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Цей посібник є першим з комплекту чотирьох зошитів, які доповню-
ють навчальний матеріал підручника “Я досліджую світ” для 3 класу. 

 Робочий зошит № 1 містить матеріали для опрацювання інтегрова-
них тем упродовж першого навчального семестру:
 ☼ компетентнісні завдання, які сприятимуть досягненню очіку-

ваних результатів навчання в межах мовно-літературної, мате-
матичної, природничої, соціальної та здоров’язбережувальної, 
технологічної, громадянської та історичної 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 
власного досвіду;

 ☼ контурну мапу України для відстеження мандрівки персонажів.

 Робочий зошит № 2 містить аналогічні завдання для опрацювання 
тем другого семестру.

 Зошит для діагностичних робіт необхідний учителю для проведення 
щомісячних підсумкових уроків після опрацювання кожної теми. 
У ньому подані компетентнісні завдання, а також запитання для об-
говорення та самооцінювання. Робота з цим посібником сприятиме 
формуванню в учнів навичок рефлексії та самовдосконалення.

 Навчальний зошит з інформатики дасть змогу досягти очікуваних 
результатів навчання з  інформатичної освітньої галузі на окремих 
уроках. Зміст зошита узгоджено з 9-ма загальнопізнавальними те-
мами, які діти вивчають упродовж року.

Комплект зошитів з курсу “Я досліджую світ” допоможе закріпити 
набуті знання, розвивати 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!

Шановні батьки та вчителі!
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Як довідатися про минуле?

1 Розгадай ребус. Відшукай 
у тлумачному словнику значен-
ня слова-відгадки. Запиши, як 
ти його зрозумів/зрозуміла.

2 Намалюй історичне джерело, яке є в тебе вдома. Дай відповіді на запитання.

3 З’єднай лініями імена історичних постатей з їх описами та портретами.

Український 
історик, голова 

українського уряду 
понад 100 років тому

Гетьман Війська 
Запорозького

Правителька 
Київської Русі

Михайло 
Грушевський

Богдан 
Хмельницький

Княгиня Ольга

Що це?

З чого зроблене?

Коли і де було створене?

Яке його призначення?

Кому могло належати?



26 Тема  2  •  МІЖ  МИНУЛИМ  І  МАЙБУТНІМ

Під час дослідження 

мене вразило

Мої висновки  
за результатами дослідження

Під час 
дослідження 
я навчився/
навчилася

Мої відкриття

Мої емоції  

під час дослідження

Свою роботу 

я оцінюю так:

Провести дослідження 
мені допомогли вміння

Досліджуємо разом

1 Запиши інформацію про проведене дослідження.

2 Наведи малюнок обома руками. Розфарбуй його.

лівою правою

• ВИРОЩУВАННЯ КРИСТАЛА •



Замовляйте комплект робочих зошитів для 3-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 для діагностичних робіт 

 ☼ Навчальний зошит 
з інформатики

УКРАЇНСЬКА МОВА 
ТА ЧИТАННЯ

 ☼ Зошит з розвитку 
мовлення 

 ☼ Тренажер із правопису: 
зошит № 1 і зошит № 2

КЛАС
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