
 

 

Дистанційна форма здобувачів освіти 1-4 класів ЗЗСО І-ІІ ст. №9 м.Ковеля станом на 16.03.2020року 
 

Клас Предмет Тема уроку Опорні знання Теоретичний матеріал Домашне 
завдання 

 
 
 
 
 
 
 

1 а 

 
 
 
 
 

 
Навчання 
грамоти 

Звуки [дз] , [дз'], 
позначення їх 
буквосполученням 
"дз". Звуковий аналіз 
слів. Читання складів, 
слів. Опрацювання 
текстів. Складання 
речень із поданими 
словосполученнями. 

 
 

 
Навчитися вимовляти дані 
звуки. Читати склади та 
слова. 

 
 
 

 
Рекомендую вчитися 
складати речення із поданих 
словосполучень. Читати 
тексти. 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

 
1 а 

 
 
 
 

 
Навчання 
грамоти 

Закріплення вмінь 
писати вивчені букви, 
слова і речення з 
ними. Коментоване 
письмо. Списування 
речення, поданого 
друкованим 
шрифтом. 

 
 

Вміти писати вивчені букви, 
склади та записувати слова 
з ними. 

 
 

 
Рекомендую навчитися 
писати речення подані 
друкованим шрифтом. 
Коментоване письмо 

 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 а 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фізична культура 

 
 
 
 
 
 
 
 

Волейбол 

вик,вправи для 
постави,нахили тулуба, 
вперед з положення 
сидячи 10 раз 2 

підходи,відтискання від 
підлоги дів 2 підходи по 6 
разів хл 2 підходи -10 раз 

 
 
 
 
 
 
 
 

Гігієна рук 

 
 
 
 
 
 
 

Вміти стрибати 
через скакалку 



 

 

 
 
 

 
1 а 

 
 
 

 
Математика 

Досліджуємо таблиці 
віднімання чисел 
другої п'ятірки. 
Обчислення виразів. 
Порівняння виразу і 
числа. 

Навчитись досліджувати 
таблиці віднімання чисел 
другої п'ятірки. 
Обчислювати вирази 

 
 

 
Рекомендую опрацювати с.33 
у зошиті 

 
 
 

 
- 

 

1 a 

 

Англійська мова 

 

Food (Їжа) 

Розпізнавати і називати 
фрукти 

Підручник с.88,89, впр.1-3 
Зошит с.67, впр.1,2 

 

- 

 
 

 
1 б 

 
 

Навчання 
грамоти 

Закріплення вмінь 
писати вивчені букви, 
слова, речення з 
ними. Коментоване 
письмо. 

 

Вміти списувати речення з 
друкованого тексту 

 
 

Рекомендовано у зошиті 
списати гірку 

 
 

 
- 

 
 

 
1 б 

 
 

Навчання 
грамоти 

Звук (дж) позначення 
його 
буквосполученням 
дж. Звуковий аналіз 
слів.Скоромовка. 

 

Опрацювання вірша 
"Бджілка" 

 
 

Рекомендовано прочитати 
с.66-67 

 
 

 
- 

 
 

1 б 

 
 

Я досліджую світ 

Дослідження 
властивостей 
штучних матеріалів 

Дослідити властивості 
штучних матеріалів 

 

Рекомендовано прочитати с. 
61-63 

 
 

- 

 
 

 
1 б 

 
 

 
Математика 

Порівнюємо число і 
математичний вираз. 
Складання і 
розв'язування задач 
за коротким записом 

 

Вміти записувати короткий 
запис до задачі 

 

Рекомендовано записати 
короткий запис до задачі у 
зошиті с.34 

 
 

 
- 

 

2 - 
інклюзія 
Сухацький 
Павло 

 
 

 
Читання 

Образи української 
природи в поезії 
Тараса Шевченка, 
вірші "Світає...", 
"Встала й весна..." 

Біографія Тараса Шевченка, 
вірші "Світає...", "Встала й 
весна..." 

