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Клас Предмет Тема уроку Опорні знання Теоретичний 
матеріал 

Домашнє завдання 

1 а ЯДС Які матеріали людина 
використовує в повсякденному 
житті. 

Навчитися розрізняти штучні та природні 
матеріали 

Назвати предмети 
у своєму будинку , 
виготовлені зі 
штучних 
матеріалів. 

- 

1 а Математика Порівнюємо число і 
математичний вираз. 
Розв'язування та порівняння 
задач 

Навчитися порівнювати число і 
математичний вираз. Вміти розв'язувати 
задачі. 

Рекомендую : 
виконати 
завдання 1, 2, 4 у 
зошиті , на с. 32 

- 

1 а Навчання грамоти Письмо великої букви Щ, 
буквосполучень та слів з нею. 
Списування речення , 
поданого друкованим 
шрифтом. 
 

Рекомендую виконати завдання у зошиті на 
с.53-54 

- - 

1 а фізична культура Культура рухів Виконати комплекс вправ для постави тіла , стройові команди виконувати комплекс 
вправ ранкової 
гімнастики ( 
рекомендую 

1 б Навчання грамоти Звуки (дз) (дз'). Звуковий 
аналіз слів. Опрацювання 
текстів 

- Рекомендовано 
прочитати с.64-65 

- 

1 б Математика Досліджуємо таблиці 
віднімання чисел другої 
п'ятірки 

- Рекомендовано 
обчислити вирази 
у зошиті с.33 

- 

1 б Англійська мова Smart World6. Smart Time6 This is a...(bear, stork, gorilla) 
It lives in...(Ukraine, Australia) 

Ст.84,В.1,2; 
ст.85,В.1 

Повторення вивченої 
лексики 

1 б Фізична культура Вправи з великим м'ячем 
передавання і ловіння м'яча 
двома руками від грудей 

Вміти передавати і ловити м'яч - - 

1 б Образотворче мистецтво Мистецьке місто Малюнок "Казковий будинок" Побудова фігур Рекомендовано 
повторити основні 
кольори. 

2 Англійська мова Smart Time 6 Продукувати короткі речення про своє місто 
 

ст.73,В 1,2,3 Повторення лексики 



2 ЯДС Як почуваються рослини на 
весні? 

Ознайомитися із першими ознакамивесни 
весни у природі. Визначення: весняний рух, 
першоцвіт, сокорух. 

Підручник ст. 56-
59 

- 

2 Українська мова Розвиток зв'язного мовлення. 
Розповідаю за кадрами 
фільму. 

Навчитися будувати речення за малюнками 
та скласти їх у повноцінну розповідь. 

Робочий зошит 
Малюю словом 
ст. 37-39 

- 

2 Українська мова - інклюзія 
Сухацький Павло 

Розвиток зв'язного мовлення. 
Розповідаю за кадрами 
фільму 

Навчитися складати розповідь за малюнком 
і кадрами фільму. 

Робочий зошит 
Малюю словом 
ст.37-39 

- 

2 Математика Розв'язуємо задачі на 
знаходження третього числа 
за сумою двох чисел. 

Навчитися розв'язувати задачі на 
знаходження третього числа за сумою двох 
чисел, пригадати вирази зі змінною. 

Підручник ст. 90 - 

2 Математика  - інклюзія 
Сухацький Павло 

Розв'язуємо задачі на 
знаходження третього числа 
за сумою двох чисел. 

Розв'язуємо задачі на знаходження третього 
числа за сумою двох чисел, повтор виразів 
зі змінною. 

Підручник ст. 90 - 

2 Літературне читання Вступ до теми. Дитячий роки 
великого Кобзаря. Д. 
Красицький "Тарас Шевченко" 

Ознайомитися з короткою біографією 
Тараса Шевченка. Опрацювати текст 
Дмитра Красицького "Тарас Шевченко" 

Підручник ст. 104-
105 

- 

2 Літературне читання - 
інклюзія Сухацький Павло 

Вступ до теми. Дитячий роки 
великого Кобзаря. Д. 
Красицький "Тарас Шевченко" 

Ознайомитися з короткою біографією 
Тараса Шевченка, прочитати твір Д. 
Красицького "Тарас Шевченко" 

Підручник ст.104-
105 

- 

2 Українська мова (II 
підгрупа) 

Розвиток зв'язного мовлення. 
Розповідаю за кадрами 
фільму. 

