ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів _1__ класу
з 14.02.2022 по 18.02.2022

14.02.2022
Я досліджую Я та інші. Найближчі для тебе люди. Наші рідні під час
світ
подорожі у часі. Ст.12 підручника, ст. 10 зошита.
Українська
Закріплення букви я, Я. Опрацювання віршів Л. Цілик
мова.
«Сонечко» та Г. Манів «Сонечкова донечка». Ст.38 – 39
Навчання
букваря.
грамоти
Українська
Письмо малої букви я. Написання буквосполучень, слів.
мова.
Звуковий аналіз слів. Ст. 29 – 30 зошита.
Навчання
грамоти
Математика
Відкриваємо спосіб додавання і віднімання числа 5.
Складання рівностей за схемами. Розв’язування задач. Ст.87
підручника, ст. 19 зошита.
Фізична
Загально - розвивальні вправи ранкової гімнастики. Веселі
культура
руханки. Ігри на свіжому повітрі.
15.02.2022
Українська
Букви ю, Ю. Позначення буквами ю, Ю звуків [йу] і м’якості
мова.
попереднього приголосного та звука [у]. Ст.40 – 41 букваря.
Навчання
грамоти
Українська
Письмо великої букви Я, слів і речень з нею. Доповнення і
мова.
записування речень. Складання і записування слів. Ст.31
Навчання
зошита.
грамоти
Математика
Додаємо і віднімаємо число 5. Обчислення виразів зручним
способом. Доповнення умови задачі запитанням. Ст.88
підручника, ст. 20 зошита.
Образотворче Улюблені мультфільми. Зображення головних героїв з
мистецтво
мультфільму.
16.02.2022
Українська
Закріплення знань про букву ю, Ю. Загадки. Ст. 42 - 43
мова.
букваря.
Навчання
грамоти
Українська
Письмо малої букви ю, слів з нею. Написання речень.
мова.
Словниковий диктант. Ст. 34 – 35 зошита.
Навчання
грамоти
Англійська
Проєктна робота " I like animals" ( намалювати свою
мова
улюблену тварину, розказати про неї).

Математика

Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 5.
Обчислення виразів. Ст.89 підручника, ст. 20 зошита.
Фізична
Вправи для формування правильної постави. Рухливі ігри на
культура
свіжому повітрі.
17.02.2022
Я досліджую Я і моя родина. Практична робота «Моє родовідне дерево».
світ
Ст.13 підручника, ст. 11 зошита.
Розвиток
Повторення теми «Розвиток наочно- схематичного
продуктивного мислення. Читання "маршруту" за стрілками».
мислення
Музичне
Ноти І октави. Слухання музики «Лисичка, Котик і Півник».
мистецтво
Розучування пісні «Зайчик і лисичка».
Дизайн
і Веселий равлик. Виготовлення листівки – валентинки за
технології
зразком.
Фізична
Руханки під музичний супровід .
культура
18.02.2022
Я досліджую Почуття людини, емоції. Складання пам’ятки «Як навчитися
світ
стримувати емоції». Ст.14 -15 підручника, ст. 12 зошита.
Англійська
З Днем народження. Пісня "Happy birthday". Літери Uu, Vv.
мова
Українська
Письмо великої букви Ю, слів, речень з нею. Письмо під
мова.
диктовку. Розвиток зв’язного мовлення. Розмова по
Навчання
телефону. Ст. 36 – 37 зошита.
грамоти
Математика
Вчимося виконувати арифметичні дії з величинами. Ст.90
підручника, ст. 21 зошита.

