
13.11 2020р.          Літературне  читання. 

Тема: А. М'ястківський "На щастя на здоров'я, на Новий рік" 

1.Робота над чистомовкою. 

Шу-шу-шу -я допомогти прошу. 

Ши -ши-ши-ти додому поспіши. 

Ше-ше-ше-м'ячик із пап'є - маше. 

Ші-ші-ші-всі ми любимо вірші. 

2. Вивчення нового матеріалу 

Уважно прочитайте текст " На щастя, на здоров'я, на Новий рік." 

Дідусь Демид навчав Андрійка щедрувати: 

     Щедрий - вечір, хато - світлице, 

      Сійся, родися, житечко, пшениця! 

Андрійко співав разом із дідусем та уявляв, як він прийде з дзвіночком до 

дядька Івана, потім до дядька Юхима і сам лунко, як дзвіночок, щедруватиме. А 

йому за це дякуватимуть, пригощаючи цукерками, горіхами. Він ще й 

посіватиме з правої руки: 

       Сію, вію, посіваю, 

       З Новим роком всіх вітаю. Все це дуже давнє, - зауважила мама. Хто давнє 

забуває, той теперішнього не знає, - сказав дідусь. Жито, пшениця теж давні, а 

щороку нові родять, - додав тато.  І Андрійко тішився, що скоро піде 

щедрувати. 

З. Дай відповіді на запитання. 

 Читай текст уголос тихо, мовчки. 

 Про кого розповідається в тексті? 

 Про що розповідається? 

 На яке свято щедрують? 

  Доведи словами з тексту, що Андрійко з радістю готувався до свята. 

 Чи доводилося тобі щедрувати? Якою піснею вітали господарів? 

 

Природознавство. 

       Тема: Види  ґрунтів. Їх значення. 

1. Прочитай і запам'ятай! 

   Ґрунт є основою сільськогосподарського виробництва та лісового 

господарства. На землі вирощують польові та кормові культури, лісові 

культури, сади і ягідники. Сільськогосподарське виробництво забезпечує 

людину продуктами харчування, тваринництво кормами а промисловість – 

різноманітною сировиною.  Ґрунтом називається верхній шар Землі, який має 

родючість. Під родючістю розуміють здатність ґрунту задовольняти потребу 

рослин в елементах живлення, воді, теплі, повітрі. Кожному ґрунтові властива 



певна природна родючість як загальна сума елементів життєдіяльності, якими 

ґрунт потенційно може забезпечити рослину.  Ґрунти утворюються під впливом 

клімату, живих організмів, складу і будови материнських гірських порід, 

рельєфу місцевості і віку території. Від клімату залежить кількість опадів, що 

впливає на розвиток рослинності, життєдіяльність мікроорганізмів, розчини 

різних сполук у ґрунті та їх переміщення. Температура впливає на перебіг 

хімічних і біохімічних реакцій. 

   Ґрунти – органічно-мінеральний продукт багаторічної спільної діяльності 

живих організмів, води, повітря, сонячного тепла й світла.        Ці природні 

утворення характеризуються родючістю – забезпечують рослини поживними 

речовинами, повітрям, водою. 
2. Ознайомся з видами ґрунтів 

 

 

 

 

 

 

 

3. Подивись відео за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=_ldShp1NiRI 

Українська мова 

Тема: Пом'якшення приголосних перед я, ю, є, ї та знаком м'якшення. 

 

1.Уважно читай речення, потім л продовжи і запиши. 

 Восени їжак та ведмідь заснули, а навесні.... 

 Восени перелітні птахи відлетіли, а навесні... 

 Осінь тепло забрала, а весна його... 

    2. Каліграфічна хвилинка. Напиши букву І і. 

    3. Напиши десять слів із буквою "і". 

    4. Спиши. Підкресли в словах , м'які приголосні. 

https://www.youtube.com/watch?v=_ldShp1NiRI


                     Символ України. 

Україна і калина - нероздільні. Калина полюбила українську землю. 

Народ шанує її за пишну вроду і цілющі властивості. У кожному селі зустрінеш 

калину. Весною вона облита рясним білим цвітом, а восени - кетягами червоних 

ягід. 

5. Розглянь малюнки. Опиши фрукти (форму ,колір, смак) за малюнками і 

планом. 

План 

 Де ростуть ці фрукти? 

 Які з цих фруктів ти найбільше любиш? 

 Як ці фрукти заготовляють на зиму? 

                         

 

  Фізична культура 

Тема: Вправи на розтягування. Виконання стройових команд. Вправи з 

м'ячем.  

1. Вправи на розтягування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



2.  Виконання стройових команд. 

 

 

 

 

 

 

       

 3. Вправи з м'ячем.  

 

 

 

 


