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Цей посібник є першим із комплекту трьох зошитів, які доповнюють 
навчальний матеріал підручника “Я досліджую світ” для 4 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 учнів до роботи 
із  зошитом; 

 ☼ запитання для обговорення, розмірковування та узагальнення 
власного досвіду.

 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.

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 мето-
дичні матеріали, а також навчальні: інтерактивні презентації, онлайн-
завдання, відеоролики тощо, які зроблять уроки цікавими та ефектив-
ними.

Бажаємо творчих успіхів!

Шановні батьки та вчителі!
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Пригода перша. Як з’явилися музеї

1 Сформулюй і запиши два запитання за змістом прочитаного тексту. Постав їх 
своїм однокласникам та однокласницям і вислухай їхні відповіді. 

2 Продовж речення.

Музей — це місце, де     

 

 

 

3 Випиши з пригоди слова, що відповідають поданим схемам.

4 Оціни, наскільки тобі подобається відвідувати музеї.

5 Марта разом із Лідою вирішили відвідати 
Одеський палеонтологічний музей. Відомо, 
що на дорогу Марта має витратити 1 год 45 хв. 
Познач на циферблаті час, коли їй треба виї-
хати з дому, якщо дівчата домовилися зустрі-
тися біля музею о 12 год 30 хв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 Довідайся, які музеї є у твоєму населеному пункті. Запиши їх назви.
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Як далеко в минуле ми можемо зазирнути?

2 Чи задоволений / задоволена ти 
своїм коміксом? Зафарбуй відпо-
відний смайлик.

1 Створи комікс про будь-яку подію, що відбулася в минулому.

1

3

4

5
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Замовляйте комплект робочих зошитів для 4-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

УКРАЇНСЬКА МОВА 
ТА ЧИТАННЯ

 ☼ Тренажери з правопису: 
зошит № 1 і зошит № 2
 ☼ Зошит з розвитку мовлення 
 ☼ Зошит для діагностичних 
робіт

МИСТЕЦТВО
 ☼ Робочий зошит-альбом

КЛАС
4

ІНФОРМАТИКА
 ☼ Робочий зошит
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