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допомагають дітям. Урок позакласного читання у
3-му класі ............................................................... 11
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ПРИШЛЮК А. Вивчаймо правила і норми
листування, щоб дарувати радість спілкування.
Урок розвитку мовлення для 3-го класу ....................... 3
ПРОЦЕНКО О. Завдання для роботи над казкою ........... 7
ЧОРНОБРОВ В. Як називається цей звір? Великі вуха,
косий зір. Урок розвитку зв’язного мовлення для 2-го класу .....2
ШВАРЦКОП М. Префікс додали — дива: нові
з’явилися слова! Урок української мови у 3-му класі....11
ШЕВЧУК О. Ходить, робить, носить, сіє…
Дієслово — слово дії! Урок української мови для
4-го класу на народознавчому матеріалі...................... 5

У полі зору НАПН України
ВАШУЛЕНКО О. Навчання грамоти: моделюємо
урок на засадах компетентнісного підходу ............... 10
ПОНОМАРЬОВА К. Компетентнісно орієнтовані
завдання з української мови: особливості
конструювання та застосування ............................... 12
ПОНОМАРЬОВА К. Птаха пізнають за пір’ям, а
людину — за мовою. Збагачення мовлення учнів
виражальними засобами мови .................................... 3
САВЧЕНКО О. В землі віки лежала мова і врешті
вибилась на світ. Фрагменти уроку для 3-го класу ....... 8
САВЧЕНКО О. Пізнавальна література —
скарбничка знань про світ. Методичні особливості
опрацювання науково-художніх оповідань...................... 8
САВЧЕНКО О. Слово до слова — звучить рідна
мова. Розвиток мовлення учнів на уроках
літературного читання............................................... 11

Державний стандарт
ВІТЮК В. Орфографічна грамотність: формуємо
вміння писати без помилок. Упровадження
системи вправ і завдань ............................................. 5
ЛАПШИНА І. В школе и дома учимся быть
вежливыми. Краткий конспект урока русского
языка в 1-ом классе .................................................. 11
ЛАПШИНА І. Урок російської мови: реалізація
завдань соціокультурної змістової лінії ..................... 11
ЛОБЧУК О. Формування навичок аудіювання на
уроках української мови ............................................. 4
МОВЧУН А. Вивчаємо дієслово: вправи, творчі
завдання, методичні підходи ...................................... 7
НАУМЕНКО В. Ознаки жанрів разом пригадаймо —
казки, легенди, міфи упізнаймо. Система роботи
над легендами у 1–4-х класах ..................................... 1
НАУМЕНКО В. Притчі — мудрості скарбниця.
Розуміть їх варто вчиться. Система роботи над притчею ...6
СВЯТЧЕНКО О. Від дитячої книжки до великої
літератури. Формування компетентного читача на
уроках позакласного читання ...................................... 2
СВЯТЧЕНКО О. Вчимося бачити серцем. Урок
позакласного читання для 4-го класу........................... 2

Сучасні освітні технології
ДЖЕМУЛА Г. Незвичайна олімпіада. Уроки
навчання грамоти .................................................... 12
ДРАГОМЕРЕЦЬКА О. Аби у ліс казковий ворота
відчинити, все знане про іменники нам треба
повторити. Урок української мови у 2-му класі ........... 10
ДУЛЬСЬКА М. Вірші дитячі й народні казки в іграх
вивчаємо ми залюбки. Добірка ігрових завдань до
уроків у 2-му класі ..................................................... 10
ДУЛЬСЬКА М. Народні твори — скарбничка ідей
для організації творчої діяльності учнів. Добірка
ігрових завдань до уроків у 2-му класі.......................... 6
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Бібліографічна довідка
КОНОВАЛОВА А. Гайда всі гуртом ярмаркувати — перли
мудрості народної збирати! Урок читання у 3-му класі ........ 10
НОВИЧЕНКО О. Над звуками старанно
попрацюймо і півника від лиски порятуймо. Урок
навчання грамоти (читання) ........................................ 9
ПАСТУШЕНКО В. Друзі пізнаються в біді. Урок
літературного читання у 4-му класі .............................. 1
ПЕТРИК О., ГРИЦЕНКО О. Словники й довідники —
вірні нам помічники. Ознайомлення учнів з
довідковою літературою............................................ 10
ПЕТРИК О., ГРИЦЕНКО О. Словники й довідники
різноманітні розкажуть дітям все-все-все — про все
на світі. Уроки літературного читання у 3-му класі .........10
САМОЙЛЕНКО Л. Людина починається з добра.
Урок позакласного читання у 4-му класі ..................... 12
СОЛОДОВНИК Н. М’який знак після шиплячих у
російській мові. Урок для 3-го класу (для шкіл з
російською мовою навчання) ...................................... 8

