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МИ ВРАНЦІ ЗУСТРІЧАЄМОСЬ —
КОРИСНОГО НАВЧАЄМОСЬ
Сценарії ранкових зустрічей у 2-му класі
Вікторія КАВУН, учитель початкових класів,
Мар’янівський НВК “ДНЗ–ЗОШ І–ІІІ ст.”,
Шполянський р-н, Черкаська обл.

Відкрити маленьким школярикам світ людських захоплень, зачарувати
інтер’єром традиційної української хати, допомогти опанувати сучасні технічні засоби та правила безпечного поводження з ними — усе це та багато
іншого можна здійснити в рамках інтегрованого дня. І важливою передумовою успішності такої
форми організації навчання є його вдалий початок. Добірку оригінальних “зачинів” інтегрованих
днів — ранкових зустрічей різної тематики — пропонуємо вашій увазі.
МИ — КОЛЕКЦІОНЕРИ
М е т а . Ознайомити з видами та правилами
колекціонування. Спрямовувати інтереси дітей, розвивати їхні творчі здібності та виховувати
доброзичливість.
Хід зустрічі
І. Вітання
Гра “Ввічливий годинник”
Педагог (ведучий) і всі діти стають у коло. Вчитель промовляє вірш і демонструє рухи відповідно
до його змісту. Діти повторюють слова й наслідують
рухи ведучого.
Ведучий
Тікі-так, тікі-так —
Ходить наш годинник так.
(Крокують на місці).
Сьому ранку він пробив
І усіх нас розбудив.
(Сім разів сплескують у долоні
й промовляють: “Бом-бом”).
Ранок настає,
(Розводять руки в сторони).
Сонечко встає.
(Піднімають руки догори).
Усміхнеться з неба:
(Усміхаються одне одному).
— Що сказати треба?
Діти
— Доброго ранку!
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Діти сідають на килимок у коло. Ведучий тримає
в руках торбинку з волоськими горіхами. Передаючи
за годинниковою стрілкою торбинку, учасники “дарують” приємні слова чи компліменти одне одному.
ІІ. Групове заняття
1. Гра “Чарівна валіза”
Попередньо слід скласти у валізу різні предмети, які
можна колекціонувати: марки, монетки, значки, камінчики, мушлі, насіння, сухе листя, ґудзики, магнітики
тощо. Діти ходять навколо валізи, поки звучить музика.
Коли ж музика стихне, учасники мають сісти на валізу.
Хто з гравців устиг це зробити, навпомацки дістає з валізи якусь річ і розповідає все, що знає про неї. Гра триває, доки з валізи не дістануть усі предмети.
2. Вправа “Для чого потрібні колекції”
Учитель починає речення, а діти по черзі закінчують:
— Колекції потрібні для того, щоб…
Орієнтовні відповіді дітей
...розглядати, порівнювати, гратися, милуватися, проводити експерименти, зберігати, дізнаватися більше,
обмінюватися, виготовляти щось схоже тощо.

ІІІ. Обмін інформацією
1. Інформаційні повідомлення
Визначені учні роблять повідомлення з теми.
Орієнтовний зміст повідомлень
Що можуть збирати і дівчатка, і хлопчики?
Довкола багато предметів, які можуть зацікавити і дів
чаток, і хлопчиків.
Компанії, що займаються виготовленням товарів для
дітей, пропонують чудові колекційні набори конструкторів,

ЧИТАТИ ДАЛІ
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ВИВЧАЙТЕ АНГЛІЙСЬКУ
із ЖУРНАЛОМ “ДЖМІЛЬ”
Рубрика ПОЛІГЛОТ пропонує цікаві ідеї для ваших
уроків: ігри, співаночки, руханки тощо.
Наприклад, у випуску № 2 за 2018 рік знайдете
переспів відомої римівки “Hickory, dickory, dock”,
який допоможе закріпити назви тварин англійською,
а також її літературний переклад, ноти та два
варіанти гри з пісенькою.

Hickory,
Dickory,
Dock

Тваринка
на кожну
годинку

Hickory, dickory, dock,
The mouse
went up the clock.
The clock struck one,
The mouse went down,
Hickory, dickory, dock.

Гікорі, дікорі, док,
Годинник
все цок та цок.
Тут мишка йде.
Він першу б’є —
І мишка шусть у куток!

Hickory, dickory, dock,
The cat went up the clock.
The clock struck two,
The cat went down,
Hickory, dickory, dock.

Гікорі, дікорі, док,
Годинник все цок та цок.
Тут киця йде.
Він другу б’є —
І киця шусть у куток!

Ознайомитися з матеріалом і завантажити картки –
зображення тварин для гри можна на сайті
jmil.com.ua/2018-2/polyglot
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