
10.11.2020               Я досліджую світ 
Тема: Чому і як треба берегти речі 
Пригадаємо: 

 Яка зараз пора року? (Осінь) 

 Який місяць?                (Листопад) 

 Який сьогодні день тижня?       (Вівторок) 

 Яке сьогодні число?                 (10) 

 Яка погода? 

https://drive.google.com/file/d/1uYjar6e-CW_-

pNoqDahPl_BxSfBKZwmK/view?usp=sharing 

10.11.2020             Математика 
Тема: Віднімання від 20 двоцифрових чисел (20-13)  
Пригадай лічбу в межах 20. 
Подивись  відео 

https://www.youtube.com/watch?v=QNFSpIe15Nk 
Пригадай  скільки десятків та одиниць в числі 
11 – (1 десяток 1 одиниця, 10+1); 
17- (1 десяток 7 одиниць, 10+7); 
13- (1 десяток 3 одиниці, 10+5); 
12 - ? 
18 - ? 
Напиши рядочок цифри 8 
Сьогодні ми навчимося віднімати  двоцифрове число від 20 

     20    -     14 = 6 
10   10   -   10   4 
 
Виконай дію віднімання 
20 – 19 =          20 – 18 =         20 – 17 = 
20 – 9 =            20 – 8 =            20 – 7 = 
20 – 16 =          20 – 15 =          20 – 14 = 
20 – 6 =             20 – 5 =           20 – 4 = 
 

10.11.2020         Українська мова 
Тема: Вживання буквосполучення йо на початку складу. Удосконалення 
техніки письма. 
Напишіть рядочок Й й 
Пригадай. Які слова починаються на звук [й] 
Сьогодні ми вивчимо де пишеться сполучення букв йо. 
Запам’ятай! 
Сполучення  букв йо пишеться на початку складу. 

https://drive.google.com/file/d/1uYjar6e-CW_-pNoqDahPl_BxSfBKZwmK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uYjar6e-CW_-pNoqDahPl_BxSfBKZwmK/view?usp=sharing


Завдання. Прочитай слова-назви малюнків. Спиши слова, підкресли в них 
сполучення букв йо. 
 

 

 

 

 

 

 

 

10.11.2020              Читання 
Тема: М. Коцюбинський «Івасик та Тарасик». Персонажі твору; позитивний та 
негативний герої твору. 

Прочитаємо склади, використовуючи відео: 
https://www.youtube.com/watch?v=CEjcJqq_MBo 

Сьогодні ми ознайомимося з оповіданням М. Коцюбинського «Івасик та 
Тарасик» 
Прочитай  оповідання 

Івасик та Тарасик 
Івасик ловив рибку. Все, що зловив, склав у кошичок, закинув кошичок на плечі 
та йде додому. Побачив його Тарасик та й тихенько, тихенько за ним. Думає, як 
би витягти рибку. 
Тільки Тарасик підкрався до кошика, а Івасик почув, що хтось ззаду до кошика 
добирається, та й озирнувся… 
Тарасик відскочив, руки заклав назад, голову задер – іде, наче то не він до 
кошичка добирався. 
Пішов Івасик далі. Йде собі спокійно, а Тарасик знов підкрався, заклав у кошик 
руку – та як заверещить! 
Великий рак вчепився йому в палець! 
Бо в кошику не тільки риба була, а й раки. А Тарасик аж скаче, так його болить. 
Івасик обернувся, побачив та й сміється  Тарасика: ага! Попався! 
Насилу Івасик одчепив від пальця рака. Одчепив, поклав у кошичок та й пішов 
собі додому. А в Тарасика палець розпух. Кров з нього капає… Плаче бідний. 
 
Дай відповідь на запитання 

1. Що задумав Тарасик? 
2. Як він був покараний? 
3. Чи жалієш ти Тарасика? Чому? 

 

10.11.2020           Трудове навчання 
Тема: Оздоблення виробу кольоровим пластиліном. Мишеня 

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


Відгадай загадку 
Сіренька, маленька, 
Бігає швиденько, 
Шкодить, коли тиша,  
Пакостлива …    (Миша) 
Сьогодні будемо ліпити мишку. Пригадай правила користування пластиліном. 
Виліпи мишку за інструкцією. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.11.2020        Фізична культура 

Тема: Приставний крок та крок галопу з різними положеннями рук 

https://www.youtube.com/watch?v=hvawboPJhh8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hvawboPJhh8
https://www.youtube.com/watch?v=hvawboPJhh8

