
 

  

12.11.2020р                                                        Я у світі    

Тема: Ознайомлення з юридичною відповідальністю   неповнолітніх за скоєння 

правопорушень. 

Подивись  відео за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=rdJ5czXu-YQ 

 

    

 

  

 

 

 

 

                                  Українська мова. 

Тема: Пом'якшення приголосних перед я, ю, є, ї та знак 

м'якшення.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=rdj5czxu-yq


 

  

1. Каліграфічна хвилинка. Написання букви Ю ю. 

2. Написання п'ять слів з буквою "ю". 

3. Допишіть слова, вставляючи потрібну букву після 

твердого,або м'якого приголосного. 

(с')...ла       (д')...м       (л')...жко 

(с)...ла        (д).....м       (л)...жка 

4. Вибіркове списування. 

Серед слів, виберіть пари слів з твердими і м'якими приголосними. 

Скористайтеся зразком. 

Зразок. Фарби(б) - біжить(б'). 

Лякає, сіє, ложка, замок, тіло, тигр, сова, зірка. 

5. За малюнком і запитаннями склади та запиши оповідання. 

Добери заголовок до оповідання. 

-Які дерева ростуть у шкільному 

саду? 

-Коли збирають урожай? 

-Хто збирає урожай? 

 

 

 

 

                             Математика 

Тема: Віднімання одноцифрового числа від круглих 

десятків. 

1.Поміркуй! 

Шість малят- дошкільнят 



 

  

Стали струнко в один ряд. 

Підійшов до них Панас. 

Скільки зараз стало нас? 

 

П'ять кошенят пісок  копають 

Та на сонці засмагають. 

Ще одне сидить в траві. 

Скільки всіх? Скажіть мені. 

2. Обчисли  приклади. 

40 -1=          70 - 5=          20 - 1= 

60 - 2=          90 - 6=          80 - 4= 

40 - 8=          50 - 3=          70 - 9= 

3. Збільш кожне число на два десятки й запиши приклади. 

Зразок: 30+20=50 

20,  50,  40,  70,  80,  10,  60,  30,  10. 

4. Розв'яжи задачу. 

У шафі було 76 книжок. Взяли 3 книжки. Скільки книжок 

залишилося у шафі? 

              Було - .....кн. 

               Взяли - ....кн. 

               Залишилося -? 



 

  

5. Постав потрібний знак так, щоб приклади були 

правильними. 

20...20=40               50...9=41                 90...9=99 

30...8=38                    74...4=70                80...10=70 

60 ...4=64                   51...4=55                 32...8=40 

             Соціально - побутове орієнтування. 

Тема: Види та призначення одягу. 

1. Дивись за посиланням. 

?v=LWxW2bOwQr0www.youtube.com/watch 

 

 

 

 

 

 

  

2. Запам'ятай! 

 Народна мудрість говорить "Зустрічають людину по одягу, 

а проводжають по розуму". 

Одяг супроводжує людину скрізь і постійно впливає на її 

настрій, працездатність. Саме одяг може надавати почуття 

впевненості, оптимізму. Кожна дівчина, створюючи свій 

власний образ, бажає бути найчарівнішою красунею. 



 

  

  Діти, так само як дорослі, небайдужі до гарних та 

красивих речей, 

Кожен придбаний новий одяг, для дитини - це маленьке 

свято. 

   Одяг - це сукупність швейних виробів (із тканини, 

в'язаного полотна, шкіри та хутра), що надягає людина з 

метою захистити своє тіло від негативного впливу 

навколишнього середовища. Окрім цього одяг виконує й 

естетичні функції - створює образ людини, що підтверджує 

її соціальний статус. 

Види одягу. Сучасна мода налічує багато різних видів 

одягу: 

одяг для дорослих і дітей; 

чоловічий та жіночий одяг; 

сезонний одяг. 

   Уміння красиво одягатися - це мистецтво. Цей талант 

може бути прищеплений з дитинства, а може розвиватися 

протягом  усього життя. Виглядати стильно - не означає 

надягати речі зі сторінок журналів. Важливим є те, як ви їх 

носите й поєднуєте. 

Будьте охайними і завжди красивими! 

                               Л Ф К 

Тема: Ходьба по гімнастичній лаві. Різноманітні стрибки. 

Гра " День і ніч". 



 

  

1. Ходьба по гімнастичній лаві. 

 

 

 2. Різноманітні стрибки. 

 

 

 

 

3. Гра: "День і ніч". 

Дивіться за посиланням. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8pbzgi6D5s 

 

 

 

 

 

 

 


