
Я досліджую світ 

Тема: Кругообіг води у природі 

Доброго ранку. 

Хто сьогодні виспався – підстрибніть. 

Хто сьогодні вмивався – плесніть у долоні. 

Хто сьогодні снідав – покажіть «клас» 

Пригадаємо: 

 Яка зараз пора року? (Осінь) 

 Який місяць?                (Листопад) 

 Який сьогодні день тижня?       (Середа) 

 Яке сьогодні число?                 (4) 

 Яка погода? 

Сьогодні ми ознайомимося із ще одною властивістю води. 

Подумайте: 

Де береться вода в криниці, річці, ставку? 

Звідки береться дощ? 

Чи може статися так, що хмари зникнуть? 

Давайте подивимось відео. 

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

Отже, вода в природі постійно рухається по колу. Цю властивість називають – 

кругообіг води. 

Завдання:1. Подивіться мультфільм про Капітошку. 2.Дайте відповідь на 

питання: 

Як ви думаєте, куди зник Капітошка?  Чи повернеться він знову? 

 

Математика 

Тема: Віднімання одноцифрового числа від 20. Парні і не парні числа. 

Креслення відрізка за даними розмірами. 

Повторимо лічбу в межах 20. 

https://www.youtube.com/watch?v=QNFSpIe15Nk 
Розкладемо на десятки та одиниці числа: 

15=10+5          13=10+3 

18=10+8          16=10+6 

17=10+7           20=10+10 

Сьогодні ми навчимося віднімати  одноцифрове число від20 

   20 – 4 = 16                        10 + 10 – 4 = 16 



10 + 10                                                      6 
Обчисли приклади. 

10-1=             10-3=        10-5= 

20-1=              20-3=        20-5= 

10-6=              10-7=        10-8= 

20-6=              20-7=        20-8= 

Накресли відрізок довжиною 5 см 

Українська мова 

Тема: Вимова та правопис слів із буквосполученням дз. Правильна 

вимова та наголошення слів під час говоріння. 

З поданих картинок виберіть ті, які починаються на звук [ д] 

 

 

 

Напишіть рядок Д -велика д- маленька  

 

 

 
Сьогодні ми вивчимо як правильно писати та вимовляти сполучення 

букв дз. 

Запам’ятай 

Сполучення букв дз у словах вимовляється як один звук 

Завдання.1. Прочитай. 2.Спиши, підкресли сполучення букв дз. 

Дзвінок, кукурудза, ґудзик, дзеркало. 

Літературне читання 

Тема: За Росіним «Лобзик допоміг». Формування вміння переказувати 

прочитане\ прослухане. 

Прочитаємо склади, використовуючи відео: 

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

Сьогодні ми ознайомимося з оповіданням «Лобзик допоміг». 

Лобзик – слюсарний інструмент для криволінійного розпилювання матеріалів 

 

Послухайте оповідання за посиланням: http://surl.li/gscu 

Самостійно прочитайте закінчення оповідання     

https://www.youtube.com/watch?v=CEjcJqq_MBo
http://surl.li/gscu


Дивлюся на нього, і якось не віриться, що цей малий хлопчик сам міг таке 

зробити. 

- Тобі хто-небудь допомагав? – допитуюсь. – Хоч трошки? 

Володя подивився на мене, зморщив лоба і, хитро посміхнувшись, сказав: 

- Звісно, я б сам нізащо не впорався. Мені лобзик допомагав. 

 

Завдання. Перекажіть оповідання. 

 

Образотворче мистецтво 

Тема : Малювання в смузі візерунка з гілочок з листячком . Бесіда 

«Петриківський розпис» 

https://www.youtube.com/watch?v=z-ip1sjHUIs  

Виконайте візерунок за зразком 

 

 

 

Фізична культура 

Тема: Ходьба за орієнтирами, проти ходом, розмикання та змикання 

приставним кроком. 

  http://surl.li/gsbp 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z-ip1sjHUIs
https://www.youtube.com/watch?v=z-ip1sjHUIs
http://surl.li/gsbp

