
11.11.2020               Я досліджую світ 
Тема: Жива природа. Рослини. Дерева, кущі, трави. 
Доброго ранку! 
Подумай: 
 Який сьогодні день тижня? (Середа) 
 А який був вчора?                 (Вівторок) 
 Який буде завтра?              (Четвер) 
 Яка зараз пора року?         (Осінь) 
 Пригадай ознаки осені.    ( Похолодало; день короткий, а ніч довга; з дерев 

обпало листя; бувають заморозки) 
Сьогодні ми будемо досліджувати живу природу. 
Пригадай, що відноситься до живої природи? (Рослини, тварини, люди) 
Назвіть зображені предмети.  Як їх  можна назвати одним словом? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( Ромашка, калина, липа – це рослини) 
Зовнішньо рослини не схожі між собою. Вони розділяються на три групи: дерева, 
кущі, трав’янисті рослини. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Запам’ятай!  
Дерево має лише одне високе дерев’янисте стебло(стовбур), у куща відростає від 
стовбура багато низьких дерев’янистих стебел. У трав’янистих рослин стебла тонкі, 
соковиті. 
Жодна рослина не буває без коріння. Воно закріплює рослину в ґрунті. По ньому 
поступає волога й потрібні для життя речовини. 
Не буває рослин без стебла. Воно утримує її над поверхнею ґрунту, підводить до 
сонця. Від кореня по стеблу пересувається вода і розчинені в ній поживні речовини. 
Не буває рослин без листків. Вони випаровують воду і добувають поживу з повітря. 
Учись міркувати: Дуб, клен, ясен – дерева. Доведи це. 
Міркуй так: Усі дерева мають високий дерев’янистий стовбур. У дуба, клена, ясена є 
такий стовбур. Отже вони – дерева. 
Малина, бузок, смородина – кущі. Доведи це. 
Ромашка – трав’яниста рослина. Доведи це. 
Міркуй, як у попередніх випадках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.11.2020               Математика 
Тема: Додавання та віднімання в межах 20 
Прочитай числа  
2, 4, 6, 8 , 10, 12, 14, 16, 18, 20 
Пригадай, як вони називаються. (Парні числа) 
Назви числа менші за 9. 
Назви числа більші за 16. 
Розклади за зразком  (Усно) 
14 = 10 + 4            16 = 10 + 6 
13 = ? +?                18 = ? + ? 
17 = ? + ?                12 = ? + 7 
Сьогодні ми закріпимо вміння додавати та віднімати в  межах 20 
https://youtu.be/VmPreWvRDM4 
Обчисли приклади 
12 + 8 =              20 – 16 =           19 – 13 = 
14 + 6 =              20 – 18 =           18 – 12 = 
18 – 10 =            18 – 8 =              19 – 4 = 
12 + 4 =              16 + 3 =              18 – 12 = 
 

11.11.2020                  Українська мова 
Тема: Перенос слів з йо. Письмо під диктування букв, складів. 
Знайди слова-назви картинок, які починаються на звук  [к] 
 
 
 
 
 
 
Напиши рядочок К к 
 
 
 
 
 
 
Сьогодні ми навчимося переносити слова з буквосполученням йо 
Запам’ятай! 
При переносі сполучення букв йо не можна розривати. 
Наприклад: йо - го, га - йок 
Завдання. Спиши слова, поділяючи їх рисочками на склади. Підкресли сполучення 
йо 
Йогурт, буйок, знайомий, Йосип, район, майор, Соловйов, гайок, йод. 
Зразок. Йо-гурт 

https://youtu.be/VmPreWvRDM4


 
11.11.2020            Літературне читання 
Тема: М.Пригара «Чергова». Інсценування найпростіших епізодів. 
Артикуляційна гімнастика 
https://www.youtube.com/watch?v=GW1RpthklBU 
Прочитай склади 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сьогодні ми ознайомимося із віршем «Чергова» 
Прочитай вірш. 
Чергова 
Добрий день! – дзвенять трамваї. 
Шпак із дерева співа.  
Наша Галя поспішає. 
Наша Галя – чергова.  
Голосів не чути з двору, 
Тихо в школі в ранній час. 
Галя швидко мчить нагору,  
відчиняє двері в клас. 
Чергувати – це не жарти: 
Треба всі оглянуть парти. 
Порох стерти – раз і два!- 
Парта буде, як нова. 
На вікні у класі квіти. 
Треба також їх помити. 
Щоб нічого не забути, 
Бо вона ж на всіх одна… 
Найчистішим в школі бути 
 Мусить їхній третій «А» 
Гляне вчителька – й помітить, 
Хоч у неї стільки справ. 

- Ой як чисто! Правда. Діти? 
Хто сьогодні чергував? 

Дай відповідь на запитання. 

https://www.youtube.com/watch?v=GW1RpthklBU


1. Чому Галя поспішає до школи? 
2. Що входить в обов’язки чергового по класі? 
3. До чого має прагнути кожний черговий? 
4. Розкажи як чергують чергові учні в нашому класі. 

 

11.11.2020      Образотворче мистецтво 

Тема: Орієнтування на площині аркушу паперу, у готовій геометричній формі. 

Малювання геометричний символів українського розпису «Прикрасимо рушничок» 

Намалюй за зразком 

 

 

 

 

 

 

11.11.2020               Фізична культура 

Тема: Перемінний крок, танцювальний крок на кінчиках пальців. 

Виконайте завдання. 

 Ходьба на кінчиках пальців. 

 Ходьба на п’ятках. 

 Ходьба на зовнішній стороні стопи. 

 Ходьба на внутрішній стороні стопи. 

 

 


