
05.11.2020                              Читання 

Тема: Я. Пінясов «Хто грамотніший?». Формування позитивного 

ставлення до книжки. 

Доброго ранку. 

Пригадаємо: 

 Яка зараз пора року? (Осінь) 

 Який місяць?                (Листопад) 

 Який сьогодні день тижня?       (Четвер) 

 Яке сьогодні число?                 (5) 

 Яка погода? 

Виконай вправи для язичка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розчитайся за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=sn1ckzBfga4 

Сьогодні ми  ознайомимося з оповіданням «Хто грамотніший?». 

Послухайте аудіо запис за посиланням: 

https://cutt.ly/hgDL14Z 

Дайте відповідь на запитання: 

1. Чому Катрусі стало соромно за Надійку? 

2. Що зробила Катруся? 

3. Чому сперечалися дівчатка? 

4. Як ти думаєш чи зрозуміє Надійка свою провину? 

Як ти розумієш прислів’я 

Шануй людей і тебе шануватимуть. 

Книжку читай – розуму набирай. 

Завдання.  Перекажи оповідання рідним. 

https://www.youtube.com/watch?v=sn1ckzBfga4
https://cutt.ly/hgDL14Z


05.11.2020                               Математика 

Тема: Віднімання двоцифрових чисел (17-12) 

Прочитай  числа: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 
Запиши рядочок цифри  5 

 

 

 

 

 

Подивися відео за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbSNjUYwx7o 

 Сьогодні ми навчимося віднімати двоцифрове число від двоцифрового. 

 

 

 

Виконай дію віднімання 

 

Завдання. Виконай дію віднімання 

18 – 12 =         16 – 13 =        18 – 14 = 

17 – 16 =          19 – 17 =        19 – 13= 

19 – 14 =          14 – 11 =         17 – 11 = 

14 – 12 =          15 – 12 =          19 – 12 = 

 

05.11.2020                                   Фізична культура 

Тема:Повороти на місці, праворуч, ліворуч 

Повороти на місці 
 Повороти на місці виконуються за командами «Право - РУЧ», «Півоберта право - 

РУЧ», «Ліво - РУЧ», «Півоберта ліво - РУЧ», «Кру - гом». 

  Повороти виконуються на два рахунки: на «раз» учні повертаються у визначений 

  бік, зберігаючи правильне положення корпусу та не згинаючи ніг у колінах, 

переносять вагу тіла на ногу, що попереду, на «два» - найкоротшим шляхом 

приставляють другу ногу. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbSNjUYwx7o


        

Повороти  «Право - РУЧ», «Ліво - РУЧ»            Поворот «Кру - гом» 

 

05.11.2020        Соціально-побутове орієнтування 

Тема: Охайність та особиста гігієна 
Особиста гігієна – це догляд за тілом і порожниною рота. Кожна людина, щоб 

бути здоровою, має знати й виконувати правила особистої гігієни. 

Подивіться відео за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=POZU4TQClus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=POZU4TQClus
https://www.youtube.com/watch?v=POZU4TQClus

