ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів _1__ класу
з 11.04.2022 по 16.04.2022
Предмет
Я досліджую світ
Українська мова.
Навчання
грамоти
Українська мова.
Навчання
грамоти
Математика

Фізична культура

Завдання
11.04.2022
Турбуюся про здоров’я(продовження). Гігієна.Засоби
гігієни. Дослідження « Як правильно чистити зубки».Ст.
32 – 33 зошита.
Закріплення звукових значень вивчених букв.
Опрацювання віршів М. Хоросницької «Я навчився вже
читати» та В.Зорик «Книжка». Ст. 74 букваря.
Закріплення вмінь писати вивчені букви. Написання
буквосполучень та слів. Вибірковий диктант. Ст. 63
зошита.
Досліджуємо одиницю вимірювання довжини –
дециметр. Вимірювання довжини відрізків. Перетворення
одиниць вимірювання довжини. Ст. 113 – підручника, ст.
39 зошита.
Загальнорозвивальні вправи ранкової гімнастики. Вправи
для формування правильної постави. Рухлива гра
«Мандрівка оплесків».
12.04.2022
Алфавіт . Звуки мовлення.Букви.Алфавітні назви букв.
Опрацювання вірша Б.Заходера «Буква «Я»». Ст. 76 -77
букваря.
Закріплення вмінь писати великі і малі букви
українського алфавіту. Побудова і записування речень.

Українська мова.
Навчання
грамоти
Українська мова.
Навчання
грамоти
Математика
Утворюємо числа другого десятка. Одноцифрові і
двоцифрові числа. Ст. 114 – підручника, ст. 40 зошита.
Образотворче
Композиція. Створення ілюстрації до української казки.
мистецтво
13.04.2022
Українська мова. Опрацювання вірша Б.Заходера «Буква «Я»».
Навчання
Розігрування сценки за змістом вірша. Ст. 78 - 79
грамоти
букваря.
Українська мова. Речення. Списування друкованого та рукописного
Навчання
тексту. Робота з деформованим текстом
грамоти
Англійська мова Ланч. Перегляньте відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=7_ytyw_CIMc&ab_chan
nel=AppleTree%F0%9F%8D%8E

Математика

Записуємо числа другого десятка. Читання і записування
чисел у таблицю розрядів. Ст. 115 – підручника, ст. 40
зошита.

Фізична культура Загально - розвивальні вправи ранкової гімнастики.
Вправи для формування правильної постави. Рухлива гра
«Стрибунці- горобчики».
14.04.2022
Я досліджую світ Як дізнатися, що вже весна. Практична робота
«Створюємо «Книжку весни»». Ст. 34 - 35 зошита.
Розвиток
Геометричні задачі. Ідентифікація фігури з її
продуктивного
схематичним зображенням. Поділ на частини.
мислення
Музичне
Слухати улюблені пісні та переглядати мультфільми.
мистецтво
Ділитись враженнями про почуте.
Дизайн
і Великодні писанки. Робота з папером. Виготовлення
технології
великодньої аплікації за зразком. Ст. 76– 77 зошита.
Фізична культура Руханки під музичний супровід. Рухлива гра «Хто
більше».
15.04.2022
Я досліджую світ Сторінка дослідника. Твій город на підвіконні. Ст. 36 37 зошита.
Англійська мова Ланч. Перегляньте відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=7_ytyw_CIMc&ab_chan
nel=AppleTree%F0%9F%8D%8E
Математика

Записуємо числа другого десятка. Розв’язування задач.
Ст. 116 – підручника.
Українська мова. Закріплення вмінь писати вивчені букви. Списування
Навчання
друкованого тексту. Розвиток зв’язного мовлення.
грамоти
Складання мовної казки.
16.04.2022
Я досліджую світ Турботи тварин на весні. Складання розповідей про
тварин навесні. Ст. 38 - 39 зошита.
Розвиток
Перегляд відео " Україна про мінну безпеку".
продуктивного
мислення
Музичне
Переглядати мультфільми, слухати улюблені пісні.
мистецтво
Ділитись враженнями про почуте.
Дизайн і
Вінні – Пух. Аплікація з паперу. Створення аплікації
технології
«Вінні – Пух».
Фізична культура Руханки під музичний супровід. Вправи для розвитку
гнучкості.Прогулянка на свіжому повітрі.

