
Завдання для першокласників №10 (18.05- 22.05) 

    Математика 

ТемаПовторення. Числовий ряд 1-10. Порівняння чисел.Розв’язування задач і  

прикладів у межах 10 

1 Полічи до 10 (весела лічба за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=qWRcK_r8CTM) 

2. Знайди та з’єднай числа від 1 до 10 лініями (додаток 1) 

3. Порівняй числа за допомогою знаків  =, <,> 

5*8  4*4  10*7  6*3  9*4 

0*5  2*4  7*7  6*0  10*7 

4. Перегляд відеоуроків за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=y9BDw_mySFg 

https://www.youtube.com/watch?v=6esUn1Wzz5k 

https://www.youtube.com/watch?v=8JFPEVmMC78 

5. Виконаннязавданьпідручника (додаток 2) 

6. Зафарбуйтевідповідну цифру до кількостізображенихпредметів(додаток 3) 

7. ВиконайцікавізавданнявідСмішариків (додаток 4) 

8. Зафарбуй у кожнійрамцікількістьпредметів, яка дорівнюєвідповідірозв’я-заного 

прикладу (додаток 5) 

9. Прив’яжи повітряні кульки до правильної відповіді (додаток 6) 

10. Виклади з паличок ( ватних, лічильних)трикутник, квадрат, прямокутник . 

Скільки паличок ти використав? 

   Навчання грамоти 

Тема.Диференціація [з] –[с].Читання невеличких текстів з вивченими буквами. 

Письмо слів та речень з вивченими буквами. Списування рукописного тексту 

1 Дихальна гімнастика «Насос» (с-с-с), здуваємо ватку (шматочок аркушу, пір’ї 

нку) з долоні, з носика, «Понюхати квітку» (втягнутиносиком аромат квітки) 

2. Повторення вивчених букв. Допоможи клоуну згадати, які букви ми вже 

вивчили. Обведи голосні червоним кольором, а приголосні синім (додаток 7) ( З 
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дітьми вивчили вже такі букви А, У, О, М, С, Х, Ш, Л, Н, И, Р, К,Т, П, Е, Б, Д, І Г, 

Г ,В, Ж, З.) 

3. Читання букварного тексту (додаток 8) 

Яка тваринка жила у Зіни? Як її звали? Що любила гризти коза? Що корисне вона 

давала? 

4. Розрізнення букв с-з за зовнішним друкованим видом й написанням (графічним 

зображенням)  та звуків /с/ - /з/ (за вимовою- артикуляцією).  

Промовте звуки /с/- /з/. Чим відрізняються?.Який звучить дзвінкіше? (Звук  /з/). 

Відшукайте їх разом з клоуном (додаток 7). Чим відрізняються? Викладіть букви 

С –З  ізквасолин (горошин), як вони пишуться за зразком (додаток 9) 

5. Перегляд відео уроків за посиланням 

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

https://www.youtube.com/watch?v=-_bRy8LQJTA 

https://www.youtube.com/watch?v=dJy-Q2GZlSI 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpLAaNc6xEk 

https://www.youtube.com/watch?v=3MLJdoZ6Kes 

6.Гра «Допоможи тваринкам» Козі зібрати капустини із зображеними предметами 

, в назві яких є звук/з/, а свині – зі звуком /с/ (додаток 10) 

7. Робота з букварем – читання складів, слів з буквами С-З (додаток 11) 

8. Написання складів са-за, со-зо, су-зу, се-зе, си-зи, сі-зі, 

Слівкоса-коза, суп-зуб, сірка- зірка(складання речень з цими словами) 

9. Списування рукописного тексту (додаток 12) 

10.  Гра «Відремонтуй букви» (додаток 13) 

11. Робота з відео тренажерами для читання за посиланням (на літніх канікулах) 

https://www.youtube.com/watch?v=znhc3DHi2_Y 

https://www.youtube.com/watch?v=O_oyK5fViog 

https://www.youtube.com/watch?v=FeBL7O08xqs 

https://www.youtube.com/watch?v=Ay1PtMBuQVg 

https://www.youtube.com/watch?v=_VbRErcIWIM 
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  Я досліджую світ 

ТемаЗустрічаємо  літо. Як  зберегти  здоров’я  влітку.Ознаки літаЗа що ми 

любимо літо? Складання казки про літо 

1 Перегляд відео уроків за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=KDADqc8Gr70 

https://www.youtube.com/watch?v=gr_3L-5d7Xg 

https://www.youtube.com/watch?v=kvdxEZ2Q-vk 

https://www.youtube.com/watch?v=EXIFfdhw2Lc 

2. Виконання завдань підручника (додаток 14) 

3.Безпека влітку – поради для збереження здоров’я під час літніхканікул             

(додаток 15) 

4. Намалюйте свійлітнійвідпочинок, як йоговиуявляєте 

5.Робота з мозаїкою «Літнєсонечко» (викладіть з мозаїкисонечко) 

6. Розфарбуйте малюнок «На лісовій галявині» (додаток 16) 

 

Додатки 
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