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Шановні батьки та вчителі!

Цей посібник є першим з комплекту чотирьох робочих зошитів, які 
доповнюють навчальний матеріал підручника “Я досліджую світ” для 
2 класу. 

1 Зошит № 1 містить матеріали для опрацювання інтегрованих тем 
упродовж першого навчального семестру:
 ☼ письмові тематичні інтегровані завдання з усіх освітніх галузей;
 ☼ завдання, що передбачають пошук відповідей на проблемні 

 запитання;
 ☼ вправи з наліпками, які підсилюють мотивацію до роботи із 

 зошитом; 
 ☼ запитання для обговорення, розмірковування та узагальнення 

набутих знань та досвіду.

2 Зошит № 2 містить аналогічні завдання для тем другого семестру.

3 Зошит з інформатики дасть змогу досягти очікуваних результа-
тів навчання з інформатичної освітньої галузі на окремих заняттях 
у  комп’ютерному класі або під час інтегрованих уроків “Я дослід-
жую світ”.

4 Зошит з формувального оцінювання необхідний учителю для про-
ведення щомісячних підсумкових уроків після опрацювання кожної 
теми. У ньому подані компетентнісні завдання з усіх освітніх галу-
зей, а також запитання для обговорення та самооцінювання. 

Для оцінювання досягнень у технологічній галузі в зошиті пропо-
нуються шаблони для виготовлення виробів з паперу. Робота з цим  
посібником сприятиме формуванню в учнів навичок рефлексії та 
самовдосконалення.

Комплект робочих зошитів з курсу “Я досліджую світ” допоможе закрі-
пити набуті знання, розвивати критичне й логічне мислення, винахідли-
вість, творчі здібності учнів.

На сайті svitdovkola.org ви можете безоплатно завантажити методичні 
матеріали, а також навчальні: інтерактивні презентації, онлайн-завдання, 
відеоролики тощо, які зроблять уроки цікавими та ефективними.

Бажаємо творчих успіхів!
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2 Тема 1 • ЗМІНИ

1 Прочитай текст. Біля кожного факту постав 
відповідний знак.

 { Всеволод Нестайко — український дитячий письменник. 

 { Він народився на Житомирщині, а потім жив у Києві.

 { Свій перший твір письменник написав у 8 років. 

 { За повістю “Тореадори з Васюківки” був знятий фільм. 
Його побачили глядачі у 72 країнах світу.

 { Повість-казка “Дивовижні пригоди в лісовій школі” складається 
з 5 книжок про пригоди друзів Косі Вуханя та Колька Колючки.

2 Оленка прочитала книжку Всеволода Нестайка за три дні. Склади 
задачу за схемою. Розв’яжи ї ї.

3 Що ти відчуваєш, коли читаєш книжки? Впиши пропущені літери 
і  наведи відповідні слова.

30 с. ? с.46 с.

89 с.

ЗАДОВО ЕННЯ   Н ДЬГА   УМ 
ІН ЕРЕС   С ОКІЙ   РАДІСТ

 Це я вже знаю.

 Це нова для мене інформація.

 Я хочу дізнатися про це більше.

Тема 1 ЗМІНИ



3

1 Один з головних героїв твору В. Нестайка — їжачок Колько Колючка. 
А чи багато ти знаєш про їжачків, які живуть у лісі? Познач симво-
лом  правдиві твердження, а   — вигадку.

 { Їжак харчується лише ягодами, яблуками, грибами.

 { Їжак ніколи не робить запасів на зиму.

 { У їжака поганий зір, але дуже добрі слух і нюх.

 { Їжакам смакують хробаки, жуки, миші, равлики.

 { Їжачата народжуються без голок.

3 Домалюй по клітинках 
Хрюшу Кабанюк — нову 
ученицю лісової школи.

4 Оціни, наскільки добре тобі вдалося домалювати Хрюшу. Обведи 
відповідне число на шкалі.

1 2 3 4 5

2 Якої геометричної фігури бракує у кожному наборі?  
Наклей відповідні наліпки.

Пригода перша. Зміни в школі



Замовляйте	комплект	робочих	зошитів	для 2-го класу:
	 (067) 504 5022, (050) 761 7259
	books@dvsvit.com.ua
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Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ
 ☼ Робочий	зошит	№ 1

 ☼ Робочий	зошит	№ 2

 ☼ Зошит	з	інформатики

 ☼ Формувальне	оцінювання

УКРАЇНСЬКА МОВА 
ТА ЧИТАННЯ
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 ☼ Тренажер	з	правопису	
зошит	№ 1	і	зошит	№ 2
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