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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-9-ik-zoshit.pdf
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У чому моя неповторність?

1 Розглянь хмару слів із назвами рис характеру.

 ☼ Які риси характеру притаманні тобі? Обведи їх.

 ☼ Які ще риси ти додав/додала би до хмари? Допиши їх. Чому саме ці? 

2 У чому твоя неповторність? Напиши про це.

3 Оціни свою унікальність.

добротапорядність

упертість

жадібність
людяність самовпевненість

лінь

чесність

цілеспрямованістьнеуважність

1 2
3 4 5 7
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Яку людину називають гідною?

1 Закінчи речення словами чесно, нечесно, гідно, негідно.

 ☼ Не говорити правду — це  

 ☼ Не кривдити менших і слабших — це  

 ☼ Не брати того, що тобі не належить, — це  

 ☼ Не виконати домашнє завдання — це  

 ☼ Не допомагати батькам у хатній роботі — це  

 ☼ Не пояснити товаришеві завдання — це  

 ☼ Не реагувати на зауваження вчителя — це  

 ☼ Не помічати неповаги до людини — це  

 ☼ Не поступитися місцем літній людині в автобусі — це  

 ☼ Не вміти терпляче вислухати співбесідника — це  

2 Доповни малюнок: зобрази себе, над головою впиши своє ім’я; біля серця — 
людей, яких хочеш бачити поруч; над правою рукою — риси характеру, які хочеш 
набути; над лівою — ті, яких хочеш позбутися.



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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