
Графік дистанційного навчання  

для учнів 1 класу  

з 12.04.2021 -16.04.2021 

 

 
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. 

Розміщення завдань у групі 

Viber 1 класу. 

стор. 178 №4, 5 (усно) 

Зошит стор. 8 №1, стор.9 №2, 3. 

12.04. 

Українська мова 

Запрута О.В. 

Збагачення мовлення. 

Читання різних 

текстів. Запис 

окремих слів та 

речень відповідно до 

опрацьованих правил. 

Онлайн-урок 

(конференція з використанням 

сервісу Google meet) 

Підручник «Українська мова» 

Опрацювати стор. 59-60 

зошит стор.22 

 

12.04. 

Фізична культура 

Бабій Ж.Ю. 

Бігові вправи на місці https://www.youtube.com/watch?v

=oHdWoKCqJxI&ab_channel=Yu

rDen 

 

12.04. 

Я досліджую світ 

Запрута О.В. 

Різноманітність 

рослин. 

Розміщення завдань у групі 

Viber 1 класу. 

Відео 

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

=EAS77d0mxXs 

 

 

13.04. 

Математика 

Запрута О.В. 

Лічба до 100 в прямому 

і зворотному порядку. 

Запис двоцифрового 

числа у вигляді суми 

розрядних доданків і 

навпаки. 

Онлайн-урок 

(конференція з використанням 

сервісу Google meet) 

Підручник 

стор. 179 №1, стор. 180 № 3  

(усно) 

Зошит стор. 9 №1,  стор. 10 №2. 

 

13.04. 

Українська мова 

Запрута О.В. 

Читання різних текстів. 

Дослідження значення 

слів. Запис слів та 

речень. 

Розміщення завдань у групі 

Viber 1 класу. 

Підручник «Українська мова» 

стор. 61 

 

зошит стор.22-23 

13.04. 

https://www.youtube.com/watch?v=oHdWoKCqJxI&ab_channel=YurDen
https://www.youtube.com/watch?v=oHdWoKCqJxI&ab_channel=YurDen
https://www.youtube.com/watch?v=oHdWoKCqJxI&ab_channel=YurDen
https://www.youtube.com/watch?v=EAS77d0mxXs
https://www.youtube.com/watch?v=EAS77d0mxXs


 

Фізична култура 

Бабій Ж.Ю. 

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

=OB8Lq8go524&ab_channel=%D

0%9B%D1%96%D0%BB%D1%9

6%D1%8F%D0%9C%D0%B5%

D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0

%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B

A%D0%BE 

 

13.04. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 
«Я вмію стрибати» 

Лексика Читання 

Літера Uu 

Урок у Google Meet Час 08.30 

Урок 1 ст 92 

1. Прослухайте аудіозапис 

у вайбер впр1- ст 92 і 

покажіть дію 

2. Перегляньте відео і 

напишіть два рядки 

літери Uu у зошиті 

(прописи) 

14.04. 

Математика 

Запрута О.В. 

Додавання і віднімання 

до/від двоцифрового 

числа його десятки або 

його одиниці. 

Додавання та 

віднімання за 

допомогою 

малюнків/схем. 

Онлайн-урок 

(конференція з використанням 

сервісу Google meet) 

Підручник 

Опрацювати  стор. 181-182 

№  2, 5  (усно) 

 

Зошит стор. 10 № 1, 2, 3. 

 

14.04. 

Українська мова 

Запрута О.В. 

Читання текстів. 

Повторення 

опрацьованих правил. 

Списування з 

друкованого та 

рукописного тексту. 

Розміщення завдань у групі 

Viber 1 класу. 

Підручник «Українська мова» 

Опрацювати стор. 61 

 

зошит стор. 24. 

 

14.04. 

Мистецтво 

Гут Л.В. 

 

Інструментальний та 

ритмічний 

аккомпанемент до 

пісень. Природні 

форми та їх 

декоративні 

зображення 

Фізкультхвилинка 

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

=kTDq1HgzSmM 

 

Художні професії: художник, 

скульптор (ст.116) 

Переглянути світлини 

скульптурних зображень котів 

(ст.116) 

Практична робота - ліплення 

котика (пластилін, ст.117) 

 

15.04. 

https://www.youtube.com/watch?v=OB8Lq8go524&ab_channel=%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=OB8Lq8go524&ab_channel=%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=OB8Lq8go524&ab_channel=%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=OB8Lq8go524&ab_channel=%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=OB8Lq8go524&ab_channel=%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=OB8Lq8go524&ab_channel=%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=OB8Lq8go524&ab_channel=%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=kTDq1HgzSmM
https://www.youtube.com/watch?v=kTDq1HgzSmM


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

=yQaFKyrteUQ 

Мистецтво 

Гут Л.В. 

