ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів _1__ класу
з 28.03.2022 по 02.04.2022
Предмет

Завдання

28.03.2022
Я досліджую світ Дбаю про свою безпеку. Ст. 26 зошита.
Українська мова. Звук [ф], буква ф, Ф(еф). Читання складів, слів.
Навчання
Опрацювання вірша Л. Кондратенко «Жираф». Ст. 60 грамоти
61 букваря.
Українська мова. Письмо малої букви ф, складів, слів з нею. Списування
Навчання
друкованого тексту. Ст. 54 зошита.
грамоти
Математика
Досліджуємо таблиці віднімання чисел другої п’ятірки.
Обчислення виразів. Порівняння виразу і числа. Ст. 102 –
підручника, ст. 31 зошита.
Фізична культура Загально - розвивальні вправи ранкової гімнастики.
Вправи для формування правильної постави. Рухлива гра
«Мандрівка оплесків».
29.03.2022
Українська мова. Закріплення звукового значення букви ф,Ф. Опрацювання
Навчання
вірша за В. Кравчуком і тексту «Виставка малюнків». Ст.
грамоти
62 - 63 букваря.
Українська мова. Письмо великої букви Ф, слів і речень з нею. Ст.55
Навчання
зошита.
грамоти
Математика
Порівнюємо число і математичний вираз. Складання і
розв’язування задач за коротким записом. Ст. 103 –
підручника, ст. 32 зошита.
Образотворче
Теплі кольори. Натюрморти з фруктами. Зображення
мистецтво
фруктів, овочів теплих кольорів.
30.03.2022
Українська мова. Закріплення звукових значень вивчених букв.
Навчання
Словникові вправи. Скоромовки. Опрацювання тексту
грамоти
«Фунікулер у Києві». Ст. 64 - 65 букваря.
Українська мова. Закріплення вмінь писати вивчені букви. Списування
Навчання
друкованого тексту. Ст. 56 зошита.
грамоти
Англійська мова Проєктна робота "Happy birthday". Зробіть власними
руками вітальну листівку " З Днем народження".
Привітайте своїх однокласників. Проспівайте вітальну
пісеньку.

Математика

Порівнюємо математичні вирази. Творча робота над
задачею. Ст. 104 – підручника, ст. 32 зошита.

Фізична культура Загально - розвивальні вправи ранкової гімнастики.
Вправи для формування правильної постави. Рухлива гра
«Тихо - гучно».
31.03.2022
Я досліджую світ Оглядаю моє житло. Школа самообслуговування. Що
мені можна ві чого не можна робити у оселі. Ст. 22 – 23
зошита.
Розвиток
Розвиваємо логіку. Знайди пару. Ключі й замки.
продуктивного
мислення
Музичне
Слухати улюблені пісні та переглядати музичні казки.
мистецтво
Ділитися враженнями.
Дизайн
і Сідаємо на велосипед. Робота з папером. Створення
технології
моделі велосипеда за зразком. Ст. 56 – 57 зошита.
Фізична культура Руханки під музичний супровід. Рухлива гра «Хто
більше». .
01.04.2022
Я досліджую світ Коли ми самі вдома. Служби допомоги. Де можна
убезпечити себе вдома від час війни. Ст. 28 – 29 зошита.
Англійська мова
Повторення алфавіту. Гра "Знайди літеру."
Математика

Вимірюємо маси предметів. Кілограм. Ст. 105 –
підручника, ст. 33 зошита.
Українська мова. Закріплення вмінь писати вивчені букви. Списування
Навчання
друкованого тексту. Ст. 57 зошита. Розвиток зв’язного
грамоти
мовлення «Великдень».
02.04.2022
Українська мова. Звуки [дз], [дз`], буквосполучення дз. Выдпрацювання
Навчання
правильноъ вимови звуків [дз], [дз`],. Опрацювання вірша
грамоти
А. Зарудного «Дзвіночки». Ст. 66 букваря.
Українська мова. Письмо буквосполучення дз, слів з ним. Безвідривне
Навчання
поєднання букв. Побудова і записування речень. Ст. 58
грамоти
зошита.
Математика
Вимірюємо маси предметів. Кілограм. Ст. 106 –
підручника, ст. 34 зошита.
Образотворче
Великдень, писанка, візерунки, знаки. Зображення
мистецтво
писанки із прадавніми візерунками, знаками.