 
 

 
Підручник ст. 104, 105, 107 

 
 

 
- 



 

 
 
 

2 клас - 
інклюзія 
Сухацький 
Павло 

 
 
 
 

 
Математика 

 
 
 

 
Розв'язування задачі 
на знаходження суми. 

Навчитися розв'язувати 
задачі на знаходження 
суми, виконувати 

додавання та віднімання 
частинами. 

 
 
 

 
Підручник ст. 89, роб. зошит 
ст.17, впр.59-60 

 
 
 
 

 
- 

 

2 клас - 
інклюзія 
Сухацький 
Павло 

 
 

 
Українська мова 

Поєдную числівники з 
іменниками. 
Складання розповіді 
про клас за поданими 
запитаннями. 

Закріпити знання про 
числівник, написання 
числівників. 

 
 

Підручник ст. 103-104, 
письмові вправи 2, 5, 7. 

 
 

 
- 

 
 

3 - 
інклюзія 
Грицак 
Єлизавета 

 
 
 
 

 
Українська мова 

 
 
 

 
Розбір прикметника як 
частина мови. 

Удосконалювати вміння 
встановлювати зв'язок між 
іменником і 

прикметником, визначати 
рід і число прикметників. 

 
 
 

 
Підручник ст. 365-368, 
таблиця. 

 
 
 

 
Підручник ст. 
367 (завд.4) 

 
 

 
3 - 
інклюзія 
Грицак 
Єлизавета 

 
 
 
 
 

 
Математика 

Вивчені випадки 
ділення на 
двоцифрове число. 
Побудова 
прямокутників за 
допомогою 
креслярськтх 
інструментів. 

Повторити вивчені випадки 
ділення на двоцифрове 

число, вчитися будувати 
прямокутник за допомогою 
креслярськтх інструментів. 

 
 
 
 
 

 
Підручник ст. 137 -138 

 
 
 

 
Підручник впр. 
915 (3 стовп.), 
921, 922 

 

3 - 
інклюзія 
Грицак 
Єлизавета 

 
 

 
Читання 

Вчитайся, вслухайся у 
Шевченкове слово. 
Тарас Шевченко "І 
досі сниться: під 
горою..." 

Вдосконалювати навички 
виразного читання, 
розвивати пам'ять, 

 
 

 
Підручник ст. 135 

 
 

Виразно читати 
вірш ст. 136 



 

 
   правильне сприйняття 

поетичних творів. 

  

2 Фізкультура Організовуючі та 
загальнорозвивальні 
вправи. Різновиди 
ходьби та бігу. Вправи 
з великим м'ячем. 

Навчитися працювати з 
великим м'ячем. 

- - 

2 Математика Розв'язуємо задачі на 
знаходження суми. 

Навчитися розв'язувати 
задачі на знаходження 
суми, виконувати 
додавання та віднімання 
частинами. 

Підручник ст. 89, робочий 
зошит ст. 17 впр. 59-60 

- 

2 Українська мова 
(I підгрупа) 

Поєдную числівники з 
іменниками. 
Складання розповіді 
про клас за поданими 
запитаннями. 

Закріпити знання про 
числівник, написання 
числівників. 

Підручник ст. 103-104, 
письмові вправи 2, 5, 7 

- 

2 Українська мова 
(II підгрупа) 

Поєдную числівники з 
іменниками. 
Складання розповіді 
про клас за поданими 
запитаннями. 

Закріпити знання про 
числівник, написання 
числівників. 

Підручник ст. 103-104, 
письмові вправи 2, 5, 7. 

- 

2 Читання Образи української 
природи в поезії 
Тараса Григоровича 
Шевченка. Вірші 
Тараса Шевченка 
"Світає..", "Встала й 
весна..." 

Біографія Тараса Шевченка, 
вірш "Світає..." або "Встала 
й весна..." напам'ять. 

Підручник ст.104, 105, 107 - 



 

 
2 Англійська мова 

(I група) 
Дозвілля (прогулянка) 
Revision 

Називати місця у місті. 
Ставити та відповідати на 
запитання щодо свого 
міста. 

