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Шановні вчителі та батьки!
Цей посібник є останнім у комплекті з чотирьох робочих зошитів, які доповнюють навчальний матеріал підручника інтегрованого курсу “Я дослід жую світ” для 1-го класу. Завдання в ньому
допоможуть маленьким учням дізнатися більше про світ рослин
і тварин, про веселку, спостерігати за природою навесні та стосунками в родині, відчути себе українцями та європейцями.
Зошит № 4 містить матеріали для роботи дітей упродовж тематичних тижнів 25–34:
письмові
99

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

завдання, що передбачають пошук відповідей на проблемні
99
запитання;

вправи з елементами для вирізання та вклеювання.
99
А також додаткові завдання для обговорення, розмірковування та узагальнення власного досвіду.
Робота із зошитом дає можливість закріпити набуті знання, розвиває критичне й логічне мислення, винахідливість, творчі здібності.
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На сайті svitdovkola.org ви можете безоплатно
завантажити мультфільми, онлайн-завдання, інтер
активні презентації, а також отримати методичні
поради, які допоможуть ефективно провести інтегровані уроки.
Бажаємо цікавих творчих уроків!
Щиро ваші автори зошита
та команда видавництва “Світич”

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

Літня мозаїка
1. Розгадай ребус. Запиши слово-відгадку.

.........................
2. Пригадай назви літніх місяців. Наведи їх.

3. Домалюй ознаки, притаманні кожному з літніх місяців.

ЧЕРВЕНЬ
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ЛИПЕНЬ

Тиждень 33
ЛІТНЯ МОЗАЇКА
1 • •ТЕМА

СЕРПЕНЬ

4. Юля вирішила довідатися, у яку пору року народилися її
однокласники. Дівчинка опитала їх, а результати подала
у вигляді діаграми. Розглянь її та дай відповіді на запитання.
14
12
10
8
6
4
2
0

Зима

Весна

Літо

Осінь

☼☼ Скільки дітей у класі?

☼☼ Найбільше дітей святкують
день народження навесні.

так

ні

☼☼ Улітку народилося 10 малят.

так

ні

☼☼ Весною народилося на троє дітей
менше, аніж восени.

так

ні

☼☼ Узимку та влітку святкують свій день
народження 22 дитини.

так

ні
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Як упізнати літо?
1. Прочитай загадку. Запиши відгадку.

Теплий, довгий-довгий день,
Повна миска черешень,
Достигає жовтий колос,
Демонструє коник голос,
І суничка дозріває
Тож коли це все буває?

.........................

Підкресли слова, які допомогли тобі відгадати загадку.
2. Познач символом
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те, що буває тільки влітку.

Тиждень 33
ЛІТНЯ МОЗАЇКА
1 • •ТЕМА

3. Розв’яжи вирази та розфарбуй зображення відповідними
кольорами.
42 + 14
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14 + 70
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59 - 12

45 + 30
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87 - 65

23 + 24

90 - 6

67 - 20
43 + 41

20 + 64
23 + 33

Жовтий. . . . . . . 56
Оранжевий . . . 84

Червоний. . . . . 75 Синій. . . . . . . . . 47
Зелений . . . . . . 22 Рожевий . . . . . . 90

4. Закресли літери, яких немає в українській абетці,
та прочитай прислів’я. Запиши його.

WБдuжоsлиjnраzдіsqцвіYт у,
gлюUдиf—vлhітdу.
...............................................................
Що тобі дарує радість улітку? Розкажи.
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Як змінюється природа влітку?
1. Знайди ознаки неживої природи влітку. Обведи відповідні
літери.
А Сонце високо піднімається в небі.
Б Йдуть затяжні дощі.
В День — довгий, ніч — коротка.
2. Визнач послідовність подій і пронумеруй малюнки
в кожному рядку.

3. Уляна малює квіти
в такій послідовності:
жовта, червона, синя,
рожева. І так кілька
разів. Якого кольору
буде одинадцята квітка?
Намалюй її.
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Тиждень 33
ЛІТНЯ МОЗАЇКА
1 • •ТЕМА

4. Австралієць Джек, що приїхав в Україну, вирішив придбати
по одному кілограму трьох різних плодів, які збирають
у нашій країні влітку. Розглянь вітрину й розфарбуй
зображення товарів, які він може купити на 100 грн.

100

40 грн

37 грн

12 грн

10 грн

35 грн

43 грн

15 грн

16 грн

100 грн

15 грн

Запиши назви страв, у складі яких є ці плоди.

...............................................................
5. Обведи букви, які заховалися на галявині.
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Як провести літні канікули безпечно?
1. Подумки склади пазл, запиши в його частинках букви
і прочитай, чого школярі дуже чекають наприкінці
навчального року.
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2. Напиши чи намалюй, що ти плануєш робити під час літніх
канікул.

72

Тиждень 33
ЛІТНЯ МОЗАЇКА
1 • •ТЕМА

3. Відшукай на малюнку і розфарбуй небезпеки, які можуть
підстерігати дітей під час канікул.

Як ти діятимеш у кожній із цих ситуацій? Чому саме так?
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НОВА
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Комплект
інтегрованих підручників
для 2-го класу НУШ
Автори: О. Волощенко, О. Козак, Г. Остапенко

Сучасним дітям —
сучасні підручники!
За Типовою освітньою програмою,
розробленою під керівництвом Р. Шияна
ISBN 978-966-8506-25-3

Додатково до підручників видавництво “Світич”
пропонує робочі зошити,
а також безоплатне навчально-методичне
забезпечення — матеріали для вчителя та учнів.
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