
Графік дистанційного навчання  

для учнів 1 класу  

з 09.03.2021 -12.03.2021 

 

 
Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

ЯДС 

Запрута О.В. 

Весняні зміни у живій 

природі 

 

 

 

 

 

 

Розміщення завдань у групі 

Viber 1 класу. 

Переглянути презентацію 

https://vseosvita.ua/library/vesnani

-zmini-v-prirodi-160769.html 

 

Підручник «Я досліджую світ» 

стор. 54 

 

09.03. 

Математика 

Запрута О.В. 

Додавання і віднімання 

чисел у межах 20 без 

переходу через розряд 

Розміщення завдань у групі 

Viber 1 класу. 

Підручник стор. 148-149 №3, 4, 

5 (усно) 

Робочий зошит стор. 25-26 № 1, 

2, 3. 

09.03 

Українська мова 

Запрута О.В. 

Читання різних текстів. 

Запис речень. 

Вправляння у 

правильній вимові і 

наголошуванні слів. 

Відомі малі і великі 

рукописні букви. 

Розміщення завдань у групі 

Viber 1 класу. 

 

Підручник стор.46 

 

Робочий зошит стор. 4-5 

09.03 

Фізична 

культура 

Бабій Ж.Ю. 

Виконання базових рухів, 

характерних для різних 

видів спорту. Рухливі ігри 

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

=1PKjVCvvIRA&ab_channel=Fre

shMotion 

 

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

=TTuSlmnc8Vs&ab_channel=Fres

hMotion 

 

09.03 

ЯДС 

Запрута О.В. 

Вплив способу життя, 

здорової поведінки та 

корисних звичок на 

здоров’я людини. 

 

Розміщення завдань у групі 

Viber 1 класу. 

Відео-урок за посиланням 

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

=N6P542IpLvA 

 

10.03. 

Математика 

Запрута О.В. 

Додавання і віднімання 

чисел у межах 20 без 

переходу через розряд. 

Дії додавання і 

Розміщення завдань у групі 

Viber 1 класу. 

Підручник стор. 150-151 №1, 4, 

5 (усно) 

10.03. 

https://vseosvita.ua/library/vesnani-zmini-v-prirodi-160769.html
https://vseosvita.ua/library/vesnani-zmini-v-prirodi-160769.html
https://www.youtube.com/watch?v=1PKjVCvvIRA&ab_channel=FreshMotion
https://www.youtube.com/watch?v=1PKjVCvvIRA&ab_channel=FreshMotion
https://www.youtube.com/watch?v=1PKjVCvvIRA&ab_channel=FreshMotion
https://www.youtube.com/watch?v=TTuSlmnc8Vs&ab_channel=FreshMotion
https://www.youtube.com/watch?v=TTuSlmnc8Vs&ab_channel=FreshMotion
https://www.youtube.com/watch?v=TTuSlmnc8Vs&ab_channel=FreshMotion
https://www.youtube.com/watch?v=N6P542IpLvA
https://www.youtube.com/watch?v=N6P542IpLvA


віднімання іменованими 

числами 

 

Робочий зошит стор. 30 № 1, 2. 

Українська мова 

Запрута О.В. 

Монологічне 

висловлювання. 

Дослідження значення 

слів. Аналіз звукового 

складу слова. Читання 

текстів. 

Онлайн-урок 

Підручник стор.47 

Робочий зошит стор. 6 

10.03. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 
«Їжа» Літера Mm Урок 1 ст 80 

1. Перегляньте  відео і 

запам’ятайте слова 

https://www.youtube.com/

watch?v=SpYg_LZiqD8&

ab_channel=%D0%90%D0

%BD%D0%B3%D0%BB

%D1%96%D0%B9%D1%

81%D1%8C%D0%BA%D

0%B0%D0%B4%D0%BB

%D1%8F%D0%BC%D0%

B0%D0%BB%D0%B5%D

1%87%D1%96 

2. Перегляньте відео у 

вайбер, запам’ятайте 

літеру Mm 

3. Напишіть три рядки 

літери Mm у зошиті 

(прописи) 

 

 

10.03. 

ЯДС 

Запрута О.В. 

Спостереження за 

сезонними змінами в 

природі. 

 

 

 

 

 

 

Розміщення завдань у групі 

Viber 1 класу. 

Переглянути презентацію 

https://vseosvita.ua/library/vesnani

-zmini-v-prirodi-160769.html 

 

 

 

 

11.03. 

ЯДС 

Запрута О.В. 

Сюжетно-рольові ігри. 

Уживання відповідної до 

ситуації спілкування 

лексики і несловесних 

засобів. Збагачення 

словникового запасу. 

Онлайн-урок 

Підручник стор.47 

Робочий зошит стор. 7 

11.03. 

Мистецтво 

Гут Л.В. 

Твори різних видів 

мистецтва про весну. 

Проста площина, 

живописна композиція. 

Вплив кольору на емоційний 

стан людини (підр. ст.100). 

Основні та похідні кольори 

(повторення) 

11.03. 

https://vseosvita.ua/library/vesnani-zmini-v-prirodi-160769.html
https://vseosvita.ua/library/vesnani-zmini-v-prirodi-160769.html


Презентація власної 

творчості. 

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

=z0BuTAR4auk&ab_channel=%D

0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%

B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE

%D0%BB%D0%B01%D0%BA%

D0%BB%D0%B0%D1%81 

СОМ: П. Сезанн. Натюрморт з 

драпіруванням, глечиком і 

вазою для фруктів; К. Білокур. 

