
Розклад уроків для учнів 1-Б класу 

 на 15.03-19.03 2021 року 

Класний керівник – Бербенюк Л.І. 

Д
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н
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 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/watc
h? 

«Організовуючі вправи. 

Загальнорозвивальні вправи для 
формування правильної постави. 

Різновиди ходьби. Бігу та ходьби. 

Перелізання через 
перешкоду.Стрибки з 

висоти.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/watc
h?v=B- 

«Числа 91-100. Сотня. Задачі на 

знаходження невідомого доданка. 

Рух по вказаному маршруту.». 

 
 

 

3 10.20 – 10.55 Образотворче 

мистецтво 
Бербенюк Л.І. Онлайн – урок на 

 платфомі Сlassroom 
 (Googl ZOOM). 
https://www.youtube.com/watc
h?v=ROZlfagye6E&ab_channel=
NKBohdan 
 

«Зустрічаємо пташок.».  

 
 

 

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

 (Googl ZOOM). 

Перегляд відео на ютуб 

«Лепбук «Весна».».  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=B-
https://www.youtube.com/watch?v=B-
https://www.youtube.com/watch?v=ROZlfagye6E&ab_channel=NKBohdan
https://www.youtube.com/watch?v=ROZlfagye6E&ab_channel=NKBohdan
https://www.youtube.com/watch?v=ROZlfagye6E&ab_channel=NKBohdan


– каналі за посиланням: 

https://www.youtube.co
m/watch?v=602rZ608Mc
k&ab 
 

5 12.10 – 12.45 Дизайн і  
технології 

Бербенюк Л.І. Перегляд відео на ютуб 
– каналі: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=0Dmx4nPvDk
Y&ab_channel=ADARADI
Y 

«Будильник – кошенятко. Робота з 
папером. Виготовлення будильника 

за зразком.» 
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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 : 
https://www.youtube.com/watch

?v=Rnh6P9evfQ0&ab_channel 

 

«Закріплення звукових значень 

вивчених букв. Опрацювання віршів 
«Я- українка», (за О. Василенко), 

«Прапор нашої країни» (за Г. 

Чубач).» 
 

 

 

2 9.20 – 9.55 Матема- 
тика 

 

Бербенюк Л.І. Онлайн – урок на  
платфомі Сlassroom  

(Googl    ZOOM). ). 

https://www.youtube.com/watc
h?v=HwHW4MkJ6Hk&ab 
 

«Порівняння чисел у межах сотні. 
Задачі на знаходження невідомого 

доданка. Запис плану маршруту.».  

 
 

 

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=FvRdF0c2trc&ab_channel=
%D0%A8%D0%BA%D0%BE

«Закріплення вмінь писати вивчені 

букви. Пояснювальний диктант. 

РЗМ.» 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=602rZ608Mck&ab
https://www.youtube.com/watch?v=602rZ608Mck&ab
https://www.youtube.com/watch?v=602rZ608Mck&ab
https://www.youtube.com/watch?v=0Dmx4nPvDkY&ab_channel=ADARADIY
https://www.youtube.com/watch?v=0Dmx4nPvDkY&ab_channel=ADARADIY
https://www.youtube.com/watch?v=0Dmx4nPvDkY&ab_channel=ADARADIY
https://www.youtube.com/watch?v=0Dmx4nPvDkY&ab_channel=ADARADIY
https://www.youtube.com/watch?v=Rnh6P9evfQ0&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=Rnh6P9evfQ0&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=HwHW4MkJ6Hk&ab
https://www.youtube.com/watch?v=HwHW4MkJ6Hk&ab
https://www.youtube.com/watch?v=FvRdF0c2trc&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B099
https://www.youtube.com/watch?v=FvRdF0c2trc&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B099
https://www.youtube.com/watch?v=FvRdF0c2trc&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B099


%D0%BB%D0%B099 

4 11.20 – 11.55 Франц. мова 

 
Лакуста А.І. 

Найда Н.Л. 

Чернявська Е.Р. 

Zoom Звук(уа) 

 

Введення нової лексики. Що я 
роблю. Читання 

 

 

5 12.10 – 12.45 Фізична 

культура 

 

Бербенюк Л.І. Перегляд відео на 

 ютуб – каналі: 

https://www.youtube.com/watc
h?v 
 

 

«Організовуючі вправи. 

Загальнорозвивальні вправи для 
формування правильної постави. 

Різновиди ходьби. Бігу та ходьби. 

Перелізання через 
перешкоду.Стрибки з 

висоти.Рухлива гра». 
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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 : 

https://www.youtube.co
m/watch?v=GdYM9PgUlis
&ab_channel 
 

«Закріплення звукових значень 

вивчених букв Розповідь про Т. 

Шевченка та Л. Українку.»  

