
Навчатися у школі означає здобувати знання для того, щоб досягти 
успіху в житті. Складання портфоліо — це не перегони за всілякими 
грамотами та нагородами. Важливий сам процес участі, хоча високий 
результат, звісно, радує. Великі досягнення складаються з маленьких. 
Цей зошит допоможе зібрати твої досягнення і здобутки. Він так і  на-
зивається — «Банк моїх досягнень».

Заповнюй сторінки портфоліо акуратно, прояви, за потреби, фан-
тазію і творчу вигадку, адже твоє портфоліо має відрізнятися від інших. 
Умій помічати свої навіть маленькі успіхи, радій їм!

  Заповнюй портфоліо в доброму гуморі.

 Пам’ятай, що дорослі — батьки, вчителі — це твої помічники. Не 
соромся звертатися до них  за  порадою  або  допомогою.

 Заповнюючи сторінки, на яких тобі запропоновано оцінити свої 
досягнення, не поспішай. Поміркуй, що ти вже вмієш робити са-
мостійно, у чому помітний прогрес, у чому ще потрібна допомо-
га дорослих.

 Оформлюючи сторінки, пам’ятай про акуратність.

 Повертайся до заповнених сторінок, перечитуй, переглядай, 
порівнюй свої роботи, тоді ти переконаєшся, що вони стають 
дедалі кращими.  

Любий друже!Любий друже!

Правила ведення портфоліо

Успіхів тобі та нових досягнень!
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Про менеЦе я.

Намалюй свій  
портрет або наклей 

фотографію.

Моє ім’я

Моє прізвище 

Мій день народження 

_____/_______________/_________.

Зараз 20 ____ рік.

Впиши пропущені  
числа.

Мені          років,

  моїй мамі       

років.

Це на          років 

більше. Разом  

нам          років.

Довжина моєї  

долоні           см,  

а ступні           см, що 

на          см більше.років.

Намалюй свій 
портрет або наклей 

фотографію.
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Мій знак Зодіаку
Значення мого імені

Про мене

Мої вподобання

Мій улюблений колір  ____________________________

Моя улюблена страва  ____________________________

Моя улюблена цифра  ____________________________

Моя улюблена іграшка  ___________________________

Моя улюблена пора року  _________________________

Я люблю займатися  ______________________________

Моя улюблена книга  _____________________________

Мій улюблений мультгерой  _______________________

Моє улюблене свято  _____________________________

Я хочу навчитися  ________________________________

Я вже вмію  _____________________________________

Мій знак Зодіаку

_____________________________________
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Моя країна

Моя країна —                                      .

Я живу в                             області.

Моє місто / містечко / село називається           .

Знайди на карті та 

   обведи синім кольором 

кордони нашої країни,  

а жовтим  кольором зафарбуй 

область, у якій ти живеш.

Росія

Білорусь

Литва

Польща

Чехія

Австрія

Німеччина

Франція

Іспанія

Словаччина

Угорщина

Італія

Румунія

Сербія
Болгарія

Греція

Туреччина

Мол- 
      дова

Латвія

Естонія

Словенія
Хорватія

Боснія і 
 Герцеґо- 
       вина

Швейцарія

Бельгія

Порту- 
  галія  

Фінляндія

Швеція

Україна

Ще не вмерла України ні слава, н
і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші вороженьки, як роса на 
сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми положим за нашу свободу

І покажем, що ми, браття, козацького роду
.

Це символи  
моєї держави.
Це символи Це символи Це символи 

моєї держави.моєї держави.моєї держави.моєї держави.моєї держави.моєї держави.моєї держави.моєї держави.
Це символи 

моєї держави.
Це символи Це символи 

моєї держави.
Це символи 

Іспанія
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