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Яких тільки шкіл нема на світі! Ознайомити дітей з ними і в такий спосіб
зацікавити пошуком незвичайного у всіх сферах людського буття запрошує
авторка, супроводжуючи розповіді цікавими іграми та вправами.

Те м а . Подорож незвичайними школами світу.
М е т а . Ознайомити учнів з незвичайними школами світу, їх традиціями та особливостями. Сприяти розвитку креативності, комунікабельності, вміння
працювати в команді, асоціативного і критичного
мислення, уяви, фантазії, навичок сторітелінгу.
М а т е р і а л и т а о б л а д н а н н я : мультимедійний комплект, презентація до уроку, аудіозапис
танцювальної музики; “банка позитиву”, аркуші й кольорові олівці або фломастери для кожного учня; “кубики історій” (Rory’s Story Cubes), кубик для привітань, цеглинки Лего, картки з ребусами й анаграмами.
Хід уроку
І. Привітання (2–3 хв)
Учні вітаються за допомогою “Кубика привітань” —
підкидають кубик, на гранях якого зображені варіанти
привітань, і використовують те, яке випало.
ІІ. Повідомлення теми уроку (2–3 хв)
— Сьогодні ми вирушимо у квест-подорож різними
країнами, де відвідаємо незвичайні школи й виконаємо цікаві завдання. Тож уперед!
Учитель ставить перед дітьми порожню, гарно
оздоблену банку, і повідомляє, що це “банка позитиву”. Наразі вона порожня, і це неправильно. Завдання учнів — написати чи намалювати на аркуші паперу щось добре і позитивне, таке, що його можна
було б подарувати всім навколо (добро, радість,
щось смачненьке, сонце), а потім опустити цей аркуш у банку.
Учні виконують завдання. Педагог хвалить дітей
і пропонує взяти банку із собою в подорож.
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ІІІ. Робота з теми уроку
Педагог розповідає про різні школи, демонструючи слайди з їх зображенням. Після кожного повідомлення він пропонує якусь гру або завдання.
1. Школа, де можна робити що завгодно
Орієнтовний зміст повідомлення
Школа Brightworks School (США) — мрія кожної дитини. Вона розташована на місці старого заводу з виробництва майонезу. Тут дозволено робити все, що зазвичай забороняють батьки. Можна бруднитися, грати
з вогнем, розбирати на частини праски і пральні машини, малювати на стінах і меблях і, звісно, займатися творчістю. Цей заклад ще називають “школою
дослідників”.
“Світу потрібні люди, які сприймають труднощі як цікаві ребуси і мають творчі здібності й завзятість, щоб
змінювати навколишнє середовище”, — упевнені творці
школи.

— А ви готові долати труднощі? Тож пропоную розгадати ребуси.
Учитель демонструє ребуси, у яких зашифровані
слова мрія, павук, пальто, перукар, хом’як, цукерка, шашки.
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Бажаєте підвищити кваліфікацію?
Завітайте на сайт журналу “Учитель початкової школи”

upsh.com.ua
Відтепер усі охочі мають змогу підвищити свій фаховий рівень за публікаціями
авторів часопису — досвідчених учених і практиків.

Переваги навчання онлайн:







можливість самостійного вибору програми
зручний для вас час навчання
інтерактивні завдання
можливість опановувати тему поетапно
додаткові матеріали з теми

По завершенні навчання Ви отримаєте СЕРТИФІКАТ,
що підтверджує успішне підвищення кваліфікації
Охочі мають змогу оприлюднити власний творчий доробок
з опанованої теми й отримати СВІДОЦТВО ПРО ПУБЛІКАЦІЮ

З нами навчатися легко!

