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Привіт! Цього місяця ми познайомилися з двома казково-реальними родинами
— Хоботовичами та Вівчарями. Ми побували в захопливій віртуальній мандрівці
та дізналися, що можна мандрувати не виходячи з дому в будь-який зручний
час. Сподіваюсь, тобі сподобалося. Тож зараз ми здійснимо ще одну подорож і
побачимо, як багато ми вже знаємо та вміємо. Спочатку мандрівники мають
познайомитися одне з одним. Напиши своє ім’я, але якщо я тебе не впізнаю, то
жодного твого бажання не зможу виконати. Отже, вирішуй! Вмощуйся
зручненько. Рушаймо!

1.

Фантазійні мандрівки

2.

Виберіть усе, що підходить.

Перевір себе: тема 8 "Рух і час", 2 клас
Формувальне оцінювання. НУШ-2. Курс "Я досліджую світ"
© Видавництво “Світич”
*Обов’язкове поле

Напиши своє ім'я. Можеш пожартувати або й зовсім нічого не писати. Але
тоді не ображайся, якщо я помилюся, виконуючи бажання.

Які речі потрібні у віртуальній мандрівці, а які — у реальній? *

Віртуальна мандрівка Реальна мандрівка

Рюкзак

Книжка

Смартфон

Відеокамера

Фантазія

Гарний настрій

Записничок

Рюкзак

Книжка

Смартфон

Відеокамера

Фантазія

Гарний настрій

Записничок
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3.

У кожному рядку виберіть лише один варіант.

Уяви себе в картині Віталія Кириченка. Познач правдиві та хибні 

висловлювання. *

Істинне Хибне

Дія відбувається вдень

На картині тихо

Усі сплять

На картині зима

Кіт вищий за хатинку

Усі квіти на картині однакові

Ми бачимо менше квітів, ніж дерев

Ми потрапили в казку

Тобі холодно

Вчені винайшли нову породу "синій кіт"

Дія відбувається вдень

На картині тихо

Усі сплять

На картині зима

Кіт вищий за хатинку

Усі квіти на картині однакові

Ми бачимо менше квітів, ніж дерев

Ми потрапили в казку

Тобі холодно

Вчені винайшли нову породу "синій кіт"
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4.

Виберіть усе, що підходить.

Сонце обертається навколо Землі

Місяць з'являється на небі

Сонце заходить

Земля обертається навколо своєї осі

Темніє

Земля обертається навколо Сонця

5.

6.

Виберіть усе, що підходить.

Кисло

Хочу пити

Холодно

Солодко

Приємно пахне

Чому день змінює ніч? *

До якої країни допомагає мандрувати фотокартина Карла Уорнера? *

Уяви себе у країні, зображеній на фотокартині. Що ти відчуваєш? *
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7.

8.

Виберіть лише один варіант.

Так

Ні

Вагаюся

9.

10.

Виберіть усе, що підходить.

Зима

Весна

Літо

Осінь

Можеш додати власну відповідь на попереднє запитання.

Чи можна зрозуміти, яка на фотокартині пора року? *

Які ознаки зими ти бачиш на фотокартині? *

Яка пора року зображена на картині Домініка Девісона? *
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11.

12.

Нотатки мандрівників

13.

Виберіть усе, що підходить.

Книжки

Сайт

Іграшки

Журнали

Літаки

Відео

Фантазія

Телевізор

Світлини

Велосипед

Розповіді знайомих

14.

Виберіть лише один варіант.

Не подобаються

1 2 3 4 5

Дуже подобаються

 Напиши 3 ознаки пори року, яку ти бачиш на картині. *

Склади 2 істинні висловлювання за картиною. *

Що може допомогти здійснювати віртуальні мандрівки? *

Оціни, наскільки тобі подобаються віртуальні мандрівки. *
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15.

16.

Виберіть усе, що підходить.

17.

 Напиши 3 переваги віртуальних мандрівок. *

Які висловлювання про реальну мандрівку, а які про віртуальну? *

Реальна
мандрівка

Віртуальна
мандрівка

Роздивився всі вулиці старого міста

Відчув духмяний запах трав

Дізнався про архітектурні цікавинки

Піднявся сходинками на вежу

Визирнув з віконечка вежі

Помацав цеглини, яким понад 100
років

Почув голос цвіркунчика

Я зібрався у мандрівку за мить.

Роздивився всі вулиці старого міста

Відчув духмяний запах трав

Дізнався про архітектурні цікавинки

Піднявся сходинками на вежу

Визирнув з віконечка вежі

Помацав цеглини, яким понад 100
років

Почув голос цвіркунчика

Я зібрався у мандрівку за мить.

Чи можуть віртуальні мандрівки повністю замінити реальні? Чому? *
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18. Яка зі здійснених сьогодні мандрівок запам'яталася тобі найбільше? * 

Виберіть лише один варіант.

За картиною Карла Уорнера За картиною Віталія Кириченка

За картиною Домініка Девісона

19.

Виберіть усе, що підходить.

У часі

В реальності

У просторі

У фантазіях, де завгодно

Віртуально

Як ми можемо мандрувати? *
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20.  Наскільки тобі подобаються реальні мандрівки? * 

Виберіть лише один варіант.

Не подобаються

1 2 3 4 5

Дуже подобаються

21.

Погортаємо підручник

22.

Виберіть лише один варіант.

Відповідати на запитання за змістом тексту

Розв'язувати задачі з математики

Створювати поробки

Брати участь в обговоренні різних питань

Користуватися Google-картою

Презентувати свою роботу в класі

Обговорювати зміст коміксів

Визначати час за годинником

Напиши 3 переваги реальних мандрівок. *

Яке із цих завдань тобі було найлегше виконувати? *
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23.

Виберіть усе, що підходить.

Читати вірші

Конструювати

Створювати щось цікаве

Грати в ігри

Танцювати й слухати музику

Розв'язувати різні задачки

Щось робити разом з однокласниками

Займатися спортом

24.

Виберіть лише один варіант.

Не подобається

1 2 3 4 5

Дуже подобається

25.

Виберіть лише один варіант.

Відповідати на запитання за змістом тексту

Розв'язувати задачі з математики

Створювати поробки

Брати участь в обговоренні різних питань

Користуватися Google-картою

Презентувати свою роботу в класі

Обговорювати зміст коміксів

Визначати час за годинником

Наступного місяця я хочу більше: *

Наскільки тобі подобається мандрувати? *

Яке із цих завдань тобі було важко виконувати? *
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26.

Виберіть лише один варіант.

с. 76–77 с. 80–81

с. 84–85 с. 86–87

с. 90–91 с. 98–99

27.

Які сторінки підручника ти найбільше обговорював/обговорювала з друзями 

не лише на уроках? *

Куди ти хочеш здійснити віртуальну мандрівку? *
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28.  Чи цікаво тобі, якою буде тема наступного місяця? * 

Виберіть лише один варіант.

З нетепінням чекаю нової теми

Нова тема мене не цікавить

Мене цікавить усе!

29.

Молодець! Дякую!

Що тебе цікавить найбільше? *


