Тиждень
(тема тижня)
1
Я - ШКОЛЯР

Питання теми
ХТО Я?
ХТО МОЇ
ОДНОКЛАСНИКИ?

Кейс-урок з інтегрованими предметами

Емоції

Література
«Чи варто ставати
«злюкою», або Як
сердитися
правильно»

Образотворче
мистецтво
ЯК МЕНІ БЕЗПЕЧНО
ДІСТАТИСЯ ДО
ШКОЛИ І
ПОВЕРНУТИСЯ
ДОДОМУ?

Я у світі / Релакс /
Юмор

Фізична культура

Математика

«Пішохідний перехід»

Природознавство

Техніка безпеки

1

Компетенції, навички, вміння











корисні навички роботи з емоціями
вміння виправляти помилки
вміння слухати і чути
вміння вибудовувати відносини
самостійність мислення
адекватна самооцінка
самоконтроль
емоційність – прояв почуттів
адаптивність, подолання перешкод
навички розбиратися в людях













уміння турбуватися про власну безпеку
уміння фільтрувати інформацію
креативність
командна робота
самостійність мислення
уміння вчитися
виховання смаку
позитивне мислення
турбота про якість
персональна відповідальність
просторове мислення та розвиток уяви

2
МІЙ/НАШ КЛАС

ЯК ПОЧУВАТИСЯ
КОМФОРТНО У
КЛАСІ?

Особистісне
зростання / Практичні
навички

Етика

«Чи варто бути

неслухом?»
Природознавство

Мова

















3
МОЇ ДРУЗІ

ЯК ЗНАЙТИ ДРУЗІВ?

Читання

Основи здоров'я

«Як ябеда, рева та
скнара друзів
шукали»

Я у світі

Мова

2
















лідерство
командна робота
вміння виправляти помилки
вміння слухати і чути
вміння вибудовувати відносини
самостійність мислення
вміння вчитися
адекватна самооцінка
позитивне мислення,
самоконтроль, емоційність — прояв
почуттів
адаптивність
подолання перешкод
персональна відповідальність
вміння діяти в умовах невизначеності
навички розбиратися в людях
плюралізм
делегування повноважень
уміння виправляти помилки
уміння слухати і чути
уміння вибудовувати відносини
самоконтроль,
емоційність
почуттів
подолання перешкод
розстановка пріоритетів
персональна відповідальність
критичне мислення
кмітливість
уміння виступати публічно
уміння видаляти зайве
навички розбиратися в людях

— прояв

4
МОЄ ДОВКІЛЛЯ



ЩО МЕНЕ ОТОЧУЄ?

Я у світі /
Природознавство

Математика

«Таємничі
трикутники»

5
ОСІНЬ

ЯК ВПІЗНАТИ
ОСІНЬ?

Мистецтво

Трудове навчання

Природознавство

Математика

«Листяна вгадайка»

Мова

Трудове навчання

3





















вміння аналізувати та систематизувати
візуальну інформацію
просторова уява
лідерство
командна робота
уміння концентруватися
наявність хобі
навички винахідництва
побутові навички
позитивне мислення
фантазія и творчість
кмітливість
командна робота
позитивне мислення
вміння концентруватися
турбота про якість
персональна відповідальність
самоконтроль
критичне мислення
кмітливість
уміння фільтрувати інформацію

6
Я І МОЯ
БАТЬКІВЩИНА

7
МИ –
ПІДПРИЄМЛИВІ

ЩО ТАКЕ
БАТЬКІВЩИНА?
ЯКІ РИСИ Я
ПОВИНЕН МАТИ,
ЩОБ СТАТИ
КОМУСЬ
ЗАХИСНИКОМ /
ЗАХИСНИЦЕЮ?
(ДО ДНЯ
ЗАХИСНИКА
УКРАЇНИ)
ОСІННІЙ
ДОБРОЧИННИЙ
ЯРМАРОК



Природознавство
(Географія/Екологія)

Інтелект/Технології/Н
аука

«Я – громадянин
України»

Мистецтво/Культура



Оборонозданість
країни

Природознавство

Мова

«Не все те ягода, що
фрукт»

Математика



знання про сучасну Україну, її культурну
спадщину, економічний, інтелектуальний
та науковий потенціал
формування громадянської свідомості та
громадянської позиції
усвідомлення ролі кожного громадянина в
створенні сучасного та розбудові
майбутнього країни

Практичні навички /
Основи здоров'я

4










уміння вчитися
позитивне мислення
турбота про якість
персональна відповідальність
самоконтроль
критичне мислення
кмітливість
уміння фільтрувати інформацію

8
ТЕХНІКА,
ЯКА
ДОПОМАГАЄ

ЯКА РОЛЬ РОБОТІВ
У ЖИТТІ ЛЮДИНИ?

