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Мої перші досягнення

Правила мого класу

Я вчуся домовлятися 

Я вчуся працювати разом

Як ставитися до помилок?

Я помиляюся — я вчуся

Я вчуся уважно виконувати завдання

Я вчуся запитувати

Я вчуся сперечатися, а не сваритися

Я вчуся оцінювати роботу

Я вчуся бути уважним

Я вчуся відпочивати

Я складаю розпорядок дня

Мій шкільний час

Моя безпечна дорога до школи

Моя школа

Я вчуся вітатися

На пам’ять про перший шкільний день

Перше шкільне правило

Знайомство. Я вчуся знайомитися

Мій другий шкільний тиждень 

Навчальний методичний комплект
Від авторів підручника для загальноосвітніх 
навчальних закладів переможця Всеукраїнського конкурсу
Видання є складовою навчально-методичного комплекту 
інтегрованого курсу «Дивосвіт» 1 кл. (Автори О. В. Тагліна, Г. Ж. Іванова)

Дивосвіт. Навчальний зошит. У 4-х частинах
Дивосвіт. Календарний план творчого вчителя. У 4-х частинах
Розробки уроків. У 4-х частинах

Мій перший шкільний тиждень 

Моя країна - Україна

Перший шкільний помічник 

Мій день. Мої ранкові справи

Я збираю портфель

Я вчуся працювати в парі

Думки, які мені допомагають

Килимок миру. Мирилки

Мій клас. Я вчуся дружити

Я пасажир. Я пішохід
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Навчальний зошит створений для учнів першого класу відповідно до чинної програми. Інтегрований 
курс поєднує такі складові, як «Введення в шкільне життя»,  «Природознавство» та «Основи здоров’я».  
Зошит відображає реальну психологічну ситуацію входження дитини в шкільне життя. Він побудований на 
принципах  педагогіки партнерства: працювати з ним дитина починає разом із дорослими (учителем, бать-
ками) та однолітками. Посібник є інтерактивним: дитина підписує його, може в ньому малювати, вирізати 
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безпечний для здоров’я  
та повністю  

переробляється

з оптимальною білизною,  
рекомендованою  
офтальмологами

вибілювався  
без застосування  

хлору

Папір, на якому надрукована ця книга,

Разом дбаємо про екологію та здоров’я



ПРИКЛЕЙ ФОТОГРАФІЮ АБО НАМАЛЮЙ СВІЙ ПОРТРЕТ

перший шкільний помічник 
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Я НАВЧАЮСЬ У            КЛАСІ
Я МЕШКАЮ В МІСТІ/СЕЛІ 

ЯК              ДУЖЕ ХОЧЕ СТАТИ 

СПРАВЖН            УЧ                                                           

перший шкільний помічник перший шкільний помічник перший шкільний помічник перший шкільний помічник перший шкільний помічник перший шкільний помічник перший шкільний помічник перший шкільний помічник перший шкільний помічник перший шкільний помічник перший шкільний помічник перший шкільний помічник перший шкільний помічник перший шкільний помічник перший шкільний помічник перший шкільний помічник перший шкільний помічник перший шкільний помічник перший шкільний помічник перший шкільний помічник перший шкільний помічник 

НАЛЕЖИТЬ

ЯК              ДУЖЕ ХОЧЕ СТАТИ ЯК              ДУЖЕ ХОЧЕ СТАТИ 

СПРАВЖН            УЧ                                                           

перший шкільний помічник перший шкільний помічник перший шкільний помічник перший шкільний помічник перший шкільний помічник перший шкільний помічник перший шкільний помічник перший шкільний помічник перший шкільний помічник перший шкільний помічник перший шкільний помічник перший шкільний помічник перший шкільний помічник 

ЯК              ДУЖЕ ХОЧЕ СТАТИ 

СПРАВЖН            УЧ                                                           СПРАВЖН            УЧ                                                           СПРАВЖН            УЧ                                                           



Умовні знаки, 
які допоможуть 

тобі спілкуватися 
і навчатися

Запрошую тебе у велику подорож 
дивосвітом, що знаходиться навко-

ло. Твоїми супутниками будуть 
батьки, нові друзі, однокласники, 
вчителі і я — твій перший шкіль-

ний помічник. Ця подорож допомо-
же тобі стати справжнім учнем 

і вірним другом.

