
Розклад уроків для учнів 1-Б класу 

 на 23.11 - 27.11.2020 року 

Класний керівник – Бербенюк Л.І. 

Д
ен

ь
 

т
и

ж
н

я
 Розклад 

дзвінків 

 

 

Предмет 

 

Вчитель 

 

Ресурсне 

забезпечення  

 

Тема уроку 

 

Примітки 

П
о
н

ед
іл

о
к

 

1 8.30 – 9.05  Фізична 

культура 
 

 

Бербенюк Л.І. Онлайн – урок на 

 платфомі Сlassroom 
 (Googl ZOOM). 

Презентація для учнів за 

посиланням: 
https://www.youtube.com/watch

?v=kNWwid8OAVM&t=4s 

 

«Організовуючі вправи. 

Загальнорозвивальні вправи з 
гімнастичною палицею. 

Танцювальні кроки Рухлива гра.» 

 
 

 

2 9.20 – 9.55 .Матема-
тики 

 

 

Бербенюк Л.І. Онлайн – урок на  
платфомі Сlassroom  

(Googl ZOOM). Перегляд відео 

на ютуб – каналі за 
посиланням: 

https://www.youtube.com/watch

?v=VdEz7O42ve4 

«Значення виразу. Читання 
виразів.». 

 

 

 

3 10.20 – 10.55 Образотворче 
мистецтво 

Бербенюк Л.І. Онлайн – урок на 
 платфомі Сlassroom 

 (Googl ZOOM). 
https://www.youtube.com/watch
?v=hbN-0c2mH0o 

 

«Наші чарівні слова.».  
 

 

 

4 11.20 – 11.55 ЯДС Бербенюк Л.І. Онлайн – урок на 

 платфомі Сlassroom 
 (Googl ZOOM). 

Перегляд відео на ютуб 

«Чим я пізнаю світ?Запахи.».  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kNWwid8OAVM&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=kNWwid8OAVM&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=VdEz7O42ve4
https://www.youtube.com/watch?v=VdEz7O42ve4
https://www.youtube.com/watch?v=hbN-0c2mH0o
https://www.youtube.com/watch?v=hbN-0c2mH0o


– каналі за посиланням: 

https://www.youtube.com

/watch?v=7uGBKYXOK
XY 

5 12.10 – 12.45 Дизайн і  

технології 
Бербенюк Л.І. Перегляд відео на ютуб – 

каналі: 
https://www.youtube.com/watch

?v=fWOwGp9f3GU 

«Одяг для ведмежат. Моделювання 

з паперу одягу для ведмежат».  
 

 

 

6       

   

В
ів

т
о
р

о
к

 

1 8.30 – 9.05 Навч. 

грамоти 

(читання 

Бербенюк Л.І. Онлайн – урок на 

 платфомі Сlassroom 

 (Googl    ZOOM). Перегляд 
відео на ютуб каналі за 

посиланням : 

https://www.youtube.com/watch
?v=8x3c2OXI-EY 

 

« Закріплення букви р, Р, її 

звукового значення, уміння читати 

вивчені букви в словах, реченнях, 
текстах.» 

 

 

 

2 9.20 – 9.55 Матема- 

тика 

 

Бербенюк Л.І. Онлайн – урок на  

платфомі Сlassroom  
(Googl    ZOOM). ).  

«Обчислення значень виразів.».  

 
 

 

3 10.20 – 10.55  Навч. 

грамоти 
(письмо) 

 

Бербенюк Л.І. Онлайн – урок на  

платфомі Сlassroom  
(Googl    ZOOM). 

Перегляд відео на ютуб каналі 

за посиланням : 
https://www.youtube.com/watch

?v=nLbL9A0CmrY 

 

«Письмо малої букви р.» 

 
 

 

4 11.20 – 11.55 Франц. мова 

 
Лакуста А.І. 

Найда Н.Л. 

Чернявська Е.Р. 

 
 

ZOOM 

 
Тема: Тварини. Вивчення лексики. 

Введення лексики по темі «Цифри» 

 

Інформація в групі Viber 
 (Онлайн-консультації) 

 

 

5 12.10 – 12.45 Фізична 

культура 
Бербенюк Л.І. Перегляд відео на 

 ютуб – каналі: 

«Організовуючі вправи. 

Загальнорозвивальні вправи з 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7uGBKYXOKXY
https://www.youtube.com/watch?v=7uGBKYXOKXY
https://www.youtube.com/watch?v=7uGBKYXOKXY
https://www.youtube.com/watch?v=fWOwGp9f3GU
https://www.youtube.com/watch?v=fWOwGp9f3GU
https://www.youtube.com/watch?v=8x3c2OXI-EY
https://www.youtube.com/watch?v=8x3c2OXI-EY
https://www.youtube.com/watch?v=nLbL9A0CmrY
https://www.youtube.com/watch?v=nLbL9A0CmrY


 https://www.youtube.com/watch

?v=kNWwid8OAVM 

 

предметами. Підтягування. 

Танцювальні кроки.. Рухлива гра». 
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С
ер

ед
а

 

1 8.30 – 9.05 Навч. 

грамоти 

(читання) 

Бербенюк Л.І. Онлайн – урок на  

платфомі Сlassroom  

(Googl  ZOOM ). 
Перегляд відео на ютуб 

каналі за посиланням : 

https://www.youtube.com
/watch?v=WjvCavC5qCA 

 

 

« Звук (п), позначення його буквою 

п, П (пе).Читання складів і слів з 

буквою п.»  
 

