
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 
Відеоуроки НПП «Інтелект України» 
  

Предмет Тема уроку 
Дом. 
завд. 

Я пізнаю світ 
  Моя улюблена школа. (Тижд. 29, день 61, с.1-
4) Перегляд відеоматеріалів з диску, відеоурок 

  

Математика 

 Нумерація чисел першої сотні. Числа 91‒100. 
Додавання двоцифрових чисел без переходу через 
десяток. (Тижд. 29, день 61, с. 5 - 8) Перегляд 
відеоматеріалів з диску, відеоурок 

  

Я пізнаю світ. Українська 
мова 

Письмо літери ь (знак м’якшення). 
(Тижд. 29, день 61, с. 9 -11) Перегляд відеоматеріалів 
з диску 

  

Українська мова. 
Читання  

 Алфавіт. Знак м’якшення.  
 Шарль Перро «Червона Шапочка». Дихальні вправи 
(здоров’язбережувальна). (Тижд. 29, день 61, с. 12 - 
16) Перегляд відеоматеріалів з диску, відеоурок  
  

  

  

Клас  1-Б      Вчитель Брик Я.Д.     

Подивитись онлайн-уроки для учнів 1-го класу у Віртуальній школі «Ранок».(з 09:55 по 10:40 та 

з 12:00 - 12:20) 

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

  

Предмет Тема уроку 
Домашнє 

завдання 

Математика 

Розв’язування задач на визначення закінчення, початку і 
тривалості події. 
  
Підручник (с.200-201, №№ 4,5 письмово) 
  

  

ЯДС(Я 

досліджую 

світ) 

Використання лікарських рослин. Екскурсія до аптеки. 

Природні ліки. 

Я досліджую зміни в природі. Українська мова в 

інтегрованому курсі: досліджую назви лікарських рослин 

Переглянути відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=iKqPz4qGYtY 
  

  

Образотворче 

мистецтво 

Казка. Малювання ілюстрації за зразком до казки «Колобок» 

зі зміною сюжетної лінії казки за власним бажанням. 

  

Переглянути відео урок та виконати завдання: 

https://www.youtube.com/watch?v=OlsVS-pFqRo 

  

  

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=iKqPz4qGYtY
https://www.youtube.com/watch?v=OlsVS-pFqRo


  

1-В клас Біляч Марта Іванівна     

Клас Предмет Тема уроку 

  
  
  
  
  
  
  

  
Я досліджую 

світ 

«Вишиванка – генетичний код українців. Я і родина. Обов’язки 
дітей у сім’ї»  
  
Відеоурок: 
  
https://www.youtube.com/watch?v=OoCECorpbsg 
  
https://www.youtube.com/watch?v=zRR0XiriGp4 
  

  
Українська 

мова 

«Букви З і з. Письмо малої букви з. Лічилка. Опис» (опрацювати 
усно ст.54 підручника Большакова І.О., Пристінська М.С. «Українська 
мова. Буквар» 2 частина, переписати у зошит слова (завдання 1,ст.54 
підручника),виконати звукову схему слів і поділити слова на склади) 
  
Відеоурок: 
  
https://www.youtube.com/watch?v=aBq4qm2zZ_4 
  

  
  

Математика  

«Розв’язування задач на визначення закінчення, початку і 
тривалості події» 
(опрацювати усно ст. 200-201 підручника Гісь О.М.,Філяк І.В. 
«Математика», виконати завдання 5 ст.201 підручника) 
  

  

Клас  2-А     Вчитель Степановська Н.М.                

  

Предмет Тема уроку Домашнє завдання 

ЯПС (Я пізнаюю світ) Рух повітря. Вітер. 
Опрацювати с.24-27. 
Зоряні перегони 28-30 

ЯПС (Я пізнаюю світ) 
Твої відкриття. Логіка. Задачі на 
переправу. 

Опрацювати с .31-33 
  

Математика 
Нумерація трицифрових чисел. 
Задачі на дворазове зменшення 
числа в кілька разів. 

