
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. 

Мала буква є. 

Читання слів і 

тексту з вивченими 

літерами. 

46-47 72 Написання великої букви Ю. 

Письмо складів, слів і речень з 

вивченими буквами.  Списування 

друкованого речення. Побудова 

речень за поданим початком і 

малюнками. 

 

39-40 

Велика буква Є. 

Робота з дитячою 

книжкою. 

48-49 73 Написання малої букви є, складів, 

слів і речень з вивченими буквами. 

Списування друкованого речення. 

Записування відповіді на запитання. 

 

41 

Мала буква ї. 

Читання слів і 

тексту з вивченими 

літерами. 

50-51 74 Написання великої букви Є. Письмо 

складів, слів і речень з вивченими 

буквами. Списування друкованого 

речення. Побудова речень за 

поданим початком і малюнками. 

Розвиток зв’язного мовлення (Пори 

року). 

 

42 

Велика буква Ї. 

Читання слів і 

тексту з вивченими 

літерами. 

52-53 74 Написання малої букви ї, складів, 

слів і речень з вивченими буквами. 

Списування друкованого речення. 

Побудова речень за поданим 

початком. 

 

45 

Мала буква ф. 

Читання складів, 

слів і тексту з 

вивченими 

літерами. 

54-55 75 Написання великої букви Ї. Письмо 

складів, слів і речень з вивченими 

буквами. Списування друкованого 

речення. Відновлення 

деформованого речення. 

 

46 

Велика буква Ф. 

Читання слів, 

діалогу з вивченими 

літерами. 

56-57 76 Написання малої букви ф, складів, 

слів і речень з вивченими буквами.  

Списування друкованого речення. 

Побудова речень за поданим 

47-48 



початком і малюнками. 

 

Мала буква щ. 

Читання складів, 

слів і тексту з 

вивченими 

літерами. 

58-59 77 Написання великої букви Ф. Письмо 

складів, слів і речень з вивченими 

буквами.  Списування друкованого 

речення. Відновлення деформованих 

слів 

49-50 

Велика буква Щ. 

Читання слів, 

речень і тексту з 

вивченими 

літерами. 

60-61  Написання малої букви щ, складів, 

слів і речень з вивченими буквами.  

Списування друкованого речення. 

 

51-52 

Закріплення вміння 

читати. Робота з 

дитячою книжкою. 

62-63  Написання великої букви Щ, 

складів, слів і речень з вивченими 

буквами.  Списування друкованого 

речення. 

 

53-54 

Удосконалення 

вміння писати 

вивчені букви,слова 

і речення з ними. 

Списування 

друкованих речень. 

55    

   

 


