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

09.04.2020 

Клас Предмет Тема уроку Опорні знання Теоретичний 

матеріал 

Домашнє 

завдання 

1А Фізична 

культура 

Вправи для 

формування 

навичок 

пересувань . 

Виконувати 

вправи для 

розминки і 

спеціальні вправи 

бігуна :біг з 

високим 

підніманням 

стегна на місці 

,біля опори ,в 

русі -по 1 одному 

підходу протягом 

10 сек на кожну 

вправу. Біг в 

чергуванні з 

ходьбою -4-5 хв. 

Вправи на 

заспокоєння 

дихання. 

Повторити 

правила гігієни 

при занятті 

фізичними 

вправами. 

Рекоменд

ую: 

вчитись 

виконуват

и стрибки 

через 

скакалку, 

підніманн

я тулуба в 

сід 3 по 

10раз, 

нахили 

тулуба 

вперед з 

положенн

я сидячи( 

ноги в 

колінах 

тримати 

прямими) 

до 1 хв 

,відтискан

ня-( 

дівчата з 

упором на 

руки і 

коліна) -3 

-по 8 раз 

1 А Образотв

орче 

мистецтв

о 

Ми-українці. Ознайомитися з 

народною 

творчістю. 

Вишиванка. 

Рушник 

Зобразити козака 

хороброго воїна 

- 



1 А Музичне 

мистецтв

о 

Ми - українці Маршова музика Слухання: 

Є.Адамцевич  

" Запорозький 

марш", 

виконання 

А.Зарудний 

"Будем козаками" 

- 

1 А Трудове 

навчання 

З Днем 

народження, 

динозаврику! 

Робота з папером. 

Послідовність дій 

під час створення 

аплікації 

Виготовлення 

композиції за 

зразком 

- 

1 Б Я 

досліджу

ю світ 

Рослини 

рідного краю 

Дізнатися цікаві 

факти про 

рослини які є у 

нашій місцевості 

Рекомендовано 

виконати 

завдання с 30-32 

- 

1Б Музичне 

мистецтв

о 

Казка. Музичні 

казки. 

М.Лисенко казка-

опера "Коза-

Дереза", вміти 

слухати дитячі 

опери, співати 

пісні. 

Підручник ст.88-

89.Пісня Лисички 

з опери "Коза-

Дереза" ,Пісня "А 

ми любимо 

читати"https://m.y

outube.com/watch

?v=MAedtmDvvy

M 

Повторит

и пісню 

"Букварик

" вчити 

"А ми 

любимо 

читати 

"https://m.

youtube.co

m/watch?v

=KCoQ6

MiA9a4. 

1 Б Фізична 

культура 

Біг із 

зупинками 

стрибком та у 

кроці за 

сигналом. 

Навчитись бігти з 

зупинками, 

стрибком 

Рекомендовано 

виконати фізичні 

вправи 

- 

1 Б Трудове 

навчання 

Зі святом 

весни! Об'ємні 

вироби з 

паперу 

Навчитись 

робити об'ємні 

вироби з паперу 

(квіти) 

Рекомендовано 

виготовити 

листівку або 

букет з паперу 

- 



2 Читання Гей, 

Великдень! 

Гей, весна! 

Порівняння- 

образ.  

А.Клімчук 

"Українська 

писанка..."Скла

дання розповіді 

про великодні 

свята, 

використовуюч

и подані слова. 

Читати виразно 

вірш. Складати 

розповідь за 

малюнком та 

запитаннями. 

Підручник ст.118 - 

2 ЯДС 

(трудове) 

Правила 

безпечної 

поведінки з 

голкою. 

Виготовлення 

серветки за 

зразком чи 

власним 

задумом 

(вишивання) 

Навчитися 

вишивати 

хрестиком , 

дотримуючись 

правил техніки 

безпеки. 

Тканина для 

вишивання, 

нитки, голка, 

зразок. 

