
Клас Предмет Тема уроку Опорні знання Теоретичний 
матеріал 

Домашнє 
завдання 

1а Фізична культура  

Навички пересування , 

навички володіння 
м'ячем. 

Розминка бігуна, біг в 
рівномірному темпі 4 -
5 хв. вправи на 
заспокоєння 
дихання.Метання 
малого м'яча в ціль на 
стіні з віддалі 6 кроків з 
подальшим ловінням 

після відскоку від 
землі. 

Як правильно 

виконувати метання 
м. м'яча з за голови? 

Вчимося 
стрибати 
через 
скакалку,викон
уємо вправи 
для постави і 
профілактики 

плоскостопості
.. 

1a Англійська мова 
Їжа. Smart World. Smart 
Time 

Повторювати фрази з 
вправ. 
Використовувати їх у 
мовленні їх у 
мовленні. Називати 
джерела походження 
продуктів. с.98-99 - 

1 а 

Навчання 
грамоти 
(читання) 

Читаю і розповідаю. 
А.Костецький " 

Кожному в пісочниці 
повозитись хочеться...", 
Л.Борщевська " Чужа 
іграшка" 

Вчитися виразно 
читати та 
переказувати. Давати 
відповіді на запитання Опрацювати с.86-87 - 

1 а 
Навчання 
грамоти ( письмо) 

Правопис слів із 
буквосполученням йо. 
Списування слів, 
поданих друкованим 
шрифтом. 

Пригадати правопис 
буквосполучення йо. 
Навчитися писати 
слова та речення з 
даним 
буквосполученням 

Списати декілька 
речень з 
буквосполученням 
йо - 



1 а Математика 

Утворюємо числа 
другого десятка. 
Одноцифрові і 
двоцифрові числа. 

Навчитися утворювати 
числа другого десятка. 

Опрацювати у 
підручнику на с. 114 
завдання 3-4. Зошит 
с. 44 - 

1 Б 
Навчання 
грамоти 

Правопис слів із 
буквосполученням йо. 
Списування слів, 
поданих друкованим 
шрифтом. Складання і 
записування речень 

Навчитись правильно 
писати слова з 
буквосполученням йо 

Рекомендовано 
скласти і записати 
речення з 
буквосполученням 
йо - 

1 Б 
Навчання 
грамоти 

Написання слів із 
буквосполученням ьо. 
Написання речень. 
Формування уміння 
користуватись 
довідкою. Розвиток 
зв'язного мовлення 

Навчитись правильно 
писати 
буквосполучення ьо. 

Рекомендовано 
написати речення з 
буквосполученням 
ьо - 

1 Б Математика 

Утворюємо числа 
другого десятка. 
Одноцифрові і 
двоцифрові числа 

Навчитись утворювати 
числа другого десятка 

Рекомендовано 
виконати завдання в 
зошиті с 44 - 

1 Б Я досліджую світ Тварини рідного краю 

Дізнатися більше про 
тварин , що мешкають 
у твоїй місцевості. 

Рекомендовано 
виконати завдання у 
зошиті 33-34 - 

2 - 
інклю
зія 
Суха
цький 
Павл
о Математика 

Досліджуємо різницю 
кількох однакових 
чисел. 

Знаходження різниці 
однакових чисел, 
тренувальні вправи. 

Підручник ст.104, 
робочий зошит ст 28 - 



2 - 
інклю
зія 
Суха
цький 
Павл
о Українська мова 

Досліджуємо питальні 
речення. Редагування 
тексту. Складання 
речень за малюнками. 

Дізнатися питальні 
речення. Розділові 
знаки в кінці речень. 

Підручник ст. 115-
116 - 

2 - 
інклю
зія 
Суха
цький 
Павл
о Читання 

Мир - це життя. Т. 
Майданович "Що таке 
мир" 

Читати виразно вірш. 
Познайомитися з 
поняттям мурал. 
Розглянути фото. Підручник ст. 120 - 

2 
Англійська мова(І 
група) Харчування 

Описувати власне 
харчування с.84 - 

2 
Англійська мова( 
ІI група) Харчування 

Описувати власне 
харчування с.84 - 

2 Фізкультура 

Організовуючі та 
загальнорозвивальні 
вправи. Стрибки зі 
скакалкою.Вправи для 
опанування навичками 
володіння малим 
м'ячем.Рухлива гра. 

Виконати фізичні 
вправи дотримуючись 
правил техніки 
безпеки. 

Спортивний інвентар 
та спортивна форма. - 

2 Читання 

Мир- це життя! 
Т.Майданович."Що таке 
мир". Мурал. 

Читання вірша 
виразно.Познайомитис
ь з поняттям 
мурал.Розглянути 
фото. Підручник ст.120 - 



2 Математика 

Досліджуємо різницю 
кількох однакових 
чисел. 

