
Розклад уроків для учнів 1-Б класу 

 на 09.03-12.03 2021 року 

Класний керівник – Бербенюк Л.І. 

Д
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дзвінків 

 

 

Предмет 

 

Вчитель 

 

Ресурсне 

забезпечення  

 

Тема уроку 

 

Примітки 

П
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к

 

1       

2       

3       

4       

5       

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 :  

«Закріплення звукових значень 

вивчених букв. Опрацювання тексту 
«Буруля» .» 

 

 

 

2 9.20 – 9.55 Матема- 

тика 

 

Бербенюк Л.І. Онлайн – урок на  

платфомі Сlassroom  

(Googl    ZOOM). ).  

«Числа 41-90. Назви і запис чисел. 

Задача, яка містить два запитання.».  

 

 

 

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=OtvPQi6x6Go 

«Письмо великої букви Є. 

Вибірковий диктант.» 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OtvPQi6x6Go
https://www.youtube.com/watch?v=OtvPQi6x6Go


4 11.20 – 11.55 Франц. мова 

 
Лакуста А.І. 

Найда Н.Л. 

Чернявська Е.Р. 

  

 

Весна:  введення лексики. Читання 

 

5 12.10 – 12.45 Фізична 
культура 

 

Бербенюк Л.І. Перегляд відео на 
 ютуб – каналі: 

https://www.youtube.com/watch

?v=pcLMi59Pqhw 

 

«Організовуючі вправи. 
Загальнорозвивальні вправи для 

формування правильної постави. 

Різновиди ходьби. Бігу та ходьби. 

Перелізання та підлізання під 
перешкоду.Стрибки з висоти. 

Рухлива гра». 

 

6       

   

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=PpIYuCilQUM 

 

«Буква ї,Ї, позначення нею звуків 

(йі). Звуковий аналіз 
слів.Словникові вправи .»  

 

 

 

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=OU10sTIKSIs 

 

«Закріплення вмінь писати вивчені 
букви. Коментоване письмо.» 

 

 
 

 

3 10.20 – 10.55 Франц. мова 

 
Лакуста А.І. 

Найда Н.Л. 

Чернявська Е.Р. 

  

 

Весна, вірш, опис малюнків. Читання 

 

4 11.20 – 11.55 Математика 

 
Бербенюк Л.І Онлайн – урок на  

платфомі Сlassroom  
(Googl  ZOOM ). Перегляд 

відео на ютуб каналі за 

«Числа 41-90.Задача на 

знаходження невідомого доданка.» 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pcLMi59Pqhw
https://www.youtube.com/watch?v=pcLMi59Pqhw
https://www.youtube.com/watch?v=PpIYuCilQUM
https://www.youtube.com/watch?v=PpIYuCilQUM
https://www.youtube.com/watch?v=OU10sTIKSIs
https://www.youtube.com/watch?v=OU10sTIKSIs


посиланням : 

https://www.youtube.com/watch

?v=G6qflaifU6I 

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

платфомі Сlassroom  

(Googl  ZOOM ). 
Перегляд відео на ютуб 

каналі за посиланням : 

https://www.youtube.com

/watch?v=XOJY67KfCFo 
 

«Турбуюся про здоров'я. Продукти 

харчування. Власна гігієна.» 

 

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=8Of4_BSEM9

Y&list=PLhRlHMNfpik4

yS9Y2z80IaWXp4e1IEQ
WL 

 

«Організовуючі вправи. 

Загальнорозвивальні вправи для 

формування правильної постави. 
Різновиди ходьби. Бігу та ходьби. 

Перелізання та підлізання під 

перешкоду.Стрибки з висоти. 
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=X3Ki3QnagZY 

 

«Як дізнатися, що вже весна. 

Прикмети весни. »  
 

 

 

 

3 10.20 – 10.55  

Музичне 
мистецтво 

 

Зубчук А.І. Перегляд відео на  
ютуб – каналі:   

https://sway.office.com/

SuCQkpdD9WMatwqc

?ref=Link&loc=play 

Пригоди чарівного потяга 
 

 

4 11.20 – 11.55 Навч. Бербенюк Л.І. Онлайн – урок на  «Письмо малої букви ї, слів і речень  

https://www.youtube.com/watch?v=G6qflaifU6I
https://www.youtube.com/watch?v=G6qflaifU6I
https://www.youtube.com/watch?v=XOJY67KfCFo
https://www.youtube.com/watch?v=XOJY67KfCFo
https://www.youtube.com/watch?v=8Of4_BSEM9Y&list=PLhRlHMNfpik4yS9Y2z80IaWXp4e1IEQWL
https://www.youtube.com/watch?v=8Of4_BSEM9Y&list=PLhRlHMNfpik4yS9Y2z80IaWXp4e1IEQWL
https://www.youtube.com/watch?v=8Of4_BSEM9Y&list=PLhRlHMNfpik4yS9Y2z80IaWXp4e1IEQWL
https://www.youtube.com/watch?v=8Of4_BSEM9Y&list=PLhRlHMNfpik4yS9Y2z80IaWXp4e1IEQWL
https://www.youtube.com/watch?v=8Of4_BSEM9Y&list=PLhRlHMNfpik4yS9Y2z80IaWXp4e1IEQWL
https://www.youtube.com/watch?v=X3Ki3QnagZY
https://www.youtube.com/watch?v=X3Ki3QnagZY
https://sway.office.com/SuCQkpdD9WMatwqc?ref=Link&loc=play
https://sway.office.com/SuCQkpdD9WMatwqc?ref=Link&loc=play
https://sway.office.com/SuCQkpdD9WMatwqc?ref=Link&loc=play


грамоти 

(письмо) 
платфомі Сlassroom 

 (Googl  ZOOM). 

Перегляд відео на ютуб 
каналі за посиланням : 

https://www.youtube.com

/watch?v=ggjPDWSHYb
M 

 

з нею. Складання і записування 

слів.» 

 

5 12.10 – 12.45      

6       
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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:  

 

«Закріплення звукового значення букви ї. 

Опрацювання тексту Українська 
держава..» 

 

2 9.20 – 9.55 Математика 

 

 

Бербенюк Л.І. Онлайн – урок на  

платфомі Сlassroom 

 (Googl  ZOOM) 

Перегляд відео на ютуб 
– каналі за посиланням: 

https://www.youtube.com

/watch?v=OEzTOjpM0vE
&t=88s 

 

 
 

«Числа 91-100. Задача на 

знаходження невідомого доданка. 

Побудова відрізків.» 

 
 

 

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=pwXit6maRng 

«Письмо великої букви Ї, слів із нею. 

Написання речень. Навчальний    

диктант.» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ggjPDWSHYbM
https://www.youtube.com/watch?v=ggjPDWSHYbM
https://www.youtube.com/watch?v=ggjPDWSHYbM
https://www.youtube.com/watch?v=OEzTOjpM0vE&t=88s
https://www.youtube.com/watch?v=OEzTOjpM0vE&t=88s
https://www.youtube.com/watch?v=OEzTOjpM0vE&t=88s
https://www.youtube.com/watch?v=pwXit6maRng
https://www.youtube.com/watch?v=pwXit6maRng


  

4 11.20 – 11.55 Франц. мова 

 
Лакуста А.І. 

Найда Н.Л. 

Чернявська Е.Р. 

  

 

Що я роблю весною. Читання 

 

5 12.10 – 12.45      

6       

   

 

 