- 

2 Інформат

ика ІІ 

підгрупа 

Послідовність 

дій 

Алгоритм, 

приклади  

послідовності дій 

в природі , 

виконання 

послідовних дій 

Переглянути 

презентацію та 

опрацювати 

https://naurok.com

.ua/prezentaciya-

poslidovnist-diy-

35246.html 

 

2 Фізкульту

ра 

Організовуючі 

та 

загальнорозвив

альні вправи. 

Вправи для 

реалізації. 

Вправи для 

розвитку 

Виконати фізичні 

вправи з 

дотриманням 

правил техніки 

безпеки. 

Спортивний 

костюм та 

спортивний 

інвентар. 

- 



витривалості. 

Стрибки зі 

скакалкою. Біг 

до 500 метрів. 

Рухливі ігри. 

2 Музичне 

мистецтв

о 

Ритми життя в 

мистецтві. 

Підручник 

ст.92,93-як 

виникло 

декоративно-

ужиткове 

мистецтво. 

Н.Рубальська 

"Різні барви у 

природи"ст.110. 

Повторит

и пісню 

"Мамині 

руки", 

вивчити 

"Різні 

барви у 

природи". 

"Пісня 

про 

бабусю"-

співати(ht

tps://m.yo

utube.com

/watch?v=

SsoMYB4

AvO0). 

3 Образотв

орче 

мистецтв

о 

Знайомство з 

художниками 

театру, з 

елементами 

сценографії 

(декорації, 

сцена, тощо) та 

їх призначення 

Малюємо 

декорації до 

театральної 

вистави (гуаш, 

акварель) 

Підручник Стор. 

112- 115 

- 

3 Музичне 

мистецтв

о. 

Тричастинна 

форма музики 

(продовження). 

Підручник ст.95-

97 М .Лисенко-

творчість, 

визначення 

форми музики. 

М.Лисенко 

"Експромт ля 

мінор"(https://m.y

outube.com/watch

?v=ANRb-

zrVloM),М.Катри

чка "Писанка" 

Вивчити 

пісню"Пи

санка"ст.9

6,97,слуха

ти 

(https://m.

youtube.co

m/watch?v



=QxUXC

EOonwQ),

https://m.y

outube.co

m/watch?v

=eM_5wu

KiZXg-

повторит

и пісню 

"Бабуся і 

інтернет". 

3 Трудове 

навчання 

Декорування 

виробів. 

Писанка як 

один із 

символів 

України. 

Писанка-

витинанка 

Розширювати 

уявлення про 

народні звичаї та 

традиції, 

ознайомити із 

різновидами 

пасхальних яєць, 

декорування 

виробів, 

вдосконалювати 

навички роботи в 

техніці 

витинанки 

Підручник с.91-

96, посібник із 

трудового 

навчання, зразки 

виробів 

- 

3 Українськ

а мова (І 

група) 

Спостереження 

за роллю 

дієслів у 

реченнях і 

текстах 

Продовжити 

працювати над 

умінням 

розпізнавати 

дієслова за 

істотними 

ознаками, 

вчитися влучно 

вживати дієслова 

в усному і 

писемному 

мовленні 

Підручник 

впр.395-398, 

творчі завдання 

для роботи у 

групах ( продовж 

казку, відредагуй 

речення, з 

поданих слів 

склади прислів'я) 

Вправа 

398 

(завдання 

2) 



3 Інформат

ика І 

підгрупа 

Виконання 

практичної 

роботи 

Введення, 

редагування, 

форматування 

тексту  

Ввести 

текст, 

редагуват

и, надати 

відповідн

ий колір, 

шрифт та 

розмір 

3 Українськ

а мова (ІІ 

група) 

