
Клас  Предмет  Тема уроку Опорні знання Теоретичний матеріал Домашнє завдання 

1 а Навчання грамоти Читаю і розповідаю. 

Т.Лисенко "Засобакали 

гавкали...", Т.Лисенко 

"Навпакійко" 

Виразно читати, 

встановити послідовність. 

Відповідати на питання. 

Підручник с. 104-105. 

Опрацювати. 

- 

1 а Навчання грамоти Слова - ознаки предметів. Розрізняти слова- ознаки 

предметів за питаннями. 

Списувати речення подані 

друкованим шрифтом 

- 

1 а Математика Додаємо і віднімаємо числа. 

Розв'язування задач. 

Пригадати додавання і 

віднімання чисел. 

Вправлятися у 

розв'язуванні задач. 

Опрацювати підручник с. 128 - 

1a Англійська мова Мій будинок Розпізнавати і називати 

предмети одягу 

с.106-107 - 

1 Б Навчання грамоти Читаю і розповідаю. Вправи 

для розвитку навички читання 

Виконати вправи для 

розвитку навички читання 

Рекомендовано прочитати с 104-

105 

- 

1 Б Навчання грамоти Слова ознаки предметів. 

Розрізнення слів ознак 

предметів за питаннями який? 

Яка? Яке? Списування 

речення, поданого рукописним 

шрифтом 

Вміти розрізняти слова 

ознаки  

Навчитись правильно 

списувати речення 

Рекомендовано списати речення - 

1 Б Математика Додаємо і віднімаємо числа. 

Побудова відрізків заданої 

довжини 

Вміти додавати і віднімати 

числа 

Навчитись правильно 

будувати відрізки 

Рекомендовано виконати завдання 

у зошиті с 55 

- 

1 Б Я досліджую світ Узагальнюючий урок "Я і моя 

громада" 

Повторити і узагальнити 

знання про громаду 

Рекомендовано виконати завдання 

у зошиті с 47 

- 

2 - інклюзія 

Сухацький 

Павло 

Українська мова Розпізнаю текст. Написання 

тексту за малюнком. 

З'ясувати що таке текст. 

Вміння складати текст. 

Підручник ст. 125-126, впр. 4,10 - 

2 - інклюзія 

Сухацький 

Павло 

Читання Досліджуємо текст. 

"Покоління вогню" 

(популярної енциклопедії 

школярів "Дивосвіт" 

Читати текст, відвідати на 

запитання 

Підручник ст. 129 - 

2 інклюзія 

Сухацький 

Павло 

Математика Вивчаємо ділення на рівні 

частини. Вивчаємо правила 

порядку виконання дій у 

виразах 

Навчитися визначати 

правильний порядок дій у 

виразі, виконувати вправи. 

Підручник ст. 115-116, робочий 

зошит 38. 

- 

3 Грицак 

Єлизавета 

Українська мова Дієслова, що виражають 

завершену і незавершену дію. 

Перевірена робота, 

Поглибити знання про 

дієслово, навчитися 

визначати завершену і 

Підручник ст. 171 Впр. 412 



списування. незавершену дію. 

3 інклюзія 

Грицак 

Єлизавета 

Математика Усне і письмове додавання 

двоцифрових чисел. 

Навчитися усно додавати і 

віднімати двоцифрові 

числа. 

Підручник впр. 70-84 Впр. 78 

3 інклюзія 

Грицак 

Єлизавета 

Читання Дощику, дощику, лий, 

поливай. Микола 

Сингаївський "На врожай" 

Навчитися виразно читати 

поетичний твір, 

ознайомитися творчістю 

автора. 

М. Сингаївський "На врожай" Навчитися виразно 

читати вірш "На 

врожай' 

2 Фізкультура Організовуючі вправи. 

Загальнорозвивальні вправи 

для метання м'яча. Вправи для 

опанування навичок володіння 

малим м'ячем. Рухлива гра. 

Виконати фізичні вправи 

дотримуючись правил 

техніки безпеки. 

Спортивний інвентар та 

спортивна форма. 

- 

2 Читання Досліджуємо текст."Покоління 

вогню"(з популярної 

енциклопедії школярів 

"Дивосвіт") 

Читання тексту ,відповіді 

на питання. 

Підручник ст.129 - 

2 Українська мова 

(І підгрупа) 

Розпізнаю текст. Написання 

тексту за малюнком. 

З'ясувати,що таке 

текст.Вміння складати 

текст. 

