
 

Розділ 1. Діяльнісний підхід у контексті сьогодення  

Тема  Самостійна робота Кількість 

годин 

Тема 1.  

Вступ до  

спецкурсу 

«Діяльнісний 

підхід у 

початковій 

школі» 

 

1) Запропонувати 10  способів об’єднання 

дітей у команди (3 способи -  від викладачів, 

3 способи – з інтернету, 3 способи – від 

одногрупників, 1 спосіб - власний). 

Оформити завдання у Word Doc. 

2) Дослідити зміст поняття «гра» та створити 

хмару слів у застосунках, що згадані у ресурсі 

за посиланням: 

https://naurok.com.ua/post/internet-resursi-dlya-

stvorennya-hmar-sliv-vlasnoruch 

2 год 

Тема 2. 

Можливості для 

реалізації 

діяльнісного 

підходу 

 

Кожен учасник має сфотографувати як 

мінімум 3 місця для гри у їхньому 

населеному пункті, зробити опис до цього 

фото, який би пояснював, яку освітню 

активність можна там провести. Занести ці 

фото до свого портфоліо, поділитися ними у 

Play Viber групі та вподобати/лайкнути фото 

того місця, де б вони провели активність, 

якби вже завтра мали проводити урок. 

(Голосування у Viber групі за найкраще місце 

для проведення активності) 

2 год 

Тема 3. Освіта в 

контексті 

сьогодення 

 

1) Опрацювати одну із запропонованих 

статей, зокрема  візіонера Іллі 

Кенігштейна, за посиланнями та 

зафіксувати основні повідомлення у 

вигляді презентації 

2) Користуючись різними джерелами, 

створити презентацію про винаходи, 

інновації в будь-якій сфері життя за 

останній рік.  Максимум 5 слайдів.  На 

наступну зустріч  усім учасникам 

потрібно мати з собою 

ноутбук/планшет/смартфон. 

2 год. 

Тема 4. 

Психологічні 

особливості 

розвитку 

сучасних 

1) Знайти на теренах інтернету інформацію 

про покоління Х та Y та створити нотатну 

довідку про особливості цих поколінь. 

2) З’ясувати значення понять «дайвери» та 

2 год 

https://naurok.com.ua/post/internet-resursi-dlya-stvorennya-hmar-sliv-vlasnoruch
https://naurok.com.ua/post/internet-resursi-dlya-stvorennya-hmar-sliv-vlasnoruch


молодших 

школярів 

 

«серфери» у розрізі покоління Х та Z та 

створити відповідний слайд-пояснення до 

кожного з понять. 

Тема 5.  

Освіта: 

переосмислення 

концепту 

 

1) Самостійно опрацювати зміст Концепції 

НУШ, знайти у тексті відповіді на питання 

тесту та перевірити себе. 

2) Розкодувати формулу НУШ з тезисним 

описом кожного компоненту формули 

шляхом створення творчої роботи (інтелект 

карта, колаж, аплікація, малюнок, скрайбінг, 

графічне зображення тощо) 

2 год 

Тема 6. 

Концепція Нової 

української 

школи 

 

1) Тренер пропонує учасникам у 

парах/командах «закодувати» будь-яким 

цікавим способом (ребуси, жестова мова, 

піктограми, пантоміма та інші види 

шифрування)  інформацію про наступні 

поняття, які учасники отримують шляхом 

жеребкування. 

Поняття для закодування: 

- Креативність 

- Критичне мислення 

- Вміння вирішувати проблемні ситуації 

- Командна робота 

- Комунікативність 

- Гнучкість мислення 

- Емоційний інтелект 

- Лідерство та відповідальність 

- Вміння навчатися протягом життя 

2) Встановити на смартфон програму для 

зчитування QR кодів 

2 год 

Тема 7. 

Державний 

стандарт 

початкової 

освіти 

 

Переглянути відео з порталу EdEra 

«Наскрізні вміння» 

2 год. 