Інтегрована освіта
ПОЛОНСЬКА Т. Любить природу вчать і міркування,
і творчі з мови рідної завдання. Урок розвитку
зв’язного мовлення у 3-му класі .................................. 5

Контроль навчальних досягнень
БІЛОНОЖКО Ю. Літературне читання. 2-й клас ............. 8

Довідник
Як парость виноградної лози, плекайте мову (продовження) ....1

Іноземні мови
МАЙДАНЮК А. Англійську вивчаю — різні професії
знаю. Матеріал для узагальнення знань з теми
“Професії, види діяльності людини” ............................ 4

Сучасні освітні технології
ГЕТЬМАН Г., ГУЛЬ Ю., ЖЕЛІЗКО Т. How to make
gingerbread? Як готують пряники? Бінарний урок
англійської мови та трудового навчання у 4-му класі ... 11
КРАВЧУК Н. My favorite toy. Моя улюблена іграшка.
Урок англійської мови у 2-му класі ............................... 8
МИТНИК О., ГРАБОВСЬКА Ю. Міркуємо логічно —
говоримо правильно. Розвиток мислення на
уроках англійської мови .............................................. 3
РЕВА В. Іноземна мова: опановуємо легко,
захопливо, ефективно ................................................ 2

Інтегрована освіта
ЧАРКОВСЬКА К. A Joyful And Useful Ball. Веселий
і корисний м’яч. Інтегрований урок англійської
мови та фізичної культури для 2-го класу ..................... 4
ЧАРКОВСЬКА К. Our hardworking heart. Наше
працьовите серце. Інтегрований урок
природознавства й англійської мови у 3-му класі ......... 9
ЧАРКОВСЬКА К. Ukraine is the Heart of Europe.
Україна — серце Європи. Тематична лінійка ................ 7

Математика
ГУШТАН М. Щоб у банку ефективно працювати,
математику нам добре треба знати. Урок
математики для 4-го класу .......................................... 3
МАЙДАНЮК А. Задачу розв’яжи — здоров’я
збережи! Добірка валеологічних задач ........................ 8

У полі зору НАПН України
ЛИСТОПАД Н. У математиці ми асами стаємо і
мислення закони пізнаємо. Формування логічного
складника математичної компетентності учня ..................... 8
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Державний стандарт
БАРНА М., СКВОРЦОВА С. Оновлена програма з
математики: від знаннєвих результатів до діяльнісних ... 8
ГРЕЧУК В., КІЩУК Н. Змістова лінія “робота з
даними” як системоутворювальний компонент
змісту початкового курсу математики......................... 1
ГРЕЧУК В., КІЩУК Н. Математичні проекти: вихід
за межі формального навчального середовища ......... 5
ГРЕЧУК В., КІЩУК Н. Формальне навчальне
середовище: інструменти, оперування
об’єктами, самостійна діяльність учнів ....................... 2
КІЩУК Н. Від маніпулювання моделями до основ
геометрії. Засоби формування просторових
уявлень молодших школярів ....................................... 7
КІЩУК Н. Властивості фігур геометричних
дослідимо ґрунтовно і всебічно. Розвиток
геометричної компетентності учнів на основі
експериментів, інтуїції та логічних міркувань .............. 11
ЛИСТОПАД Н. Геометричні знання в житті нам
потрібні щодня. Формування геометричного
складника математичної компетентності ..................... 4
СКВОРЦОВА С. Дослідницька діяльність — засіб
знаходження способів розв’язування задач. Методика
ознайомлення учнів 4-го класу із задачами на рух .......... 9
СКВОРЦОВА С. Дослідницька діяльність — засіб
знаходження способів розв’язування задач.
Методика ознайомлення учнів 4-го класу із
задачами на рух (продовження) ................................ 12
СКВОРЦОВА С. Задачі на рух: методика
проведення підготовчої роботи .................................. 6

Сучасні освітні технології
ГРЕЧУК В. Неоднозначний світ, і пам’ятать
важливо: усе відносно в нім, ймовірно і можливо.
Ознайомлення молодших школярів з елементами
стохастики................................................................ 10
ГРЕЧУК В. Образні таблиці множення.
Ознайомлення учнів з дією множення:
нестандартний підхід ................................................ 12
САЙ С. Ми — козачата сміливі та дужі й до математики
теж не байдужі. Урок математики в 4-му класі.................. 1
САЙ С. Покажем нині лісовим звірятам, як математику
цікаво нам вивчати. Урок математики у 1-му класі ..........11
ЦУРКАН Н. В гостях у жителів провінції Геометрія.
Урок математики у 1-му класі .................................... 10

