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курсу “Я у світі” в 4-му класі ............................................8

Контроль навчальних досягнень
ЛАПТЄВА Л., ЛУНЬКО Н. “Я у світі”. 4-й клас.
Орієнтовні контрольні роботи .........................................8

Мови і літератури
ГУБАРЬ О. Що посіяв, те й пожнеш. Урок позакласного читання в 2-му класі.............................................12
ДЖЕМУЛА Г. Поезія, весела і казкова, веде нас у
величне царство слова. Дидактичні матеріали до
уроків мови .................................................................11
КОЗАК І., ПЕТРЕНКО О. Опанувати морфологію
практично нам допоможуть ігри дидактичні ...............11
КОТЕНКО Н. Та земля мила, де мати народила. Урок
розвитку зв’язного мовлення для 4-го класу .....................4
КУРІПТА В. В ігри весело ми граєм — букви і слова
вивчаєм ......................................................................3
ЛЕСИНСЬКА Г. Цю землю — не забуть, не розлюбити... Урок позакласного читання в 2-му класі ................1
ПОНОМАРЬОВА К. Державна підсумкова атестація:
українська мова, 4-й клас. Методичні рекомендації
щодо укладання контрольних робіт..................................2

на пошті або сайті presa.ua   

МОВЧУН А. У слова функцій є багато — їх треба
чітко розрізняти. Формування уявлень про слово як
частину мови і член речення .........................................10
МОВЧУН А. Числівник нам і легко, і цікаво опанувати допоможуть вправи. Вивчення числівника в
4-му класі .................................................................12
НАУМЕНКО В. Казка — вигадка, та в ній мудрість
відшукать зумій. Методика роботи над соціальнопобутовою казкою в 4-му класі ........................................9
НАУМЕНКО В. Персонаж — герой — характер. Фор1
мування літературознавчих понять ..................................1
ОВЕРЕДНА І., ЧУБУКІНА Н. Плекаємо читачів. Формування читацької самостійності молодших школярів........2

ПЕТРИК О. Мовна тканина тексту — засіб до розкриття змісту твору. Лінгвістичний аналіз художнього тексту ..............................................................12
ПОНОМАРЬОВА К. Щоб влучне слово підібрати,
синоніми потрібно знати. Системний підхід до вивчення синонімів у початкових класах ..............................4

Сучасні освітні технології
БУРЯК Г. Рушником барвистим стане біле поле
полотняне. Урок літературного читання у 2-му класі .......12
ІЩЕНКО О., ЛОСЄВА О. Скажи мені, хто твій друг.
Бінарний урок з української та англійської мов у 3-му класі ....3

КАМІНСЬКА Н. Якщо на краще хочеш світ змінити, із
себе, друже, це почни робити. Урок читання в 2-му класі ... 5
КРАМАРЕНКО І. Щавель, щенятко, дощ, кущі — напишем правильно усі. Урок навчання грамоти ................1
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Громадянська освіта

Бібліографічна довідка
КОЧЕРГА Н. Хай допоможе мудрий кіт малятам
правопис префіксів опанувати. Урок української
мови для 3-го класу ....................................................12
ЛУГОВА О. Була гроза, і грім гримів... Урок читання
для 4-го класу ...............................................................2
МИТНИК О. Розвиваймо інтелектуально-творчі
вміння учнів. Особливості організації роботи над
науково-популярними творами ....................................12
МИТНИК О., ШВЕЦЬ С. Літературне читання: розвиток поняттєвого і творчого мислення .......................6
РОМАН Л. В гостях у казки. Урок читання для 3-го класу ...8

Державний стандарт
БАРНА М., ВОЛОЩЕНКО О., КОЗАК О., ЗАЙЦЕВА Г.,
ЗАВАДКА О. Математичне моделювання: крок за
кроком. Графічне зображення змісту задачі ....................1
ГРЕЧУК В. Змінна як інструмент відображення руху.
Формування поняття змінної у початкових класах ............10
ЛИСТОПАД Н. Знання математичні у пригоді нам
стануть у навчанні, грі та побуті. Формування обчислювальної складової математичної компетентності ....12

ТИМОШЕНКО Л. Якщо змінити правила читання,
цікавим і легким стає навчання. Вправи для формування навички читання ...............................................3

СКВОРЦОВА С. Встановлення взаємозв’язків між
даними і шуканим — шлях до розв’язання задачі.

