
НОВА УКРАЇНСЬКА 
ШКОЛА В ДІЇ 



Розширює елементарні 
знання учнів про предмети 

та явища в соціумі

Формує вміння аналізувати, 
оцінювати, систематизувати

Виробляти практичні уміння 
і навички та завстосовувати 

їх у житті

Розкриває в доступній формі 
зв’язки між

неживою і живою природою та 
впливом людини на природу

Інтегрований курс «Я досліджую світ»



досліджувати 
спостерігати

знаходити схоже та 
відмінне
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Використання ІКТ в інтегрованому 
курсі «Я досліджую світ»



Широкого впровадження набули інтерактивні методи навчання, що 
допомагають орієнтуватися на кінцевий результат освітнього процесу –

набуття учнем ключових та предметних компетентностей

Математичні
тренажери

(Tux of Math,
GCOMPRIS )

Комп’ютерні освітні 
ігри

Інтернет-ресурси
(vchy.com.ua, plickers, 

Kahoot)



Комп’ютерні освітні ігри

• Гра „У країні Логіки”- всі розвиваючі завдання
цієї гри спрямовані на розвиток логічного
мислення,просторових уявлень , пам’яті та уваги.

• „Ігри на розвиток зв’язного мовлення”- кожне
завдання гри являє собою серію сюжетних
малюнків ,порядок яких сплутаний . Дитина
повинна вистроїти з малюнків правильний ряд і
розповісти ,як розвивались події .

• „Математичні ігри - тренажери”: „Додавання і
віднімання”, „Таблиця множення”, „Усний
рахунок”. Тренажери усного рахунку допомагають
учням отримати важливі обчислювальні навички.



вчить самостійно 
приймати рішення

розвиває 
дрібну 

моторику

розвиває 
мислення

створює 
атмосферу 

зацікавленості

цікаве
дозвілля для
всієї родини

Від маленької цеглинки –до розумної дитинки



Робота з LEGO



Живе споглядання, спостереження, мислення та
сприймання природи організовується так, щоб
вихованці відчули потребу пильно придивлятися
до навколишнього, помічати поруч дивне і
загадкове: звертати увагу на яскраві барви, звуки
природи, де заховані тисячі питань.





DAILY 5 або ЩОДЕННІ 
П’ЯТЬ

Читання для себе

Письмо  для себе

Читання для когось

Слухання

Робота зі словами

Пропонує різноманітні види діяльності, що збільшує 
мотивацію та інтелектуальну зайнятість учнів



Задачі, які вирішує учень:

- Я обираю книгу або 
текст;

- Я обираю зручне робоче 
місце;

- Я відразу починаю 
працювати;

- Я оглядаю книгу;

- Я розумію те, про що 
читаю.



Головна мета:

навчити вільно 
висловлювати 
власні думки, ідеї 
та враження на 
власну обрану 
тему в зошитах чи 
Щоденнику 
вражень



Задачі, що вирішує ця 
діяльність:
• збільшення кількості 

прочитаних книжок або 
текстів;
•високий рівень 

концентрації уваги під 
час читання;
•можливість 

практикувати навички 
читача.



Під час слухання учні 
навчаються:

- правильної вимови та 
виразності читання;

- сприйняттю інформації 
на слух – навички 
аудіювання.





набуття навичок командної роботи та взаємодії

обговорення та осмислення інформації

спільна відповідальність за результат

створює умови для гармонійного розвитку учнів.

робота за індивідуальними планами та над  пошуковими 
проектами

творчі презентації колективних та індивідуальних 
напрацювань.

збалансовані програми та розвантаженість учнів

НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут 
прислуховуються до їхньої думки, вчать критично 
мислити, сміло висловлювати власну думку!  Тут 

працює довіра, повага, співпраця та взаєморозуміння!

Переваги



Загальний вигляд Конструктора
http://nusconstructor.activemedia.ua/



https://mon.gov.ua/ua - сайт Міністерства 
освіти і науки України

http://nus.org.ua – веб-ресурс НУШ

https://www.ed-era.com – студія онлайн 

https://learningapps.org/5989690 –
освітня онлайн-платформа
освіти

http://www.yrok.net.ua/ - портал вчителів 
початкових класів «Урок»

https://mon.gov.ua/ua
http://nus.org.ua/
https://www.ed-era.com/
https://learningapps.org/5989690
http://www.yrok.net.ua/

