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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!

https://svitdovkola.org/?ref=yds3-Tema-3-ik-zoshit.pdf


40 Тема  3  • ЧАРІВНІ  ПЕРЕТВОРЕННЯ

Як опинитися в минулому без чарівної палички?

1 Уяви собі, що ти опинився/опинилася в минулому. З ким тобі хотілося б зустріти-
ся? Чому? Напиши про це або намалюй. 

2 Хто або що може допомогти тобі опинитися в минулому? Зафарбуй відповідні 
прямокутники. За потреби зроби доповнення.

3 Наведи малюнок 
обома руками. 
Розфарбуй його. лівою правою

фотоальбом
дідусь
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Чим приваблює природа Карпат?

1 Познач символом  істинні твердження про природу Карпат. 

 { Найвища вершина Українських Карпат — Говерла.

 { У Карпатах бере початок річка Дніпро.

 { Карпати багаті на гриби: боровики, опеньки, лисички, підберезники.

 { Для збереження Карпат створено державний заповідник.

2 Що ти знаєш про гори Карпати? А про що хочеш довідатися? Заповни таблицю.

Знаю про Карпати Хочу довідатися Джерело інформації

3 Впиши пропущені літери та віднови назви тварин, які живуть у Карпатах. Одну 
з тварин намалюй і склади про неї коротку усну розповідь.   

4 Заповни квадрат 
наліпками так, щоб 
у його стовпчиках 
і рядочках кожне 
зображення трапля-
лося лише один раз.

К У Ц Я С Ь

З А Є Б С У КВ К

Б Е Р Т К А

В АТ Е Р У К

О Р Е

5 Знайди на контурній мапі Івано-Франківську область і зафарбуй її. Познач облас-
ний центр. 



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
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