ХАРІТОНЕНКО Л. Літературне читання: прийоми
роботи з учнями 4-го класу ..........................................9

СКВОРЦОВА С. Прецікаві, хоч незвичні, методи
алгебраїчні. Ознайомлення з ускладненими
рівняннями ................................................................ 2

ЯГУПА І. Допоможе штрихування зробить захопливим навчання. Формування каліграфічних навичок
письма в 1-му класі .......................................................5

Інтегрована освіта

Особливості проведення аналізу змісту складених задач ....7

СКВОРЦОВА С. Сюжет задачі моделюємо в таблиці,
бо для розв’язування нам вона згодиться. Ознайомлення з коротким записом задачі у вигляді таблиці ......9

ВАШУЛЕНКО О., ЗАХАРЧЕНКО О., ЛЕВЧЕНКО І.
Результативний урок: завдання, форми, методи,
прийоми роботи. Варіативність уроків літературного
читання ........................................................................4

СКВОРЦОВА С. Хоч і звуть ці задачі складними, лег
легко впоратись можемо з ними. Порівняльний аналіз
змісту задач — шлях до розуміння їх розв’язування .............4

КРАВЧЕНКО Н. Миколаївщина — край приморський! Комплексні вправи до уроків української мови
в 4-му класі ...................................................................2

АРІШАКА Т. Творчо досліди задачу — закономірності
побачиш. Стимулювання розумової та творчої діяльності учнів під час роботи над задачами ...........................5

Контроль навчальних досягнень
БАРНА М., ВОЛОЩЕНКО О., КОЗАК О. Літературне
читання. Орієнтовні завдання для перевірки навчальних досягнень. 4-й клас...............................................10
ПОНОМАРЬОВА К. Українська мова. 4-й клас. Орієнтовні завдання для перевірки навчальних досягнень ......9

ПОНОМАРЬОВА К. Українська мова. ІІ семестр.
Орієнтовні завдання для перевірки навчальних досягнень. 4-й клас .........................................................10

Іноземні мови
ВЛАСЕНКО М. Ich lerne ABC (Я вивчаю алфавіт).
Добірка вправ та ігор для вивчення німецького алфавіту ....7

Державний стандарт
ОРЕЛ Д. Feiern wir zusammen! Святкуймо разом!
Матеріали до вивчення теми “Свята і традиції” у початковій школі .............................................................11

Сучасні освітні технології
© «Учитель початкової школи», 2015, № 12

ОНИСЬКІВ Т. Задачі з математики природничої
тематики .....................................................................5

МАЙДАНЮК А. Present but Simple or Continuous?
Урок англійської мови для 4-го класу ...............................9
МАЙДАНЮК А. What Time Is It Now? Котра зараз
година? Урок у 4-му класі ...........................................12
ПАРФАН О. Вивчати мову легко й просто, до казки
завітавши в гості. Дидактичні казки до уроків англійської мови ....................................................................1
ПЕРЛОВА В. Вивчить мову легко зможем — в цьому
колір допоможе. Використання кольорів для подолання труднощів читання і письма англійською мовою .......4

Математика
КОВБАСКА Н. Точно вирази обчислим — вивчим
Україну в числах. Урок математики для 4-го класу .........12
МАЙДАНЮК А. Задачу розв’яжи, про Україну розкажи! ...3
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Сучасні освітні технології

БРУСЕНЦЕВА О. Таємниць у математиці багато.
Відкривати їх — то справжнє свято. Реалізація
принципів гуманної педагогіки на уроках математики ........7

