План роботи
з дистанційного навчання під час карантину
для учнів 1- А класу
з 06.04.2020- 24.04.2020
Дата
06.04.2020

Зміст роботи
Читання
Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацювання
віршів М. Хоросницької «Я навчився вже читати…», В. Зорик
«Книжка».
Письмо
Закріплення вмінь писати вивчені букви. Написання
буквосполучень, слів та речень. Вибірковий диктант.

ЯДС (природа)
Чи є рослини живими? Чому?
https://goo.gl/2BaAot

07.04.2020

Будова рослин.
https://goo.gl/vjxkLp

Рекомендації
Буквар с.75 –
виразно, плавно
читати.

«Супутник
буквара» с. 48, 49
№ 3- утворити
слова; № 4списати;
№ 7- записати
слова з м’якими
приголосними.
Подивитися відео,
відповісти на
запитання чому?

Образотворче мистецтво
Виготовлення аплікації «Рослина».
https://goo.gl/xxufwp

Зробити аплікацію
або малюнок
рослини,
підписати органи
(шаблон);
подивитися відео.

Читання
Алфавіт. Звуки мовлення. Букви. Алфавітні назви букв.
Опрацювання вірша Б. Заходера «Буква Я»; розігрування сценки
за змістом вірша.
Математика
Віднімання круглого числа від двоцифрового.

Буквар с. 76-79читати в особах.

Письмо
Закріплення вмінь писати великі й малі літери українського
алфавіту. Побудова і записування речень.

«Супутник
буквара»:
Диктант великих і
малих букв;
списати пари слів
зі с.51- № 7;
скласти і записати

Підручник
с. 99, 100

речення за № 9

ЯДС (читання)
Читаю і слухаю дитячі пісні. Українська народна колискова.
Дитячі пісні: «Зайчику, зайчику…», «Два півники», «Вийди,
вийди, сонечко».
ЯДС (технології)
Українські народні іграшки. Свищики. Ліплення і прикрашання
весняної іграшки- свищика (пластилін).
08.04.2020

Читання
Читаю і відгадую загадки. Загадки (П. Ребро, Л. Вознюк, М.
Пономаренко). Складання загадки про тварину. Опрацювання
текстів «У лісовій школі», «Солодке слово».
Математика
Додавання і віднімання двоцифрових чисел.

09.04.2020

10.04.2020

С.82, 83- читати.

С.80, 81 – читати,
відгадати,
відповісти на
запитання,
скласти загадку.
Підручник
с. 104- 105

Письмо
Вчимося відповідати на запитання. Складаємо речення.
Складання розповіді.

«Супутник
буквара» с. 53
№ 5- утворити 2складові, 3складові слова;
№ 8 – склади і
запиши казку за
малюнками.

ЯДС
Чому людина не може жити без рослин?
https://goo.gl/f2mxbZ

Зошит ЯДС
с.39, 40

ЯДС (математика)
Одиниця вимірювання довжини – 1 метр. Вимірювання довжини
відрізків.

Підручник с. 101

ЯДС (природа)
Що спільного між усіма рослинами?

Зошит ЯДС
с. 41, 42
розгадати
кросворд;
прочитати текст з
малюнками.

Математика
Додавання одноцифрового числа до двоцифрового типу (45 +2).
ЯДС (письмо)
Речення. Списування текстів, поданих рукописним і друкованим
шрифтом. Робота з деформованими реченнями.

Підручник с. 103
«Супутник
буквара» с. 54

№ 3- записати
слова;
№ 4- списати
текст; відтворити
деформовані
речення.
13.04.2020

Читання
Читаю лічилки. Л. Вознюк «Раз метелик, два жучок»;
О. Сенатович «Місяць жмурить»; С. Шаповалов «Десять, дев’ять,
вісім, сім».

Буквар С.84, 85 –
читати;
Вивчити одну
лічилку напам’ять.

Письмо
Доповнення незавершених речень. Складання розповіді.

«Супутник
буквара» с. 62
№ 3- записати
слова; № 4списати речення;
№ 8 с. 61-скласти
розповідь.

ЯДС (природа)
Хто такі тварини?
YouTube https://goo.gl/FLbN9T
https://goo.gl/FDSTNX
Хто що їсть?
https://goo.gl/6GwS9n

14.04.2020

Читання
Читаю українську народну казку «Рукавичка». Робота з казками
(читання, переказ).
Математика
Додавання одноцифрового числа до двоцифрового.

Зошит с. 43;
Подивитися й
обговорити відео.

Читати,
передаючи
голосом слова
героїв казки.
Підручник,
тренажер.

Письмо
Звуки мовлення. Букви. Алфавітні назви букв. Закріплення вмінь
писати букви алфавіту.

