
1-А клас НПП «Інтелект України»уч. Мазурик В.З.      Скайп – Віра Зіновіївна 

Навчальний диск: https://drive.google.com/uc?id=1ClqNTefVa2pp-

L7eBxmRZgiYOGEd47vh&export=download 

 Дистанційна платформа: Google Classroom 

Предмет Тема уроку Дом. завд. 

Я пізнаю світ 

Клас Птахи. Перелітні птахи. Дихальні 
вправи (здоров’язбережувальна).  (Тижд. 
28, день 58, с.31-35) Перегляд 
відеоматеріалів з диску 

  

Математика 

 Нумерація чисел першої сотні. Числа 
81‒90. Задачі на знаходження невідомого 
зменшуваного.  (Тижд. 28, день 58, с. 36 - 
39) Перегляд відеоматеріалів з диску 
  

  

Українська мова  

Звуки [шч], букви Щщ. Письмо великої і 
малої літер Щщ. Загальнорозвивальні 
вправи (фізкультурна).  (Тижд. 28, день 
58, с. 40 - 42) Перегляд відеоматеріалів 
з диску 
  

  

Українська мова. 
Читання 

Алфавіт. Звуки [шч], букви Щщ. Творчість 
братів Грімм. Конструювання виробів у 
техніці оригамі (технологічна). Правила 
безпечної поведінки в процесі рухової 
діяльності. (Тижд. 28, день 58, с. 43 - 
47) Перегляд відеоматеріалів з диску 

  

  

 

Клас  1-Б      Вчитель Брик Я.Д.     

Подивитись онлайн-уроки для учнів 1-го класу у Віртуальній школі «Ранок».(з 10:00 по 

10:40) 

https://www.ranok.com.ua/game/virtualschool/ 
 

Предмет Тема уроку Домашнє 

завдання 

Математика Час. Одиниця часу – година. Визначення часу 
за годинником. Позначення стрілками часу на 
годиннику. 
Підручник (с.195-196, №№4,5 письмово) 
 
Переглянути відео: 
https://www.youtube.com/watch?v=hR3VCSaEOF8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cvGN0pTrmaw 
 

 

ЯДС(Я 

досліджую 

світ) 

Дослідницька діяльність за запитами учнів 
«Наші домашні улюбленці». 
Людини і природа. Українська мова в 
інтегрованому курсі: планую екскурсію, 

 

https://drive.google.com/uc?id=1ClqNTefVa2pp-L7eBxmRZgiYOGEd47vh&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1ClqNTefVa2pp-L7eBxmRZgiYOGEd47vh&export=download
https://www.youtube.com/watch?v=hR3VCSaEOF8
https://www.youtube.com/watch?v=cvGN0pTrmaw


користуючись підказками. 
 
Відеоуроки: 
https://www.youtube.com/watch?v=nl6Lca_r0Ws&li
st=PLt-JNHJUQLSCRQ-
iVAIQWZnpZ5G91Hsr1&index=35 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2PljGlCc2qc&li
st=PLt-JNHJUQLSCRQ-
iVAIQWZnpZ5G91Hsr1&index=4 

Образотворч

е мистецтво 

Танець метеликів. Симетрія. Малювання танцю 

метеликів фломастерами або кольоровими 

олівцями. 

 

Переглянути відеоурок та виконати завдання: 

 

https://video.novashkola.ua/1-klas/obrazotvorche-

mistectvo-1-klas/urok-29/ 

 

 

1-В клас Біляч Марта Іванівна      

 

Клас Предмет Тема уроку 

  
  
  
  
  
  
  

  
Я 

досліджую 
світ 

«Тварини різних куточків планети Земля»  

  
Відеоурок: 

  
https://www.youtube.com/watch?v=rdZ_bvQ-ykI 

  
Українська 

мова 

«Письмо вивчених букв, складів, слів, речень. Робота з 
дитячою книжкою.» (опрацювати усно ст.48-50 підручника 
Большакова І.О., Пристінська М.С. «Українська мова. Буквар» 
2 частина, написання слів та речень. ) 
  

  
  

Математика  

«Час. Одиниця часу-година. Визначення часу за 
годинником. Позначення стрілками часу на годиннику» 

(опрацювати усно ст. 195-196 підручника Гісь О.М.,Філяк І.В. 
«Математика», виконати завдання 5 ст.196 підручника) 
  

 

Клас  2-А     Вчитель Степановська Н.М.        

