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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!

https://svitdovkola.org/?ref=Tema-6-ik-zoshit.pdf
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1 Пригадай події, про які йдеться у прочитаному оповіданні, та обери 
правильні варіанти відповідей на запитання.

 ☼ Хто з героїв твору сказав: “Раз, два, три, кімнато, приберися!”?

3 Продовж ряд наліпками так, щоб утворилася закономірність.

 ☼ Яка справа захопила дівчинку 
під час прибирання?

Пригода друга. Хитромудрий час

А Кася Б Поліна В Мама

А Бавлення іграшками
Б Малювання картини
В Читання книжки

2 Розфарбуй годинник відповідними кольорами.

37 + 43 =   

95  20 =   

16 + 33 =  

58  26 =   

64 + 36 =  

80
75

75

75

75

49

32

100
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Що потрібно, щоб здійснювати бажання?

1 Запиши будь-яке своє бажання.

 ☼ Що ти можеш зробити, аби воно здійснилося? Запиши конкретні 
кроки. Зазнач терміни виконання кожного кроку (день, місяць чи 
рік). За потреби впиши імена осіб, які можуть допомогти тобі здійс-
нювати бажання.

2 Уяви і намалюй себе, коли твоє бажання здійсниться.

Кроки Терміни Хто може допомогти
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