
 

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ 
 

Основні джерела: 

http://nus.org.ua/news/imzo-opublikuvav-elektronni-versiyi-pidruchnykiv-dlya-1-

klasu/ 

www.pidruchnyk.com.ua/1188-bukvar-1-klas-bolshakova-2018.html 
www.ranok.com.ua/ru/info-nush-ya-doslidzhuyu-svit-1-klas-robochij-zoshit-do-pidruchnika-i-o-

bolqshakovoji-m-s-pristinsqkoji-u-2-chastinakh-chastina-1-23758.html 

 

«Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» ПІДРУЧНИК ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ ДЛЯ 1 

КЛАСУ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (У 2-Х ЧАСТИНАХ) І. 

О. Большакової, М. С. Пристінської. У 2-х частинах.  

НУШ Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 1 КЛАС. РОБОЧИЙ ЗОШИТ ДО ПІДРУЧНИКА І. 

О. БОЛЬШАКОВОЇ, М. С. ПРИСТІНСЬКОЇ. У 2 ЧАСТИНАХ. ЧАСТИНА 1 

 

 

І семестр 

Семестрова контрольна робота № 1  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

ПРО МЕНЕ 

1 

Я у школі Розповідає про свій режим дня; 

Розуміє для чого потрібно ходити до 

школи; 

Знає основні правила дорожнього 

руху; 

Розповідає про друзів, вчителів; 

Називає правила поведінки у школі, 

на вулиці, вдома. 

«Я досліджую світ» 

підручник інтегрованого 

курсу для 1 класу 

закладів загальної 

середньої освіти (у двох 

частинах) І.О. 

Большакової, М.С. 

Пристінської. У 2-х 

частинах. 

Частина 1 ст. 4 

 

2 

Я піклуюсь про своє 

здоров′я 

Користується правилами гігієни; 

Знає правила користування 

електроприладами; 

Розрізняє корисні і шкідливі звички; 

Розповідає про порядок харчування. 

«Я досліджую світ» 

підручник інтегрованого 

курсу для 1 класу 

закладів загальної 

середньої освіти (у двох 

частинах) І.О. 

Большакової, М.С. 

Пристінської. У 2-х 

частинах. 

Частина 1 ст. 10 
 

3 

Я відчуваю Розповідає про свої почуття при 

різних обставинах (на уроках, на 

перервах, вдома, по дорозі до школи і 

т.д); 

Розповідає про почуття інших. 

«Я досліджую світ» 

підручник інтегрованого 

курсу для 1 класу 

закладів загальної 

середньої освіти (у двох 

http://nus.org.ua/news/imzo-opublikuvav-elektronni-versiyi-pidruchnykiv-dlya-1-klasu/
http://nus.org.ua/news/imzo-opublikuvav-elektronni-versiyi-pidruchnykiv-dlya-1-klasu/
http://www.pidruchnyk.com.ua/1188-bukvar-1-klas-bolshakova-2018.html
http://www.ranok.com.ua/ru/info-nush-ya-doslidzhuyu-svit-1-klas-robochij-zoshit-do-pidruchnika-i-o-bolqshakovoji-m-s-pristinsqkoji-u-2-chastinakh-chastina-1-23758.html
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частинах) І.О. 

Большакової, М.С. 

Пристінської. У 2-х 

частинах. 

Частина 1 ст. 18 

 

4 

Як я сприймаю світ Розповідає про емоції; 

називає органи чуття людини; 

 

«Я досліджую світ» 

підручник інтегрованого 

курсу для 1 класу 

закладів загальної 

середньої освіти (у двох 

частинах) І.О. 

Большакової, М.С. 

Пристінської. У 2-х 

частинах. 

Частина 1 ст. 28 

 

5 

Я пізнаю світ називає органи чуття людини; 

розповідає що можна відчувати за 

допомогою органів чуття. 

«Я досліджую світ» 

підручник інтегрованого 

курсу для 1 класу 

закладів загальної 

середньої освіти (у двох 

частинах) І.О. 

Большакової, М.С. 

Пристінської. У 2-х 

частинах. 

Частина 1 ст. 34 

 

6 

Я досліджую природне 

довкілля 

Розповідає про погодні умови, які є 

природні явища (дощ, грім, 

блискавка, веселка); 

Розрізняє об′єкти живої та неживої 

природи. 

«Я досліджую світ» 

підручник інтегрованого 

курсу для 1 класу 

закладів загальної 

середньої освіти (у двох 

частинах) І.О. 

Большакової, М.С. 

Пристінської. У 2-х 

частинах. 

