
Дистанційна форма роботи здобувачів ЗЗСО І-ІІ ст.. Nо9 м.Ковеля, станом на 

07.04.2020 

Клас Предмет Тема уроку Опорні 

знання 

Теоретичний 

матеріал 

Домашнє 

завдання 

1 А Навчання 

грамоти 

(читання) 

Читаю і 

розповідаю. 

Вправи для 

розвитку 

навички 

читання . 

Й.Курлат 

"Добрий", 

О.Мітта " У 

гостях і 

вдома" 

Вчитися 

читати, 

переказувати 

прочитане. 

Робити 

висновки 

Прочитати текст і 

дати відповіді на 

запитання . С.78-79 

- 

1 А Фізична 

культура 

Вправи для 

оволодівання 

навичками 

пересувань та 

оволодівання 

м'ячем 

Виконати 

вправи для 

розминки:(різн

овиди ходьби, 

вправи для 

зарядки,нахили 

тулубом ,махи 

ногами,присіда

ння,рівновага 

на одній 

нозі,...)Виконув

ати ,, 

човниковий 

біг,, 2-по 6-9м.2 

підходи 

.Спеціальні 

вправи бігуна: 

біг з високим 

підніманням 

стегна, 

дріботливий 

біг, біг з 

закиданням 

гомілки- по 10 

сек кожну 

вправу. і 

вправи на 

заспокоєння 

дихання. Після 

Вікіпедія.Прочитат

и про зародження 

Олімпійського 

руху. 

Рекоменду

ю:стрибки 

через 

скакалку 3 

підходи по 

12 разів, 

зарядку 6-8 

вправ 

,рівновагу 

на лів. та 

правій нозі 

по 20 сек.  



відпочинку -біг 

в повільному 

темпі 3-5 хв. 

1 А Математика Досліджуємо 

лічильну 

одиницю 

"десяток". 

Лічба 

лесятками. 

Сотня 

Дослідити 

лічильну 

одиницю 

"десяток".Вчит

ися лічити 

десятками.  

Виконати завдання 

у підручнику с.110 

- 

1 А Англійська 

мова 

Їжа. Project Закріплення 

конструкцій, 

лексики  

Підручник с.95 - 

1 Б Навчання 

грамоти 

Вимова звуків 

(дж), (дз). 

Звуковий 

аналіз слів. 

Складання і 

записання 

речень 

Навчитись 

правильно 

вимовляти 

звуки 

Рекомендовано 

скласти і записати 

речення із звуками 

(дж), (дз) 

- 

1 Б Навчання 

грамоти 

Читаю і 

розповідаю. 

Вправи для 

розвитку 

навички 

читання. 

Лічилка. 

Загадки. 

"Татко і 

матуся" 

Навчитися 

виразно читати 

оповідання 

Рекомендовано 

прочитати 

оповідання на с.80-

81 

Вивчити на пам'ять 

лічилку 

- 

1 Б Математика Порівнюємо, 

додаємо і 

віднімаємо 

десятки 

Вміти 

порівнювати 

десятки 

Навчитись 

додавати і 

віднімати  

Рекомендовано 

виконати завдання у 

зошиті с 39 

- 

1 Б Я досліджую 

світ 

Мій рідний 

край 

Знайти цікаві 

факти про свій 

рідний край 

Рекомендовано 

виконати завдання у 

зошиті с 25-27 

- 

2 Читання Робота з 

дитячою 

Лариса 

Ніцой"Страш

не 

страховисько" 

Познайомитися 

з текстом, 

виділити 

головне. 

Хрестоматія ст.129-

134 

- 



2 Українська 

мова (І 

підгрупа) 

Узагальнення 

та 

систематизаці

я знань учнів 

із 

розділу"Дослі

джую 

службові 

слова" 

Повторити 

пройдений 

матеріал. 

Завдання у зошиті 

за темою. 

- 

2 Українська 

мова (ІІ 

підгрупа) 

Узагальнення 

та 

систематизаці

я знань учнів 

із розділу 

"Досліджую 

службові 

слова". 

Повторити 

пройдений 

матеріал. 

Робочий зошит за 

темою. 

- 

2 Англійська 

мова (І 

група) 

Щоденні 

страви 

Інсценування 

діалогу 

Підручник с.80 - 

2 Англійська 

мова (ІI 

група) 

Щоденні 

страви  

Інсценування 

діалогу 

Підручник с.80 - 

2 – 

інклюзія 

Сухацьки

й  

Павло 

Українська 

мова 

Узагальнення 

та 

систематизаці

я знань учнів з 

розділу 

"Досліжжую 

службові 

слова" 

Повторити 

вивчений 

матеріал 

Завдання у зошиті 

за темою 

- 

2 - 

інклюзія 

Сухацьки

й      

 Павло 

Читання Робота з 

дитячою 

книжкою 

Лариса Ніцой 

"Страшне 

страховисько" 

Познайомитися 

з текстом, 

виділити 

головне 

Хрестоматія ст. 

