
я досліджую світ 

інтернет- 
підтримкаі

2 
клас

і. о. Большакова 
М. с. Пристінська

Підручник від перших тренерів нуш: 

◆  формує навички ХХІ століття: критичне  
та креативне мислення, емоційний інтелект, 
навички взаємодії та співпраці;

◆  вчить думати, розвиває наукове  
та системне мислення; 

◆  вчить дитину бути собою, громадянином /
громадянкою України та світу;

◆  пріоритет надано системності знань  
і формуванню цілісної картини світу дитини

і

Л.І. Тимченко
І.В. Цепова

УКРАЇНСЬКА МОВА 
ТА ЧИТАННЯ

2
КЛАС

Інтернет-підтримка

Демоверсія підручника + методичні поради  
+ орієнтовний календарно-тематичний план

Підручник
•	моделює цілісний процес 
навчання (для вчителя та учня);
•	реалізує мотиваційну, 
інформаційну, діяльнісну, 
розвивальну, виховну, коригуючу 
функції.
•	формує  у здобувачів освіти 
здатність розв’язувати проблеми, 
що виникають у пізнанні 
і поясненні явищ дійсності.

ranok.com.ua
interactive.ranok.com.ua

Н О В А
УКРАЇНСЬКА
Ш К О Л А

ranok.com.ua
interactive.ranok.com.ua

Демоверсія підручника + 
орієнтовний календарно-

тематичний план



Підручник створено для реалізації  
завдань Державного стандарту 
загаль ної початкової освіти та на 
основі Типової освітньої програ-
ми, розроб леної під керівництвом 
Р.  Б.  Шияна.

Підручник інтегрує зміст освітніх 
галузей: мовно-літературної, ма-
тематичної, природничої, техноло-
гічної, ін фор ма тичної, соціальної 
і здо ров’я  збере жу вальної, грома-
дянської та історичної.

«Я досліджую світ»  
підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти  

у 2-х частинах

Підручник у двох частинах 
є логічним продовженням 
курсу «Я досліджую світ» 
у 1 класі. Навчальний 
матеріал структуровано 
за лінійно-концентричним 
принципом. Підручник 
містить розділи «Про мене», 
«Мій дім», «Моя країна — 
Україна», «Моя планета 
Земля». 

Навчальний матеріал 
структуровано таким чином, 
щоб учителеві  
було зручно спланувати 
свою роботу.
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Основна інформація 
подана стисло і доступно

Розміщено предметно-
орієнтовані та  між-
предметні завдання 

Пізнаємо власне Я, свою 
унікальність, вчимося 
навичкам саморегуляції

Порівнюємо та аналі зуємо 
спільне й відмінне

Розвиваємо емоційний 
інтелект та навички 
співпраці

Візуалізація ключових понять. 
Читаємо тексти для розуміння 
взаємозв’язків



Обговорюємо  
правила безпеч ної поведінки

Читаємо текст і аналізу ємо 
схему

Формуємо  
життєві компе тент ності

Вчимо проводити досліди, формуємо 
уміння висувати гіпотези та підтверджу-
вати чи спростовувати їх

Розвиваємо креативне 
мислення. Театралізуємо

Формуємо дослід-
ницькі вміння

Формуємо системне  
й наукове мислення

Вчимося правилам спілку вання, 
формуємо толерантність

Досліджуємо медіа. Вчимося 
розрізняти факти і думки

Вчимо порівнювати реальні життєві 
ситуації та описані в казках, робити 
висновки. Формуємо самосвідомість та 
вміння робити вибір на основі досвіду

Доступно пояснюємо кроки 
безпечної поведінки



орієнтовний календарно-тематичний план

№ з/п Тематика уроків Дата Примітки
і семестр

Розділ «ПРо мене»
Тема 1. Я у школі

Перший день у школі
Мої шкільні права та обов’язки
Я виконую правила
Мій режим дня
Мій час
Моє робоче місце
Безпека у школі

Тема 2. Як Я сПРиймаю себе
Я – людина
Я – людина. Моє зовнішнє і внутрішнє
Я маю право на ім’я
Я прагну бути особистістю
Мій особистий простір
Мій особистий простір. Кола  
спілкування
Я – дитина
Я – дитина. Чи подобається мені дорослішати?

Тема 3. Я відчуваю
Я розрізняю емоції
Я відчуваю відразу
Я відчуваю страх
Я спілкуюся
Я виявляю повагу до людей.  
Що робити, коли ти відчуваєш неповагу  
і приниження?
Я виявляю повагу до всіх людей

Тема 4. Як Я Пізнаю свіТ
Я сприймаю інформацію органами чуття
Я спостерігаю
Я експериментую
Я вимірюю
Я вимірюю. Термометр
Який я? Яка я?

Тема 5. Я ПіклуюсЯ ПРо себе
Я піклуюсь про своє здоров’я
Я піклуюсь про свою безпеку
Я обираю здорову їжу
Я і мої речі
Що робити, щоб не хворіти?

