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Моя  краÏна  УкраÏна,
Як називається наша країна? Як називають тих, хто 
живе в Україні? 
Де можна побачити Прапор України? Де можна почути 
Гімн України? Як називається Герб України?

Прочитай зашифроване.

Я

Добридень тобі, Україно моя!
Струмок серед гаю, як стрічечка.
На гілці метелик, мов свічечка.
Хвилюють, маюють, квітують поля —
Добридень тобі, Україно моя!
 Павло Тичина Павло Тичина Павло Тичина

6
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для  учнiв
 Правила поведінки лише тоді не 
потрібні, коли людина живе сама. 
Наприклад, на безлюдному острові.

Розгляньте малюнки. Під якими з них можна записати 
ці правила? 

 Але якщо поряд будуть інші люди, то 
виникне потреба домовлятися між собою
про те, як не ображати одне одного, як 
дбати про чистоту приміщення, як і до кого 
звертатися по допомогу, як працювати 
в команді, уміти слухати інших і пропо-
нувати свої рішення. 

 Правила поведінки лише тоді не 
потрібні, коли людина живе сама. 
Наприклад, на безлюдному острові.

 Але якщо поряд будуть інші люди, то 
виникне потреба домовлятися між собою
про те, як не ображати одне одного, як 
дбати про чистоту приміщення, як і до кого 
звертатися по допомогу, як працювати 

ВЧИМОСЯ ПРАЦЮВАТИ РАЗОМ 
У МУРАШОК

Одна мурашка переносить вантаж у 50 
разів важчий, ніж вона сама. А паличку 
або гусінь мурахи переносять разом. 
Вони діють злагоджено: одна «пока-
зує» дорогу, а інші слідують за нею.

Оформте ці правила на плакаті. Поступово доповнюйте 
їх тими, які вам допоможуть спільно виконувати роботу.

— Не підвищуй голос і не кричи. 
— Будь акуратним. 
— Умій ділитися.
— Питай дозволу, коли…
— Умій ділитися.
— Питай дозволу, коли…

правила
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ПІДРУЧНИК ІНТЕГРУЄ ОСВІТНІ ГАЛУЗІ:

 громадянська та історична

 соціальна та здоров’язбережувальна

 природнича

Чому  бува   день  i  нiч
Уяви, що Земля не обертається. Чи буде відбуватися 
зміна дня і ночі? Поясни свою думку.

ЧОМУ БУВАЄ ДЕНЬ І НІЧ?Я розкажу, у чому річ. Земля на місці не сидить,Вона круг Сонечка біжить!І щодоби із року в рікПід Сонцем гріє кожен бік. Земля, як дзиґа, мчить весь час,Тому то день, то ніч у нас. 
За Н. Карпенко

Учені встановили, що наша планета обертається. Один 
оберт Землі навколо осі називають добою. Доба триває 
24 години. Повний оберт навколо Сонця наша планета 
робить за один рік. Рік триває 365 днів.Протягом однієї доби ти відпочиваєш, вчишся, спиш.

Постав глобус проти лампи. Спостерігай, яка частина 
глобуса освітлена. А яка залишилася в тіні? Чому? Як 
це явище називається в природі?
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Для розв’язання учнями практичних завдань 
у життєвих ситуаціях залучаються навчальні 
результати з інших освітніх галузей. 

КОМПЕТЕНТНІСТНИЙ ПІДХІД — ключова 
ознака презентації змісту, процесу і результа-
тів навчання в підручнику. Це передбачає не 
лише достатній обсяг інформації про об’єкт 
пізнання, його якість, але й забезпечення 
дослідницької активності у вияві причиново-на-
слідкових зв’язків; надання переваги знанням, 
які можна здобути самостійно, вміння засто-
совувати набутий досвід у нових ситуаціях.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
легко запам’ятовуються учнями 
й чітко узгоджуються зі змістом 
завдань

РЕСУРСНИЙ СУПРОВІД ПІДРУЧНИКА:
  інструкції з проведення дослідів (дослід 

з глобусом для встановлення причин зміни 
дня і ночі)

  завдання частково пошукового і творчого 
характеру для тренування спостережливості, 
уваги і запам’ятовування (визначення 
кількості днів місяця за допомогою рук; 
визначення зросту)

  електронний додаток (завдання для вибору, 
встановлення відповідностей, пошуку зв’язків 
і залежностей у соціальних і природних 
явищах)

Любі школярики!
 Ми продовжуємо досліджувати повний таємниць навколиш-
ній світ. З чого складається світ; як дбати про себе, про свою 
безпеку; як помічати зміни в природі, у житті рослин і тварин; 
оберігати свої права, не порушуючи прав інших; якою є наша 
країна Україна, як досягати успіхів у навчанні й житті.
 Розвивайте свої здібності, вчіться міркувати і пояснювати, 
ростіть громадянами України.