129-134 

- 

2 – 

інклюзія 

 

Сухацьк

ий 

Математика Додаємо і 

віднімаєио 

різними 

способами. 

Закріплення 

знань про 

додавання і 

віднімання 

різнимм 

способами. 

Підручник ст.23 - 



 Павло 

3 Англійська 

мова (I 

група) 

Яка сьогодні 

погода? 

Запитувати та 

відповідати про 

погоду 

Підручник с.108-

109 

Впр.1,с.108 

3 Англійська 

мова (II 

група) 

Яка сьогодні 

погода? 

Запитувати і 

відповідати на 

запитання про 

погоду 

Підручник с. 108-

109 

Впр.1,с.108 

3 Українська 

мова ( | 

група) 

Вправи на 

встановленя 

зв 'язку 

дієслів з 

іменниками у 

реченні 

Формувати 

вміння 

розпізнавати 

дієслово за 

істотними 

ознаками ( 

питанням, 

значенням, 

роллю в 

реченні), 

ставити 

питання від 

іменника до 

дієслова. 

Підручник вправи 

392-394, текст з 

творчим завданням. 

Вправа 394 

( завдання 

3) 

3 Українська 

мова (|| 

група) 

Вправи на 

встановлення 

зв'язку дієслів 

з іменниками 

в реченні 

Формувати 

вміння 

розпізнавати 

дієслово за 

істотними 

ознаками ( 

питанням, 

значенням, 

роллю в 

реченні), 

ставити 

питання від 

іменника до 

дієслова 

Підручник вправи 

392-394, текст із 

творчим завданням 

Вправа 394 

( завдання 

3) 

3 Літературне 

читання 

Найкращий у 

світі 

літун,машиніс

т і моторист- 

Карлсон,що 

живе на даху. 

Астрід 

Ліндгрен "Про 

Вдосконалюват

и навички 

свідомого, 

виразного 

читання, 

стислого 

переказу,вмінн

Текст повісті в 

підручнику, 

біографія 

письменниці 

Переказува

ти першу 

частину до 

слів"Більше 

він нічого 

не встиг 

сказати...." 



Карлсона, що 

живе на даху" 

я давати оцінну 

характеристику 

3 Фізична 

культура 

Організаційні 

вправи. 

Різновиди 

ходьби, бігу. 

Вправи з 

великим 

м'ячем. 

Рухлива гра 

Комплекс 

вправ для 

профілактики 

плоскостопості. 

Відпрацьовува

ння елементів 

футболу: 

ведення м'яча, 

обведення 

стійок,жонглюв

ання м'ячем, 

удари по м'ячу. 

Спортивний 

інвентар 

- 

3 Математика Знаходження 

частини від 

числа. Задачі 

на 

знаходження 

частини від 

числа 

Вчити 

застосовувати 

під час 

обчислень 

правило 

знаходження 

частини від 

числа, 

вдосконалюват

и уміння 

розв'язувати 

задачі на 

знаходження 

частини від 

числа 

Підручник вправи 

1004-

1011,математичний 

диктант 

Впр.1010,10

11 

4 Літературне 

читання 

П.Утевська 

"Гості з 

далеких 

берегів"(прод

овження) 

Науково-

художні 

оповідання 

Підручник с. 135-

140 

Дати 

відповіді на 

запитання 

після тексту 

оповідання 

4 Математика Ділення 

багатоцифров

их чисел на 

розрядні. 

Розв'язування 

рівнянь. 

Задачі з 

буквеними 

даними. 

Прийоми 

письмового 

ділення, 

розв'язування 

рівнянь. 

Підручник N. 902-

910 

N. 909,910 

4 Природознав

ство 

Рослинний і 

тваринний 

Азовське море. Підручник с. 125-

127 

Вивчити у 

підручнику 



світ 

Азовського 

моря. 

Охорона 

Азовського 

моря 

с.125-127, 

відповісти 

на 

запитання 

5.  

4 Фізкультура Організовуюч

і вправи. 

Різновиди 

ходьби та 

бігу. Вправи 

для 

запобігання 

плоскостопост

і. Удари 

м'ячем 

вивченим 

способами на 

точність 

Техніка 

безпеки під час 

виконання 

вправ 

Вивчені способи 

ударів м'ячем на 

точність 

Виконувати 

вправи для 

запобігання 

плоскостоп

ості, 

відпрацюва

ти вивчені 

способи 

ударів 

м'ячем на 

точність 

4 Образотворч

е мистецтво 

Особливості 

архітектури 

рідного 

міста,села 

Творче 

завдання " 

Намалювати 

пам'ятки 

архітектури 

мого міста" 

(гуаш, 

акварель) 

Ознайомитись з 

архітектурними 

пам'ятками свого 

міста 

- 

 


