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04.11.2020 р  Літературне читання 

Тема: Слухання прочитаного  тексту, розгляд  ілюстрацій 

Артикуляційні вправи. 

– Чітко, як один злитий звук, вимовляйте звуки [дз] [дж] у 

складах. 

Дза-дзо-дзу-дзи-дзві 

Адз-одз-удз-едз-ідз 

Дзя-дзьо-дзю-адзь-одзь-удзь-едзь-идзь-ідзь 

Джа-джо-джу-джи-джі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Розгляньте малюнок. 

2. Кого ви бачите на малюнку. 

3. А скільки ви бачите дівчаток? 

4. А скільки хлопчиків? 

5. Де знаходяться діти. 

6. Що роблять дівчатка? 

7. Куди дивляться хлопчик з дівчинкою. 

 

 

 

 



Прочитайте  текст 
 

 

Дже-ре-ло - по-ча-ток річ-ки 
Ми niш-ли до лісу. Там було чис-те дже-ре-ло.  

Piч-ка по-чи-на-еть-ся з цьо-го дже-ре-ла. 

 Най-біль-ша piч-ка У-к|ра-ї-ни - Д|ніп-ро. Дніп-ро тече че-рез 

усю нашу к ра-ї-ну. Аж до Чор-но-го моря. 

 

Cвiт-ла сте-лить-ся с|те-жин-ка,  

дзюр-ко-тить дже-рель-це дз|ві-ко: 

 - Я біжу, я біжу 

 c|piб-нe дзер-каль-це дер-жу, 

 щоб ди-ви-лись в ньо-го д|py-зi, 
 си-ньо-о-ка к|віт-ка в лyзi.  
 

Українська мова 

Тема: Визначення місця звука у слові (на початку або в кінці 

слова). 

На уро-ках пись-ма ми з вами нав-чи-ли-ся пи-са-ти ба-га-то лі-тер.  

Па-м’я-та-й-те , що вони – ваші дру-зі, а ви обі-ця-ли їх ста-ра-нно 

чи-та-ти і пи-са-ти гар-но. Чи так?  

 

Виберіть картинки в назвах яких є буква «Т» 

 

 

           



 

 

 

 

 

 

 

Прочитайте слова ,знайдіть назви в яких є  буква «Т» 

 

 

 



Математика 

Тема: 10 одиниць – 1 десяток. Додавання і віднімання в     

межах 10. 

Назви пропущені цифри 

 

 

 

 



Порахувати 

1.Скільки яблук? 

2.Скільки машинок? 

3.Скільки лимонів? 

4.Скільки ведмедиків? 

 

Що утворюють числа від 1до 10 (десяток) 

Обчисли приклади 



 

 

 

 

 



Трудове навчання 

Тема: Каченя , курча з кукурудзяного качана. 

Дуже багато різних іграшок можна придумати і зробити з 

очищених кукурудзяних початків. Наприклад, каченят, курчат, 

півника, їжачка, лисичку, білочку, зайчика і інші цікаві іграшки. 

Починати роботу слід з найпростіших іграшок: курчат і каченят.  

   

 

 



Зробіть курча  

 

 Послідовність роботи 

1.Взяти качан (початок) 

Краще брати свіжі початки, їх легше різати ножем, 

проколювати шилом. Можна навіть розпиляти маленькою 

пилкою. 

2.Нарізати з кукурудзяного початку кружечки. 

3.З'єднати їх по два.  

4. Курчатам дзьоб - з насіння соняшнику. (Дзьоб і лапки 

каченятам приклеїти з насіння гарбуза.) 

5. Взяти два сірники і шматок очищеного качана кукурудзи, 

зробити  лапки . 

  


