
Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ 

                                       13.11.2020 

ТЕМА: Дикі тварини. 

—    Яких тварин ми можемо зустріти на лісовій полянці? 

—    Як називають тварин, які живуть у лісі? 

—    Як називають тварин, які живуть поруч із людиною? 

Переглянь відео за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=1-4QEFKpuqM 

—    Що спільного у ведмедя, білки, зайця? 

—    Яких ще диких  тварин ви знаєте? 

—    Чим свійські тварини відрізняються від диких? 

Розмалюй! Назви свійських та диких тварин на малюнку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1-4QEFKpuqM


НАВЧАННЯ ГРАМОТИ (ПИСЬМО) 

ТЕМА: Письмо складів із вивченими буквами. 

Знайди слова на букву О та обведи їх олівцем. 

Переглянь відео за посиланням та пригадай вивчені букви. 

https://www.youtube.com/watch?v=slB5SsBpLbM 

 

Напиши, дотримуючись каліграфії. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Тема: Число і цифра 3. Взаємооднозначне співідношення числа і 

предметної множини. 

 Гра «Весела лічба». 

https://www.youtube.com/watch?v=slB5SsBpLbM


1) Було у мавпи Хани 

Спочатку два банани. 

Мавпа ще один зірвала, 

Порахуйте, скільки стало? 

2) Біг зайчисько – куцохвіст, 

Моркву на сніданок ніс. 

Дві морквини – у кишені, 

А одна морквинка – в жмені. 

Відгадай, одразу, 

Скільки буде разом? 

3) Курка Пуся – з білим пір’ям,  

Курка Муся – з чорним пір’ям, 

Поруч півень червонястий, 

Голосистий, гребенястий. 

Скільки курок на подвір’ї?  

4)В клас зайшов Мишко, 

А за ним – Петько, 

А за тим – Маринка, 

За нею – Яринка, 

А за нею Гнат. 

Скільки всіх хлоп’ят?  
 

 

 

Гра «Не зівай» 

- Полічити від 4 до 9; від 8 до 10; від 6 до 1; від 9 до 3. 

 - Прочитай записи 2=2, 1<2, 2>1. 

Переглянь відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pb2cl1mN6Ak 

https://www.youtube.com/watch?v=Pb2cl1mN6Ak


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ 

Тема: Композиція з сухого листя «Метелик». 
— Розкажіть, як звірі готуються до зими? 

— Чому птахи відлітають у теплі краї? 

— Чого їм не вистачає? 

— Куди поділися комахи? 

— Метелик, мурашка, бабка, коник-стрибунець, світлячок, жучок-сонечко, 

бджілка, комар, муха — це комахи. Комахи — це такі маленькі тваринки, у 

яких шість ніг, а тіло має три частини: голова, груди, черевце. 

Комах у світі найбільше — більше, ніж усіх інших видів тварин, разом 

узятих. Живуть вони скрізь, хіба що крім солоної водички та океанів. Комахи 

вміють літати, плавати, стрибати. 

— Відгадайте, яку комаху ми виготовлятимемо з сухого листя? 

На дорозі лежить квітка, 

Пелюстки згортає, 

Я хотів її підняти, 

А вона літає.  

 



-  Добираємо чотири листочка для крил метелика. Тонкий довгастий 

листочок нам стане у пригоді для тулуба, а зовсім маленький лист буде 

головою метелика. 

- Беремо аркуш оксамитового паперу, все листя викладаємо на нього. 

Тепер можна приступати до основної роботи. 

-  Беремо дбайливо листочок, наносимо на нього клей і акуратно кладемо 

на місце. Так кожен листочок приклеюємо до паперу. Потім беремо ще один 

аркуш паперу і накриваємо ним аплікацію. Притискаємо книгою. Через 

кілька хвилин картина готова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 

Тема: Дихальні вправи. Вправи на розтягування. Рухлива гра «Світлофор». 

 

Переглянь відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=YDN7E0ITQ8g 

 

Переглянь відео за посиланням та попроси братика чи сестричку погратися 

разом з тобою. 

https://www.youtube.com/watch?v=aqPg2vb_DPg 

https://www.youtube.com/watch?v=YDN7E0ITQ8g
https://www.youtube.com/watch?v=aqPg2vb_DPg

