
Клас  Предмет  Тема уроку Опорні знання Теоретичний матеріал Домашнє завдання 

1 а Трудове 
навчання 

Зі святом весни! Об'ємні вироби з паперу Створення весняної квітки - 

1 а Образотво
рче 
мистецтво 

У родинному колі. Розміщення зображення 
горизонтально чи вертикально 
відповідно до задуму. 

Малювання будинку, в якому живе 
родина (кольорові олівці) 

- 

1 а 
 
 

Музичне 
мистецтво 

У родинному колі Музичний супровід. Слухання : 
Б.Фільц "Бабусина казка"; Г.Сасько 
"Дідусева казка". 

Виконання В.Верменич, М.Сингаївський 
"Вишиваночка" 

- 

1а Фізична 
культура. 

Вправи для формування 
культури рухів та вправи з 
м'ячем. 

Ходьба на місці 30сек.Ходьба для 
профілактики плоскостопості : на 
вшпиньки (на носках), на п'ятках ,на 
зовнішній частині стопи, на внутрішній 
частині стопи.Виконати комплекс 
вправ для постави. 

Як правильно виконувати біг з високим 
підніманням коліна. 

Рекомендую виконувати 
вправи з м'чем: ведення 
м'ячча рукою, лівою та 
правою ногоюз 
обведенням перешкод. 

1 Б Я 
досліджую 
світ 

Узагальнюючий урок за 
розділом " Моє близьке 
оточення" 

Більше дізнатися про членів своєї 
родини 

Підготувати загадки про сім'ю, родину - 

1 Б Трудове 
навчання 

Смачна грушка. Робота з 
пластиліном. 

Навчитись ліпити з пластиліну грушку Виготовити із пластиліну плоскі 
зображення фруктів 

- 

1 Б Фізична 
культура 

Ходьба змійкою. Біг до 500. 
Фітбол - аеробіка. Ігри 

Навчитися ходити змійкою Виконати фізичні вправи, біг до 500 - 

1 Б Музичне 
мистецтво 

Казка.Настрій у музиці. Слухання музики,розучування пісні. П.Чайковський вальс з балету"Спляча 
красуня",Н.Май"Букварик". 

Вивчити пісню 
Н.Май"Букварик"https://m.
youtube.com/watch?v=KLc
K0sItotM 

2 Читання Медіа проект:"Класна 
газета"Як створити класну 
газету?" 

Як створити газету?Хто її буде 
читати?Як заробити газету цікавою? 

Підручник ст.114-115 - 

2 ЯДС ( 
трудове) 

Створення композиції "Моя 
мама найчарівніша". 

Створити композицію з кольорового 
паперу та ниток. 

Робочий зошит - 

2 Фізкультур
а 

Організовуючі та 
загальнорозвивальні 
вправи.Вправи для 
розвитку 
швидкості.Повторний біг 3-
10метрів.Стрибки у висоту 
з прямого розбігу.Рухливі 
ігри. 

Виконати фізичні вправи, 
дотримуючись правил техніки 
безпеки. 

Спортивний інвентар. - 

2 Музичне 
мистецтво 

Ритми життя в мистецтві. Концерт.Гра "Оркестр". А.Вівальді"Весна","Різні барви у 
природи"Н.Рубальської. 

Під.ст.90,91,110.В.Кобри
нович"Мамині 
руки"https://m.youtube.co
m/watch?v=KrG3EcEatpo 
 



2 Інформати
ка ІІ 
підгрупа 

Поняття команди. 
Порівняння команди й 
спонукального речення. 

Команда, виконавець, спонукальні 
речення. 

Працюємо з презентацією (практичну 
роботу пропускаємо) 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-uroku-
z-informatiki-dlya-2-klasu-na-temu-
komandi-y-vikonavci-46752.html 

Підрахувати скільки 
команд ти виконуєш за 
день. 

