
 Вчитель початкових 
класів. 

 

 Стаж роботи: 

40 років. 

 

 Категорія:   

    вища. 

 

 Звання:       “Вчитель 
- методист” 

 





                                     1 клас 

1. Урок письма малої та великої букв й, Й, 

      складів з нею. 

2. Урок читання. Звук [Ґ], букви ґ, Ґ. 
                                     2 клас 
3. Урок розвитку мовлення. Опис лисички. 
                                     3 клас 
4. Урок математики. Таблиця множення 
     числа 5 і ділення на 5. 
5. Урок математики. Доба, хвилина, секунда. Визначення 

часу за годинником. 
                                     4 клас 
6. Я і Україна. Природознавство. Охорона природи. 





   “ Акваріум ” 

   “ Мозковий штурм ” 

   “ Мікрофон ” 

   “ Робота в парах “ 

   “ Робота в малих групах “ 

  “ Два – чотири – всі разом “ 

  “ Судове засідання “ 

  “ Ажурна пилка “ 

     Метод “ Прес ” 

   “ Карусель “ 
 

 



 Використовую для досягнення будь-якої 

дидактичної мети: засвоєння, закріплення, 

перевірки знань тощо. За умов парної роботи 

всі діти в класі отримують рідкісну за 

традиційним навчанням можливість 

говорити, висловлюватись. Робота в парах дає 

дітям час подумати, обмінятись ідеями з 

партнером і лише потім озвучувати свої 

думки перед класом. Під час роботи в парах 

можна швидко виконати вправи, які за інших 

умов потребують великої затрати часу. Серед 

них можна назвати такі: 









    Сприяє одночасному включенню всіх учнів класу 
в роботу. Дітей зручно розподілити за 
варіантами. Перший варіант – нерухомі 
(бережок), другий варіант – рухомі (річечка). Учні 
першого варіанту ретельно готують завдання для 
учнів другого. Потім учні другого варіанту 
виконують, а учні першого – перевіряють. За 
сигналом учителя учні  ІІ варіанту 
переміщаються на одну парту вперед. У процесі 
роботи кожен учень ІІ варіанту повинен 
отримати завдання від учнів  першого. 

   ( На спілкування відводиться 1-2 хвилини) 





1. Ставлю дітям запитання для  обговорення, дискусії. Після 
пояснення питання або фактів даю 1-2 хвилини для 
продумування можливих відповідей або рішень 
індивідуально. 

2. Об’єдную дітей у пари і прошу обговорити свої ідеї один з 
одним. Визначаю час на висловлення кожного в парі і 
спільне обговорення. Пари обов’язково мають дійти згоди 
щодо відповіді або рішення. 

3. Об’єдную пари в четвірки і прошу обговорити  попередньо 
досягнуті рішення щодо поставленої проблеми.  Як і в 
парах, прийняття спільного рішення обов’язкове. 

4. Залежно від кількості дітей у класі можна об’єднати 
четвірки в більші групи чи перейти до колективного 
обговорення проблеми. 

 





 Створюю домашні групи по 5 учнів. Кожна дитина 
має в ній свій номер. Матеріал, який буде вивчатись 
на уроці, поділяю на 5 частин. Кожній групі дається 
на вивчення лише одна частина. Починається урок. 
Діти в групах швидко обговорюють  домашнє 
завдання. Далі об’єдную дітей за кольорами. На парти 

виставляю підготовлені фішки. За сигналом діти 
переходять в експертні групи. Кожен член групи 
повинен розказати своє завдання і навчити інших. 
Потім повертаються в свої групи і знову обговорюють 
весь матеріал. Іде закріплення. Закінчується 
фронтальною роботою з усім класом. Якщо група 
створюється в класі, то на кожного учня готуються 
роздаткові  матеріали. 







 



    Використовую як на етапі актуалізації, так 

       і на стадії усвідомлення. 

    Етапи ґронування: 
       1. Написати центральне слово  
        посередині аркуша, на слайді, на дошці. 
        2. Записати слова та фрази, пов’язані з  
       обраною темою, які спадають учням на  
       думку. Записати всі ідеї, або стільки,  
       скільки дозволить час. 
       3. Коли всі ідеї записані, встановити там,  
       де це можливо, зв’язки між поняттями. 



 Клас ділиться на три групи (ряди). 

 І група – адвокати. Вони повинні відшукати все 

те, що характеризує предмет з позитивної 

сторони. 

 ІІ група – прокурори. Їхнє завдання відшукати 

те, що характеризує цей же предмет з негативної 

сторони. 

 ІІІ група – судді. Вони повинні об’єктивно 

оцінити роботу груп, визначити, яка з них краще 

підготувалася і змогла відстояти свою точку зору. 









Це процес за участю трьох 

осіб: судді, що буде слухати 

обидві сторони та приймати 

остаточне  рішення, 

обвинувачуваного й 

обвинувача, або їхніх 

представників. 





 



 Об’єдную дітей у дві – чотири групи. Одна з груп 
сідає в центрі класу і починає обговорення 
запропонованої  проблеми. Всі інші діти класу 
мають тільки слухати, не втручаючись в хід 
обговорення, спостерігають, чи відбувається 
дискусія за визначеними правилами. Після 
закінчення група займає свої місця, а клас 
обговорює: 

 Чи погоджуєтесь ви з думкою групи; 

 Чи була ця думка достатньо доведена; 

 Який з аргументів ви вважаєте найбільш 
переконливим. 









 1. Конкурсна програма “ Ми з матусею разом ” 

 2.  Свято “ Осінь щедра, осінь мила “. 

  3. Виховна година “ Твій друг – книга “. 

  4. Виховна година “ Дзвони Чорнобиля “. 

  5. Година спілкування “ Йдемо в гості до 

природи “ . 

  6. Свято “ День Соборності України ” 

  7. Козацькі забави “ Юні козачата “.  







































































Одержавши на раді згоду, 

Дітей  козацького народу 

У  наше  коло   викликаєм, 

Їх     перевірити   бажаєм. 













 Задзвонили срібні дзвони в 

Україні, 

 А ж по світі по широкім стало 

чути: 

 “ Зустрічайте Воскресіння день! 

Віднині 

 Навік – віки Україні вільній бути 

” 






















