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

станом на 19.03.2020року 
 

Клас 
 

Предмет Тема уроку Опорні знання Теоретичний матеріал Домашне 
завдання 

1 а 
Музичне 
мистецтво 

Герої дитячих 
казок 

Слухати: П.Чайковського 
"Спляча красуня" 
(фрагмент 3 дії), перегляд 
мультфільму "Спляча 
красуня". 

Співати пісеньку О.Качан, 
В.Качан "Веселкові писанки"  

1 а 
Трудове 
навчання 

Смачна грушка. 
Робота з 
пластиліном 

Виготовлення із пластиліну 
фруктів. Ліплення грушки  

1 а 
Образотворче 
мистецтво 

Герої дитячих 
книжок 

Вчитися малювати 
ілюстрації 

Намалювати ілюстрацію до 
улюбленого казкового твору  

1 б 
Я досліджую 
світ Родинне дерево - 

Рекомендовано створити 
родинне дерево  

1 б 
Трудове 
навчання 

Великодні 
писанки. Робота з 
папером 

Вміти вирізати великодні 
писанки за шаблоном 

Рекомендовано створити 
аплікацію з Великодніми 
писанками  

1 б 
Фізична 
культура 

Вправи з великим 
м'ячем удари по 
м'ячу що котиться 
ведення м'яча 

Вміти вести м'яч по прямій 
по дузі між стійками 

Рекомендовано виконати 
вправи з м'ячем  

1б 
Музичне 
мистетство 

Весну 
зустрічаємо.Весня
ні мелодії. 

Інструментальна та 
вокальна музика. 

Й.Штраус "Весняні 
голоси",укр.нар.пісня"Сонеч
ко". Підручник ст.83. 



2 ЯДС 

Виготовлення 
жабки за зразком 
в техніці оригамі 

Навчитися робити жабку за 
допомогою техніки оригамі Практичний зошит за темою - 

2 Читання 

Закріплення 
знань за 
темою"Шевченко
ве слово" 

Познайомитися з поезією 
Шевченка Кобзар - 

2 Фізкультура 

Організовуючі та 
загальнорозвивал
ьні вправи. 
Різновиди ходьби 
та бігу . Вправи 
для профілактики 
плоскостопості.Вп
рави з великим 
м'ячем.Рухливі 
ігри. 

Провести комплекс 
ранкової гімнастики. 
Ходьбу передувати з бігом. Спортивний інвентар. - 

2 
Музичне 
мистецтво 

Ритми та мелодії 
весни.Наша рідна 
Україна,мов 
веснянка 
солов'їна. 

Порівняння образів музики 
з образами поезії. 

П.Чайковський "Пісня 
жайворонка",М.Степаненко"
Перший 
пролісок",Т.Шевченко. Під.ст.82. 

2 
Інформатика (ІІ 
підгрупа) 

Пошук зображень 
в Інтернеті 

Емотикони, інформаційні 
знаки, дозволи на 
використання чужих 
зображень, ключові слова  

Емотікони 
http://bibliomirok
.blogspot.com/20
17/10/blog- 

2 - 
інклюзія 
Сухаць Читання 

Повторюємо тему 
Шевченкове 
слово 

Ознайомитися з 
"Кобзарем" Т. Шевченка "Кобзар" 

2 - інклюзія 
Сухацький Павло 



кий 
Павло 

3 
Українська 
мова ( | група) 

Уживання 
прикметників у 
прямому і 
переносному 
значеннях. 

Формувати уміння 
розрізняти 
прикметники,вжиті в 
прямому і переносному 
значеннях;вчити влучно 
вживати їх в усному і 
писемному 
мовленні;розширювати 
активний словниковий 
запас. 

Матеріал підручника 
впр.369-373, мовний 
матеріал: прислів'я, 
приказки; фотоілюстрації. 

Вправа 373 ( 
завд.2) 

3 

Українська 
мова ( || група 
) 

Уживання 
прикметників у 
прямому і 
переносному 
значеннях. 

Формуввти уміння 
розрізняти прикметники 
,вжиті у прямому і 
переносному значеннях, 
вчити влучно вживати їх в 
усному і писемному 
мовленні, збагачувати 
активний словниковий 
запас. 

Матеріал підручника 
впр.369-373, мовний 
матеріал: прислів'я, 
приказки. 

Вправа 373 ( 
завд.2). 

3 
Трудове 
навчання 

Види та 
властивості 
тканини. 
Аплікація з 
тканини. 
"Поважна киця та 
грайливе кошеня" 

Вчитися правильній 
організації робочого 
місця,прийомам безпечної 
роботи, виготовляти 
аплікацію з тканини. 

Підручник с.72-75, зразки 
виробів. - 



3 
Образотворче 
мистецтво 

Побутові теми у 
творах мистецтва. 

