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Шановні батьки та вчителі!

Зошит № 2 є продовженням зошиту № 1 і містить матеріали для оп-
рацювання інтегрованих тем курсу “Я досліджую світ” для 2 класу 
впродовж другого 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.

2У другому півріччі учні також продовжують роботу із зошитом з  ін-
форматики та зошитом з формувального оцінювання.

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

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 пропону-
ються шаблони для виготовлення виробів з паперу. Робота з цим  посіб-
ником сприятиме формуванню в учнів навичок рефлексії та самовдоско-
налення.

Цей комплект з чотирьох робочих зошитів доповнює навчальний ма-
теріал підручника “Я досліджую світ”, допомагає закріпити набуті знання, 
розвиває критичне й логічне мислення, винахідливість, 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 5 • ЦІННОСТІ

ЦІННОСТІТема 5

 ☼ Пронумеруй зображення об’єктів від найдавніших до найсучас-
ніших.

2 Збери з розкиданих слів назви трьох оповідань, які ти прочитаєш 
цього місяця, і запиши їх.

 Яка з утворених назв зацікавила тебе найбільше? Чому?

НайкращийХто

Чашкасвіті уподарунок

розумніший

1 Розглянь об’єкти, які в різні часи допомагали письменникам запи-
сувати твори. Як, на твою думку, Олена Лобода записує свої опові-
дання? Обведи потрібний об’єкт.



10 Тема 5 • ЦІННОСТІ

Що я ціную в людях?

1 Зафарбуй на схемі те, що ти цінуєш в людині, зеленим кольором. 
Доповни власними варіантами: 

2 Розпитай своїх однокласників про те, що вони найбільше цінують 
у житті. Відобрази результати опитування в діаграмі “Цінності на-
шого класу”.

У ЛЮДИНІ 
Я ЦІНУЮ

турботливість

зовнішній вигляд

зверхністьщирість

розумчесність

егоїзмуміння пробачати

приязністьновенькі іграшки
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