Автори

 Пригадаємо вивчене

 Дізнаємося нове 

Умовні позначення

 Працюємо разом

 Спостерігай, досліди�

Подивись на сайті

 Скарбничка цікавого
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Підручник відповідає Типовій освітній програмі, 
розробленій під керівництвом О. Я. Савченко (НУШ-1), у якій:

 забезпечено наступність і перспективність між класами і циклами навчання
 взаємоузгоджено цілі, зміст і результати освітнього процесу
 чітко окреслено очікувані результати на завершення першого циклу, вони є діагностичними, їх можна виміряти
 зміст відповідає пізнавальним можливостям дітей, дає змогу подолати розбіжності у їхніх досягненнях
 надається можливість творчого використання вчителем програми і дидактичного інструментарію 
 добір дидактично-тематичного забезпечення зумовлюється індивідуальними можливостями учнів

Для того щоб легше було запам’ятати, скільки днів 
у кожному місяці, люди придумали рахувати на кісточ-
ках пальців, стиснутих у кулак. 
 Стисніть руку в кулак. Починаємо відлік: січень — ви-
ступ — 31 день; лютий — западинка — 28 або 29 днів; 
березень — виступ — 31 день; квітень — западинка — 
30 днів і т. д. Між липнем і серпнем западинки немає. 
Цей перехід якраз припадає на останній виступ кісто-
чок однієї руки і перший виступ кісточок іншої, тобто 
липень і серпень — 31 день.

літо

літо
зима

зима

Назвіть пори року та відповідні їм місяці. Який місяць 
перший, а який останній у році? Скільки місяців у році? 
У якому місяці твій день народження?

січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень

серпень
вересень

жовтень
листопад

грудень

Рух Землі навколо Сонця спричинює зміну пір року.
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Як ви вважаєте, чи були хлопці справжніми друзями? 
Обміняйтеся думками.
Об’єднайтеся в пари. Звертаючись по черзі одне до 
одного, продовжте речення: 

Олег і Сашко — друзі. Хлопці все 
роблять разом. Коли Олег захворів, 
Сашко теж хотів захворіти, щоб 
довести, що він — справжній друг.

Коли Сашко замість школи пішов 
у кіно, то Олег теж був разом із ним. 

А коли вони принесли до класу 
кицьку і вчитель запитав, хто з них 
це зробив, Олег сказав: «Це Сашко 
приніс». А Сашко сказав: «Це все 
Олег...»

Мені подобається, коли ти...

Я хочу разом із тобою...

Я бажаю тобі...

Я дякую тобі за...
47
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Потренуйся сервірувати стіл разом з батьками. Обговоріть, що для цього треба.

Коли сервіруєш стіл, 
обов’язково поклади 
для спільної страви 
окрему ложку або 
виделку.

За допомогою звичайної паперової серветки ти можеш прикрасити стіл.

Так тримають 
виделку

Запам’ятай!

Так тримають ніж

Так тримають ложку

1 2

3 4
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Як  поводитися за  столом

51

На жаль, поряд із корисними, існують і шкідливі звички, 
які завдають шкоди здоров’ю.

МАРІЧКА І ЗВИЧКА
У Марічки гарна звичка —
Любить все робить Марічка:
Полежати, потім сісти,
Потім булку з медом з’їсти.
Потім трішечки поспати
Та на гулі вийти з хати...
Роботяща в нас Марічка,
Тільки дивні в неї звички.

М. Сингаївський

Які звички має Марічка: корисні чи шкідливі? 
Що їй можна порадити?
Назвіть свої корисні звички.

Чому варто відмовитися 
від цигарки або міцного 
напою, якщо їх пропонують?