Тема 6. Я досліджую ПРиРодне довкіллЯ восени

Я спостерігаю за погодою восени
Я гуляю під дощем. Кругообіг води  
в природі



№ з/п Тематика уроків Дата Примітки
Я спостерігаю за явищами природи восени
Я спостерігаю за рослинами восени
Я спостерігаю за трав’янистими рослинами 
восени
Я люблю щедру осінь. Які бувають плоди?
Я спостерігаю за тваринами восени
Що я роблю восени

Розділ «мій дім»

Тема 1. Я у моєму домі
Моя родина
Мої домашні обов’язки
Коли я вдома наодинці

Тема 2. Я досліджую неживу ПРиРоду
Дім, у якому я живу
Тепло і світло в моєму домі
Вода в моєму домі
Як вода потрапляє в мій дім?

Я користуюся водою

Я досліджую повітря

Повітря в моєму домі

Я досліджую ґрунт

ґрунт у моєму домі

Тема 3. Я досліджую живу ПРиРоду
Рослини в моєму домі

Рослини біля дому

Я вивчаю диких та свійських тварин

Тварини в моєму домі

Риби і птахи в моєму домі

Домашні улюбленці

Тварини на сільському подвір’ї

Тема 4. Помічники у моєму домі
Предмети побуту в моєму домі

Пристрої в моєму домі

Я використовую цифрові пристрої

На кухні

Тема 5. мій дім: минуле — ТеПеРішнє — майбуТнє
Народні повір’я про дім

Народні повір’я про дім  
Мій дім майбутнього. Чи може бути розум-
ний дім?

Тема 6. зимові свЯТа у моєму домі
Зимові свята

Новий рік у моєму домі

Новорічні уроки в сніговій школі



«Відповідно до Концепції НУШ підручник сприяє формуванню системи цінностей, 
розвитку толерантності, співчуття, справедливості, чесності».

«Підручник моделює цілісний процес навчання, сприяє реалізації мотиваційної, ін-
формаційної, діяльнісної, розвивальної, виховної, коригуючої функцій».

«У кожному розділі наявні різні види діяльності, що сприяє розвитку різних умінь 
і навичок (пізнавальні, практичні, життєві), їх доцільне чергування з практичними робо-
тами, запитаннями, спостереженнями, різними видами вправ». 

«Заслуговує на увагу повнота розкриття в підручнику питань формування ключо-
вих компетентностей в межах опанування предмета, застосування предметних знань 
у практичній діяльності, здатності застосовувати вивчене у навчальних та життєвих си-
туаціях для вирішення практичних проблем». 

«Тексти підручника прості, подані в науково-навчальному стилі, містять не лише 
 інформацію, а й емоційно-ціннісний компоненти змісту». 

Вчитель ЗОШ № 8 м. Рівного, вчитель-методист             Стельмащук М. Я. 

«Учні безпосередньо вивчатимуть природні об’єкти та об’єкти, створені працею 
людей, практично переконаються у поділі природних об’єктів на живу та неживу при-
роду, включатимуться в пізнавальну діяльність».

«Наявні засоби мотивації, стимулювання пізнавального інтересу, розвиткові інтелек-
туальної, зокрема творчої, діяльності учнів, оволодіння учнями прийомами розумової 
діяльності засобами предмета (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення тощо)».

«Зміст підручника спонукає учнів до діалогу (розпитай однокласників), заохочує уч-
нів до поставлення запитань одне одному».

Завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти  
Кам’янець-Подільського національного університету  
ім. Івана Огієнка, кандидат педагогічних наук, доцент   Бабюк Т. Й.

витяги з експертних висновків на проект підручника  
«Я досліджую світ» для 1 класу закладів загальної середньої освіти 

(автори і. о. Большакова, м. с. пристінська)
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ПрисТіНсьКа Марина сергіївна

Заступник директора з навчально-виховної роботи, ке-
рів ник початкової школи НВК «НОВОПЕЧЕРСЬКА  ШКОЛА», 
сертифікований тренер учителів і тренерів НУШ,  співавтор 
онлайн-курсу для вчителів початкової школи, співав-
тор посібників і підручників НУШ. Учитель-методист з про-
фесійним стажем 24 роки. Учитель-експерт Microsoft, автор 
педагогічних публікацій, спів автор навчальних та дидак-
тичних посібників. 

БольШаКоВа інна олексіївна

методистка НВК «Новопечерська школа», тренерка між-
народного проекту «Читання і письмо для розвитку кри-
тичного мислення», експертка ГС «Освіторія», співавторка 
онлайн-курсу для вчителів НУШ, тренерка тренерів і вчи-
телів НУШ, автор наукових публікацій з проблем міжпред-
метної інтеграції змісту навчання, автор посібників для 
вчителів та учнів з логічного та критичного мислення, 
 інтегрованого навчання, спів автор підручників для 1 кла-
су НУШ.

Навчально-методичний комплект
 Підручник (у 2-х частинах)
 Робочий зошит (у 2-х частинах)
 Робочий зошит з інформатики
  Методичний посібник для вчителя  

+ календарно-тематичний план

Інтернет-підтримка
  Електронна версія підручника  

для безкоштовного завантаження
 Додаткова інформація

Методична онлайн-підтримка 
у формі авторських вебінарів
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Долучайтеся до обговорення в групі

#ХОЧУВЧИТИСЬ@Я досліджую  
світ «Ранок». Пілот

Р651206У Демоверсія підручника Я досліджую світ. 2 клас (автори: Большакова, Пристінська)
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автори нмк «Я досліджую світ». 2 клас:


