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

08.04.2020 

Клас Предмет Тема уроку Опорні знання 
Теоретичний 

матеріал 

Домашнє 

завдання 

1 А Англійська 

мова 

Їжа. Story Повторення 

конструкцій, лексики 

с.96-97 - 

1 А Навчання 

грамоти ( 

письмо) 

Апостроф. 

Побудова 

речень за 

поданим 

початком і 

малюнками. 

Виправлятися у 

правильному 

вимовлянні та 

написанні слів з 

апострофом. 

Писати слова з 

апострофом. 

Побудувати 

речення за 

початком та 

малюнками 

- 

1 А Математика Одержуємо 

круглі числа. 

Додаємо і 

віднімаємо 

круглі числа. 

Порівняння 

чисел 

Формування уявлень 

про круглі числа. 

Долавання і 

віднімання круглих 

чисел 

Виконати 

завдання 3-6 у 

підручнику с. 

112 

- 

1 А Я 

досліджую 

світ 

Рослини рідного 

краю. 

Сформувати 

уявлення про 

різноманітність 

рослинного світу. 

Вчитися 

розпізнавати 

рослини 

Опрацювати 

с.78-82 у 

підручнику. 

Зошит с. 30 

- 

1 Б Навчання 

грамоти 

Апостроф. 

Правило 

вживання 

апострофа. 

Навчальний 

диктант. 

Навчитись 

правильно читати 

слова і речення з 

апострофом 

Рекомендовано 

побудувати 

речення з 

апострофом 

- 

1 Б Навчання 

грамоти 

Читаю і 

розповідаю. 

Вправи для 

розвитку 

Навчитись виразно 

читати 

Рекомендовано 

прочитати с. 

84-85 

- 



навички 

читання. 

1 Б Математика Досліджуємо 

одиницю 

вимірювання 

довжини 

дециметр. 

Вимірювання 

довжини 

відрізків. 

Перетворення 

одиниць 

вимірювання 

довжини 

Навчитись 

вимірювати відрізки.  

Вміти 

перетворювати 

одиниці 

вимірювання 

довжини 

Рекомендовано 

виконати 

завдання у 

зошиті с. 42 

- 

1 Б Я 

досліджую 

світ 

Природа рідного 

краю. Водойми 

Дізнатися цікаві 

факти про природу 

рідного краю 

Рекомендовано 

виконати 

завдання у 

зошиті с. 28-29 

- 

2 Читання Про що може 

йти мова в 

казці? 

В.Сухомлинськи

й "Хлопчик і 

Дзвіночок 

Конвалії". 

Читання в 

особах. 

Читання тексту, 

відповіді на 

запитання. Читання в 

особах. 

Підручник 

ст.117 

- 

2 ЯДС Як птахи 

зустрічають 

весну. 

Пригадати ,які птахи 

називаються 

перелітними. Як 

вони весною 

повертаються 

додому. 

Підручник 

ст.75-76, 

робочий зошит 

ст.41-42 

- 

2 Математика Перевіряємо 

додавання і 

віднімання. 

Вик. арифметичні дії 

та перевірити їх 

протилежними 

діями. 

Підручник 

ст.101 номер 

3,4 

- 



2 Образотвор

че 

мистецтво 

Космічні погоди Створення мозаїки 

"Зоряна мандрівка" 

Підручник 

Стор. 86- 88 

- 

2 Фізкультура Організовуючі 

та 

загальнорозвива

льні 

вправи.Вправи 

для 

релаксації.Вправ

и для розвитку 

витривалості.Ст

рибки із 

скакалкою.Біг 

до 500 

метрів.Рухливі 

ігри. 

Виконати вправи , 

дотримуючись 

правил техніки 

безпеки. 

Спортивний 

інвентар та 

спортивна 

форма. 

- 

2 - 
інклюзія 

Сухацьк

ий 

Павло 

Літературне 

читання 

Про що може 

йтися у казці? В. 

Сухомлинський 

"Хлопчик і 

Дзвіночок 

Конвалії". 

Читання в 

особах. 

Читання тексту в 

особах, розповідати 

ї, про що йдеться. 

Підручник ст. 

117 

- 

2 - 
інклюзія 

Сухацьк

ий 

Павло 

Математика Перевіряємо 

додавання і 

віднімання. 

Виконувати 

арифметичні дії та 

перевіряти їх 

протилежними 

діями. 

Підручник ст. 

101, номер 3, 4 

- 

3 Літературне 

читання 

Астрід Ліндгрен 

"Про Карлсона, 

що живе на 

даху" 

Продовжити роботу 

над казкою, 

вдосконалювати 

навички читання, 

вміння стисло 

переказувати, ділити 

текст на частини 

Підручник, 

тестові 

завдання 

Підготувати 

переказ 

казки 

3 Я у світі Правила життя в 

суспільстві. 

Ознайомити із 

правилами життя в 

Матеріал 

підручника, 

- 



Україна -

європейська 

держава 

суспільстві, 

поглибити знання 

про Україну як 

європейську державу 

робочий зошит, 

відеосюжет 

3 Математика Знаходження 

числа за його 

частиною. 

