
Клас Предмет Тема уроку Опорні знання Теоретичний 

матеріал 

Домашнє 

завдання 

1 а Навчання 

грамоти 

(письмо) 

Написання слів із 

буквосполученням ьо. 

Формування уміння 

користуватися 

довідкою. Розвиток 

мовлення. 

Пригадати написання 

буквосполучення ьо. 

Вчитися користуватися 

довідкою 

Написання речень з 

буквосполученням ьо. 

Складати речення за 

малюнками 

- 

1 а Навчання 

грамоти 

(читання) 

Читаю і розповідаю. 

Н.Поклад "Киця - 

друг...", М.Пригара 

"Сварка". Робота з 

дитячою книжкою . 

Навчитися виразно 

читати .    Давати 

відповіді на запитання. 

Працювати    з 

художньою 

літературою. 

Прочитати текст   на     

с. 88-89 

- 

1 а Математика Записуємо числа 

другого десятка. 

Читання і записування 

чисел у таблицю. Розв' 

язування задач. 

Навчитися записувати 

числа другого десятка. 

Читати та записувати їх 

у таблицю розрядів 

Опрацювати с.115 у 

підручнику. 

Зошит с.45, завд.3,5. 

С.46 , завд.2-4 

- 

1 а ЯДС Яких свійських тварин 

вирощують у рідному 

краї. 

Дізнатися про тварин, 

яких вирощують у 

місцевості де живеш 

Опрацювати с. 86-88 

Виконати завдання у 

зошиті 

- 

1 Б Навчання 

грамоти 

Читаю і розповідаю. 

Вправи для розвитку 

навички читання 

"Киця - друг..", " 

Сварка" 

Навчитися виразно 

читати і розповідати 

Рекомендовано 

прочитати с. 88-89 

- 

1 Б Навчання 

грамоти 

Поділ слів на склади. 

Виконання мовних 

вправ. Вибіркове 

списування 

Навчитись ділити слова 

на склади. 

Рекомендовано 

списати речення з с.88 

- 



1 Б Математика Записуємо числа 

першої сотні. 

Обчислення ланцюжка 

дій. Читання і 

записування чисел у 

таблицю розрядів. 

Навчитись записувати 

числа першої сотні. 

Вміти читати і 

записувати числа у 

таблицю розрядів 

Рекомендовано 

виконати завдання у 

зошиті с 48 

- 

1 Б Фізична 

культура 

Ознаки втоми під час 

виконання фізичних 

навантажень та засоби 

її уникнення. Метання 

м'яча у вертикальну 

ціль з відстані 8-10 м 

Дізнатися про ознаки 

втоми та засоби її 

уникнення 

Навчитись метати м'яч 

у вертикальну ціль 

Рекомендовано 

виконати фізичні 

вправи 

- 

1б Англійська мова Їжа. Story Time Повторення 

конструкцій, лексики 

 

с.96-97 - 

2 - 

інклюзія 

Сухацьк

ий 

Павло 

Українська мова Досліджуємо 

спонукальні речення. 

Розділові знаки в 

спонукальних речень. 

Складання тексту для 

реклами. 

Дізнатися які речення 

називаються 

спонукальними. 

Розділові знаки у таких 

реченнях. Навчитися 

вживати спонукальні 

речення. 

Підручник ст. 117-118, 

впр. 4, 5, 8 

- 

2-

інклюзія 

Сухацьк

ий 

Павло 

Математика Додаємо і віднімаємо 

однакові числа. 

Познайомитися з 

додаванням і 

відніманням однакових 

чисел. Тренувальні 

вправи. 

 

Підручник ст. 105, 

впр. 1-4 

- 

3 - 

інклюзія 

Грицак 

Читання Зустріч весни в 

Україні " Благослови, 

мати, весну 

зустрічати" 

Розвинути навички 

свідомого виразного 

читання, виявляти 

Підручник ст.160-161 Підручник ст. 160-

161 



Єлизаве

та 

ознаки приходу нової 

пори. 

3 - 

інклюзія 

Грицак 

Єлизаве

та 

Українська мова Дієслова-антоніми. 

Роль дієслів-антонімів 

у реченні. 

Узагальнити знання про 

дієслово, його 

синтаксичну роль, 

визначати роль дієслів-

антонімів у реченні, 

розвинути образне 

мислення. 

Підручник впр. 399-

405 

Підручник впр. 407 

2 

Англійська мова  

( ІI група) 

Харчування. Smart 

Time 7 

Описувати власне 

харчування 

 

с .85 - 

2 

Англійська мова  

( І група) 

Харчування. Smart 

Time 7 

Описувати власне 

харчування  

 с .85 - 

2 ЯДС Де птахи в'ють 

гнізда.Як птахи 

доглядають пташенят. 

Дізнатися де саме птахи 

в'ють 

гнізда.Рекордсмени по 

відкладанню яєць. 