ГОРГОШ Л. Йдемо числовими східцями. Урок математики у 1-му класі ........................................................1
ГРЕЧУК В., КІЩУК Н. Від реальних об’єктів до геометричних моделей. Розвиток просторового мислення молодших школярів ..............................................6
ДАНО О. Математична ресторація. Урок для 3-го класу....2
ДАНО О. Перші кроки в навчанні завжди нелегкі. Їх
здолать малюкам допоможуть батьки ..........................6
СМІРНОВА О. Друзям радо допоможемо — все без
помилок помножимо. Урок математики в 3-му класі ........3
ШЕВЧУК О. Гіпермаркет знань. Урок-гра з математики для 2-го класу ......................................................10
10

Інтегрована освіта
ЛЕВЧУК Л. Пташиним світом залюбки мандрують
дружно малюки. Урок-подорож з математики в 4-му
класі ..........................................................................11
11

Контроль навчальних досягнень
ПРОЦЕНКО Т. Математика: 4-й клас. Контрольні роботи ....7

Природознавство
ЗАБОРСЬКА Л. Яблучка для їжачка. Урок природознавства у 1-му класі .....................................................3

Державний стандарт
АНДРУСЕНКО І. Довкілля старанно вивчаємо і
залюбки охороняємо. Методичні підходи до організації уроків природознавства в 1-му класі ...................12
ПАСІЧНА З. Дивовижне вічне коло життєдайної
води. Формування уявлень про воду в курсі початкової
школи ..........................................................................5

   Індекс комплекту “УПШ” +

Бібліографічна довідка
СОКУРЕНКО О. Природознавство: особливості викладання курсу в 4-му класі .........................................8

СИРОТА О. У Космосі зуміють діти кольори нові відкрити. Урок образотворчого мистецтва для 1-го класу ......8

Сучасні освітні технології

Музичне мистецтво

БЕНЬ Н. Диво-парк. Урок-подорож з природознавства
для 1-го класу ...............................................................9

АРИСТОВА Л. Тільки музика заграє — давня казка
оживає. Урок-подорож з музичного мистецтва в 4-му
класі ..........................................................................10

ДУШИНА Н. Чом, вітриську, розходився? Інтегрований урок природознавства і позакласного читання в
3-му класі .....................................................................1

ЗАЦАРІННА О. Таємниці Світового океану. Урок природознавства для 3-го класу.......................................... 8
КОМЕНДАНТ Н. В “Що? Де? Коли?” зіграємо завзято, дізнатися нове — то справжнє свято. Урок-гра
з природознавства для 4-го класу .................................11
МАЙСТЕР В. Водиця-мандрівниця. Урок природознавства для 2-го класу................................................10
СЕЧКАР В. Подорожуймо материками. Розмальовка
як засіб розвитку пізнавального інтересу .........................2
СМАГІНА Т. Рослини: знайомі чи незнайомці? Добірка дослідів з теми “Рослини” ......................................5
ХАРЧЕНКО О. Не зривай первоцвіти. Міні-проект з
природознавства для 2-го класу .....................................2

Інтегрована освіта
БЕЗУГЛА В. Україна — це наш дім, буде тепло й
світло в нім. Інтегрований урок для 3-го класу з природознавства, української мови та математики...............11
ВАШУЛЕНКО О., ЗАХАРЧЕНКО О., ЛЕВЧЕНКО І.
Травень розкинув квіти в діброві, килимом стелить
трави шовкові..............................................................4

КОВБАСКА Н. Про пісню знаємо багато, ще й гарно
вміємо співати. Урок з музичного мистецтва в 4-му
класі ..........................................................................11
КОЛОМІЄЦЬ Т. І розум свій вправляємо, і граємо, і
музики закони відкриваємо. Розвиток мислення на
уроках музики ...............................................................8

Трудове навчання
КОНОЩУК С. Ідей чудових маємо доволі — їх втілимо в дизайні та декорі. Художнє оздоблення та
дизайн виробів..............................................................5
КОРОЛЮК Т. На чудесне новорічне свято зробим
подарунки мамі й тату. Цікаві ідеї до Нового року..........11
САЄНКО Г. Гарні човники змайструємо і по морю
помандруємо. Бінарний урок образотворчого мистецтва та трудового навчання для 3-го класу ..................12

