
Дистанційне навчання 

4 тиждень (06.04.2020р. – 12.04.2020р.) 

 06.04.2020р. Понеділок 

Я у світі 
Тема: Навчання- основний обов’язок дітей. 

Переглянь відео. Перейди за посиланням:     https://www.youtube.com/watch?v=4IAB2bkqLQs 

Запиши прислів’я 

 

 

 

Математика 
Тема: Множення числа 2.  Ламана. 

Переглянь відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=9KIgITWSJrk 

Дивись і малюй на долонці https://www.youtube.com/watch?v=qksc84OgAJg 

Розв’яжи задачу  

1. У іграшковому магазині було 7 літаків, а  автомобілів – у 2 рази більше, ніж літаків. Скільки  автомобілів було у 

іграшковому магазині? 

2. У іграшковому магазині було 7 літаків, а автомобілів – у 2 рази більше, ніж літаків. Скільки усього іграшок було у 

магазині? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4IAB2bkqLQs
https://www.youtube.com/watch?v=9KIgITWSJrk
https://www.youtube.com/watch?v=qksc84OgAJg


Працюємо з таблицею 

 



 

Українська мова 
Тема: Загальні і власні назви. 

Подивись відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=KOGy3TP4PZs 

Запам’ятай!

 

Виконай вправу 

1. Підкресли букву (велику чи маленьку), яку потрібно вживати у кожному з 

випадків. 

(А,а)ся, (Г,г)олуб, (Д,д)имок, (Д,д)ніпро, 

(К,к)иїв, (О,о)лена, (К,к)вітка, (П,п)етро, 

(В,в)овк. 

2. Спишіть, виправте помилки 

 Дівчинка оля, дідусь пилип, вулиця 

перемоги, місто ялта, річка буг, тітка 

віра, кіт сірко, корова зоська.   

 

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


 

Додаткове з математики 
  Тема: Множення числа 2 .  Ламана. 

1. Визнач довжину ламаної, якщо довжина першої ланки- 4см, 2 ланки – 2 см, третьої 

ланки – 3 см. 

2. Розв’яжи і розфарбуй

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07.04.2020р. Вівторок 

Математика 
Тема: Множення числа 2 на 8, 9, 10, 1.  Ламана. 

1. Запиши число, яке стоїть між поданими парами чисел 

 

 

2.  Підкресли правильний розв’язок задачі 

 

 

3. Розв’яжи задачі 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Обчисли 

 
 

 

 

 

 

 



Українська мова 
Тема: Наголошені і ненаголошені голосні. Звуко-буквенний аналіз слова.  

Переглянь відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=91hQw7btOz8 

 https://www.youtube.com/watch?v=tfxTNhVCwt4 

1. Згадай як ми визначаємо наголос (поклич слова). Запиши слова і постав наголос. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=91hQw7btOz8
https://www.youtube.com/watch?v=tfxTNhVCwt4


2. Постав наголос у поданих словах

 
Фізична культура 

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

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

 

Читання 

Тема:   Галина Демченко 

КАЛИНКА 

Словникова робота 

 

1. Прочитай оповідання (перша частина) 

Колись давно-давно в одному селі жила привітна и ласкава дівчинка. Звали 
ту дівчинку Калинкою. Дуже вона любила квіти. Яких тільки квітів не росло у 
неї по підвіконню! Їх вона попереносила з лісу. Видно, й рослинам була до 
вподоби ця маленька дівчинка, бо ще жоден кущик, жодне стебельце не 
зів’яло. Всі люди в селі любили Калинку за її добре та щире серце. 
Навесні Калинка, як завжди, пішла в ліс. Нелегко було їй сюди добиратися. 
Довгий курний шлях пролягав од села до лісу. А обабіч ні деревця, ні 
кущика. «Дай,— думає Калинка,— посаджу тут щось, нехай росте». Так і 
зробила. Викопала в гущавині лісу тонісіньке стебельце і посадила край 

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


шляху. А щоб прийнялося воно, Калинка аж від своєї хати з криниці воду 
носила та поливала. 

2. Дай відповідь на запитання 
1. Про кого розповідається в оповіданні? 
2. За що всі люди у селі любили Калинку? 
3. Як ти вважаєш, чи приживеться кущ? 
4. Відгадай загадку 

 

 

Соціально-побутове орієнтування 
Тема: Здорова і шкідлива їжа 

1. Перейди за посиланням 
https://www.youtube.com/watch?v=S2A-_VC4WWU 

          2. Серед запропонованих малюнків обери корисну та шкідливу їжу. Поміркуй, що 

трапиться, якщо вживати лише шкідливу їжу. 

https://www.youtube.com/watch?v=S2A-_VC4WWU


 





 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



08.04.2020р. Середа 

Літературне читання 

Тема:   Галина Демченко 

КАЛИНКА 

1. Прочитай оповідання (друга частина) 

