ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів _1__ класу
з 18.04.2022 по 23.04.2022
Предмет

Завдання

18.04.2022
Я досліджую світ Турботи тварин навесні. Складання розповідей про
турботи тварин навесні. Ст. 38 - 39 зошита.
Українська мова. Читаю і відгадую загадки. Складання загадки про
Навчання
тванинку. Опрацювання текстів «У лісовій школі», «
грамоти
Солодке слово». Ст. 80 – 81 букваря.
Українська мова. Вчимося відповідати на запитання. Складаємо речення.
Навчання
Складання речення про школу.
грамоти
Математика
Записуємо числа першої сотні. Обчислення ланцюжка
дій. Читання і записування чисел у таблицю розрядів. Ст.
117 – підручника, ст. 41 зошита.
Фізична культура Загально - розвивальні вправи ранкової гімнастики.
Вправи для формування правильної постави. Рухлива гра
«Мандрівка оплесків».
19.04.2022
Українська мова. Читаю і слухаю дитячі пісні. Ст. 82 - 83 букваря.
Навчання
грамоти
Українська мова. Доповнення незавершених речень. Складання розповіді
Навчання
про своє село( місто) за поданим планом.
грамоти
Математика
Порівнюємо числа в межах 100. Порівняння чисел за
числовим променем. Ст. 118 – підручника, ст. 42 зошита.
Образотворче
Послідовність кольорів веселки. Зображення веселки. Ст.
мистецтво
56 - 57 зошита «Чарівний пензлик».
20.04.2022
Українська мова. Читаю лічилки. Ст. 84- 85 букваря.
Навчання
грамоти
Українська мова. Звуки мовлення. Букви. Алфавітні назви
Навчання
букв.Закріплення вмінь писати великі і малі букви
грамоти
українського алфавіту.
Англійська мова
Меню. Перегляньте відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=wO97piFxHog&ab_chan
nel=AppleTree%F0%9F%8D%8E
Математика

Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел другого

десятка. Ст. 119 – підручника, ст. 43 зошита.
Фізична культура Загально - розвивальні вправи ранкової гімнастики.
Вправи для формування правильної постави. Рухлива гра
«Хто швидше».
21.04.2022
Я досліджую світ Свійські тварини навесні. Чим схоже і чим різниться
життя диких та свійських тварин навесні. Ст. 40 - 41
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 Будильник кошенятко. Робота з папером. Виготовлення
технології
будильника за зразком. Ст. 53, 67– 69 зошита.
Фізична культура Руханки під музичний супровід. Рухлива гра «Хто
більше».
22.04.2022
Я досліджую світ Весняні роботи в місті та в селі. Ст. 42 - 43 зошита.
Англійська мова
У кафе. Перегляньте відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=b7HTQrDoZ8&ab_channel=AppleTree%F0%9F%8D%8E
Математика

Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел першої
сотні. Ст. 120 – підручника, ст. 44 зошита.
Українська мова. Читаю українську народну казку «Рукавичка». Робота з
Навчання
дитячою книжкою «Мова нашого народу». Ст. 86 - 87
грамоти
букваря.
23.04.2022
Я досліджую світ Святковий календар весни. Ст. 44 - 45 зошита.
Англійська мова Удома. Перегляньте відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=I9PF6tyyzII&ab_channel
=AppleTree%F0%9F%8D%8E
Математика
Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел першої
сотні. Творча робота над задачею. Ст. 121 – підручника,
ст. 44 зошита.
Українська мова. Голосні звуки. Звуковий аналіз слів. Списування
Навчання
друкованого тексту. Розвиток зв`язного мовлення.
грамоти
Складання рими за поданим початком. Зошит №4 ст.1.

