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ПЕРЕЛIК ВИМОГ, ЯКИМ МЛ€ ВIДПОВЦАТИ КЛАСНА KIMHATA

у класi мае бути достатнrI кiлькiсть стiльцiв та стOлiв, щоб BciM дiтям було зрlпно сидiти,

Класна KiMHaTa мае бути облаштована таким чином, щоб вчитель мiг одночасно бачити
Bcix учнiв, якi прачюють у групах, або BciM класом.

Матерiали та литячi роботи ма}оть розмirцyватIIся на piBHi, зручному-для дiтей.

У класi мае бути мiсце, де дiти могли б зберiгати особистi речi.

На cTiHax кiмнати мають буги розмiщенi наочнi матерiали, присвяченi темам, якi
вивчаються.

О Матерiали мають бути логiчно згрупованi i рсl:зплiщенi у вiдповiдних мiсцях кiмнати та
пiдписанi.

Меблi та обладнання у класi
i безпечно пересуватись.

Не повинно бути довгих
Облаштування кiмнати мае

групах та iндивiдуаJIьно.

мають бути розтаr,rованi таким чином, щоб дiтям були зручно

прямих дорiжок через весь клас, де дiти могли б бiгати.
дозволяти працювати з yciM класом одночасно, у невеликих

Ма.е бут,и мiсце для paнKoвoi зустрiчi.

У класi мае бути зручний м'який куточок дJuI читаннr{ та спокiйного обговорення. Там
можна поставити канагý/, м'якi стiльцi, покласти подушки.



Fня"в-А

ОРГАНIЗАЦIЯ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРЬЛIВ

1. Забезпечте спочатку неве.тlикий вибiр навLIальних матерiалiв.

. на початку навчaUIьного року слiд пропонуваги меншиЙ вибiр навчatJIьних MaтepiaлiB,

щоб дiтИ не булИ занадтО розryбленi чи надто збудженi,

о Щiти краще навчаються користуватися новими навтIальними матерiаJIами, коли ix

небагато.

о Коли предметiв небагато, дiтям легше зробити потрiбний вибiр, використатиiх, а потiм

покJIасти ix на мiсце.

2. Вибiр предметiв та матерiалiв.

. Навчальнi матерiали повиннi задовольнrIти потреби дiтей рiзного рiвня розвитку.

. Маленькi дiти потребують простiших матерiалiв, старшим же потрiбнi складнiшi та

рiзноманiтнiшi навчальнi матерiали.

о Щоб задовольнитИ iндивiдуальнi потребИ дiтей, матерiапи повиннi буr"

рiзноманiтними.

3. Представлення нових навчальних матерiалiв.

о f{рбдемонструйте кожний предметIс]-Iасу i скажiть його назву.

о Запропонуйте дiтям висунути пропозицii щодо можливих шляхiв використання

предмету або матерiалу.

r Спiльно з yciM класом рtrзробiть правила поводження з навчальними матерiалами.

о Надавайте дiтям достатньо часу для рiзнобiчного вLIвчення нових речей або матерiалiв.

о Завжди надавайте учням час i можливiоть розповiсти класу про Т€, як вони

використовувчLли HoBi речi 
,га матерiали.

о Пiд час початкового знайомства з новими IIредметами та матерiалами обов'язково

придiляйте увагу правидьному поводженню з ними, упорядкуванЕю тощо.


