
Завдання для учнів 1 - Б класу з 18.05 по 22.05 

18.05 - понеділок 
Англ. мова дивитись відео, повторювати назви днів тижня 

(закріплення) https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ 
Фізкультура  Ранкова розминка: 

https://www.youtube.com/watch?v=A8e_Fwtt0Uk 
https://www.youtube.com/watch?v=CZzQQXlxAxs 
https://www.youtube.com/watch?v=YDN7E0ITQ8g 
https://www.youtube.com/watch?v=qzn83vhGCN0 
https://www.youtube.com/watch?v=Bf0YTmlf4zQ&list=RDCMUCVF4WEjn1hufd-
pkmPoVe-Q&start_radio=1&t=14 
https://www.youtube.com/watch?v=0Jpn6UvraBo 

Навчання 
грамоти 
(письмо) 

Описую словами предмети зошит с.58 

Навчання 
грамоти 

(читання) 

Опрацювання тексту «Казка про ґудзик» Марії Солтис – Смирнової 
Буквар с.123 

 
https://www.youtube.com/watch?v=t3cQI4H0Mr0&list=PLI0_yP2jZEgvUoYDnuTkZElaoXZd-s2Xn 
Математика Монети. Грошові банкноти України.  Задачі  про гроші і вартість товарів. 

Зошит с. 51 
https://www.youtube.com/watch?v=nFPY11U5IRg 
https://www.youtube.com/watch?v=3VwY9dNtHtU 

19. 05 вівторок 
 

Я Досліджую 
світ  

Повторення вивченого «Світ живої і неживої природи»  
Гра «Жива і нежива природа» Відеогра 

https://www.youtube.com/watch?v=ImbLcnJM8TA 
Математика Доба. Розв’язування задач за календарем. 

Зошит с. 52 
https://www.youtube.com/watch?v=7nVwg03PI6Q 

Навчання 
грамоти 
(письмо) 

Описую словами предмети зошит с.59 

Навчання 
грамоти 

(читання) 

Робота над текстом «Кольоровий дощик»  
Буквар с.125 – 126 

https://www.youtube.com/watch?v=4DGDE1ieW4Y 
20. 05 середа 

Математика Година . Хвилина. Визначення часу за годинником з точністю до години. 
Розв’язування задач на час. Зошит с. 53 

https://www.youtube.com/watch?v=qQw6oew1wvE 
Навчання 
грамоти 
(письмо) 

Складання розповіді на задану тему. Мрію про канікули зошит с.60 

Навчання 
грамоти 

(читання) 

Робота над текстом «Кольоровий дощик» 
Буквар с.127 

https://www.youtube.com/watch?v=oEZT6qUCuBc 
Англійська 

мова 
 

завдання на закріплення назв днів тижня https://learningapps.org/7652147 
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Хореографія 
20.05  Хореографія - «Pop dance»  
I. Зробити відеовправи «Веселий розігрів»(2): 
https://drive.google.com/file/d/1Z2pgA_V0h3se1HxR2oIMXzLPzdU5JEBS/view?usp=sharing 
II.Потанцюйте з батьками «Танець Хом’яка» : 
https://drive.google.com/file/d/18GzS8vKeMmaatJ3t54xfoqlA8wyE4OCt/view?usp=sharing 

 
 

21. 05 четвер 

Я Досліджую 
світ  

Повторення вивченого. Гра "Можна - не можна". Як поводитися в природі? 
Бережливе ставлення до природи 

https://www.youtube.com/watch?v=CZ5-hV-95g0 
https://www.youtube.com/watch?v=qu6UR5MfnX8 

Навчання 
грамоти 
(письмо) 

Складання розповіді на задану тему. Мрію про канікули зошит с.61 
https://www.youtube.com/watch?v=mxYUDHXJ4vE 

Навчання 
грамоти 

(читання) 

Оповідання "Прогулянка до лісу". В. Сухомлинський  
 
https://www.youtube.com/watch?v=t3cQI4H0Mr0&list=PLI0_yP2jZEgvUoYDnuTk 

 
Образотворче 

мистецтво 
Метелики (нетрадиційне малювання) 

https://www.youtube.com/watch?v=mvTmqLAAspY 
https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y 

Музичне мистецтво – «У країні мультфільмів» 
I. Перегляньте відеоурок: 
https://drive.google.com/file/d/1jJnpJ8YfjoCXsUepFGNAad6JLivIWoo8/view?usp=sharing 
II. Заспівайте пісню Ігора Танчака «Веснівочка» караоке(+): 
https://drive.google.com/file/d/1n2YCT0oJ86E8qruBqp6WlkcKimBcf6kW/view?usp=sharing 

 
22.05 п’ятниця 

 
Дизайн і 

технології 
 Малюємо Україну. Робота з папером. Виготовлення сюжетної аплікації. 

https://www.youtube.com/watch?v=8rbINmFpRxI 
Я досліджую 

світ 
Жива природа влітку.  

https://www.youtube.com/watch?v=owNl9BP5M0c 
https://www.youtube.com/watch?v=yAJM_pcZA6c 

математика Визначення часу за годинником різних частин доби. Розв’язування задач на 
час. Порівняння та додавання і віднімання круглих чисел. Зошит с. 54 

https://www.youtube.com/watch?v=SHmlnhgtYnU 
Фізкультура  

Ранкова розминка: 
https://www.youtube.com/watch?v=A8e_Fwtt0Uk 
https://www.youtube.com/watch?v=CZzQQXlxAxs 
https://www.youtube.com/watch?v=YDN7E0ITQ8g 
https://www.youtube.com/watch?v=qzn83vhGCN0 
https://www.youtube.com/watch?v=Bf0YTmlf4zQ&list=RDCMUCVF4WEjn1hufd-pkmPoVe-
Q&start_radio=1&t=14 
https://www.youtube.com/watch?v=0Jpn6UvraBo 
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