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

10.04.2020 

Клас Предмет Тема уроку 
Опорні 

знання 

Теоретичний 

матеріал 

Домашнє 

завдання 

1 А Фізична 

культура 

Навички 

пересувань та 

вправи з 

м'ячем 

Виконуємо 

вправи для 

розминки, 

додаємо 

вправи для 

постави і 

профілактик

и 

плоскостопо

сті .далі 

виконуємо 

біг у 

чергуванні з 

ходьбою до 

3 -4 хв. Після 

бігу 

переходимо 

на ходьбу і 

виконуємо 

вправи для 

заспокоєння 

дихання. 

Як правильно 

виконувати 

дихання під час 

бігу. 

Рекоменду

ю 

виконуват

и вправи 

для 

постави і 

вправу ; 

ластівочка 

; 

1 А Я досліджую 

світ 

Тварини 

рідного краю 

Дізнатися 

про тварин, 

що 

мешкають у 

краю, де ти 

живеш 

Підручник С. 80 

Виконати 

завдання у 

зошиті 

- 

1 А Математика Досліджуємо 

одиницю 

вимірювання 

довжини 

"дециметр".  

Навчитися 

вимірювати 

довжину 

відрізків. 

Досліджуват

Підручник с. 

113, зошит с.43 

- 



и міри 

довжин 

1 А Навчання 

грамоти 

(читання) 

Читаю і 

розповідаю. 

Л.Вознюк "Ти 

усміхнися 

небу", 

В.Бичко 

"Великий і 

малий" 

Виразно 

читати 

віршовані 

твори. 

Вправи для 

розвитку 

навички 

читання 

Виразно 

навчитися 

читати вірші на 

с. 84-85 

- 

1 Б Навчання 

грамоти 

Читаю і 

розповідаю. 

Вправи для 

розвитку 

навички 

читання. 

Робота з 

дитячою 

книжкою 

Навчитись 

читати і 

розповідати  

Опрацювати с 

86-87 

- 

1 Б Образотворче 

мистецтво 

Дитячі 

іграшки  

Зображення 

іграшкового 

гнома за 

зразком або 

власним 

задумом 

(фламастери 

або кольорі 

олівці) 

Підручник автор 

Т.Є. Рубель 

Стор.85-87 

- 

1 Б Фізична 

культура 

Біг із 

зупинками 

стрибком та у 

кроці за 

сигналом. 

Метання 

малого м'яча 

із за голови. 

Рухливі ігри 

Навчитись 

бігати із 

зупинками 

стрибком. 

Навчитись 

метати м'яч 

із за голови 

Рекомендовано 

виконати фізичні 

вправи 

- 



      

1Б Англійська мова Їжа. Project  Повторення 

структур, 

лексики 

Підручник с.95 _ 

1 Б Математика Записуємо 

числа другого 

десятка. 

Читання і 

записування 

чисел у 

таблицю 

розрядів 

Навчитись 

правильно 

записувати 

числа 

другого 

десятка 

Рекомендовано 

виконати 

завдання у 

зошиті с 43 

- 

2 Англійська 

мова(І група) 

Харчування. 

Story time  

Продукувати 

короткі 

фрази з 

описом свого 

харчування 

Підручник с.82-

83 

- 

2 Англійська 

мова(ІI група) 

Харчування. 

Story time 

Продукувати 

короткі 

фрази з 

описом 

власного 

харчування 

Підручник с. 82-

83 

- 

2 ЯДС Чому птахи 

в'ють гнізда. 

Дізнатися які 

птахи 

мешкають 

біля вашого 

будинку,для 

чого вони 

в'ють гнізда. 

Підручник ст.78-

79, робочий 

зошит ст.45-46 

- 

2 Читання Почуття 

любові. 

Порівняння- 

образ. 

В.Лучук"Тіль

ки мама". 

Виразно 

читати вірші, 

відповідати 

на 

запитання. 

Підручник 

ст.119 

- 



Леся 

Українка"На 

зеленому 

горбочку" 

2 Математика Досліджуємо 

суму 

однакових 

доданків. 

Познайомит

ися з 

поняттям"мі

стить по". 

Знаходження 

однакових 

сум та 

різниць. 

Підручник 

ст.104 номер 5, 

робочий зошит 

ст.28 номер 

99,100. 

- 

2 Українська мова 

(І підгрупа) 

Досліджую 

розповідні 

речення. 

Розділові 

знаки 

наприкінці 

розповідних 

речень.Склада

ння речень за 

коміксами. 

Дізнатися 

щоу таке 

розповідне 

речення,які 

розділові 

знаки 

ставляться 

вкінці таких 

речень. 

Підручник 

ст.114-115 

впр.3,5,10 

- 

2 Українська мова 

(ІІ підгрупа) 

Досліджую 

розповідні 

речення.Розді

лові знаки 

наприкінці 

розповідних 

речень.Склада

ння речень за 

коміксами. 

Дізнатися 

що таке 

розповідне 

речення,які 

розділові 

знаки 

ставляться 

вкінці таких 

речень. 

Підручник 

ст.114-115 

впр.3,5,10 

- 

2 - 

інклюзія 

Сухацьк

ий 

Павло 

Читання Почуття 

любові. 

Порівняння-

образ В. 

Лучук "Тільки 

мам". Леся 

Відповідати 

на 

запитання, 

виразно 

читати вірші 

Підручник ст. 

119 

- 



Українка "На 

зеленому 

горбочку" 

2 - 

інклюзія 

Сухацьк

ий 

Павло 

Математика Досліджуємо 

суму 

однакових 

доданків. 