 
 

 

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=nf00JP7GeH0

&ab_channel=KidsTime 
  

«Закріплення вмінь писати вивчені 
букви. Побудова речень.» 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FvRdF0c2trc&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B099
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v=GdYM9PgUlis&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=GdYM9PgUlis&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=GdYM9PgUlis&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=nf00JP7GeH0&ab_channel=KidsTime
https://www.youtube.com/watch?v=nf00JP7GeH0&ab_channel=KidsTime
https://www.youtube.com/watch?v=nf00JP7GeH0&ab_channel=KidsTime


3 10.20 – 10.55 Франц. мова 

 
Лакуста А.І. 

 

Найда Н.Л. 

Чернявська Е.Р. 

Zoom Повторення вірша   Ma classe  

Продукти   

 
Лексичні вправи «Я вмію робити». 

Читання 

 

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/watc
h?v=vPpC92nnmPM&ab_chan 
 

«Одиниці довжини. Вимірювання 
довжини, ширини, висоти 

предметів. Задачі на різницеве 

порівняння.» 

 

 

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.co
m/watch?v=GksVyJEak6I
&ab_channel 
 

«Сторінка дослідника. Бруньки на гілочці. 

Твій город на підвіконні.» 
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1 8.30 – 9.05 Фізична 
культура 

 

 

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

https://www.youtube.co
m/watch?v 
 

 
 

 

«Організовуючі вправи. 
Загальнорозвивальні вправи для 

формування правильної постави. 

Різновиди ходьби. Бігу та ходьби. 
Перелізання через 

перешкоду.Стрибки з 

висоти.Рухлива гра.» 
 

 

 

 

2 9.20 – 9.55 ЯДС Бербенюк Л.І. Онлайн – урок на  «Турботи тварин навесні»   

https://www.youtube.com/watch?v=vPpC92nnmPM&ab_chan
https://www.youtube.com/watch?v=vPpC92nnmPM&ab_chan
https://www.youtube.com/watch?v=GksVyJEak6I&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=GksVyJEak6I&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=GksVyJEak6I&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v


 

 
платфомі Сlassroom  

(Googl  ZOOM). 

Перегляд відео на ютуб 
каналі за посиланням : 
https://www.youtube.co
m/watch?v=X3fWvQmY7
Ss&ab_channel 
  

 

 

 

3 10.20 – 10.55  

Музичне 
мистецтво 

 

Зубчук А.І. Viber Танець метеликів 

https://sway.office.com/Yf7573SSJP4HE

ms3?ref=Link&loc=play 

 

4 11.20 – 11.55 Навч. 
грамоти 

(читання) 

Бербенюк Л.І. Онлайн – урок на  
платфомі Сlassroom 

 (Googl  ZOOM). 

Перегляд відео на ютуб 
каналі за посиланням : 

https://www.youtube.co
m/watch?v=3uASzVWc4D
E&ab_channel 
 

«Буква щ, Щ(ща),позначення нею 
звуків (шч). Опрацювання вірша К. 

Перелісної «Дощик».» 

 

 

5 12.10 – 12.45      
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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: 
https://www.youtube.com

/watch?v=SWMmnvv0cB

0&ab  

 

«Закріплення знань про букву щ, Щ, її 

звукове значення. Опрацювання тексту В. 
Сухомлинського «Яке щастя?.» 

 

2 9.20 – 9.55 Математика 

 
Бербенюк Л.І. Онлайн – урок на  

платфомі Сlassroom 

«Вартість. Гривня і копійка. Дії з 

іменованими числами.Задачі на 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X3fWvQmY7Ss&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=X3fWvQmY7Ss&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=X3fWvQmY7Ss&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=3uASzVWc4DE&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=3uASzVWc4DE&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=3uASzVWc4DE&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=SWMmnvv0cB0&ab
https://www.youtube.com/watch?v=SWMmnvv0cB0&ab
https://www.youtube.com/watch?v=SWMmnvv0cB0&ab


  (Googl  ZOOM) 

Перегляд відео на ютуб 

– каналі за посиланням: 
https://www.youtube.com

/watch?v=w056p0WBSjs

&ab 
 

різницеве порівняння.» 

 

 

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.co
m/watch?v=4x9vAGi9VVk
&ab 
 

«Письмо малої букви щ, слів із нею. 

Написання речень. Словниковий диктант.» 

 

4 11.20 – 11.55 Франц. мова 

 
Лакуста А.І. 

Найда Н.Л. 

Чернявська Е.Р. 

ZOOM Розвиток навичок читання 

 

Опис малюнків. Читання 

 

5 12.10 – 12.45      

6       

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=w056p0WBSjs&ab
https://www.youtube.com/watch?v=w056p0WBSjs&ab
https://www.youtube.com/watch?v=w056p0WBSjs&ab
https://www.youtube.com/watch?v=4x9vAGi9VVk&ab
https://www.youtube.com/watch?v=4x9vAGi9VVk&ab
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