
Завдання для учнів 1 - Б класу з 27.04 по 30.04 

27.04 - понеділок 
Англ. мова Підручник в 1 с. 88(слухати і повторювати за допомогою QR 

коду), в 2 с 88 (читати); зошит с.31 в 1(А) 
Фізкультура  Ранкова розминка: 

https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q 
https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY 

Суглобова розминка: 
https://www.youtube.com/watch?v=6nyLrCVULxk 

Рухова активність: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y02I4nZjRag 

Навчання грамоти 
(письмо) 

«Розвиток зв’язного мовлення. Рослини» - зошит с.37 

 
Навчання грамоти 

(читання) 

Читаю і розповідаю. «Чий апельсин більший» В. Карасьова 
(презентація в клас рум) 

Буквар с102 
Математика Складання задач за малюнками та за вибраним запитанням до 

умови. Складання нерівностей 
Зошит с 30 

28. 04 вівторок 
 

Я Досліджую світ  «Поведінка у громадських місцях. Як поводитися з підозрілими 
предметами. Поведінка із незнайомцями» - зошит с.43 

https://www.youtube.com/watch?v=DmtnGFlEgwo 
https://www.youtube.com/watch?v=Ne0OMIFNGYA 

Математика «Вимірюємо місткості посудин. 1 літр — 1 л 
Зошит с 31 

https://www.youtube.com/watch?v=YmfaBiEA8lg 
Навчання грамоти 

(письмо) 
«Уживання великої букви в словах. Побудова і записування 
речень за малюнками» - зошит с.39  (презентація клас рум) 

https://www.youtube.com/watch?v=KOGy3TP4PZs 
https://www.youtube.com/watch?v=FxpTLUmQPJ8 

Навчання грамоти 
(читання) 

Читаю і розповідаю «»Навпакійко» Т. Лисенко  
( Буквар ст. 104 ) 

(презентація в клас рум) 
https://www.youtube.com/watch?v=_VbRErcIWIM 
29. 04 середа 

Математика Вибір виразів за їх значенням. Креслення відрізків 
Зошит с 32 

Навчання грамоти 
(письмо) 

«Розпізнаю слова, які відповідають на питання Який? Яка? 
Яке? Які?» 

https://www.youtube.com/watch?v=d5ijAEHowy0&t=17s 
(Я дружу зі словом ст. 40) 

Навчання грамоти 
(читання) 

Читаю і розповідаю . «Мишка , Кіт і гарбуз» (Буквар ст 106) 
(презентація в клас рум) 

Англійська мова 
 

Підручник в 1 с 92 (слухати і повторювати за 
допомогою QR коду); зошит с 31 в 1(В) 

Хореографія 
ритмічний танок «I like to move it» 
https://drive.google.com/file/d/1JPt1_5mvKOTd5_1GwV9AfPTqCfz3OlfB/view?usp=sharing 
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30. 04 четвер 

Я Досліджую світ  «До кого звертатися у разі виникнення небезпечних ситуацій» - 
зошит с.45  

https://www.youtube.com/watch?v=ilmlgHbvUFo 
Навчання грамоти 

(письмо) 
«Добираю слова, які відповідають на питання що робить? Що 

роблять?» 
https://www.youtube.com/watch?v=8Ng3WsmpguU 

(Я дружу зі словом ст. 42) 
Навчання грамоти 

(читання) 
Читання за вибором. Українські народні казки 

 
Музичне мистецтво: тема «Ми-україці» 
I. Слухаємо музику «Запорізький марш» : 
https://drive.google.com/file/d/1JtXep5Aa76Cr7tREByeqiQvn2YVkacgc/view?usp=sharing 
II. Ритмічна гра – проплескайте короткі та довгі звуки: 
https://drive.google.com/file/d/1-W6z-tArzZ5hSX1JjS5PXrvnhw_LZAdG/view?usp=sharing 
III. Слухаємо пісню «Козачата»: 
https://drive.google.com/file/d/1VFWva7PtGHOzZJzzdETTiT-odvhijG_z/view?usp=sharing 
IV. Співаємо караоке(-) - пісня «Козачата»: 
https://drive.google.com/file/d/1ttBcVfsvboJeE1QnTSVK6jfB-MbpRg0A/view?usp=sharing 
V. Дивимось мультфільм «Слово української дитини»: 
https://drive.google.com/file/d/1go5RR7yMxkYvNlqrqf3Cb-T1XjaFFQC8/view?usp=sharing 
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