
Дистанційне навчання 

11 тиждень (25.05.2020р. – 29.05.2020р.) 

 18.05.2020р. Понеділок 

Я у світі 

Тема: Охорона довкілля- спільна справа усіх землян. 
https://naurok.com.ua/urok-35-ohorona-dovkillya-spilna-sprava-vsih-zemlyan-robimo-visnovki-z-temi-lyudina-i-svit-53863.html 

Переглянь відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=JZL8EqG7YoI 

Поміркуй, що ти можеш зробити, для збереження довкілля. 

  Математика  

Тема:Множення і  ділення на 5. Розв’язування задач. 

1. Переглянь відео за посиланням   https://www.youtube.com/watch?v=m3DGEJsxPPo 

2. Обчислити  

 

35:5+57=                                                 30:5+59= 

35+5:5=                                                   45:5-6= 

87+40:5=                                                 100-5*10=  

 

3. Попрацюй з карткою 

 
 

 

 

 

 

https://naurok.com.ua/urok-35-ohorona-dovkillya-spilna-sprava-vsih-zemlyan-robimo-visnovki-z-temi-lyudina-i-svit-53863.html
https://www.youtube.com/watch?v=JZL8EqG7YoI
https://www.youtube.com/watch?v=m3DGEJsxPPo


Українська мова 
Тема:  Прикметник як частина мови. 

1. Переглянь відео https://www.youtube.com/watch?v=pSqet520qw0 

https://www.youtube.com/watch?v=O6i1PfmLgaI 

2. Працюємо з карткою 

 

 Додаткове з математики 
  Тема:   Множення на 2, 3, 4, 5.  

Розв’яжи і розфарбуй 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pSqet520qw0
https://www.youtube.com/watch?v=O6i1PfmLgaI


 

26.05.2020р. Вівторок 

Математика 
Тема: Повторення. Множення і ділення чисел 1, 2, 3, 4, 5. 

Розв’яжи і розфарбуй 

  

Українська мова 

Тема: Прийменник. Правопис прийменників з іншими частинами мови.  

1. Переглянь відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=206UifT1Bxg     

2.  Працюємо за карткою.  Склади речення з прийменниками. 

https://www.youtube.com/watch?v=206UifT1Bxg
https://www.youtube.com/watch?v=206UifT1Bxg
https://www.youtube.com/watch?v=206UifT1Bxg
https://www.youtube.com/watch?v=206UifT1Bxg


  

Фізична культура 
Виконай руханку https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg 

Читання 
Тема:  М. Клец «Петрик» 

1. Перейди за посиланням. Виконай логопедичні вправи. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dzow8iE5fB0 

2.  Читання за читанкою. 

Соціально-побутове орієнтування 
Тема: Безпечні канікули. Як організувати вільний час.  

1. Перейди за посиланням і запам’ятай корисні підказки 

Канікули https://www.youtube.com/watch?v=iQQ8R306SU0 

 Коли тобі нудно https://www.youtube.com/watch?v=hNE48-bAuwU 

2. Перейди за посиланням і обери собі розваги https://vseosvita.ua/library/10-idej-cim-mozna-zajnatisa-
na-kanikulah-pid-cas-karantinu-226551.html 

 

 

27.05.2020р. Середа 

Літературне читання 

Тема:  Л. Воронкова «Антон і Харитон» 

1. Перейди за посиланням. Виконай логоритміку 

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

https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg
https://www.youtube.com/watch?v=Dzow8iE5fB0
https://www.youtube.com/watch?v=iQQ8R306SU0
https://www.youtube.com/watch?v=hNE48-bAuwU
https://vseosvita.ua/library/10-idej-cim-mozna-zajnatisa-na-kanikulah-pid-cas-karantinu-226551.html
https://vseosvita.ua/library/10-idej-cim-mozna-zajnatisa-na-kanikulah-pid-cas-karantinu-226551.html
https://www.youtube.com/watch?v=EqZdKTOaLGY


2. Прочитай  оповідання  (за читанкою) 

 

Математика 
Тема:  Множення і ділення на 1, 2, 3, 4, 5.    

Розв’яжи приклади і розфарбуй  

 

 
Українська мова 
Тема:  Головні та другорядні члени речення. 

1. Перейди за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=DcgBySZ1E0w 

2. Попрацюй з карткою. Спиши. Підкресли  підмет і присудок у 1 і 2 реченнях. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DcgBySZ1E0w


Охорона здоров’я 
Тема:  Звички і здоров’я. 