Технологія

Комп'ютери

«Хто такий андроїд?»

Інтеллект / Емоції /
Етика

9
ІГРИ

ЯКІ ІГРИ БУВАЮТЬ?
ЧОМУ Я ЛЮБЛЮ
БАВИТИСЯ В РІЗНІ
ІГРИ?

Логіка

Спорт / Мистецтво /
Кінематограф /
Література

Математика

«Головоломки та
ребуси: що краще?»

Інформатика

Мова / Література

5






























лідерство та командна робота
плюралізм та делегування повноважень
самостійність мислення та уміння вчитися
подолання перешкод та уміння
концентруватися
уміння ставити цілі та розставляти
пріоритети
критичне мислення та кмітливість
робота з технікою та навички
винахідництва
уміння фільтрувати інформацію та
видаляти зайве
лідерство
командна робота
уміння виправляти помилки
самостійність мислення
керування часом
уміння вчитися
пам'ять: оперативна і довгострокова
адекватна самооцінка
позитивне мислення
самоконтроль
подолання перешкод
навички тайм-менеджмента
уміння концентруватися
уміння ставити цілі
розстановка пріоритетів
турбота про якість
персональна відповідальність
критичне мислення
кмітливість

10
ТЕАТР

МИ ТВОРИМО
ТЕАТР?

Читання

Математика

«Як потоваришували
сотні, десятки та
одинички, і що з
цього вийшло»

Англійська мова /
Трудове навчання

11
МОДА

ЩО ОЗНАЧАЄ БУТИ
МОДНИМ? ЯК
ВИЯВИТИ СВОЮ
НЕПОВТОРНІСТЬ?

Я в світі

Театр / Мистецтво

Природознавство
«Найвусатіший у
світі»

Мова

Техніка

6














лідерство
командна робота
уміння слухати і чути
уміння вчитися
уміння концентруватися
наявність хобі
навички винахідництва
побутові навички
адекватна самооцінка
позитивне мислення
уміння фільтрувати інформацію
розстановка пріоритетів













володіння етикетом
кмітливість
навички винахідництва
уміння розбиратися в моді
побутові навички
уміння добре фотографувати
адекватна самооцінка
позитивне мислення
емоційність – прояв почуттів
самоконтроль
адаптивність

12
ПРИГОДИ
КРАПЕЛЬКИ

ЯКОЮ БУВАЄ ВОДА
В ПРИРОДІ?
ЯК ВОНА
МАНДРУЄ?

Я в світі

Природознавство
«Пригоди
краплинки»

13
ЗИМА

ЯК ЗИМУЮТЬ
ТВАРИНИ?
«ЧИ КОЖНА
ПТАШИНА У ВИРІЙ
НА ЗИМУ ЛІТАЄ?»

Екологія

Практичні навички

Математика

Природознавство

«Хто і навіщо проспав
зимові свята»

Я у світі

Читання

7























вміння виправляти помилки
самостійність мислення
уміння вчитися
пам'ять: оперативна і довготривала
адекватна самооцінка
позитивне мислення
самоконтроль
вміння ставити цілі
розстановка пріоритетів
турбота про якість
персональна відповідальність
екологічна свідомість
турбота про власне здоров'я
командна робота
вміння слухати і чути
самостійність мислення
управління часом
вміння вчитися
вміння концентруватися
презентація себе та своїх ідей
критичне мислення

14
ТАЄМНИЦІ
КОСМОСУ

ЩО МОЖНА
ПОБАЧИТИ В
КОСМОСІ?

Основи здоров'я /
Гігієна

Техніка

«Як бути
космонавтом»

Праця / Практичні
навички / Малювання
15
ПОДОРОЖУЄМО
В ЧАСІ

ЧИ ХОТІЛИ Б ВИ
ПОДОРОЖУВАТИ В
ЧАСІ І ЧОМУ?

Спорт

Природознавство

Я у світі

«Хто у світі
найдовший»

Математика

Фізична культура

8












командна робота
вміння вчитися
позитивне мислення
турбота про якість
персональна відповідальність
самоконтроль
критичне мислення
кмітливість
уміння фільтрувати інформацію
креативність













лідерство
командна робота
керування часом
уміння вчитися
адекватна самооцінка.
позитивне мислення
емоційність – прояв почуттів
самоконтроль
адаптивність
подолання перешкод
навички тайм-менеджменту

Я у свті

Природознавство





уміння концентруватися.
уміння ставити цілі.
розстановка пріоритетів












командна робота
вміння вчитися
позитивне мислення
турбота про якість
персональна відповідальність
самоконтроль
критичне мислення
кмітливість
уміння фільтрувати інформацію
креативність

«Хто у світі
найвищий»

Математика
16
ЗИМОВІ СВЯТА

ЯКІ СВЯТА
СВЯТКУЮТЬСЯ
ВЗИМКУ В УКРАЇНІ
ТА У СВІТІ?
ЯК
ПІДГОТУВАТИСЯ
ДО СВЯТА?

