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Навчальний методичний комплект
Від авторів підручника для загальноосвітніх 
навчальних закладів переможця Всеукраїнського конкурсу
Видання є складовою навчально-методичного комплекту 
інтегрованого курсу «Дивосвіт» 1 кл. (Автори О. В. Тагліна, Г. Ж. Іванова)
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великі проміжки часу

Я — спостерігач
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Я досліджую ґрунт
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Моя перша експедиція в природу



Тагліна О. В. 
Т13 Дивосвіт. Я досліджую світ. Навчальний зошит для 1 класу загальноосвіт. 

навч. закл. : У  4 ч. Ч. 2 / О. В. Тагліна, Г. Ж. Іванова. — Харків : Вид-во 
«Ранок», 2018. — 48 с., іл.

ISBN 978-617-09-3738-4
Навчальний зошит «Дивосвіт. Частина 2» розроблений відповідно до Всеукраїнського експерименту 

«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації 
нового Державного стандарту початкової загальної освіти».

Матеріал другої частини навчального зошита призначений для 9–16 тижня навчального року. Посібник 
побудований з метою реалізації Концепції Нової української школи та відповідає темам модельної навчаль-
ної програми для 1-го класу, яка створена на основі проекту Державного стандарту початкової загальної 
освіти.
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Дивосвіт. 
Я досліджую світ. 

Навчальний зошит для 1 класу 
загальноосвітніх 

навчальних закладів 
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з оптимальною білизною, 
рекомендованою 
офтальмологами
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Папір, на якому надрукована ця книга,

Разом дбаємо про екологію та здоров’я

Служба технічної підтримки:
тел. (098) 037-54-68, 

(057) 719-48-65
(понеділок-п’ятниця

з 10:00 до 18:00).
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Для завантаження електронного додатка для вчителя:
1.  Увійдіть на сайт interactive.ranok.com.ua
2.  Зареєструйтеся, натиснувши кнопку 

«Зареєструватися зараз»
3.  Під час реєстрації оберіть статус «Учитель»
4.  На головній сторінці в поле для введення 

скретч-коду введіть код 806002
5.  Натисніть кнопку «ОК» та завантажте матеріали
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