Створення багатофігурної 
композиції "Чудесний хор" 
(пластилин) 

Поглиблення умінь у 
створенні багатошарової 
композиції. 

Створення 
композиції 

3 
Музичне 
мистецтво 

Двочастинна 
форма 
музики.Запрошую
ть танець і марш. 

Виховувати любов до 
народного мистецтва. 

Е.Гріг"Пісня 
Сольвейг",виконання 
веснянок. 

Підручник ст.89-
91. 

3 
Інформатика І 
підгрупа 

Основні команди 
редагування: 
вирізати, 
копіювати, 
вставити, 
видалити. 
Уведення 
символів за 
допомогою 
клавіатури. 

Спеціальні клавіші 
клавіатури,команди 
вирізати,копіювати, 
вставити,видалити різними 
способами 

http://olgababiy.blogspot.co
m/2017/02/2016-
2017.html?m=1 . 

3 
Інформатика ІІ 
підгрупа 

Основні команди 
редагування: 
вирізати, 
копіювати, 
вставити, 
видалити. 
Уведення 
символів за 
допомогою 
клавіатури. 

Спеціальні клавіші 
клавіатури,команди 
вирізати,копіювати, 
вставити,видалити різними 
способами 

http://olgababiy.blogspot.co
m/2017/02/2016-
2017.html?m=1 .. 

3 - 
інклюзія 
Грицак 

Українська 
мова 

Розбір 
прикметника як 
частини мови 

Розширити знання про 
прикметник, 
удосконалювати вміння Підручник впр. 358-372 

Підручник впр. 
373 

http://olgababiy.blogspot.com/2017/02/2016-2017.html?m=1
http://olgababiy.blogspot.com/2017/02/2016-2017.html?m=1
http://olgababiy.blogspot.com/2017/02/2016-2017.html?m=1
http://olgababiy.blogspot.com/2017/02/2016-2017.html?m=1
http://olgababiy.blogspot.com/2017/02/2016-2017.html?m=1
http://olgababiy.blogspot.com/2017/02/2016-2017.html?m=1


Єлизаве
та 

встановлювати зв'язок між 
іменником і 
прикметником. 

4 
Літературне 
читання 

Опрацювання 
творів сучасних 
українських 
письменників. 
Леся Воронина" 
Пригоди голубого 
папуги" 

Вдосконалювати навички 
свідомого читання, вчити 
аналізувати прочитане, 
розвивати мовну 
спостережливість. 

Хрестоматія сучасної 
української дитячої 
літератури. Уривок із повісті. 

С.64-68- 
читати,розповіда
ти уривок ,який 
сподобався. 

4 

Українська 
мова «l 
підгрупа» 

Неозначена 
форма 
дієслова.Робота з 
фразеологізмами. 

Ознайомлення з 
неозначеною формою 
дієслова 

Неозначена форма-це 
початкова форма 
дієслова,незмінна форма 
,закінчуються на -ти, тися,-
ть,-ться; відповідають на 
питання що робити? що 
зробити? 
Копати,грати,носити,цілуват
и, купатися,наближатися. 
Підручник ст 142-
143(опрацювати визначення 
); впр323(усно) 
,325(письмово) 

Вивчити 
визначення 
ст142-143; 
впр.324 

4 Я у світі 

Навчальний 
проект " Я пізнаю 
Україну" 

Підготувати інформацію 
про цікаві місця України Енциклопедії, інтернет 

Розповідь про 
цікаві місця 
України 

4 

Українська 
мова 
«llпідгрупа» 

Неозначена 
форма 
дієслова.Робота з 
фразеологізмами 

Ознайомлення з 
неозначеною формою 
дієслів 

Неозначена форма дієслова-
це початкова форма 
дієслова,незмінна,закінчуєт
ься на -ти, -тися,-ть, -ться; 

Вивчити правила 
ст.142-
143;впр324 



відповідає на питання що 
робити? що зробити? 
Копати,грати,носити,цілуват
и,купатися,наближатися. 
Підручник ст.142-
143(опрацювати 
визначення); 
впр323(усно),325(письм) 

4 
Трудове 
навчання 

Об‘ємні вироби з 
тканини і ґудзиків 

Закінчити виготовлення 
м‘якої іграшки 

Практична робота- 
виготовлення м‘якої 
іграшки( на свій вибір) з 
тканини і ґудзиків — 

4 
Музичне 
мистецтво 

Від веснянки до 
концерту.Сонячна 
Італія та Болгарія. 

Дати уявлення про 
використання жанру й 
інтонацій фольклорних 
пісень. 

Богдана Фільц"Весняне 
рондо",А.Олейнікова"Наша 
вчителька". Підручник ст.106. 

 


