
Графік дистанційного навчання  

для учнів 1 класу  

з 05.04.2021 -09.04.2021 

 

 
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. 170-171 №1, 2 (усно) 

Зошит стор. 6 №1, 2. 

05.04. 

Українська мова 

Запрута О.В. 

Структура тексту. 

Читання 

деформованого 

тексту. Запис окремих 

слів та речень 

відповідно до 

опрацьованих правил. 

Онлайн-урок 

(конференція з використанням 

сервісу Google meet)  
Підручник «Українська мова»  

Опрацювати стор. 55-56 

зошит стор.16-17 

 

05.04. 

Фізична культура  

Бабій Ж.Ю. 

Виконання базових 

рухів для різних видів 

спорту 

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

=6a26F7lznMQ&ab_channel=Best

ForKids 

 

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

=K0jKynRlAnU&ab_channel=Fre

shMotion 

 

05.04. 

Я досліджую світ 

Запрута О.В. 

Прості дослідження. 

Організм людини: 

процес харчування та 

травлення. 

Розміщення завдань у групі 

Viber 1 класу. 

Відео 

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

=iD1FBS-uNLQ 

 

06.04. 

Математика 

Запрута О.В. 

Лічба об’єктів 

навколишнього світу в 

межах 100. 

Онлайн-урок 

(конференція з використанням 

сервісу Google meet)  

Підручник 

стор. 173 №1, 2, 3 (усно) 

Зошит стор. 6 №1,  стор. 7 №2. 

 

06.04. 

Українська мова 

Запрута О.В. 

Читання різних текстів. 

Письмо букв на 

позначення звуків. 

Запис слів та речень. 

Розміщення завдань у групі 

Viber 1 класу. 
Підручник «Українська мова»  

стор. 57 

 

зошит стор.18-19 

06.04. 

https://www.youtube.com/watch?v=6a26F7lznMQ&ab_channel=BestForKids
https://www.youtube.com/watch?v=6a26F7lznMQ&ab_channel=BestForKids
https://www.youtube.com/watch?v=6a26F7lznMQ&ab_channel=BestForKids
https://www.youtube.com/watch?v=K0jKynRlAnU&ab_channel=FreshMotion
https://www.youtube.com/watch?v=K0jKynRlAnU&ab_channel=FreshMotion
https://www.youtube.com/watch?v=K0jKynRlAnU&ab_channel=FreshMotion
https://www.youtube.com/watch?v=iD1FBS-uNLQ
https://www.youtube.com/watch?v=iD1FBS-uNLQ


 

Фізична культура  

Бабій Ж.Ю. 

Виконання базових 

рухів для різних видів 

спорту 

 

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

=FMwIr2Yxvd0&ab_channel=Fre

shMotion 

 

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

=M1_BucP9Zj4&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. 

 

 

06.04. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 
«Їжа» Сторі тайм Урок 7 ст 89 

1. Прослухайте аудіозапис 

у вайбер впр1-7 ст 89 і 

покажіть картинку 

2. Послухайте аудіо запис 

ще раз та повторіть 

діалог 

 

07.04. 

Математика 

Запрута О.В. 

Лічба до 100 в прямому 

і зворотному порядку. 

Порівняння чисел в 

межах 100. Розв’язання 

проблемних завдань 

математичного змісту. 

Онлайн-урок 

(конференція з використанням 

сервісу Google meet)  
Підручник  

Опрацювати  стор. 174 

№  3, 4  (усно) 

 

Зошит стор. 7 № 1, 2, 3, 4. 

 

07.04. 

Я досліджую світ 

Запрута О.В. 

Вибір корисних для 

здоров’я продуктів. 

Розміщення завдань у групі 

Viber 1 класу. 

Відео 

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

=CiqOuLzzheE 

 

07.04. 

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. 57-58 

зошит стор. 20. 

 

07.04. 

Я досліджую світ 

Запрута О.В. 

Сюжетно-рольові та 

рухливі ігри. 

Розміщення завдань у групі 

Viber 1 класу. 

08.04. 

https://www.youtube.com/watch?v=FMwIr2Yxvd0&ab_channel=FreshMotion
https://www.youtube.com/watch?v=FMwIr2Yxvd0&ab_channel=FreshMotion
https://www.youtube.com/watch?v=FMwIr2Yxvd0&ab_channel=FreshMotion
https://www.youtube.com/watch?v=M1_BucP9Zj4&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=M1_BucP9Zj4&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=M1_BucP9Zj4&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=M1_BucP9Zj4&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=M1_BucP9Zj4&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=M1_BucP9Zj4&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=M1_BucP9Zj4&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=M1_BucP9Zj4&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=M1_BucP9Zj4&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=M1_BucP9Zj4&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=CiqOuLzzheE
https://www.youtube.com/watch?v=CiqOuLzzheE


Інсценізація: 

відтворення реплік 

персонажів казок. 

Підручник «Українська мова»  

 стор. 57-58 

зошит стор. 21 

 

Я досліджую світ 

Запрута О.В. 

Травоїдні, м’ясоїдні та 

всеїдні тварини. 
Розміщення завдань у групі 

Viber 1 класу. 

Відео 

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

=DivXRyzUiOA 

 

 

08.04. 

Мистецтво 

Гут Л.В. 

 

Імпровізація голосом, 

пластикою, на 

музичних 

інструментах. 

Виготовлення виробу 

з паперу. Презентація 

власної творчості 

 

Народні музичні інструменти: 

бандура, сопілка, бубон, 

волинка (дуда).  Свищики 

(підр.стор.110-111) 

Ознайомитись з нар.муз.інстр. 

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

=gA5G-Ie6eG8 

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

=8_kE5pXzx1c 

 

Переглянути зображення 

свищиків. Ф. Буше. Чабанець, 

що грає на волинці (підр.ст.110-

111) 

Завдання: створити ритмічний 

супровід, мелодію до вірша 

(підр.ст.111) 

Виготовити птаха з паперу 

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

=2EBVBD9vxqg 

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

=XEKVbXbaqSg 

 

08.04. 

Мистецтво 

Гут Л.В. 

 

Проведення 

мистецьких заходів. 

Виготовлення виробу 

з пластичних 

матеріалів. 

Презентація власної 

творчості 

 

Народна іграшка. 

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

=zYTGBDn6vZ8 

 

Переглянути світлини народних 

іграшок (підр.ст.112) 

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

=w67jvQaRfjo 

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

=b5mQfrrxzS4 

 

Ліплення і декорування 

української народної іграшки - 

свищика (пластилін) 

(підр.ст.113) 

08.04. 

https://www.youtube.com/watch?v=DivXRyzUiOA
https://www.youtube.com/watch?v=DivXRyzUiOA
https://www.youtube.com/watch?v=gA5G-Ie6eG8
https://www.youtube.com/watch?v=gA5G-Ie6eG8
https://www.youtube.com/watch?v=8_kE5pXzx1c
https://www.youtube.com/watch?v=8_kE5pXzx1c
https://www.youtube.com/watch?v=2EBVBD9vxqg
https://www.youtube.com/watch?v=2EBVBD9vxqg
https://www.youtube.com/watch?v=XEKVbXbaqSg
https://www.youtube.com/watch?v=XEKVbXbaqSg
https://www.youtube.com/watch?v=zYTGBDn6vZ8
https://www.youtube.com/watch?v=zYTGBDn6vZ8
https://www.youtube.com/watch?v=w67jvQaRfjo
https://www.youtube.com/watch?v=w67jvQaRfjo
https://www.youtube.com/watch?v=b5mQfrrxzS4
https://www.youtube.com/watch?v=b5mQfrrxzS4


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

=zyyI0csQDo8 

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

=pp5v20cb2_I 

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

=k-6fjEwBRl8 

 

 

 

Англійська мова 

  Смаженюк С. Л. 
«Іграшки. Кольори» Урок у Google Meet Час 08.30 

Урок 8 ст 90 

1. Повторіть літери і 

доберіть картинки 91ст 

09.04. 

Математика 

Запрута О.В. 

Додавання і віднімання 

до/від двоцифрового 

числа його десятки або 

його одиниці. 

Онлайн-урок  

(конференція з використанням 

сервісу Google meet)  
Підручник  

Опрацювати урок 88 стор. 175-176 

№ 1, 2 (усно) 

Зошит стор. 8 №1, 2. 

 

09.04. 

Я досліджую світ 

Запрута О.В. 

Визначення теми та 

головної думки 

простого медіа тексту. 

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.78 

 

09.04. 

Я досліджую світ 

Запрута О.В. 

Сервірування столу. 

Столовий посуд різного 

призначення. 

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.79 

 

09.04. 

Фізична культура  

Бабій Ж.Ю. 

Виконання базових 

рухів для різних видів 

спорту 

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

=3sg5oJQmlBY&ab_channel=Cre

ativeTeacher 

 

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

=WE1EsSuhCd8&ab_channel=%

D0%96%D0%B2%D0%B0%D0%

B2%D1%87%D0%B8%D0%BA.

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

0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%

BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC

09.04. 

https://www.youtube.com/watch?v=zyyI0csQDo8
https://www.youtube.com/watch?v=zyyI0csQDo8
https://www.youtube.com/watch?v=pp5v20cb2_I
https://www.youtube.com/watch?v=pp5v20cb2_I
https://www.youtube.com/watch?v=k-6fjEwBRl8
https://www.youtube.com/watch?v=k-6fjEwBRl8
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://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=3sg5oJQmlBY&ab_channel=CreativeTeacher
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY&ab_channel=CreativeTeacher
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY&ab_channel=CreativeTeacher
https://www.youtube.com/watch?v=WE1EsSuhCd8&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=WE1EsSuhCd8&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=WE1EsSuhCd8&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=WE1EsSuhCd8&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=WE1EsSuhCd8&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=WE1EsSuhCd8&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=WE1EsSuhCd8&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


%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D

1%80%D1%96%D0%B2%D0%B

D%D0%B8%D0%BA. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WE1EsSuhCd8&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=WE1EsSuhCd8&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=WE1EsSuhCd8&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

