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Шановні вчителі та батьки!

Цей посібник є останнім у комплекті з чотирьох робочих зоши-
тів, які доповнюють навчальний матеріал підручника інтегрова-
ного курсу “Я дослі джую 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 стосун-
ками в родині, відчути себе українцями та європейцями.

Зошит № 4 містить матеріали для роботи дітей упродовж тре-
тьої та четвертої навчальної чверті (тематичні тижні 25–34):

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 й 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 цікавих та творчих уроків!

Щиро ваші автори зошита
та команда видавництва “Світич”

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

А ще!
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76 Тиждень 34 • ПЛАНУЄМО ЕКСКУРСІЮ

1. Чи знають першокласники правила поведінки в автобусі? 
Познач правильну відповідь.

2. Сформулюй власне правило поведінки 
в автобусі. Запиши його. 

Їдемо автобусом

знає не знає

знає не знає

знає не знає

Не можна ходити по салону 
автобуса під час руху.

Не можна викидати сміття 
через вікно автобуса.

Заходячи до салону автобуса, 
потрібно розштовхати інших, 
щоб зайняти найкраще місце.
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