1. Перейди за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=S5Oz2n4F2Wc  

2. Намалюй плакат про корисні звички. 

28.05.2020р. Четвер 

Математика  
Тема:   Підсумковий урок. 

Попрацюй з карткою. 

  

  

 
Літературне читання 

Тема:     Підсумковий урок. 

Намалюй улюбленого казкового героя. 

Природознавство 
Тема:   Рослини і тварини прісних водойм. 

1. Перейди за посиланням https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-prirodovedeniya-dlya-

nachalnykh-klassov-roslini-i-tvarini-prisnikh-vodoym.html 

2. Виконай завдання за посиланням https://learningapps.org/view7206219 

      29.05.2020р. П’ятниця 

Соціально-побутове орієнтування 
Тема: Безпечні канікули. Як організувати вільний час. 

Інструктажі з безпеки життєдіяльності.  

1. Чому потрібно мити руки? https://www.youtube.com/watch?v=Sgt-5s0kUKU 

2. Вперед, вогнеборці 
https://www.youtube.com/watch?v=WFPlxcF_SiI&list=PLmMdc5EtRgSgAttgtRF_hbsRiAoVF4Hub&index=4 

https://www.youtube.com/watch?v=S5Oz2n4F2Wc
https://www.youtube.com/watch?v=S5Oz2n4F2Wc
https://www.youtube.com/watch?v=S5Oz2n4F2Wc
https://www.youtube.com/watch?v=S5Oz2n4F2Wc
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-prirodovedeniya-dlya-nachalnykh-klassov-roslini-i-tvarini-prisnikh-vodoym.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-prirodovedeniya-dlya-nachalnykh-klassov-roslini-i-tvarini-prisnikh-vodoym.html
https://learningapps.org/view7206219
https://www.youtube.com/watch?v=Sgt-5s0kUKU
https://www.youtube.com/watch?v=WFPlxcF_SiI&list=PLmMdc5EtRgSgAttgtRF_hbsRiAoVF4Hub&index=4


3. Мультфільм про захоплюючі історії з життя хлопчика Сашка та його кота Шкоди, які 

завдяки знанням правил мінної безпеки уникають всіх пасток підступних мін. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=V5JZWI8TrEY&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=A4PrtPUf22o&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=0WRgt7cbP24&feature=emb_logo 

4. ПДД з Робіком  https://www.youtube.com/watch?v=jp1CKyAq_Bk 

5. Ти і поліція https://www.youtube.com/watch?v=Brmr2azQtzI (більше відео тут 

https://www.youtube.com/channel/UCusDVpbvC3W40tLS5rMkmyg/videos ) 

6. Безпечний двір https://www.youtube.com/watch?v=Dh_8PNxAjuo 

7. Обережно, гроза https://www.youtube.com/watch?v=9355-gQAyKI 

8. Небезпечні комахи https://www.youtube.com/watch?v=gLLNC-IM5c0 

9. На водоймах https://www.youtube.com/watch?v=_rgSfVBsZOs 

https://www.youtube.com/watch?v=IqwrxyNo0G0 

Українська мова 
Тема:   Підсумковий урок. 

Списування. 

 

  

         Фізична культура 
Перейди за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8 

 Природознавство 
Тема:   Людина і природа. Червона книга України.  

Перейди за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=iKqPz4qGYtY  
https://www.youtube.com/watch?v=pY_Jwk_ZOfg 

ОТМ 

Тема: Узагальнення знань з образотворчого мистецтва. «Літній ранок» Фарби. 

1. Перейди за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=cmj7WdCU0Q8 

2. Намалюй пейзаж. 

                            Виконані завдання пересилаємо за адресою 
Iminkovskaya@i.ua 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=V5JZWI8TrEY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=A4PrtPUf22o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=0WRgt7cbP24&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jp1CKyAq_Bk
https://www.youtube.com/watch?v=Brmr2azQtzI
https://www.youtube.com/channel/UCusDVpbvC3W40tLS5rMkmyg/videos
https://www.youtube.com/watch?v=Dh_8PNxAjuo
https://www.youtube.com/watch?v=9355-gQAyKI
https://www.youtube.com/watch?v=gLLNC-IM5c0
https://www.youtube.com/watch?v=_rgSfVBsZOs
https://www.youtube.com/watch?v=IqwrxyNo0G0
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=iKqPz4qGYtY
https://www.youtube.com/watch?v=pY_Jwk_ZOfg
https://www.youtube.com/watch?v=cmj7WdCU0Q8

