
Розклад уроків для учнів 1-В класу 

на 15.03 – 19.03 2021 року 

Класний керівник – Козак М.І. 

Д
ен

ь
 

т
и

ж
н

я
 Розклад 

дзвінків 

 

 

Предмет 

 

Вчитель 

 

Ресурсне забезпечення  

 

Тема уроку 

 

Примі

тки 

П
о
н
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о
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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=

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 Навч. грам. 

(письмо) 

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

Презентація для  

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

FvRdF0c2trc&ab_channel=%D0%

A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB

%D0%B099 

«Закріплення вмінь писати вивчені букви. 
Пояснювальний диктант. РЗМ.» 

 

 

3 10.20 – 10.55 Французька Сороцька О.Я. 

Пушкарьов П.П. 

 

Осіпкіна О.І. 

 

 

Zoom / Classroom 

Вивчення вірша, складання розповідей за зразком 

У школі я слухаю вчительку. Тренувальні вправи. 

Закріплення ЛО. Розвиток навичок читання 

Підсумкове занняття. Лексичні вправи про весну. 

 

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

учнів за посиланням: 

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

«Числа 91-100. Сотня. Задачі на знаходження 

невідомого доданка. Рух по вказаному маршруту.». 
 

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

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

kNWwid8OAVM 

 

«Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи 

для формування правильної постави. Різновиди 
ходьби. Бігу та ходьби. Перелізання через 

перешкоду.Стрибки з висоти.Рухлива гра.» 

 

   

В
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1 8.30 – 9.05 Навч. грам. 

(читання) 

Козак М.І. Онлайн – урок на 

 платфомі Мeet. 

«Закріплення звукових значень вивчених букв 

Розповідь про Т. Шевченка та Л. Українку.»  
 

2 9.20 – 9.55 Математика Козак М.І. Онлайн – урок на «Порівняння чисел у межах сотні. Задачі на  
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 платфомі Мeet. 
Презентація для  

учнів за посиланням: 

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

знаходження невідомого доданка. Запис плану 
маршруту.».  

 

3 10.20 – 10.55 Навч. грам. 

(письмо) 

Козак М.І. Презентація для  

учнів за посиланням: 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=nf00JP7GeH0&ab_ch

annel=KidsTime 

 

«Закріплення вмінь писати вивчені букви. Побудова 

речень.» 
 

4 11.20 – 11.55 Французька Сороцька О.Я. 

Пушкарьов П.П. 

 

Осіпкіна О.І. 

 

 

Zoom / Classroom 

Урок-гра «Вгадай предмет» 

Вивчення прописної літери «V». Розвиток навичок 
письма 

Опис весни, вірш. Читання 

 

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

учнів за посиланням: 
https://www.youtube.com/
watch?v=602rZ608Mck&ab 

«Лепбук «Весна».».  

 
 

   

С
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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=3uASzVWc4DE&ab
_channel 

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

 

 

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=4x9vAGi9VVk&ab 

«Письмо малої букви щ, слів із нею. Написання речень. 

Словниковий диктант 
 

3 10.20 – 10.55 Французька Сороцька О.Я. 

Пушкарьов П.П. 

 

Осіпкіна О.І. 

 

 

Zoom / Classroom 

Тематика ситуативного мовлення «Частини тіла» 

Повторення правил читання. Розвиток монологічного 

мовлення 

Повторення прийменників 

 

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

каналі:  

«Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи 

для формування правильної постави. Різновиди 
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https://www.youtube.com/wa
tch?v=kNWwid8OAVM&t=

41s 

 

ходьби. Бігу та ходьби. Перелізання через 
перешкоду.Стрибки з висоти.Рухлива гра». 

 

 

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

ютуб – каналі:  

https://www.youtube.com/watch?
v=0Dmx4nPvDkY&ab_channel=ADA
RADIY 

«Будильник – кошенятко. Робота з папером. 

Виготовлення будильника за зразком.» 
 

   

Ч
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в
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1 8.30 – 9.05 ЯДС Козак М.І. Онлайн – урок на 

 платфомі Мeet. 
Презентація для  

учнів за посиланням:  

  

2 9.20 – 9.55 Муз.мист. Зубчук А.І. Viber Танець метеликів 

https://sway.office.com/Yf7573SSJP4HEms3?ref=Link&lo

c=play 

 

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

 платфомі Мeet. 

 

 

  

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

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

lCyFLC7SKbg&t=7s 

 

  

   

П
’я

т
н

и
ц
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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=GksVyJEak6I&ab_c
hannel 

«Сторінка дослідника. Бруньки на гілочці. Твій город 
на підвіконні.» 

 

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

 платфомі Мeet.  
https://www.youtube.com/watch?
v=vPpC92nnmPM&ab_chan 

«Одиниці довжини. Вимірювання довжини, ширини, 

висоти предметів. Задачі на різницеве порівняння.» 
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3 10.20 – 10.55 Образотв. Козак М.І. Перегляд відео на  
ютуб – каналі:  

https://www.youtube.com/watch?
v=ROZlfagye6E&ab_channel=NKBo
hdan 

«Зустрічаємо пташок.».  
 

 

4 11.20 – 11.55 Навч. грам. 

(Читання) 

Козак М.І. Перегляд відео на  

ютуб – каналі:  

https://www.youtube.com/wa
tch?v=SWMmnvv0cB0&ab  

«Закріплення знань про букву щ, Щ, її звукове значення. 

Опрацювання тексту В. Сухомлинського «Яке щастя?.» 
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