Натюрморт «Квіти, яблука, 

помідори» (файлові 

повідомлення) 

ХТД: створення смачної і 

корисної композиції із овочів 

або фруктів (підр.ст.101) 

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

=7am3VebkB9k&ab_channel=%D

0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B

0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%

D1%86%D1%82%D0%B2%D0%

BE%D0%9D%D0%B0%D0%B2

%D1%87%D0%B0%D0%BB%D

1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%

BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3

%D0%B0%E2%80%94%D0%91

%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D

0%B0%D0%BD 

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

=uOkDNcgGeVc&ab_channel=Ar

t%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D

1%81%D1%82%D0%B5%D1%8

0%D0%BD%D1%8F 

 

Мистецтво 

Гут Л.В. 

Виконання дитячих 

творів про весну 

(заклички, веснянки). 

Придумування і 

створення образів 

різними засобами 

художньої виразності. 

Проста композиція. 

Презентація власної 

творчості. 

Вплив музики на емоційний 

стан людини. Музика і спорт. 

Соліст. (підр.ст.98-99) 

ХТД: Українська народна пісня 

«Вийди, вийди, сонечко». 

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

=iOaizv5LPhg&ab_channel=%D0

%98%D1%80%D0%B8%D0%BD

%D0%B0%D0%94%D0%BC%D

0%B8%D1%82%D1%80%D0%B

8%D1%88%D0%B8%D0%BD%

D0%B0 

Пісня про зарядку 

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

=BV9Y2UU7Q40&ab_channel=%

D0%A2%D0%B5%D1%82%D1

11.03. 

https://www.youtube.com/watch?v=z0BuTAR4auk&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=z0BuTAR4auk&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=z0BuTAR4auk&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=z0BuTAR4auk&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=z0BuTAR4auk&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=z0BuTAR4auk&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=7am3VebkB9k&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%E2%80%94%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://www.youtube.com/watch?v=7am3VebkB9k&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%E2%80%94%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://www.youtube.com/watch?v=7am3VebkB9k&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%E2%80%94%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://www.youtube.com/watch?v=7am3VebkB9k&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%E2%80%94%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://www.youtube.com/watch?v=7am3VebkB9k&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%E2%80%94%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://www.youtube.com/watch?v=7am3VebkB9k&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%E2%80%94%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://www.youtube.com/watch?v=7am3VebkB9k&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%E2%80%94%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://www.youtube.com/watch?v=7am3VebkB9k&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%E2%80%94%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://www.youtube.com/watch?v=7am3VebkB9k&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%E2%80%94%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://www.youtube.com/watch?v=7am3VebkB9k&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%E2%80%94%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://www.youtube.com/watch?v=7am3VebkB9k&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%E2%80%94%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://www.youtube.com/watch?v=7am3VebkB9k&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%E2%80%94%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://www.youtube.com/watch?v=uOkDNcgGeVc&ab_channel=Art%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=uOkDNcgGeVc&ab_channel=Art%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=uOkDNcgGeVc&ab_channel=Art%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=uOkDNcgGeVc&ab_channel=Art%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=uOkDNcgGeVc&ab_channel=Art%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=iOaizv5LPhg&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=iOaizv5LPhg&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=iOaizv5LPhg&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=iOaizv5LPhg&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=iOaizv5LPhg&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=iOaizv5LPhg&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=iOaizv5LPhg&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=BV9Y2UU7Q40&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=BV9Y2UU7Q40&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=BV9Y2UU7Q40&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA


%8F%D0%BD%D0%B0%D0%A

7%D0%B0%D1%81%D0%BD%

D0%B8%D0%BA 

 

СКМ: переглянути м/ф 

«Холодне серце» (фрагмент з 

фігурним катанням). 

Фізкультхвилинка 

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

=ld__dVatHiE&ab_channel=Fresh

Motion 

 

 

Математика 

Запрута О.В. 

 

 

 

Обчислення у межах 20 

без переходу через 

розряд зручним 

способом. Вимірювання 

величин 

Онлайн-урок 

Підручник стор. 152-153 №1, 2, 

3, 5 (усно) 

Робочий зошит стор. 30-31 № 1, 

2. 

12.03. 

ЯДС 

Запрута О.В. 

Виготовлення виробу із 

застосуванням знайомих 

технологічних операцій. 

Планування 

послідовності 

технологічних операцій. 

 

 

 

 

 

Розміщення завдань у групі 

Viber 1 класу. 

Виготовити аплікацію весняної 

квітки «Нарцис» 

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

=q387hzVgtlU 

 

 

 

12.03. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 
«Їжа» Лексика 

Граматика Літера Nn 

Урок у Google Meet 09.30 

Урок 2 ст 82 

1. Прослухайте аудіозапис і 

повторіть слова впр 1 ст 

82 

2. Перегляньте відео у 

вайбер, повторіть літеру 

Nn 

3. Напишіть три рядки 

літери Nn у зошиті 

(прописи) 

 

12.03. 

Фізична 

культура 

Бабій Ж.Ю. 

Виконання базових рухів, 

характерних для різних 

видів спорту. Рухливі ігри 

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

=ld__dVatHiE&t=18s&ab_channe

l=FreshMotion 

 

 

12.03. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BV9Y2UU7Q40&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=BV9Y2UU7Q40&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=BV9Y2UU7Q40&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=ld__dVatHiE&ab_channel=FreshMotion
https://www.youtube.com/watch?v=ld__dVatHiE&ab_channel=FreshMotion
https://www.youtube.com/watch?v=ld__dVatHiE&ab_channel=FreshMotion
https://www.youtube.com/watch?v=q387hzVgtlU
https://www.youtube.com/watch?v=q387hzVgtlU
https://www.youtube.com/watch?v=ld__dVatHiE&t=18s&ab_channel=FreshMotion
https://www.youtube.com/watch?v=ld__dVatHiE&t=18s&ab_channel=FreshMotion
https://www.youtube.com/watch?v=ld__dVatHiE&t=18s&ab_channel=FreshMotion