Природознавство
НЕБЕСНА Т. Природні явища малятам приємно в русі й грі
вивчати. Фізкультхвилинки у супроводі дидактичних віршів ... 6
СМІРНОВА В. Завітала на гостину комашина вся
родина. Урок природознавства в 1-му класі .............. 10
ОРЛОВСЬКА С. Село моє — краплиночка на карті.
Урок природознавства у 1-му класі ............................. 4
ПИНКА Н. Бджілки — невтомні трудівниці. Свято —
презентація результатів роботи над проектом ............. 9
ПИНКА Н. Цікаво бджіл життя вивчати й невтомно
разом працювати. Проект для учнів 3–4-го класів ....... 9
ХАРУК С. Подбаймо про пернатих друзів! Урок
природознавства для 4-го класу ................................. 1

Державний стандарт
БАРНА М., ВОЛОЩЕНКО О., КОЗАК О. Організм людини ми
вивчаємо й на практиці знання перевіряємо. Методичні
підходи до викладання розділу “Людина та її організм” ......... 2
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Бібліографічна довідка
Сучасні освітні технології
ГАСЮК О. Зелені горби і зелені луги — зелена
аптека лежить навкруги. Урок — презентація
результатів проекту з природознавства для 2-го класу..... 2
ЛІПІНСЬКА Л., ЮРЧЕНКО О. Мандруємо рідним
краєм, водойми його вивчаєм. Урок-екскурсія з
природознавства для 4-го класу ................................. 3
МАЙСТЕР В. Наша планета дуже багата. Надра
її так цікаво вивчати! Добірка дослідів з теми
“Гірські породи” .......................................................... 8
МАЙСТЕР В. Побачити повітря нам непросто —
властивості його відкриє дослід. Добірка дослідів
з теми “Вітер. Повітря” для учнів 1–3 класів ................. 3
МАЙСТЕР В. Усмішки природи. Цікаві досліди для
проведення влітку ....................................................... 5
ФЕРТЮК В. Нас рослини дикорослі запросили нині
в гості. Урок природознавства у 1-му класі .................. 9

Контроль навчальних досягнень
БІЛОНОЖКО Ю. Природознавство. 2-й клас ................. 8

Інформатика
Державний стандарт
КОРШУНОВА О. В технологіях сучасних
компетентні ми. Презентацію створити — справа
техніки. Ознайомлення з редактором презентацій
на основі компетентнісного підходу............................. 9
СУХОВІРСЬКИЙ О. Відтворювать комп’ютерний
процес — є в цьому особливий інтерес.
Ознайомлення з принципами роботи графічного
редактора без використання комп’ютерної техніки ....... 3
СУХОВІРСЬКИЙ О. Планшетні комп’ютери у
початковій школі. Використання різноманітних
гаджетів на уроках інформатики .................................. 8

Мистецтво
Державний стандарт
КОРОЛЮК Т. Народне мистецтво різноманітне,
древнє, прекрасне, кожному рідне ............................. 1
КОРОЛЮК Т. Пригоди лінії, крапки та плями.
Створення образів засобами графіки .......................... 4

Образотворче мистецтво
ГОНЧАРЕНКО Н. Доможемо ми втілитися
казці — створим для вистави декорації. Урок
образотворчого мистецтва в 1-му класі ..................... 12
КОВБАСКА Н. Весняне сонце сяє нам з небес,
і цілий світ співа: “Христос воскрес!”. Уроки
інтегрованого курсу “Мистецтво” для 3-го класу .......... 3
КОРОЛЮК Т. Народне мистецтво різноманітне,
древнє, прекрасне, кожному рідне ............................. 1

АРИСТОВА Л., РЕЗНИЧЕНКО А. Подорож планетою
музики. Дидактична казка на уроках музичного
мистецтва ..................................................................5
КОВБАСКА Н. Весняне сонце сяє нам з небес,
і цілий світ співа: “Христос воскрес!”. Уроки
інтегрованого курсу “Мистецтво” для 3-го класу .......... 3
ЛЕВЧУК Л. Як нотки другокласників розважали.
Урок музичного мистецтва для 2-го класу.................... 2

