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 Робочий зошит № 2 є продовженням зошита № 1 і містить матері-
али для опрацювання інтегрованих тем курсу “Я досліджую світ” 
для 4 класу впродовж другого навчального півріччя:

 ☼ компетентнісні завдання, які сприятимуть досягненню очіку-
ваних результатів навчання в межах природничої, соціальної та 
здоров’язбережувальної, технологічної, громадянської та істо-
ричної, мовно-літературної та математичної 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.

У другому півріччі учні також продовжують працювати із зошитом 
для діагностувальних робіт.

 Зошит для діагностувальних робіт необхідний учителю для визна-
чення рівня сформованості очікуваних результатів навчання 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 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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2 Тема  5  • СВІТ  НЕВИДИМИЙ

Спогади про зимові канікули

 

 

 

 

 

 

 

1 Пригадай свої зимові канікули. Про які події тобі хочеться розповісти? Можливо, 
ти поділишся чимось цікавим, смішним, радісним, важливим? Напиши про це.

2 Яких навчальних цілей ти прагнеш досягти в новому півріччі? 

3 Які вміння допоможуть тобі здійснити заплановане?
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Пригода друга. Робота мрії для кожного вірусу

1 З’єднай лініями імена персонажів оповідання та їхні репліки.

Кікі
Є одна робота… Робота мрії для 
кожного вірусу, можна сказати.

Мікі
Рідко кому з нас щастить 
отримати таку роботу.

Рубівірус
Вона цікавиться, чи не хочемо 
ми зайнятися чимось іншим.

2 Запиши іменники в орудному відмінку однини і склади речення з одним із них.

Вірус, вакцина, таємниця, організм, робота, лабораторія.

3 Уяви, що віруси вміють говорити. Яку історію вони могли б тобі розповісти? 
Запиши та проілюструй.

 

4 Лілі робить паперові 
сніжинки. Що вийде, коли 
вона їх виріже і розгорне? 
Наклей відповідні наліпки.
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