ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Сторінка редактора

ЗАХОПЛИВЕ НАВЧАННЯ В ШКОЛІ Й УДОМА
Теми НУШ — у журналі “Джміль”

На часі: дистанційне навчання

Дистанційне навчання загострило потребу в якісних, професійно підготовлених матеріалах,
якими можна скористатися для обговорення з учнями програмових тем, не витрачаючи при цьому багато часу на блукання інтернет-сайтами. Тож маємо для вас чудову новину: у журналі “Джміль” щономера публікуються сучасні матеріали, яскрава наочність і завдання
з наліпками до тем, які вивчають у 1–3 класах НУШ. А ще — на сайті jmil.com.ua редакція щомісяця розміщує е-додатки, які допоможуть вам організувати з учнями захопливе навчання незалежно від того, урок відбувається у класній кімнаті чи онлайн.
Пропонуємо анонс тематичних випусків, які побачать світ у вересні-грудні 2020 року.
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“Джміль” № 9: “Дитсадок і школа”
1 клас: “Наш клас”, “Мої друзі”
Ілюстровані правила безпечної поведінки в школі.
Настільна гра “Збери рюкзак”.
Казка про дружбу і завдання з наліпками.
Саморобний театр для інсценування в парі.
2 клас: “Зміни”
Сюжетна картина та бесіда за нею.
Психологічні етюди “Як я змінююся”.
Слухання п’єс із “Дитячого альбому” П. Чайковського і бесіда “Зміни настрою протягом дня”.
Математичні задачі економічного спрямування.
3 клас: “Подорожуємо і відкриваємо світ”
Архітектура світу: завдання з наліпками.
Майстер-клас із гравюри: малюємо будинки.
Космічна мандрівка.
Віршики і вправи для подолання типових помилок
у мовленні.

“Джміль” № 10: “День захисників України”
1 клас: “Батьківщина”
yy Сюжетна картина і бесіда за нею.
yy Тренінг “Захисти себе словом”.
2 клас: “Факти і здогадки”
yy Логічні завдання з наліпками.
yy Добірка дослідів “Перевір свої здогадки”.
3 клас: “Між минулим і майбутнім”
yy Сюжетна картина і бесіда за нею.
yy Сценарій свята до Дня захисників України.

“Джміль” № 11: “Пара. Вода. Крига”
1 клас: “Вода”
yy Сюжетна картина і бесіда за нею.
yy Задання з прислів’ями і приказками про воду.
yy Нетрадиційна техніка малювання.
2 клас: “Територія”
yy Пізнавальні завдання “Водойми України”.
yy Англійська пісенька-мандрівка.
3 клас: “Чарівні перетворення”
yy Сюжетна картина і бесіда за нею.
yy Добірка дослідів “Перетворення води”.
yy Вірші про явища природи.

“Джміль” № 12: “Зимові свята”
1 клас: “Таємниці космосу”, “Подарунки”
yy Віртуальна екскурсія на Міжнародну космічну
станцію.
yy Майстер-клас із виготовлення подарунків.
yy Урок зв’язного мовлення: як правильно привітати
зі святом.
2 клас: “Спільнота”
yy Сюжетна картина і бесіда за нею.
yy Морально-етичний комікс про вдячність.
yy Сценарій свята до Дня святого Миколая.
3 клас: “Енергія”
yy Ілюстровані правила безпечного користування

електроприладами.
yy Цікавинки про відновлювальні джерела енергії.
yy Енергія спілкування: новорічні ігри.

Оберіть
вигідний варіант передплати!
yy Паперовий журнал:
jmil.com.ua/peredplata
yy Електронна версія:
journals.ua/children_journals/jmil

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!

