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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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50 Тема  4  • ФАКТИ  І  ТАЄМНИЦІ

Як працює око?

1 Прочитай текст. Доповни речення словами з довідки.

Пройшовши крізь отвір — зіницю, світло досягає  . 

Це —  , схожа на ту, яку можна побачити в оку-

лярах чи в лупі. Разом із рогівкою кришталик  

світло, фокусуючи його на сітківці. У сітківці містяться світлочутливі клі-

тини з веселими назвами —   

і  . Вони вміють трансформувати світло 

в зображення, яке сприймає наш мозок.

Довідка: колбочки, палички, заломлює, лінза, кришталика. 

2 Деякі з наведених тверджень — правда, а деякі — вигадка. Поміркуй, як можна 
це перевірити. Ти маєш наклейки різних кольорів. Зелена означає, що сказане 
правда, червона — що тебе хочуть обманути, помаранчева — що інформацію 
слід сприймати як жарт, а жовта закликає бути уважними, бо в повідомленні 
є якась неточність. Наклей відповідні наліпки на повідомлення залежно від того, 
як ти їх сприймаєш.

 ☼ Поміркуй, для чого люди діляться інформацією.

Жодна тварина 
не розрізняє кольо-
рів у сутінках.

У разі небезпеки сова 
починає швидко крутити 
своїми великими очима, 
щоб налякати ворога.

Тарган дуже добре 
бачить у темряві.

Зір коня не дає йому 
бути активним темної 
пори доби.



54 Тема  4  • ФАКТИ  І  ТАЄМНИЦІ

Чому важливо мати гарну поставу?

1 Прочитай, якою має бути постава під час ходьби, сидіння, письма та читання. 
Оціни, наскільки ти дотримуєшся цих правил. 

Дотримуючись цих правил, виконай практичні вправи:

 ☼ Пройдися класною кімнатою.

 ☼ Потренуйся сидіти правильно. Поклади свій зошит на парті так, 
щоб у ньому було зручно писати.

 ☼ Прочитай будь-який уривок із будь-якої художньої книжки, не за-
буваючи про правильну поставу.

2 Продовж речення.

Постава для людини важлива тому, що 

Як правильно ходити

 ☼ Розправ плечі. Не горбся.

 ☼ Лопатки зведи, але так, 
щоб не відчувалося 
напруження.

 ☼ Живіт ледь підтягни.

 ☼ Голову тримай прямо.

 ☼ Рюкзак носи на обох 
плечах.

Як правильно сидіти

 ☼ Тримай спину і плечі 
рівно.

 ☼ Не опускай голову.

 ☼ Не спирайся грудьми 
на стіл.

 ☼ Обидві ноги постав 
ступнями на підлогу.

Як правильно сидіти, коли пишеш і читаєш

 ☼ Розмісти зошит на парті під нахилом. Відстань від нього до очей 
має дорівнювати 35 см.

 ☼ Не зміщуй руку, якою пишеш. Пересувай зошит іншою рукою.

 ☼ Коли читаєш, можеш спертися ліктями на парту, а кистями рук 
підтримувати підборіддя.



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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