
Завдання для першокласників № 6 (21.04 – 24.04) 

Математика 

Тема.Число і цифра  10. Утворення числа 10. Числовий ряд 1-10. Пряма і 

зворотня лічбаПорівняння кількості предметів та чисел у межах 10. Креслення 

відрізків заданої довжини.  

1 Які цифри написанінеправильно, поряд з такими напиши правильно цифру. 

Назви їх (додаток 1) 

2 Розфарбуй сусідів числа 3 синім кольором, а сусідів числа 6 червоним 

кольором (додаток 2) 

3. Розвяжи приклади за малюнками (додаток 3) 

4.Знайомство з новим матеріалом перегляд відео уроків за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=ohBASbnCU-k 

https://www.youtube.com/watch?v=k2Mw9aYOJnk, 

5.Написання цифри 10 (додаток 4) 

6. Запишіть числовий ряд від 1до 10 , від 10 до 1 

7.Викладіть перед собою 9 рахувальних паличок, додайте ще одну , скільки 

вийшло разом. Як це записати? 9+1=10 

8. Виконання завдань підручника (додаток 5) 

9. З єднай малюнок з кількістю предметів з відповідною цифрою (додаток 6) 

10. Склади та розвяжи задачі за малюнками та схемами (додаток 7) 

11. Побудуйте відрізки довжиною 6 см та 4 см, а нижче відрізки на 1 см довші. 

12. З єднай числа від 1 до 10. Хто в вас вийшов? Розфарбуйте малюнок. 

(додаток 8) 

Навчання грамоти 

Тема.Звукового значення звуку  [г]. Буква Г гЧитання складів, слів з вивченими 

буквами.  Читання тексту «Голуби».Написання малої та великої Г, слів з 

нею.Списування друкованого тексту. 

1. Гра «Передай голосом» . Прочитай та за допомогою виразу обличчя 

смайлика передай емоції (додаток 9) 

2. Складова розминка   

https://www.youtube.com/watch?v=ohBASbnCU-k
https://www.youtube.com/watch?v=k2Mw9aYOJnk


ШУ  ТИ  БО   ПЕ   РА УС  АН  ГО  ИМ  ЛО 

3.Гра «Що де росте» Прочитай та додай відповідь за допомогою малюнка 

(додаток 10) 

4. Знайомство з буквою Г. Цей звук є дзвінким , промовляємо ми його горлом, 

коли язик ховається ближче до горла, стає горкою (додаток 11). Вона прийшла 

до нас з гавою. 

5.Перегляд відеоуроків за посиланням  

https://www.youtube.com/watch?v=PJD7lqmkrOY 

https://www.youtube.com/watch?v=_MY-V1B2Mkk 

https://www.youtube.com/watch?v=4hEurvwui_8 

https://www.youtube.com/watch?v=bddMlg7O1Co 

6. На що схожа буква г (додаток 12) 

7. В яких словах зустрічається? (додаток 13) 

8. Робота з букварем (додаток 14) 

9. Написання малої та великої букви г Г, буквосполучень та слів з нею (додаток 

15) 

10. Списування друкованого тексту 

Галинка – господарка. Принесла городину на ганок. 

  Я досліджую світ 

Тема.Як з’являється веселка?Перегляд мультфільму з передбаченням 

«Кольорові кульки» Обговорення «Чому веселка різнокольорова» 

1 Перегляд відео уроків за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=QannLiGtRe0 

https://www.youtube.com/watch?v=oKDPCbvfB18 

https://www.youtube.com/watch?v=NTBm_01sJ54 

 

Малювання та трудове навчання 

Тема. Малювання веселки на мокрому аркушіВикладання  « Веселки» з 

кольорових стрічок та мотузок 

https://www.youtube.com/watch?v=PJD7lqmkrOY
https://www.youtube.com/watch?v=_MY-V1B2Mkk
https://www.youtube.com/watch?v=4hEurvwui_8
https://www.youtube.com/watch?v=bddMlg7O1Co
https://www.youtube.com/watch?v=QannLiGtRe0
https://www.youtube.com/watch?v=oKDPCbvfB18
https://www.youtube.com/watch?v=NTBm_01sJ54


1 Намалюйте веселку (додаток 16) 

2. Викладіть з кольорових стрічок чи мотузочок веселку (додаток 17) 
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