ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Інтегрована освіта  Ігрові технології

Інтегроване навчання
за журналом “Джміль”
Інтеграція — один з основоположних принципів у системі сучасної освіти. Упроваджувати
його в роботу з дітьми допомагає журнал “Джміль”. Уже в самій назві видання відображено інтегрований підхід: Дослідження, Живопис, Музика і Література. Кожен випуск — це набір
інструментів і практичних матеріалів для різнобічного опрацювання певної теми. На прикладі листопадового випуску розглянемо, як можна скористатися ними у роботі з молодшими школярами.

У змісті журналу стрілочками
позначено освітні маршрути —
порядок переходу від публікації
до публікації. Вони підказують,
матеріали яких рубрик можна інтегрувати, і допомагають спланувати інтегрований урок, освітню
подорож, тематичний день чи
тиждень. Звісно, ви можете створювати власні маршрути залежно
від інтересів своїх учнів.
На прикладі фрагмента змісту
журналу “Пара. Вода. Крига”
(“Джміль”, 2020, № 11) розкриємо
можливості прокладання освітніх
маршрутів.
Розпочати роботу можна з бесіди за сюжетною картиною
на обкладинці. Пошукайте разом
з учнями персонажа Хмаринчика,
пригадайте різні стани води і знайдіть їх на картині. Потім закріпіть
знання дітей, організувавши роботу в групах за настільною грою
“Пара, вода, лід — пограємо як
слід” (під час якої учні ще й шукатимуть спільнокореневі слова).
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Освітні маршрути за змістом журналу
“Пара. Вода. Крига” (“Джміль”, 2020, № 11)

Запропонуйте родинам створити вдома крижані десерти —
за рецептами, поданими
в журналі.
:
На уроці мистецтва можна роз“
—
глянути картину “Мандрівник
над морем туману” Каспара
Давида Фрідріха й опанувати
з учнями нетрадиційну техніку
малювання хмар і туману спонжем.
Надихнути школярів на творчість допоможе вірш “Хмарка”
Віри Правоторової.

Або ж послухайте музику водограю — п’єсу “Гра води” Моріса
Равеля, пограйте на склянках
з водою і створіть парасольки
з паперу.
Матеріали рубрики “Літературна студія” допоможуть ознайомити дітей із фразеологізмами,
пов’язаними з водою.
У випуску ще багато цікавого,
переконайтеся самі:
jmil.com.ua/2020-11

Передплатіть журнал “Джміль”
на рік — і отримайте матеріали
для інтегрованого опанування 10 тем!
jmil.com.ua/peredplata
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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!