Спостереження 

за роллю 

дієслів у 

реченнях і 

текстах  

Продовжити 

працювати над 

умінням 

розпізнавати 

дієслова за 

істотними 

ознаками, вчити 

влучно вживати 

дієслова в усному 

і писемному 

мовленні 

Підручник 

впр.395-398, 

творчі завдання 

для роботи у 

групах ( продовж 

казку, 

відредагуйте 

речення, з 

поданих слів 

складіть речення- 

прислів'я) 

Вправа 

398 ( 

завдання 

2) 

3 Інформат

ика ІІ 

підгрупа 

Виконання 

практичної 

роботи 

Введення, 

редагування, 

форматування 

тексту  

Ввести 

текст, 

редагуват

и, надати 

відповідн

ий колір, 

шрифт та 

розмір 

3-  

Інклюзі

я 

Грицак 

Єлизаве

та 

Читання Гей, 

Великдень! 

Гей, весна! 

Порівняння-

образ. А. 

Клімчук 

"Українська 

писанка..." 

Складання 

розповіді про 

великодні 

Читати вірш, 

складати 

розповідь за 

малюнками. 

Підручник ст. 118 - 



свята, 

використовуюч

и подані слова. 

3 - 

інклюзі

я 

Грицак 

Єлизаве

та 

Українськ

а мова 

Спостереження 

за влучним 

добором слів 

автором тексту 

для 

замінювання 

подій, явищ. 

Ознайомитися з 

істотними 

ознаками дієслів, 

вчитися влучно 

добирати слова 

до тексту, 

розвивати зв'язне 

мовлення. 

Підручник ст. 81-

83 

Підручни

к впр. 402 

4 Трудове 

навчання 

Дизайн і 

оформлення 

виробів. 

Творча робота 

"Вербова 

гілочка" 

Загальні 

відомості про 

дизайн і 

оформлення 

виробів 

Відеоінструктаж Виконати 

творчу 

роботу 

4  

Українськ

а мова(2 

підгрупа) 

Майбутній час. 

Змінювання 

дієслів 

майбутнього 

часу за 

числами. 

Робота з 

прислів‘ями. 

Майбутній час. 

Особові 

займенники. 

Особливості 

змінювання 

дієслів 

майбутнього часу 

за числами . 

Підручник ст.150 

впр.341(розгляну

ти, звернути 

увагу на особові 

закінчення та 

форми 

майбутнього 

часу), впр.343 

Впр.344,п

овторити 

про 

Неозначе

на форму 

дієслів 

4 Українськ

а мова l 

група 

Майбутній час 

дієслова. 

Змінювання 

дієслів у 

майбутньому 

часі за 

числами. 

Робота з 

прислів'ями 

Часи дієслів. Підручник с. 150 Вивчити 

правила 

с.150, 

виконати 

вправу 

344 



4 Літератур

не 

читання 

Урок 

позакласного 

читання. 

Науково-

художні 

оповідання 

Науково -художні 

оповідання 

Енциклопедія. 

Види та 

принципи 

побудови 

енциклопедії 

Прочитат

и 

науково-

художнє 

оповіданн

я про 

улюблену 

тварину 

4 Я у світі Україна і світ. 

Найбільші 

українські 

спільноти в 

інших країнах 

світу 

Україна і світ Підручник с. 130-

139 

Опрацюва

ти 

матеріал 

підручник

а с. 130-

139 

4 Музичне 

мистецтв

о 

Грузія, 

Вірменія, 

Азербайджан. 

Вчитися розуміти 

і слухати музику 

різних народів. 

Підручник 

ст.113.Грузинськ

ий народний 

танець"Лезгінка"(

https://m.youtube.c

om/watch?v=gDbp

JNhfrW4),Г.Гусей

нлі"Курчата"(http

s://m.youtube.com/

watch?v=OvAqgV

BbEAo). 

Слухати 

музичні 

твори, 

повторит

и 

"Прощава

й школо", 

"Вчительк

а", 

співати 

пісню 

"Наш 4 

клас"(http

s://m.yout

ube.com/w

atch?v=cR

ajGYQ3ak

g). 

 