Підручник ст.125-126, вправи 4,10 - 

2 Українська мова ( 

ІІ підгрупа) 

Розпізнаю текст. Написання 

тексту за малюнком. 

З'ясувати, що таке текст. 

Вміння складати текст. 

Підручник ст.125-126, вправи 4,10 - 

2 Математика Вивчаємо ділення на рівні 

частини.Вивчаємо правила 

порядку виконання дій у 

виразах. 

Що означає поділити 

порівну? Порядок дій у 

виразах. 

Підручник ст.115-116, робочий 

зошит ст.38-39 

- 

2 Англійська мова 

(І група) 

Предмети одягу Описувати одяг с.93 - 

2 Англійська мова 

(ІІ група) 

Предмети одягу Описувати одяг с.93 - 

3 Англійська мова 

(І група) 

Свята. Великдень. Контроль 

читання 

Засвоєння нової лексики, 

закріплення граматичних 

структур 

с.118 Вивчити слова 

3 Англійська мова 

(ІІ група) 

Свята. Великдень. Контроль 

читання 

Вивчення нової лексики. 

Закріплення граматичних 

структур 

с.118 Вивчити слова 

3 Українська мова (| 

група) 

Вправляння у доречному 

вживанні часових форм 

дієслова у мовленні 

Закріпити знання про 

граматичну ознаку дієслова 

( завершену і незавершену 

дію), добирати дієслова, що 

означають незавершену і 

завершену дію 

Каліграфічна жвилинка 

Знайдіть "зайве" слово 

Гра "Передбачення"( вправа 

432,433,434) 

Вправа 436 



3 Українська мова 

(|| група) 

Вправляння у доречному 

вживанні часових форм 

дієслова у мовленні 

Закріпити знання про 

часову форму дієслова, 

вчити добирати дієслова , 

що виражають завершену і 

незавершену дію 

Каліграфічна хвилинка 

Знайдіть "зайве" слово 

Гра "Передбачення"(вправа 432) 

Робота за підручником ( вправа 

433,434,435) 

Вправа 436 

3 Літературне 

читання 

Марія Познанська " Співай, 

соловейку" 

За Борисом Комаром "Як 

співає соловейко?" 

Любов Забашта"Дивосвіт" 

Вдосконалювати навички 

свідомого виразного 

читання поетичних творів, 

формувати вміння 

сприймати зміст 

твору,образність мови 

Робота над скоромовкою 

Читай виразно! 

Загадка 

Читання вірша (учнями, гра 

"диктор телебачення", "читає 

Незнайко", " знайди риму" 

Опрацювання тексту "Як співає 

соловейко?" 

Виразно читати 

вірш,підготувати 

розповідь про 

соловейка 

3 Математика Усне і письмове додавання 

чисел. Складені задачі на 2-3 

дії 

Закріпити усне і письмове 

додавання і віднімання 

двоцифрових і 

трицифрових чисел, 

удосконалювати вміння 

розв 'язувати складені 

задачі 

Математичний диктант 

Робота за підручником 

Розв'язування логічної задачі 

Вправа 77 

3 Фізична культура Організаційні вправи. 

Різновиди ходьби та бігу. 

Стрибки зі скакалкою 

Комплекс вправ для 

профілактики 

плоскостопості та розвитку 

м'язів 

Спортивний інвентар - 

4 Образотворче 

мистецтво 

Чарівні ліхтарі Малюємо композицію 

"Ліхтарі на вулицях міста" 

Плановість зображення - 

4 Математика Письмове ділення 

багатоцифрових чисел на 

двоцифрові. Розв'язування 

задач 

Прийоми письмового 

ділення 

Підручник с. 158 1018,102 

4 Природознавство Лісостеп Природні зони України. 

Робота з картою 

Підручник с. 139-142 Відео 

матеріал 

https://youtu.be/9H4bUpDLMic 

Опрацювати матеріал 

підручника с. 139-142 . 

Виконати завдання с. 

142 

4 Літературне 

читання 

М. Носов "Мишкова каша" Творчість зарубіжних 

письменників. 

Підручник с. 152-164 Виразно читати 

оповідання с. 154-162 

4 Фізкультура Організовуючі вправи. Вправи 

для розвитку координації. 

Метання малого м'яча на 

дальність із місця. 

Техніка виконання вправ з 

малим м'ячем 

Безпека життєдіяльності під час 

виконання вправ з малим м'ячем 

Виконати комплекс 

вправ для координації 

рухів. Відпрацювати 

техніку метання м'яча 

на дальність 

 


