
Я У СВІТІ 
 

Джерела отримання інформації: 

- Підручник. Автори:О. В. Тагліна, Г. Ж. Іванова. Я у світі. Підручник і зошит до 

нього для 4 класу. – Х.: Вид-во «Ранок», 2015. 

https://portfel.info/load/4_klas/ja_u_sviti/taglina/321-1-0-3169 

 

- ст. 6 Конвенції ООН про права дитини, ст. 3, ст. 21, ст. 27 Конституції України. 

- Карти України та Світу, атлас з природознавства для 3 -4 класу.  
 

Довідники 

1.  Перший довідник учня 1-4 класи. Л. П. Ткаченко. Видавництво «Ранок». 

2. Довідник учня початкових класів Н. О. Будна Тернопіль Навчальна книга – Богдан  

3. Універсальний довідник «Хочу все знати» Тернопіль «Підручники і посібники» 

4. Універсальний довідник молодшого школяра / Н. Л. Цепочко. - X.: Видавництво 

«Ранок».  

5. Атлас «Дивосвіт» з природознавства для 3-4 класів:  

 

ДОВІДКА ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ТА БАТЬКІВ 

(ЗРАЗОК ПЛАНУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ) 

І СЕМЕСТР 
 

Семестрова контрольна робота № 1 

Я – Людина. Я та інші 

№ Розділ /тема 
Уміння, навички 

екстерна 
Джерела 

1 Я – Людина 

 Я – неповторна 

людина. 

Навчальний проект 

(індивідуальний 

проект) 

Постать, що 

подолали життєві 

труднощі (за 

вибором учнів).  

Життя – найвища 

цінність.  

Практична робота 

(Обговорення ст. 6 

Конвенції ООН про 

права дитини, ст. 3, 

ст. 21, ст. 27 

Конституції 

України). 

Особистісний 

розвиток людини 

упродовж життя. 

Навчання як засіб 

досягнення 

Учень/учениця: 

має уявленняпро 

неповторність 

кожної людини 

(зовнішність, 

поведінка, здібності, 

характер), 

неприпустимість 

заподіяння будь- 

якої шкоди собі й 

іншим; 

розповідає про свої 

інтереси, хобі; 

пояснює, чому всі 

люди є вільні і рівні 

у своїй гідності та 

правах; 

розуміє  значення 

знань, освіти, 

працелюбства в 

житті людини, в 

досягненні життєвих 

успіхів;  

www.youtube.com/watch?v=Ldl_4CnjmNg 

 

https://portfel.info/load/4_klas/ja_u_sviti/taglina/321-1-0-3169
http://www.youtube.com/watch?v=Ldl_4CnjmNg


життєвої мети. Як 

самому себе 

виховувати? 

 

Практична робота 

(за вибором 

учителя) 

Плануємо 

пізнавальну 

діяльність 

(пізнавальну тему 

обирає учень). 

Планування 

самонавчання, 

взаємонавчання. 

 

планує свою 

діяльність для 

досягнення  

конкретної мети; 

наводить приклади 

досягнень відомих 

людей; 

презентує власні 

успіхи та успіхи 

людей, з яких бере 

приклад. 

2 Я та інші 

 Роль сім’ї в моєму 

житті. Мій родовід.   

 

Бюджет сім’ї. 

Економія і 

збереження майна.  

Дослідження своїх 

витрат за тиждень 

(які товари чи 

послуги були 

потрібними і 

якісними, а на 

покупці яких можна 

було зекономити) 

 

Культура поведінки 

учня. 

 

Засоби масової 

інформації мого 

міста/села/селища.  

 

Практична робота 

Написання замітки 

до місцевої газети 

про важливі події, 

що відбулися в 

місті/селі/селищі. 

 

Соціальна 

(екологічна) акція 

(тематика за 

вибором учителя). 

 

Чому виникають 

Учень/учениця: 

пояснює, чому права 

та обов’язки батьків 

і дітей є взаємними; 

дбає про збереження 

майна та ощадливе  

використання 

сімейного бюджету; 

дбає про збереження 

природних об’єктів, 

цілісність майна та 

ощадливе 

використання 

ресурсів школи, 

місцевої громади, до 

яких він/вона 

належить; 

має уявлення про 

культуру взаємин 

людей в сім’ї, 

школі, на вулиці; 

ініціює, підтримує і 

завершує розмову, 

дотримуючись 

етикетних норм 

спілкування; 

виявляє інтерес до 

діяльності засобів 

масової інформації; 

розуміє її значення у 

житті людей; 

уміє тримати 

дистанцію, 

відчувати межу 

бажаної-небажаної 

www.youtube.com/watch?v=T4FVlep3t8E 

 

http://www.youtube.com/watch?v=T4FVlep3t8E


конфлікти? Як 

налагодити хороші 

взаємини? 

