
Завдання для 1 класу 

                                                 Математика 

Тема. Число і цифра 9. Взаємне співвіднесення числа, цифри і предметної 

множини. Утворення числа 9 

1 Лічба від заданого числа до заданого 

2, …., 6   5, …,1  4, …8   8, …,1 

2. Гра «Посади літак на аеродром Лунтика чи Вупсеня» (додаток 1) 

3. Знайомство з числом та цифрою 9- перегляд відео уроків за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=OdbiX6PBRcY, 

 https://www.youtube.com/watch?v=CrpGfqwBNrE, 

4. Що  об’єднує ці малюнки? (додаток 2) 

5. Написання цифри 9 (додаток 3) 

6. Домалюй або закресли предмети так, щоб їх кількість відповідала цифрі на 

рядку (додаток 4) 

7. Виконання завдань підручника (додаток 5) 

8. На що схожа цифра 9? Поміркуй та намалюй предмет, схожий на 9 (додаток 

6) 

 

  Навчання грамоти 

Тема. Звук [і], позначення його буквою Іі. Виділення звуку [і] в словах. 

Визначення місця звуку в слові.Письмо маленької  та великої букви і, 

буквосполучень, слів із нею 

1 Повторення вивчених букв . Які букви ми з вами вивчили? Назвіть їх та 

підкресліть 

Н  Г  И  В  Л  М  О  У  Х  А  Б  С  Ч  Я  Т  Е  

2. Які букви сховалися на малюнку? (додаток 7) 

3. Читання букварних текстів (додаток 8) 

4. Знайомство з буквою і – перегляд відео уроків за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=OdbiX6PBRcY


https://www.youtube.com/watch?v=6nT_gOrAarY&list=PL5vqV-

t0Um0RDSVFEddC3UKIvCEPT6b3z&index=6,  

https://www.youtube.com/watch?v=-4RG-HMG_fU 

5. На що схожа буква І (додаток 9) 

6. В назві яких предметів є наш голосний звук /і/ ?  

Іграшка, індик, ірис, дівчинка, Інтернет, квіти , літак…. (додаток 10) 

7. Складіть буквосполучення з буквою іта прочитайте їх 

ІЛ   МІ   РІ  ІШ   КІ   ТІ   ІХ  НІ 

8. Написання великої та малої букви І і (додаток 11) 

9. Запишіть складені вище буквосполучення з буквою і 

10. Робота з букварем (додаток 12) 

11. Відгадайте загадки, визначте місце звука /і/ в словах-відгадках 

Ходить поважно й гордовито, 

Надутий сердито, негарно. (Індик) 

 

І не сніг, не лід, 

А сріблом 

Дерева прибере. (Іній) 

 

Я трав'яниста рослина 

Бузкового кольору, 

Але переставте наголос - 

І я перетворююся на цукерку. (Ірис) 

 

З упертості ні на крок 

Не просунеться .... (Віслюк) 

 

Що в хаті взимку замерзає, а надворі ні? 

(Вікно) 

 

  Я досліджую світ 

Тема.Якими бувають рослини?Що потрібно рослинам для життя? 

1 Перегляд відео уроків за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=GJkEr5f5u1o,  

https://www.youtube.com/watch?v=6nT_gOrAarY&list=PL5vqV-t0Um0RDSVFEddC3UKIvCEPT6b3z&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=6nT_gOrAarY&list=PL5vqV-t0Um0RDSVFEddC3UKIvCEPT6b3z&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-4RG-HMG_fU
https://www.youtube.com/watch?v=GJkEr5f5u1o


https://www.youtube.com/watch?v=b-JqI6J6KzE,  

https://www.youtube.com/watch?v=r4oN0cUhs6A 

2. Робота з підручником (прослухайте матеріал та дайте відповіді на запитання) 

(додаток 13) 

3.Виконайте цікаві завдання (додаток 14) 
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