Підручник ст.80-81, 

робочий зошит ст.45-

46 

- 

2 Математика Додаємо і віднімаємо 

однакові числа. 

Навчитися додавати та 

віднімати однакові 

числа. 

 

Підручник ст.'105, 

робочий зошит ст.29 

- 

2 Українська мова 

(І підгрупа) 

Досліджую 

спонукальні 

речення.Розділові 

знаки в кінці 

спонукальних речень. 

Складання тексту для 

реклами. 

Дізнатися які речення 

називаються 

спонукальними.Розділо

ві знаки наприкінці 

таких речень.Практичні 

вправи. 

Підручник ст.117-

118,впр.4,5,8 

- 

2 Українська мова 

(ІІ підгрупа) 

Досліджую 

спонукальні речення. 

Дізнатися що таке  Підручник ст.117-

118,впр.4,5,8. 

- 



Розділові знаки в кінці 

таких речень. 

Складання тексту для 

реклами. 

спонукальні речення. 

Розділові знаки в кінці 

таких речень. 

Практичні вправи. 

3 Математика Повторення нумерації 

трицифрових чисел. 

Задачі на збільшення 

(зменшення) числа на 

кілька одиниць. 

Порівняння 

іменованих чисел 

Повторити нумерацію 

трицифрових чисел 

(читати 

числа,запис,склад 

чисел) , 

удосконалювати вміння 

розв'язувати задачі на 

збільшення ( 

зменшення) числа на 

кілька одиниць, 

порівнювати іменовані 

числа 

Вправи підручника 

с.159-160 (впр.1-10) 

Вправи 9,10 с.160 

3 Літературне 

читання 

Казка живої природи. 

Тамара Коломієць 

"Березень" 

Поглиблювати знання 

про весняні явища в 

природі, їхні 

особливості та 

прикмети, 

вдосконалювати 

навички виразного 

читання поетичних 

творів 

Вірш "Березень" с.162, 

цікаве про весняні 

місяці, народні 

прикмети 

Вірш виразно 

читати с.162 

3 Фізична 

культура 

Організаційні вправи. 

Різновиди ходьби та 

бігу. Вправи з малим 

м'ячем. Рівномірний 

біг 

Комплекс вправ для 

профілактики 

плоскостопості, для 

розвитку еластичності 

м'язів; підкидання м'яча 

під час ходьби 

почергово лівою і 

Спортивний інвентар - 



правою рукою,кидки 

м'яча у стіну, метання 

молого м'яча на 

дальність 

3 Природознавств

о 

Організм людини. 

Нервова система 

Розширити знання про 

організм людини як 

єдине ціле, про мозок- 

"командний пункт" 

організму людини 

Матеріал підручника 

с.144-146, робочий 

зошит 

Читати с.144-146 

4 Українська 

мова(2 підгрупа) 

Перевірка написання 

букв е,є,и,Ї в особових 

закінченнях 

дієслів.Робота з 

прислів‘ями. 

Особові закінчення 

дієслів. 

Підручник ст.155; 

впр.353(розглянути 

таблиці); впр.354 

Вправа356 

4 Інформатика І 

підгрупа 

Проект " Екологічні 

засоби особистої 

гігієни" 

Програма Microsoft 

PowerPoint 

 

https://ppt-

online.org/199143 

Скласти 

презентацію-

проект на 

тему"Екологічні 

засоби особистої 

гігієни" 

4 Українська 

мова(1 підгрупа) 

Перевірка написання 

букв е,є,и,Ї в особових 

закінченнях 

дієслів.Робота з 

прислів‘ями. 

Особові закінчення 

дієслів. 

Підручник с 

155;впр.353(розглянут

и таблицю);впр.354 

Вправа356 

4 Англійська 

мова(І група) 

На вокзалі Повторення Past Simple, 

oпрацювання нової 

лексики 

 

с.166-168 Впр.4, с.168 

4 Англійська 

мова(ІI група) 

На вокзалі Повторення Past 

Simple,опрацювання 

лексики 

с.166-168 Впр.4,с.168 

https://ppt-online.org/199143
https://ppt-online.org/199143
https://ppt-online.org/199143


 

4 Математика 

 

 

 

Письмове множення 

багатоцифрових чисел 

на двоцифрові. Задачі 

на знаходження числа 

за двома різницями 

Письмове множення 

багатоцифрових чисел 

на двоцифрові. 

Підручник N935-941 940,941 

4 

Фізкультура 

Загальнорозвивальні 

вправи. Вправи для 

розвитку координації. 

Елементи гандболу. 

Безпека 

життєдіяльності під час 

виконання вправ. 

 

 

Гандбол. Техніка 

ловіння м'яча. 

Відпрацювати 

техніку ловіння 

м'яча у гандболі. 

 

 