Складати речення за малюнками та кадрами 
фільму. 

Робочий зошит 
ст.37-39 

- 

2 Англійська мова (2 група) Smart Time6 Продукувати короткі речення про своє місто Ст.73, в.1,2,3 Повторити лексику 

3 Математика Ділення на двоцифрове число 
способом добору (51:17). 
Задачі на ділення суми на 
число. 

Опанувати нові прийоми позатабличного 
ділення і удосконалювати навички 
розв'язування задач. 

Підручник впр. 
894-911 

Підручник впр. 902, 
907, 913 

3 Математика - інклюзія 
Грицак Єлизавета 

Ділення на двоцифрове число 
способом добору (51:17). 
Задачі на ділення суми на 
число. 
 

Опанувати нові прийоми позатабличного 
ділення і вдосконалювати навички 
розв'язування задач. 

Підручник 
впр.894-911 

Підручник 913 

3 Англійська мова Чим ти займався вчора? Вживання неправильних дієслів в Past 
Simple 

В.1, ст.101 
В.2,3, ст.102 

Розповідати про свій 
уікенд 

3 Українська мова Визначення роду і числа 
прикметників за іменниками. 
Прикметники-антоніми, 
прикметники-синоніми. 
 

Навчитися добирати прикметники-синоніми, 
прикметники-антоніми, розширити 
словниковий запас. 

Підручник впр. 
360-364 

Підручник впр.362 



3 Українська мова - інклюзія 
Грицак Єлизавета 

Визначення роду і числа 
прикметників за іменниками. 
Прикметники-антоніми, 
прикметники-синоніми. 

Навчитися добирати прикметники-синоніми, 
прикметники-антоніми, розширити 
словниковий запас. 

Підручник 
впр.360-364 

Підручник впр. 362 

3 Літературне читання Тарас Шевченко "Село! Серце 
одпочине..." 

Вдосконалювати навички виразного читання 
і працювати над розумінням та сприйманням 
поетичних творів. 

Підручник ст. 135 Навчитися виразно 
читати вірш. 

3 Літературне читання - 
інклюзія Грицак Єлизавета 

Тарас Шевченко "Село! Серце 
одпочине..." 

Навчитися розуміти та сприймати поетичні 
твори. 

Підручник ст. 135 Навчити виразно 
читати вірш. 

3 Українська мова (II 
підгрупа) 

Визначення роду і числа 
прикметників за іменниками. 
Прикметники-антоніми, 
прикметники-синоніми. 

Навчитися прикметники-антоніми, 
прикметники-синоніми. Розширити 
словниковий запас учнів. 

Підручник 
впр.360-364 

Підручник впр. 362 

3 Англійська мова (2 група) Чим ти займався на вихідних? Вживати неправильні дієслова у Past Simple ст.101-102, в. 
1,1,3 

Розповідати про свій 
уікенд 

4 Літературне читання Кумедний випадок із 
рибальського життя 
Г.Тютюнник «Біла мара» 

Поділ тексту на логічні частини,складання 
плану 

Виразне читання, 
відповіді на 
запитання 

Читання в особах 

4 Математика Письмове множення багато 
цифрових чисел на розрядні 
числа 

Множення на круглі числа Тренувальні впр. 
825, 826 

Повторити табл. 
множення 

4 Українська мова Дієслова-синоніми, дієслова -
Антоніни,багатозначні 
дієслова 

Синоніми, Антоніни, Багатозначність Синоніми-це 
слова близькі за 
значенням, 
Антоніми-це 
слова протилежні 
за значенням 

Повторити правила 

4 Природознавство Озера і болота. Охорона 
водойм. 

Ознайомитися з поняттям штучні та 
природні водні об'єкти: озера і болота. 
Працювати з фізичною та контурною картою. 

Підручник ст. 116-
119, практичний 
зошит за темою. 

- 

4 Основи здоров‘я Дорожні знаки.Групи дорожніх 
знаків 

Групи дорожніх знаків: 
попереджувальні,забороняюся,інформаційні. 

Ст.129-
134,розглянути та 
розв‘язати 
ситуації на с.133. 

Заповнити ст.у зошиті 

 


