
  Заповнюй портфоліо в доброму гуморі.

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

 Залучай своїх друзів та однокласників.

 У портфоліо ти можеш розміщувати свої будь-які досягнення: ди-
пломи, грамоти, найкращі малюнки, діагностичні роботи з пред-
метів, фотографії — усе, чим ти можеш пишатися. 

 Повертайся до заповнених сторінок, перечитуй, переглядай, 
порівнюй свої роботи — і ти переконаєшся, що вони стають де-
далі кращими.

Навчатися у школі означає здобувати знання, уміння та навички для 
того, щоб досягти успіху в житті. Великі досягнення складаються з ма-
леньких. Цей зошит допоможе зібрати твої досягнення і здобутки. Він так 
і називається — «Банк моїх досягнень».

Почни свою роботу у портфоліо з розповіді про себе, свою родину, 
свої захоплення. Твоє портфоліо — це систематичний збір твоїх досяг-
нень, кращих робіт та заохочень. Над портфоліо слід працювати посту-
пово та постійно — так буде краще відображено інформацію про тебе, 
твій прогрес та навчальні досягнення за певний період часу. У цьому 
зошиті будуть зазначені твої сильні сторони, вподобання, бажання та 
потреби.

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

Правила заповнення портфоліо

Успіхів тобі, 

досягнень та звершень!

Любий друже!Любий друже!
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Про мене

Усі люди різні та неповторні. Добери до кожної лі-
тери свого імені риси, що характеризують саме тебе.

Моє ім’я

Моє прізвище

Значення мого імені

Зразок 
Д — добра 
і — індивідуальна
н — наполеглива
а — активна

Мій день народження         /        /           .

Мені  років.

Мій знак Зодіаку                                      .

Мій зріст  см, або  дм  см, або  м  см. 

Моя вага становить  кг.

Довжина моєї долоні  см, а ступні —  см, 

що на  см більше.

Зараз  рік.

З
Д
і
н
а
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Мої вподобання

Мій улюблений колір Моя улюблена страва 

Маю улюблену гра — це Моя улюблена пора року 

Моя улюблена книга 

Мій улюблений мультгерой Моє улюблене свято 

Заповни

Я вважаю, що для здійснення мрій слід виховувати у собі:

_________________________________________________________

________________________________________________________.

Мені цікаво:
Обведи потрібне.

читати
співати

малювати дізнаватися щось нове
змагатися

мандрувати

спостерігати
досліджувати

створювати

Коли виросту, я мрію стати _____________________________________.

Мої перші кроки до мрії ________________________________________.

У своєму хобі я маю певні результати:
Обведи потрібне.

подяки

грамоти

дипломи
призи

медалі
подарункисувеніри

кубки Зараз у менеЗарраз у

 нагород.
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На обкладинці зошита є зразок скриньки 
вражень. Виготов її за зразком та приклей на цю 
сторінку. Пиши стислі замітки про свої враження 

від прогулянок та мандрівок, зокрема — все, 
що сподобалось, що запам’яталось, що не 

сподобалось, що б хотілося змінити... Загалом — 
усі свої спостереження та пережиті емоції.

Моя сім’я

Моя сім’я складається з  осіб.

Мама називає мене                                        .

Тато називає мене                                          .

Мої рідні звуть мене                                      .

Ми буваємо:
Обведи потрібне, допиши чого бракує.

у цирку
у парку

у сквері

у лісі

у зоопарку
у селі

у кінотеатрі

у театрі

у місті
у басейні

у розважальному центрі

у аквапарку

З родиною 
ми любимо 

гуляти
та мандрувати.

— у лісі

— у парку

Заповни дані та побудуй кругову діаграму 
своїх прогулянок та мандрівок за останній рік.
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У нас удома  квітів. 

Напиши їхні назви:

Напиши, як ти доглядаєш за квітами.

_____________________________________________

_____________________________________________

Намалюй 

своїх хатніх улюбленців 

або наклей фотографію.

Мої хатні 
улюбленці

У мене     хатніх тварин. 

Напиши клички своїх тварин:

Я турбуюся про хатніх улюбленців, 

зокрема: _____________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________.

ННааппиишшии кии к
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Моє улюблене 
свято 

На свята заведено висловлювати 
побажання одне одному. 

Це можна робити усно або письмово 
в листівках, СМС та ін. Роздай своїм 

близьким та друзям маленькі аркуші, 
попроси написати тобі побажання. 
На обкладинці зошита є зразок 
скриньки побажань. Зроби ї ї 
за зразком та приклей на цю 

сторінку. Збери письмові побажання 
і поклади у цю скриньку. Не забувай 
писати їх друзям від себе на свята.

Намалюй або наклей фотографію 
зі свого улюбленого свята.

Моє улюблене свято: Святкові традиції моєї сім’ї:

Я люблю святкувати з:

Скринька побажань

уші, 
ня. 

ня 
вай 
та.
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Моя країна

Я знаю про внесок українців у винаходи людства та інші досягнен-
ня. Напиши, яких ти знаєш відомих сучасних спортсменів, співаків, 
а також класиків-митців, учених.  

Столиця моєї країни — 

містоЯ — громадянин

Це символи моєї держави.

Ще не вмерла Укра
їни ні слава, ні в

оля,

Ще нам, браття молоді
ї, усміхнеться до

ля.

Згинуть наші во
роженьки, як рос

а 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

.
ми, р

Підпиши.
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