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Загальнонавчальні уміння і навички
• навчально-організаційні (опанування школярами 

раціональних способів організації свого навчання);

• загальномовленнєві (формування вмінь висловлюватися, 

працювати з текстовою інформацією);

• загальнопізнавальні (вміння спостерігати, розмірковува-

ти, запам’ятовувати, відтворювати, застосовувати й пере-

творювати навчальний матеріал);

• контрольно-оцінні (засвоєння учнями способів перевірки 

та самоперевірки, оцінювання здобутих результатів).



Організованість у навчанні – це вміння 

тримати в порядку своє робоче місце, 

розподіляти і берегти час, планувати й 

контролювати свої дії.

Чергування усних і письмових 

завдань, важких предметів з легкими

Розподіл уваги

Розвиток фантазії

Визначення часу



Планування складної роботи

1.Визнач мету роботи.

2.Обдумай, що треба підготувати для її 

виконання.

3.З чого краще почати?

4.Що зробити потім?

5.Як закінчити?

6.Чи можна передбачити результат? 



Загальномовленнєві вміння

Повні і короткі відповіді на питання.

Передача власного ставлення до змісту 

(я впевнений/а,  я думаю по-іншому, я 

переконаний/а, я сумніваюся, я не згоден 

з цим).

Добір синонімів, антонімів, вживання 

слів у різних значеннях.

Визначення понять.



Думай над прочитаним

Читай 

правильно                               швидко

Знаходь 

незрозумілі слова         нові відомості

Визнач 

що важливо      що треба запам’ятати



Загальнопізнавальні вміння

Аналіз і синтез

Порівняння

Виділення головного

Узагальнення

Встановлення причинно-наслідкових 

зв’язків

Доведення своєї думки

Увага і пам’ять



Контрольно-оцінні вміння

• Виконання роботи за зразком і 

зіставлення виконаного зі 

зразком

• Виконання завдання за 

інструкцією

• Прийоми самоперевірки



Інформаційно-комунікаційні 

технології



Особистісно зорієнтоване навчання



С                                      Складові таблиці

Стіна слів



Ігрові технології



Лего



Технологія інтерактивного навчання



Проектна технологія



Музейна педагогіка

Зоологічний 

музей 

ЛНУ ім. ІФранка

Народний музей Тараса Шевченка у 

Львові



Професії наших батьків

Хімчистка одягу

Виготовлення піци



Зустріч з Галиною Вдовиченко

Бібліотечне заняття з Л.В. Макаровською

Зустріч з Вікторією Ковальчук



• М

Майстерки 

з гончарства , 

виготовлення 

стрітенської

свічки, 

пряників, 

писанки



Екскурсії



• С

Прощавай, 

Букварику!

Ранок, присвячений

дням пам’яті 

І.Я.Франка

Великий син великого народу
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Природознавство: контрольні роботи

для 4 – го класу

«Учитель початкової школи» №2 2020

Інтегровааний урок на тему

Готуємось Великдень святкувати-

усе про символи його потрібно знати



Наші успіхи



Самоосвіта


