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"Щоденні 5"

Коли? Як ?



ЩОДНЯ

20 хв

Читання для себе

Читання для когось

Слухання

Робота зі словами

Письмо для себе



Читання для себе



• Я беру матеріали

швидко і тихо.
• ž Під час роботи
залишаюсь на

одному місці.
• ž Я одразу починаю

читати.
• ž 

• Я контролюю

свій голос під час

читання.
• ž Я ЧИТАЮВЕСЬ

ВІДВЕДЕНИЙ

ЧАС!



Завдання



Письмо для себе

Власний записник або щоденник вражень:

-особистий простір учня;

- не перевіряється вчителем;

-записи робляться щодня;

- пишу або малюю.

Завдання вчителя:

-створити ситуацію успіху;

-добирати теми, цікаві для учнів.

Головна мета:

навчити вільно висловлювати 

власні думки.



Обведи свою руку, адже вона належить 

талановитій дитині. Напиши про свої 

таланти. 

Письмо для себе

Опиши добро! 

(Намалюй добро!)

Напиши, як ти допомагаєш 

батькам. 



Читання для когось

Самооцінювання

Взаємооцінювання

Ми читали по черзі

Ми допомагали 

один одному 

зрозуміти 

прочитане



Читання для когось

Задачі, що вирішує ця діяльність:

• збільшення кількості прочитаних книжок або текстів;

•високий рівень концентрації уваги під час читання;

•можливість практикувати навички читача;

• тренування швидкості та виразності читання;

• формування навичок спілкування та співпраці;

• розширення словникового запасу учнів;

• любов до книги та мотивація більше читати.



Пам`ятка

ž Ми гарно і дружньо працюємо разом.
žМи одразу починаємо працювати.

žНаші очі дивляться в книгу.
ž Ми читаємо по черзі (речення,абзац чи сторінку).
žПід час читання ми залишаємось на одному місці.

ž Ми контролюємо свій голос під час читання.
ž Ми допомагаємо одне одному зрозуміти прочитане.

ž МИЧИТАЄМО ВЕСЬ ВІДВЕДЕНИЙЧАС!



Читання для когось



Вправи:

"Шукачі"

«Кольоровий аналіз поезії»

«Співвіднесення»



• Я беру матеріали швидко і тихо.

• � Я одразу починаю працювати.

• � Під час роботи залишаюсь на одному місці.

• � Я виконую все правильно і охайно.

• � Я можу використовувати різні словники.

• � Під час роботи я дотримуюсь інструкції.

• � Я ПРАЦЮЮ ВЕСЬ ВІДВЕДЕНИЙ ЧАС!

• � Я прибираю всі матеріали на місце.



Роботи зі словами
Розміщують незрозумілі або цікаві слова, що

зустрілись під час щоденних діяльностей на стіну

слів

Регулярно додають нові слова

Використовують ці слова у власному мовленні

З'ясовують значення незрозумілих слів
Знаходять цікавий матеріал про ці слова



Завдання



Вправи:

"Палітра слів"

«Торбинка синонімів»

«Співвіднесення»

"Попкорн"



Під час слухання учні навчаються:

• Правильної вимови та виразності

читання

• Сприйняттю інформації на слух –

навички аудіювання



"Фоторобот"

«Темна конячка»

«Переосмислювач

»
«Я - як він».




