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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 Продовж речення.  

Марсіани опинилися на території      ............................... .

3 Відтвори діалог, який відбувся між героями твору, пронумерувавши 
репліки у відповідній послідовності. 

 — Так, звісно покажемо.

 — З Марса, звідки ж іще? 

 — Звідки ви прилетіли?

 — Може, ви нам місто покажете?

 — Вітаю вас, земляни!

 — Будьмо знайомі.

Пригода перша. Знайомство з марсіанами

1 Розгадай ребус. Відшукай у тлумачному словнику значення сло-
ва-відгадки. Запиши, як ти його зрозумів/зрозуміла.

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

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

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

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

5 Зобрази емоції/відчуття, які виникли в тебе після 
прочитання пригоди.

4 Що тебе найбільше вразило в уривку? Намалюй або напиши.

4 = і1е23
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Що “розкаже” про територію рідного краю 
краєзнавчий музей?

1 Пригадай правила поведінки в музеї. Визнач, які твердження істин-
ні, а які — хибні. Обведи відповіді.

 ☼ У музеї можна голосно розмовляти. 

 ☼ Потрібно вимкнути мобільний телефон.

 ☼ Без дозволу не можна торкатися експонатів.

ТАК НІ

ТАК НІ

ТАК НІ

3 Запиши, про що можна запитати в однокласників та однокласниць 
після відвідування краєзнавчого музею. 

2 Коли ти був/була у краєзнавчому музеї, які експонати справили 
на тебе найбільше враження? Намалюй їх.



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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