhden-09-method_comment_68.pdf?ref=ik1168-p3
https://svitdovkola.org/https://learningapps.org/watch?app=5695332&ref=ik1168-p3
https://svitdovkola.org/1/9/Tyzhden-09-dop-realnist.pps?ref=ik1168-p3
https://svitdovkola.org/1/9/dopovnena_realnist_-_kyt.mp4?ref=ik1168-p3
https://svitdovkola.org/1/9/dopovnena_realnist_-_na_kryjyni.mp4?ref=ik1168-p3
https://svitdovkola.org/1/9/predmety_ta_olivets.mp4?ref=ik1168-p3
https://svitdovkola.org/1/9/dopovnena-realnist-vlasnoruch_01.jpg?ref=ik1168-p3
https://svitdovkola.org/1/9/Tyzhden-09-rozfarbovka.pdf?ref=ik1168-p3
https://svitdovkola.org/1/9/samorob-3D-proektor.mp4?ref=ik1168-p3
https://svitdovkola.org/1/9/3D-hologramma-Veseli-tvaryny.mp4?ref=ik1168-p3
https://svitdovkola.org/1/9/Animal_4D+.mp4?ref=ik1168-p3
https://svitdovkola.org/1/9/Tyzhden-09-method_comment_online_zavd.pdf?ref=ik1169-p3
https://svitdovkola.org/https://learningapps.org/watch?app=4934356&ref=ik1169-p3
https://svitdovkola.org/https://svitdovkola.org/https://learningapps.org/watch?app=4934356&ref=ik1169-p3
https://svitdovkola.org/1/9/Tyzhden-09-rozfarbovka2.pdf?ref=ik1169-p3
https://svitdovkola.org/1/9/gra-klasiki.mp4?ref=ik1169-p3
https://svitdovkola.org/1/9/rezinochka.mp4?ref=ik1169-p3
https://svitdovkola.org/1/9/kozaki-rozbiyniki.mp4?ref=ik1169-p3
https://svitdovkola.org/1/9/igrashka-Zozulytsya-nasha.mp4?ref=ik1169-p3
https://svitdovkola.org/1/9/Tyzhden-09-ukr-narod_igrashki.pps?ref=ik1169-p3
https://svitdovkola.org/1/9/Tyzhden-09-comics-zapytannia.pdf?ref=ik1168-p3
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