  

Предмет Тема уроку Домашнє завдання 

ЯПС (Я пізнаюю світ) Людина починається з добра Опрацювати с.26-30 

Українська мова 
Будова слова.Префікс. 
Правопис префіксів. 

Опрацювати с .3-5 

  

Українська мова 

Леся Українка – видатна 
донька свого народу. Вірш 
«Ой, здається – не журюся». 
Уривок твору М.Олійника 
«Дочка Прометея» 

Опрацювати с.6-9 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=nl6Lca_r0Ws&list=PLt-JNHJUQLSCRQ-iVAIQWZnpZ5G91Hsr1&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=nl6Lca_r0Ws&list=PLt-JNHJUQLSCRQ-iVAIQWZnpZ5G91Hsr1&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=nl6Lca_r0Ws&list=PLt-JNHJUQLSCRQ-iVAIQWZnpZ5G91Hsr1&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=2PljGlCc2qc&list=PLt-JNHJUQLSCRQ-iVAIQWZnpZ5G91Hsr1&index
https://www.youtube.com/watch?v=2PljGlCc2qc&list=PLt-JNHJUQLSCRQ-iVAIQWZnpZ5G91Hsr1&index
https://www.youtube.com/watch?v=2PljGlCc2qc&list=PLt-JNHJUQLSCRQ-iVAIQWZnpZ5G91Hsr1&index
https://video.novashkola.ua/1-klas/obrazotvorche-mistectvo-1-klas/urok-29/
https://video.novashkola.ua/1-klas/obrazotvorche-mistectvo-1-klas/urok-29/
https://www.youtube.com/watch?v=rdZ_bvQ-ykI


Клас  :         2-Б                             Вчитель :   Дибайло М.Є.                 

Предмет 

  
  

Тема уроку 
Домашнє 
завдання 

Українська  
мова 

Будова слова. Префікс. Правопис префіксів. 
Леся Українка – видатна донька свого 
народу. Вірш ‘’Ой здається-  не журюся’’ . 
Уривок твору  М. Олійника ‘’Дочка 
Прометея’’ 

Зошит  
Част. 8 (1) 
Урок 3-4 

ЯПС Повітряна оболонка Землі 
Зошит  
Тижд 28 
ст. 16-22 

  

2-В клас     Вчитель Гасинець О.І.        

Предмет Тема уроку Домашнє завдання 

Укр.мова 

К. Малицька «Як 
діти яблуньку 
врятували». Добір 
інших заголовків 
до тексту 

С. 81-82 впр. 2, 3(1) письмово 

Математика 

«Числова трійка» 

для дії множення. 

Складання задач 

на одну і на дві дії 

за малюнком  

С. 189 – 190 № 1, 3, 6, 7 

ЯДС 

Як можна 

подорожувати, не 

виходячи з дому? 

П. с. 85, з. с. 46 (3, 4 завдання) 
https://svitdovkola.org/2/8/media8 
http://hutsul.museum/pysanka/exposition/virtual 

 3- А Бойко С.І. 

           Предмет     Тема уроку Домашнє завдання 

Українська мова Самостійна робота   

Літературне читання Л.Ф.Баум, «Чарівник Країни Оз» Чакстина8,урок 5. 

Людина і світ Рельєф.Узагальнення. Частина8,урок 5. 

Еврика 
Задачі на роз»їзд.Розв»язування 
винахідницьких задач. 

Частина 8,урок2. 

