
Дистанційне навчання 

10 тиждень (18.05.2020р. – 22.05.2020р.) 

 18.05.2020р. Понеділок 

  Математика  
Тема Ділення на 5. Розв’язування задач 

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

2. Обчислити  

 

35:5+10=                                                 35:5+5= 

35-5:5=                                                    45:5-6:2= 

67+40:5=                                                 100-5*7=  

 

3. Попрацюй з карткою

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m3DGEJsxPPo


Українська мова 
Тема: Речення. Зв’язок слів у реченні. Тестування у додатку googleforms. 

1. Інструктаж для батьків і учнів за посиланням у  гулсховище (відзняте особисте 

відеороз’яснення, надіслане в приватному повідомленні через додаток Facebook 

Messenger або Viber ). 

2.  Виконання Тесту 2М 

3. Аналіз тестування в мережі Viber. 

 

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

1. Розв’яжи і розфарбуй 

  

 



 

19.05.2020р. Вівторок 

Математика 
Тема: Множення і ділення на 2, 3.   Тестування у додатку googleforms. 

1. Інструктаж для батьків і учнів за посиланням у  гулсховище (відзняте особисте 

відеороз’яснення, надіслане в приватному повідомленні через додаток Facebook 

Messenger або Viber ). 

2.  Виконання Тесту 2М. 

3. Аналіз тестування в мережі Viber. 

Українська мова 

Тема: Іменник як частина мови.    

1. Переглянь відео за посиланням    https://www.youtube.com/watch?v=frZ5nZRNgIY 

https://www.youtube.com/watch?v=Fnf06WlBsIQ 

2.  Працюємо за карткою. Встав пропущені літери. Постав питання до іменників. 

 
 

3. Попрацюй з карткою 

https://www.youtube.com/watch?v=frZ5nZRNgIY
https://www.youtube.com/watch?v=Fnf06WlBsIQ


 

  

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

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

 

 

Читання 
Тема: Світло відкривається, як відкриваєш книжку. 

С. Шаповалов «Канікули» 

https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg


1. Перейди за посиланням. Виконай логопедичні вправи. 

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

2.  Читання за читанкою. 

Соціально-побутове орієнтування 
Тема:    Якщо ти загубився. Особиста безпека. 

1. Перейди за посиланням і запам’ятай корисні підказки 
https://www.youtube.com/watch?v=ilmlgHbvUFo 

2. Запам’ятай! 

 
 

 

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


20.05.2020р. Середа 

Літературне читання 

Тема:  В. Сухомлинський «Скажи людині «Доброго дня» 

Перейди за посиланням. Виконай логоритміку https://www.youtube.com/watch?v=EqZdKTOaLGY 

1. Прочитай  оповідання  (за читанкою) 

2. Попрацюй з таблицею  

 

Математика 
Тема:  Множення і ділення на 4, 5.   Тестування у додатку googleforms. 

1. Інструктаж для батьків і учнів за посиланням у  гулсховище (відзняте особисте 

відеороз’яснення, надіслане в приватному повідомленні через додаток Facebook 

Messenger або Viber ). 

2.  Виконання Тесту 3М. 

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


3. Аналіз тестування в мережі Viber. 

 
Українська мова 
Тема: Дієслово як частина мови. 

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

2. Попрацюй з карткою 

 

Охорона здоров’я 
Тема: Повага і самоповага. 

1. Перейди за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=ZcYX2bw1Dmk 

2. Прочитай прислів’я.  Як ти їх розумієш? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gumUoLehLKA
https://www.youtube.com/watch?v=ZcYX2bw1Dmk


21.05.2020р. Четвер 

Математика  
Тема:   Множення числа 5. 

1. Перейди за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=XOr86lSCV0c 
https://www.youtube.com/watch?v=zRr6VGg341o 

2. Розв’яжи задачу. 

Микола  купив 10 зошитів у клітинку, а у лінійку– у 5 раз менше. Скільки 

усього зошитів купив Миколка? 

 
                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

3. Розв’яжи приклади 

 

 5*8+30=                                                 6*5+25= 

85-5*5=                                                   5*8+24= 

67-4*5=                                                   90-4*5= 

 
Літературне читання 

Тема:      

Перейди за посиланням. Виконай логоритміку https://www.youtube.com/watch?v=EqZdKTOaLGY 

1. Послуха веснянку https://www.youtube.com/watch?v=6DyLrarUytI 
2. Прочитай веснянку у читанці. 

Природознавство 
Тема:   Тема:   Узагальнення знань. Весна. Ознаки весни. Тестування у додатку 

googleforms. 

1. Інструктаж для батьків і учнів за посиланням у  гуглсховище (відзняте особисте 

відеороз’яснення, надіслане в приватному повідомленні через додаток Facebook 

Messenger або Viber ). 

2.  Виконання Тесту 2П. 

3. Аналіз тестування в мережі Viber. 

      22.05.2020р. П’ятниця 
 

Українська мова 
Тема:  Частини мови.  Тестування у додатку googleforms. 

https://www.youtube.com/watch?v=XOr86lSCV0c
https://www.youtube.com/watch?v=zRr6VGg341o
https://www.youtube.com/watch?v=EqZdKTOaLGY
https://www.youtube.com/watch?v=6DyLrarUytI


1. Інструктаж для батьків і учнів за посиланням у  гулсховище (відзняте особисте 

відеороз’яснення, надіслане в приватному повідомленні через додаток Facebook 

Messenger або Viber ). 

2.  Виконання Тесту 3М 

3. Аналіз тестування в мережі Viber. 

  

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

 Природознавство 
Тема:   Рослини і тварини  луків.  

1. Перейди за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=26iEr7zAFXQ 
  

2. Розгадування кросворда «Луки» 

 
1) Не мотор, а гуде, не пілот, 

а летить, не гадюка, а жалить. (Бджола) 

2) Сам чорний, та не ворон, є роги, 
та не бик, шість ніг без копит. (Жук) 

3) Летить — пищить, сяде — мовчить. (Комар) 

4) На капусті я вродився 
І капустою живився, 
На капусті я вмер, 
Та і знов ожив тепер. 
Тільки вже й не той я став, 
Що в капусті плазував: 
Не плазую, а літаю, 
Бо прегарні крильця маю. (Метелик) 

ОТМ 

Тема:   Розширення уявлень про симетричну форму. Ознайомлення з 

різноманітними прийомами обробки паперу: складанням, вирізуванням, 

гофруванням, прорізуванням, скручуванням тощо. «Квіткова галявина». Ножиці, 

папір. 

1. Відгадай загадки. Перейди за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=bpBXSgM3eW0 

2. Перейди за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=GCexJMm2F0I 
            

3. Виконай аплікацію. 

                            Виконані завдання пересилаємо за адресою 
Iminkovskaya@i.ua 

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=26iEr7zAFXQ
https://www.youtube.com/watch?v=bpBXSgM3eW0
https://www.youtube.com/watch?v=GCexJMm2F0I
https://gorodenok.com/wp-content/uploads/2015/12/416.gif

