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Шановні вчителі та батьки!

Цей посібник є другим у комплекті з чотирьох робочих зошитів, 
які доповнюють зміст підручника інтегрованого курсу “Я дослі
джую світ” для 1го класу. Завдання в ньому допоможуть малень
ким  учням дізнатися більше про воду та зимові зміни у природі, 
дослідити тему "Мода" та відчути чарівну атмосферу зимових свят.

Зошит № 2 містить матеріали для роботи дітей упродовж дру
гої навчальної чверті (тематичні тижні 9–16):

99 письмові тематичні інтегровані завдання, які допоможуть 
закріпити й поглибити знання дітей з мовнолітературної, 
математичної, природничої, інформатичної, соціальної та 
здоров’язбережувальної, громадянської та історичної освіт
ніх галузей, спонукати малят до образотворчої діяльності;

99 задачі, що передбачають пошук відповідей на проблемні 
 запитання;

99 вправи з елементами для вирізання та вклеювання.

А також додаткові завдання для обговорення, розмірко
вування та узагальнення власного досвіду.

Використовуючи завдання зошита як основу, ви можете розгор
нути захопливу діяльність з малятами, показати їм сфери практич
ного застосування набутих знань, розвинути критичне мислення, 
винахідливість, творчі здібності дітей.

Додаткові матеріали — інтерактивні презентації, мультфільми, 
онлайнзав дання, твори мистецтва, а також розробки уроків, прак
тичні поради щодо організації діяльності з дітьми та методичні 
рекомендації, що допоможуть зробити навчальний процес макси
мально ефективним, — ви можете безоплатно завантажити з сайту 
svitdovkola.org.

Бажаємо цікавих та творчих уроків!

Щиро ваші автори зошита
та команда видавництва “Світич”

Консультації за телефонами:  (067) 504 5022, (050) 761 7259

https://svitdovkola.org/?ref=Tyzhden-10-ik-zoshit.pdf


12 Тиждень 10 • ТЕАТР

КО
Н

ТР
ОЛ

ЬЛускунчик

Т
еат

р

17 листопада 2018 10:00
ряд 1 місце 7

Театр

1. Театральна вистава “Котик, Півник та Лисичка” розпочалася 
о 5й годині дня і тривала дві години. Познач на циферблаті 
годинника час завершення вистави.

2. Розглянь квитки, які придбали Аліна та ї ї тато. Познач синім 
кольором місця, на яких вони сидітимуть.
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Яка необхідна інформація міститься на квитках?



Сподобався
цейфрагмент

зошита?

То було лише кілька завдань зошита №2!
Обсяг цього зошита — 80 сторінок.

Замовляйте робочі зошити № 3, № 4 
з інтегрованого курсу “Я досліджую світ” 
для 1-го класу.

 (067) 504 5022, (050) 761 7259

 books@dvsvit.com.ua

 Надішліть заповнений  
дитиною зошит на поштову адресу

04053, Київ-53, а/с 36,  
Видавництво “Світич”. 

Не забудьте вказати зворотню адресу,  
свій контактний телефон, e-mail.

 Встигніть це зробити до кінця січня.

 Чекайте на розіграш.  
Результати будуть оголошені  
на сайті svitdovkola.org

Кожензошитбереучасть
у розіграшіпризів 

від видавництва“Світич”
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