Звеселилося стебельце. Росло воно в гущавині, ніколи не бачило ясного 
сонечка й водиці не пило доволі. А тут, на привіллі, швидко розрослося у 
великий крислатий кущ. Іде якось шляхом подорожній. Стомився, піт 
витирає. Бачить — рясний кущ. Підійшов ближче. Під кущем трава зеленіє. 
Польові квіти привітно голівками кивають. Пташечки між віттям радісно 
щебечуть. 
Ну, як ти не сядеш тут перепочити? 
Усміхнувся весело-весело подорожній і сказав: 
—    Спасибі тим роботящим рукам, що цей кущик посадили, і тому доброму 
серцю, що його викохало! 
Тут увесь кущик немов од сну стрепенувся. Гіллячки напружились, листячко 
поширшало. 
Гульк — і враз укрився ніжним білим-білим цвітом. 
Дивиться перехожий — що ж воно далі буде? Обсипався цвіт, а замість 
нього ягоди червоні, як намистини виблискують. І дивно — в кожній ягідці 
заховане зернятко, схоже на маленьке серце. 
Прийшла й Калинка до свого улюбленця — і здивувалась. Звідки такі 
зернятка? 
А кущ нахиляється до неї і шепоче: 
—    Це на згадку про твоє добре серце. А щоб люди тебе не забули, 
подаруй мені своє ім’я, Калинко. 
Відтоді всі так і називають той кущ, ту рослину — калиною. 

2. Дай відповідь на запитання 
1.  Де відпочив подорожній? 
2. Що з’явилося на кущику замість білого цвіту? 
3. Що подарував кущ на згадку про добре серце Калинки? 
4. На чию честь стали називати кущ калини? 
5. Збери слово 

 



Математика 
Тема: Ділення на 2. 

1. Познач «сусідів» числа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Розв’яжи задачу 

 

  
 



 

3. Обчислити 

 
 

 

 

10:2+7=            20:2-8= 

18:2-9=                            12+12:2= 

56- 14:2=                         8:2+40= 

 

 

 



Українська мова 
Тема: Наголошені і ненаголошені голосні. Звуко-буквенний аналіз слова. 

1. Запиши слова. Постав наголос.   

 
 

2. Постав наголос в словах 

 
 



 
Охорона здоров’я 
Тема: Як знайти вихід з непередбачених ситуацій. 

Перейди за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=Ne0OMIFNGYA 
https://www.youtube.com/watch?v=mDDzgKQ9e0U 
https://www.youtube.com/watch?v=dLN2S3t-55Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ne0OMIFNGYA
https://www.youtube.com/watch?v=mDDzgKQ9e0U
https://www.youtube.com/watch?v=dLN2S3t-55Y


09.04.2020р. Четвер 

Математика  
Тема: Ділення на 2. 

Познач «сусідів» числа 

 

 
1. Розв’яжи задачу 

 



2. Обчислити 

 
 

68- 12:2= 20:2+34= 

53+16:2= 2*7-10= 

100-8:2= 2*9+59= 

 
Літературне читання 
Тема: К. Д. Ушинський «Умій почекати» 

Прочитай оповідання 

Жили собі брат і сестра – півник та курочка. 

Побіг півник у садок та й почав клювати зеленісіньку смородину, а курочка 

й каже йому: 

– Не їж, півнику! Почекай, поки смородина достигне. 

Півник не послухався, клював та й клював і наклювався так, що насилу 

додому дійшов. 

– Ох! – кричить півник. – Лишенько моє! Боляче мені, сестричко, боляче! 

Напоїла курочка півника м’ятою, приклала гірчичник, – і пройшло. 

Видужав півник і пішов у поле; бігав, стрибав, зогрівся, спітнів і побіг до 

ручаю пити холодну воду; а курочка йому гукає: 

– Не пий, братику, почекай, поки прохолонеш! 

Не послухався півник, напився холодної води, – і тут почала його трусити 

лихоманка; насилу курочка додому його довела. 

Побігла курочка до лікаря, прописав лікар півникові гірких ліків, і довго 

пролежав півник у ліжкові. 

Поки хворів півник, вже й зима настала. Видужав півник і бачить, що річка 

льодом укрилася. 

Схотілося півникові на ковзанах поковзатись; а курочка й каже йому: 

– Ой, почекай, півнику! Дай річці зовсім замерзнути, тепер ще лід дуже 

тонкий, втопишся. 

Не послухався півник сестри: покотився по льоду; лід проломився, а півник 

– шубовсть у воду! Тільки того півника й бачили. 



Дай відповіді на питання 

1.Про кого розповідається у казці? 

2.Яка біда сталася з півником? 

3.Хто  двічі рятував півника? 

4.Як курочка рятувала півника? 

5. Чи змогла врятувати курочка свого братика у третій раз? 

6.Чого вчить казка?  

7.Закресли всі  букви н і прочитай прислів’я. Чого вчить прислів’я? 

НННСпннершнну трннеба 

рнннонннзсуднннити, а тоді ронннбиннти. 

 
Природознавство 
Тема: Що таке ланцюг живлення? 

Перейди за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=A7KlME4IEMg 

1. Розглянь ланцюги живлення 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=A7KlME4IEMg


2. Склади ланцюг живлення 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      10.04.2020р. П’ятниця 

Соціально-побутове орієнтування 
Тема: Харчові отруєння. 

Перейди за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=Iv87QX5TmwQ 
https://www.youtube.com/watch?v=DCR4gQq3BRg 

Українська мова 
Тема: : Наголошені і ненаголошені голосні. Звуко-буквенний аналіз слова. 

1. Постав наголос у словах 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iv87QX5TmwQ
https://www.youtube.com/watch?v=DCR4gQq3BRg


1.   

 
2. Запиши слова. Постав наголос.

 

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

 Природознавство 
Тема: Ланцюг живлення. 

Склади ланцюг живлення 

   

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

(довідка: трава, яструб, коник, жаба, гадюка) 
Домашне завдання відправляти на пошту     Iminkovskaya@i.ua 

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8