Вивчити алфавіт.
Писати великі і
малі букви
алфавіту.
«Супутник»
с.58, № 4 записати текст.

ЯДС (читання)
Читаю авторську казку О. Зубер «Як заєць сон шукав».

Буквар с. 88, 89читати,
переказувати.

ЯДС (технології)
Створення колажу «Улюблені тварини».

15.04.2020

Читання
Читаю українську народну казку. Розігрування епізодів
української народної казки «Рукавичка».

Буквар с.86, 87 читати в особах,
переказувати.

Математика
Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового типу (45 - 2).

Підручник с. 105

Письмо
Приголосні звуки. Звуковий аналіз слів. Списування тексту,
поданого рукописним шрифтом.

16.04.2020

17.04.2020

ЯДС
Чому треба берегти тварин?
Відео «Як люди дбають про охорону тварин».
https://www.youtube.com/watch?v=nHQCEqdBDA).
Презентація «Чому потрібно охороняти тварин» (додатково).
ЯДС (математика)
Одиниці вартості – копійка, гривня. Монета. Банкнота.
Математика
Закріплення вмінь додавання одноцифрового числа до
двоцифрового; віднімання одноцифрового числа від
двоцифрового.
ЯДС (письмо)
Голосні звуки. Звуковий аналіз слів. Списування тексту, поданого
рукописним шрифтом.

ЯДС (природа)
Як живуть свійські і дикі тварини.
21.04.2020

Читання
Читаю вірші про пори року: Ф. Петров «Від зими до зими», «У
якому місяці?» (за К. Перелісною). Читаю про дні тижня:
С. Жупанин «Хто молодець?». Загадка. З. Мензатюк «Сім днів».
Математика
Одиниці вартості – копійка, гривня. Монета. Банкнота.

«Супутник»
с.66 – записати
букви, які
позначають
приголосні звуки;
№ 4 – списати
текст, підкреслити
приголосні.

Подивитися відео.

Підручник с. 107

Тренажер.

«Супутник»
с. 68 – записати
букви, якими
позначають
голосні звуки;
№ 4 – списати
текст, складаючи
речення.
Зошит с. 44, 45
Буквар с. 90 – 93 –
вивчити місяці,
пори року, дні
тижня.
Підручник с. 10

Письмо
Поділ слів на склади. Виконання мовних вправ. Вибіркове
списування. Вправляння в переносі слів з рядка на інший рядок.

ЯДС (читання)
Читаю про родину: Л. Вознюк «Татко і матуся»;
І. Кульська «Старший брат»;
О. Полянська «Старша сестричка».
ЯДС (технології)
Створення аплікації «Веселка».
22.04.2020

Читання
Читаю про кольори у природі:
Є. Гуменко «Олівці»; М. Стоян «Розмова кольорів».
Кольори веселки – дитячі пісеньки
https://www.youtube.com/watch?v=X6PvHZz8_pY

«Супутник» с. 76,
77: № 3 – списати
слова, ділячи на
склади; № 4 –
виписати
3- складові і
4- складові слова;
№ 8 – напиши
складений текст.
Буквар с. 96, 97 –
читати виразно.

Буквар с. 94, 95 –
виразно читати,
відповідати на
запитання.
Подивитися відео.

Кольори для дітей українською мовою
https://www.youtube.com/watsh?v=47WtIGtC7WI

Математика
Співвідношення між одиницями вартості.
Письмо
Слова – назви предметів. Розрізнення слів - назв предметів за
питаннями Хто? Що?
Слова – назви дії предметів. Мовні вправи. Списування тексту,
поданого рукописним шрифтом.

23.04.2020

ЯДС
Як з’являється веселка.
https://goo.gl/NhkRjp
https://goo.gl/CNSZH8
ЯДС (математика)
Порозрядне додавання та віднімання двоцифрових чисел типу
(45 + 22).

24.04.2020

Математика
Порозрядне додавання і віднімання двоцифрових чисел без

Підручник с. 108
«Супутник» с. 78
№ 3 – списати
слова у два
стовпчики Хто?
Що?
№ 4 – списати
текст, підкреслити
двома лініями
назви дій.

Зошит с. 46 – 48

Підручник с.111

Підручник

переходу через розряд.

с. 112 – 113

ЯДС (письмо)
Слова – ознаки предметів. Розрізняння слів – ознак предметів за
питаннями Який? Яка? Яке? Списування тексту, поданого
рукописним шрифтом.

«Супутник» с. 84
№ 2 – напиши
слова, підкресли
букви, які
позначають два
звуки;
№ 4 – спиши
текст, підкресли
слова – ознаки
предметів
хвилястою лінією.

ЯДС (природа)
Чому веселка різнокольорова?

