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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!

https://svitdovkola.org/?ref=yds4-Tema-8-ik-zoshit.pdf


38 Тема  8  • ЕНЕРГІЯ

ЕНЕРГІЯТема 8

Батарея розряджена. Батарея повністю заряджена.

Батарейку не можна викидати у смітник.

Обережно! Електрична напруга!

Тут можна зарядити електричні пристрої.

Наклей	наліпки	з	відповідними	піктограмами	біля	фраз. 

2 Прочитай	текст	і	закресли	зайві	слова.

Енергія — це те, що дає можливість рухатися / зупинятися та зміню-
ватися / зникати всьому навколо. Завдяки енергії течуть річки, дмуть 
вітри. Вона рухає потяги й літаки. Енергія дає можливість чайнику заки-
пати / стояти на плиті, а холодильнику — зберігати / з’їдати морозиво. Зав-
дяки енергії / морозиву ти ходиш, міркуєш, ростеш.

Коли ти наполегливо працюєш або довго біжиш, то відчуваєш утому / со-
ром / огиду. Твій організм повідомляє, що потребує відновлення енер-
гії / правил / запитань, що йому потрібен обід / мультфільм / відпочинок. 
Саме це відновлює твою енергію.

Місце для використаних батарейок.

3

1 Склади	й	запиши	сенкан	зі	словом	“енергія”.

1.  Енергія

2.	 (прикметники, 2 слова).

3. (дієслова, 3 слова).

4. (почуття, 4 слова).

5. (підсумок, 1 слово).
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Пригода перша. Енергія повсюди

1 Пригадай	прочитаний	текст	і	продовж	речення.

Енергія — це                                                     

 .

Існує теплова, хімічна,  

  енергія. 

Енергія нізвідки не виникає і нікуди не   .

В  і  

енергія хімічної реакції переходить в електричну.

2 Вияви	відповідність	між	словами	та	їх	звуковими	моделями.	Впиши	літери	в	та
бличку.

3 Поспостерігай	за	об’єктами	довкілля	та	зроби	висновки	про	енергію,	яку	вони	
виробляють	чи	споживають.	Запиши,	що	ти	виявив	/	виявила.

1

2

3

4

1.	Енергія А − = ́  −  

2.	М’язи Б −     = −  ́  

3.	Пальне В −  ́  −   = :  

4.	Опалення Г −  ́ − =   =  

	

	

	

	

 ☼ Якщо	в	тебе	виникли	запитання,	на	які	ти	не	можеш	самостійно	знайти	від
повіді,	що	робитимеш?	Запиши	2	ідеї,	як	отримати	потрібну	інформацію.	



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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