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 1. Цікаві зошити і блокноти
 Матеріал даних посібників забезпечить комплексне розв’язання 
багатьох аспектів навчальної діяльності: засвоєння, повторення 
і закріплення навчального матеріалу; розвиток спостережливості, 
творчої уяви, практичних навичок і умінь; активізацію мислення; 
розширення кола творчих можливостей кожного учня.

Будна Н.О. та ін. Природознавство

Робочий зошит. 2 клас (до підручника Грущинської І.В.)

Робочий зошит. 2 клас (до підручника Гільберг Т.Г.)

Картки для самостійної роботи. Бліц-контроль. 2 клас 
                                  (до підручника Грущинської І.В.)

Картки для самостійної роботи. Бліц-контроль. 2 клас 
                                        (до підручника Гільберг Т.Г.)

Тестові завдання. 2 клас (до підручника Грущинської І.В.)

Тестові завдання. 2 клас (до підручника Гільберг Т.Г.)

Беденко М.В. та ін. Природознавство. 
Цікаві завдання. 2 клас

Мельник В.М.  Альбом витинанок. Пори року

Весна Зима

Літо Осінь

Талпош В.С. Комплект наочності

Птахи лісів України Птахи міст і сіл України

Будна Н.О. 

Рослини луків України Рослини полів України

Будна Н.О. та ін.

Природознавство в таблицях. 2 клас

Пори року. Навчальний посібник в таблицях. 1-4 класи
Грущинська І.В. та ін. Гідросфера. Вода і водойми. 

Енциклопедія для дітей

4. Таблиці та комплекти наочності 2 клас
Природознавство
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Талпош В.С., 
Майхрук М.І. 

Тварини. Визначник для учнів початкових класів

Будна Н.О. та ін. Рослини і гриби. Визначник для учнів початкових класів

Грущинська І.В. Пори року. Літо. Ведення спостережень за живою 
природою. 1-4 класи

Каніщенко А.П. Світ довкілля. Міні-енциклопедія для чомусиків. 1-4 класи

Грущинська І.В. Як спостерігати за природою. Читанка з природознавства. 
Навчальний посібник

Грущинська І.В. Портрети свійських тварин та їхніх диких родичів. 1-4 класи

Ервін Айгнер 

Свійські тварини

Хвойні дерева

Листяні дерева

Польові квіти

Співочі птахи

Тварини лісу 

2. Серія «Природа рідного краю». Книжки-розмальовки 3. Цікаве природознавство

 У посібниках подано цікавий матеріал про рослини та тварин 
рідного краю, запропоновано різні способи організації спостережень 
за природою, різноманітні завдання, спрямовані на розвиток 
пізнавального інтересу та активності дітей, їхнього логічного 
мислення, збагачення словникового запасу та виховання любові до 
всього живого.


