
☼ Розвиває навички самостійної 
роботи

☼ Сприяє формуванню впевненості 
у своїх силах

☼ Допоможе вчителю визначати
навчальні досягнення учня
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 ☼ Найбільше учнів 2го класу люблять замо
рожений сік. 

 ☼ Пломбір до вподоби 11 дітям. 

 ☼ Шоколадне і фруктове морозиво люблять 
14 дітей. 

 ☼ У 2му класі навчається 32 дитини. 

ІДЕЇ — 
ВИНАХОДИ — 

ВІДКРИТТЯ

Тема 7

1. У першому класі Катруся прочитала в підруч
нику комікс про те, як 11річний американець 
Френк Епперсон винайшов фруктовий лід на 
паличці. Сталося це випадково: ввечері хлоп
чик залишив склянку із соком надворі. Уночі 
знизилася температура, і сік перетворився на 
морозиво, яке дуже сподобалося друзям і рід
ним Френка. Дівчинка вирішила дізнатися, яке 
морозиво до вподоби ї ї однокласникам та од
нокласницям.
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Визнач істинні та хибні висловлювання.

ТАК НІ

ТАК НІ

ТАК НІ

ТАК НІ

ТАК
НІ



35

2. Перемнож числа з нижньої таблички. 
Порівняй отримані добутки з  числами 
у верхній табличці. Упиши літери, від
повідні знайденим добуткам, у порожні 
клітинки. Прочитай, яке морозиво дуже 
любить Катруся. 
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3. Мама дала Катрусі таку купюру. Дівчин
ка купила в магазині 3 фруктових ескімо 
по 15 грн. Скільки решти вона отримає?

4. Після того, як Катруся та ї ї рідні з’їли мо
розиво, у ниx залишилися палички. Як їх 
можна використати? Запиши кілька спо
собів. Підкресли найоригінальнішу ідею. 

5. У Катрусі виникла ідея зробити весняну 
поробку з паличок від морозива та фетру. 
Зроби і ти таку поробку. Якщо в тебе немає 
фетру, використай картон.

+
=

+
=
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6. Катруся намалювала в графічному редакторі Paint морозиво. Об
веди на панелі інструменти, які використала дівчинка. 

 ☼ Чи вдасться друзям реалізувати ідею? Обґрунтуй свою думку.

пн 01.04 вт 02.04 ср 03.04 чт 04.04 пт 05.04 сб 06.04 нд 07.04

+14° /+5° +13° /+6° +14° /+4° +13° /+4° +9° /+0° +9° /+0° +9° /0°

Подекуди 
сонячно

Переважно 
хмарно

Подекуди 
зливи

Переважно 
хмарно

Холодніше Низькі 
хмари

Невеликий 
сніг 
із дощем

7. Друг Катрусі Ярослав запропонував їй на вихідних попускати со
нячні зайчики. Розглянь прогноз погоди.
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8. Ярослав попросив Катрусю знайти в тексті хибні твердження і ви
правити їх. Виконай і ти це завдання. Запиши виправлені речення.  

Повітря прозоре, не має кольору і запаху. Живі істоти можуть 
існувати без повітря. Повітря є лише на вулиці. Під час нагрівання 
повітря розширюється, а під час охолодження — стискається.

9. Продовж ряд так, щоб утворилася закономірність.

1 2 3 4 5

11. Важкими чи легкими були для тебе ці завдання?

10. Познач на циферблаті годинника час, коли ти за
вершила/завершив виконання всіх завдань.
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Поміркуй та обговори в класі

1. Що для тебе є важливим, коли ти виконуєш завдання? 

2. Обміняйся з однокласником/однокласницею зошитами з вико
наними завданнями. Оцініть роботу одне одного, продовживши  
речення.

Ім’я виконавця

Ім’я та підпис



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

 ☼ Зошит для діагностичних робіт

УКРАЇНСЬКА МОВА 
ТА ЧИТАННЯ

 ☼ Зошит з розвитку 
зв’язного мовлення 

 ☼ Тренажер з правопису: 
зошит № 1 і зошит № 2
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https://svitdovkola.org/2/zoshyty?ref=diag_34-38.pdf
https://svitdovkola.org/um2/zoshyty?ref=diag_34-38.pdf
https://svitdovkola.org/svitych/?ref=diag_34-38.pdf
mailto:books@dvsvit.com.ua

