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

18.03.2020року 

Клас Предмет Тема уроку Опорні знання Теоретичний матеріал Домашнє 

завдання 

1 а Англійська 

мова  

Їжа Розпізнавати і називати 

їжу, виражати уподобання 

С.90-91,впр.1-3 - 

1 а ЯДС Мій рід. Родинне 

дерево. 

Дізнатися, що таке родина, 

рід. 

Розглянути завдання у 

підручнику с.68. 

Раджу створити дерево свого 

роду. 

( можна скористатися зразком у 

зошиті , с.20)  

- 

1 а Навчання 

грамоти 

Апостроф. Роль 

апострофа в 

українській мові. 

Вимова і написання 

слів з апострофом. 

Опрацювання вірша, 

тексту. 

Навчитися читати слова з 

апострофом. З'ясувати роль 

апострофа в українській 

мові.  

Рекомендую читати слова, вірш і 

текст подані у підручнику на 

с.68-69 

- 

1 а Навчання 

грамоти 

Письмо 

буквосполучень дж, 

ДЖ, слів із ними. 

Побудова і 

записування речень. 

Списування речення 

поданого друкованим 

шрифтом 

Навчитися каліграфічно 

писати буквосполучення 

дж, та ДЖ. Списувати 

речення поданого 

друкованим шрифтом. 

Рекомендую старанно і 

каліграфічно написати завдання 

у зошиті на с.59-60 

- 

1 а Математика Порівнюємо 

математичні вирази. 

Творча робота над 

задачею 

Навчитися виконувати 

порівняння за схемами. 

Працювати над задачею. 

Підручник с.104 

Рекомендую виконати завдання 

у зошиті , с.34 

- 



1 б Навчання 

грамоти 

Письмо 

буквосполучень  Дж. 

Словниковий диктант 

Вміти писати 

буквосполучення Дж 

Рекомендовано написати в 

зошиті буквосполучення Дж 

с.59-60 

- 

1 б Навчання 

грамоти 

Читаю і розповідаю. 

Алфавіт. 

Опрацювання вірша 

Рекомендовано прочитати 

с.70-71 

- - 

1 б Математика Вимірюємо маси 

предметів. Кілограм 

Вміти вимірювати маси 

предметів. Знати що таке 

"кілограм" 

Рекомендовано виконати 

завдання в зошиті с.36 

- 

1 б Я досліджую 

світ 

Винаходи людства Вміти розрізняти, що таке 

рукотворні, природні 

об'єкти 

Рекомендовано виконати у 

зошиті завдання с.15-18 

- 

2 Образотворче 

мистецтво 

Весняні штріхи Створити композиції з 

пластиліну "Підсніжники" 

Підручник Стор.81-82 Рекомендовано 

створити 

композицію на 

весняну 

тематику 

2 ЯДС Проект "Травневий 

хрущ : користь чи 

шкода?" 

Користуючись доступними 

ресурсами знайти 

інформацію про хруща 

Енциклопедії, інтернет - 

2 Математика Додаємо і віднімаємо 

двоцифрові числа 

порозрядно 

Навчитися додавати та 

віднімати числа ділячи 

числа порозрядно 

Підручник ст.93 , номер 7 - 

2 Читання Робота з дитячою 

книжкою 

Прочитати будь яку 

українську народну казку 

Домашня бібліотека - 

2 Фізкультура Організовуючі та 

загальнорозвивальні 

вправи. Різновиди 

ходьби та бігу. 

Вправи з великим 

м'ячем. Рухливі ігри. 

Навчитися працювати з 

великим м'ячем. Розвивати 

фізичні навички 

Спортивний інвентар - 



2 

інклюзія 

Сухацьк

ий 

Павло   

Математика  Досліджуємо 

прямокутник 

Повторити властивості 

прямокутника, 

знаходження периметру. 

Підручник ст. 93, впр.7 , 

робочий зошит ст. 20 

- 

3 Літературне 

читання 

Головна думка. 

Василь 

Сухомлинський 

"Сонце заходить" 

Поглибити знання учнів 

про творчість Т.Г. 

Шевченка, працювати над 

навичками свідомого 

виразного читання, 

аналізувати прочитані 

твори. 

Текст підручника с.138-139. Підготувати міні 

-проект "На 

шляху до Тараса 

Шевченка" 

3 Природознавс

тво 

Заповідні території 

рідного краю. 

Державні 

заповідники. 

Ботанічні сади. 

Ознайомити із заповідними 

об'єктами України, метою 

їх створення, із заходами 

щодо відтворення і 

збереження природи. 

