План роботи дистанційного навчання під час карантину
учнів 1-х класів
Дата
16.03 2020

17.03.2020

Зміст роботи
ЯДС: Весна. Перегляд мультфільму-пісеньки про весну.
https://goo.gl/qTswCc

Завдання
Мультфільм.

Читання: Звуки[ дз], [ дз’], позначення їх буквосполученням «дз».
Звуковий аналіз слів. Опрацювання вірша А. Зарудного
«Дзвіночки».
«Ознаки весни»- презентація.
Video www.youtube.com/watch

Читати с.66

Письмо: Написання буквосполучень «дз», « Дз» та слів з ними.
Безвідривне поєднання букв. Побудова і записування речень.

Списати з букваря
«Дзвіночки» с. 66

Образотворче мистецтво: Малюнки писанок- перегляд зразків
www.google.com.ua/search

Намалювати
писанку.

Читання: Злита вимова звуків[ дз],[ дз’]. Вірш Г. Бойка «Горобець». Читати с. 67
Оповіідання «Лісовий майстер».
Письмо: Закріплення вмінь писати вивчені буквосполучення.
Списування речень з друкованого шрифту.

Списати вірш
«Горобець».

Математика: Послідовність чисел від 21 до 100.

Рахунок від 21 до
100
Опрацювати с. 24
підручника.

ЯДС (читання): Звук [дж], буквосполучення «дж». Опрацювання
тексту « Цілющі джерела». Вірш Н. Забіли « Джміль».

Читати с. 68- 69
ЯДС (технології): Про що розповідає писанка. Виготовлення
аплікації « Писанка».
https://goo.gl/2oSoTA
18.03.2020

20.03.2020

Виготовити
аплікацію.

Читання: Читання текстів з малюнком «Як приходить весна»,
«Шпаки прилетіли».

Читати тексти.

Математика : Усна і письмова нумерація чисел 21-100.

Підручник с. 94

Письмо: Закріплення вмінь писати вивчені букви. Списування
речень.

С.69 – списати 4-й
абзац.

Математика: Додавання і віднімання на основі розрядного складу
числа виду 40+5, 45-5, 45-5

Підручник с. 96;
тренажер

ЯДС (письмо): Написання буквосполучень «дж», « Дж» та слів з
ними. Письмо речень. Словниковий диктант.

Писати слова під
диктовку

30.03.2020

ЯДС (природа): Що кладемо в великодній кошик
https://jmil.com.ua/2016-2/christchool

Прослухати
розповідь

Читання: Апостроф. Його роль в українській мові. Вимова й
написання слів з апострофом. Д .Чередниченко «П’ятеро».
Гуркіна «Маю десять пальців я».
ЯДС: Навіщо ми їмо.
Додаток «Їжа мені дає…»
« Куди зникає їжа»
https://goo.gl/YjShzh
Мультфільм «Корисні підказки»
https://goo.gl/BL7VYG

С. 72- 73
Н.

Переглянути
додатки

Письмо: Письмо буквосполучень та слів з апострофом.
Списати слова з
апострофом - с.72
букваря
Образотворче мистецтво: Вишиванка. Орнамент. Створення
орнаменту для чашки.
31.03.2020

01.04.2020

Читання: Закріплення звукових значень вивчених букв.
Математика: Додавання круглого числа до двоцифрового виду
34+20

С.97-98 підручника.
Тренажер.

Письмо: Написання вивчених букв та буквосполучень , слів та
речень.

Списати «П’ятеро»с.72

ЯДС(читання): «Як ми виграли комп’ютер».

С.74- читати.

ЯДС(технології): Сервіруємо стіл. Перегляд відео «Як правильно
накрити стіл».
www.youtube.com/watch

Тренуватися
сервірувати стіл

Читання: «Я навчився вже читати». «Книжка».

Виразне читання –
с.75

Математика: Віднімання круглого числа від двоцифрового виду
45 -20 .
Письмо: Закріплення письма букв та буквосполучень слів та
речень.

02.04.2020

Намалювати чашку
з орнаментом

ЯДС: Як визначити корисну і шкідливу їжу. Перегляд відео
«Корисна їжа. Вечірні історії»; «Абетка харчування. Навіщо
харчуватися правильно?»; «Абетка харчування. А чи правильно ви
їсте?».
www.youtube.com/watch

С.99 підручника.
Тренажер.
С.74 букваря виписати слова з
апострофом.
Розглянути додаток.

03.04.2020

ЯДС (математика): Віднімання круглого числа від двоцифрового.

С.100 підручника.

Математика: Вимірювання довжини - метр.

С.101 підручника.

ЯДС (письмо): Закріплення вмінь писати вивчені букви,
буквосполучення. Написання речень.

Тренуватися писати
слова і речення під
диктовку.
Правила
поводження за
столом

ЯДС: Як поводитися за столом під час споживання їжі. Перегляд
відео
www.youtube.com/watch

