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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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ФАКТИ І ЗДОГАДКИТема 2

1 Прочитай текст. Біля кожного речення постав 
відповідний знак.

 { Валентина Табур почала свою письменницьку  
діяльність, вигадуючи казки для своєї онуки Вероніки. 

 { Письменниця виросла в селі Устивиця, що на Полтавщині. 
Вона й зараз проводить там багато часу разом з онукою. 

 { Перша збірка оповідок Валентини Табур називається “Забавні 
пригоди Вероніки”.

 { Усі оповідки засновані на реальних подіях із життя дівчинки.

 { Валентина Табур додає до кожного оповідання цікаву інфор-
мацію про навколишній світ.

2 Розділи ланцюжок літер на окремі слова та дізнайся назви опові-
дань, які ти прочитаєш цього місяця.
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 Це я вже знаю.

 Це нова для мене інформація.

 Я хочу дізнатися про це більше.
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Які факти “приховує” фотографія?

1 Розглянь фото, яке Вероніка 
показала своїм друзям. Обе-
ри ті факти, про які ти можеш 
дізнатися з цієї світлини.

А	 Це — кіт Бакс.

Б	 Коти — домашні улюбленці.

В	 Цей кіт спить.

Г	 Ця батарея тепла.

Ґ	 Ця батарея холодна.

Д	 Фото зроблене в жовтні.

2 Наклей свою фотографію або будь-яку світлину з газети чи журналу. 
Запиши факти, які вона “приховує”.

05.10.2019



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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