
Завдання на дистанцію в 1-а класі 

09.02.15 -10.02.15 

Математика 

 

09.02.15 

Закріплення вивчених табличних випадків додавання та віднімання. Побудова 

многокутників за зразком. 

С. 75, № 1 (усно), №2 – кругові приклади: результат попереднього прикладу є 

першим числом наступного прикладу (записати в зошиті), №3 (1-й стовпчик 

розглянути, записати 2-3 стовпчики), №4,5  – усно, №6  - виконати в зошиті.  

 

10.02.15 

Таблиці додавання і віднімання числа 7. Задачі на знаходження невідомого 

доданка. 

С. 76, вивчити таблицю додавання та віднімання 7 напам᾽ять! №№ 1,2 усно,  

№№ 3 - 4 – письмово. 

Коментар до виконання задачі № 4  

Умова ( визначаємо структурні частини задачі, пишемо її на чернетці) 

Для дівчаток – 7 костюмів 

Для хлопчиків - ? костюмів                    

 

Розв᾽язання ( слово «розв᾽язання» поки ще не записуємо, лише приклад  для 

розв᾽язання з коротким поясненням) 

При  розв᾽язанні  задачі слід звернути увагу на те, що  

 7 костюмів для дівчат і ? костюмів для хлопців в сумі дають 10. 

7 + ? = 10 

Повторіть правило  знаходження невідомого доданку. 

В зошиті записуємо:  

10 – 7 = 3(к.)  

Відповідь: ( називаємо усно, щоб сказати відповідь, слід спочатку ще раз 

прочитати питання задачі, замінити слово «скільки» на число) 3 костюми для 

хлопчиків оздобили майстрині.  

 

 11.02.15 

Закріплення вивчених табличних випадків додавання та віднімання. Задачі на 

знаходження суми трьох доданків. Розпізнавання геометричних фігур. 

С. 77, № 1 – письмово, № 2 – усно, № 3 ((1-й стовпчик розглянути, записати 

2-3 стовпчики), №№ 4,5 – на чернетці записати умову, в зошиті – розв᾽язання, 

10 костюмів 



№ 6 – письмово, № 7 – усно. 

Коментар до виконання задачі № 6 

 

Умова ( визначаємо структурні частини задачі, пишемо її на чернетці) 

Синички – 7 пташок                                                

Горобчики – 3 пташки 

 
 

Розв᾽язання 

1) 7 + 3 =        (пт.) всього. 

2) Перед записом другої дії слід пригадати правило, як дізнатися, на 

скільки одна число більше або менше другого. 

7 – 3 =       (г.) 

Відповідь: ( називаємо повну, опираємося на запитання)  __  всього 

пташок прилетіло,  на  __   менше прилетіло горобчиків, ніж синичок.  

 

12.02.15 
 

Таблиці додавання і віднімання чисел 8 і 9. Задачі на збільшення та зменшення 

числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі. Побудова відрізків 

заданої довжини. 

 

С. 78, вивчити таблиці додавання та віднімання 8,9. 

№ 1,2 – усно, № 3 записати в 2 стовпчики., № 4,5 – письмово, 6 – усно.  

Коментар до виконання задачі № 4 

 Заєць – 10 років, це на 8 років більше  

Хом᾽як - ? років 

 

Зверніть увагу, якщо заєць живе на 8 років більше, то хом᾽як  живе на 8 

років менше. 

 

 

 

13.02.15 

Закріплення вивчених табличних випадків додавання та віднімання. Побудова 

відрізків заданої довжини. Істинні та хибні висловлювання. Розпізнавання 

відрізків і променів. 

С. 79, № 1,2,4,5  – усно, № 3 – письмово. 

 

? пташок На ? менше 



 

Навчання  грамоти 

 ( виходимо на кількість годин: 3 години з читання та 4 години з письма на 

тиждень) 

09.02.15 

Звук [ч]. Буква Ч ч («че»). Робота над орфоепічно  правильним (твердим) 

вимовлянням звука [ч] перед усіма голосними, крім [і]. Заучування скоромовки. 

Робота з анаграмами 

С. 88 – 89 читати 5-7 разів, вивчити ЗАКЛИКАНОЧКУ  або  СКОРОМОВКУ. 

         Письмо. Прописати рядкову букву «ч»,  по рядку слів  річка, качка, 

порічка (рос. смородина), дівчинка,  списати зі с. 89 ЗАКЛИКАНОЧКУ (як 

віршований твір). 

  

10.02.15 

Закріплення букви  Ч ч. Читання тексту « НА ПОЛОНИНІ» 

С. 90 , читати 5 – 7 разів. 

Питання до тексту: 

- Де пасуть чабани овечі отари? 

- Куди йдуть Марічка з татом? 

- Що несе Марічка? Тато? 

- Як чабани зустрічали дівчинку? 

- Про що йдеться у піснях? 

 

Письмо. Прописати велику букву «Ч»,   по рядочку  Чорне море, Чукотка, 

Чернігів, Черкаси, списати зі с. 89 СКОРОМОВКУ як віршований твір. 

 

 

 11.02.15 

 

Робота з віршем «КАРПАТИ», загадками. Заучування вірша. 

С. 91. Читати вірш та загадки 5-7 разів, вірш вивчити напам᾽ять. 

            Письмо.  Списати вірш «Карпати» в зошит як віршований твір. 

 

 

 

13.02. 15 

 

Письмо.  Списати зі с. 91 загадки, зі с.89 речення, яке записане рукописним 

шрифтом. 

 

Русский язык 

10.02.15 

 С. 74 – 75, 138  

Прочитать детям сказку «Петушок и бобовое зёрнышко»  



http://beautiful-all.narod.ru/Skazki/sk16/16.html. 

Выучить  стихотворение: 
Игорь КОНЬКОВ 
 

ПЕТЯ 
 

Петуха спросили дети: 

Почему зовут вас Петей? 

Так ответил Петя детям: 

- Хорошо умею петь я. 

 

 

13.02.15 

 С. 76-77, 138  ЦВЕТЫ ПОКАЗЫВАЮТ ВРЕМЯ 

 

 

Природознавство 

 

60- 64 

 

http://beautiful-all.narod.ru/Skazki/sk16/16.html

