
Завдання для першокласників №8 (04.05 – 08.05) 

               Математика 

Тема. Розв’язування задач  на знаходження суми та остачі .Розв’язування задач  

на збільшення та  зменшення числа на кілька одиниць. Креслення відрізків.  

1Встав пропущені числа (додаток 1) 

2. Полічи предмети та запиши відповідне число (додаток 2) 

3. Перегляд відео уроків за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=FmEFSjSsPx8, 

https://www.youtube.com/watch?v=39Xq416Q1BA 

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

4. Розв’яжи задачі за малюнками (додаток 3) 

5. Виконання завдань за підручником (додаток 4) 

6. Гра «Хто заб’є гол» (додаток 5) 

7. Гра «Допоможи зайчику зібрати морквинки, розставивши арифметичні знаки 

«+» чи «-« (додаток 6) 

8. Порівняй кількість предметів, поставивши знаки <, >,= (додаток 7) 

9. Розв’яжи приклади 

6-3=  4+5=  10-7=  5+5=  3-3=  9-7= 

1+2+4=  9-4+3= 5-2-1= 3+5+1= 

10. Накресліть відрізки 5см, 7см, 8 см, нижче відрізки коротше на 1 см від 

поданих відрізків 

   Навчання грамоти 

ТемаЗвук [ж], позначення його буквою Жж. Виділення звуку [ж] в словах. 

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

Читання тексту «Жоржини і шипшини». Письмо маленької та великої  букви ж 

Ж, буквосполучень, слів із нею 

1 Виконайте дихальні вправи «Понюхай квітку на долоні», «Насос», «Здуй 

ватку з носика» 

https://www.youtube.com/watch?v=FmEFSjSsPx8
https://www.youtube.com/watch?v=39Xq416Q1BA
https://www.youtube.com/watch?v=AdfTgWNELfs


2. Знайди вивчені букви на абетці У, Ш, Р, И, Д, К, Е, Х, О, А, С, 

Л, В    (додаток 8) Чому букви на абетці червоного та синього кольорів? 

3. Читання букварного тексту (додаток 9) 

4. Знайомство з новою буквою Ж 

Як промовляє жук? (ж-ж-ж). Промовте звук /ж/. Чи можна його проспівати? Ні 

Це звук приголосний, дзвінкий(голосно промовляється горлом). В яких словах 

зустрічається? Плесніть в долоні, якщо почуєте звук /ж/: жаба, їжак, банка, 

ложка, жираф, чайник, ніж, телефон, книжка. 

5. Перегляд відео уроків за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=fjksE3kG6jQ 

https://www.youtube.com/watch?v=ujPNin4rkio,  

https://www.youtube.com/watch?v=kIsKJ-Uxpao,                                                                                                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=-dKX2_RnFxE 

6.На що схожа буква Ж (додаток10) Виклади букву Ж з паличок, намалюй її на 

борошні 

7. Обведи всі букви Ж 

С Т Б А Ж У К О Ж І И К Ш Ж Т О В Д Х Ш О Ж  

8. Назви всі предмети, в назві яких є звук /ж/ (додаток 11) 

9. Прочитай склади з буквою Ж    ЖА  ЖУ  ЖО  ЖИ  ЖІ  ЖЕ 

10. Гра «Допоможи жукам прилетіти на свою квітку» (додаток 12) 

11. Робота з Букварем (додаток 13) 

12. Написання малої та великої букви ж Ж, складів та слів з нею (додаток 14) 

13. Читання та списування слів та речень з буквою Ж (додаток 15) 

14. Спиши назви малюнків, вставляючи букви ш-ж (додаток 16) 

15. Хто сховався на малюнку? Розфарбуйте всі частинки малюнку із 

зображенням букви ж (додаток 17) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fjksE3kG6jQ
https://www.youtube.com/watch?v=ujPNin4rkio
https://www.youtube.com/watch?v=kIsKJ-Uxpao


  Я досліджую світ 

Тема.Я – українець/українка і пишаюся цим. Народні символи України. 

Український народний одяг. Вишиванка – оберіг та символ нашого народу 

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 

2. Виконання завдань за підручником (додаток 18) 

3. Розфарбуйте державний прапор України (додаток 19) 

4. Малювання українського віночка - розфарбуйте віночок, домалюйте 

різнокольорові стрічки до нього(додаток 20) 

Відео урок за посиланням  

https://www.youtube.com/watch?v=h-VNaBdc4XE 

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

https://www.youtube.com/watch?v=fwS8MGkzIDM 

5.Виготовлення аплікації з геометричних фігур «Рушничок» (додаток 21) 
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