
Графік дистанційного навчання  

для учнів 1 класу  

з 19.04.2021 -23.04.2021 

 

 
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. 

Зошит стор. 11 №1, стор.12 №2, 

3, 4. 

19.04. 

Українська мова 

Запрута О.В. 

Текст-опис. 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. 63-64 

зошит стор.26 

 

19.04. 

Я досліджую світ 

Запрута О.В. 

Тварини. Дикі і 

свійські тварини. 

Розміщення завдань у групі 

Viber 1 класу. 

Відео 

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

=lIPs843s660 

 

 

20.04. 

Математика 

Запрута О.В. 

Лічба об’єктів, 

позначення числом 

результату лічби. 

Запис двоцифрового 

числа у вигляді суми 

розрядних доданків. 

Онлайн-урок 

(конференція з використанням 

сервісу Google meet) 

Підручник 

стор. 185 №1, 2 (усно) стор. 186 

№ 5  (письмово) 

Зошит стор. 12 №1,  стор. 13 

№2,3. 

 

20.04. 

Українська мова 

Запрута О.В. 

Читання різних 

текстів. Запис 

окремих слів та 

речень відповідно до 

опрацьованих правил. 

. 

Розміщення завдань у групі 

Viber 1 класу. 

Підручник «Українська мова» 

стор. 65 

 

 

20.04. 

Математика 

Запрута О.В. 

Додавання та 

віднімання за 

Розміщення завдань у групі 

Viber 1 класу. 

21.04. 

https://www.youtube.com/watch?v=lIPs843s660
https://www.youtube.com/watch?v=lIPs843s660


допомогою 

малюнків/схем. 

Підручник 

Опрацювати  стор. 187 

№  1, 2, 3  (усно) 

 

Зошит стор. 13 № 1, 2, 3. 

 

Українська мова 

Запрута О.В. 

Читання різних 

текстів. Аналіз 

звукового складу 

слова. Письмо букв на 

позначення звуків. 

Онлайн-урок 

(конференція з використанням 

сервісу Google meet) 

 

Підручник «Українська мова» 

Опрацювати стор. 66 

 

зошит стор. 26-27. 

 

21.04. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Я не вмію стрибати» 

Лексика Читання 

Літера Ww 

Урок у Google Meet Час 08.30 

Урок 3 ст 96 

1. Впр3 ст 97 прочитати 

2. Перегляньте відео і 

напишіть два рядки 

літери Ww у зошиті 

(прописи) 

21.04. 

Мистецтво 

Гут Л.В. 

 

Відтворення настрою 

у ритмічних та 

мелодичних зворотах. 

Природні форми та їх 

декоративні 

зображення. 

 

Переглянути відеоурок 

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

=fhQ0gVQ31Hs 

(виконати завдання) 

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

=NJEBJ14UrJQ або 

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

=GMEuDLULqGI 

 

Повторити пісеньку 

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

=q37EMdnw6N8 

 

22.04. 

Мистецтво 

Гут Л.В. 

 

Слухання музичних 

творів. Характер і 

настрій прослуханих 

музичних творів. 

Виготовлення виробу 

з пластичних 

матеріалів. 

Презентація власної 

творчості. 

Фізкультхвилинка 

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

=7LxJ5lo9cng 

Прослухати пісеньку, 

відтворити настрій 

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

=aYDzUiJSExs 

Виконати практичне завдання 

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

=-PwbwNECsog 

22.04. 
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Я досліджую світ 

Запрута О.В. 

Сюжетно-рольові та 

рухливі ігри. 

Збагачення 

словникового запасу. 

Розміщення завдань у групі 

Viber 1 класу. 

Підручник ЯДС за посиланням: 

https://files.pidruchnyk.com.ua/upl

oads/book/1-klas-ja-doslidzhuju-

svit-voroncova-2018-2.pdf 

стор.82 

 

 

22.04. 

Я досліджую світ 

Запрута О.В. 

Охорона тварин. Розміщення завдань у групі 

Viber 1 класу. 

Відео 

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

=nHcQCEqdBDA 

 

22.04. 

Математика 

Запрута О.В. 

Додавання та 

віднімання зручним 

способом в межах 100 

без переходу через 

розряд. 

Онлайн-урок 

(конференція з використанням 

сервісу Google meet) 

Підручник 

Опрацювати  стор. 188-189 

№ 1,2,3 (усно) 

Зошит стор. 14 №1, 2, 3. 

 

23.04. 

Я досліджую світ 

Запрута О.В. 

Створення простих 

візуальних медіа 

текстів. Запис 

елементарних 

повідомлень. 

Розміщення завдань у групі 

Viber 1 класу. 

Підручник ЯДС за посиланням: 

https://files.pidruchnyk.com.ua/upl

oads/book/1-klas-ja-doslidzhuju-

svit-voroncova-2018-2.pdf 

 

стор.79 

 

23.04. 

Я досліджую світ 

Запрута О.В. 

Виготовлення та 

оздоблення виробу із 

застосуванням 

знайомих 

технологічних 

операцій. Безпечні 

прийоми праці. 

Демонстрація 

результатів власної 

діяльності. 

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.91 

Виготовити веселого котика. 

 

 

23.04. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Чи вмієш ти 

стрибати?» Усна 

взаємодія Літера Хx 

Урок у Google Meet Час 08.30 

Урок 4 ст 97 

1. Впр 4 ст 97 прочитати 

23.04. 
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2. Перегляньте відео і 

напишіть два рядки 

літери Хx у зошиті 

(прописи) 

 


