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Шановні вчителі та батьки!

Цей посібник є третім у комплекті з чотирьох робочих зошитів, 
які доповнюють навчальний матеріал підручника інтегрованого 
курсу “Я дослі джую світ” для 1-го класу. Завдання в ньому допо-
можуть маленьким учням дізнатися більше про спорт, транспорт 
і професії, дослідити світ власних захоплень, відчути себе мандрів-
никами та винахідниками.

Зошит № 3 містить матеріали для роботи дітей упродовж тре-
тьої навчальної чверті (тематичні тижні 17-24):

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

99 завдання, 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.

Робота із зошитом дає можливість закріпити набуті знання, роз-
виває критичне і логічне мислення, винахідливість, творчі здібності.

На сайті svitdovkola.org ви можете безоплатно 
завантажити мультфільми, онлайн-завдання, інтер-
активні презентації, а також отримати методичні 
поради, які допоможуть ефективно провести інте-
гровані уроки.

Бажаємо цікавого навчання!

Щиро ваші автори зошита
та команда видавництва “Світич”

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

А ще!
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Тиждень 1 • ТЕМА44 Тиждень 17 • СВІТ ЗАХОПЛЕНЬ

Які справи дарують мені радість?

1. Михайлик провів опитування учнів 1-го класу школи №4 
м. Золочева про те,  які справи дарують їм радість. 
Результати хлопчик подав у вигляді діаграми. 

Досліди за діаграмою результати, які отримав Михайлик, 
та визнач, які твердження істинні? Обведи слова-відповіді.

 ☼ Мультфільмами захоплюється найменша кількість 
учнів 1-го класу.

 ☼ З іграшками люблять бавитися на двоє дітей більше, 
ніж грати у футбол.

 ☼ Конструюванням з “Леґо” захоплюються 6 дітей.
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Перегляд мультфільмів

Ігри з іграшками

Гра у футбол

Конструювання з “Леґо”

так ні

так ні

так ні

Як ти гадаєш, чи може одна дитина мати кілька захоплень?



Сподобався
цейфрагмент

зошита?

То було лише кілька завдань зошита №3!
Обсяг цього зошита — 80 сторінок.

Замовляйте одразу комплект із чотирьох 
робочих зошитів 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 березня.

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

Кожензошитбереучасть
у розіграшіпризів 

від видавництва“Світич”
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