Мова

Фізична культура

Математика
«Чарівний День
святого Миколая»

Мистецтво

Трудове навчання

9

Мова

Математика

«Чари Нового року»

Я у світі

Я у світі

Музика / Література

Математика

«Захоплива різдвяна
пригода»

Природознавство

Мистецтво /
Практичні навички

10












лідерство
командна робота
плюралізм
делегування повноважень
уміння слухати і чути
уміння вчитися
позитивне мислення
уміння концентруватися
кмітливість
уміння фільтрувати інформацію та
креативність

















лідерство
командна робота
плюралізм
делегування повноважень
уміння виправляти помилки
уміння слухати і чути
уміння вчитися
позитивне мислення
подолання перешкод
уміння концентруватися
персональна відповідальність
кмітливість
уміння фільтрувати інформацію
уміння діяти в умовах невизначеності
креативність

17
СВІТ
ЗАХОПЛЕНЬ

ЩО МЕНІ
ПОДОБАЄТЬСЯ?
ЩО Я ЛЮБЛЮ?
ЯК ЗНАЙТИ НОВЕ
ЗАХОПЛЕННЯ?

Я у світі

Математика

«Мистецтво орігамі»

Трудове навчання

Я у світі

Мистецтво /
Практичні навички

Математика

«Пластиліновий світ»

Трудове навчання

Мистецтво /
Практичні навички

11













командна робота
уміння слухати і чути
уміння вчитися
уміння концентруватися
наявність хобі
навички винахідництва
побутові навички
адекватна самооцінка
позитивне мислення
емоційність – прояв почуттів
виховання смаку













командна робота
уміння слухати і чути
уміння вчитися
уміння концентруватися
наявність хобі
навички винахідництва
побутові навички
адекватна самооцінка
позитивне мислення
емоційність – прояв почуттів
виховання смаку

Я у світі

Математика

«Піщана казка»

18
ЯМАНДРІВНИК

Природознавство

Трудове навчання /
Мистецтво /
Практичні навички

Математика

Природознавство

КУДИ МИ
ПОМАНДРУЄМО?

«Таємниці
підводного світу, або
Подорож з
Русалонькою»

Техніка

Малювання
(Образотворче
мистецтво)

12




























лідерство
командна робота
уміння виправляти помилки
самостійність мислення
уміння вчитися
пам'ять: оперативна і довгострокова
адекватна самооцінка
позитивне мислення
самоконтроль
подолання перешкод
уміння концентруватися
уміння ставити цілі
розстановка пріоритетів
турбота про якість
персональна відповідальність
критичне мислення та кмітливість
командна робота
вміння вчитися
позитивне мислення
турбота про якість
персональна відповідальність
самоконтроль
критичне мислення
кмітливість
уміння фільтрувати інформацію
креативність

19
МИ –
ДОСЛІДНИКИ.
МИ –
ВИНАХІДНИКИ

ЧИ МОЖНА БУТИ
ВИНАХІДНИКОМ У
НАШ ЧАС?
ЧИ ВСЕ ВЖЕ НА
СВІТІ ВИНАЙДЕНО
ДО НАС?

Математика
«Лайфхакінг для
малечі»

Трудове начання
20
СПОРТ

ЧОМУ ВАРТО
ЗАЙМАТИСЯ
ФІЗКУЛЬТУРОЮ ЧИ
СПОРТОМ?

Я у світі

Я у світі

Основи здоров'я

Природознавство
«Хто у світі
найшвидший»

Математика

Читання

13











командна робота
вміння слухати і чути
самостійність мислення
управління часом
вміння вчитися
вміння концентруватися
презентація себе та своїх ідей
побутові навички
критичне мислення
















лідерство
командна робота
керування часом
уміння вчитися
адекватна самооцінка.
позитивне мислення
емоційність – прояв почуттів
самоконтроль
адаптивність
подолання перешкод
навички тайм-менеджменту
уміння концентруватися.
уміння ставити цілі.
розстановка пріоритетів

21
МОЇ УЛЮБЛЕНІ
КНИЖКИ

ЯКА МОЯ
УЛЮБЛЕНА
КНИЖКА?

Природознавство

Мистецтво

«Країна Павутинія. Чи
варто боятися
павуків?»

Математика
22
ТРАНСПОРТ

ЯКІ Є ВИДИ
ТРАНСПОРТУ?

