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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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1 Пригадай і запиши:

Спогади про зимові канікули

 ☼ дату (число, місяць, рік), коли розпочалися зимові канікули. 

 ☼ дату (число, місяць, рік), коли вони закінчилися. 

Обчисли, скільки днів тривали канікули. 

2 Пригадай свої зимові канікули. Напевне, у цей час відбулося багато цікавого, 
смішного, радісного, важливого — такого, про що тобі хочеться написати.

3 Діана під час канікул ходила в гості до Максима. Аби дістатися до його дому, їй 
треба було перейти через дорогу. Прочитай перелік дій та пронумеруй їх у пра-
вильній послідовності. 

Подивитися ліворуч і впевнитися, 
що проїжджа частина вільна.

Почати рух через дорогу.

Знайти пішохідний перехід.

Продовжити рух через дорогу.

Посередині дороги (на острівці безпеки) 
подивитися праворуч, щоб упевнитися, 
що машин немає.

Мої спогади про зимові канікули
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Пригода друга. Морські розваги

1 Пригадай події, про які йдеться у прочитаному уривку, та обери правильні варі-
анти відповідей.

 ☼ Куди Номул вирушив на риболовлю?

2 До полудня рибалка наловив 2 кг 400 г риби, а додому приніс 5 кг 300 г. Яка 
вага його улову в другій половині дня?

А На Дніпро Б На лиман В На озеро

 ☼ Що мало вберегти жевжика від води?

А Скафандр Б Відро В Пакет

3 Зафарбуй на контурній мапі Миколаївську область. Познач обласний центр. 

4 Наведи малюнок обома руками. Розфарбуй його.

лівою правою



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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