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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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50 Тема   •  МОЖЛИВОСТІ  ЛЮДИНИ

Тема МОЖЛИВОСТІ 
ЛЮДИНИ

1 Юля	поставила	собі	мету	—	читати	щодня.	Таня	вже	давно	це	робить,	тож	вирі
шила	допомогти	подрузі	скласти	план	дій.	Допиши,	які	кроки	потрібні	дівчинці	
для	досягнення	мети.

1. Визнач, які книжки ти хочеш прочитати найближчим часом.

2. 

3. 

4. 

2 Юля	розпочала	читати	книжку	Л.	Ніцой	“Дві	бабуськи	в	незвичайній	школі	або	

скарб	у	візку”.	Першого	дня	дівчинка	прочитала	
3
8

	книжки.	Скільки	сторінок	їй	

залишилося	прочитати,	якщо	у	книжці	192	сторінки?

3 Прочитай	книжку,	яка	тебе	зацікавила,	і	запиши	відомості	про	неї.	
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Пригода перша. Троє друзів і математика

1 Відтвори	діалог,	який	відбувся	між	персонажами	твору,	пронумерувавши	реплі
ки	у	правильній	послідовності.	

3 Дай	відповіді	на	запитання.

Чи списуєш ти?  Чому?

Чи даєш списувати? Чому?

4 Василина	з	Любомиром	повторювали	тему	дробів	із	математики	та	ділили	піцу.	
Наклей	відповідні	наліпки	біля	дробів.

Василина Любомир

 F — Поїду. А що треба взяти?

 F — Розв’язав.

 F — Задрипаної?! Чому ж сам не розв’язав?

 F — На вихідних ми всією школою разом із бать- 
 ками їдемо автобусами на природу. Поїдеш?

 F — Та ще придумаємо! Слухай, а ти задачу 
 146 з математики розв’язав? 

 F — Та ти що?! Дай списати!

 F — Тобі що, шкода для друзів якоїсь задрипаної задачки?!

 F — Не дам!

2 Випиши	з	тексту	пригоди	слова	/	словосполучення,	які	описують	дітей.
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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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