Частина 1 ст. 42 

 

7 

Я досліджую природне 

довкілля восени 

Веде спостереження за явищами 

природи. Розповідає про зміни у 

природі. 

«Я досліджую світ» 

підручник інтегрованого 

курсу для 1 класу 

закладів загальної 

середньої освіти (у двох 

частинах) І.О. 

Большакової, М.С. 

Пристінської. У 2-х 

частинах. 

Частина 1 ст. 48 

 

МІЙ ДІМ 

8 

Дім, у якому я живу Розповідь про свій дім. 

В якій країні та в якому місті живе. 

Називати предмети вжитку. 

Чим користується родина щодня для 

«Я досліджую світ» 

підручник інтегрованого 

курсу для 1 класу 

закладів загальної 



комфортного життя. 

Як берегти навколишнє середовище. 

 

середньої освіти (у двох 

частинах) І.О. 

Большакової, М.С. 

Пристінської. У 2-х 

частинах. 

Частина 1 ст. 54 

 

9 

Хто живе в моєму домі? Моя родина. 

Мешканці будинку. 

Друзі наші менші. 

Сімейні традиції. 

Сам удома. 

«Я досліджую світ» 

підручник інтегрованого 

курсу для 1 класу 

закладів загальної 

середньої освіти (у двох 

частинах) І.О. 

Большакової, М.С. 

Пристінської. У 2-х 

частинах. 

Частина 1 ст. 66 

 

10 

Зимові свята у моєму 

домі 

Зимові свята. Спостереження за 

змінами у прироіи взимку. 

Зміни у рослинному та тваринному 

світі взимку. 

«Я досліджую світ» 

підручник інтегрованого 

курсу для 1 класу 

закладів загальної 

середньої освіти (у двох 

частинах) І.О. 

Большакової, М.С. 

Пристінської. У 2-х 

частинах. 

Частина 1 ст. 76 

 

 

Питання до співбесіди: 

Я досліджую світ 

- Що ти знаєш про Україну? 

- Розкажи про себе (що ти любиш, яке в тебе улюблене заняття, про що 

тобі цікаво дізнатись у школі, хто твої друзі…) 

- Що таке дружба, як ти це розумієш? Чи є в тебе найкращий друг?  

- Опиши свій робочий день. Які правила ти виконуєш протягом дня? 

- Які правила дорожнього руху ти знаєш? Чи користуєшся ти цими 

правилами? Де саме? 

- Частини тіла людини (руки, ноги, тулуб, голова) 

- Які правила гігієни повинна виконувати людина? Чи допомагають ці 

правила збереженню здоров′я? 

- Продукти харчування - що ти про них знаєш? 

- Розкажи все що ти знаєш про спорт. 

- Що таке органи чуття (ніс, очі, язик, вуха, шкіра) 

- Назвати об′єкти живої та неживої природи. 

- Зміни у природі восени. 

- Назвати осінні місяці. 

 

 

 



 
ЗРАЗОК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

І СЕМЕСТР 

 

1. Які предмети належать до неживої природи? Розфарбуй їх. 

                              
              
 

2. Які предмети належать до живої природи? Розфарбуй їх. 

 

                                                                      
 

3. Які органи чуття допомагають сприйняти котика? Домалюй, якщо цей 

орган відсутній на картинках. 

 

                                                    
 

4. Скільки предметів живої природи є на малюнку? Відповідь запиши. 

 
 

                                
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ІІ семестр 

 

Семестрова контрольна робота № 2 

 
№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 Я досліджую 

природне 

довкілля взимку 

Зміни у пророді взимку. 

Як явища природи є взимку (сніг, вітер) 

Чому замерзають річки та озера. 

Що роблять звірі взимку 

Назвати зимові місяці. 

«Я досліджую світ» 

підручник інтегрованого 

курсу для 1 класу 

закладів загальної 

середньої освіти (у двох 

частинах) І.О. 

Большакової, М.С. 

Пристінської. У 2-х 

частинах. 
Частина 2 ст. 4 

МОЯ КРАЇНА - УКРАЇНА 

2 Я живу в Україні Відомості про Україну. Столиця України. 

Державні символи. 

Права і обов′язки українців. 

Для чого потрібні гроші. 

Що таке підприємливість. 

має уявлення про карту України та 

умовні позначення на ній рівнин, гір, 

річок, морів; 

 знаходить на карті України рівнини, 

гори, водойми; 

пояснює господарське значення 

водойм; 

 наводить приклади позитивного і 

негативного ставлення людини до 

природи;  

 

«Я досліджую світ» 

підручник інтегрованого 

курсу для 1 класу 

закладів загальної 

середньої освіти (у двох 

частинах) І.О. 

Большакової, М.С. 