Трудове навчання
БУРДЕЙНА Н. Завдяки пластиліну й фантазії дно
морське ми чудово прикрасимо. Урок трудового
навчання у 1-му класі ................................................ 11
КВАЧ О. Для кожного весна дарунки має, а мамі
ніжні квіти ми вручаєм. Урок трудового навчання
для 3-го класу ............................................................. 2
САЄНКО Г. Глечик з частинок складаю, візерунком
його прикрашаю. Бінарний урок образотворчого
мистецтва і трудового навчання для 1-го класу ............ 5

Сучасні освітні технології
КОТЕЛЯНЕЦЬ Н. Світ пізнаємо повсякчас ми без
обмеження — у праці, дослідах і спостереженнях.
Пошукова діяльність на уроках трудового навчання ..... 7
ШУЛЬГА Н. Квітне барвами природи одяг рідного
народу. Урок-подорож з трудового навчання
для 4-го класу ............................................................. 4

Інтегрована освіта
КОТЕЛЯНЕЦЬ Н. Корисні й любі всім уроки праці.
“Родзинка” їх — це творчість й інтеграція.
Реалізація міжпредметних зв’язків у змісті
трудового навчання .................................................. 11
ПЕТРІВ С. Свічка для святого Миколая.
Інтегрований урок трудового навчання, літературного
читання та англійської мови у 2-му класі ......................... 10

Фізична культура
ЄФИМЕНКО М. Від традиційної фізкультури — до
фізичної культури! Урок фізичного виховання:
проблеми і перспективи.............................................. 5
ТКАЧУК І. І про здоров’я дбаємо, й математику не
забуваємо. Фізкультурно-оздоровча година ............... 5

Сучасні освітні технології
ЄФИМЕНКО М. Казкова фізкультура.
Нетрадиційний урок фізичного виховання ................... 9
ЄФИМЕНКО М. Пригоди роботів-файників у школі.
Урок фізкультури для 1-го класу .................................. 9

Здоров’язбережувальні технології •
Основи здоров’я

КОРОЛЮК Т. Пригоди лінії, крапки та плями.
Створення образів засобами графіки .......................... 4

БОНЬ Н. У музеї пожежних речей. Розвага для учнів
1-го класу ................................................................. 10

КОРОЛЮК Т. У пошуку мистецькому невтомні,
досліджуємо творчості закони. Дослідницька
діяльність на уроках образотворчого мистецтва .......... 9

МАЙДАНЮК А. Задачу розв’яжи — здоров’я
збережи! Добірка валеологічних задач ........................ 8

САЄНКО Г. Глечик з частинок складаю, візерунком
його прикрашаю. Бінарний урок образотворчого
мистецтва і трудового навчання для 1-го класу ............ 5

Музичне мистецтво
АРИСТОВА Л. Ми змагаємось? Тішимось? Граємо? Так!
Музичне мистецтво вивчаємо. Активізація пізнавальної
діяльності учнів на уроках музичного мистецтва ...........12
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МИКОЛАЙКО О. Кожна на землі людина —
унікальна і єдина! Урок з курсу “основи здоров’я”
для 1-го класу ............................................................. 2
НЕБЕСНА Т. Пора настала відпочити і те, що
знаєм, повторити. Фізкультхвилинки у супроводі
дидактичних віршів ..................................................... 8
НЕБЕСНА Т. Природні явища малятам приємно в
русі й грі вивчати. Фізкультхвилинки у супроводі
дидактичних віршів ..................................................... 6
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Бібліографічна довідка
СВІР Н. Від дружби з тютюном й “зеленим змієм”
рішуче ми відмовитись зумієм. Конспект урокутренінгу з основ здоров’я у 4-му класі........................ 11
ЧМИРЕНКО Н. Ми про життя й здоров’я дбаємо —
безпеки правила вивчаємо. Урок з основ здоров’я
для 3-го класу ............................................................. 1

Проектна діяльність
ПИНКА Н. Бджілки — невтомні трудівниці. Свято —
презентація результатів роботи над проектом ............. 9
ПИНКА Н. Цікаво бджіл життя вивчати й невтомно
разом працювати. Проект для учнів 3–4-го класів ....... 9
ОРЛОВСЬКА С. Село моє — краплиночка на карті.
Урок природознавства у 1-му класі ............................. 4

Варіативні курси
АНДРУСЕНКО І. Хай буде планета і гарна, й
зелена — для щастя й добра, для тебе й для
мене! Засоби формування екологічних умінь
молодших школярів .................................................... 6
МИТНИК О. Уміння мислити — запорука успішності ...... 4
МИТНИК О., ПЕТРОВСЬКА Н. Таємнича Україна.
Урок логіки для 2-го класу ........................................... 4