 

Слухання музичних 

творів. Характер і 

настрій прослуханих 

музичних творів. 

Виготовлення виробу 

з пластичних 

матеріалів. 

Презентація власної 

творчості. 

 

Професійна музика. 

Музичні професії: композитор, 

виконавець (ст.114) 

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

=ujKoPnl5sKk 

(виконати скоромовку і 

розспівку з відео) 

 

Розучити пісню  

Музика А. Філіпенка, слова О. 

Журливої «Узяла лисичка 

скрипку» 

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

=vyWFWB4sQAw 

 

15.04. 

Я досліджую світ 

Запрута О.В. 

Сюжетно-рольові та 

рухливі ігри. 

Збагачення 

словникового запасу. 

Розміщення завдань у групі 

Viber 1 класу. 

Підручник «Українська мова» 

стор. 62 

зошит стор. 25 

 

15.04. 

Я досліджую світ 

Запрута О.В. 

Умови вирощування 

рослин. Догляд за 

рослинами. 

Розміщення завдань у групі 

Viber 1 класу. 

Відео 

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

=SgL1bSDhtf8 

 

 

 

15.04. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 
«Я (не) вмію» Усна 

взаємодія Літера Vv 

Урок у Google Meet Час 08.30 

Урок 2 ст 94 

1. Впр4 ст 94 прослухайте 

аудіо запис і заспівайте 

2. Перегляньте відео і 

напишіть два рядки 

літери Vv у зошиті 

(прописи) 

16.04. 

Математика 

Запрута О.В. 

Знаходження числа за 

даним відношенням 

«більше на…», «менше 

на …». Розв’язування 

життєвих задач з 

використанням 

математичних моделей. 

Онлайн-урок 

(конференція з використанням 

сервісу Google meet) 

Підручник 

Опрацювати  стор. 183 

№ 1 (усно) 

Зошит стор. 11 №1, 2, 3. 

16.04. 

https://www.youtube.com/watch?v=yQaFKyrteUQ
https://www.youtube.com/watch?v=yQaFKyrteUQ
https://www.youtube.com/watch?v=ujKoPnl5sKk
https://www.youtube.com/watch?v=ujKoPnl5sKk
https://www.youtube.com/watch?v=vyWFWB4sQAw
https://www.youtube.com/watch?v=vyWFWB4sQAw
https://www.youtube.com/watch?v=SgL1bSDhtf8
https://www.youtube.com/watch?v=SgL1bSDhtf8


 

Я досліджую світ 

Запрута О.В. 

Створення простих 

візуальних медіа 

текстів. 

Розміщення завдань у групі 

Viber 1 класу. 

Підручник ЯДС за посиланням: 

https://svitdovkola.org/files/svityc

h-voloschenko-ya-doslidzhuyu-

svit-1kl-ch2.pdf 

стор.82 

 

16.04. 

Я досліджую світ 

Запрута О.В. 

Виготовлення та 

оздоблення виробу із 

застосуванням 

знайомих технологічних 

операцій. 

Розміщення завдань у групі 

Viber 1 класу. 

Відео: 

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

=LZmFhoGSSl4 

 

16.04. 

Фізична культура 

Бабій Ж.Ю. 

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

=bOAepb5ePeg&ab_channel=%D

0%96%D0%B2%D0%B0%D0%B

2%D1%87%D0%B8%D0%BA.%

D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0

%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B

A%D0%B8%D0%B9%D0%BC%

D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1

%80%D1%96%D0%B2%D0%BD

%D0%B8%D0%BA. 

 

16.04. 

 

https://svitdovkola.org/files/svitych-voloschenko-ya-doslidzhuyu-svit-1kl-ch2.pdf
https://svitdovkola.org/files/svitych-voloschenko-ya-doslidzhuyu-svit-1kl-ch2.pdf
https://svitdovkola.org/files/svitych-voloschenko-ya-doslidzhuyu-svit-1kl-ch2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LZmFhoGSSl4
https://www.youtube.com/watch?v=LZmFhoGSSl4
https://www.youtube.com/watch?v=bOAepb5ePeg&ab_channel=%D0%96%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BA.%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=bOAepb5ePeg&ab_channel=%D0%96%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BA.%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=bOAepb5ePeg&ab_channel=%D0%96%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BA.%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=bOAepb5ePeg&ab_channel=%D0%96%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BA.%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=bOAepb5ePeg&ab_channel=%D0%96%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BA.%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=bOAepb5ePeg&ab_channel=%D0%96%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BA.%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=bOAepb5ePeg&ab_channel=%D0%96%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BA.%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=bOAepb5ePeg&ab_channel=%D0%96%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BA.%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=bOAepb5ePeg&ab_channel=%D0%96%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BA.%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=bOAepb5ePeg&ab_channel=%D0%96%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BA.%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA

