
Завдання для самостійного опрацювання навчального 

матеріалу для учнів 1-А класу на період карантину 

 

Класний керівник:  

                      Литвиненко Наталія Вікторівна (тел. 096-647-21-65) 
 

12.05.2020 р., вівторок 

Українська мова – усно описати товариша 

Математика – с. 134 № 24 записати числа від меншого до більшого 

Літературне читання – с.98 «Несправжня вулиця» За О. Кротюк 

Музичне мистецтво – с. 98 «Морське царство» 

 

13.05.2020 р., середа 

Я досліджую світ – с. 86-87 Тема. Збережи планету 

Математика – с.135 № 1 дати відповіді на питання 

Українська мова – з вірша Л.Савчука «Бігла білка » виписати друзів білки 

Фізкультура – виконувати ЗРВ на місці 

Літературне читання – с. 100 Вірш «Бігла білка» За Л. Савчук 

Корекція мовлення - корекція мовлення - знайди спільний звук у словах: 

коза, гроза, лоза, віз, гарбуз, водолаз; Жаба, вуж, кожух, морж, ожина. 

 

14.05.2020 р., четвер 

Я досліджую світ – с.88-89 Конструювання «Квітка сонця» 

Логоритміка – вокально-артикуляційні вправи. Р.Рустамов «Пісенька про 

бабусю» - вивчити слова 

Англійська мова – Вивчити пісню "I can" 

Трудове навчання – Пластилін на площині «Квіти на луках » 

Фізкультура -  повторити рухливі ігри «Вовк у канаві», «Будиночки» 

Корекція розвитку – вивчити скоромовку: 

Я біжу, біжу по гаю 

Я метелика впіймаю  

А метелик не схотів 

Геть, від мене полетів 

 

 

15.05.2020 р., п’ятниця  

Українська мова - списати прислів’я про дружбу 

Математика –  с. 136 № 2 дати відповіді на питання 

Літературне читання – с.102 Л. Дяченко «М’ячик-пустунець» 

Образотворче мистецтво – малюнок улюбленого персонажа мультфільму. 

Фізкультура – повторити рухливі ігри «По гриби», «Ми весела дітвора» 

 

 

 

 

 



Завдання для самостійного опрацювання навчального 

матеріалу для учнів 1-Б  класу на період карантину 

 

Класний керівник:  

                      Кравченко Ірина Вікторівна (тел. 098-999-00-16) 

 
 

12.05.2020 р., вівторок 

Я досліджую світ – Повторення. Ознаки фруктів (колір,форма). 

Українська мова – виконати вправу «Чарівні фігури. Зошит – шаблон с.6. 

Прапорець. 

Математика – Повторення. Розмір предметів. Підручник с.7 – 8. Дати 

відповіді на питання. 

Літературне читання – пригадати казку «Ходить гарбуз по городу». 

Фізкультура – повторити рухливу гру «Збирання листя» 

 

13.05.2020 р., середа 

Я досліджую світ – Ознаки фруктів (розмір) 

Математика – Підручник с.9 – 10. Дати відповіді на питання. 

Українська мова –  

Трудове навчання – Повторення. Повторити правила роботи з клеєм та 

ножицями. 

Соціально-побутове орієнтування – пригадати правила поведінки з 

людьми, які тебе оточують. Підручник с.68 - 70 

Українська мова – виконати вправу «Чарівні фігури. Зошит – шаблон с.7. 

Равлик. 

 

14.05.2020 р., четвер 

Я досліджую світ - Ознаки фруктів ( смак, запах) 

Фізкультура – повторити рухливу гру «По гриби» 

Трудове навчання – Повторити правила поведінки на уроці трудового 

навчання. 

Ритміка – плескати в ритм 

Соціально-побутове орієнтування –  пригадати правила поведінки з 

людьми, які тебе оточують. Підручник с.71 - 72 

Лікувальна фізкультура – вправи ранкової гімнастики, дихальні вправи, 

артикуляційна гімнастика (вправи для язика) 

 

15.05.2020 р., п’ятниця  

Українська мова – виконати вправу «Чарівні фігури. Зошит – шаблон с.7. 

Яблуко. 

Математика – Підручник с. 13. Дати відповіді на питання. 

Літературне читання – описати головних героїв казки «Ходить гарбуз по 

городу». 

Фізкультура – повторити рухливу гру «Через поле, через ліс». 



Ритміка - провести простий ритмічний супровід тупотінням до української 

народної пісні «Ой у лузі калина». 

 
 