Знаходження різниці 
однакових 
чисел.Тренувальні 
вправи. 

Підручник ст.104, 
робочий зошит ст.28 
номер 101,102. - 

2 
Українська мова ( 
І підгрупа) 

Досліджую питальні 
речення.Редагування 
тексту. Складання 
речень за малюнками. 

Дізнатися що таке 
питальні 
речення.Розділові 
знаки в кінці таких 
речень.Практичні 
вправи. 

Підручник ст.115-116 
вправи 4,5,8 - 

2 
Українська мова 
(ІІ підгрупа) 

Досліджую питальні 
речення. Редагування 
тексту. Складання 
речень за малюнками. 

Дізнатися що таке 
питальні речення. 
Розділові знаки в кінці 
таких речень. 
Практичні вправи. 

Підручник ст.115-116 
вправи 4,5,8. - 

2 Математика 
Додаємо і віднімаємо 
однакові числа. 

Познайомитися з 
додаванням і 
відніманням однакових 
чисел.Тренувальні 
вправи. 

Підручник ст.105 
номер 1-4. - 

2 ЯДС 

Де птахи в'ють 
гнізда.Як птахи 
доглядають пташенят. 

Для чого птахи в'ють 
гнізда.Піклування про 
потомство. 

Підручник ст.78-81, 
робочий зошит ст.45-
46 - 

3 
Англійська мова 
(І група) Календар 

Запитувати і 
розповідати про 
улюблену пору року, 
Future Simple c. 114-115 

Вивчити 
слова, 
виконати 
вправи до 
уроку в зошиті 

3 
Англійська мова 
(ІI група) Календар 

Запитувати та 
відповідати про 
улюблену пору року, 
Future Simple c.112-113 

Вивчити 
слова, 
виконати 



вправи до 
уроку в зошиті 

3 
Українська мова 
(| група) Дієслова-антоніми 

Закріплювати вміння 
виділяти дієслова в 
усному і писемному 
мовленні, добирати до 
дієслів антоніми, 
збагачувати активний 
словниковий запас 

Вправи підручника 
404-407,мовний 
матеріал для 
систематизації і 
узагальнення 
матеріалу Вправа407 

3 
Українська мова 
(|| група) Дієслова-антоніми 

Закріпити вміння 
виділяти дієслова в 
усному і писемному 
мовленні, добирати до 
дієслів антоніми, 
збагачувати активний 
словниковий запас 

Вправи підручника 
404-407, мовний 
матеріал для 
узагальнення і 
систематизації 
вивченого Вправа 407 

3 
Літературне 
читання 

"Благослови,мати, 
весну зустрічати"( за 
Василем 
Скуратівським) 

Ознайомити з 
традиціями й 
обрядами українського 
народу,вдосконалюват
и навички виразного 
інтонаційного 
читання,збагачувати 
словниковий запас 

Текст Василя 
Скуратівського с.160-
161,біографічна 
довідка про автора 

Читати текст, 
вивчити 
веснянки 

3 Математика Контрольна робота 

Перевірити засвоєний 
матеріал із теми, 
вміння розв'язувати 
задачі вивчених видів 

Завдання для 
контрольної роботи - 

3 Фізична культура 

Організаційні вправи. 
Різновиди ходьби і бігу. 
Вправи з малим 
м'ячем. Рухлива гра 

Вчитися влучно кидати 
м'яч у стіну, метати 
малий м'яч із-за спини 
через плече на Спортивний інвентар - 



дальність. Комплекс 
вправ для розвитку 
еластичності м'язів 

4 Математика 

Письмове множення 
двоцифрових чисел на 
двоцифрові. Задачі на 
знаходження числа за 
двома різницями. 

Письмове множення 
на одноцифрове число Підручник с. 148-149 Впр.933,934 

4 
Літературне 
читання 

А Лотоцький "Ольга 
Перевізниківна" Історичні оповідання Підручник с. 142-144 

Переказувати 
уривок тексту 

4 Природознавство 
Грунти України, їх стан 
та охорона Грунт.Види грунтів. 

Підручник п.40 , 
відеоматеріал 

Опрацювати 
параграф 40 

4 Фізкультура 

Організовуючі вправи. 
Загальнорозвивальні 
вправи у русі 
Удари вивченими 
способами на точність. 

Безпека 
життєдіяльності під 
час виконання вправ з 
м'ячем 

Вивчені способи 
ударів по м'ячу 

Виконати 
комплекс 

вправ ранкової 
гімнастики. 
Повторити 
способи ударів 
на точність 

4 Образотворче 
мистецтво 

Чи потрібні нам дерева 
за вікном 

Створення композиції 
"Сади цвітуть" (гуаш, 
акварель) 

Плановість побудови 
пейзажа 

- 

 