Шкідливі звички:
  сидіти довго перед телевізором 

або комп’ютером;
 гризти олівці або нігті;
 їсти багато солодкого;
 кидати на підлогу сміття;
 говорити неправду;
 постійно запізнюватись.
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ОРІЄНТИРОМ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВИМОГ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ 
В ПІДРУЧНИКУ слугують об’єкти 
контролю і оцінювання на завершення 
першого циклу навчання. Це дозволить 
забезпечити систематичне відстеження 
індивідуального розвитку, виявити 
прогалини в знаннях, уміннях, навичках 
та корегувати їх.

  аналізувати і пояснювати 
причини і наслідки подій, 
вчинків, явищ

  оцінювати вчинки, різні моделі 
поведінки, висловлювати 
до них власне ставлення

  застосовувати 
набутий досвід 
у життєвій практиці 
в процесі взаємодії 
з іншими дітьми
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Знаю,  навIщо  правила

Чи правильно поводився Вовчик? Яке шкільне правило 
він порушив? Що з Вовчиком трапилося?

На перерву Вовченя 
Мчить стрілою навмання. 
Полякалися звірята, — 
Геть з дороги утікати.
Хто не встиг, той, звісно, впав. 
Вовчик далі прямував.
Тільки стінка не тікала,
Мов на варті, все стояла.
Бац! — У стінку Вовчик наш, — 
Заяскріло аж в очах... 
Простягнувся і лежить. 
Довго ще не побіжить...
 С. Гарбуз

Яких правил для учнів ви дотримуєтеся? 
А про які правила ви домовились у своєму класі?

10

  забезпечення діалогічності, 
співтворчості учасників 
навчального процесу, 
їх взаємодії

1010

Знайди на малюнках першу букву свого імені; цифру — 

скільки тобі років.

По черзі назвіть, що із зображеного належить до транс-

порту; що не належить до природи. З перших букв назв 

яких предметів можна скласти слово ШКОЛА?

Мозок без тренування втрачає свої властивості 

і згасає. Тому слід і правила вчити, і вірші напам’ять, 

і кросворди розгадувати.
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ПIзнаю  себе.  Я  в  школI
По черзі станьте вчителем/вчителькою. 
Поясніть учням, для чого вчитися. 

Чого навчаюсь я у школі?
Наук у школі є доволі:
Читаєм, пишем і малюєм,
Казками весело мандруєм.

Доповніть перелік шкільних наук. Які кому найбільше до 
вподоби?
Обговоріть, що кожен із вас хоче дізнатися про себе.

Вивчаєм світ звірят і птиць —
У них багато таємниць!
Вчимося грядками садити,
Рослину кожну розуміти.
Але найбільше в цілім світі
Себе я хочу зрозуміти…
 За М. Чумарною
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ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 
ІНТЕГРОВАНОГО ПРЕДМЕТА 
«Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»

  доступність і емоційна 
привабливість текстів, їх 
інструментальна цінність 
для розвитку пізнавальних 
інтересів учнів

  відповідність обсягу і кількості 
практичних завдань та вправ 
пізнавальним можливостям 
учнів, їх посильність і необхідна 
частотність для відпрацювання 
ключових і предметних 
компетентностей 
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ПЕРЕДБАЧЕНО ВКЛЮЧЕННЯ 
УЧНІВ У ПРАКТИКУ ВИКОНАННЯ 
ЗАВДАНЬ ДОСЛІДНИЦЬКОГО 
ХАРАКТЕРУ

Людина   i  Ï Ï  тiло
Чим ми бачимо? чуємо? відчуваємо на дотик? на запах? на смак?

З чого складається тіло людини?

Ти — людина, хлопчик або дівчинка, у тебе, як у всіх, 
є голова і живіт, спина і груди, ноги і руки, очі і вуха.
 Твоє тіло тебе слухається. Захочеш — сядеш. Захо-
чеш — встанеш. Захочеш — ляжеш. Захочеш — побіжиш.
 Твої губи шепочуть і співають, а щічки відчувають 
мороз.
 Твоє обличчя показує радість і смуток.

