
Завдання для першокласників № 7(27.04-30.04) 

                 Математика 

Тема.Складання  та розв’язування прикладів на додавання і віднімання у межах 

10. 

1 Лічба від заданого числа до заданого 

4, …., 9.  10, …5.  2, …6. 

2. Запиши сусідів числа (додаток 1) 

3. Перегляд відео уроків за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=sEJFp-Gq6rI,  

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

https://www.youtube.com/watch?v=uIYTF4HQqfI 

4. Розв’яжи задачі за схемами (додаток 2) 

5. Розв’яжи приклади, з’єднавши приклади на парашуті з правильною 

відповіддю (додаток 3) 

6. Виконання завдань за підручником с.111 (додаток 4) 

7. Зафарбуй потрібну клітинку з відповідним числом до кількості зображених 

предметів( Скільки предметів, таке число й зафарбовуємо) (додаток 5) 

8. Розв’яжи приклади по колу  (додаток 6) 

9. Порівняйте кількість зображених прикладів (додаток 7) 

10. Розфарбуй фігури, з яких складено зображення, відповідними кольорами 

(додаток 8) 

11. Знайди 5 відмінностей (додаток 9) 

   Навчання грамоти 

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

Визначення місця звуку в слові.Читання складів, слів з вивченими 

буквами.Письмо маленької та великої букви вВ, буквосполучень, слів із нею. 

1 Артикуляційна зарядка  за посиланням 

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

https://www.youtube.com/watch?v=sEJFp-Gq6rI
https://www.youtube.com/watch?v=YiXnJkkryMQ
https://www.youtube.com/watch?v=uIYTF4HQqfI
https://www.youtube.com/watch?v=jmeEPgdABVs


2. Викладіть з паличок букви    Х  У  М  Р  Б  Ш А П  Т  Н 

3. Гра «Продовжи слово»  МО -.., РУ- …, ША- …, СИ -…, БА -…, ГО-…, ШИ-.. 

4. Склади слова  (додаток 10) 

5.Читання тексту (додаток 11) 

6. Знайомство з новою буквою В 

Як виє вітер?(в-в-в). Промовте звук /в/. Чи можна його довго проспівати? Ні. 

Цей звук приголосний. Під час його вимови верхні зубки доторкуються до 

нижньої губи.  В яких словах зустрічається буква В?( Вітер, Валя, Вова, весна, 

воля, волошки, вовк, велосипед, ваза, буквар, дівчинка, рукав, лев) 

7. Перегляд відео уроків за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=0s9CY9KfGQw,  

https://www.youtube.com/watch?v=4jVVbeJBQL4&list=PL5vqV-

t0Um0RDSVFEddC3UKIvCEPT6b3z&index=9,  

https://www.youtube.com/watch?v=j5jtTlDS1UM,  

https://www.youtube.com/watch?v=u3UCSKGXPOw 

8. На що схожа буква ?  (додаток12) Викладіть букву в з палички та двох 

гудзиків 

9. Назви всі слова з таблички з буквою В (додаток 13) 

10. Складання та читання складів з буквою В 

А    О    У    И    Е    І 

      В 

11. Робота з букварем – читання складів, слів, складання речень за малюнками 

(додаток14) 

12. Написання малої та великої букви в В, складів та слів з буквою В (додаток 

15) 

13. Читання написаних слів з буквою В (додаток 14) 

15. Вставка пропущених букв у речення (додаток 16) 

16. Вставте пропущені букви під підписами малюнків (додаток 17)  

https://www.youtube.com/watch?v=0s9CY9KfGQw
https://www.youtube.com/watch?v=4jVVbeJBQL4&list=PL5vqV-t0Um0RDSVFEddC3UKIvCEPT6b3z&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=4jVVbeJBQL4&list=PL5vqV-t0Um0RDSVFEddC3UKIvCEPT6b3z&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=j5jtTlDS1UM
https://www.youtube.com/watch?v=u3UCSKGXPOw


  Я досліджую світ 

Тема. Хто є в моїй родині? У чому сила родини?Взаємовідносини в родині. 

Піклування один про одного. Які я маю обов’язки в сім’ї? 

1 Перегляд відео уроків за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=1VJYEfUpjjw,  

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

https://www.youtube.com/watch?v=m0G2A-2KH50 

https://www.youtube.com/watch?v=UzvNIC0e1Zg&list=PLzmKfUDxUQBUO534I3

JJoB2HBgMljEP8U&index=46 

https://www.youtube.com/watch?v=njmkz13iaYs 

2. Бесіда з дітьми 

Хто живе в вашій родині? Як кого звуть? Чим ви разом любите займатися? Які 

справи та обов’язки у кожного з членів вашої родини? Як ви піклуєтеся про 

маму та тата, бабусю й дідуся, молодших братиків та сестричок? Як 

допомагаєте дорослим у хатніх справах? 

3. Виконання завдання за підручником (додаток 18) 

4. Знайди, де чия тінь (додаток 19) 

5.Намалюйте свою сім’ю 

Додатки 

1 
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https://www.youtube.com/watch?v=1VJYEfUpjjw
https://www.youtube.com/watch?v=COOrPVgXbrY
https://www.youtube.com/watch?v=m0G2A-2KH50
https://www.youtube.com/watch?v=UzvNIC0e1Zg&list=PLzmKfUDxUQBUO534I3JJoB2HBgMljEP8U&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=UzvNIC0e1Zg&list=PLzmKfUDxUQBUO534I3JJoB2HBgMljEP8U&index=46
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