Матеріал підручника с.135-

136,робочі зошити. 

Міні-проект 

"Облаштовуємо 

нашу планету" 

3 Фізична 

культура 

Організаційні вправи. 

Різновиди ходьби і 

бігу. Вправи з 

великим м'ячем. 

Рухлива гра. 

Працювати над технікою 

ведення м'яча. Вчитися 

передавати м'яч двома 

руками від грудей на місці 

у ціль, ловити його після 

відскоку від підлоги. 

Баскетбольні м'ячі. - 

3 Математика Вивчені випадки 

множення і ділення. 

Знаходження значень 

виразів,що містять 

кілька арифметичних 

дій одного чи різних 

ступенів без дужок і з 

Засвоїти вміння знаходити 

значення числових 

виразів,що містять кілька 

арифметичних дій одного 

чи різних ступенів без 

дужок і з дужками. 

Вдосконалювати вміння 

розв'язувати задачі на 

Підручник впр.943-951,таблиця. 950,951 



дужками. Складені 

задачі на 2-3 дії. 

пропорційну залежність 

величин. 

3 Основи 

здоров'я 

Безпека в населеному 

пункті. Правила 

поведінки дітей на 

дворі. 

Засвоїти правила безпечної 

поведінки на дворі. 

Змоделювати ситуації з 

правилами дорожнього 

руху. 

Матеріал підручника, практичні 

ситуації 

 

      

3 - 

інклюзія 

Грицак 

Єлизаве

та 

Математика Вивчені випадки 

множення і ділення. 

Знаходження значень 

числових виразів, що 

містять 

арифметичних дій чи 

різних ступенів без 

дужок і з дужками. 

Перевірити навички 

позатабличного множення 

двоцифрових і 

трицифрових виразів, 

знаходження значень 

числових виразів. 

Підручник ст. 140-141 Підручник впр. 

950, 951 

3 - 

інклюзія 

Грицак 

Єлизаве

та 

Літературне 

читання 

Головна думка. 

Василь 

Сухомлинський 

"Сонце заходить" 

Поглибити знання учнів 

про творчість В. 

Сухомлинського, 

розвинути техніку читання. 

Підручник ст. 138 - 139 Читати виразно 

вірш "Сонце 

заходить" В. 

Сухомлинського 

4 Математика Складання і 

розв‘язування задач 

на пропорційне 

ділення. 

Розв‘язування 

рівнянь і нерівностей. 

Закріплювати вміння 

розв‘язувати задачі даного 

типу. 

Підручник ст.137-138. 

Впр.849,851(усно) Впр.850(з 

поясненням) 

Впр.856; 857 

4 Англійська 

мова (Iгрупа) 

Узагальнення знань 

учнів з теми «My 

city- my home» 

Вживання спеціальних 

запитань, неправильних 

дієслів 

с.152-155 впр.1-5 с.155,впр.5 



4 Англійська 

мова (ІI група) 

Узагальнення знань 

учнів з теми «My 

city- my town» 

Вживання спеціальних 

запитань, неправильних 

дієслів 

с.152-155,впр.1-5 с.155, впр.5 

4 Природознавс

тво 

Азовське море Розташування Азовського 

моря, мешканці, 

рослинний та тваринний 

світ 

Підручник ст.124-127 ст.124-127, 

робочий зошит 

за темою 

4 Літературне 

читання 

Опрацювання творів 

письменників за 

оновленою 

програмою. Леся 

Воронина"Пригоди 

голубого папуги"  

Розширювати знання про 

творчість сучасних 

українських письменників. 

Працювати над навичками 

свідомого читання, 

вмінням аналізувати 

прочитане. 

Хрестоматія сучасної 

української дитячої літератури 

с.61-64. 

Читати, 

розповідати. 

4 Інформатика 

ІІ підгрупа 

Комп'ютерна 

презентація 

Презентація, дизайн 

презентації, шаблони 

слайду, об'єкти презентації 

https://sites.google.com/site/lesson

snvk/komp-uterna-prezentacia-ta-

ieie-ob-ekti 

Почати 

створювати 

презентацію на 

вільну тему( 5-6 

слайдів) 

 

https://sites.google.com/site/lessonsnvk/komp-uterna-prezentacia-ta-ieie-ob-ekti
https://sites.google.com/site/lessonsnvk/komp-uterna-prezentacia-ta-ieie-ob-ekti
https://sites.google.com/site/lessonsnvk/komp-uterna-prezentacia-ta-ieie-ob-ekti

