
«Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 

05.11.2020 р. 

ТЕМА:  Рух – неодмінна умова здоров’я. Основні види руху. 

ДЕВІЗ : «Хто здоровий, той сміється, все йому в житті вдається. Він долає всі 

вершини, це ж чудово для людини». 

 Гра «Продемонструй»: 

- продемонструйте, як пташка махає крилами;  

- продемонструйте, як стрибає кенгуру; 

- продемонструйте, як повзає равлик.  

 

Переглянь відео за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=8GjEDdYETq4 

     Рухатись – це потреба людини. Про те, що рух – це здоров'я, люди 

довідалися дуже давно. Понад 2500 років  тому у Давній Греції на скелі було 

викарбовано: «Хочеш бути красивим, розумним, сильним - бігай».   

     Дитині 7-річного  віку  щоб  розвиватись, рости здоровою необхідно 

робити до 15000 рухів на день!  

Рух – це: 

• ранкова зарядка;          

• рухливі ігри ; 

• фізкультура;         

• прогулянки;  

• фізичні вправи;          

• танці;  

• заняття спортом. 

 Гра «Рух – це здоров`я»  

Потрібно відзначити назви тих  дій, котрі корисні для здоров`я.  

Якщо ви згодні, що дія корисна, то хлопніть у долоньки, якщо ні, то не 

хлопайте :  

 руханка;  

 ранкова гімнастика;  

 гра;  

 спорт;  

 відпочинок на дивані;  

 фізична праця;  

 неправильне харчування;  

  спортивні секції; 

https://www.youtube.com/watch?v=8GjEDdYETq4


  перегляд телепередач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕМАТИКА 

ТЕМА:  Склад числа 2. Монета – 2 копійки. 

1. Лічба від 1 до 10 та від10 до 1.  

 

Гра «Доміно» 

 

 

  

 

2. «Веселе завдання»: 

Хто зуміє без вагання 

Розв`язать такі завдання: 

- Скільки ніг у карася? 

- Скільки крил у поросят? 

- Скільки лап у індика? (Дві лапи в індика) 

- Скільки рук у їжака?   

Витанцьовує вона 

На папері гопака. 

Шия – наче в гусака. 

Це є, діти, цифра ….  (два) 

Перший Назар ішов на базар, другий Назар -  з базару. Який Назар 

купив товар, який ішов без товару?  

Дві селянки йшли до міста і зустріли на мості ще п`ять селянок. 

Скільки всього селянок йшли до міста? (Дві селянки) 



 

 

Переглянь відео за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=zUmUdaLAHE0 

https://www.youtube.com/watch?v=G1Q9kijK9R4 

https://www.youtube.com/watch?v=gDFWB33HD2M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ОРІЄНТУВАННЯ 

ТЕМА:  Режим дня. 

Прослухайте вірш та скажіть чи хлопчик все встиг зробити за день? 

Режим дня 

Дотримуйся режиму дня, 

Живи по розпорядку, 

Прокинувшись, завжди роби 

Ранкову ти зарядку. 

Швиденько ліжко застели 

І починай вмиватися, 

М’яким пухнастим рушником 

Умієш ти втиратися? 

Уже чистенькі вуха, ніс, 

І щічки й оченята, 

https://www.youtube.com/watch?v=zUmUdaLAHE0
https://www.youtube.com/watch?v=G1Q9kijK9R4
https://www.youtube.com/watch?v=gDFWB33HD2M


Ну а тоді вдягатися 

Ти можеш починати. 

Із кухні мама погука : 

«Сніданок вже готовий.» 

Поївши смачно, ти бігом 

Збираєшся до школи. 

У школі час не йде – летить, 

Уроки вмить скінчилися, 

Прийшов додому, воду ллєш, 

Щоб руки добре вмилися. 

Перевдягнися. А тоді - 

До столу пообідати. 

«Що ж апетитне жде мене?»- 

Так хочеться розвідати. 

Уже смачне зникає вмить, 

Ти йдеш відпочивати, 

Чи на подвір’ї погулять , 

 Чи з друзями погратися. 

Вже час проходить, і тобі 

Пора учить уроки. 

А потім з телевізором 

Ти робиш мовчки кроки. 

Уже вечеря на столі. 

Пора відпочивати. 

Не забувай увечері 

До ванни завітати. 

Помий іще раз вуха й ніс, 

Почисти добре зуби. 

І ніжки маєш ще помить , 

Вони стомились любі. 

Нарешті пісня для малят 



З екрану ніжно лине. 

І мами усмішка сія : 

«Вже на добраніч, сину!» 

 

Переглянь відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=EF3MMgNiaNQ 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 

ТЕМА: Спортивно-прикладні вправи. Гра «Подоляночка» 

Переглянь відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=YDN7E0ITQ8g 

https://www.youtube.com/watch?v=6DyLrarUytI  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EF3MMgNiaNQ
https://www.youtube.com/watch?v=YDN7E0ITQ8g
https://www.youtube.com/watch?v=6DyLrarUytI