За О. Дороховим

Шия

Груди
Плечі

Руки

Кисть

Спина
Лікоть

Коліно

Живіт

Ноги
Гомілка

Голова

Ступня

П‛ята

Гомілка
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Як  розрIзняють  рослини

кущ

трав’яниста рослина дерево

Рослини розподіляють на три групи: 
дерева, кущі, трав’янисті рослини.
 Дерево має тільки одне високе 
дерев’янисте стебло (стовбур).

 У куща відростає від кореня 
багато низьких стебел.
 Трав’янисті рослини мають 
м’які, соковиті зелені стебла.

Рослини розподіляють на три групи: 

Знайди на малюнках дерева, 
кущі, трав’янисті рослини. 
Які з них ростуть біля твого 
будинку?

Рослинам потрібні тепло, світло, вода, повітря. 
Можеш у цьому переконатися. Посади дві цибулини 
у два пластикових стаканчики з ґрунтом. 

Один постав у темному 
теплому місці, а інший — 
у світлому теплому місці. 
Де проростуть безбарвні 
тоненькі стебла? Чому?

Постав обидві цибулини 
на підвіконня. Одну поливай
регулярно, а іншу — рідше. 
Що ти спостерігатимеш?

1

3

2

4

29

Рослини  восени

Назвіть кольори осені. Що буває тільки восени? 

Чому листя жовтіє й опадає?

Восени відбуваються зміни з рослинами. Листя дерев, 

кущів змінює зелене забарвлення на жовте, багряне. 

У берези і липи листя стає золотисто-жовтим, у клена 

і горобини — червоним. Після перших морозів листя 

осипається.

Вересень

Рання осінь

Жовтень

Середина осені

Листопад

Пізня осінь

32

Що ти спостерігатимеш?Що ти спостерігатимеш?

Вiд  зернятка  до  хлiбини

Розкажи, 
що печуть 
із борошна 

у тебе 
вдома

Жоден день у твоєму житті не обходиться без хліба. 

Перш ніж потрапити на стіл, хліб проходить довгий шлях.

Спочатку 
орють землю

тракторами.

Потім у землю саджають . 

Це роблять за допомогою спеціальних 

машин. Як вони називаються?

Коли виростають , то їх

збирають іншими машинами.

Як вони називаються?

Далі зерно везуть 

до млина.
Там зерно 
перемелюють 

у борошно.

З борошна
на хлібозаводі

печуть хліб, 

булки.

Так ці вироби 

з’являються 

на полицях 

магазинів.

37

56

  дослідження-
спостереження 
(Що відбувається? 
Які зміни? Причини 
виникнення.) 

  дослідження-розпізнавання 
(Що це? Яке воно? Обстеження 
за допомогою органів чуття, опис, 
порівняння з іншими предметами, 
явищами; спільне-відмінне, до 
якого цілого воно належить.)

  дослідження-пошук 
(запитування, передбачення, 
встановлення часової 
і логічної послідовності 
явищ, подій; встановлення 
причиново-наслідкових 
зв’язків (Чому? Яким 
чином? Від чого залежить? 
З чим пов’язано?); догадка, 
висновок-узагальнення)
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Якими  бувають  рослини.

вода

ґрунт

насіння

Якими  бувають  рослини.

вода

Доведи, що 
рослини нале-
жать до живої 
природи.

Що потрібно 
рослинам 
для життя?

Який шлях 
проходить 
насінина, щоб 
знову стати 
насінням?

У природі велика різноманітність рослин. 
Їх ще називають зеленим дивом Землі.
 У кожної рослини є корінь, стебло, ли-
стя, квітки, плоди. Це — органи рослини. 
Кожен з них виконує певну роботу.

Сонце

насінням?

повітря

корінь

стебло

листя

квітка
 Не буває рослин без коріння. Воно 
закріплює рослину в ґрунті. По ко-
рінню поступає волога і речовини, 
потрібні для життя рослини.
 Не буває рослин без стебла. Воно 
утримує рослину над поверхнею 
ґрунту, підводить до сонця. Від ко-
реня по стеблу пересувається вода 
і розчинені в ній поживні речовини.
 Не буває рослин без листків. Вони 
випаровують воду і добувають по-
живу з повітря.
 Кожна квітка — це майбутній плід, 
у якому дозріває насіння.

