
12.11.2020р    Я досліджую світ 

Тема: Як виміряти погоду. 

Який сьогодні день? (четвер) 

Яке число? (12) 

Який місяць? (листопад) 

Яка пора року? (осінь) 

Який стан неба? (сонячно, хмарно) 

Характеристика погоди 

                                                     
Вітровказівник-  інструмент для вимірювання  

напрямку та швидкості вітру  

Термометр   - прилад для вимірювання 

 температури повітря                                                                                                                                                                                                          

 

Флюгер - прилад для визначення напрямку  

і швидкості вітру, один з давніх винаходів людства  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80


 
 

  Літературне читання 

 

Тема: Робота з малюнками на визначення послідовності подій у 

тексті 

 
Послухайте запис казки «Рукавичка» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NrH3qNgJFbM 

 

Відтворіть події за допомогою малюнків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NrH3qNgJFbM


 
 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізична культура 
Тема:ЗРВ. Динамічні дихальні вправи. Рухлива гра «Грибок»  

Вправа 1. «Помпа» 
В.П.: встати прямо, ноги вужчі за ширину плечей, руки уздовж тулуба. 

Зробити легкий нахил (руками тягнутися до підлоги, але не торкатися 

її) і одночасно – голосний і короткий вдих носом в другій половині 

нахилу. 

 Вдих повинен закінчитися разом з нахилом.  

Злегка підвестися (але не випрямлятися), і знову нахил і короткий, 

голосний вдих. 

 Узяти в руки згорнуту газету або паличку і уявити, що ви накачуєте 

шину автомобіля.  

Нахили вперед робляться ритмічно і легко, дуже низько не 

нахилятися, досить «уклону» в пояс.  

Спина кругла, а не пряма, голова опущена. 

 «Накачувати шину» потрібно в темпоритмі стройового кроку. 

 Норма: 4 серії по 8 вдих-рухів. 
Вправа 2. «Великий маятник» 
В.П.: встати прямо, ноги вужчі за ширину плечей.  

Нахил вперед, руки тягнуться до підлоги – вдих.  

І відразу без зупинки нахил назад – руки обіймають плечі. 

 І теж вдих.  



«Кланятися» вперед – відкидатися назад, вдих «з підлоги» – вдих «із 

стелі». Видих відбувається в проміжку між вдихами сам, не 

затримувати і не виштовхувати видих.  

Норма: 4 серії по 8 вдих-рухів. 

 
Вивчити гру 

Рухлива гра «Грибок» 

 Діти стрибають на одній нозі, уявляючи себе грибами в лісі, і співають. 

 Йшло дівчатко в темний ліс  

Назбирати грибів кіш. 

 Іде, іде, вже є тут,  

Заховаймося в траву. 

Потім розбігаються врізнобіч і ховаються. З'являється дівчина з кошиком. Вона 

співає: Десь я бачила грибок, Він сховався під пеньок, Сірий капелюх убрав, На 

одній нозі стояв. намагаючись знайти хоч одного «грибка». Так і не знайшовши, 

повертається додому.Радісні грибки вибігають зі своїх схованок співають : 

Вже дівча пішло від нас,  

Не бачило воно нас.  

А тепер радіймо всі, 

Скачем на одній нозі. 

Соціально-побутове орієнтування 

Тема: Правила особистої гігієни. Значення їх дотримання для 

збереження і зміцнення здоров’я. 

 

 Розглянь малюнки. Обведи зеленим олівцем те, перед чим треба мити 

руки, а синім те, після чого ми миємо руки. 

 



Образотворче мистецтво 

Тема: «Серед урочища грибного». Малювання з натури різних видів грибів. 

К.Білокур «Осінній натюрморт» 

https://www.youtube.com/watch?v=GSRwdhlnFrs 
Як намалювати гриба 

 
 

 

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

