
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА САМОСТІЙНОГО ОПАНУВАННЯ 

НА ПЕРІОД ПРИЗУПИНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

Навчання грамоти 

ЧИТАННЯ Підручник 

ст. 

Робочий 

зошит 

ст. 

ПИСЬМО Робочий 

зошит 

ст. 

Відео. 

Звуки [дз], [дз’], 

буквосполучення 

дз. Читання 

текстів з 

вивченими 

літерами. 

 

64-65 78 Написання слів з 

буквосполученням 

дз, складів, слів і 

речень з вивченими 

буквами. 

Списування 

друкованого 

речення. 

57-58 https://www.youtu
be.com/watch?v=
AROSJl5f_tE 

Звук дж, 

буквосполучення 

дж. Читання слів, 

словосполучень і 

тексту з 

вивченими 

літерами. 

66-67  Написання слів з 

буквосполученням 

дж. Письмо складів, 

слів і речень з 

вивченими буквами. 

Списування 

друкованих речень 

59-60 https://www.youtu
be.com/watch?v=
Co-AwHFcS6w 

Апостроф. 

Читання слів і 

тексту з 

вивченими 

літерами. 

 

68-69 79 Написання слів з 

апострофом, 

складів, слів і 

речень з вивченими 

буквами. 

Списування 

друкованих речень. 

 

61-62 https://www.youtu
be.com/watch?v=o
CSaVYqCcpE 

Алфавіт. Читання 

літер алфавіту, 

тексту з 

вивченими 

літерами. 

 

70-71  Удосконалення 

вміння писати 

вивчені букви, 

слова і речення з 

ними. Побудова 

речень за поданим 

початком. 

63-64 https://www.youtu
be.com/watch?v=
UQ5FwcgJd_A 

Робота над 

розумінням і 

виразним 

читанням вірша 

«Хто в хатці 

живе?» (автор 

Любов Голота). 

72-73   

Застосування 

правил 

мовленнєвого 

етикету під час 

знайомства 
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Опрацювання 

тексту «Папужка» 

Людмили 

Борщевської. 

 

74-75  Написання слів з 

буквою ґ. Побудова 

речень за поданим 

початком і 

малюнками. 

 

  

Читання віршів 

про пригоди дітей 

– «Де букварик?» 

Грицька Бойка, 

«Що разом?» 

Петра Кралюка. 

Робота з дитячою 

книжкою. 

76-77   

 

Розвиток зв’язного 

мовлення. Професії. 

 

 https://www.youtu
be.com/watch?v=
DBidaCIjMHQ 

Робота над 

оповіданням «У 

гостях і дома» 

Олександра Мітта. 

 

78-79  Написання слів зі 

звуками  [дж],  [дз],  

[дз’]. Складання і 

записування речень. 

 

  

Робота над 

виразним 

читанням вірша 

«Татко і матуся» 

Лесі Вознюк. 

 

80-81   

Слова з буквою щ. 

Побудова і 

записування речень. 

 

 https://www.youtu
be.com/watch?v=l
m5zHexwF7A 

Опрацювання 

тексту «Фокус-

мокус» Дмитра 

Чередниченка. 

 

82-83  Слова з 

апострофом. 

Побудова речень за 

поданим початком і 

малюнками. 

 

  

Робота над 

розумінням і 

виразним 

читанням вірша 

«Великий і малий» 

Валентина Бичко. 

 

84-85   

Правопис слів з йо. 

Складання і 

записування речень. 

 

 https://www.youtu
be.com/watch?v=
zm61i_l7gOM 

Підготовка до 

читання за ролями 

тексту «Чужа 

іграшка» Людмили 

Борщевської. 

86-87   

Написання слів з ьо. 

Формування уміння 

користуватись 

довідкою. 
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Опрацювання 

вірша «Сварка» 

Марії Пригари. 

 

88-89     

Робота над 

усвідомленим 

читанням тексту 

«Найкращий день» 

Марії Бабенко. 

Робота з дитячою 

книжкою. 

 

90-91     

 