плід 
з насінням

28

  системний виклад 
змісту різних 
галузей у нових 
взаємозв’язках 
компонентів

  пошук-дослідження зв’язків, 
залежностей, причин і явищ 
у навколишньому світі на 
полісенсорній основ

ОЗНАКИ ЗАСТОСУВАННЯ 
ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ 
В СТРУКТУРІ ПІДРУЧНИКА
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Як  розрIзняють  рослини

кущ

трав’яниста рослина дерево

Рослини розподіляють на три групи: 
дерева, кущі, трав’янисті рослини.
 Дерево має тільки одне високе 
дерев’янисте стебло (стовбур).

 У куща відростає від кореня 
багато низьких стебел.
 Трав’янисті рослини мають 
м’які, соковиті зелені стебла.

Рослини розподіляють на три групи: 

Знайди на малюнках дерева, 
кущі, трав’янисті рослини. 
Які з них ростуть біля твого 
будинку?

Рослинам потрібні тепло, світло, вода, повітря. 
Можеш у цьому переконатися. Посади дві цибулини 
у два пластикових стаканчики з ґрунтом. 

Один постав у темному 
теплому місці, а інший — 
у світлому теплому місці. 
Де проростуть безбарвні 
тоненькі стебла? Чому?

Постав обидві цибулини 
на підвіконня. Одну поливай
регулярно, а іншу — рідше. 
Що ти спостерігатимеш?

1

3

2

4

29

  збагачення міжпредметними 
завданнями, які потребують 
діяльнісних і творчо-
пошукових методів роботи

  взаємовідповідність мети 
і результату в координатах 
компетентністного підходу



8

ПОРАДИ ВЧИТЕЛЮ 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ДІТЕЙ 

(загальні проблеми)
• Зниження обсягу слухової пам’яті
 Дітям набагато важче вчити вірші напам’ять, вони часто не можуть повторити слова вчителя.
• Переважання двовимірного мислення
 Як наслідок — зниження когнітивних здібностей.
• Уповільнення розвитку децентрації
  У дітей формується центрована на собі поведінка. Вони занадто дратівливі, часто вдаються до 

агресивних дій. Причина цього — «спілкування» з комп’ютером, яке часто є просто спілкуванням 
із самим собою. Нездатність будувати продуктивні дружні чи ділові взаємини призводить до вну-
трішньої готовності дитини вирішувати всі непорозуміння силою.

• Погіршення уваги
  «Цифрова дитина» погано помічає деталі, «не бачить» важливих елементів розповіді, загадки, 

математичної задачі. Учителям доводиться кілька разів акцентувати увагу дітей на кожному 
з важливих моментів уроку.

• Багатозадачність
  У дітей часто виникає потреба у фоновому супроводі основної роботи: дитина читає книгу і слу-

хає музику, інколи підхоплюється і виконує не пов’язані з навчанням дії.
• Втрата здатності до сприймання великих текстів
  Розважаючись в Інтернеті, діти звикають до коротких повідомлень, які не потребують зосередже-

ності, концентрації уваги, відслідковування сюжетних ліній. Такі діти одночасно і перенасичені ін-
формацією, і постійно потребують інформації нової, яку не збираються ні аналізувати, ні запам’я-
товувати.

• Погіршення аналітико-синтетичного мислення
  аж до порушення процесу аналізу явищ, нездатність осмислювати інформацію, розрізняти навіть 

протилежні твердження.
• Заміна вирішення задачі перебором варіантів
  Потреба в наочній схематизації навчальних дій. Дитина не відчуває потреби у вирішенні задачі, 

звично перекладаючи цю частину роботи на Інтернет.
• Кліпове (NET) мислення
  Дітям важко зв’язно викласти текст, він розпадається у них на частини, які можуть за змістом 

погано пов’язуватися між собою.