Мистецтво 
Слухання музики ,яка відображає 
настрій весни. 
Малюнок «Вербові котики». 

  

 

 

 

https://svitdovkola.org/2/8/media8
http://hutsul.museum/pysanka/exposition/virtual


3-Б клас  Терлецька-Павлів І.І.  Скайп: Іванна Терлецька-Павлів 

Предмет  Тема уроку Домашнє завдання 

Літературне читання 

Найкращий у світі літун, 
машиніст і моторист – 
Карлсон, що живе на даху. 
Астрід Лінгрен «Малий і 
Карлсон, що живе на 
даху»  

С. 169, 170, переказ 
прочитаного 

Українська мова Дієслова-антоніми 
Перегляд відео; 
с.164,  впр. 407 

Математика 

Ділення на двоцифрове 
число способом 
послідовного ділення  
(64 : 16). Задачі на ділення 
суми на число 

Перегляд відео; 
№ 902, 903. 

Фізична культура 

Організаційні вправи, 
загальнорозвивальні 
вправи. Вправи зі 
скакалкою 

  

Образотворче мистецтво 

Різновиди ляльок в театрі 
та мультиплікації. 
Конструювання лялькового 
персонажа.  
Тематичне завдання:  
пальцева лялька для 
вистави 

  

  

Клас    3-В            Вчитель   Ткачук  Л.П.          

Предмет Тема уроку 
Домашнє 
завдання 

Літературне 
читання 

В Чухліб «Равлик» 
С.151-153 
classroom 

Математика 

Зміна добутку при зміні одного 
множника у кілька 
разів.Розв&apos;язування 
задач. 

№ 967,968 
classroom 

Українська мова Дієслова антоніми. 
Впр.407 
classroom 

  

Клас 4-Б                Вчитель    Дроботій Л. Л.        

Предмет Тема уроку Домашнє завдання 

Літературне 
читання 

Складання плану 
оповідання. Переказ тексту 
з опорою на складений 
план. А.Коваль «Дещо з 
історії книги», прислів’я 
про книгу 

Відео «Як твориться книга?» 
https://www.youtube.com/watch?v=9_i7C
S1WDYw 
Прочитати с. 122 – 126, поділити текст 
на 4-5 частин і скласти план в зошиті 
(відправити фото), розповісти 4 
частину за своїм планом  на  
диктофон. 

Математика  Множення складених Відео – пояснення 

https://www.youtube.com/watch?v=9_i7CS1WDYw
https://www.youtube.com/watch?v=9_i7CS1WDYw


іменованих чисел на 
двоцифрові числа. 
Розв’язування і порівняння 
задач. № 942 - 949 

https://www.youtube.com/watch?v=q71W
hxpzzW4 
Виконати №№ 944, 948 (письмово).  

Українська 
мова 

Контрольна робота: мовна  
тема «Дієслово». 

Виконати к. р. (в Google classroom 
14:00 – 14:45), відправити фото. 

Образотворче 
мистецтво 

Ознайомлення з художніми 
традиціями рідного краю. 
П. р. Композиція 
«Український рушничок» 
(гуаш або акварельні 
фарби) 

Відео - пояснення 
https://www.youtube.com/watch?v=dHW
ngYz33Yg 
виконати роботу в альбомі 

Фізична 
культура 

Вправи для оволодіння 
навичками пересувань. 
Танцювальні кроки: 
комплексні ритмічні 
вправи: повороти, нахили 
тулуба у поєднанні з 
різними кроками під 
музичний супровід. 

Відео 
https://www.youtube.com/watch?v=4GyK
fkSReLo 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q71WhxpzzW4
https://www.youtube.com/watch?v=q71WhxpzzW4
https://www.youtube.com/watch?v=dHWngYz33Yg
https://www.youtube.com/watch?v=dHWngYz33Yg
https://www.youtube.com/watch?v=4GyKfkSReLo
https://www.youtube.com/watch?v=4GyKfkSReLo

