
Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ 

09.11.2020  

       ТЕМА: Тварини. Істотні ознаки тварин. 

   Тваринний — надзвичайно цікавий. Словом «тварина» ми називаємо і маленьку 

мурашку, і величезного слона. Скрізь, куди не поглянь, побачиш тварин. Високо в небі 

літають птахи. Навколо квітів кружляють комахи. Миші та полівки шарудять у траві. 

У ґрунті риються черв’ячки. Ніхто не знає напевно, скільки видів тварин є у світі. 

Тварини — це живі організми. Вони народжуються, дихають, живляться, 

розмножуються, вмирають. 

 Перегляньте відео за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZAXc1pM2Iks 

  Тварин дуже багато. Тварини, що відрізняються між собою формою тіла, розміром, 

забарвленням, зовнішнім виглядом, належать до різних видів. 

За певними ознаками серед них також виокремлюють різні групи. Згадаймо їх. 

• Лелека, горобець, ластівка — це... . 

• Лисиця, ведмідь, вовк — це... . 

• Бджола, комар, сонечко — це... .  

• Карась, щука, лящ — це... . 

Гра  «Хто де живе?» 

Перегляньте відео за посиланням:  

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

 Як називають тварин, які живуть поруч із людиною?  

 Як називають всіх інших тварин?  

Гра «Так чи ні». 

- Тварини, яких люди розводять у своєму господарстві називають дикими.  

 - Горобець – це птах.  

 - Бджола – це комаха.  

 - Сорока – це зимуючий птах.  

 - Комахи мають 10 ніг.  

- Риби дихають у воді.  

 - Тварини – це частина живої 

природи.  

 - Риби можуть жити як у 

солоній, так і у прісній воді.  

 - Тіло вкрито пір’ям – це 

комахи.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAXc1pM2Iks
https://www.youtube.com/watch?v=tSKfaPrgptQ


НАВЧАННЯ ГРАМОТИ (ЧИТАННЯ) 

       ТЕМА: Звук [о],  позначення буквою О. Читання складів і слів з буквою О. 

    Прочитай скоромовку! 

 Оленка велика й Оленка маленька 

Ходили до лісу збирати опеньки. 

а) прослухати; 

б) промовити повільно і тихо; 

в) швидко і голосно. 

 - Який звук зустрічався найчастіше?  

  - В яких словах ви його почули? 

Казка про букву. 

 Жила собі одна буква, яку все навколо дивувало. Коли дивилася на себе в дзеркало, 

казала: «О-о-о! Яка я гарненька і кругленька!» 

 Коли її кудись запрошували, говорила: «О-о-о! Як далеко-о-о!» 

«О-о-о! - вигукувала, коли дивилась на Сонце, - як воно на мене схоже!» 

А ще, оскільки, вона була доволі гладенька, то не дуже хотіла ходити пішки. Щоб 

було швидше, буква уявляла себе маленьким коліщатком і просто котилася по 

доріжці. Так що цю букву за її дивацтва і прозвали буквою О. 

Переглянь відео за посиланням:  

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

Переглянь відео за посиланням та відгадай загадки:  

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

ПРОЧИТАЙ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IagQvXHrUvQ
https://www.youtube.com/watch?v=zDHdrGGbHzU


НАВЧАННЯ ГРАМОТИ (ПИСЬМО) 

       ТЕМА: Письмо малої букви о. 

Послухайте вірш. Розгляньте друковану і рукописну букви о.  

Що чи кого нагадує вам ця буква? 

 Буква О на сонце схожа, 

 І на бублик, і на обруч. 

 Мов кермо, я хочу взяти 

 Круглу букву обіруч. 

 

 

Перегляньте відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=oDMOwS0mEIs 

 

Напиши, дотримуючись правил каліграфії, малюнок наведи та розфарбуй!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oDMOwS0mEIs


МАТЕМАТИКА 

       ТЕМА: Кількісні поняття: більше, менше, дорівнює.  

  Перегляньте відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=M3-KJnqSkD0 

Робота над віршами загадками. 

 Бігла кізонька у лузі , 

А за нею Ваня біг. 

Розкажіть нам, милі друзі, 

Скільки хлопців ? Скільки кіз?(1 – хлопець, 1 - коза) 

 Ось грибочки у гайочку капелюшки одягли 

Ось грибочок, ще грибочок. Скільки разом буде? (2)  

 

Перегляньте відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=bCckLO46Qu0 

- Щоб записати «менше» використовують знак: 

 

 

- Щоб записати «більше» використовують знак: 

 

 

 

Поняття «порівну», «однаково» позначаються   в математиці одним знаком 

«=». 
Прочитай та запиши нерівності. 

Вам потрібно прочитати рівності або нерівності  по листочкам із дерев. 

1<2              2>1           1=1           2=2 

 

Перегляньте відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=9ye3c4-SEvw 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M3-KJnqSkD0
https://www.youtube.com/watch?v=bCckLO46Qu0
https://www.youtube.com/watch?v=9ye3c4-SEvw


ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 

       ТЕМА: Розширення уявлень про декоративне прикрашання форм. 

«Прикрашаємо торт». 

 Люди завжди намагалися прикрасити все навкруги. Вони оздоблюють візерунками 

предмети побуту, житло, середовище, у якому мешкають. Оздоблюванням 

предметів займається окремий вид мистецтва — так зване декоративне мистецтво.  

Отже, декоративне мистецтво — це вид образотворчого мистецтва, твори якого є 

узорами або предметами художнього оформлення, основне призначення цих узорів 

і предметів — прикрашання.  Слово «декоративний» походить від латинського 

слова сіекого — прикрашаю.  

  Озирніться навколо. Наш одяг, предмети навколо нас дуже красиві. Вони 

різняться не лише формою, розміром і кольором. Вони оздоблені різними 

малюнками.  

 

Перегляньте відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=D_y4DGIdfdc 

Правила роботи і техніка безпеки. 

– Кожний елемент має знаходитися точно на своєму місці.  

– Відстань між елементами має бути однаковою.  

– Під час роботи не розмахуємо олівцями.  

– Необхідно стежити, щоб олівці не падали на підлогу (вони б’ються, як посуд, 

тільки всередині, а не зовні).  

– Робоче місце тримаємо в чистоті.   

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА 

Перегляньте відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=PGBJaxx4-_k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D_y4DGIdfdc
https://www.youtube.com/watch?v=PGBJaxx4-_k


 

 

 