ПОРАДИ ВЧИТЕЛЮ ДИТИНИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Покоління А (Альфа) (Generation Alpha) — це діти, які народилися після 2010 року. Вони врівноважені, 
позитивні і менш агресивні. За характером діти цього покоління яскраві, творчі, самодостатні, менш 
формалізовані. Важлива їхня особливість — долучатися не до структур та організацій, а до способу 
життя і думки. У них більша схильність до самодисципліни, ніж до контролю ззовні. Для них важлива 
цікава робота. Це будівельники ноосферного майбутнього (сфери розуму). Відрізняються залежністю 
від технологій, зайнятістю одночасно різними справами. Діти цього покоління всебічно обдаровані 
і чітко знають, чим вони не хотіли б займатися; мають вроджену здатність сприймати колосальний 
обсяг інформації та за п’ять років дізнаються більше, ніж їхні бабусі-прабабусі за все життя. У 6–7 ро-
ків їм уже відомо, як влаштована Сонячна система, вони мають уявлення про еволюцію Землі і про 
кругообіг життя в природі. З пелюшок вносять до «бази даних» потрібну інформацію, на будь-яке 
запитання відповідають швидше, ніж батьки. При цьому вони гіперчутливі і вразливі, абсолютно не 
терплять насильства над собою. Ні фізичного, ні морального. Мають менше контактів з людьми, ніж 
попередні покоління.
  Дитина приходить у цей світ, долаючи першу в житті перешкоду. Дитина вчиться ходити і при цьо-

му падає багато разів. Переборювати перешкоди — це природа людського життя, шлях розвитку. 
Тому і в навчанні не має бути завжди легко: подолання перешкод на шляху від незнання до знання 
є природним. 

   Сама дитина обирає доступне, легке для виконання; вона не обирає те, що навчає. 
   У покоління сучасних дітей переважає двовимірне мислення (це від ґаджетів). Як наслідок — зни-

ження когнітивних здібностей. Дії з тривимірними об’єктами сприяють розвитку мислення. 
  У сучасних дітей слабка слухова пам’ять. Усі пояснення мають дублюватися в письмовій (графічній) 

формі. 
   Кліпове (NET) мислення призводить до звички сприймати лише гіпертексти, в яких зв’язки — на 

асоціативному рівні. Тож інформацію для кращого її розуміння варто дрібнити, подавати дозовано.
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№ з/п Тема уроку Дата Примітки

1 Моя країна Україна, а я — її дитина

2–3 Пізнаю себе. Я в школі 

4–5 Знаю, навіщо правила для учнів

6–7 Що належить до природи

8–9 Кольорові сторінки природи: осінь 

10–11 Сонце. Світло і тепло

12 Земля — наш дім

13–14 Якої форми наша планета

15–16 Чому буває день і ніч

17–18 Пори року. Зміна пір року

19–20
Якими бувають рослини. Як розрізняють 
рослини

21–22 Тварини в природі

23–24 Природні явища

25–26 Рослини восени

27–28 Тварини восени

29–30 Збираємо врожай. Від зернятка до хлібини

31–32 Святковий календар осені

33–34 Розповідаю про себе та інших

35–36 Що я вмію і люблю

37 Яким бути?

38–39 Умію дружити

40 Які правила в сім’ї

41–42 Як поводитися за столом

ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
з курсу «Я досліджую світ» для 2 класу, 

за Типовою освітньою програмою, розробленою 
під керівництвом О. Я. Савченко, до підручника «Я досліджую світ» для 2 класу 

(у 2 частинах) Частина 1
(автори Н. М. Бібік, Г. П. Бондарчук)

(105 годин, 3 рази на тиждень, 4 години резервні)

 Пропонуємо орієнтовний календарно-тематичний план з курсу «Я досліджую світ». 
Учитель може вносити зміни в запропонований план залежно від можливостей довкілля, 
у зв’язку з відповідними календарними датами та сезонними явищами, з орієнтацією на 
рівень підготовки учнів, їхні запити і потреби в пізнанні. 
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№ з/п Тема уроку Дата Примітки

43 Добро і зло

44 Розрізняй правду і обман

45–46 Людина і її тіло

47–48 Ти ростеш і змінюєшся

49–50 Турбуюсь про здоров’я

51–52 Хто що робить

53–54 Що — з чого

55 Людина і природа

56–57 Червона книга України

58–59 Кольорові сторінки природи: зима

60–61 Рослини взимку

62–63 Тварини взимку

64–65 Святковий календар зими

66 Українці, які вдосконалили світ

67–68 Повітря

69–70 Вода

71–72 Водойми рідного краю

73–74 Форми земної поверхні

75–76 Гірські породи

77–78 Ґрунт, властивості, значення

79–80 Кольорові сторінки природи: весна

81–82 Рослини навесні

83–84 Тварини навесні

85–86 Святковий календар весни

87–88 Державні символи України

89–90 Пізнаю свій край

91–92 Будь-який вчинок має наслідки

93–94 Світ різноманітний

95–96 Світове господарство

97–98 Кольорові сторінки природи: літо

99–100 Буду я природі другом

101 Підсумковий урок
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<...> Зміст підручника сприяє забезпеченню формування й розвитку в учнів здатності 
практично діяти, застосовувати набутий досвід успішних дій у життєвих, навчальних, 
практико-орієнтованих ситуаціях. <...>