Державний стандарт
КОНОЩУК С. Пластилінове диво. Методичні рекомендації до уроків ліплення ............................................3
КОТЕЛЯНЕЦЬ Н., АГЄЄВА О. Ці техніки, і давні, і
сучасні, допомагають світ створити власний. Виготовлення виробів у техніках бісероплетіння та колажу .....6

Фізична культура

Контроль навчальних досягнень

ЄФИМЕНКО М. Нездорові школярі: час змінити
методики. Нова фізкультура — шлях до здоров’я учня.......7

ЮСТЕНЮК О. Природознавство. 4-й клас. Орієнтовні контрольні роботи .................................................9

ЄФИМЕНКО М. Руховий режим учня — запорука
його успіху ................................................................11

Інформатика

ПРИШЛЮК А. Спортом ми займаємося радо — готуємося до олімпіади. Спортивна розвага .....................5

ВЕГЕРА Р. Весела інформатика. Дидактичний матеріал до уроків ................................................................4

Державний стандарт

Здоров’язбережувальні технології 
Основи здоров’я

КОРШУНОВА О. Знання ми самостійно здобуваємо
і мислення активно розвиваємо. Розвивальне навчання на уроках інформатики ..................................10

ЗАВАЛЬНЮК Н., КИРИЛОВА О. Емоцій різних є
багато — вчимося ними керувати. Урок з основ
здоров’я для 3-го класу ..................................................4

Мистецтво

ЗАХАРЧЕНКО Е. Навчання в русі. Добірка кінезіологічних вправ ..................................................................1

Державний стандарт
АРИСТОВА Л. У королівстві співучих мелодій чека-ють на нас і дива, і пригоди. Планування уроків музичного мистецтва за методом художньо-педагогічної
драматургії ...................................................................5

КОРОЛЮК Т. Легко засобами гри опанувати кольори.....1

Образотворче мистецтво
ГОНЧАРЕНКО Н. Весняна хустина. Урок малювання
для 1-го класу ...............................................................4

САМОЙЛЕНКО Л. Як бути здоровим? Інтерактивна
виховна година для учнів 4-го класу ............................... 9
СТАРЧЕНКО Л., НЕБЕСНА Т. Природознавство так
цікаво вчити! Та не завадить трішки відпочити.
Фізкультхвилинки у супроводі дидактичних віршів .............7
ЦАПЕНКО В. Є вихід з будь-якої ситуації, якщо до
неї встиг підготуватися. Урок з основ здоров’я для
2-го класу .....................................................................5

Контроль навчальних досягнень

ГОНЧАРЕНКО Н. Небачені звірі Марії Примаченко.
Урок малювання для 3-го класу .......................................1

ЛУНЬКО Н. Основи здоров’я. Орієнтовні завдання
для перевірки навчальних досягнень. 4-й клас ................10

КРАВЧЕНКО Н. Цікаво, хоч непросто декорувати
посуд. Урок образотворчого мистецтва в 4-му класі .........3

ІКТ в початковій школі

САЄНКО Г. Гарні човники змайструємо і по морю
помандруємо. Бінарний урок образотворчого мистецтва та трудового навчання для 3-го класу ..................12

СЕХІНА О. Щоб забезпечити здоров’я і зростання,
нам збалансоване потрібне харчування. Урок курсу
“Основи здоров’я” в 3-му класі .....................................
.....................................10

“Джміль” — 68604   
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ВЛАСЮК І. Уквітчаймо землю. Урок природознавства
для 1-го класу ...............................................................4

Бібліографічна довідка
Варіативні курси
КОЧЕРГА Н. Як звірята економіку вивчали. Розробка
уроку для 2-го класу з курсу “Цікава економіка” ..............11
ОНОПРІЄНКО О., ЦИМБАЛАРУ А. Нумо дружити!
Урок з курсу “Школа друзів планети” в 1-му класі ..............9
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