
Розклад уроків для учнів 1-В класу 

 на 16.11 - 20.11.2020 року 

Класний керівник – Козак М.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 

Навч.грам 

(читання) 

Козак М.І. Онлайн – урок на  

платфомі  
Сlassroom (Googl Meet). 

Перегляд відео  

на ютуб каналі за посиланням : 
https://www.youtube.com/watch?v=uQxNrx
9IjIQ 
 

« Закріплення букви к, К, її звукового 

значення, уміння читати вивчені 

букви в словах, реченнях, текстах. 

Робота з дитячою книжкою.» 

 
 

 

2 9.20 – 

9.55 

Навч.грам. 

(письмо) 

Козак М.І. Онлайн – урок на  
платфомі  

Сlassroom (Googl Meet). 

Перегляд відео  

на ютуб каналі за посиланням :  
https://www.youtube.com/watch?v=Zb4dSTY
4ZtY 
 
 

«Письмо великої букви К. 
РЗМ Тема: «Вчуся визначати ознаки 

осені.» » 

 

 

3 10.20 – 

10.55 

Французька Сороцька О.Я.-I 

Пушкарьов П.П. –II 

Осіпкіна О.І. -III 

 

 

 
ZOOM, Classroom 

 

 
Частини тіла, опис людини 

 

 

4 11.20 – 

11.55 

Математика Козак М.І. Перегляд відео  

на ютуб каналі за посиланням : 
«Додавання і віднімання числа 3. 

Переставний закон додавання.». 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uQxNrx9IjIQ
https://www.youtube.com/watch?v=uQxNrx9IjIQ
https://www.youtube.com/watch?v=Zb4dSTY4ZtY
https://www.youtube.com/watch?v=Zb4dSTY4ZtY


https://www.youtube.com/watch?v=I8VOlNR
26xg 
 

 

5 12.10 – 

12.45 

Фізична 

культура 

Козак М.І. Перегляд відео на ютуб – каналі за 

посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=BPc8GuNw6

BI 

 

«Організовуючі вправи. 

Загальнорозвивальні вправи з ходьби та 
бігу. Вправи з м′ячем. Рухлива гра.» 

 

 

6       

   

В
ів

т
о
р

о
к

 

1 8.30 – 

9.05 

Навч.грам 

(читання) 

Козак М.І. Онлайн – урок на  
платфомі  

Сlassroom (Googl Meet). 

Перегляд відео  

на ютуб каналі за посиланням : 
https://www.youtube.com/watch?v=MQBeJn
fAGwA 
https://www.youtube.com/watch?v=22vkjTZ
e-mo 
 

« Звук (в), позначення його буквою в, В 
(ве).Читання складів і слів з буквою в.»  

 

 

2 9.20 – 

9.55 

Математика Козак М.І. Онлайн – урок на  
платфомі  

Сlassroom (Googl Meet) 

 
 

«Вирази. Сума. Різниця.».  
 

 

3 10.20 – 

10.55 

Навч.грам. 

(письмо) 

Козак М.І. Перегляд відео  

на ютуб каналі за посиланням :. 
https://www.youtube.com/watch?v=L3lS6mPUkB

c 
 

 

«Письмо малої букви в.» 

 

 

4 11.20 – 

11.55 

Французька Сороцька О.Я.-I 

Пушкарьов П.П. –II 

Осіпкіна О.І. -III 

  

 
Мій портрет, опис себе 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I8VOlNR26xg
https://www.youtube.com/watch?v=I8VOlNR26xg
https://www.youtube.com/watch?v=BPc8GuNw6BI
https://www.youtube.com/watch?v=BPc8GuNw6BI
https://www.youtube.com/watch?v=MQBeJnfAGwA
https://www.youtube.com/watch?v=MQBeJnfAGwA
https://www.youtube.com/watch?v=22vkjTZe-mo
https://www.youtube.com/watch?v=22vkjTZe-mo
https://www.youtube.com/watch?v=L3lS6mPUkBc
https://www.youtube.com/watch?v=L3lS6mPUkBc


 

5 12.10 – 

12.45 

ЯДС Козак М.І. Перегляд відео на ютуб – каналі 

за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSbM2y5jrk
M&t=104s 

 

«Чим я пізнаю світ? Мої очі. Чому 

важливо зберігати зір?».  

 
 

 

6       

   

С
ер

ед
а

 

1 8.30 – 

9.05 

Навч.грам 

(читання) 

Козак М.І. Онлайн – урок на  

платфомі  
Сlassroom (Googl Meet) 

Перегляд відео  

на ютуб каналі за посиланням :. 
https://www.youtube.com/watch?v=0s9CY9KfGQ

w 
 

 

« Закріплення букви в, В, її звукового 

значення, уміння читати вивчені букви в 
словах, реченнях, текстах .Уявлення про 

особові займенники він,вона, воно, 

вони.» 

 

 

2 9.20 – 

9.55 

Навч.грам. 

(письмо) 

Козак М.І. Онлайн – урок на  
платфомі  

Сlassroom (Googl Meet). 

Перегляд відео  

на ютуб каналі за посиланням :  
https://www.youtube.com/watch?v=4jVVbeJ
BQL4 
https://www.youtube.com/watch?v=L3lS6mP
UkBc 
 
 

«Письмо великої букви В.»  

3 10.20 – 

10.55 

Французька Сороцька О.Я. 