<...> Підручник зорієнтований на забезпечення активної взаємодії учасників 
освітнього процесу; сприяє розвитку критичного мислення. <...>

<...> Підручник сприяє розвитку системи цінностей, розвитку толерантності, співчуття, 
справедливості, чесності тощо. Його українознавчий компонент спрямовано на 
виховання любові до рідного краю та свого народу, пошани до наших історичних 
діячів та зацікавленості й підтримки народних традицій. <...>

<...> Учні можуть бути вмотивовані та зацікавлені навчанням, адже сприяє 
цьому використання ілюстрацій та динамічних інтерактивних завдань, завдань 
з використанням ігрових методів навчання та привабливе оформлення підручника. <...>

Професор кафедри теорій та методик початкової освіти
Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка Бахмут Н. В.

<...> Малюнки високого художнього рівня, вдало оформлені графічно. <...> 

<...> Зображення супроводжують завдання, які в результаті перетворюють 
навчальний процес в гру, непомітно для самого школяра. <...>

<...> Високий загальнохудожній рівень ілюстрацій формуватиме в учнів еститичні і 
етичні смаки та норми, реалізує виховну функцію. <...>

<...> Проект підручника виглядає стильно, цілісно, сучасно, креативно, ілюстрації 
підібрано вдало. <...>

Викладач кафедри образотворчого мистецтва 
Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова Власюк Р. Я.

<...> Навчальні завдання підручника є різноплановими, спрямовані на пояснення 
фактів, процесів, явищ, виявлення причиново-наслідкових зв’язків, відкриття нових 
знань. <...>

Вчитель початкових класів Кам’янець-Подільської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 
Кам’янець-Подільської міської ради 
Хмельницької області Кадиш Г. В.

Витяги з експертних висновків на проект підручника «Я досліджую світ» 
(у 2 частинах) для 1 класу закладів загальної середньої освіти

(автори Н. М. Бібік, Г. П. Бондарчук)
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Долучайтеся
до обговорення
в групі «Методист»



БІБІК Надія Михайлівна,  
академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, 
головний науковий співробітник відділу початкової освіти 
Інституту педагогіки НАПН України, заслужений діяч науки 
і техніки України, кавалер ордена княгині Ольги ІІІ ступеня, 
автор понад ста наукових робіт, методичних посібників 
для підготовки і підвищення кваліфікації учителів, автор 
підручників, член робочої групи з розробки Державного 
стандарту початкової освіти Нової української школи (НУШ), 
співавтор Типової освітньої програми НУШ-1

ОСВІТНІ ГАЛУЗІ: громадянська та історична, 
соціальна та здоров’язбережувальна, природнича

БОНДАРЧУК Галина Павлівна,  
учитель-методист, учитель вищої категорії, 
відмінник освіти України, учитель початкових класів 
Боярської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 5 
Києво-Святошинської РДА Київської області

Автори НМК

Навчально-методичний комплект
 Підручник (у 2 частинах). Частина 1
 Робочий зошит
  Методичний посібник для вчителя

Інтернет-підтримка
  Електронна версія підручника 

для безкоштовного завантаження
  Навчальні мультфільми
 Додаткова інформація

Методична онлайн-підтримка 
у формі авторських вебінарів

2  КЛАС
Частина 1Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ

Особливості НМК «Я досліджую світ. 2 клас. Частина 1»: 
  доступність і емоційна привабливість текстів 
  відповідність обсягу і кількості практичних завдань та вправ пізнавальним можливостям
  забезпечення діалогічності, співтворчості учасників навчального процесу, їх взаємодії 
 завдання дослідницького характеру

За допомогою QR-кодів на сторінках підручника дітлахи можуть 
переглянути пізнавальні мультфільми за темою уроку

Н. М. Бібік 
Г. П. Бондарчук


