
Дистанційна форма роботи здобувачів ЗЗСО І-ІІ ст.. Nо9 м.Ковеля, станом на 27.04.2020 

Клас Предмет Тема уроку Опорні знання Теоретичний матеріал Домашнє завдання 

1 А Математика 

Додаємо і 

віднімаємо числа на 

основі нумерації. 

Сума розрядних 

доданків. Творча 

робота над задачею 

Вчитися додавати і 

віднімати числа. Творчо 

працювати над задачею 

Підручник с.123. 

Зошит с.53, завд 1.2 - 

1 А 
Навчання 

грамоти 

Читаю і розповідаю. 

В.Слєпцов "Днів у 

тижні тільки сім...", 

загадка "Хто вони?". 

С.Жупанин "Хто 

молодець" 

Виразно читати 

віршовані твори та 

працювати над завданням 

до них. Робота над 

загадкою. 

Виразно читати. Підручник 

с.98-99 - 

1 А 
Навчання 

грамоти 

Слова, близькі за 

значенням. 

Добирання слів, 

близьких за 

значенням. 

Складання і 

записування речень 

Вчитися добирати слова, 

близькі за значенням. 

Складати речення 

Записати слова близькі за 

значенням до слів: 

хлопчик, тапло, радісно, 

дім. Скласти речення з 

поданими словами - 

1А Англійська мова Мій будинок с.102-103 

Називати кімнати у 

будинку - 

1А Фізична культура Легка атлетика 

Розминка :різновиди 

ходьби для профілактики 

плоскостопості,біг із 

зміною напрямку, з 

підстрибуванням 

,загальнорозвивальні 

вправи, пересування 

вперед з опорою на руки 

При розширенні грудної 

клітки робимо -вдих, а при 

звуженні видих. 

Рекомендую 

виконувати вправи 

ранкової 

гімнастики,відтискання 

2 підходи по 8 раз. 



з 

заді(крабики),човниковий 

біг з перенесенням 

м'яча.Нахили вперед з 

положення сидячи 12 раз 

(ноги в колінах тримати 

прямими).Стрибки в 

довжину з місця 8 

разів.Врави на 

заспокоєння дихання. 

1 Б Я досліджую світ 

Як поводитись з 

підозрілими 

предметами. 

Поведінка з 

незнайомцями 

Ознайомитися з 

правилами поведінки з 

незнайомими предметами 

і незнайомими людьми. 

Рекомендовано виконати 

завдання у зошиті  

Зробити пам'ятку про 

правила поведінки з 

незнайомцями та 

підозрілими предметами. - 

1 Б 
Навчання 

грамоти 

Слова близькі за 

значенням. 

Добирання слів 

близьких за 

значенням. 

Складання і 

записування речень. 

Знати, що таке слова 

близькі за значенням. 

Навчитися добирати, 

складати і записувати 

речення з ними. 

Рекомендовано записати 

декілька слів і речень - 

1 Б Математика 

Узагальнюємо 

розуміння нумерації 

чисел першої сотні. 

Обчислення виразів. 

Розв'язування задач 

Узагальнити розуміння 

про нумерацію чисел 

першої сотні.  

Рекомендовано обчислити 

вирази, розв'язати задачі. 

Виконати завдання у 

зошиті с 53 - 

1Б 
Навчання 

грамоти 

Читаю і розповідаю. 

Вправи для 

розвитку навички 

Вміти виразно читати і 

розповідати. 

Рекомендовано прочитати і 

доповнити вірш с98-99 - 



читання. 

Доповнення вірша 

2 
Англійська 

мова(І група) Одяг Описувати одяг с.88 - 

2 
Англійська 

мова(ІІ група) Одяг Описувати одяг с.88 - 

2 Фізкультура 

Організовуючі 

вправи. 

Загальнорозвивальні 

вправи для метання 

м'яча. Вправи для 

опанування навичок 

володіння малим 

м'ячем. Рухлива гра. 

Виконати фізичні вправи 

дотримуючись правил 

техніки безпеки. 

Спортивний інвентар та 

спортивна форма. - 

2 
Українська мова 

(І підгрупа) 

Поширюю речення 

за питаннями. 

Складання речень. 

Навчитися поширювати 

речення за запитаннями, 

практичні вправи. 

Підручник ст.122-123, 

вправи 2,4,6,7  - 

2 
Українська мова 

(ІІ підгрупа) 

Поширюю речення 

за питаннями. 

Складання речень. 

Навчитися поширювати 

речення за питаннями, 

виконати практичні 

вправи. 

Підручник ст.122-123, 

вправи 2,4,6,7. - 

2 Читання  

Про одне по-

різному.М. Чумарна 

"Товар і 

покупець"(казка-

загадка) 

Читати виразно текст і 

відповідати на запитання. Підручник ст.127 - 

2 Математика 

Досліджуємо зв'язок 

множення та 

ділення. 

Виконувати практичні 

вправи ,використовуючи 

зв'язок множення та 

ділення. 

Підручник ст.112, робочий 

зошит 36 - 



2 - 

інклюзія 

Сухацьк

ий 

Павло Математика 

Досліджуємо зв'язок 

множення та 

ділення 

Виконувати практичні 

вправи, використовуючи 

зв'язок множення та 

ділення 

Підручник ст.112, робочий 

зошит 36 - 

2 - 

інклюзія 

Сухацьк

ий 

Павло Читання 

Про одне по-

різному. М. 