Морально-етичне виховання
АНИШИНЕЦЬ М. Всі люди різні. Кожен — інший.
Життя від цього цікавіше! Виховна година для
учнів 3–4-х класів ...................................................... 10
БОНЬ Н. Казка про віночок............................................ 7
БОНЬ Н. Спитай себе, дитино, хто ти є. Казка як
засіб формування життєвих цінностей ......................... 7
ДЕРКАЧ О. Не залишаймо ран у людських серцях ......... 3

МАКАРОВА О. Країна батьківської майстерності.
Третє заняття Школи батьківства .................................1
МАКАРОВА О. Країна батьківської майстерності.
Четверте заняття Школи батьківства ........................... 8
РУДЕНКО І. Батьки — приклад для наслідування.
Батьківські збори ........................................................ 2

Позакласна робота • Свята і розваги
АЛЬПЕРІНА Г. Новий рік без дорослих. Сценарій
свята для початкової школи....................................... 11
АНИШИНЕЦЬ М. Всі люди різні. Кожен — інший.
Життя від цього цікавіше! Виховна година для
учнів 3–4-х класів ...................................................... 10
АНИШИНЕЦЬ М., ВОВЧОК С., ГНИЛЯНСЬКА Л.
День довкілля ............................................................. 6
АНИШИНЕЦЬ М. Цікавих справ чекає так багато!
Ні дня не доведеться нудьгувати. Тиждень
початкової школи ........................................................ 6
БОНДАР Л. Сила і мужність, добро і любов — це
крила твої, Україно! Сценарій заходу до Дня
захисника України ...................................................... 9
БОНЬ Н. Казка про вірність і зраду ................................ 4
БОНЬ Н. У музеї пожежних речей. Розвага для учнів
1-го класу ................................................................. 10
БУКАЧЕВСЬКА Т., КОСТРЕЦЬ Н., ПОРАДА А.,
ЯВОРСЬКА Л., КОСТАК В. День здоров’я .................... 6
ГОВДІ О., ОЛОС Т., ФЕТЬКО М., ЧОРЕЙ Н. День
юних математиків ....................................................... 6
Казка вчить, як у мирі жить. Виховна година для
учнів 4-го класу ........................................................... 4

ДЕРКАЧ О. Не носімо образи за плечима ...................... 3

КАМИШЕНЦЕВА С. Перший дзвоник вже лунає —
школа радо всіх вітає. Урок-свято в 1-му класі ............ 8

ДЕРКАЧ О. Не ображаймо і не ображаймося. Артпедагогічні техніки у системі методів формування
в учнів досвіду морального вибору .............................. 3

КОРОЛЮК Т. Найбільше диво природи — людина.
Розвага для учнів 3–4-х класів ..................................... 5

ДЖЕМУЛА Г. Недобрі звички не судіть — позбутись
їх допоможіть ............................................................. 5
ДУЛЬСЬКА М. Щоб недарма життя прожити, добро
навчімося творити. Урок позакласного читання
для 3-го класу ............................................................. 8
ПРОЦЕНКО О. Завдання для роботи над казкою ........... 7

Музейна педагогіка
Музей не тільки храм історії — навчальна це аудиторія .... 1

КОРОЛЮК Т. Ой, прийдуть до тебе три празники в
гості… Українські посиденьки для учнів та членів
їхніх родин ............................................................... 12
КОТОК О. Ой там, на веселім базарі всі співали,
танцювали, жартували. Розвага для учнів 3–4-х класів ....3
КУРІПТА В. Книга — невичерпне джерело мудрих
порад. Літературний аукціон для молодших школярів ......2
МАРЕНИЧ Л., СКРИНСЬКА Г. Професій світ
різноманітний, й поваги кожна справа гідна.
Вистава для молодших школярів ................................. 6

КОЗАК Т. Осінь в гості завітала. Бінарний урок
літературного читання й образотворчого
мистецтва для 2-го класу ............................................ 1

МАЦЕНКО Н. Веселі робінзони. Сценарій розваги
для літнього табору .................................................... 4

КОЗАК Т. Україна у творчій палітрі Івана Труша.
Урок трудового навчання в 1-му класі .......................... 1

НАРЧИНСЬКА Н. Під небом Парижа. Вечір-мюзикл
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ПЕТРІВ С. Хотіла б я піснею стати. Урок
позакласного читання для 4-го класу........................... 1

НЕЖИВА Н., МЯЗИК Н., СОЛОВ’ЄНКО Т. День
української мови ........................................................ 6

ФРЕЙДА Х. Вічне слово Кобзаря. Урок навчання
грамоти (читання) ....................................................... 1

ПИНКА Н. Лиш боротись — значить жить! Вечір
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