
Я 
ДОСЛІДЖУЮ 

СВІТ
Підручник 

інтегрованого курсу 
для 1 класу

закладів загальної середньої 
освіти



● Змістове наповнення підручника реалізує природничу, громадянську та 

історичну, соціальну та здоров’язбережувальну, технологічну галузі Державного 

стандарту початкової освіти, відповідає Типовим освітнім програмам 

з курсу «Я досліджую світ».

Успішне навчання за підручником забезпечать:

* чітка структуризація навчального матеріалу та апарат орієнтування;

* ретельно продумана система завдань і запитань;

* дослідницький підхід;

* достатня кількість ілюстрацій, малюнків, фотографій та схем;

* завдання для роботи в парах, групах;

* наявність достатньої кількості ігрових завдань.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯОСВІТНІ ГАЛУЗІ 



ЧАСТИНА 1



ЧАСТИНА 2



● Підручник структуровано за тематичними тижнями. Кожен тиждень починається 

ілюстрованим розворотом, за яким учні виконують дослідження та завдання, запропоновані на 

наступних сторінках підручника. 

На розвороті вказано тему тижня та освітні галузі, які інтегруються під час вивчення даної 

теми. Для зручності в орієнтуванні сторінки́ кожного тижня виділено плашками різного 

кольору. 

Назва теми тижня

Освітні галузі

Кольорова 

плашка



Виконання завдання та 

досліджень за ілюстративним 

розворотом







● Ретельно дібраний матеріал сприяє особистісному розвитку учнів, формуванню 

соціальної, громадянської компетентностей у ставленні до природи, суспільства і самого себе.

В основі розкриття кожної теми лежить дослідницький підхід. 



Дослідження



● Запропоновано завдання, спрямовані на формування практичних умінь, мотивування 

учнів до здорового способу життя і безпечної життєдіяльності. 









● Тренувальні, ігрові та ситуативні завдання тісно пов'язані з реальним життям школярів, 

заохочують їх до пізнання довкілля. 

Ігрове завдання





● Підручник містить матеріал, спрямований на виховання толерантності, формування 

навичок взаємодії у сім'ї, школі, колективі; вироблення в учнів умінь приймати рішення щодо 

власної поведінки у різноманітних життєвих ситуаціях. 





● Українознавчий компонент підручника спрямований на виховання любові до рідного 

краю та свого народу, зацікавленості до історичних подій та народних традицій. 







● Підручник дає можливість диференційовано підійти до засвоєння навчального 

матеріалу; організувати самостійну роботу учнів (у групах, парах, індивідуально). 



Робота в групах

Робота в парах

Робота в групах

Робота в парах



● Освітня технологічна галузь реалізується через завдання, які спрямовані на 

формування ключових компетентностей, передбачених змістом Державного стандарту 

початкової освіти; залучення учнів до різних видів діяльності, розвиток творчих здібностей 

першокласників, їхньої уяви та фантазії. 





ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 
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