Я у світі

Читання

Література /
Англійська мова
«Подорож
залізницею»

Математика

Бізнес

14












командна робота
вміння вчитися
позитивне мислення
турбота про якість
персональна відповідальність
самоконтроль
критичне мислення
кмітливість
уміння фільтрувати інформацію
креативність
















лідерство
командна робота
управління часом
уміння вчитися
адекватна самооцінка
позитивне мислення
емоційність - прояв почуттів
самоконтроль
адаптивність
подолання перешкод
навички тайм-менеджменту
уміння концентруватися
уміння ставити цілі
розстановка пріоритетів

23
ПРОФЕСІЇ

ЯКІ БУВАЮТЬ
ПРОФЕСІЇ?

Я у світі

Читання

«Анімація»

Інформатика
24
ЧАС

Трудове навчання /
Мистецтво /
Практичні навички

ЯК КЕРУВАТИ
ЧАСОМ?

Я у світі /Техніка

Математика

«Надзвичана
подорож навколо
світу»

Природознавство

Література

15













командна робота
уміння слухати і чути
уміння вчитися
уміння концентруватися
наявність хобі
навички винахідництва
побутові навички
адекватна самооцінка
позитивне мислення
емоційність – прояв почуттів
виховання смаку







командна робота
тайм-менеджмент
відчуття часу
лідерство
вміння вибудовувати стосунки та
плюралізм
адаптивність
розвиток кмітливості
стратегічне та тактичне мислення
вміння фільтрувати інформацію
концентрація уваги







25
ВЕСНА

ЯК ПРИХОДИТЬ
ВЕСНА?

Я у світі

Математика
«Навіщо сонечку
крапочки»

Природознавство
26
ВЕСНЯНІ
СВЯТА.
ВЕЛИКДЕНЬ

Навчання грамоти

командна робота
вміння слухати і чути
самостійність мислення
вміння вчитися
вміння концентруватися
презентація себе та своїх ідей
побутові навички
критичне мислення
















лідерство
командна робота
управління часом
уміння вчитися
креативність
позитивне мислення
емоційність - прояв почуттів
вміння фантазувати та мріяти
адаптивність
подолання перешкод
навички тайм-менеджменту
уміння концентруватися
уміння ставити цілі
розстановка пріоритетів

Образотворче
мистецтво

Математика

«Свято Букварика»

Музика










Малювання

16

27

НАВІЩО ЇСТИ

НАВІЩО МИ ЇМО?
ЯК ВИЗНАЧИТИ
КОРИСНУ ТА
ШКІДЛИВУ ЇЖУ?

Я у світі / Основи
здоров'я /
Природознавство

Трудове навчання

«Морозиво»

Математика /
Економіка

Читання

Я у світі / Природа

Осови здоров'я

«Молоко»

Читання

Трудове навчання

17












позитивне мислення
самоконтроль
адаптивність
подолання перешкод
уміння концентруватися
турбота про здоров'я
практичні навички
розстановка пріоритетів
турбота про якість
навички здорового харчування












позитивне мислення
самоконтроль
адаптивність
подолання перешкод
уміння концентруватися
турбота про здоров'я
практичні навички
розстановка пріоритетів
турбота про якість
навички здорового харчування

28
СВІТ РОСЛИН

ЧИ Є РОСЛИНИ
ЖИВИМИ?

Природознавство

Практичні навички

«Рослини - друзі чи
вороги?»

Читання

Природознавство

Кулінарія

Технологія

«Що росте на полі?»

Онсови здоров'я

Мистецтво / Кулінарія

18












позитивне мислення
самоконтроль
адаптивність
подолання перешкод
уміння концентруватися
турбота про здоров'я
практичні навички
розстановка пріоритетів
турбота про якість
навички здорового харчування












позитивне мислення
самоконтроль
адаптивність
подолання перешкод
уміння концентруватися
турбота про здоров'я
практичні навички
розстановка пріоритетів
турбота про якість
навички здорового харчування

29
СВІТ ТВАРИН

ХТО ТАКІ
ТВАРИНИ?

Природознавство

Математика

«Таємниці світу
тварин»

Я у світі

Мистецтво / Релакс

Природознавство

Мова

«Де водяться
дракони»

Я у світі

Трудове навчання

19



























уміння розбиратися в мистецтві
уміння видаляти зайве
уміння робити презентації
уміння фільтрувати інформацію
креативність
командна робота
самостійність мислення
уміння вчитися
виховання смаку
позитивне мислення
емоційність
турбота про якість
персональна відповідальність
просторове мислення та розвиток уяви
лідерство
командна робота
уміння слухати і чути
уміння вчитися
уміння концентруватися
наявність хобі
навички винахідництва
побутові навички
адекватна самооцінка
позитивне мислення
емоційність

