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Каспаравічюс К.

Білий слон Заєць Морквус Великий

Ведмедрівка. Велика різдвяна 
мандрівка ведмежої родини навколо світу

Зникла картина Садівник Флоренціюс

Нордквіст С. Казки

Як Фіндус загубився Фіндус іде з дому

Петсон, Фіндус і торт 
на іменини

Петсон, Фіндус 
і переполох на городі

Петсон, Фіндус і намет Полювання на лиса

Різдво у Петсона Коли Петсон сумує

Хвилина півнячого 
кукуріку

Чи знаєш ти Петсона 
і Фіндуса? 

Де це Петсон? Різдвяний гном

 Ці книги запрошують учнів у мандрів-
ку від осені до літа через відкриття таємниць 
природи та власного світу — світу малого 

українця.

Чумарна М.І. Зернятко : Читанка-помічниця. 
2 кл.: у 2-х ч. (додаток до підруч. з літ. читання)

Ч.І Ч.ІІ

Будна Н.О. та ін.

Диво-читанка. 2 клас : Навч. посібник

Позакласне читання : Збірник художніх 
творів із завданнями до тем  
та щоденником читача. 2 клас

Вашків Л.П. та ін.

Барвисте коромисло : Хрестоматія для 
позакласного читання із щоденником читача. 2 клас

Літературне читання
1. Моя перша читанка

 

2 клас
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2. Удосконалення навичок читання 3. Читання — це справді цікаво
 Посібники містять цікаві тексти та запитання, 
які допоможуть учням навчитися розуміти та аналізу-
вати зміст прочитаного.

 Запропоновані посібники містять різноманітні 
тексти та ретельно дібрані завдання різної складнос-
ті, що допоможуть сформувати в учнів інтерес до чи-
тання, навички самостійного сприймання, розуміння 
тексту, критичного його осмислення, уміння вислов-
лювати власну думку, сприятимуть розвитку мовлен-
ня, мислення та реалізації творчих здібностей учнів.

Шевчук Л.М. Навч.посіб. в 4 ч.

Казка — вигадка, та в ній... 
Українські народні казки. Ч. 1

Чи мудро збудований світ? Казки народів світу. Ч. 2

Умій почекати. Авторські казки. Ч. 3

Чи добре самому? Оповідання. Ч. 4

Беденко М.В. та ін.

Цікаві тексти для перевірки техніки читання. 2 клас. Ч.1  і Ч.2

Головань Т.Ю.

Вчимо вірші та тексти напам’ять. 2 клас

Дементій А.А.

Ну прочитай хоча б сторінку... Цікаві завдання для 
вдосконалення техніки читання : 1-2 класи

Будна Н.О.

Літературне читання. Гра «Поетичне лото». 2 клас

4. Граючись, читаємо

Едігей В.Б.

Читання без нудьги : Посібник 
для вчителя та учня

Беденко М.В.

Комплект. Пізнавальне 
читання. 2 кл. + методичні 
рекомендації

Вдумливе читання. Розуміємо, 
аналізуємо, генеруємо : 
навчальний посібник для 2-го 
класу

Чередниченко Д.С.

Дитяча зарубіжна література. 
2 клас : Навчальний посібник

Казки : 
(переказ Литвиненка Є.П.)

Олов’яний солдатик

Подорожі Сіндбада-
мореплавця

Бременські музиканти

Троє поросят

Казки про гномів

Білосніжка та семеро гномів

Червона Шапочка

Русалонька 

Зачарована красуня 

Дюймовочка

Прудник С.В.

Як їжаки у вирій літали : 3 — 
читаю самостійно : казка

Пономаренко М.А.

Джміль і павучок : 3 — 
читаю самостійно : казка

Дем’янова І.В.

Ната і добрий ранок : 
3 — читаю самостійно : 
оповідання
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