Щасливої дороги!Щасливої дороги!

ім’я

пастка

зроби 
разом
з дорослим

зроби 
сам

хор

намалюй
розфарбуй
познач

запитання

знак 
підведеної 
руки

робота 
в парі



1 вересня  _

День 
знань



    шкільний тижДень мій перший        

органiзаційна 
сторiнка для 
оголошень, 
розкладiв, 

вражень

1

ЧАс ПоНЕдIлоК ВIВТороК сЕрЕдА ЧЕТВЕр П’ЯТНиЦЯ

2

3

4

Мiсце для вклейкиМiсце для вклейки

Розклад дзвінків Розклад уроків



    шкільний тижДень мій Другий        

Розклад дзвінків Розклад уроків

1

ЧАс ПоНЕдIлоК ВIВТороК сЕрЕдА ЧЕТВЕр П’ЯТНиЦЯ

2

3

4

органiзаційна 
сторiнка для 
оголошень, 
розкладiв, 

вражень

Мiсце для вклейкиМiсце для вклейки



знайомство мій клас1-Пливемо на кораблі
До незнаної землі!

Разом будемо навчатись,
Забавлятись і сміятись.

Буде все у нас гаразд,
Ми веселий дружний клас!

ТАНЯ
КАТЯ сАшКо

МишКо
олЯ

МАшАЮлЯ

ЄВГЕН

ВлАд

олЕсЯ

сЕрГIй

ВАсиль



я вчуся
перше

шкільне
правилознайомитися.

моЄ ім’я

Привiт!
Мене звуть 

Богдан. А як 
тебе звуть?

Привiт!

Мене звати 

оксанка

Моє ім’я

це означає

Мені подобається коли мене називають

Якщо в класі шум і гам
Неможливо вчитись там

Коли хочеш щось спитати
Або щось розповісти
Треба руку підвести.

Якщо в класі шум і гам



моя школа

Комп’ютерний клас

Актова зала

Спортзал

Бібліотека

ЇдальняМій клас

Я
 хочу, щоб у школі ще було:

Медпункт

Роздягальня



Доброго ранку!
Добрий день!
Привіт!
Здрастуй!

Це я 1 вересня

Мої спогади 
про 1 вересня

Мою першу 
вчительку звуть

ім’я

по батькові

Моя долонька

Ти розповiдаєш — 
батьки записують

на пам’ять 
про перший 

шкільний День
я вчуся вітатися

доброго ранку,  улюблена школа! 
доброго дня,  всiм,  хто з нами, 
навколо! 
Здраствуйте, всі, хто нас вчить i кохай
Хто нас на добрi дiла надихай!
школо!



Ти зi мною 

згодна?

Так, 
я з тобою 

погоджуюся

В парі 

працювати 

добре!

Назвіть предмети.
Знайдіть зайвий предмет.
Домовтеся, яким кольором 
його фарбувати.

Обведіть зайвий предмет.

я вчуся 
праЦювати у парі

Ми роботу 
закiнчили



я збираю 
портфель

мій День.  
мої ранкові справи

12 1
2

3

4

567
8

9

10
11



моя безпечна  
Дорога До школи

я пасажир.  
я пішохіД

мій маршрут 
До школи

Будь 
уважним  

на дорозi!

старт

шКолА

Вгору вниз лiворуч вправоруч



мій шкільний час

Урок Перерва Урок

У мене в школі так:
Я хочу, щоб було так:

Час після школи


