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Шановні вчителі та батьки!
Цей посібник є першим у комплекті з чотирьох робочих зошитів,
які доповнюють зміст підручника інтегрованого курсу “Я дослі
джую світ” для 1-го класу. Завдання у ньому допоможуть малень
ким учням краще адаптуватися до шкільного життя, познайомитися
з однокласниками, класною кімнатою, школою та її подвір’ям.
Зошит № 1 містить матеріали для роботи з дітьми протягом
першої навчальної чверті (тематичні тижні 1–8):
тематичні інтегровані завдання, які допоможуть
закріпити і поглибити знання з мовно-літературної, мате
матичної, природничої, інформатичної, соціальної та здо
ров’язбережувальної, громадянської й історичної освітніх
галузей, спонукати малят до образотворчої діяльності;

письмові
99

що передбачають пошук відповідей на проблемні
 апитання;
з

задачі,
99

вправи з елементами для вирізання та вклеювання.
99
А також додаткові завдання для обговорення, розмірко
99
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, онлайн-зав
дання, твори мистецтва, мультфільми, а також розробки уроків,
практичні поради щодо організації діяльності з дітьми та мето
дичні рекомендації, що допоможуть зробити навчальний процес
максимально 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

Батьківщина
1. Як називається наша держава?
Склади її назву з поданих літер і запиши у рамочці.

2. Наведи контури нашої держави.
Познач її столицю і зафарбуй область, де ти живеш.
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 подобався
С
цей фрагмент
зошита?
Це лише кілька завдань шостого тижня!
Обсяг зошита № 1 — 80 сторінок.
Замовляйте повний комплект із 4-х
робочих зошитів з інтегрованого курсу
“Я досліджую світ” для 1-го класу.
(067) 504 5022, (050) 761 7259
books@dvsvit.com.ua

ЗАМОВИТИ

Кожен зошит бере участь
у розіграші призів 
від видавництва “Світич”
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 листопада.
Чекайте на розіграш.
Результати будуть оголошені
на сайті svitdovkola.org

