
Перші підсумки впровадження НУШ 

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, 

здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та 

індивідуальних психофізичних особливостей і потреб, формування 

цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості.  

КУ ССШ № 25 працює за освітньою програмою Р. В. Шияна. Програма 

інтегрованого курсу «Я досліджую світ» розрахована на 35 тематичних 

тижнів. 

У вересні місяці проведено тематичні тижні: «Я – школяр»,  «Наш 

клас», «Мої друзі», «Моє довкілля». Завдання цих тижнів -  створення умов 

для цікавого й радісного навчання, організація та знайомство учнів з 

однокласниками та вчителями, допомога дітям ідентифікувати себе як учнів 

та мотивувати їх до навчання. Тож було проведено такі заходи: Свято 

першого дзвоника, святкова класна година, ранкові зустрічі, створення 

правил класу, перших лепбуків. Протягом цього часу діти познайомилися 

один з одним та почали звикати до нової соціальної ролі – учень. 

Восени вивчалися тематичні тижні: «Осіння мозаїка», «Батьківщина», 

«Ми підприємливі», «Техніка, яка допомагає», «Світ гри», «Театр», «Мода», 

«Вода». Дітям запам’яталися такі події: екскурсія до військової частини                  

(тем.тиждень «Батьківщина»); осінній ярмарок  («Ми підприємливі»); 

екскурсія до Театру юного глядача, театралізовані уроки («Театр»);  

експериментально-дослідницька робота («Вода»).    

Зимові тематичні тижні: «Зимова мозаїка», «Таємниці космосу», 

«Подарунки», «Зимові свята», «Світ захоплень», «Ми - мандрівники», «Ми-

винахідники», «Спорт», «Книжка», «Транспорт», «Світ професій». Під час 

вивчення названих тем діти спостерігали за сезонними змінами в природі. 

Турбуючись про птахів, виготовляли годівнички, провели конкурс аплікацій 

«Допоможемо пташкам». Поробками дітей було прикрашено класні кімнати. 

Досліджували зимові опади, вимірювали товщину снігового покриву. 

Відвідали планетарій,  провели віртуальну подорож на планети Сонячної 

системи. Були учасниками шкільного свята Стрітення, на якому смакували 

власноруч виготовленими з тіста жайворонками. 

Педагоги, використовуючи медіа, познайомили учнів з винаходами 

людства і результатами роботи українських  школярів-винахідників, 

презентували свої «маленькі» винаходи.  

Під час тематичного тижня «Спорт» було проведено спортивне 

змагання з хокею між учнями перших класів. Діти отримали яскраві емоції і 

загартували свій бойовий характер. Також були розучені рухливі ігри на 

свіжому повітрі. 

Тематичний тиждень «Книжка» розпочався зі знайомства дітей з 

філіалом бібліотеки №6, у якій вони стали читачами, познайомилися з 

історією створення книги, розглянули примірники дитячої періодики і 

спробували створити власні книжечки. 



У весняний період було запропоновано такі тематичні тижні: 

«Підкорюємо час», «Весняна мозаїка», «Великдень», «Навіщо їсти» , «Світ 

рослин», «Світ тварин», 

«Веселка», «Моя родина», «Ми українці./Ми-європейці», «Літня мозаїка». 

Найбільш пам’ятними стали заходи: складання великоднього кошика, 

створення колективної роботи «пасхальне дерево», знайомство дітей з 

різними техніками розфарбовування великодніх яєць. Під час  тижня 

«Навіщо їсти» складали меню здорового харчування. З метою підвищення 

експериментально-дослідницької діяльності учні відвідали Сумський 

обласний центр позашкільної освіти, де познайомилися з різноманітністю 

рослин і тварин у природі, почули неймовірні факти із життя флори і фауни. 

Тиждень «Веселка» здивував учнів кольоровими днями. 

Проявили свої патріотичні почуття, взявши участь в акції «Подаруй 

вишиванку дітям із зони АТО», були учасниками шкільного свята «День 

вишиванки». Організували конкурс малюнків на асфальті «Мій дім – 

Україна.» 

Під час освітнього процесу щоденно на уроках, перервах діти з 

захопленням працювали з цеглинками лего, конструктором лего, 

математичним планшетом, магнітним конструктором, танграмом, 

дидактичними іграми, навчальними посібниками, ітерактивною дошкою.  

Така робота значно підвищила всебічний розвиток дітей, їх таланти, 

здібності, розвиток самостійності, творчості та допитливості. Кожного 

тематичного тижня діти  створювали лепбук. Результати своєї роботи кожна 

дитина зберігає у власному портфоліо. 

 
 














