
План на дистанційне навчання 

з української мови для 1-А класу

Дата Тема Завдання

12.03. Безпека на вулиці. 
Розповідь за малюнками та 
опорними питаннями. 
Заучування віршика

Підручник ст.24
Розглянь малюнок: 

 Яке світло зараз горить?
 Чи можна переходити вулицю?
 Що бачимо на малюнку?
 Чи безпечна поведінка хлопчика?
 Що йому сказала дівчинка?

Послухай вірш. 
 Розкажи про сигнали світлофора: на яке 

світло потрібно зупинитись? А на яке 
йти?

Словник:
світлофор, безпечно-небезпечно, вулиця, 
пішохідний перехід, зупинитись, йти

16.03 Ми ввічливі. Розігрування 
діалогів за малюнками

Підручник ст.25
 Бесіда за малюнком
 Поміркуй, хто що сказав
 Послухай вірш
 Знайди малюнок до вірша
 Словник: чемний, ввічливий, сідайте, 

будь ласка, дякую, прошу, проходьте
17.03. Їдемо в подорож. 

Розігрування діалогів за 
наведеними зразками та 
ролями 

У гості до бабусі й дідуся. 
Розігрування діалогів за 
малюнками та опорними 
питаннями

Підручник ст.26
 Бесіда за малюнком
 Хто на малюнку?
 Чим вони подорожують?
 Послухай діалог
 Розіграйте розмову
 Словник:

Куди ти їдеш? Я їду у Виноградів. А куди ти 
їдеш?

Ст.27
 Бесіда за малюнком
 Розкажи, чи є в тебе бабуся й дідусь?
 Де вони живуть?
 Які тварини є в них у господарстві?

18.03 Україна – наша 
Батьківщина. Заучування 

ст.28
 Бесіда за малюнком



нових слів. Розігрування 
діалогів за малюнками, 
наведеними зразками та 
опорними питаннями

 Як називається наша батьківщина?
 Люди яких національностей живуть в 

Україні?
 Прослухай і вивчи вірш.
 Розкажи про себе: Мене звати... Живу в 

Україні. Я угорець. Я вивчаю українську 
мову.

19.03 Київ – столиця України. 
Заучування нових слів. 
Розповідь за малюнками

ст. 30
 Бесіда за малюнком.
 Розкажи: Київ – столиця України. Це 

стародавнє місто, велике і красиве. 
30.03 Закарпаття. Розігрування 

діалогів за малюнками та 
опорними питаннями. 
Заучування віршика 

ст.31
 Бесіда за малюнком.
 Прослухай вірш.
 Розкажи про своє село.

31.03 Я це вмію! Розігрування 
діалогів за малюнками і 
наведеними зразками 
Дім. Квартира. Заучування
нових слів. Розігрування 
діалогів за малюнками та 
опорними питаннями. 
Розповідь учнів про 
квартиру або дім

ст.32
 Розігрування діалогів за малюнками і 

наведеними зразками
 Бесіда за малюнком
 Назви частини будинку
 розкажи про свій будинок
 Прослухай текст

01.04 Хто з ким? Хто де? 
Розігрування діалогів за 
малюнками та опорними 
питаннями.

ст.34
 Бесіда за малюнками.
 Повтори речення

02.04 Меблі. Заучування нових 
слів. Розповідь за 
малюнками. Заучування 
віршика

ст.35
 Розглянь малюнок.
 Назви меблі
 прослухай аудіозапис


