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ПОЧНІМ ЗАНЯТТЯ ЩОДЕННО
ЦІКАВО І НЕБУДЕННО
Сценарії ранкових зустрічей у 1-му класі
Оксана ТВЕРІТІНОВА, вчителька початкових класів,
ЗОШ-інтернат І–ІІ ст., м. Путивль, Сумська обл.

Говорять, що як день розпочнеш, так він і пройде. Тож аби кожен день, проведений у школі, приносив і учням, і педагогу радість, запрограмуйте його
від початку на позитив. Як цього досягти? Автор пропонує власні ідеї проведення ранкових зустрічей.

ОСІНЬ ПРИЙШЛА —
РІЗНІ БАРВИ ПРИНЕСЛА

Орієнтовний зміст загадок
До нас чарівниця прекрасна прийшла.
Для кожного дерева колір знайшла. (Осінь).

І. Привітання

Снігом землю замітає,
Холодом усіх діймає,
Ще й щипає жартома.
Зветься гостя ця… (зима).

Діти і вчитель стають колом. Учні повторюють
за вчителем слова вірша.
Озвався ранок сотнями пісень,
Співає поле, ліс, і гори, й ріки!
Так починається ясний осінній день.
Було так завжди й буде так навіки.
Чарівна осінь в світ летить,
Вітаю я тебе в цю мить!*

Тане сніг, дзвенять струмки,
Повертаються пташки.
І деревам не до сну —
Зустрічать пора… (весну).
Стало сонце припікати,
Стали квіти розцвітати.
Скрізь метелики в’юнкі,
І беруться ягідки
Достигати швидко.
Так буває… (влітку).

Учні вітають одне одного.
ІІ. Обмін інформацією
1. Робота за календарем
Діти відповідають на запитання вчителя.
Орієнтовний зміст запитань
yy Який день тижня сьогодні?
yy Який він за порядком?
yy Який день був учора?
yy Буде завтра?
yy Яке сьогодні число?
yy Яке число буде завтра?
yy Який місяць? (Вересень).
yy Чому цей місяць так назвали?
yy До якої пори року належить цей місяць?

Прийшла дівчина до хати,
Узялась хазяйнувати:
Вправно скриню відімкнула,
У багрянець ліс вдягнула. (Осінь).

2. Гра “Пори року”
Учні пригадують пори року. Педагог роздає кожній
дитині по 4 цеглинки Лего: зелений колір символізує весну, жовтий — осінь, білий — зиму, а червоний
— літо. Звучать загадки про пори року — учні за допомогою цеглинок Лего демонструють відгадки.

3. Вправа “Як упізнати осінь”
Кожен учень має картку із символьним зображенням пори року або явища природи. Учитель пропонує пригадати ознаки осені, потім зачитує віршовані
загадки про природні явища й пори року. Той, у кого
є зображення-відгадка, має підняти свою картку
(на картках зображено дощик, сонце, краплі, пожовкле листя, відліт птахів).
Орієнтовний зміст віршів

* Редакції не вдалося достовірно встановити авторство
використаних у матеріалі віршованих творів.
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ЧИТАТИ ДАЛІ

Він ізранку стрибав по долині —
Залишив калюжки на стежині.
Коли дощик із ним подружився,
У веселку ясну перелився.
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Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ
☼ Робочий зошит № 1

☼ Робочий зошит № 2

☼ Зошит з інформатики

☼ Формувальне оцінювання

ЖИТТЯ
як НАЙВИЩА
ЦІННІСТЬ
Інклюзивна освіта

На ослику кататися — це весело для всіх.
Подобається осликам дзвінкий дитячий сміх.

ФОРМУВАННЯ
ІНТЕРЕСУ
до КНИЖКИ
Літературне читання
ЗАДАЧІ
З ЛОГІЧНИМ
НАВАНТАЖЕННЯМ
Математика

УКРАЇНСЬКА МОВА
ТА ЧИТАННЯ
☼ Зошит з розвитку
зв’язного мовлення
☼ Тренажер із правопису:
зошит № 1 і зошит № 2

Замовляйте комплект робочих зошитів
для 2-го класу:
(067) 504 5022,
(050) 761 7259
books@dvsvit.com.ua
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ЦІКАВИЙ
СВІТ КОМАХ
Інтегрований тиждень,
2-й клас
ФОРМУВАННЯ
СОЦІАЛЬНИХ
НАВИЧОК у ГРІ
ТВАРИНИ
і РОСЛИНИ —
СИНОПТИКИ
Проєктна діяльність
КІНЕЗІОЛОГІЧНІ
ВПРАВИ на УРОКАХ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
КОЗАЦЬКІ ІГРИ
Сценарій свята
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