
09.11.2020р    Я досліджую світ 

Тема: Що таке погода і навіщо нам її знати.  

Який сьогодні день? (понеділок) 

Яке число? (9) 

Який місяць? (листопад) 

Яка пора року? (осінь) 

Який стан неба? (сонячно, похмуро, дощ) 

 
 Як впливає погода особисто на вас?  Спочатку дайте відповіді на 

запитання, а потім складіть розповідь. 

                                                    Холодно                   Тепло 

Шо ви одягнете? 

 

 

  

У які ігри гратимете? 

 

 

  

Яким спортом можете 

займатися ? 

 

 

  

 

 

Українська мова 

Тема: Культура мовлення. Практичне засвоєння різних 

форм звертання до співрозмовника. Ознайомлення із 

словами ввічливості (уміння привітатися, запитати, 

відповісти, попросити, подякувати, вибачитись, 

попрощатися). 

 
Переглянь відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=dndr8Mbtvj8 

- Чому потрібно бути ввічливим? 
«Слова ввічливості» 

Доброго ранку!                         Здрастуйте! 

Добридень! Заходьте, будь ласка!  

Добраніч! До побачення! 

Доброго дня!  Дозвольте Вам допомогти! 

https://www.youtube.com/watch?v=dndr8Mbtvj8


На добраніч! Будьте здорові! 

Добрий вечір! Сідайте, будь ласка! 

Щасливої дороги!   

     - Сьо-год-ні, коли я йшла, до мене у сумку за-зир-нув зи-мо-

вий ві-те-рець та пе-ре-плу-тав усі слова вві-ч-ли-вос-ті. Тож вам 

пот-ріб-но об’єд-на-ти слова у групи: 

        І – вітання 

        ІІ – прощання 

        ІІІ – пробачення 

Вітання                     Прощання                        Пробачення 

Доброго дня! Щасливої дороги! Вибач! 

Здрастуйте! На добраніч! Пробачте! 

     Добрий вечір! Щасти вам! Перепрошую! 

Математика 

Тема: Утворення числа 12. Відрізок. Креслення відрізків. 

- Швидко числа станьте в ряд, час рахунок починать 

                    

-  Назвіть сусідів числа 12 (11, 13), 18 (17, 19), 16 (15,17). 

                              

 

- Кожен корал має свій номер. Але на деяких він змився. Назвіть 

пропущені числа 

- За допомогою скількох цифр записані ці числа? (двох) 

- Скажіть як називають такі числа? (двоцифровими) 

- Отже, числа які записані за допомогою двох цифр називають – 

двоцифровими.  

- Що ви знаєте про число 11? 

 11 – двоцифрове число. 

 Число 11 записується за допомогою цифр 1 і 1. 

 Утворюється з чисел 10 і 1. 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 



 Сусідами числа 11 є 10 і 12. 

 11 більше від усіх чисел, що стоять перед ним.  

Двоцифрові числа записують за допомогою тих самих цифр, що й 

одноцифрові числа. У записі двоцифрових чисел має значення 

місце, на якому записана цифра. 

- Як утворити число 12? 

Поклали  на  10  2  палички. 

- Скільки  стало  паличок?  ( 12 ) 
Переглянь відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=mdxEiKlEU7g 
Соціально-побутове орієнтування 

Тема: Правила особистої гігієни. Значення їх дотримання для 

збереження і зміцнення здоров’я. 

 Дотримання правил особистої гігієни убезпечить тебе від 

захворювань. 

 Ти будеш сильним, здоровим та впевненим у собі. 

 Інші діти та дорослі будуть залюбки гратися та спілкуватися з 

тобою. 

Переглянь відео за посиланням:  

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

 

       https://www.youtube.com/watch?v=D1mWmpQTchA 

 

Фізична культура 

Тема: Повороти тулуба праворуч, ліворуч з нахилом в той же 

бік 
Переглянь відео за посиланням:  

http://mirgorod7.at.ua/publ/pochatkova_shkola/igri_t

a_sport/51-2 

Ритміка 
Переглянь відео за посиланнямі пограйте в гру:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=2xdlgIdkrz4 
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