
Графік дистанційного навчання  

для учнів 1 класу  

з 18.01.2021 -22.01.2021 

 

 
 

 

Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Я досліджую світ 

Запрута О.В. 

Відтворення в різних 

видах діяльності 

ймовірних та 

фактичних результатів 

лічби об’єктів. 

Визначення часу за 

годинником. 

Розміщення завдань у групі Viber 

1 класу. 

Переглянути відео, запам’ятати 

складові частини годинника. 

Відео  

https://www.youtube.com/watch?v

=JyeXa-UU0yQ 

 

18.01 

Українська мова 

Запрута О.В. 

Монологічне 

висловлювання. 

Читання слів із 

вивченими буквами. 

Письмо коротких 

речень з вивченими 

буквами. Розділові 

знаки в кінці речення. 

Розміщення завдань у групі Viber 

1 класу. 

Підручник «Українська мова» 

Опрацювати стор. 9-10 

Читати слова з літерою Ю. 

Виразно читати текст про 

монети. 

 

Письмо літери Ю ю, зошит 

стор.34-35 

Відео про букву Ю 

https://www.youtube.com/watch?v

=sSlc6ZBwpo4 

 

18.01 

Фізична культура 

Бабій Ж.Ю. 

Виконання базових 

рухів, характерних 

для різних видів 

спорту 

КОМПЛЕКС ВПРАВ 
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА - Bing 

video 
 

18.01. 

Я досліджую світ 

Запрута О.В. 

Прості спостереження 

за природними 

явищами та 

об’єктами. 

Розміщення завдань у групі Viber 

1 класу. 

Підручник «Я досліджую світ» 

Большакова Ч 2 

стор. 6 

Прочитати, обговорити як 

зимують тварини 

Відео 

https://www.youtube.com/watch?v

=rcvfHhJyFtw 

 

19.01 

https://www.youtube.com/watch?v=JyeXa-UU0yQ
https://www.youtube.com/watch?v=JyeXa-UU0yQ
https://www.youtube.com/watch?v=sSlc6ZBwpo4
https://www.youtube.com/watch?v=sSlc6ZBwpo4
https://www.bing.com/videos/search?q=%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1+%D0%92%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92+%D0%A4%D0%86%D0%97%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%90+%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90&&view=detail&mid=473E96576CAE
https://www.bing.com/videos/search?q=%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1+%D0%92%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92+%D0%A4%D0%86%D0%97%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%90+%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90&&view=detail&mid=473E96576CAE
https://www.bing.com/videos/search?q=%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1+%D0%92%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92+%D0%A4%D0%86%D0%97%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%90+%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90&&view=detail&mid=473E96576CAE
https://www.youtube.com/watch?v=rcvfHhJyFtw
https://www.youtube.com/watch?v=rcvfHhJyFtw


 

Математика 

Запрута О.В. 

Арифметичні дії з 

числами під час 

розв’язування завдань 

та конкретних 

життєвих проблем, 

описаних у 

математичних 

задачах. 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google meet 

(посилання буде розміщено у 

групі 

Viber 1 класу) 

Робочий зошит стор. 36-37 

 

19.01 

Українська мова 

Запрута О.В. 

Монологічне 

висловлювання. 

Читання вголос та 

виразно коротких 

текстів. Письмо 

коротких текстів з 

вивченими буквами. 

Велика буква на 

початку речення. 

Розміщення завдань у групі Viber 

1 класу. 

Підручник «Українська мова» 

Опрацювати стор. 11-12 

Відео про букву ґ 

https://www.youtube.com/watch?v

=4hEurvwui_8 

 

Письмо літери ґ, зошит стор.36-

37 

 

19.01 

Фізична культура 

Бабій Ж.Ю. 

Виконання базових 

рухів, характерних 

для різних видів 

спорту 

Ранкова гімнастика вдома. 
Дистанційне навчання з фізичної 

культури і спорту. - Bing video 
 

19.01. 

Математика 

Запрута О.В. 

Взаємозв’язок дій 

додавання і 

віднімання. 

Передбачення 

ймовірного результату 

додавання і 

віднімання. Одиниці 

вимірювання 

довжини, вартості, 

часу. 

Розміщення завдань у групі Viber 

1 класу. 

Підручник 

Опрацювати урок 48 стор. 99-101 

№ 1, 2 (усно) 

Зошит стор. 38-39 

 

20.01 

Я досліджую світ 

Запрута О.В. 

Прості спостереження 

за природними 

явищами та 

об’єктами. 

Розміщення завдань у групі Viber 

1 класу. 

Підручник «Я досліджую світ» 

Большакова Ч 2 

стор. 6-7 

Прочитати, обговорити як 

зимують тварини 

 