Задачі на 

знаходження 

числа за його 

частиною 

Вдосконалювати 

вміння знаходити 

число за його 

частиною, 

розв'язувати задачі 

на знаходження 

числа за його 

частиною 

Підручник 

вправи 1012-

1021 

Вправи 

1020,1021 

3 Фізична 

культура 

Організаційні 

вправи. 

Різновиди 

ходьби і бігу. 

Вправи з 

великим м'ячем 

Вдосконалювати 

техніку ведення 

м'яча, обведення 

стійок, жонглювання 

м'ячем, ударів по 

м'ячу 

Спортивний 

інвентар 

- 

3 Математика Знаходження 

числа за його 

частиною. 

Задачі на 

знаходження 

числа за його 

частиною 

Закріпити вміння 

знаходити число за 

його частиною, 

вдосконалювати 

навички розв'язання 

задач 

Підручник 

впр.1022-1030 

Вправи 

1029,1030 

3 Літературне 

читання 

Казки 

зарубіжних 

письменників. 

Ганс Крістіан 

Андерсен"Дикі 

лебеді" 

Вдосконалювати 

навички читання, 

вміння визначати 

моральні проблеми, 

давати оцінну 

характеристику 

головним героям 

Казка 

Андерсена 

"Дикі лебеді", 

аудіозапис 

уривку казки 

Стисло 

розповідати 

3 Фізична 

культура 

Організаційні 

вправи. 

Різновиди 

ходьби та бігу. 

Вправи з 

великим м'ячем. 

Рухлива гра 

Комплекс вправ для 

профілактики 

плоскостопості, 

відпрацювання 

елементів 

футболу:ведення 

м'яча, обведення 

стійок,вкидання 

Спортивний 

інвентар 

- 



м'яча партнеру з 

місця,удари по 

нерухомому м'ячу у 

горизонтальну та 

вертикальну ціль 

3 Природозна

вство 

Організм 

людини. 

Система органів 

тіла людини та 

їхнє значення 

для життя 

людини 

Систематизувати і 

розширити знання 

про організм людини 

як єдине ціле, 

необхідності 

дотримуватися 

здорового способу 

життя та засвоїти 

його основні правила 

Матеріал 

підручника, 

робочий зошит, 

таблиці , 

відеосюжет 

Підготувати 

відповіді на 

питання 

с.144-146 

3 Основи 

здоров'я 

Оздоровче 

значення 

відпочинку на 

природі. Речі та 

одяг для 

прогулянки на 

природу 

Навчати обирати 

безпечні місця для 

відпочинку на 

природі, комфортні 

речі та одяг для 

прогулянки на 

природу, ігри та 

розваги актуальні під 

час відпочинку 

Текст 

підручника 

с.111-114, 

робочий зошит, 

ігри на 

природі, 

моделювання 

ситуацій 

- 

3 - 
інклюзія 

Грицак 

Єлизаве

та 

Літературне 

читання 

Найкращий у 

світі літун, 

машиніст і 

моторист - 

Карлсон, що 

живе на дахах. 

Астрід Ліндгрен 

"Про Карлсона, 

що живе на 

дахах" 

Розвивати навички 

свідомого читання, 

навчитися вирізняти 

основе і другорядне 

у тексті. 

Текст "Про 

Карлсона, що 

живе на дахах" 

Дочитати 

казку "Про 

Карлсона, 

що живе на 

дахах" до 

кінця. 

3 - 
інклюзія 

Грицак 

Єлизаве

та 

Математика Знаходження 

числа за його 

частиною. 

Задачі на 

знаходження 

числа за його 

частиною. 

Навчитися 

застосовувати 

правило на 

знаходження числа 

за його частиною.  

Підручник ст. 

148-154 

Підручник 

впр. 1016, 

2020, 1021 



4 Англійська 

мова (І 

група) 

Люблю 

подорожувати 

Закріплення 

конструкцій, лексики 

с.164-165 Повторити 

лексику 

4 Англійська 

мова (ІI 

група) 

Люблю 

подорожувати 

Повторення 

конструкцій, лексики 

с.164-165 Повторити 

лексику 

4 Літературне 

читання 

П.Утевська 

"Гості з далеких 

берегів". Поділ 

тексту на 

частини. 

Переказ за 

планом 

Робота з текстом, 

складання плану, 

переказ за планом 

Підручник 

с.135-240 

Скласти план 

оповідання, 

переказати за 

планом 

4 
Інформатик

а ІІ група 

Проводимо 

презентацію 

Планування, 

створення, репетиція, 

налаштування часу, 

демонстраційний 

режим перегляду 

презентації 

Опрацювати 

статтю 

https://subject.c

om.ua/textbook/

informatics/4kla

s_1/32.html 

 

4 Фізкультура Загальнорозвива

льні вправи. 

Елементи 

футболу 

Техніка безпеки під 

час виконання вправ 

з м'ячем та вправ для 

загального фізичного 

розвитку 

Техніка 

виконання 

вправ з м'ячем 

Виконувати 

комплекс 

вправ 

ранкової 

гімнастики, 

відпрацьовув

ати вправи з 

м'ячем 

 