Підручник с. 74,75 
Зошит с.48 

- 

2 Англійська мова 
( ІІ група) 

Дозвілля ( 
прогулянка) 
Revision 

Називати місця у місті. 
Ставити та відповідати на 
запитання щодо свого 
міста. 

Підручник с. 74,75 
Зошит с.48 

- 

3 Математика Вивчені випадки 
ділення на 
двоцифрове число. 
Складені задачі на 2- 
4 дії,які є комбінацією 
вивченихвидів 
простих задач. 

Засвоїти вивчені випадки 
ділення на двоцифрове 
число, вміння розв'язувати 
складені задачі. 

Підручник впр.914- 
922,таблиця. 

Впр.915 
(3стовп.),921,922 

3 Математика Вивчені випадки 
ділення на 
двоцифрове число. 
Складені задачі на 2- 
4 дії,які є комбінацією 
вивченихвидів 
простих задач. 

Засвоїти вивчені випадки 
ділення на двоцифрове 
число, вміння розв'язувати 
складені задачі. 

Підручник впр.914- 
922,таблиця. 

Впр.915 
(3стовп.),921,922 

3 Українська мова Розбір прикметника як 
частини мови. 

Удосконалювати вміння 
встановлювати зв'язок між 
іменником і 

прикметником,визначати 
рід і число 

Підручник:впр. 365- 
368,таблиця. 

Впр.367 (завд.4) 



 

 
   прикметників,засвоїти 

алгоритм розбору 

прикметника як частини 
мови. 

  

3 Літературне 
читання 

Тарас Шевченко"І досі 
сниться:під горою..." 

Удосконалювати навички 
виразного 
читання,сприймання 
поетичних творів. 

Підручник:с.136-137,відповіді 
на запитання. 

Вірш напам'ять 

3 Українська мова Розбір прикметника як 
частини мови. 

Удосконалювати вміння 
встановлювати зв'язок між 
іменником і 

прикметником,визначати 
рід і число прикметників. 

Підручник:впр.365- 
368,таблиця. 

Вправа 367 
(завд.4) 

3 Фізична культура Організаційні вправи. 
Різновиди ходьби та 
бігу. Вправи з 
великим м'ячем. 
Рухлива гра. 

Вчитися передавати м'яч 
двома руками від грудей 
на місці у ціль,ловити м'яч 
після відскоку від 
підлоги,передача і ловіння 
м'яча в парах) 

Баскетбольні м'ячі - 

3 Англійська мова ( 
І група ) 

Чим ми вчора 
займалися? 

Утворення спеціальних 
запитань в Past Simple, 
вживання неправильних 
дієслів 

Підручник с. 103 вар.4,5 с. 103 впр.6 



 

 
3 Англійська мова ( 

ІІ група) 
Чим ми вчора 
займалися? 

Утворення спеціальних 
запитань у Past Simple, 
вживання неправильних 
дієслів 

с.103 впр. 4,5 с.103 впр.6 

4 Природознавство Чорне море Опрацювати матеріал 
підручника про Чорне 
море, виписати основі 
відомості про Чорне море. 

Підручник ст. 119-124 Ст. 119-124, 
практичний 
зошит за темою. 

4 Образотворче 
мистецтво 

Види образотворчого 
мистецтва 

Виконати роботу на тему: 
"Український рушничок" 

Ознайомитись з технікою 
виконання 

Виконати роботу 

4 Математика Письмове множення 
багато цифрових 
чисел на 
розрядні.Задачі на 
пропорційне ділення. 

Розрядні числа, неповні 
добутки,круглі 
числа,табличне множення 

Підручник ст.135- 
136впр.831,832(усно),впр836- 
письм.,833,834(з поясненням) 

Впр837,838 

4 Літературне 
читання 

Кумедний випадок із 
рибальського життя. 
Г. Тютюнник"Біла 
хмара". Розігрування 
сценки за твором. 

Визначення п'єси,дійових 
осіб. 

Розігрування сценки за 
твором. 

Читання в 
особах 

 