20.01 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Мої іграшки» Літера 

Bb 

Урок 2 ст 58 

1. Прослухайте аудіозапис у 

вайбер і запитайте, що це 

за іграшки впр3 ст 58 

20.01 

https://www.youtube.com/watch?v=4hEurvwui_8
https://www.youtube.com/watch?v=4hEurvwui_8
https://www.bing.com/videos/search?q=%d0%9a%d0%9e%d0%9c%d0%9f%d0%9b%d0%95%d0%9a%d0%a1+%d0%92%d0%9f%d0%a0%d0%90%d0%92+%d0%a4%d0%86%d0%97%d0%98%d0%a7%d0%9d%d0%90+%d0%9a%d0%a3%d0%9b%d0%ac%d0%a2%d0%a3%d0%a0%d0%90+1+%d0%9a%d0%9b%d0%90%d0%a1&&view=detail&mid=1B4D05F09D466F89B8801B4D05F09D466F89B880&&FORM=VDRVSR
https://www.bing.com/videos/search?q=%d0%9a%d0%9e%d0%9c%d0%9f%d0%9b%d0%95%d0%9a%d0%a1+%d0%92%d0%9f%d0%a0%d0%90%d0%92+%d0%a4%d0%86%d0%97%d0%98%d0%a7%d0%9d%d0%90+%d0%9a%d0%a3%d0%9b%d0%ac%d0%a2%d0%a3%d0%a0%d0%90+1+%d0%9a%d0%9b%d0%90%d0%a1&&view=detail&mid=1B4D05F09D466F89B8801B4D05F09D466F89B880&&FORM=VDRVSR
https://www.bing.com/videos/search?q=%d0%9a%d0%9e%d0%9c%d0%9f%d0%9b%d0%95%d0%9a%d0%a1+%d0%92%d0%9f%d0%a0%d0%90%d0%92+%d0%a4%d0%86%d0%97%d0%98%d0%a7%d0%9d%d0%90+%d0%9a%d0%a3%d0%9b%d0%ac%d0%a2%d0%a3%d0%a0%d0%90+1+%d0%9a%d0%9b%d0%90%d0%a1&&view=detail&mid=1B4D05F09D466F89B8801B4D05F09D466F89B880&&FORM=VDRVSR


2. Перегляньте відео у 

вайбер, повторіть літеру 

Bb 

3. Напишіть один рядок 

букви Bb у зошиті 

(прописи) 

 

 

Українська мова 

Запрута О.В. 

Монологічне 

висловлювання. 

Читання вголос та 

виразно коротких 

текстів. РЗМ. 

Побудова зв’язного 

висловлювання. 

Письмо коротких 

текстів з вивченими 

буквами. Розділові 

знаки в кінці речення. 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google meet 

(посилання буде розміщено у 

групі 

Viber 1 класу) 

Підручник «Українська мова» 

Опрацювати стор. 11 

Відео про букву К 

https://www.youtube.com/watch?v

=ZqC055WSoaY 

Письмо літери К к, зошит 

стор.38-39 

 

20.01 

Я досліджую світ 

Запрута О.В. 

Прості спостереження 

за природними 

явищами, об’єктами. 

Розміщення завдань у групі Viber 

1 класу. 

Підручник «Я досліджую світ» 

Большакова Ч 2 

стор. 7 

Прочитати, обговорити як можна 

допомогти тваринам взимку. 

 

21.01 

Математика 

Запрута О.В. 

Лічба об’єктів 

навколишнього світу. 

Перевірка 

правильності лічби 

зручним для себе 

способом. 

Розв’язування 

життєвих задач з 

використанням 

математичних 

методів. 

 

Розміщення завдань у групі Viber 

1 класу. 

Зошит стор. 41 №1,2,3. 

стор. 43. 

21.01 

Я досліджую світ 

Запрута О.В. 

Діалогічне та 

монологічне 

висловлювання. 

Уживання відповідної 

до ситуації 

Розміщення завдань у групі Viber 

1 класу. 

Підручник «Українська мова» 

Опрацювати стор. 12 

Прочитати текст про квілінг 

Вивчити скоромовку напам’ять 

21.01 

https://www.youtube.com/watch?v=ZqC055WSoaY
https://www.youtube.com/watch?v=ZqC055WSoaY


спілкування лексики і 

несловесних засобів. 

 

 

Математика 

Запрута О.В. 

Лічба об’єктів 

навколишнього світу. 

Розташування чисел в 

порядку 

зростання/спадання. 

Порівняння і 

впорядкування 

об’єктів за однією або 

декількома 

кількісними ознаками. 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google meet 

(посилання буде розміщено у 

групі 

Viber 1 класу) 

Підручник 

Опрацювати урок 49 стор. 101 

№ 1, 2 (усно) 

Зошит стор. 44 - 45 

 

22.01 

Я досліджую світ 

Запрута О.В. 

Діалогічне та 

монологічне 

висловлювання. 

Уживання відповідної 

до ситуації 

спілкування лексики і 

несловесних засобів. 

Розміщення завдань у групі Viber 

1 класу. 

Підручник «Я досліджую світ» 

Большакова Ч 1 

стор. 74-75 

Прочитати, обговорити 

 

22.01 

Я досліджую світ 

Запрута О.В. 

Виконання практичної 

роботи. Планування 

послідовностей 

технологічних 

операцій за 

допомогою дорослих. 

Розміщення завдань у групі Viber 

1 класу. 

Підручник «Я досліджую світ» 

Большакова Ч 1 

стор. 75 

Зробити аплікацію зі старих газет 

 

22.01 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Іграшки. Кольори» Урок у Google Meet час 08.30 

Урок 4 ст 60 

1. Прослухайте аудіозапис і 

повторіть речення 

2. Перегляньте відео у 

вайбер, повторіть літеру 

Сс 

3. Напишіть один рядок 

букви Сс у зошиті 

(прописи) 

 

22.01 

Фізична культура 

Бабій Ж.Ю. 

Виконання базових 

рухів, характерних 

для різних видів 

спорту 

Фізична культура для дітей 
початкових класів. Дистанційне 

навчання. НУШ - YouTube 

22.01. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PGBJaxx4-_k&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=PGBJaxx4-_k&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=PGBJaxx4-_k&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0


 

 

 

 


