
ПРАЦЮЄМО 
на РЕЗУЛЬТАТ
Математика, 
1-й клас

ПРИРОДНИЧІ 
ПИТАННЯ 
на різних уроках

ВЕСЕЛКОВІ 
КОЛЬОРИ
Інтегрований день, 
1-й клас

РЕМЕСЛА 
УКРАЇНЦІВ
Інтегрована освіта

НЕ ОБРАЖАЙТЕ 
і НЕ ОБРАЖАЙТЕСЬ
Основи здоров’я, 
3-й клас

ЧИМ КОРОВА 
НЕ СОБАКА
Літературне читання

БУТИ 
ЩАСЛИВИМИ
Тренінг для вчителів

ПЛЕКАЙМО 
РІДНУ МОВУ
КВК, 3-4-й класи

У сонці й квітах все купається —
Весна із літом зустрічається

2018
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Науково-методичний журнал

Видається за підтримки Міністерства освіти і науки України 
та Національної академії педагогічних наук України
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ЗМіст

НоВа УкраїНська школа 
 МатеМатика

  3	 Марія	БАРНА,		
Людмила	ПАУК

	 Цікаві	методи	інтерактивні	
процес	освітній	роблять	ефективним
Досягнення очікуваних результатів навчальної 
діяльності засобами інтерактивних методів

іНтегроВаНа осВіта 
 ПриродоЗНаВстВо

 10	 Наталія	КОВАЛЬ,		
Алла	ОЛІЙНИК

	 Зробити	тему	цікавішою	
є	спосіб	—	об’єднати	з	іншими!
Інтеграція змісту кількох навчальних предметів 
навколо природничої теми

держаВНий стаНдарт 
 МоВи і літератУри

 14	 Ірина	МЕЛЬНИК
	 З	морських	глибин	добувають	перлини,	

а	з	книжок	—	життєву	мудрість
Формування морально-етичних норм поведінки 
учнів засобами дитячої літератури

 16	 Олена	МЕЛЕШКО,	Віолета	ТОМІЛКО
	 Виховання	моральних	якостей	учнів	

засобами	художніх	творів
Фрагменти тренінгу для вчителів

іНтегроВаНа осВіта

 19	 Світлана	ТАРАНЕНКО
	 Як	веселка	дітей	чарувала,	

добрий	настрій	усім	дарувала
Конспект занять інтегрованого навчального дня 
у 1-му класі

гроМадЯНська осВіта 
 іНтегроВаНа осВіта

 24	 Тамара	САВЧУК
	 Уміли	все	вкраїнців	вправні	руки	—	

тож	хай	зростуть	майстрами	і	онуки!
Ознайомлення з народними ремеслами

редакційНа колегіЯ
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менту	 Черкаського	 обласного	 інституту	 післядипломної	
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Савченко	 Олександра	 Яківна,	 доктор	 педагогічних	
наук,	професор,	дійсний	член	НАПН	України,	головний	на-
уковий	співробітник	відділу	початкової	освіти	Інституту	пе-
дагогіки	НАПН	України.

Скворцова	Світлана	Олексіївна,	доктор	педагогічних	
наук,	про	фесор,	член-кореспондент	НАПН	України.

Тарасенко	 Галина	 Сергіївна,	 доктор	 педагогічних	
наук,	професор,	завідувач	кафедри		дошкільної	та	початко-
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Зміст

Травень нам рум’янить щічки
Й дарує перші полунички.

(Надіслав О. Суховірський, м. Хмельницький)

іНфорМатика 
 іНтегроВаНа осВіта

 32	 Людмила	ГОРГОШ
	 Текстовий	редактор	як	засіб	опанування	

знань	і	вмінь	з	різних	дисциплін
Практичні роботи з інформатики 
для учнів 4-го класу

МоВи і літератУри

 35	 Оксана	СТЕПАНЕНКО
	 Працює	з	радістю	дитина	кожна,	

якщо	цікаво	й	посміятись	можна
Урок літературного читання у 3-му класі

ПриродоЗНаВстВо

 38	 Алла	ЛАЗЕНКО
	 Знаю	я	і	знаєш	ти:	

важливо	воду	берегти
Урок природознавства у 4-му класі

осНоВи ЗдороВ’Я  
 МоральНо-етичНе ВихоВаННЯ

 41	 Марина	ДУЛЬСЬКА
	 Вчимося	толерантно	спілкуватися	—	

не	ображати	і	не	ображатися
Урок курсу “Основи здоров’я” у 3-му класі

ВаріатиВНі кУрси  
 екоНоМічНа осВіта

 44	 Лариса	КОНЕНКО,	Лілія	КРИХОВЕЦЬ-ХОМ’ЯК,		
Любов	ЧАРТОРИНСЬКА

	 Що	потрібно	дітям	знати	
про	прибутки	та	витрати

УПраВліННЯ і МетодичНа слУжба

 47	 Майя	ГРИБАЧОВА
	 Працюймо	над	собою.	Хай	удасться	

нам	всім	навчитись	відчувати	щастя
Тренінг для вчителів

ПоЗакласНа робота  
 МоральНо-етичНе ВихоВаННЯ

 50	 Галина	ДЖЕМУЛА
	 й	робити	справу	слід,	і	розважаться,	

бо	й	ігри	необхідні	нам,	і	праця
Виховання свідомого ставлення до використання 
ґаджетів за допомогою казки

сВЯта і роЗВаги

 52	 Ганна	ПАРФЬОНОВА
	 Всіх	на	мовний	КВК	ця	сторінка	заклика

Конкурс знавців української мови 
для учнів 3-4-х класів

заВаНТаЖУйТе  
додаТки до пУблікацій 

з сайту UPSH.com.Ua
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Створення нового 
освітнього середовища 

(№ 3, № 4)

Тематичний випуск 
“Вчимо мислити 
нестандартно”  

(№ 11)

Упровадження  
в навчальний процес 

сучасних освітніх 
технологій 
(щономера)

Сценарії ранкових 
зустрічей 

(№ 4, № 7, № 10)

Перші  
батьківські збори 

в НУШ 
(№ 2, № 3, № 9)

Завдання, орієнтовані 
на досягнення 

конкретних очікуваних 
результатів  

з математики (№ 5)

Конспекти занять 
інтегрованих днів 

(щономера)

Нормативні документи. 
Державний стандарт 

початкової освіти (№ 4)

Н
о

вій україНській ш
ко

л
і

Ж
ур

нал “учитель початкової ш
коли” —

Вчасно подбайте про передплату на ІІ півріччя!

Передплатіть журнали “УПШ” і “Джміль” у комплекті,  
не виходячи з дому,  

за найнижчими цінами!

1 Заходьте на сайт upsh.com.ua
2 Оформлюйте передплату 

3 Щомісяця гарантовано отримуйте  
ваші фахові журнали

Заощадьте 7 %, передплативши журнал до кінця року  
( з червня по грудень),

10 % — оформивши передплату на 12 місяців  
( з червня 2018 по травень 2019 року)

увага!
акція триває 
до 14 травня

http://upsh.com.ua/peredplata
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