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    Методичні рекомендації щодо використання електронного 

                      посібника «Київщинознавство 2 клас» 

Електронний навчально-методичний посібник "Київщинознавство 2 клас" 

розроблений з метою вивчення рідного краю на основі відкритого доступу 

до освітніх  інформаційних ресурсів. В даному навчально-методичному 

посібнику реалізується програма вивчення регіонального 

краєзнавчого  курсу  –  «Київщинознавство» для 2 класу школи І ступеня                          

 

     Посібник призначений для систематизації і поглибленого вивчення   

навчального матеріалу з тем: «Моя родина», «Твоє духовне коріння», «Мій 

населений пункт», "Люби і знай свій рідний край","Вони уславили наш край". 

Посібник складається зі сторінок у форматі HTML. Інформація подається у 

вигляді тексту, інтерактивних ігор, відеофільмів. За допомогою гіпертексту учні 

можуть виконувати перехід на іншу сторінку і дістати пояснення на flash-

анімаційні ресурси.  

     Навчальний матеріал згрупований по розділах і представлений в наочній 

формі. Він також включає відеофрагменти з можливістю пошуку об'єктів через 

гіперпосилання і можливістю виходу в мережу Інтернет.  

     Робота з електронним посібником сприяє формуванню в учнів 

інформаційно-просторового мислення, здатності до аналізу й 

узагальнення, проведенню краєзнавчих досліджень, закріпленню  навичок 



роботи з комп’ютером.  

В посібнику представлені відеофільми про пори року «Весна на 

Київщині», «Жарке літо Київщини», «Осінні барви Київщини», «Зима на 

Київщині». Використання відеофільмів значно покращує процес 

сприймання навчального матеріалу, робить уроки інформаційно 

насиченими і дидактично прийнятними для учнів даної вікової категорії. 

До складу електронного посібника входять дидактичні інтерактивні 

ігри «Знайди тварин Київщини», «Знайди 10 відмінностей тварин лісу», 

«Знайди 10 відмінностей тваринного світу водоймищ», розроблені в 

редакторі Power Point і програмі Flash Macromedia MX 2004. 

Використання інтерактивних ігор робить уроки «Київщинознавства» 

емоційно насиченими, розвиває у учнів мислення високого рівня, сприяє 

розвитку їх інтелекту.  

Вивчення курсу «Київщинознавство 2 клас» розраховано на 35 

навчальних годин. Розподіл годин умовний, тематичне та дидактичне 

наповнення може корегуватися вчителем залежно від потреб і можливостей 

конкретної групи учнів. 

    Електронний посібник «Київщинознавство 2 клас» може бути 

рекомендований учням і учителям, що викладають київщинознавство в 

школі І ступеня..  

    Для роботи з електронним посібником на комп'ютері повинна бути 

встановлена  операційна система  Window  ХР,  Window 7, браузер  (Іпtегпеt 

 Ехplогег, Fігеfох). Загальний обсяг мультимедійного посібника 136 мб. 

 

 

 
 
 


