
Дистанційна форма роботи здобувачів 1-4 класів ЗЗСО І-ІІ ст.. №9 м.Ковеля, станом на 12,03,2020 року 

Клас Предмет  Тема уроку Опорні знання Теоретичний матеріал Домашнє завдання 

1а Музичне 
мистецтво 

Мистецтво і спорт Рекомендовано прослухати В. 
Сильвестров "Марш" 

- - 

Трудове 
навчання 

Кучерявий баранець Рекомендовано виготовити баранця з 
паперу за шаблоном 

- - 

Образотворче 
мистецтво 

Мистецтво і спорт Створити медалі переможцям 
спортивного змагання 

- - 

ФІзична 
культура 

Культура рухів Виконувати вправи для профілактики 
плоскостопості 

Рухома гра дитинства 
батьків 

Виконати комплекс вправ 
ранкової гімнастики 

1б Музичне 
мистецтво 

Весняний хоровод. Пісня-
танець, пісня-хоровод 

Розучування веснянки "Ой минула вже 
зима" 

Підручник с.79-80 Слухання українських 
народних веснянок 

Я Д С Які матеріали людина 
використовує в 
повсякденному житті 

- Рекомендую дізнатися як 
людина використовуює 
штучні матеріали у своєму 
будинку 

- 

Трудове 
навчання 

Кучерявий баранець - Рекомендую виготовити 
баранця з пареру за 
шаблоном 

- 

Фізична 
культура 

Вправи з великим м'ячем 
кидки м'яча знизу з 
положення сидячи та 
стоячи 

Навчитись кидати м'яч знизу догори - - 

2 Музичне 
мистецтво 

Квіткові фантазії Вивчити слова пісні "Віночок", придумати 
танцювальні рухи до пісні 

Підручник с. 86-87 Знайти казки про квіти 

Літературне 
читання 

Чиє рішення краще? М. 
Манеру "Збори іграшок" 

Прогнозування змісту, розвиток зв'язного 
мовлення, збагачення словникового 
запасу. 

Підручник ст. 102 - 

Трудове 
навчання 

Хочу! Можу! Потрібно! Створення аплікації диво-птаха за 
зразком у робочому зошиті. 

Робочий зошит ст. 60-61 - 

Фізкультура Організовуючі та 
загальнорозвивальні 
вправи. Різновиди ходьби 
та бігу. Вправи для 
профілактики 
пласкостопости. Вправи з 
великим м'ячем. Рухлива 
гра. 

Робота з м'ячем, виконання фізичних 
вправ з елементами ходьби та бігу. 

- - 

Літературне 
читання  - 
інклюзія 
Сухацький 

Чиє рішення краще? М. 
Манеру "Збори іграшок" 

Навчитися прогнозувати зміст. Розвинути 
зв'язне мовлення учня. Збагатити 
словниковий запас. 

Підручник ст. 102 - 



Павло 

2 Інформатика 
(І) 

Правила безпечної роботи 
в Інтернеті. Приватна та 
публічна інформація. 

Авторське право. Знак Копірайта Перейдіть за 
посиланнямhttps://vseosvita.u
a/library/prezentacia-dla-ucniv-
2-klasu-na-temu-bezpeka-v-
interneti-107122.html 

Переглянути мультфільм 
https://www.youtube.com/w
atch?v=NOKZHMiJJ98 

3 Образотворче 
мистецтво 

Відтворення характерних 
особливостей силуету 
тварин у русі 

Композиція "Снігурі" Розвиток навичок малювання 
тварин (птахів,звірів, комах). 

Виконати дану роботу, 
матеріал (акварель). 

Музичне 
мистецтво 

Одночастинна форма 
музики. 

Ф.Шопен ,"Мазурка","Пісня 
пастушка"фр.н.пісня 
'. 

Підручник с. 86-88 Знайти і послухати гру на 
сопілці 
https://m.youtube.com/watc
h?v=-fq0DuNqa1s 

Українська 
мова - інклюзія 
Грицак 
Єлизавета 

Змінювання прикметників 
за родами. Родові 
закінчення прикметників. 

Навчитися змінювати прикметники за 
родами та визначати родові закінчення 
прикметників. 

Підручник впр. 356-359 Підручник впр. 359 
(завд.4) 

Українська 
мова 

Змінювання прикметників 
за родами. Родові 
закінчення прикметників. 

Навчитися змінювати прикметники за 
родами, навчитися визначати родові 
закінчення прикметників. 

Підручник: впр. 356-359. 
Таблиця. 

Підручник: впр. 359 (завд. 
4) 

Трудове 
навчання 

Робота з текстильними 
волокнами та нитками. 
Іграшки з помнонів. 

Опанування прийомів роботи з різними 
волокнами та нитками. Навчитися 
виготовляти іграшку з помнонів. 

Шаблони, підручник ст. 70-71 - 

Інформатика  
( І ) 

Текстові редактори Вміти виділяти частини тексту,змінювати 
та вдосконалювати текст 

Переглянути та опрацювати 
презентацію 
https://naurok.com.ua/prezenta
ciya-do-uroku-informatiki-dlya-
3-klasu-24-urok-tekstovi-
redaktori-uvedennya-simvoliv-
za-dopomogoyu-klaviaturi-
peremischennya-v-
tekstovomu-dokumenti-
vidilennya-chastin-tekstu-
21976.html 

Тренуватись набирати 
текст на клавіатурі 

Інформатика 
(ІІ) 

Текстові редактори Вміти виділяти частини тексту,змінювати 
та вдосконалювати текст 

Переглянути та опрацювати 
презентацію 
https://naurok.com.ua/prezenta
ciya-do-uroku-informatiki-dlya-
3-klasu-24-urok-tekstovi-
redaktori-uvedennya-simvoliv-
za-dopomogoyu-klaviaturi-
peremischennya-v-
tekstovomu-dokumenti-

Тренуватись набирати 
текст на клавіатурі 



vidilennya-chastin-tekstu-
21976.html 

 Українська 
мова  (2 
підгрупа) 

Змінювання прикметників 
за родами у сполученні з 
іменниками. Родові 
закінчення прикметників. 

Навчитися змінювати прикметники за 
родами, визначати родові закінчення 
прикметників. 

Підручник впр. 356-359 Підручник впр. 359 (завд. 
4) 

4 Українська 
мова (2 група) 

Дієслова -синоніми, 
дієслова-
Антоніни,багатозначні 
дієслова 

Антоніни,синоніми,багатозначність Синоніми-це слова близькі за 
значенням,Антоніми-слова 
протилежні за 
значенням,багатозначні- 
слово може мати декілька 
значень. 

Повторити правила 

Трудове 
навчання 

Об'ємні вироби з тканини і 
гудзиків. 

Виготовлення м'якої іграшки із гудзиків Таблиці, шаблони. - 

Музичне 
мистецтво 

Сонячні Італія та Болгарія Баркарола. М. Лисенко "Баркарола". 
Пісня "Наша вчителька" 

Підручник с. 104-106 Вивчити слова пісні 
"Наша вчителька" 

Літературне 
читання 

Григір Тютюнник. Біла мара Текст- розповідь Складання плану Переказувати текст 

Українська 
мова 

Дієслово Категорії дієслова,початкова форма,яким 
членом речення буває 

Ст.134-135.Що таке 
дієслово? На які питання 
відповідає?Яким є членом 
речення? 

Вправа304,305, правило 

Я у світі Культурна спадщина 
народу. 

Ознайомитися з поняттями рід, родина, 
традиції. 

Підручник ст. 123-126 - 

 