Чумарна "Товар і 

покупець" (Казка-

загадка) 

Читати виразно текст 

відповідати на запитання Підручник ст. 127 - 

2 - 

інклюзія 

Сухацьк

ий 

Павло Українська мова 

Поширені речення 

за питаннями. 

Складання речень 

Навчитися поширювати 

речення за питаннями, 

практичні вправи 

Підручник ст. 122, 123 

вправа 2, 4, 6, 7 - 

3 
Англійська 

мова(І група) Наші мрії 

Утворення та вживання 

Future Simple Tense c.116-117 Повторити правила 

3 
Англійська мова 

(ІІ група) Наші мрії 

Утворення та вживання 

Future Simple Tense с.116-117 Повторити правила 

3 Математика 

Додавання та 

віднімання 

вивчених видів. 

Задачі на 

знаходження трьох 

чисел за їх сумою та 

сумами двох 

доданків 

Повторити додавання та 

віднімання вивчених 

видів, вдосконалювати 

вміння розв'язувати 

задачі на знаходження 

трьох чисел за їх сумою 

та сумами двох доданків 

Гра -змагання (обчислення 

виразів для усного 

рахунку) 

Кругові приклади (впр. 59) 

Самостійна робота впр. 

60,задача 61 

Задача 62 (аналіз, 

скорочений Вправа 66,67 



запис,розв'язання) 

Задачі 63, 64 

3 
Літературне 

читання 

Травень квітами 

багатий. Микола 

Сингаївський 

"Вийшов травень з 

лісу" 

Розширити знання про 

творчість поета Миколи 

Сингаївського, 

удосконалювати навички 

виразного свідомого 

читання поетичних 

творів, знаходити і 

розуміти образні вислови 

Розчитування 

Г.Бойко"Бджілка" 

Слухання вірша Ф.Тютчева 

"Травень" 

Біографічна довідка 

Слухання пісні 

"Чорнобривці" 

Опрацювання вірша 

Миколи 

Сингаївського"Вийшов 

травень з лісу" 

Гра (знайди риму,диктор 

телебачення,доповни 

рядки) 

Вивчити вірш 

напам'ять 

3 
Українська мова 

(| група) 

Уживання часових 

форм дієслова у 

мовленні. 

Тренувальні вправи 

Спостерігати за 

виражальними 

можливостями дієслів, їх 

істотними ознаками, 

збагачувати активний 

словниковий запас 

Каліграфічна хвилинка 

Робота над текстом вправи 

427 

Вправа 428 

Вилучи "зайве"( вправа 

429) Вправа 430 

3 
Українська мова 

(|| група) 

Уживання часових 

форм дієслова у 

мовленні. 

Тренувальні вправи 

Спостерігати за 

виражальними 

можливостями дієслів , їх 

істотними ознаками, 

збагачувати активний 

словниковий запас 

Каліграфічна хвилинка 

Опрацювання тексту 

вправи 427 

Вправа 428 

Вилучи "зайве" вправа 429 Вправа 430 

3 Фізична культура 

Організаційні 

вправи. Різновиди 

ходьби та бігу. 

Човниковий біг. 

Комплекс вправ для 

профілактики 

плоскостопості 

Стрибки зі скакалкою Спортивний інвентар - 



Стрибки зі 

скакалкою 

3 - 

інклюзія 

Грицак 

Єлизаве

та Читання 

Урок позакласного 

читання "Рідна мати 

моя..." 

Розвинути навички 

виразного читання, 

розвинути вміння 

переказувати текст, 

розширити знання про 

святкування Дня Матері Підручник ст. 169 Підручник ст. 169 

3 - 

інклюзія 

Грицак 

Єлизаве

та Математика 

Взаємозв'язок між 

додаванням і 

відніманням, 

розв'язування задач 

за допомогою 

рівнянь 

Навчитися розв'язувати 

задачі за допомогою 

рівнянь Підручник ст. 164-165 Вправа 55, 57 

3 

інклюзія 

Грицак 

Єлизаве

та Українська мова 

Змінювання дієслів 

за часами 

Вміти розпізнавати 

дієслова в реченні, 

вживати дієслова з 

різними частинами мови 

та розвивати зв'язне 

мовлення Підручник ст 168-169 Підручник впр. 422 

4 Математика 

Письмове ділення 

трицифрових чисел 

на двоцифрові, 

якщо частка 

двоцифрова. Задачі 

на знаходження 

середнього 

арифметичного. 

Прийоми письмового 

ділення N987-993 N 994,995 



4 
Літературне 

читання 

Урок позакласного 

читання 

Життєвий та творчий 

шлях письменника 

https://m.youtube.com/watch

?v=BRE5jnrNxEU 

Відеоурок 

Прочитати оповідання 

Сухомлинського про 

природу 

4 Природознавство Мішані ліси 

Карта природних зон 

України Підручник с. 134-138 

Опрацювати матеріал 

підручника с. 134-138 

4 Фізична культура 

Організовуючі 

вправи 

Вправи на місці без 

предметів.Ведення 

м'яча правою і 

лівою рукою. Кидок 

м'яча зігнутою 

рукою зверху Техніка виконання вправ. 

Безпека життєдіяльності 

під час виконання вправ 

Виконати вправи на 

місці без предметів. 

Відпрацювати техніку 

ведення м'яча правою і 

лівою рукою 

4 
Образотворче 

мистецтво 

Атрибути сучасного 

життя. Окраса 

вулиці 

Малюємо "Вітрину 

магазину дитячих 

іграшок" 

Кольорове вирішення 

роботи. - 

 


