ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів _1__ класу
з 14.03.2022 по 18.03.2022
Предмет

Завдання

14.03.2022
Я досліджую Я тут живу. Конструювання з конструктора "Оселя моєї
світ
мрії", "Дитяча кімната моєї мрії". Ст. 16 – 17 зошита.
Українська
Буква ї, Ї. Позначення нею звуків [йі]. Звуковий аналіз слів.
мова.
Словникові вправи.
Навчання
грамоти
Українська
Письмо малої букви ї, буквосполучення з нею. Складання і
мова.
записування слів з вивчених букв.
Навчання
грамоти
Математика
Складаємо короткий запис задачі. Визначення довжини
ламаної лінії.
Фізична
Загально - розвивальні вправи ранкової гімнастики. Вправи
культура
для формування правильної постави. Рухлива гра «Літає – не
літає».
15.03.2022
Українська
Закріплення звукового значення букви ї. Опрацювання
мова.
тексту «Українська держава».
Навчання
грамоти
Українська
Письмо великої букви Ї, складів, слів з нею. Записування
мова.
речень.
Навчання
грамоти
Математика
Додаємо і віднімаємо числа 6,7,8,9. Сума зручних доданків.
Творча робота над задачею.
Образотворче Улюблені мультфільми. Зображення головних героїв з
мистецтво
мультфільму.
16.03.2022
Українська
Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацювання
мова.
віршів «Я – українка»(за О. Василенко), «Прапор нашої
Навчання
країни)(за Г. Чубач) та оповідання «Київ».
грамоти
Українська
Закріплення вмінь писати вивчені букви. Коментоване
мова.
письмо.
Навчання
грамоти

Англійська
мова

Вік. Літери Ww,Xx. Повторити алфавіт за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=hq3yfQnllfQ
Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=x2cI4ZgsYU4

Математика

Додаємо і віднімаємо числа 6,7,8,9. Обчислення виразів.
Розв’язування задач.
Фізична
Загально - розвивальні вправи ранкової гімнастики. Вправи
культура
для формування правильної постави. Рухлива гра «Пташки».
17.03.2022
Я досліджую Я живу в місті. Правила поведінки в громадських місцях.
світ
Розвиток
Кабіна подібностей. Лабіринти.
продуктивного
мислення
Музичне
Слухати улюблені пісні та переглядати музичні казки.
мистецтво
Дизайн
і Улюблені мультфільми. Робота з пластиліном. Ліплення з
технології
пластиліну героїв мультфільмів.
Фізична
Руханки під музичний супровід. Рухливі ігри .
культура
18.03.2022
Я досліджую Я живу в селі. Практична робота «Мапа нашого села».
світ
Англійська
Вік. Літери Yy, Zz. Повторити алфавіт за посиланням:
мова
https://www.youtube.com/watch?v=hq3yfQnllfQ
Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=6PsjGTXd7Hk
Математика
Українська
мова.
Навчання
грамоти

Складаємо короткий запис задачі. Розв’язування задач.
Закріплення вмінь писати вивчені букви. Пояснювальний
диктант. Розвиток зв’язного мовлення. Текст.

