
06.11.2020р    Я досліджую світ 

Тема: Небезпечні предмети. 

Який сьогодні день? (п’ятниця) 

Яке число? (6) 

Який місяць? (листопад) 

Яка пора року? (осінь) 

 
 

 

 

 

Літературне читання 

 

Тема: Визначення героїв, персонажів твору. 

Чистомовка 



 

Яб-лу-ко 
Був ти-хий день. О-ля та Зо-я гу-ля-ли у 

са-ду. Рап-том вони по-мі-ти-ли ве-ли-ке яб-

лу-ко. 

- Яке к|ра-си-ве! - ви-гук-ну-ла О-ля. 

Вони зі-рва-ли яб-лу-ко. Від-нес-ли мамі. 

Мама була дуже рада. 
1.Про що йдеться мова в тексті? 

2.Хто знайшов яблуко? 

3. Як звали дівчаток? 

4. Що зробили Оля та Зоя? 

5. Кому віднесли яблуко дівчатка? 

6. Як дівчатка віднеслися до мами? 

 

Математика 

Тема: Утворення і склад числа 11. Десятковий склад.  

 

Віднови послідовність 

 

 



 

-Скільки  цифр  використали  для  записування  числа  10?  ( дві ) 

-              -  Що  означає  цифра  1  в  записі  числа  10?  ( кількість  десятків ) 

-                -Що  означає  цифра  0  в  записі?  ( кількість  одиниць ) 

 
Переглянь відео за посиланням: 

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

 

 Практична  робота  з  дидактичним  матеріалом 

- Візьміть  1  пучок  паличок,  вони  зв’язані,  їх  10  ( 1  десяток ) 

- Як  інакше  сказати,  що  в  нас  10  паличок. 

- Візьміть  1  паличку  і  покладіть  на  1  десяток. 

- Що  ми  зробили?  (ми  поклали  1  паличку). 

Поклали  на  10  2  палички. 

- Скільки  стало  паличок?  ( 12 ) 

Один  -  на  -  дцять 

- Ми  отримали  число  11. 

- В  числі  11  скільки  десятків?  Паличок  ( 1  десяток ) 

- Візьміть  десяток  в  ліву  руку  і  покажіть. 

- Скільки  тут  одиниць  окремо  ( 1 ). 

- Візьміть  її  в  праву  руку  і  покажіть. 

- Скільки  десятків  та  одиниць  містить  число  11? 

 

Зберіть гриби в корзинку 

 

 
 

 

 

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


Втомились виконувати завдання. Тоді давайте зробимо нашу 

улюблену фізкультхвилинку 
Переглянь відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=kNWwid8OAVM 

Українська мова 
Тема: Списування мовленнєвого матеріалу 

 

Каліграфічна хвилинка 

 
Списати слова 

 
 

     Мухи                              оси                               хліб 

 

 
       хата                      суп  мило 

Трудове навчання 

Тема: Наклеювання природного матеріалу. Декоративні візерунки з  

насіння. 

Робота з допомогою батьків  

 
Для створення цієї поробки, з гарбуза виймаються і добре просушуються всі зрілі 

насіння. Після цього вони забарвлюються акварельними, акриловими, харчовими 

https://www.youtube.com/watch?v=kNWwid8OAVM


фарбами або гуашшю в різні відтінки «осінніх квітів», які можна в цей час року 

побачити на кронах дерев. Можна фарбувати насіння пензликом, а можна просто 

занурити їх в ємність, наповнену барвником, потримати в ній трохи і потім 

просушити на аркуші паперу або відрозі тканини Після того, як насіння висохнуть, 

приступаємо до створення дерева. Спочатку вирізаємо контури стовбура і гілок з 

коричневого паперу. Потім наклеюємо цей силует на аркуш білого, світло-блакитного 

або світло-зеленого картону. 

 

 
 

В листочки ми будемо перетворювати пофарбовані насіння гарбуза. По одному 

змащуємо їх клеєм, використовуючи пензлик, і фіксуємо на одній з гілок дерева. 

Чергуємо листочки різного кольору, щоб дерево вийшло більш яскравим і виразним. 

 

Фізична культура 

Переглянь відео за посиланням: 

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

 

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

