Сторінка редактора

ЧИТАЧАМ У ПОДАРУНОК
ВІД ЖУРНАЛУ

Д

орогі читачі, завершується сьомий навчальний рік нашої тісної і злагодженої співпраці. Увесь цей час журнал “Учитель початкової школи” творився відповідно
до ваших потреб і навіть випереджав їх, аби вчасно забезпечити
всіма необхідними матеріалами. Ми надавали важливі консультації з нагальних питань, допомагали конструктивно сприйняти
освітянські реформи, розтлумачували специфіку всього розмаїття методичних прийомів, форм роботи з учнями і батьками, підтримували вас у такій непростій, але надзвичайно благородній
справі — плеканні юної особистості.
Реагуючи на ваші запити, три роки тому ми створили сайт журналу upsh.com.ua і розпочали наповнювати його корисними
для педагогів матеріалами. Поступово сайт перетворився на джерело, де кожен учитель може почерпнути для себе багато актуальних, інноваційних і креативних ідей.
На сайті журналу “УПШ” у вільному доступі ви знайдете такі
матеріали:
yy нормативно-правові документи, що стосуються діяльності
початкової школи;
yy зміст усіх попередніх випусків, які ви можете придбати, звернувшись до редакції;
yy фрагменти публікацій у журналі, починаючи з 2017 року;
yy інформацію про Всеукраїнський конкурс передових освітніх
технологій, який щороку проводить журнал;
yy корисні посилання на друковані та електронні матеріали журналу “Джміль”, що тематично пов’язані з уроками.
З 2019 року на сайті upsh.com.ua на допомогу вчителям, які використовують у роботі мультимедійне обладнання, редакція подає
різноманітні дидактичні матеріали:
yy кросворди,
yy таблиці,
yy технологічні картки,
yy ілюстрації до уроків,
yy набори пазлів,
yy картки із завданнями,
yy ігрові поля тощо.
Відтепер додаткові електронні матеріали, які можна
завантажити, позначені на сторінках журналу піктограмою.
Також на сайті ви можете оформити акційну передплату на журнал за нижчою ціною і повсякчас бути в курсі педагогічних новинок.

Редакція журналу завжди відкрита для співпраці з читачами.
Надсилайте на електронну пошту uchitel@dvsvit.com.ua запитання, теми, які вас цікавлять, і ми намагатимемося максимально
задовольнити ваші запити.
Успіхів вам, сил і натхнення.
З повагою Оксана Проценко,
головний редактор журналу
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З Великоднем!

Вітаємо всіх, хто обрав
НОВА
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

4

комплект підручників для 2 класу
від видавництва “Світич”

Ми гарантуємо повну
методичну підтримку
педагогам, які користуються
нашими підручниками

2019
РІЗНОРІВНЕВІ
ДОМАШНІ РОБОТИ
Математика, 4-й клас

ФОРМУВАННЯ
УЯВЛЕНЬ
про ЗВУКИ
МУЗИКИ
Сенсорний розвиток

☼ Комплекти робочих зошитів
з інтегрованих курсів
☼ Навчальний зошит
з інформатики
☼ Збірка компетентнісних
завдань (для підсумкових
контрольних робіт)

ДІТЯМ
про ОЛЕНУ ПЧІЛКУ
Позакласне читання

☼ Додаткові навчальнометодичні матеріали
на сайті svitdovkola.org

ТІЛА і РЕЧОВИНИ
Природознавство
ВИМІРЮВАННЯ
ВЕЛИЧИН
Математика,
англійська мова

Щиро дякуємо за довіру!
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У фокусі:
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ
ТЕХНОЛОГІЇ

ЯК НАВЧИТИ
ПИСАТИ ЕСЕ
Українська мова

☼ Розгорнуті календарнотематичні плани

Щоб не пропустити наші новинки,
підпишіться на розсилку на сайті:

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 89869

SvitDovkola.org

ЗДОРОВИМ
БУТИ МОДНО!
Основи здоров’я,
3-й клас
ПРИГОДИ
у МОВНІЙ КРАЇНІ
Сценарій свята

Підсніжнику, тендітний, чарівний.
Ти перший подарунок весняний
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