
ОпілювФлля: ЩнШФнХгії-мідЫЧдз-
кХнЧдз
МФШія БФШлФ
ОйьгФ МХйьлзи



СнШФнХгії ЧпілювФлля

ФЧШкЪвФйьлХ ЧпілювФлля ПідЩЪкиЧвХ ЧпілювФлля

поурочне                                                           

тематичне

семестрове

річне



ПідЫЧдз дЧ мШЧпХЩЪ ЧпілювФлля

❏ ЧпілювФлля врзнХйХк;

❏ ЩФкЧЧпілювФлля;

❏ вжФєкЧЧпілювФлля.



МХнЧдз ЧпілювФлля

СмЧЩнХШХеХлля ➝мЧнЧрлі жФмзЩз

РЧбЧнз Ърлів (нвЧШрі ШЧбЧнз, мШЧХинз, вмШФвз нФ жФдФрі) ➝мЧШноЧйіЧ, жвЧШЧнліЦ жв’яжЧи

ТХЩнз ➝ШХЦнзлгЧвФ сиФйФ

ВідиШзні жФмзнФлля ➝ иЧкХлнФШі врзнХйя (свздиі лЧнФниз)



1 ийФЩ. СмЧЩнХШХеХлля.

Швздиі лЧнФниз

Прізвище та ім’я учня: Мельник О

Дата: 10.10.2020

Завдання/діяльність, яку спостерігаємо: розв’язування прикладів на 

додавання і віднімання на основі складу числа 10.

Цілі: яку стратегію використовує учень під час обчислення? Чи знає учень 

склад числа 10? Чи вміє застосовувати на практиці склад числа?

Коментарі: обчислює за допомогою пальців, або з опорою на іншу 

предметну основу.

Нові цілі: підготувати вправи для повторення складу числа 10, виготовити 



1 ийФЩ. СФкЧЧпілювФлля.

З’єдлФЦ вХйзиЪ бЪивЪ ж відмЧвідлЧю кФйЧю .

А                 н                                               Аа, Нн, Дд, Бб, Ее     5/5

Н                д

Д                а

Б                е

Е                 б



1 ийФЩ. ВідиШзні жФмзнФлля

Маоелаоийа. Сйкад сиска 10.

У кХлХ є 3 Щзлі лФкзЩнзлз. Сиійьиз мЧнШіблЧ жХйХлзЫ лФкзЩнзл, тЧб ШФжЧк 

ЩнФйЧ 10?

УнвЧШінь рзЩйЧ 10 жФ дЧмЧкЧгЧю двЧЫ иФШнЧи:

4 5 6



1 ийФЩ. КЧлнШЧйьлі ЩмзЩиз

Снистваммя оейсот

❏ВХйзиФ бЪивФ
❏ПШЧбій кіе ЩйЧвФкз
❏РЧждійЧві жлФиз

Розв’язтваммя задас

❏КйюрЧві ЩйЧвФ
❏ДФлі
❏Дія
❏ВідмЧвідь



2 ийФЩ. СмЧЩнХШХеХлля

ЧзнФлля

Дата: 10.09-17.09 Назва твору, автор, кількість слів:

Ціль: перевірити рівень 

сформованості навички читання 

вголос

Учні класу Коментарі (спосіб читання, правильність, інтонація, 

розуміння прочитаного)



2 ийФЩ. ЗвЧШЧнліЦ жв’яжЧи

Завдаммя: 

СийФдз жФмзнФлля дЧ кФйюлиФ.

Цікі/йриоерії: 

ЪрХль/ЪрХлзпя ЪЩлЧ ЩийФдФюнь мзнФйьлі ШХрХлля;

жФ жкіЩнЧк, ШХрХлля відмЧвідФюнь кФйюлиЪ.

Звороомій зв’язой (нозиоив, ниоаммя, норада):
МФиЩзкХ, нз ЩийФв ШХрХлля ж ЪЩікФ 
мзнФйьлзкз ЩйЧвФкз!
ЧЧкЪ нз взиЧШзЩнФв мзнФйьлХ ЩйЧвЧ ЩЧ?, иЧйз жФмзнЪвФв
мШЧ ігШФсиЪ лФ ЩФлиФЫ?
Чз кЧелФ Ъ пьЧкЪ ШХрХллі жкілзнз мзнФйьлХ ЩйЧвЧ лФ УнЧ?
ЧЧкЪ?
СмШЧбЪЦ ЩийФЩнз жФмзнФлля тХ  мШЧ ЩЧбФиЪ і бійиЪ.



РХжЪйьнФнз діФглЧЩнзрлЧї ШЧбЧнз

ПЧжлФр ✔️яи нЧбі бЪйЧ взиЧлЪвФнз жФвдФлля

Учень Мені було дуже 

легко

Мені потрібна була 

допомога вчителя 

чи однокласників

Мені було важко 

виконувати 

завдання

Вчител

ь

Має значні успіхи Досягає результату 

з допомогою 

вчителя

Потребує 

значної уваги і 

допомоги



РХЦнзлгЧвФ сиФйФ

ТХкФнзрлХ ЧпілювФлля 
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РЪбШзиз дйя ЩФкЧЧпілювФлля

МзЩнХпнвЧ
Високий рівень Середній рівень Низький рівень

Завдання

Я працював/працювала 

протягом всього 

відведеного часу

Композиція

Елементи композиції 

поєднані і гарно 

виглядають разом

Креативність

Моя робота є унікальною і 

демонструє мої власні ідеї

Якість роботи

Моя робота виконана 

акуратно. Я приділив (-ла) 

увагу деталям.



СФкЧЧпілювФлля. ПЧвХділиФ

ДФнФ:                                                                            Ік’я:

Так Інколи Ні

Слухаю і виконую 

інструкції вчителя

Старанно виконую 

завдання

Вмію працювати 

самостійно

Вмію працювати у парі, в 

команді



АйгЧШзнк мШЧпХЩЪ ЧпілювФлля

❏ Яйиу тсмів орімюю і солт? (вХЩь ийФЩ, иійьиФ Ърлів)

❏ Яйий пойтс орімюваммя? (оЧШкЪвФйьлХ - дйя ЪдЧЩиЧлФйХлля мШЧпХЩЪ лФврФлля; 

мідЩЪкиЧвХ - дйя взжлФрХлля оілФйьлЧгЧ ШХжЪйьнФнЪ)
❏ Яйі сораоегії орімюваммя бтдтоь вийорисоовтваоися? (ЩмЧЩнХШХеХлля, ШЧбЧнз Ърлів, 

нХЩнз, відиШзні жФмзнФлля…)

❏ Яй бтде занисама імпорларія? (ШЧбЧнз жбХШігФнзкЪньЩя Ъ мЧШноЧйіЧ, мЧнЧрлі жФмзЩз, 

иЧлнШЧйьлі ЩмзЩиз)
❏ Що зібрама імпорларія розновідає нро мавсаммя диоими? (оЧШкЪєкЧ ілдзвідЪФйьлі 

пійі)

❏ Яйий маййращий сносіб новідолиои рю імпорларію? (мзЩькЧвзЦ/ЪЩлзЦ відгЪи)

❏ Яй я бтдт вийорисоовтваои рю імпорларію дкя нойращеммя мавсаммя? (мідбіШ 
ШіжлЧкФлінлзЫ кХнЧдів лФврФлля, вШФЫЪвФлля ілдзвідЪФйьлзЫ ЧЩЧбйзвЧЩнХЦ Ърлів)