Пристінської. У 2-х 

частинах. 
Частина 2 ст. 12 

3 Міста і села 

України 

Яка різниця між містом і селом.  

Називає пам′ятки архітектури.  

Місця відпочинку – театр, кінотеатр, парк і 

т.д. 

Розповідає про правила поведінки у місцях 

відпочинку. 

Пасажири й пішоходи. 

Як потрібно вести себе у супермаркеті.  

 

Розповідає про професії у місті та селі. 

«Я досліджую світ» 

підручник інтегрованого 

курсу для 1 класу 

закладів загальної 

середньої освіти (у двох 

частинах) І.О. 

Большакової, М.С. 

Пристінської. У 2-х 

частинах. 
Частина 2 ст. 16 

4 Я люблю 

природу України 

Називає гори та річки України. 

Називає тварин, які живуть на суходолі, в 

водоймах. 

Називає будову рослини. 

Розрізняє листяні та хвойні дерева. 

Називає дерева, кущі та трав′янисті 

рослини.  

Називає дикорослі та культурні рослини. 

Розповідає про відмінність риб, звірів, 

птахів. 

 

«Я досліджую світ» 

підручник інтегрованого 

курсу для 1 класу 

закладів загальної 

середньої освіти (у двох 

частинах) І.О. 

Большакової, М.С. 

Пристінської. У 2-х 

частинах. 
Частина 2 ст. 36 



5 Я досліджую 

природне 

довкілля навесні 

Зміни у природі навесні. 

Називає найперші рослини, які з′являються 

навесні (первоцвіти). 

Перелітні птахи. 

Зміни у тваринному світі навесні 

Весняні свята. 

«Я досліджую світ» 

підручник інтегрованого 

курсу для 1 класу 

закладів загальної 

середньої освіти (у двох 

частинах) І.О. 

Большакової, М.С. 

Пристінської. У 2-х 

частинах. 
Частина 2 ст. 54 

МОЯ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ 

1 Я живу на 

планеті Земля 

Планета Земля. 

Планети та зірки. 

Різниця між Землею та іншими планетами. 

Зміна дня і ночі. 

Зміна пір року. 

 

«Я досліджую світ» 

підручник інтегрованого 

курсу для 1 класу 

закладів загальної 

середньої освіти (у двох 

частинах) І.О. 

Большакової, М.С. 

Пристінської. У 2-х 

частинах. 
Частина 2 ст. 64 

2 Я досліджую 

природне 

довкілля влітку 

Зміни у природі влітку. 

Чому птахи повертаються із теплих країв. 

Літні свята. 

«Я досліджую світ» 

підручник інтегрованого 

курсу для 1 класу 

закладів загальної 

середньої освіти (у двох 

частинах) І.О. 

Большакової, М.С. 

Пристінської. У 2-х 

частинах. 
Частина 2 ст. 70 

 

Питання до співбесіди: 

Я досліджую світ: 

- Чому деяких тварин ми не бачимо взимку (ведмідь, борсук, їжак і 

т.д.) 

- Назвати зимові забави та ігри. Зимові свята. 

- Називати зимові місяці. 

- Називати та показувати на карті столицю та великі міста України; 

річки, моря. 

- Тварини. Дикі і свійські тварини. Де живуть, чим харчуються. 

- Чи розуміють тварини одне одного? 

- Комахи. Риби. Птахи. Звірі.  

- Червона книга України. 

- Природа в місті/селі та її околицях. 

- Водойми рідного краю. Охорона водойм.  

- Правила поведінки поблизу водойми (у лісі) 

- Розповідати про літні свята. Називати літні місяці. 

 
 

 

 



 

ЗРАЗОК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМЕСТРОВОГО 

ОЦІНЮВАННЯ 

І рівень 

1. Познач диких тварин зеленим кольором, а свійських – червоним. 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

2. Підкресли «зайву» назву тварини в кожному рядку. 

         Жирафа,         їжак,            сокіл,          лисиця. 

         Мураха,          ластівка,     бджола,       оса. 

 

ІІ рівень 

3. Рослини бувають: А дикі і культурні;    Б дикі і свійські. 

 

4. Обведи дерева. 

 
ІІІ рівень 

 

1. Як називають дитинчат цих тварин? Напиши.  

          ____________________

_____________________ 

 

 

 

гусак собака вівця 

лев лисиця мишка 

Лось корова зебра 



6. Познач назви морів України блакитним кольором. 
              

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ІV рівень 

 

7. За що нам вдячні кімнатні рослини? Напиши. 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8. Що ти можеш зробити для збереження природи?   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________ 

Азовське 

Японське 

Чорне 

Біле 


