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Шановні батьки та вчителі!
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 інтегрованих тем упродовж першого навчального семестру:
☼☼ компетентнісні завдання, які сприятимуть досягненню очікуваних результатів навчання в межах мовно-літературної, математичної, 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 з
 ошитом;
☼☼ 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 обговорення 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 методичні матеріали, а також навчальні: інтерактивні презентації, онлайнзавдання, відеоролики тощо, які зроблять уроки цікавими та ефективними.

Бажаємо творчих успіхів!
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Тема 3

Що ти знаєш про чарівні перетворення? Доповни хмару слів.

Чарівні перетворення

гусениця і метелик

2

жовте листя

Закресли всі літери Я. Запиши назву книжки, яку ти читатимеш протягом двох
місяців.

ЯМЯАГЯІЧЯНАЯ ЯКНЯИГЯА ЯАЯЯНЯАТЯОМЯІЯЇЯ

3

Розгадай шифрограму і довідайся ім’я та прізвище
авторки книжки. Запиши їх.
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Чому в нас часом болять зуби?
1

Четвертокласники на уроці обговорювали, чому зуби часом болять. А як би ти
відповів / відповіла на це запитання?

2

Оленка записалася до стоматолога на третю п’ятницю листопада. Визнач, на яке
число вона записана.
Обведи відповідь на календарі. Скільки днів від сьогодні дівчинці доведеться
чекати прийому?

Листопад
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
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3

Оленка зайшла до стоматолога о 14 год 25 хв, а вийшла з кабінету о 15 год 5 хв.
Скільки тривав її візит до лікаря?

4

Стоматолог дав дівчинці кілька порад щодо догляду зубів. Познач символом
ті, яких дотримуєшся ти.

{{Чисть зуби мінімум двічі на день — зранку і ввечері. Для ретельного
очищення потрібно щонайменше 2-3 хвилини, важливо не пропустити жодної ділянки.

{{Змінюй зубну щітку кожні три місяці, щоб запобігти розмноженню
бактерій.

{{Користуйся зубною ниткою. Вона допомагає ретельно вичищати
залишки їжі, які скупчуються в міжзубних проміжках.

{{Відвідуй стоматолога раз на три місяці.
{{Дотримуйся збалансованого харчування.
36
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Оригінальні зошити від авторів
інтегрованих підручників
Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ
☼☼Робочий зошит № 1
☼☼Робочий зошит № 2

☼☼Зошит для діагностичних
робіт

МИСТЕЦТВО
☼☼Робочий зошит-альбом

4

КЛАС

ІНФОРМАТИКА
☼☼Робочий зошит

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

Замовляйте комплект робочих зошитів для 4-го класу:
(067) 504 5022, (050) 761 7259
books@dvsvit.com.ua

