
                                                      09.11.2020  

                                            Літературне читання  

Тема: Н. ЗабІла  «Древній Київ» 

 

1.Подумайте і відгадайте загадку. 

Віддавна - це столиця, 

Столиця- білолиця. 

А хто з вас здогадається 

Вона відома в світі, 

Каштани у ній квітнуть. 

Будинки тут високі, 

Дніпро тече широкий. 

Як місто називається?(.......) 

 2.Читання вірша "Наша столиця"                                                                                                 

Чудовий день. Ясна пора. 

 Легенький вітерець повіяв. 

На кручах сивого Дніпра       А.Камінчук                                                                                                                     

3. Вивчення нового матеріалу                             

     Тема: Н. ЗабІла  "Древній Київ" 

Давній народ, який оселився над Дніпром,називався полянами. Жили поляни родинами 

і мали своїх князів. Були серед них три брати: одного звали Кий, другого – Щек, 

третього -Хорив. І була в них сестра Либідь. Поселився Кий на одній горі. Щек – на  

другій,що тепер зветься Щекавицею. А Хорив - на третій горі. Від нього вона 

називалася Хоревицею. Збудували брати 

місто і на честь старшого брата назвали 

його Києвом. Навколо міста росли ліси, 

дрімучі бори. Водилися там різні звірі. А в 

місті жили люди працьовиті. 

   У багатьох походах побував Кий. А 

повернувся в своє місто на горах, тут і 

помер. І брати його Щек і Хорив, і сестра 

їхня Либідь тут поховані. Від Либеді стала 

й річка називатися Либіддю. Ця річка 

впадає і зараз у Дніпро. 

4. Дай відповідь на запитання.                                      

1.Уважно читай текст уголос, чітко вимовляючи кожне слово. Потренуйся  читати 

текст  мовчки. 

2.Як називався давній народ, який жив на берегах Дніпра? 

3.Знайди в тексті й зачитай імена легендарних київських князів. Яке місто, гори й річку 

було названо на їхню честь?                                                                                                             

 

 



 

 

Математика 

                 Тема: «Віднімання одноцифрового числа від круглих десятків». 

1.Обчисли приклади 

40-4=               50-5=             30-1= 

20-7=                60-8=             20-2= 

30-9=                 40-6=             80-1= 

 2.Запиши числами:  двадцять шість, сорок дев’ять, тридцять вісім, п’ятдесят сім, 

шістдесят два, сто вісімдесят вісім, сімдесят п’ять. 

3.Розклади числа на десятки й одиниці за зразком. 

                                        49=40+9 

82    96      45     65    78    56    98    43   6 

4.Розв’яжи задачу. 

У  їдальні продали 79 порцій перших  страв,  а других страв – на 9 порцій менше. 

Скільки порцій других страв продали в їдальні? 

                                                     

                                                 Українська мова 

                         Тема: Написання апострофа перед я,ю,є,ї 

1.Каліграфічна хвилинка. Написання букв Р р. 

2.Написати п’ять слів з буквою» р» 

3.Спишіть речення. Підкресліть букви,  між якими стоїть апостроф. 

1.Травиця м’яко встеляє землю. 2. Бур’яни треба знищувати,а овочі вирощувати. 3. 

Сніп соломи запалив жарким полум’ям. 4. У надрах Донбасу залягають поклади 

кам’яної солі. 5. Нам треба вивчити напам’ять вірші . 

4.Прочитай словосполучення. Склади та запиши з ними речення. 

Гратися з м’ячем, співають  солов’ї,  дружні  хлоп’ята,  на шкільному подвір’ї,  берегти 

здоров’я. 

 

Трудове навчання 

                       Тема: «Ліплення  блюдечка  і чашечки» 

1. Практична робота:  «Виготовлення блюдечка  і чашечки» 

2. Відгадай загадку:    А у блюдця є подружка, що одне лиш має .  

                                     Можеш кралю цю зустріти, 

                                     як захочеш, чай попити…                          
    3.  Правила безпечної праці на уроках трудового навчання 



а)  Під час роботи не відволікайся. 

б)  Обережно поводься з інструмент. 

в)  Правильно організуй своє робоче 

місце. 

г) На робочому місці підтримуй чистоту і 

порядок. 
4. Завдання. 

1. Роздивитись зразок виробу. 

2. Порівнюй свій виріб зі зразком. 

3. Виправляй помилки. 
 

                                    Основи здоров’я 

            Тема: «Значення свіжого повітря під час занять спортом». 

       Запам’ятай! Фізкультурні заняття на свіжому повітрі є однією із провідних форм 

організації рухової активності  дітей у літній період. Проведення занять з фізичної 

культури на вулиці та одночасне використання оздоровчих сил природи,  сприяє 

зміцненню здоров'я дітей та створює умови для комплексного загартування дитячого 

організму. 

        Під час проведення занять на свіжому 

повітрі доцільно використовувати вправи, 

спрямовані на розвиток витривалості, 

зокрема: біг, стрибки, рухливі та спортивні 

ігри, естафети.  Отже вправи  сприяють 

загальному зміцненню здоров'я та 

збільшенню працездатності організму.  При 

цьому варто зауважити, що у занадто 

спекотливу погоду, навпаки, варто 

передбачати  більш спокійні види рухової 

діяльності.  

     Щоб бути здоровим, швидко рости, тобі  

необхідно займатися фізичними вправами і спортом.                                                                                                                  

Нині, коли триває епідемія коронавірусу, у багатьох людей доволі часто виникає 

питання чи можна займатись спортом? Так! В умовах 

карантину можна і навіть потрібно займатися спортом. 

Фізичні навантаження є гарною профілактикою 

хвороб. Спорт укріплює імунну систему. Люди, які 

регулярно виконують помірні фізичні навантаження, у 

випадку зараження коронавірусом мають значно вищі 

шанси на м’яке протікання хвороби.  

    Якщо ви будете дотримуватись правил захисту, 

ризик зараження під час тренувань знизиться до 

мінімуму, а заняття спортом принесуть масу 

позитивних емоцій.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

     

 

 

  

 

 