Практична робота 

Складання правил 

ведення дискусії. 

Дискусія (на вибір 

вчителя): «Чим 

відрізняється 

стійкість від 

упертості?», «Чи 

може неправда бути 

рятівною?», «Де 

закінчується 

щедрість і 

розпочинається 

марнотратство?», 

«В яких випадках  

бути хитрим добре, 

а в яких – погано. 

поведінки; 

 

бере участь в 

дискусії: 

вислуховує, 

погоджується, 

відстоює власну 

точку зору, 

домовляється; 

моделює  спосіб  

поведінки у 

відповідності до 

конкретної ситуації.   

 

 

До співбесіди за І семестр потрібно знати такі теми: 

 

І.  Я – Людина 

1. . Я – неповторна людина. 

2. Життя – найвища цінність 

3. Особистий розвиток людини упродовж життя. Навчання як засіб досягнення 

життєвої мети. Як самому себе виховувати? 

4. Планування самонавчання, взаємонавчання   

ІІ. Я та інші 

1. Роль сім’ї в моєму житті. Мій родовід.  Бюджет сім’ї.  

2. Культура поведінки учня. 

3. Чому виникають конфлікти? Як налагодити хороші взаємини? 

4. Правила гостинності 

5. Людські чесноти 

6. Громадянські права та обов’язки  

7. Основні символи держави 

8. Турбота кожного про оточення  

 

До співбесіди за І семестр потрібно вміти:  

- здатність налагоджувати взаємодію з іншими дітьми та дорослими;  

- економити і зберігати майна.; 

- дослідити свої витрати за тиждень (які товари чи послуги були потрібними і 

якісними, а на покупці яких можна було зекономити) 

- уміти вчитися (здатність визначати мету своєї діяльності, проявляти 

зацікавленість навчанням, володіти навичками самоконтролю і самооцінки; 

- уміти скласти розпорядок дня та дотримуватись його виконання; 



- добувати, осмислювати, аналізувати та використовувати інформацію з 

різних джерел. 

 

ІІ СЕМЕСТР 

 

Семестрова контрольна робота № 2 

Я – українець(правила життя в суспільстві). Я – європеєць 

 

№ Розділ /тема 
Уміння, навички 

екстерна 
Джерела 

3 Я – українець 

 Україна – 

незалежна, 

демократична, 

правова держава. 

Національні та 

державні символи 

України. 

Конституція 

України (ст.10, ст. 

20, ст. 67). 

Практична робота. 

Створення 

фотоколажу 

(проведення 

конкурсу 

малюнків) на одну 

із тем (на вибір): 

«Державні символи 

у моєму житті», 

«Хліб і сіль - 

символи 

української 

гостинності», 

«Свята нашої 

держави». 

 Приклади 

правопорушень 

серед дітей і 

юридична 

відповідальність за 

їх скоєння. 

Моделювання 

різних соціальних 

ролей (учень-

вчитель-директор 

школи-продавець-

екскурсовод-водій-

міліціонер і т.д.) 

усвідомлює 

призначення 

Конституції України 

та українського 

законодавства; 

усвідомлює себе 

громадянином 

України; 

орієнтується у своїх 

правах і обов’язках;  

 аргументує значення 

дотримання правил 

співжиття в 

суспільстві, 

невідворотність 

відповідальності за 

порушення законів, 

прав інших людей; 

дбає про пам’ятки 

природи, історії та 

культури України. 

знає про можливі 

правопорушення 

серед дітей, наводить 

приклади; 

застосовує знання 

про свої права у 

конкретних життєвих 

ситуаціях; 

 

www.youtube.com/watch?v=SlF2oSAEBGE 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SlF2oSAEBGE


 

4 Я – європеєць 

 Україна на карті 

світу. Найбільші 

українські 

спільноти в інших 

країнах світу. 

Європейський 

Союз – 

співтовариство 

народів Європи. 

