
Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ 

12.11.2020  

ТЕМА: Яку користь приносять тварини свійські людям. 

- Яка пора року керує сьогодні погодою?  

- Які осінні місяці ви знаєте?  

- Назвіть, який місяць царить в природі зараз?  

- Яка сьогодні дата?  

- Який день тижня? 

- Свійські тварини живуть поряд з людиною, люди піклуються про них: 

годують, заготовлюють їм корм, будують для них житло, стежать за їх 

здоров’ям. Піклуються про їх потомство, яке народжується навесні. Чи 

знаєте ви, у кого, які дитинчата? 

Перегляньте відео за посиланням: 

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

Гра «Так чи ні» 

1. Свійські тварини добувають самі їжу?  

2. Свійські тварини самі будують житло? 

3. Свійські тварини живуть поряд з людиною? 

4. Люди піклуються про свійських тварин? 

5. Свійські тварини приносять користь людині. 

 

- Які казки про свійських тварин ви знаєте? 

Перегляньте відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=6W9C3sye0RM 

https://www.youtube.com/watch?v=84Djpjo2LlA 

https://www.youtube.com/watch?v=gy3t-SM_0qA 
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МАТЕМАТИКА 

ТЕМА: Поняття про дію віднімання. Знак віднімання (2-1=1). 

 

Перегляньте відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZjTmg9HYjaU 

https://www.youtube.com/watch?v=XhphYLP8kD4 

 

 

Перегляньте презентацію та виконайте всі завдання: 

https://drive.google.com/file/d/1QpuXoMN7kx2Z9oW97FcEUj1pIDynWU

4J/view?usp=sharing 
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СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ОРІЄНТУВАННЯ 

ТЕМА: Значення дотримання гігієни тіла. 

Відгадайте загадки! 

1. Я - невтомна трудівниця, мені вірять люди,       

Хто зі мною поведеться – той здоровий буде.  

Буде часто усміхатись білими зубами,  

Мене знає вся малеча і бабусі й мами 

Чистоту тримаю в домі. Справу знаю чітко,  

Вам ім’я моє знайоме, бо зубна я…… 

                              2.  Відома з віку рідина, усяк її вживає.     

                              Буває хмаркою вона, пушинкою буває, 

Бува, як скло, крихка, тверда – звичайно, підкажіть….. 

3. Висковзаєш, як живе,       

          та втримаю я тебе. 

Білою піною пінишся, 

          бруд змивати не лінишся… 

4.Він по зачісках мастак,               

Вас причеше гарно так. 

Розчесав моє волосся, 

Так давно вже повелося, 

Що охайний молодець,  

Той, хто має….. 

5.Лягла в кишеню і вартую         

          Плаксі, реві та бруднулі  

          Витру вранці струйки сліз, 

          Не забуду і про ніс….. 

6.Не серветка, не хустинка, знаю своє діло. 

Я до щічок, до голівки притулюсь ласкаво,  

Я вберу усі краплинки з тіла після ванни. 

Я не гість – хазяїн в домі,  

І лежати я не звик  

Вам ім’ я моє відомо, пригадайте я….. 

 

Перегляньте презентацію за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=N3tx8F3JW3s 

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

1.Мити руки.     

2. Умиватися вранці і ввечері. 

3. Чистити зуби треба 2 рази в день (уранці, після сніданку, і увечері, перед 

сном) 

4. Раз на тиждень приймати ванну. Мити волосся по мірі забруднення. 

5. Щодня розчісувати волосся. 

6. Обрізати вчасно нігті. 

 

Гра «Продовж речення» 

Як прокинувся – вставай, ліні волі не…(Давай).    

Квіточку роса умила, а тебе умиє…(Мило). 

Але ти поспішай, подивись спочатку, 

Чи нічого не забув, чи в портфелі все в …(Порядку). 

І дивись, не барись, в школу швидко-швидко...(Мчись). 

В школі, в класі не брудни, сміття бачиш - …(Підніми). 

Не носи в кишені жуйки, крейду, яблука і булки, 

Кнопки, цвяхи, сірники, а носи…(Носовички). 

Будь охайним завжди сам. Уникай дірок і …(Плям). 

Вдома близьким не груби, менших захищай… (Завжди). 

Щоб тобою всі пишались, перехожі озирались, 

Так роби, щоб люди звикли – ти у всьому завжди…(Приклад). 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 

ТЕМА: Кистьова та пальчикова гімнастика. Рухлива гра «Пройдись як …». 

Перегляньте презентацію за посиланням та повторіть: 

https://www.youtube.com/watch?v=zV6Ln0F7U0k 

Перегляньте презентацію за посиланням, пограйте гру з друзями: 

https://www.youtube.com/watch?v=1YiOi_t7Fq4 
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