Опрацювати с.21-23. 
Математична подорож 
24 

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

  

Предмет 
  

  
Тема уроку 

Домашнє 
завдання 

ЯПС Рух повітря. Вітер 
Зошит  
Тижд 29 
ст. 24-30 

Українська 
мова 

Будова слова. Префікс. Правопис префіксів. 
Особливості драматичних творів. Читання за 
ролями початку драми Лесі Українки “Лісова 
пісня” 

Зошит  
Част.8 (1) 
Урок 9-10 

https://www.youtube.com/watch?v=OoCECorpbsg
https://www.youtube.com/watch?v=zRR0XiriGp4
https://www.youtube.com/watch?v=aBq4qm2zZ_4


  

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. 171,172;  відповіді на 
запитання після тексту, 
ілюстрація до прочитаного 
уривку 

Українська мова 
Вживання дієслів у 
переносному значенні 

Перегляд презентації; 
с.165,  впр. 412 

Математика 

Залежність результатів 
множення і ділення від зміни 
одного з компонентів дії. 
Складені задачі на 2–4 дії, які 
є комбінацією вивчених 
видів простих задач 
(арифметичні дії першого і 
другого ступенів) 

Перегляд відео; 
№ 931, 932. 

Образотворче мистецтво Пасхальний натюрморт   

Клас    3-В            Вчитель   Ткачук  Л.П.          

Предмет Тема уроку 
Домашнє 
завдання 

Літературне 
читання 

Олег Буцень "Айстри" 
С.156-157 
classroom 

Математика 

Розв&apos;язування рівнянь, в яких один із 
компонентів 
вираз.Розв&apos;язування задач.Самостійна 
робота 

№ 
990,997 
classroom 

Українська 
мова 

Урок розвитку мовлення 
№ 15 
Робота з деформованим текстом. 

classroom 

  
4 –А клас       Козир Ю.І.      

Предмет Тема уроку Домашнє завдання 

Літературне 
читання 

Факти, події, 
випадки,пригоди,характери 
персонажів у художньому творі, їх 
взаємозв’язки. О. Вишня «Любіть 
книгу».  

Опрацювати ст.128-
129, 

дати відповіді на 
запитання після 

твору 
  

Математика 

Закріплення письмового множення 
багатоцифрових чисел на 
двоцифрові. Задачі на рух і 
знаходження площі. 

Опрацювати ст. 153-
154 

№971,972,976 

  

 

 



Клас 4-Б                Вчитель    Дроботій Л. Л.        

Предмет Тема уроку Домашнє завдання 

Літературне 
читання 

Творча діяльність у зв’язку із 
прочитаним: читання за ролями. Я. 
Стельмах  «Нахаба» 

Прочитати с. 130 – 133, дати 
відповіді на 1-3 запитання -  на  
диктофон. 

Математика Повторення вивчених випадків 
множення. Визначення порядку дій у 
виразах. Складання і розв’язування 
задач на зустрічний рух.  № 959 - 967 

Відео – пояснення 
https://www.youtube.com/watch?v=
8n5JLSzzBLg, 
https://www.youtube.com/watch?v=
FJEp3kqjM7A, 
виконати №№ 962, 964 (письмово).  

Українська 
мова 

Поняття про прислівник як частину 
мови. Незмінюваність – основна 
граматична ознака прислівників (§ 
46, впр. 323-325).  

Відео -урок 
https://www.youtube.com/watch?v=
y9S-rloQv7M, зробити  інтелект-
карту в зошиті,  виконати впр. 325, 
вивчити правило с.165 
 

Образотворче 
мистецтво 

Краса природи рідного краю. 
Розвиток спостережливості, зорової 
пам’яті, вміння сприймати красу 
природи рідного краю та 
відтворювати її на площині. П. р. 
Композиція «Пам’ятки 
архітектури» (гуаш або акварельні 
фарби) 

Відео - пояснення 
https://www.youtube.com/watch?v=
WRhgLWcRov4 
виконати роботу в альбомі 

Фізична 
культура 

Танцювальні кроки: ритмічні 
завдання, крок з носка, крок з 
каблука з чергуванням вправ на рухи 
корпусу під музичний супровід. 

Відео 
https://www.youtube.com/watch?v=
3y7gzff6ddA 

 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=8n5JLSzzBLg
https://www.youtube.com/watch?v=8n5JLSzzBLg
https://www.youtube.com/watch?v=FJEp3kqjM7A
https://www.youtube.com/watch?v=FJEp3kqjM7A
https://www.youtube.com/watch?v=y9S-rloQv7M
https://www.youtube.com/watch?v=y9S-rloQv7M
https://www.youtube.com/watch?v=WRhgLWcRov4
https://www.youtube.com/watch?v=WRhgLWcRov4
https://www.youtube.com/watch?v=3y7gzff6ddA
https://www.youtube.com/watch?v=3y7gzff6ddA

