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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 Відгадай загадку й запиши відгадку.  
Побудуй звукову схему слова-відгадки.

1 Розгадай ребус та дізнайся назву конкурсу, у якому “Медова казка” 
Василя Тибеля отримала спеціальну премію від дитячого журі “Ви-
бір дітей”. Запиши ї ї.

3 Пригадай, що ти знаєш про цих комах. А що хочеш дізнатися? 
Запиши у таблицю.

Знаю Хочу дізнатися

СПІЛЬНОТА Тема 4

+(   –  )+Я}+А
Н = В

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

У садку стоїть хатина,  
Роботяща в ній родина.  
По квітках усе літає,  
Мед пахучий добуває.



48 Тема 4 • СПІЛЬНОТА

Пригода перша.  
Невідомий пахучо-медовий світ

1 Пригадай події, про які йдеться у прочитаному 
уривку, та обери правильні варіанти відповідей.

 ☼ Хто дав ім’я маленькій бджілці?

 ☼ Як спала бджілка?

3 Допоможи Рудці розташувати в правильній послідовності свої 
“дитячі” фотографії, наклеївши наліпки.

А Батьки

А Під ковдрою Б У коконі В У піжамі 

2 Розв’яжи вирази та розфарбуй зображення 
відповідними кольорами.
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16 - 2 = ¢

75 - 31 = ¢

27 + 27 = ¢

49 + 49 = ¢

99 - 23 = ¢

17 + 8 = ¢

12 + 76 = ¢

60 - 47 = ¢

Б Тітонька Бджуля В Сама вибрала



Замовляйте	комплект	робочих	зошитів	для 2-го класу:
	 (067) 504 5022, (050) 761 7259
	books@dvsvit.com.ua

Оригінальні зошити від авторів
інтегрованих підручників

Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ
 ☼ Робочий	зошит	№ 1

 ☼ Робочий	зошит	№ 2

 ☼ Зошит	з	інформатики

 ☼ Формувальне	оцінювання

УКРАЇНСЬКА МОВА 
ТА ЧИТАННЯ

 ☼ Зошит	з	розвитку	
зв’язного мовлення	

 ☼ Тренажер	з	правопису	
зошит	№ 1	і	зошит	№ 2
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