
«Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 

06.11.2020 р. 

ТЕМА:  Вибір місця для безпечної гри. Безпечні ігри під час прогулянки. 

  Найкращий відпочинок – на природі. Це прогулянки, рухливі ігри, плавання, 

катання. Все це допомагає зняти розумову втому, зміцнює здоров’я, піднімає 

настрій. 

Вправа «Безпека ігор та розваг».  

Хто з дітей вибрав безпечне місце для ігор та розваг. А хто – ні? 

 

- Для ігор і розваг обирайте безпечні місця. Гратися можна на дитячому 

майданчику, у дворі вашого дому. На шкільному подвір’ї та стадіоні. 

Руханка «Вітер»  

Налетів з-за лісу вітер —         

Він сердитий і рвучкий,           (Помахати руками до себе.)  

Покрутив в садку нам квіти,     (Кругові рухи кулачками.)  

Розгойдав усі гілки.                   (Рухи вгору, похитавши із сторони в сторону.)  

У вікно, у двері грюкнув,          (Поплескати в долоні.)  



Розстелив по хаті дим,              (Показати пальчиками.)  

Впав на шлях і мчить на луки,  (Руки долонями вниз.)  

Я — наввипередки з ним.         (Постукати пальчиками по столі)  

Розігрування ситуацій : 

 Що ви зробите, якщо:  

 – запросять вас гратися на будівельний майданчик;  

– ви побачили, що ваші друзі граються у «футбол» порожньою скляною 

пляшкою?;  

– вам запропонували піти без дозволу дорослих  купатися на річку.  

 Висновки: учиться відмовлятись, якщо вам пропонують погратися в 

небезпечному місці чи вийти з двору без дозволу батьків. 

 

Переглянь відео за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=T0JwGr2-mZA 

https://www.youtube.com/watch?v=Dh_8PNxAjuo 

 

 

НАВЧАННЯ ГРАМОТИ (ПИСЬМО) 

ТЕМА:  Закріплення написання малої та великої букви М. Сполучення її з 

вивченими буквами. 

Прослухайте вірш! 

Мавпа з дерева стрибає, 

Миша з нірки виглядає. 

Про що говориться? Який звук найчастіше повторюється у вірші? 

 Обведи пальчиком, а потім олівцем. Розфарбуй. 

 

 

 

Напишіть у зошиті : 

М , м , му, Му, Ма, ма, ам, ум, Ум. 

Дотримуйтесь правил каліграфії! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T0JwGr2-mZA
https://www.youtube.com/watch?v=Dh_8PNxAjuo


МАТЕМАТИКА 

ТЕМА:  Порядкова лічба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Переглянь відео за посиланням :   

https://www.youtube.com/watch?v=a2HsWVVxdSA 

Напишіть у своєму зошиті рядочок цифри 1 та цифри 2. 

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ 

ТЕМА:  Аплікація. Виготовлення килимка – опале листя на осінній землі. 

    - Яка зараз пора року? (Осінь). 

    - Які ознаки осені ви знаєте? (Листя і трава жовтіють, достигають 

овочі і фрукти). 

    - Яку особливу ознаку осені можна виділити? (Листопад 

починається, тобто опадає листя з дерев). 

    - Як падає листя?  

Переглянь відео за посиланням :   

https://www.youtube.com/watch?v=bQspoB2KLqY 

- Сьогодні ми виконуватимемо килимок з осіннього листя. А для того, щоб 

ваші килимки вийшли  гарними й охайними, ви  повинні виявити творчість і 

фантазію. 

Перед тим, як розпочати роботу, давайте пригадаємо правила користування 

ножицями: 

     1) Ножиці тримай так, щоб вузьке лезо було знизу. 

     2) Леза ножиць розводять не дуже широко. 

     3) Ріжуть в напрямку від себе. 

     4) Передають ножиці будь-кому так, щоб попереду були кільця. 

Робота з технологічною карткою: 

      а) вирізати дві смужки; 

      б) зробити бахрому; 

      в) добір сухого листя для килимка; 

      г) загальний вид килимка; 

      ґ) самостійна праця учнів зі створення килимків під музику. 

Переглянь відео за посиланням :   

https://www.youtube.com/watch?v=xcIUxFJGL9Q 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a2HsWVVxdSA
https://www.youtube.com/watch?v=bQspoB2KLqY
https://www.youtube.com/watch?v=xcIUxFJGL9Q


 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 

ТЕМА:  Дихальні вправи. Вправи на розтягування. «Веселі вправи». 

Переглянь відео за посиланням :   

https://www.youtube.com/watch?v=DeKliLsY1kc 

https://www.youtube.com/watch?v=5eie_sJTZ1Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DeKliLsY1kc
https://www.youtube.com/watch?v=5eie_sJTZ1Y