 

Розділ 2. Діяльнісний підхід як інструмент та механізм освітньої 

діяльності в початковій школі 

Тема 8. «Шість 

цеглинок» як 

інструмент 

освітньої 

діяльності в 

початковій школі 

 

1) Зареєструватися у Facebook групі «Гра по-

новому, навчання по-іншому», детально 

ознайомитися з методичними посібниками 

«Шість цеглинок» та «Шість цеглинок в 

освітньому просторі початкової школи». 

Підготуватися до проведення однієї з вправ з 

посібника «Шість цеглинок в освітньому 

просторі початкової школи» для інших 

учасників. 

2) Придумати/знайти 3 гри-лічилки. 

2 год 

Тема 9. Гра як 

спосіб взаємодії 

педагога з 

дитиною 

 

1) Переглянути відео з порталу EdEra, модуль 

«Інтегроване навчання» 

 

2 год 

Тема 10. 

Інтегроване 

навчання в 

початковій школі 

 

1) Переглянути відео «Вивчаємо грунт» і 

проаналізувати, що саме це завдання 

розвиває.  

2) Продумати продовження активності з відео 

враховуючи інтеграційний підхід. Описати, 

роздрукувати та вкласти в портфоліо. 

2 год 

Тема 11. Гра: 

переосмислення 

концепту 

 

Створити власне ігрове завдання з 

використанням наборів «Шість цеглинок», 

описати його, використовуючи шаблон із 

методичного посібника та розмістити у Viber 

групі з метою обміну ідеями. Тренер 

пропонує проголосувати  лайками і три ідеї, 

які наберуть найбільше лайків, будуть 

практично презентовані на початку 

наступного тренінгу з аналізом щодо вмінь, 

які ця вправа допомагає розвивати. Тренер 

пропонує створювати власні вправи 

використовуючи діяльнісну інтеграцію. 

2 год 

Тема 12. 1) Переглянути відео на онлайн платформі 2 год 



Компетентнісний 

потенціал 

ігрових методів 

навчання 

 

EdEra «Ранкове коло» для ознайомлення зі 

структурою та метою ранкової зустрічі, 

проаналізувати роль педагога під час 

проведення ранкової зустрічі  

2) У Facebook групі «Гра по-новому, 

навчання по-іншому» знайти матеріали 

ранкових зустрічей та ознайомитись із ними 

3) «Фотоквест»: зробити 10 фото предметів, 

які використані не за призначенням і 

реалізують чиюсь оригінальну ідею. 

Тема 13. 

Креативність як 

ключове вміння 

людини ХХІ 

століття 

 

1) Переглянути відео на EdEra «Лепбук» 

2) Виготовити власний лепбук, який можна 

використати з дітьми для розвитку їхньої 

креативності.  

2 год 

Тема 14. 

Проектна 

діяльність як 

сучасна освітня 

технологія             

 

1)У Facebook групі «Гра по-новому, навчання 

по-іншому» знайти та ознайомитися з 

матеріалами для організації проєктної 

діяльності  

2)Переглянути відеопрезентації, як практичні 

приклади реалізації довготривалих проєктів у 

дитячих садочках і школах у рамках участі 

закладів освіти у Фестивалі гри, навчання та 

натхнення Play Fest 

 

2 год 

Тема 15. Роль 

педагога в 

освітньому 

просторі 

початкової 

школи 

 

У парах або трійках візуалізувати на аркушах 

А3 враження від тренінгів спецкурсу 

«Навчання через гру». Потрібно намалювати і 

написати відповіді на наступні запитання:  

- Найбільші виклики? (хвилі) 

- Найбільші успіхи? (сонячні промені) 

- Головна мета спецкурсу? (маяк) 

- Про що дізнались? Що 

зрозуміли?(корабель) 

- Найцікавіші завдання? (чайки) 

- Найцікавіші теми? (хмаринки) 

2 год 



Тренер пропонує додати до малюнку власних 

запитань і відповідей та  символів, що 

їх позначають. 

 Поділитися малюнками і думками у Viber 

групі. 

 

 


