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Методичний коментар до сюжетної картини “Відкриття поряд” 

Що цікавого може бути у звичайному? 

Запропонуйте дітям роздивитися картину та уявити себе в ній. 

• Чи є щось незвичайне в подіях на картині? 

• Чи могло таке відбутися поряд з вами? У вашому населеному пункті? На вашій 

вулиці? 

• Чи є на картині люди, які не цікавляться тим, що відбувається поряд? 

“Пройдіть” із дітьми картиною та обговоріть, що зацікавило зображених людей, 

про що вони можуть говорити. 

Запропонуйте дітям ще раз пройти картиною, уважно розглядаючи все навколо, 

обрати те, що найбільше зацікавило, а потім дізнатися про це більше та розповісти у 

класі. 

Джерела інформації поряд з нами 

Обговоріть із дітьми, як варто діяти, якщо ми хочемо дізнатися про щось більше. 

Спочатку пройдіть картиною. 

• Хто звернувся до експерта — досвідченої людини, знавця у певній галузі? (Діти 

звернулися до дідуся, адже цій людині вони довіряють.) 

• Що можуть обговорювати діти? Про що розпитувати одне одного? Щодо яких 

питань можна довіряти думці однокласників та однокласниць? А коли варто 

звернутися до рідних, знайомих, учителя? 

• До кого ще можна звернутися за додатковими поясненнями? 

• Які громадські місця, у яких можна дізнатися більше, є на картині? 

• Коли ми підемо до бібліотеки, а коли — до музею науки? Яка різниця між цими 

джерелами інформації? 

• Чи тільки паперові книжки на є в сучасних бібліотеках? 

Розкажіть дітям про електронні книжки та електронні бібліотеки. 

• Чим електронні книжки відрізняються від звичайних? Як їх читати? 

• Як знайти електронні бібліотеки? Як взяти в них книжки? 

• Чи можна звичайну книжку перетворити на електронну? Як саме? 

• Чи може кожен із нас створити електронну книжку? Які пристрої можуть у цьому 

допомогти? 

Чи всім джерелам інформації можна довіряти? 

Щороку джерел інформації стає більше, та чи всім джерелам можна довіряти, адже 

інформація може бути оманливою, а ми не завжди вчасно помічаємо це. Порівняйте 

з дітьми джерела інформації, обговоріть, як можна перевірити достовірність інформації. 

• У яких джерелах найбільше фейків? 

• Навіщо люди їх створюють? 

• Яка різниця між фейками та жартами? 
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