ПЛАН РОБОТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ДЛЯ УЧНІВ 1 – А КЛАСУ З 12.05.2020 по 22.05.2020
Дата
12.05.2020

13.05.2020

14.05.2020

Зміст роботи
Читання
Вправи для розвитку навички читання. Робота з
дитячою книжкою.
Математика
Контрольна робота. Обчислення значень
математичних виразів.
Письмо
Закріплення вмінь писати вивчені букви,
поєднувати їх у словах. Розрізнення голосних і
приголосних.
ЯДС (читання)
Вправи для розвитку навички читання. Робота з
дитячою книжкою.
Читання
Вправи на розвиток навички читання. Робота з
дитячою книжкою.
Математика
Повторення. Вправи на обчислення значень
виразів на 2 дії в межах першого десятку.
Письмо
Закріплення вмінь писати вивчені букви,
поєднувати їх у словах.
ЯДС
Розпізнавання трав’янистих рослин, кущів, дерев.
ЯДС (математика)
Додавання та віднімання чисел в межах 20.

Рекомендації
«Учуся читати» с. 2
–5
Виконати
контрольні
завдання.
Зошит № 4 с. 1 – 3

«Учуся читати» с. 6
–9

«Учуся читати» с.
10 – 13
Виконати
тренувальні вправи
(тренажер).
Зошит № 4 с. 4 – 7

Вчитися
розпізнавати
рослини.
Тренажер.

15.05.2020

Математика
Додавання та віднімання в межах 20.
Розв’язування текстових задач на знак суми та
різниці чисел.
ЯДС (письмо)
Вимова та правопис слів зі звуками [г],[г].
ЯДС (природа)
Праця людей навесні.

18.05.2020

ЯДС (природа)
Як розпізнати літо.

Розв’язати задачі
на знаходження
суми та різниці
чисел.
Зошит № 4 с. 8 – 11
Спостерігати за
діяльністю людей
на весні.
Зошит «ЯДС» с. 56,

Читання
Вдосконалення навичок голосного читання.
Письмо
Повторення. Правильно пишу слова з буквою ь
(знак м’якшення) та буквосполученням ьо.

57
«Учуся читати» с.
14 – 17
Зошит № 4 с. 12 –
15

19.05.2020

20.05.2020

21.05.2020

22.05.2020

Читання
Тренувальні вправи з удосконалення навички
читання.
Математика
Розв’язування задач на збільшення та зменшення
числа на кілька одиниць.
Письмо
Повторення. Правильно пишу слова з йо, та
літерами я, ю, є, ї.
ЯДС (читання)
Вдосконалення темпу голосного читання тексту.

«Учуся читати» с.
18 – 21
Тренажер.
Зошит № 4 с. 16 –
19
«Учуся читати» с.
22 – 25

Читання
Вдосконалення навички вибіркового читання,
орієнтування в змісті прочитаного.

«Учуся читати» с.
26 – 29

Математика
Вдосконалення навичок обчислення значень
математичних виразів. Розв’язування задач на
знаходження невідомого зменшуваного.

Тренажер. Задачі
на знаходження
невідомого
зменшуваного.

Письмо
Повторення. Правильно пишу слова з апострофом.

Зошит № 4 с. 20 –
23

ЯДС
Чим діти займаються влітку.
ЯДС (математика)
Обчислення значень математичних виразів.
Розв’язування задач на знаходження невідомого
від’ємника.
Математика
Розв’язування задач на різницеве порівняння.
ЯДС (письмо)
Вдосконалення вмінь писати слова зі звуками
[дж], [дз], [дз’]. Перенесення слів з рядка в рядок.
ЯДС (природа)
Де я хочу відпочити на літніх канікулах.

Зошит ЯДС с. 58, 59
Тренажер.

Тренажер.
Зошит № 4 с. 24 –
27

Зошит ЯДС с. 60