Пушкарьов П.П.  

Осіпкіна О.І. 

 

 

 

 

ZOOM, Classroom 

 

 

Активізація лексики по темі «Частини  
тіла», опис друга за зразком 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSbM2y5jrkM&t=104s
https://www.youtube.com/watch?v=ZSbM2y5jrkM&t=104s
https://www.youtube.com/watch?v=0s9CY9KfGQw
https://www.youtube.com/watch?v=0s9CY9KfGQw
https://www.youtube.com/watch?v=4jVVbeJBQL4
https://www.youtube.com/watch?v=4jVVbeJBQL4
https://www.youtube.com/watch?v=L3lS6mPUkBc
https://www.youtube.com/watch?v=L3lS6mPUkBc


4 11.20 – 

11.55 

Фізична 

культура 

Козак М.І. Перегляд відео на ютуб – каналі 

за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=kNWwid8OA
VM 

 

«Організовуючі вправи. 

Загальнорозвивальні вправи з 

гімнастичною палицею. Танцювальні 
кроки.. Рухлива гра». 

 

 

 

5 12.10 – 

12.45 

Дизайн і 

технології 

Козак М.І. Перегляд відео на ютуб – каналі 

за посиланням: 

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

k 
 

«Пальчиковий театр. Робота з папером. 

Виготовлення гри « Пальчиковий театр».  

 

 

6       

   

Ч
ет

в
ер

 

1 8.30 – 

9.05 

ЯДС Козак М.І. Онлайн – урок на  

платфомі  

Сlassroom (Googl Meet). 
Перегляд відео на ютуб – каналі 

за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=8Xub-
yaQPnQ 

 

« Чим я пізнаю світ? У світі звуків.  

Чим я чую? » 

 

2 9.20 – 

9.55 

Муз.  

мистецтво 

Зубчук А. І. Viber Зустріч із театром 

https://video.novashkola.ua/1-
klas/mistectvo-1-klas/tema-16-chastina/ 

https://video.novashkola.ua/1-
klas/mistectvo-1-klas/tema-16-ii-chastina/ 

 

3 10.20 – 

10.55 

Математика Козак М.І. Онлайн – урок на  
платфомі  

Сlassroom (Googl Meet). 

 

« Додавання і віднімання числа 4. 
Побудова відрізка.», 

 

 

4 11.20 – 

11.55 

Фізична 

культура 

Козак М.І. Перегляд відео на ютуб – каналі 

за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=lCyFLC7SKb

g 

« Організовуючі вправи. 

Загальнорозвивальні вправи з 

гімнастичною палицею. Танцювальні 

кроки.. Рухлива гра.» 

 

5 12.10 –      

https://www.youtube.com/watch?v=kNWwid8OAVM
https://www.youtube.com/watch?v=kNWwid8OAVM
https://www.youtube.com/watch?v=SnUyGlpgxYk
https://www.youtube.com/watch?v=SnUyGlpgxYk
https://www.youtube.com/watch?v=8Xub-yaQPnQ
https://www.youtube.com/watch?v=8Xub-yaQPnQ
https://video.novashkola.ua/1-klas/mistectvo-1-klas/tema-16-chastina/
https://video.novashkola.ua/1-klas/mistectvo-1-klas/tema-16-chastina/
https://video.novashkola.ua/1-klas/mistectvo-1-klas/tema-16-ii-chastina/
https://video.novashkola.ua/1-klas/mistectvo-1-klas/tema-16-ii-chastina/
https://www.youtube.com/watch?v=lCyFLC7SKbg
https://www.youtube.com/watch?v=lCyFLC7SKbg


12.45 

6       

   

П
’я

т
н

и
 -

ц
я

 

1 8.30 – 

9.05 

ЯДС Козак М.І. Онлайн – урок на  

платфомі  

Сlassroom (Googl Meet). 

Перегляд відео на ютуб – каналі 
за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=Uz-

So83HZd0 
 

«  Чим я пізнаю світ? Смаки. »  

 

 

2 9.20 – 

9.55 

Математика Козак М.І. Онлайн – урок на  

платфомі  

Сlassroom (Googl Meet). 
Перегляд відео  

на ютуб каналі за посиланням : 
https://www.youtube.com/watch?v=3SYjUCK
ptVU 

« Додавання і віднімання числа 5. 

Взаємозв′язок дій додавання і 

віднімання. » 
 

 

 

3 10.20 – 

10.55 

Образотвор. 

мистецтво 

Козак М.І. Перегляд відео на ютуб – каналі 

за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=0Kpc7caQC3
M 

 

«Дерево моєї мрії.».  

 

 

 

4 11.20 – 

11.55 

Навч.грам 

(читання -I/ 

письмо-II) 

Козак М.І. Онлайн – урок на  
платфомі  

Сlassroom (Googl Meet). 

Перегляд відео  

на ютуб каналі за посиланням : 

«Звуки (р, р′), буква р,Р(ер).Читання складів і 
слів з буквою р.» 

 

   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uz-So83HZd0
https://www.youtube.com/watch?v=Uz-So83HZd0
https://www.youtube.com/watch?v=3SYjUCKptVU
https://www.youtube.com/watch?v=3SYjUCKptVU
https://www.youtube.com/watch?v=0Kpc7caQC3M
https://www.youtube.com/watch?v=0Kpc7caQC3M

