
Завдання для самостійної роботи 1 – А клас(18.01.- 22.01.) 

№ 
з/п 

Навчальні 
предмети 

Завдання для дистанційного навчання 

1 Понеділок 18 січня  

 ЯДС 
Чому бувають день 
і ніч та змінюються 
пори року. 

Вивчити відповіді на запитання: 
-Чому відбувається зміна  дня і ночі?( Зміна дня і ночі відбуваються через 
те, що наша планета Земля обертається навколо своєї осі. Повний оберт 
Земля робить за 24 години) 
- Чому відбувається зміна пір року?( Зміна пір року відбувається через те, 
що планета Земля обертається навколо Сонця. Повний оберт 
відбувається за 12 місяців.) 
Зошит ст. 6 

 Українська мова. 
Читання 
Вивчаємо букву Чч.  
(Звук [ч]  в 
українській мові 
завжди 
твердий.Іноді 
( перед буквами 
я,ю,і) буває 
пом'якшеним. 

Підручник ст. 8. 

 Українська мова . 
Письмо. Пишемо 
маленьку букву ч. 

Зошит ст. 10( рядки з маленькою буквою ч). Ст. 12( 1,2,3 рядки) 

 Математика. 
Додавання і 
віднімання числа 5. 

Підручник ст. 70(1,2, 4 завдання – усно) Завдання 3 записати в тоненький 
зошит і обчислити. (Пропускаємо вниз 4 клітинки, пишемо  
                                          18 січня і записуємо приклади. 

2 Вівторок 19 січня  

 Українська мова. 
Читання 

Підручник ст.9 (текст про чебуреки) 

 Українська 
мова.Письмо. 
Пишемо велику 
букву Ч. 

Зошит ст. 10 (велика буква Ч), ст. 12(велика буква Ч і записати речення) 

 Математика. 
Додавання і 
віднімання числа 5. 

Зошит ст. 5 (1,2,3,4 завдання) 

3 Середа 20 січня  

 Українська мова 
.Читання 

Підручник ст. 9 (Греки й чебуреки) 

 Українська мова. 
Письмо 

Записати у тоненький зошит слова зі ст. 8(підручник)- 4 стовпчики 

 Математика Підручник ст. 71 (1-3-усно) Зошит ст. 6(1-2 завдання) 

4 Четвер 21 січня  

 Українська мова. 
Читання  

Підручник ст. 10-11(Читаємо з батьками) 

 Українська мова. 
Письмо. 

Записати у тоненький зошит скоромовку зі ст. 9(Вередували вереднички) 

5 П'ятниця 22 січня  

  Вивчити вірш напам'ять  



Сонячний дім 

Привітний і світлий наш сонячний дім, 

Як радісно й весело жити у нім. 

Тут мамина пісня і усмішка тата. 

В любові й добрі тут зростають малята. 

Дзвінка наша пісня до сонечка лине: 

«Мій сонячний дім — це моя Україна!» 

Андрій Німенко 

 

   

 