 

Учень/учениця: 

має уявлення про 

різноманітність  країн  

світу,  про місце 

України  на карті 

світу; 

розпізнає символіку 

Європейського 

Союзу;   розповідає  

про окремі досягнення 

українців в різних 

галузях (у науці, 

культурі, спорті 

тощо); 

має уявлення про 

Землю як спільний 

дім для всіх людей, 

необхідність 

толерантного 

ставлення до 

різноманітності 

культур, звичаїв 

народів;  

бере участь у 

суспільно корисній  

діяльності.   

 

www.youtube.com/watch?v=iv_CDUcgO7o 

 

 

До співбесіди за ІІ семестр: 

1) потрібно знати такі теми:   

- Людські чесноти 

- Громадянські права та обов’язки.  Конституція України 

- Основні символи держави  

- Пам’ятки природи, історії та культури України. 

- Види мистецтва, які розвинені в Україні 

- Різноманітність  країн  світу 

- Місце України  на карті світу 

- Символіку Європейського Союзу 

- Досягнення українців в різних галузях (у науці, культурі, спорті тощо) 

- Земля як спільний дім для всіх людей, необхідність толерантного ставлення до 

різноманітності культур, звичаїв народів;  

2) потрібно вміти: 

- знайомитися з досягненнями національної та світової  культури,;  

- застосовувати  методи самовиховання, орієнтовані на загальнолюдські 

цінності; 

http://www.youtube.com/watch?v=iv_CDUcgO7o


- опановувати моделі толерантної поведінки;  

- налагоджувати взаємодію з іншими дітьми та дорослими  

 

 

ДОДАТОК 1 

ЗРАЗОК ЗАВДАНЬ ДЛЯ СЕМЕСТРОВОГО ТА РІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ  

Семестрова контрольна робота № 1 (зразок) 

І рівень   Правильну відповідь запиши в квадратик. 

1. Сукупність моральних зобов’язань людини перед іншими – це … 

А права.             Б  обов’язки.   В піклування.       Г традиції. 
 

2. Кожна людина, яка себе поважає, повинна стати … 

А жадібною.  

Б малорозвиненою.  

         В освіченою. 

Г  ледачою.  

 

3. Вибери приказку, яка найвлучніше говорить про нелегкий шлях до успіху. 

А Діло майстра величає.  

Б Через терни до зірок.  

        В Не кажи "не вмію", акажи "навчуся".  

        Г На сонці - тепло, а біля матері – добре. 

 

4.  Яка риса характеру допомагає залагодити конфлікт? 

А жадібність    Б упертість      В поступливість     Г жорстокість 

 

5.  Позитивні риси характеру це … 
А пихатість, лінощі. 

 Б заздрісність, дратівливість. 

    В хвалькуватість, байдужість. 

    Г доброзичливість, товариськість. 

 

6. Коли необхідно бути наполегливим?  

 А коли потрібно сісти в автобус 

 Б коли хочеш отримати нову річ 

     В коли хочеш мати ґрунтовні знання 

     Г коли стрибаєш через скакалку 

 

ІІ рівень.    

 

 

1.Підкресли людські чесноти, які переважають у тебе. 

 

заздрість 

тактовність 

хитрощі 

чесність 

добро 

 

відповідальність  

подільчивість 

лінощі 

наполегливість 

байдужість 

 

 

 

 

 

 



 

2.Доповни речення. 

 

У Конституції України записано, що кожна людина має невід’ємне право на 

_______________, тому що це _____________________________________. 

 

Потрібно з повагою ставитись до інших людей, тому що… 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 

На мою думку, уміти толерантно сперечатись – це означає, що…  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

 

 

ІІІ рівень      

1. Поєднай відповідні частини прислів'я: 

 

Без сім'ї немає                        *                             *     як батьків рідних.        

 

Як дбаєш,                                   *                              *     то й мав би, чого не має 

 

Хто пізно встає,                     *                              *       щастя на землі. 

 

Якби чоловік знав, чого не знає,  *                              *    в того хліба не стає. 

 

Поважай старих людей             *                              *     так і маєш. 

 

2. Доповни речення:  

Особистістю називають людину, яка… 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

ІV рівень     

 

 1. Напиши твір – міркування: «Чому спочатку потрібно подумати про наслідки своїх 

вчинків, а потім вирішувати, як діяти правильно?»  ( 5 – 7 речень). Дотримуйся 

абзаців та чітких частин тексту - міркування. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