 

 

2 9.20 – 9.55 Навч. 
грамоти 

(письмо) 

Бербенюк Л.І. Онлайн – урок на  
платфомі Сlassroom 

 (Googl  ZOOM ). 

Перегляд відео на ютуб 
каналі за посиланням :  

https://www.youtube.com

/watch?v=JKvEPxXB_fo 

«Письмо великої букви Р.» 
 

 

 

 

3 10.20 – 10.55 Франц. мова 

 
Лакуста А.І. 

Найда Н.Л. 

Чернявська Е.Р. 

 
 

ZOOM 

 
Вивчення дій (дієслів) 

Рахуємо предмети, розмір, колір 

 

4 11.20 – 11.55 Математика 

 
Бербенюк Л.І Онлайн – урок на  

платфомі Сlassroom  

(Googl  ZOOM ). Перегляд 
відео на ютуб каналі за 

посиланням :  
https://www.youtube.com
/watch?v=Gs5DKrqPXq8 

«Задача.», 

 

 

5 12.10 – 12.45 ЯДС Бербенюк Л.І. Онлайн – урок на  

платфомі Сlassroom  

(Googl  ZOOM ). 

« Чим я пізнаю світ? Для чого нам зуби?»  

https://www.youtube.com/watch?v=kNWwid8OAVM
https://www.youtube.com/watch?v=kNWwid8OAVM
https://www.youtube.com/watch?v=WjvCavC5qCA
https://www.youtube.com/watch?v=WjvCavC5qCA
https://www.youtube.com/watch?v=JKvEPxXB_fo
https://www.youtube.com/watch?v=JKvEPxXB_fo
https://www.youtube.com/watch?v=Gs5DKrqPXq8
https://www.youtube.com/watch?v=Gs5DKrqPXq8


Перегляд відео на ютуб 

каналі за посиланням : 

https://www.youtube.com
/watch?v=W3e70fCFgyM 

6       

   

Ч
ет

в
ер

 

1 8.30 – 9.05 Фізична 

культура 

 

 

Бербенюк Л.І. Перегляд відео на ютуб 

– каналі:  

https://www.youtube.com
/watch?v=lCyFLC7SKbg 

 

 
 

« Організовуючі вправи. 

Загальнорозвивальні вправи з 

предметами. Підтягування. 
Танцювальні кроки.. Рухлива гра.» 

 

 
 

 

2 9.20 – 9.55 ЯДС 

 

 

Бербенюк Л.І. Онлайн – урок на  

платфомі Сlassroom  

(Googl  ZOOM). 
Перегляд відео на ютуб 

каналі за посиланням : 

https://www.youtube.com
/watch?v=czQC7o8nI1k 

« У природі все повязане. Чи всі 

тварини і рослини потрібні на 

Землі?»  
 

 

 

 

3 10.20 – 10.55  

Музичне 

мистецтво 

 

Зубчук А.І. Viber Чарівні перетворення  

4 11.20 – 11.55 Навч. 

грамоти 

(письмо) 

Бербенюк Л.І. Онлайн – урок на  

платфомі Сlassroom 

 (Googl  ZOOM). 
Перегляд відео на ютуб 

каналі за посиланням : 

https://www.youtube.com
/watch?v=2pKuijH4jAg 

«Письмо малої букви п.» 

 

 

5 12.10 – 12.45      

6       

   

https://www.youtube.com/watch?v=W3e70fCFgyM
https://www.youtube.com/watch?v=W3e70fCFgyM
https://www.youtube.com/watch?v=lCyFLC7SKbg
https://www.youtube.com/watch?v=lCyFLC7SKbg
https://www.youtube.com/watch?v=czQC7o8nI1k
https://www.youtube.com/watch?v=czQC7o8nI1k
https://www.youtube.com/watch?v=2pKuijH4jAg
https://www.youtube.com/watch?v=2pKuijH4jAg


П
’я

т
н

и
ц

я
 

1 8.30 – 9.05 . Навч. 

грамоти 

(читання) 

 

Бербенюк Л.І. Онлайн – урок на  

платфомі Сlassroom 

 (Googl  ZOOM) 
Перегляд відео на ютуб 

– каналі за посиланням: 

https://www.youtube.com
/watch?v=9FJVQwd4Di8 

«Закріплення букви п, П, її звукового 

значення, уміння читати вивчені букви в 

словах, реченнях, текстах.» 

 

2 9.20 – 9.55 Математика 

 

 

Бербенюк Л.І. Онлайн – урок на  

платфомі Сlassroom 

 (Googl  ZOOM) 
Перегляд відео на ютуб 

– каналі за посиланням:  

 
 

« Додавання і віднімання числа 6.. » 

 

 

 

3 10.20 – 10.55 .  Навч. 

грамоти 

(письмо) 

 

Бербенюк Л.І. Онлайн – урок на  

платфомі Сlassroom  

(Googl  ZOOM) 
Перегляд відео на ютуб 

– каналі за посиланням: 

https://www.youtube.com
/watch?v=bDQa77-74Eg 

«Письмо великої букви П.»  

4 11.20 – 11.55 Франц. мова 

 
Лакуста А.І. 

Найда Н.Л. 

Чернявська Е.Р. 

 

 

ZOOM 

 

Вивчення вірша "Qui est marron" 

Опис малюнків, вірші 

 

5 12.10 – 12.45      

6       

   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9FJVQwd4Di8
https://www.youtube.com/watch?v=9FJVQwd4Di8
https://www.youtube.com/watch?v=bDQa77-74Eg
https://www.youtube.com/watch?v=bDQa77-74Eg