3 Образотво
рче 
мистецтво 

Зображення тварин та 
людей в ілюстраціях до 
казок 

Створити ілюстрації до казок 
("Дюймовочка", "Кіт у чоботях", "Івсик-
телесик") 

Передача індивідуальної 
характеристики казкового персонажа. 

_ 

3 Українська 
мова ( | 
група) 

Закріплення знань про 
прикметник як частину 
мови 

Вдосконалювати вміння розрізняти 
прикметник серед інших частин мови, 
встановлювати зв'язок між 
іменниками і 
прикметниками,систематизувати 
знання про прикметник як частину 
мови 

Підручник впр.379-387, таблиця Вправа 387 

3 Українська 
мова (|| 
група) 

Закріплення знань про 
прикметник як частину 
мови 

Вдосконалювати вміння розрізняти 
прикметники серед інших частин 
мови, встановлювати зв'язок між 
іменниками і 
прикметниками,систематизувати 
знання про прикметник як частину 
мови 

Підручник впр.379-387,таблиця Вправа 387 

3 Трудове 
навчання 

Аплікація з тканини. 
"Совеня" 

Вдосконалювати прийоми роботи з 
тканиною,правилами безпечної 
роботи. 

Підручник, посібник з трудового 
навчання,зразок роботи 

- 

3 Музичне 
мистецтво. 

Тричастинна форма 
музики. 

Творчість М.Лисенка.Розучування 
пісні про родину. 

М.Лисенко "Експромт ля 
мінор",Н.Май"Родина". 

Вивчити пісню 
Н.Май"Родина",слухати 
М.Лисенка.https://m.youtu
be.com/watch?v=KrG3EcE
atpo 
 

3 Інформати
ка 

Доповнення текстів 
зображеннями. 

Вставлення, редагування, поворот, 
зміна розміру зображень. 

Працюємо з презентацією 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-
uroku-informatiki-dlya-3-klasu-16-urok-
dopovnennya-tekstiv-zobrazhennyami-
51433.html 

Набір тексту на 
клавіатурі в текстовому 
редакторі Microsoft office 
word, вставлення 
зображень. 

4 Українська 
мова «2 
підгрупа» 

Минулий час.Змінювання 
дієслів минулого часу за 
числами.Розбір дієслів за 
будовою. 
 

Особливості змінювання дієслів 
минулого часу. 

Підручник ст.146 -впр.332(усно), 
правило.Самостійна робота за впр.333. 

Вправа335, правило 

4 Літературн
е читання 

А. Давидов "Свідки 
минулих епох" 
продовження 
 

Зміст оповідання, уміння ділити текст 
на частини 

Підручник с. 130-135 Поділити текст на 
частини згідно плану с. 
135 



4 Трудове 
навчання 

Оформлення та 
оздоблення виробів 
відомими техніками та 
матеріалами 

Техніка безпеки під час виконання 
виробів 

Загальні відомості про дизайн, 
оформлення та оздоблення виробів 

Виконати оздоблення 
виробу за інструкцією 

4 Я у світі Робомо висновок з теми "Я- 
українець" 

Відомості про державні символи 
України, культурну спадщину народу 

Підручник с.129 Опрацювати матеріал 
підручника с. 129, 
повторити державну 
символіку 

4 Українська 
мова l 
група 

Минулий час . Змінювання 
дієслів минулого часу за 
числами. Розбір дієслів за 
будовою 

Часи дієслів, розбір слів за будовою Підручник с.146-147 Вивчити правила с. 
146,147, виконати вправу 
335 

4 Музичне 
мистецтво 

Казкові Фінляндія і 
Норвегія. 

Слухання музики,вивчення і 
повторення пісень. 

Е.Гріг"Захід сонця", пісня "Прощавай 4 
клас".https://m.youtube.com/watch?v=Wy
IBrfqTgf8 

Підручник ст.107-
109.Вивчити пісню 
https://m.youtube.com/wat
ch?v=sttkfY8X3lA.Повтор
ити "Наша вчителька "ст. 
106. 

 


