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Копка Т.В. Сніжинка : Зимові канікули без 
нудьги. 2 клас

Будна Н.О. Цікаві зимові канікули. 2 клас

Будна Н.О. Канікули без нудьги. 
Я іду в 3-й клас!

Беденко М.В. Захоплююча літня школа. 
З 2-го у 3-й клас

 Запропоновані різноманітні впра-
ви та цікаві завдання (графічні диктанти, 
вправи на штрихування, каліграфічне 
списування букв, слів та речень, робота з 
прислів’ями, створення текстів різних ти-
пів тощо) допоможуть сформувати й удо-
сконалити навички каліграфічного пись-
ма, розвинути увагу, спостережливість, 
мислення.

Дюдюнова Т.А.

Зошит з каліграфії : 2 клас

Онишків З.М. та ін.

Українська мова. 
Зошит для списування. 2 клас 
(до підруч.Вашуленка М.С., 
Дубовик С.Г.)

Левчук Л.Ф.

Українська мова. Списування з 
друкованого тексту : зошит. 2 клас

Тітченко О.М.

Рідна мова. Пишу правильно. 2 клас
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5. Серії «Зимові канікули», 
«Канікули без нудьги», «Захоплююча літня школа»

 За допомогою цих зошитів 
учні матимуть змогу повторити 
і закріпити вивчений матеріал, 
розвинути увагу, пам’ять, мис-

лення, розширити кругозір, ці-
каво провести своє дозвілля.

Шост Н.Б. 
Українська мова. 2 клас

Блокнот №1. Звуки і букви. 
Алфавіт. Склад. Наголос

Блокнот №2. Іменник

Блокнот №3. Прикметник

Блокнот №4. Дієслово

Блокнот №5. Речення

Блокнот №6. Текст

 Мета даних посібників — забезпечити практичне засво-
єння та закріплення учнями 2-го класу найголовніших орфое-
пічних та орфографічних правил української мови.

4. Серія «Тренувальні 10-хвилинки» Дошкілля 1 клас

Українська мова
             1. Пишемо каліграфічно

 

2 клас
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2. Серія «Хочу вчитися краще» 3. Серія «Захоплююча українська»
 У цій серії зошитів з розвитку зв’язного мовлення дітей 
зацікавлять завдання і вправи, подані в нестандартній формі, 
які допоможуть їм розвинути своє мовлення, збагатять словни-
ковий запас, навчать складати загадки, вірші, казки, оповідання 
та невеличкі історії, прищеплять любов і повагу до української 
мови.

 У посібниках даної серії представлено завдан-
ня та вправи, які сприятимуть закріпленню та уза-
гальненню знань, умінь і навичок учнів, наведено 
правила, зразки виконання завдань, підказки та кон-
трольні тести.

Шост Н.Б. 
Українська мова : Зошит-

тренажер. 2 клас

Звуки і букви. Склад, наголос

Слова - назви предметів

Слова - назви ознак предметів

Слова - назви дій предметів

Речення

Будна Н.О. 
Зошит з розвитку зв’язного 

мовлення. 2 клас

Вчимося складати тексти

Вчимося складати речення

Вчимося розповідати

Вчимося міркувати

Вчимося переказувати

Вчимося добирати слова

Вчимося описувати

Вчимося писати ділові папери

Вчимося складати вірші, 
загадки, казки

Вчимося складати діалоги
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