ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів _1__ класу
з 04.04.2022 по 09.04.2022
Предмет

Завдання

04.04.2022
Я досліджую світ Коли ґаджет заважає. Основне призначення телефону. Ст.
30 зошита.
Українська мова. Звук [дж], буквосполучення дж. Відпрацювання
Навчання
правильної вимови звуків [дж]. Опрацювання вірша Н.
грамоти
Забіли «Джміль». Ст. 68 букваря.
Українська мова. Письмо буквосполучення дж, Дж, слів і речень з ними.
Навчання
Побудова і записування речень. Ст. 59 зошита.
грамоти
Математика
Записуємо задачу коротко. Підбір опорної схеми до
задачі. Ст. 108 – підручника, ст. 34 зошита.
Фізична культура Загально - розвивальні вправи ранкової гімнастики.
Вправи для формування правильної постави. Рухлива гра
«Мандрівка оплесків».
05.04.2022
Українська мова. Закріплення звука [дж], буквосполучення дж. .
Навчання
Опрацювання тексту «Цілющі джерела». Ст. 69 букваря.
грамоти
Українська мова. Закріплення вмінь писати вивчені букви. Списування
Навчання
друкованого тексту. Ст. 60 зошита.
грамоти
Математика
Досліджуємо властивості величин Ціле і частина.
Визначення довжини ламаної. Розв’язування задач. Ст.
109 – підручника, ст. 36 зошита.
Образотворче
Форма і декор. Зображення медалі переможця
мистецтво
спортивного змагання.
06.04.2022
Українська мова. Закріплення звукових значень вивчених букв.
Навчання
Опрацювання тексту «Дзюдо». Ст. 70 - 71 букваря.
грамоти
Українська мова. Закріплення вмінь писати вивчені букви. Списування
Навчання
друкованого тексту. Ст. 61 зошита.
грамоти
Англійська мова Їжа. Перегляньте відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=0b5S6-5Kl5c
Математика

Досліджуємо лічильну одиницю – десяток. Лічба
десятками. Сотня. Ст. 110 – підручника, ст. 37 зошита.

Фізична культура Загально - розвивальні вправи ранкової гімнастики.
Вправи для формування правильної постави. Рухлива гра
«Тихо - гучно».
07.04.2022
Я досліджую світ Які ви вдома. Складання пам’ятки «Щоб сяяла кімната».
Ст. 31 зошита.
Розвиток
Розвиваємо логіку. Допоможи художнику: знайди, що на
продуктивного
малюнках не так і виправ. Задачі.
мислення
Музичне
Слухати улюблені пісні та переглядати мультфільми.
мистецтво
Ділитись враженнями про почуте.
Дизайн
і Здоровий зубчик – білий зубчик. Робота з папером.
технології
Створення аплікації – плаката за зразком. Ст. 53, 67– 69
зошита.
Фізична культура Руханки під музичний супровід. Рухлива гра «Хто
більше».
08.04.2022
Я досліджую світ Турбуюся про здоров’я. Корисна та шкідлива їжа. Ст. 32
зошита.
Англійська мова
Ланч – бокс. Перегляньте відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=HZLJhLLX2o0&ab_cha
nnel=LearnEnglish
Математика

Вимірюємо місткості посудин. Літр. Розв’язування задач.
Ст. 111 – підручника, ст. 37 зошита.
Українська мова. Апостроф. Вимова слів з апострофом. Опрацювання
Навчання
тексту Д. Чередниченка «П’ятеро ». Вивчення напам’ять
грамоти
вірша Н. Гуркіна. «Маю десять пальців я». Ст. 72 - 73
букваря.
09.04.2022
Українська мова. Письмо складів та слів з апострофом. Звуковий аналіз
Навчання
слів. Пояснювальний диктант. Ст. 62 зошита.
грамоти
Українська мова. Закріплення звукових значень вивчених букв.
Навчання
Опрацювання тексту «Як ми виграли комп’ютер ». Ст. 74
грамоти
букваря.
Англійська мова Я люблю чай. Перегляньте відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=Ubok_8V1KE4&ab_cha
nnel=AppleTree%F0%9F%8D%8E
Математика
Порівнюємо, додаємо і віднімаємо десятки. Робота з
математичними матеріалами. Ст. 111 – підручника, ст. 37
зошита.
Фізична культура Руханки під музичний супровід. Рухлива гра «Хто
швидше».

