
Клас  Предмет  Тема уроку Опорні знання Теоретичний матеріал Домашнє завдання 

1 а Я досліджую світ Узагальнюючий урок за розділом 
"Моє близьке оточення" 

Закріпити знання за розділом Виконати завдання на с. 24 - 

1 а Навчання грамоти 
(письмо) 

Засвоєння правил мовленнєвого 
етикету під час знайомства. 
Складання і записування речень. 

Дотримання правил етикету . Скласти і записати речення з 
словами ввічливості 

- 

1 а Навчання грамоти 
(читання) 

Читаю і розповідаю. Вправи для 
розвитку читання. І.Олексин 
"Бачить мати...", Грицько Бойко 
" Де букварик?", П.Кралюк " Що 
разом?" 

Вчитися виразно читати. 
Переказувати зміст прочитаного 

Вчитися читати вірші жартівливого 
жанру. Давати відповіді на 
запитання у підручнику. 

- 

1 а Математика Записуємо задачу коротко. Підбір 
опорної схеми до задачі. 

Вчитися робити короткий запис 
задач за схемами. 

Опрацювати с.108 у підручнику. 
Виконати письмово завдання 2-4 у 
зошиті с. 38 

- 

1 а Англійська мова Їжа. Let’s play Підручник с.94 I like...I don’t like... - 

1 б Математика Досліджуємо властивості 
величини. Ціле і частина. 
Визначення довжини ламаної. 

Дослідити властивості величини. 
Вчитися визначати довжину 
ламаної. 

Опрацювати у підручнику с.109. 
Виконати завдання 1, 2 у зошиті на 
с.39 

- 

1 б Навчання грамоти 
(письмо) 

Написання слів з буквою ґ. 
Побудова речень за поданим 
початком і малюнком. 

Пригадати написання слів з буквою 
ґ. Вчитися будувати речення за 
поданим початком і малюнками. 

Скласти речення за поданими 
малюнками 

- 

1 б Я досліджую світ Створення лепбука "Моя сім'я " Дізнатися більше про членів своєї 
сім'ї. Цікаві розповіді. 

Підібрати прислів'я, приказки, 
загадки, вірші про членів сім'ї. 
Створити лепбук " Моя сім'я " 

- 

1 б Навчання грамоти 
(читання) 

Читаю і розповідаю. Вправи для 
розвитку навички читання. 
І.Олексин "Бачить мати...", 
Грицько Бойко "Де букварик?", 
П.Кралюк "Що разом?" . 

Вчитися виразно читати віршовані 
твори. 

Прочитати вірші на с.76-77. Дати 
відповіді на запитання 

- 

2 ЯДС Чи є у весни святковий 
календар.Свято Матері. 

Дізнатися проу весняні 
свята.Зустріч весни.Мамине свято. 

Підручник ст.68-69. - 

2 Читання Образ весни в 
поезії.І.Франко"Надійшла весна 
прекрасна". 

Познайомитися з поезією 
І.Франка.Вірш "Надійшла весна 
прекрасна..." вивчити напам'ять. 

Підручник ст.113 - 

2 Математика Порівнюємо математичні вирази. Пригадати порівняння 
математичних виразів.Виконання 
завдань. 

Підручник ст.97 , номер 3,4 - 

2 Фізкультура Організовуючі та 
загальнорозвивальні 
вправи.Вправи для розвитку 
координації.Біг із 
пришвидшенням.Стрибки у 
висоту.Рухливі ігри. 

Виконати комщ вправ ранкової 
гімнастики.Рухаємось з 
пришвидшенням. 

Спортивний костюм та спортивний 
інвентар. 

- 

2 Образотворче 
мистецтво 

Чарівні перетворення Малювання акварелю "Котики 
вербові" 

Побудова натюрморта - 

3 Основи здоров'я Безпека велосипедиста Дати уявлення про екіпіровку Матеріал підручника с.105- - 



велосипедиста,важливість 
обстежувати велосипед перед 
їздою,дотримуватись правил 
безпечної їзди. 

110,робочий зошит. 

3 Природознавство Екскурсія в природу. 
Ознайомлення із різноманіттям 
рослинного і тваринного світу 
рідного краю. 

Вчити спостерігати за змінами в 
довкіллі,дотримуватись правил 
поведінки у природі, розрізняти 
рослини, тварини своєї місцевості. 

Загадки про рослини і тварини 
нашої місцевості, екологічні ігри, 
пам'ятка" правила поведінки серед 
природи". 

Фотоколаж 
(фотографії 
об'єктів) 

3 Математика Порівняння частин. Побудова 
кола(круга). Розв'язування 
складених задач. 

Вчитися порівнювати дроби, 
розвивати і удосконалювати 
обчислювальні навички, вміння 
розв'язувати задачі. 

Підручник впр.982-993, дидактичний 
матеріал "Дроби". 

Впр. 992,993 

3 Літературне 
читання 

Весела дерев'яна лялька,яку знає 
весь світ. Карло Коллоді "Пригоди 
Піноккіо" 

Працювати над вмінням 
відтворювати послідовність подій, 
знаходити спільне та 
відмінне,давати оцінну 
характеристику. 

Підручник с.147-149,книжкова 
виставка, бібліографічні дані про 
автора 

Читати і 
розповідати. 

3 Фізична культура Організаційні вправи. Різновиди 
ходьби і бігу. Вправи з великим 
м'ячем(елементи футболу). 

Вчитися вести м'яч,обводити 
стійки,вкидати м'яч в ноги партнера 
змісця, відпрацьовувати удари по 
м'ячу у горизонтальну та 
вертикальну ціль. 

Спортивний інвентар - 

4 Математика Письмове ділення трицифрових 
чисел на розрядні числа. 
Розв'язування і порівняння задач. 

Прийоми письмового ділення . 
Навички розв'язування задач. 
Правило обчислення площі 
прямокутника. 

Підручник с. 141-142 891,892 

4 Літературне 
читання 

А.Давидов "Свідки минулих епох" Навички читання науково-художніх 
оповідань 

Підручник с. 130-135 Прочитати 
оповідання с.130-
135, дати відповіді 
на запитання після 
тексту усно 

4 Фізкультура Організовуючі вправи. Різновиди 
ходьби та бігу. Елементи футболу 

Правила безпеки під час виконання 
вправ з м'ячем 

Ведення м'яча вивченими 
способами 

Виконувати 
комплекс ранкової 
гімнастики 

4 Англійська мова(I 
група) 

На вокзалі Активізувати лексику по темі, 
описувати когось/щось,виражати 
своє ставлення 

Підручник с.160-162, Впр.1-5. Впр.2,с,160. 

4 Англійська мова ( 
ІI група) 

На вокзалі Активізувати лексику по темі, 
описувати когось/щось, 
висловлювати своє ставлення 

Підручник с.160-162, впр.1-5 Впр.2,с.160 

4 Інформатика  
Анімація об'єктів слайда.  

Анімація, вхід, вихід, виділення, 
переходи. 

https://naurok.com.ua/elementi-
animaci-demonstraciya-prezentaci-
druk-prezentaci-68629.html 

Застосувати 
анімацію і 
переходи до своєї 
презентації. 
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