Знаходження 

однакових 

сум та 

різниць.  

Підручник ст. 

104, впр. 5, роб. 

зошит ст.28 

- 

2 - 

інклюзія 

Сухацьк

ий 

Павло 

Українська мова Досліджуємо 

розповідні 

речення. 

Розділові 

знаки 

наприкінці 

розповідних 

речень. 

Складання 

речень за 

коміксами.  

Дізнатися 

що таке 

розповідні 

речення, які 

розділові 

знаки 

ставляться 

наприкінці 

таких 

речень. 

Підручник ст. 

114-115, впр. 3, 

5, 10 

- 

3 Англійська 

мова(І група) 

Пори року Запитувати 

про 

улюблену 

пору року, 

місяць 

Підручник с.110-

111 

Виконати 

вправи до 

уроку в 

зошиті 

3 Англійська 

мова(II група) 

Пори року Запитувати 

про 

улюблену 

пору року, 

місяць 

Підручник с.110-

111 

Виконати 

вправи до 

уроку в 

зошиті 

3 Математика Повторення і 

закріплення 

вивченого про 

частини. 

Розв'язування 

складених 

задач на 2-4 

дії,які є 

Вдосконалю

вати навички 

усних 

обчислень,у

міння 

розв'язувати 

Вправи у 

підручнику 

1031-1039 

Вправа103

8,1039 



комбінацією 

вивчених 

видів простих 

задач 

складені 

задачі 

3 Літературне 

читання 

Урок 

узагальнення 

знань за 

розділом "Із 

скарбниці 

казкарів світу" 

Систематизу

вати знання 

змісту 

найпопулярн

іших казок із 

світової 

скарбниці,вм

іння 

висловлюват

и власне 

оцінне 

судження 

Творчі завдання 

для роботи у 

групах,розігрува

ння сценок  

- 

3 Українська мова 

( | група) 

Дієслова-

синоніми. 

Розпізнавання 

дієслів у 

реченнях 

Вдосконалю

вати уміння 

добирати до 

дієслів 

синоніми, 

збагачувати 

активний 

словниковий 

запас 

Матеріал 

підручника 

впр.399-

403,творчі 

завдання 

(добери,голоси 

тварин) 

Вправа 403 

3 Українська мова 

(|| група) 

Дієслова -

синоніми. 

Розпізнавання 

дієслів у 

реченнях 

Працювати 

над умінням 

добирати до 

дієслів 

синоніми, 

збагачувати 

активний 

словниковий 

запас 

Вправи 

підручника 399-

403, творчі 

завдання 

(добери,голоси 

тварин) 

Вправа 403 

3 - 

інклюзія 

Грицак 

Математика Повторення і 

закріплення 

вивченого 

Узагальнити 

знання ьза 

темою, 

Підручник впр. 

1029,1031, 1035, 

1036 

Підручник 

впр. 1030, 

1033 



Єлизаве

та 

матеріалу про 

частини. 

Розв'язування 

складених 

задач на 2-

4дії.  

розвинути 

вміння 

розв'язувати 

задачі на 2-

4дії. 

3 - 

інклюзія 

Грицак 

Єлизаве

та 

Читання Урок 

узагальнення 

знань за 

розділом: "Із 

скарбниці 

казкарів світу" 

Узагальнити 

знання про 

казкарів 

світу, 

визначати 

моральні 

проблеми, 

які 

розв'язуютьс

я у цих 

казках- 

прагнення 

творити 

добро, 

перемагати 

зло. 

Підручник ст. 

165-167 

Читати 

будь-яку 

казку 

Андерсена.  

3- 

інклюзія 

Грицак 

Єлизаве

та 

Українська мова Дієслова-

синоніми. 

Розпізнавання 

дієслів у 

реченні. 

Поглибити 

знання про 

дієслово, 

його 

синтаксичну 

роль, 

навчитися 

добирати до 

дієслів 

синоніми. 

Підручник впр. 

388-396 

Підручник 

впр. 397 

4 Українська 

мова(2 підгрупа) 

Побудова 

речень із 

дієсловами 

теперішнього 

й майбутнього 

часу. 

Дієслова 

теперішньог

о і 

майбутнього 

часу.Розвито

Підручник 

ст.153Впр.349,35

0(усно) 

Вправа352 



к зв‘язного 

мовлення. 

4 Українська 

мова(1підгрупа) 

Побудова 

речень із 

дієсловами 

теперішнього 

та 

майбутнього 

часу. 

Дієслова 

теперішньог

о та 

майбутнього 

часу та їх 

категорії.Роз

виток 

зв‘язного 

мовлення. 

Підручник 

ст.153–154. 

Впр.349,350(усн

о) 

Вправа352 

4 Математика Множення 

багатоцифров

их чисел на 

двоцифрове. 

Розв'язування 

задач 

Алгоритм 

письмового 

множення , 

розв'язуванн

я задач 

Підручник с. 147 926,927 

4 Основи здоров'я Упевненість і 

самовпевненіс

ть 

Духовна 

складова 

здоров'я 

Підручник с. 

141*142 

Вивчити 

матеріал 

підручника 

141-142, 

дати 

відповіді 

на 

запитання 

4 Природознавств

о 

Охорона 

водойм  

Види водойм 

, охорона 

водного 

середовища 

Підручник 

с127*128 

Виконати 

навчальни

й проект за 

інструкціє

ю с. 127 

 


