
ШПД у початковій школі 

"Первоцвіт" 



Для дітей 

•

•

•

•

•

•

•

Для батьків 

•

•

•

Для вчителів 



Англійська мова 

Творчо -пізнавальна 

 діяльність 

"Здорова постава" 

Акторська майстерність 
та емоційний інтелект 

Ранкові зустрічі 

Прогулянки 
(обід) 

Критичне мислення 

Мистецтво 

Тихе читання 



Ранкові зустрічі - це запланована 
структурована частина в щоденному 
розкладі навчальної діяльності класу. 

Мета: згуртування дітей та 
створення позитивної атмосфери. 

Ранкові 
 зустрічі 













 Прогулянка – важливий режимний момент в освітньому процесі ШПД. 
На прогулянках діти отримують багато безпосередніх вражень про навколишній світ, розширюють  
кругозір, поглиблюють знання та уявлення, розвивається спостережливість і допитливість. 
Перебування на свіжому повітрі позитивно впливає на здоров'я та фізичний розвиток дітей. 
 



Спортивна прогулянка 

Пошукова прогулянка Спостереження за 
 явищами природи 

Прогулянка із завданнями  
або прогулянка-бесіда 

Прогулянка - практикум 

Прогулянка - показ  
(демонстрація) 

Творча прогулянка 
(прогулянка- - фантазія) 

Інформаційна 
 прогулянка 

Ігрова прогулянка 
(прогулянка - розвага) 



Прогулянка  із завданнями Інформаційна прогулянка Прогулянка - розвага 

Спортивна прогулянка Прогулянка - спостереження  Прогулянка - практикум 



Спостереження за природою у квітні 
"Квітневі дні" 





Комплекс спеціально підібраних вправ, 
спрямованих на зміцнення м'язів різних частин 
тіла  

• Сприяють гармонійному розвитку 
• Попереджають виникнення порушень 

постави, деформації хребта та стоп 



Доріжка для стоп 
Вправи на килимках 

Рухливі ігри 



Доріжка для стоп Загально-розвивальні вправи Вправи з предметами Вправи на гнучкість 



Мистецтво на ШПД – це простір для вираження фантазій і 
внутрішнього світу дитини 



• Додаткові завдання для глибшого опрацювання вивченого матеріалу 



• багаторазове повторення слів, римівок та гpаматичних структур (drilling), завдання 
спрямовані на розвиток мовленнєвих умінь та навичок (communicative activities) 



• Мистецькі проєкти, сюжетно – рольові ігри, інсценізації 



Школа повного дня 
 Англійська мова (дистанційно)  

 Навчаємось у грі 



Ознаки учня, який 
мислить критично 

Вміє приймати думки  
інших критично 

Компетентний 

Небайдужий у  
сприйнятті подій 

Самокритичний 

Допитливий  

Здатний до діалогу 
 та дискусії 













Робота зі словами 

Напрямки роботи 

Робота з тілом 

Розвиток когнітивної  
та емоційної сфери 

Дослідження тем з  
практичної психології 









Дякуємо за увагу! 
Найкращий спосіб зробити дитину 
хорошою - це зробити її щасливою 


