
Розклад уроків для учнів 1-В класу 

на 18.01 - 22.01.2020 року 

Класний керівник – Козак М.І. 
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Предмет 

 

Вчитель 

 

Ресурсне забезпечення  

 

Тема уроку 
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1 8.30 – 9.05 Навч. грам. 

(читання) 

Козак М.І. Онлайн – урок на 

 платфомі Мeet. 

Перегляд відео для  
учнів за посиланням: 

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

qW9btQslJps 

« Звук г, позначення його буквою г,Г(ге).Читання 

складів і слів з буквою г.Опрацювання тексту.» 

 

 

 

2 9.20 – 9.55 Навч. грам. 

(письмо) 

Козак М.І. Онлайн – урок на 
 платфомі Мeet. 

Презентація для  

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

PXWmO8XgvHA 

 

«Письмо малої  букви г. 
Складання і записування слів з вивченою буквою.» 

 

 

 

3 10.20 – 10.55 Французька Сороцька О.Я. 

Пушкарьов П.П. 

Осіпкіна О.І. 

Інформація в групі Viber. 

 
Інформація в групі Viber. 

 
 

4 11.20 – 11.55 Математика Козак М.І. Презентація для  

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

prxaCGihM60 

 

«Маса. Кілограм.». 

 
 

5 12.10 – 12.45 Фіз.культ. Козак М.І. Перегляд відео на 

 ютуб – каналі: 

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

kNWwid8OAVM 

 

«Одяг і взуття на заняттях лижною підготовкою. 

Правила безпеки на заняттях. Організовуючі команди 

і прийоми. Вправи для оволодіння навичками 

пересувань на лижах.» 
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1 8.30 – 9.05 Навч. грам. 

(читання) 

Козак М.І. Онлайн – урок на 

 платфомі Мeet. 
Презентація для  

учнів за посиланням: 

« Закріплення букви г,Г, її звукового значення. 

Опрацювання тексту «Конкурс у класі».»  
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https://www.youtube.com/watch?v=
pD7QAtoAyaQ 

 

2 9.20 – 9.55 Математика Козак М.І. Онлайн – урок на 
 платфомі Мeet. 

Презентація для  

учнів за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=
YmfaBiEA8lg 

 

«Місткість. Літр.».  

 
 

3 10.20 – 10.55 Навч. грам. 

(письмо) 

Козак М.І. Презентація для  
учнів за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch

?v=dYkPeP7qTAw 

 

«Письмо великої букви Г, слів та речень з нею. 
Списування з друкованого тексту.» 

 

 

4 11.20 – 11.55 Французька Сороцька О.Я. 

Пушкарьов П.П. 

Осіпкіна О.І. 

Інформація в групі Viber 

 
Інформація в групі Viber 

 
 

5 12.10 – 12.45 ЯДС Козак М.І. Презентація для  

учнів за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch

?v=iRNLRorm6Wc 

 

«Зміни в природі взимку. Як зимують тварини?».  
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1 8.30 – 9.05 Навч. грам. 

(читання) 

Козак М.І. Онлайн – урок на 

 платфомі Мeet. 

Презентація для  
учнів за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch

?v=PJD7lqmkrOY 

 

«Звук г, позначення його буквою г,Г(ге).Практична 

робота зі скоромовками.» 

 

 

2 9.20 – 9.55 Навч. грам. 

(письмо) 

Козак М.І. Онлайн – урок на 
 платфомі Мeet. 

Презентація для  

учнів за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch

?v=hjCPw5uwrZo 

 

«Письмо малої  букви г. Складання і записування речень за 
малюнком.» 
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3 10.20 – 10.55 Французька Сороцька О.Я. 

Пушкарьов П.П. 

Осіпкіна О.І. 

Інформація в групі Viber 

 
Інформація в групі Viber 

 
 

4 11.20 – 11.55 Фіз.культ. Козак М.І. Перегляд відео на ютуб – 

каналі:  

https://www.youtube.com/wa
tch?v=lCyFLC7SKbg 

 

«Спорядження лижника. Організовуючі команди і 

прийоми. 

Повороти на місці. Пересування на лижах Рухлива 
гра». 

 

 

5 12.10 – 12.45 Дизан і техн. Козак М.І. Перегляд відео на  
ютуб – каналі:  

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

V2q9hayW5bk 

 

« Розумна сова. Робота з пластиліном. Виготовлення 
плоских зображень. Ліплення сови за зразком.» 
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1 8.30 – 9.05 ЯДС Козак М.І. Онлайн – урок на 

 платфомі Мeet. 

Презентація для  
учнів за посиланням: 

«Сторінка дослідника. Оєнаки зими. Що розкаже тобі 

термометр? Що таке лід? Досліди з льодом.» 

 

2 9.20 – 9.55 Муз.мист. Козак М.І. Перегляд відео на  

ютуб – каналі:   
Інформація в групі Viber 

 
 

3 10.20 – 10.55 Математика Козак М.І. Онлайн – урок на 

 платфомі Мeet. 

Презентація для  

учнів за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch

?v=hYnR85BXGzM 

 

«Обчислення значень виразів. Задачі.» 

 
 

4 11.20 – 11.55 Фіз.культ. Козак М.І. Презентація для учнів за 
посиланням: 

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

kNWwid8OAVM&t=4s 

«Спорядження лижника. Організовуючі команди і 
прийоми. 

Повороти на місці. Пересування на лижах Рухлива 

гра.» 
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1 8.30 – 9.05 ЯДС Козак М.І. Онлайн – урок на 
 платфомі Мeet. 

Презентація для  

учнів за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=
-un1dGidtks 

 

«  Праця людей узимку. Чим займаються люди взимку 
в місті і селі? Чим відрізняється життя диких та 

свійських тварин?. »  
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2 9.20 – 9.55 Математика Козак М.І. Онлайн – урок на 
 платфомі Мeet. 

«Повторення вивченого. » 

 
 

3 10.20 – 10.55 Образотв. Козак М.І. Перегляд відео на  

ютуб – каналі:  
https://www.youtube.com/watch?v=

wcC3hDNzLhM 

 

«Твоя країна - Україна.».  

 
 

4 11.20 – 11.55 Навч. грам. 

(читання) 

Козак М.І. Перегляд відео на  

ютуб – каналі:  

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

MzE-I8hoUC8 

 

«Закріплення букви г,Г, її звукового значення. Опрацювання 

тексту «На городі» .» 
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