
1-А клас НПП «Інтелект України» уч. Мазурик В.З. 

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

L7eBxmRZgiYOGEd47vh&export=download 

 Дистанційна платформа: Google Classroom 

Відеоуроки НПП «Інтелект України» + тести 

 

Предмет Тема уроку Дом. завд. 

Я пізнаю світ  Вишиванка ― це справжнє диво. 

Зв’язок поколінь, традиції мого народу 

(громадянська та історична). 

Елементарна стилізація форм, 

оздоблення (мистецька). (Тижд. 33, день 
81, с.1 - 4) Перегляд відеоматеріалів з 
диску 

 

Українська мова  Узагальнення вивченого за рік. 

 (Тижд. 33, день 81, с. 5-6) Перегляд 
відеоматеріалів з диску 

 

Я пізнаю світ   Повторювально-узагальнювальний 

урок. Чарівний світ народних казок. 

Культура рухів з елементами фізичних 

вправ (фізкультурна) (Тижд. 33, день 

81, с.7 - 10) Перегляд відеоматеріалів з 

диску 

 

 

Клас  1-Б      Вчитель Брик Я.Д.     

Предмет Тема уроку Домашнє 

завданн

я 

Українська мова Буквосполучення [дж]. Текст. Заголовок. Театралізуємо. 

Підручник (с.73, написати склади, слова та речення з 

буквосплученням дж за зразком). 

 

Відеоурок: 

https://classroom.google.com/w/NTY1Nzc3MzExODda/t/all 

 

 

Математика Аналіз контрольної роботи. 

Узагальнення і систематизація знань учнів. 

 

https://drive.google.com/uc?id=1ClqNTefVa2pp-L7eBxmRZgiYOGEd47vh&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1ClqNTefVa2pp-L7eBxmRZgiYOGEd47vh&export=download
https://classroom.google.com/w/NTY1Nzc3MzExODda/t/all


Додаток до підручника (с.33-35, с.34 №2 письмово). 

 

Відеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=QlD_NampET8 

 

ЯДС(Я 

досліджую світ) 

Я досліджую рослини влітку. Опрацьовую візуальні 

медіа. Вплив людини на природне довкілля. 

Підручник (с.72-73). 

 

Відеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=PdWpYxB75SA&list=P

LBKrOkkymg0xHYXjVUJ9hbNH4umEAzhlf&index=9 

 

 

1-В клас Біляч Марта Іванівна                 

Клас Предмет Тема уроку 

  

  

  

Українська 

мова 

«Букви Х і х. Письмо великої букви Х. Вірш. Заголовок. 

Головна думка» (опрацювати усно ст.69 підручника Большакова 

І.О., Пристінська М.С. «Українська мова. Буквар» 2 частина, 

написання слів.) 

  

Відеоурок: 
  
https://www.youtube.com/watch?v=7fpqqXX9nnk 

  

Пройти тест: 
  

https://naurok.com.ua/test/start/275762 

  

 

3-Б клас  Терлецька-Павлів І.І.   

Предмет  Тема уроку Домашнє завдання 

Математика 

Повторення і закріплення вивченого про 

частини. Розв’язування складених задач на 

2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів 

простих задач (арифметичні дії першого і 

другого ступенів) 

https://www.youtube.co
m/watch?v=N_K37SjhJ-Q 
№ 19, 20 

Фізична 

культура 
Руханки 

https://www.facebook.c
om/100010547206654/vi
deos/111574499212039
7 

Я у світі Ми всі різні. Що не край, то звичай 

hhttps://www.youtube.c
om/watch?v=_31c7ZsXV
Eg  

  

https://www.youtube.com/watch?v=QlD_NampET8
https://www.youtube.com/watch?v=PdWpYxB75SA&list=PLBKrOkkymg0xHYXjVUJ9hbNH4umEAzhlf&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=PdWpYxB75SA&list=PLBKrOkkymg0xHYXjVUJ9hbNH4umEAzhlf&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=7fpqqXX9nnk
https://naurok.com.ua/test/start/275762
https://www.youtube.com/watch?v=N_K37SjhJ-Q
https://www.youtube.com/watch?v=N_K37SjhJ-Q
https://www.facebook.com/100010547206654/videos/1115744992120397
https://www.facebook.com/100010547206654/videos/1115744992120397
https://www.facebook.com/100010547206654/videos/1115744992120397
https://www.facebook.com/100010547206654/videos/1115744992120397
https://www.youtube.com/watch?v=x_-T4CjLreM
https://www.youtube.com/watch?v=x_-T4CjLreM
https://www.youtube.com/watch?v=x_-T4CjLreM


Клас 4-Б                Вчитель    Дроботій Л. Л.        

Предмет Тема уроку Домашнє завдання 

Літературне 

читання 

Монографічне 

вивчення творчості 

Івана Франка. І. 

Франко «Малий 

Мирон». 

Опрацювати  у підручнику с. 

169 -172, відповіді на 

запитання – на диктофон 

Математика 
Аналіз контрольної 

роботи. 

Зробити в зошиті, надіслати 

фото. 

Українська 

мова 

Розвиток мовлення.  

Есе «Яким має бути 

справжній друг?». 

Відеоурок https://www.youtube.c

om/watch?v=MdcagG_dIDk 

Написати есе в зошиті, 

надіслати фото. 

  

  

 

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

