
                            Завдання  для  першокласників № 4     

 Математика         Тема. Склад числа 

9. Порівняння кількості предметів та чисел у межах 9. Складання  та 

розв’язування прикладів на додавання і віднімання у межах 9 

1 Які цифри сховалися у малюнку? (додаток 1) 

2. Запис числового ряду від 1до 9. 

3. Розв’яжи приклади і з’єднай з правильною відповіддю (додаток 2)   

4.Перегляд відео уроків за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=XjQwsriOxn8,  

https://www.youtube.com/watch?v=g3bwNnGzcno 

5. Порівняй кількість предметів за допомогою знаків <, >,=, де потрібно запиши 

вираз за допомогою цифр та знаків (додаток 3) 

6. Склад числа 9. Додай кількістьсвітлих та темнихфігур. Скількивиходить 

разом? Зякихменших чисел складається число 9? (додаток 4) 

7.Робота з підручником  (с.106)– виконаннязавдань (додаток 5) 

8.Склади приклади за малюнками (додаток 6) 

9. Якігеометричніфігурисховалися в головоломці? Скількиїх разом? Розфарбуй 

кружечки жовтимкольором, квадратисинім, трикутникичервоним, так щоб 

кружечки булизверху, а трикутникизнизу (доданок 7) 

   Навчанняграмоти 

Тема. Звук [д], позначення його буквою Дд. Виділення звуку [д] в словах. 

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

буквосполучень, слів із нею.Диференціація [д]-[т].Читання речень з вивченими 

буквами. Поділ слів на склади. Читання тексту «Дині». 

1 Повторення вивчених букв . Зафарбуйте ті букви, які ми вже вивчили 

(доданок 8) 

2. Складова розминка  МІ  КЕ СО  РУ  ЛИ  ОХ   ШИ  ІТ  БУ ЛА 

3.Читання букварних текстів (доданок 9) 

4. Знайомство з буквою д Д   (доданок 10)  звук /д/ приголосний , бо не 

співається, бо кончик язика стучить як дятел ззаду верхніх зубів /д-д-д/, звук 

дзвінкий 

https://www.youtube.com/watch?v=g3bwNnGzcno


5  На що схожа буква Д (доданок 11) 

6. Перегляд відео уроків  за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=K7Xi_affhEg, 

https://www.youtube.com/watch?v=2QrDBWw1kh4, 

https://www.youtube.com/watch?v=d0_1po8PFGY, 

https://www.youtube.com/watch?v=xrcnu51U4i4 

7 Знайди слова зі звуком /д/, зайві закресли (додаток 12) 

8.З’єднай букву Д з вивченими голосними    

А      У     О     И      Е       І 

    Д 

9.Виконання цікавих завдань ( доданок 13) 

10. Написання малої та великої букви (доданок 14) 

11. Робота з Букварем ( с.75) (доданок 15) 

12. Диференціація /д/ -/т/ Звук /т/ - глухо промовляється, а звук /д/ - дзвінко. 

Поглянь на малюнки, в яких словах пишеться буква Т, а в яких Д(доданок 16) 

13. Встав потрібну букву «д» чи «т» в словах 

…руба,    кі..,      …уб, ва…а,  …им,  …іти 

14. Поділіть слова на склади: діти, дуб, тиша, сад, дині, тісто 

15. Читання тексту «Дині» (додаток 17) 

   Я досліджую світ 

Тема.Мандрівка у царство тварин.Чим  схоже  і  чим  різняться  життя  диких  

та свійських  тварин 

1 Перегляд відео уроків за посиланням 

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

https://www.youtube.com/watch?v=FmfntL29iCM,  

https://www.youtube.com/watch?v=GdXVtdoV_U8 

2. Робота з підручником (додаток 18) 

https://www.youtube.com/watch?v=K7Xi_affhEg
https://www.youtube.com/watch?v=2QrDBWw1kh4
https://www.youtube.com/watch?v=d0_1po8PFGY
https://www.youtube.com/watch?v=xrcnu51U4i4
https://www.youtube.com/watch?v=1-4QEFKpuqM
https://www.youtube.com/watch?v=FmfntL29iCM
https://www.youtube.com/watch?v=GdXVtdoV_U8


3. Виконання цікавих завдань   (додаток 19) 

   Трудове навчання і малювання 

Тема. Виготовлення метелика за допомогою обгорток з цукерок.Гра «Танграм» 

- викладання силуету тваринок.Малювання тварин відтиском долоньки 

1Перегляд відео уроків за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=7u4drgDIIv0 

https://www.youtube.com/watch?v=DFA92srBWNQ 

2. Самостійна робота за зразком (додаток 20) 
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