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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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4 Остап і Аліна — друзі. Хлопчик приготував торт, щоб пригостити подругу, і розрі
зав його на 8 частин. Наклей відповідні наліпки біля дробів.
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2 Буся обчислила вираз. Виконай обернену дію і перевір, чи правильно дівчинка 
виконала розрахунок. Запиши обґрунтовану відповідь.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Оціни, наскільки уважно ти виконуєш розрахунки.

Вираз обчислений            , 

оскільки             

              

1 Віднови діалог, який відбувся між головними героями твору, пронумерувавши 
репліки у правильній послідовності.

 F — Я — Буся, дівчинка з темної матерії. 
Ти так цокотиш зубами уві сні… Це дуже смішно, 
просто нестерпно.

 F — Хто ти? І чому смієшся?

 F — Мені було сумно. Тож я й подумала: 
може, ти захочеш стати моїм другом?

 F — Дівчинка з темної матерiї? А що ти тут робиш?

Віднови діалог, який відбувся між головними героями твору, пронумерувавши 

Ти так цокотиш зубами уві сні… Це дуже смішно, 

Пригода перша. Дівчинка з темної матерії



21

1 Випиши з першого слова першу літеру, з другого — другу, з третього — третю 
і так далі. Прочитай слово, що утворилося.

Акваріум, асиметрія, астрономія, комета, камера, колесо, 
буревії, снігопад

2 Володя зацікавився, що таке астероїд. Відповідь хлопчик знайшов на одному 
з вебсайтів. Доповни цю інформацію, скориставшись достовірними джерелами.

 

 

 

 

Астеро́їд, або мала́ плане́та — 
тверде небесне тіло діаметром від 
1 до 1000 км, що рухається по орбіті 
в Сонячній системі.

3 Четвертокласники називали об’єкти, які є в космосі. Проілюструй їхні відповіді 
наліпками.

Астероїд Планета

Штучний супутник Комета

Зірка

Які об’єкти є у Всесвіті?



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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