
Клас Предмет Тема уроку Опорні знання 
Теоретичний 

матеріал 

Домашнє 

завдання 

1 а 

Навчання 

грамоти  

(письмо) 

Поділ слів на 

склади. Виконання 

мовних вправ.  
 

Пригадати поділ слів 

на склади.  

Виконувати мовні 

вправи. 

- 

1 а 

Навчання 

грамоти 

(читання) 

Читаю і 

розповідаю. 

М.Бабенко 
"Найкращий лень" 

 

Виразно читати текст. 

Виконувати вправи для 

розвитку навичок 
читання. 

Прочитати текст на 

с.90-91 

- 

1 а 

Математика Записуємо числа 
першої сотні. 

Обчислення 

ланцюжка дій. 
Читання і 

записування чисел 

у таблицю розрядів 

Навчитися записувати 
числа першої сотні та 

записувати їх у 

таблицю розрядів 

Виконати завдання у 
підручнику с.117, у 

зошиті с.47, завд.2, 4 

- 

1 а 

Я досліджую 

світ 

Чому потрібно 

охороняти рослини 

і тварини 
 

Вчитися охороняти 

рослини і тварини 

Опрацювати у 

підручнику ,С.89-92 

- 

1а 

Англійська 

мова 

Повторення Повторення структур, 

лексики 
 

с.100 - 

1 Б 

Навчання 

грамоти 

Читаю і 

розповідаю. 
Вправи для 

Навчитись виразно 

читати і розповідати 

Рекомендовано 

прочитати і 
розповісти с 90-91 

- 



розвитку навички 

читання. 

1 Б 

Навчання 

грамоти 

Утворення нових 

слів шляхом зміни 

чи додавання букв. 
Удосконалення і 

записування тексту 

Навчитись утворювати 

слова шляхом зміни 

або додавання 

Рекомендовано 

записати утворені 

речення 

- 

1 Б 

Математика Порівнюємо числа 

в межах 100. 
Порівняння чисел 

за числовим 

променем 

Навчитись порівнювати 

числа в межах 100 

Рекомендовано 

виконати завдання у 
зошиті с 47 

- 

1 Б 

Я досліджую 

світ 

Яких свійських 

тварин вирощують 

у рідному краї 

Дізнатись про 

свійських тварин у 

рідному краї 

Рекомендовано 

виконати завдання у 

зошиті с 27-28 

- 

2 - 

інклюзія 

Сухацьк
ий 

Павло 

Українська 

мова 

Робота з дитячою 

книжкою. Леся 

Воронина "Слон 
Гудзик і вогняна 

квітка" 

Розвивати вміння 

читати, аналізувати 

пррчитане. 

Хрестоматія ст. 137-

143 

- 

2 - 
інклюзія 

Сухацьк

ий 
Павло 

Математика Розв'язуємо задачі Розв'язувати задачі та 
складати обернені. 

Добирати задачі до 

виразів. 
 

Підручник ст.106, 
робочий зошит ст. 30 

- 

3 - 

інклюзія 
Грицак 

Математика Аналіз контрольної 

роботи, 
повторення 

Повторити нумерацію 

трицифрових чисел, 
розв'язувати задачі на 

Підручник ст. 159-

160 

Підручник 

впр. 5, 6, 10 
ст. 159 



Єлизаве

та 

нумерації 

трицифрових 
чисел. 

збільшення та 

зменшення чисел. 

3 - 

інклюзія 

Грицак 
Єлизаве

та 

Читання Казка живої 

природи. Тамара 
Коломієць 

"Березень" 

Поглибити знання про 

весняні явище природи, 
розвинути навички 

виразного читання, 

виховати інтерес до 
художніх творів.  

Підручник ст. 162 Підручник 

ст. 162 
читати  

2 

ЯДС Користь птахів у 

природі. 

Дізнатися чим корисні 

птахи у 

природі.Охорона 
птахів. 

Підручник ст.82-83 - 

2 

Читання Робота з дитячою 

книгою.Леся 
Воронина"Слон 

Ґудзик і вогняна 

квітка" 

Розвивати вміння 

читати.Аналізувати 
прочитане. 

Хрестоматія ст.137-

143 

- 

2 

Фізкультура Організовуючі 

вправи.Загальнороз

вивальні 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 

Математика Розв'язуємо задачі. Розв'язувати задачі та 

складати 
обернені.Добирати 

задачі до виразів. 

Підручник ст.106, 

робочий зошит ст.30 

- 

2 
Образотворче 
мистецтво 

Мандрівка рідним 
краєм 

Малюнок "На 
карпатських 

полонинах" 

Планова побудована 
пейзажа 

_ 

3 

Літературне 

читання 

Рідний край-

земний рай. 
Михайло 

Стельмах"Гуси-

лебеді летять" 

Вдосконалювати 

навички свідомого 
виразного читання 

прозових творів, 

аналізувати,узагальнюв
ати прочитане 

Уривок із 

повісті"Гуси-лебеді 
летять" с.163-164 

(підручник),біографі

чна довідка 

Читати 

оповідання 
в особах 

3 

Основи здоров'я Поведінка дитини 

в автономній 
ситуації на природі 

(якщо загубився, 

заблуаав у лісі, 
горах) 

Ознайомити з 

правилами поведінки 
під час грози у 

лісі,навчати уникати 

зустрічі з дикими 
тваринами,скласти 

пам'ятку на випадок, 

якщо заблукав чи 
загубився 

Стаття підручника 

с.115-120,робочий 
зошит,загадки,пам'ят

ки 

- 

3 

Природознавсто Організм людини. 

Опорно-рухова 
система 

Розширити уявлення 

про опорно-рухову 
систему та її функції, 

формувати потребу в 

здоровому способові 
життя 

Матеріал підручника 

с.147-148, робочий 
зошит, 

таблиці,практичні 

завдання 

Опрацювати 

статтю 
підручника 

с.147-148 



3 

Математика Читання і запис 

чисел у 
нумераційній 

таблиці. Розрядний 

склад числа. Задачі 
на 2-3 дії, які 

містять збільшення 

( зменшення) числа 
на кілька одиниць 

Првторити запис числа 

у вигляді суми 
розрядних доданків, 

удосконалювати 

навички читати і 
записувати числа у 

нумераційній таблиці, 

визначати розрядний 
склад числа 

Вправи підручника 

11-20, додаткові 
завдання 

Впр.19,20 

3 

Фізична 

культура 

Організаційні 

вправи. Різновиди 
ходьби та бігу. 

Вправи з малим 

м'ячем 

Комплекс вправ для 

профілактики 
плоскостопості, 

вчитися метати малий 

м'яч у вертикальну ціль 
та на дальність 

Спортивний інвентар - 

4 

Англійська 

мова(І група) 

Міські види 

транспорту 

Опрацювати нові 

конструкції, лексику 
 

с.169-170 Вивчити 

слова 

4 

Англійська 

мова(ІI група) 

Міські види 

транспорту 

 

Опрацювати нові 

конструкції, повторити 

лексику 
 

с.169-170 Вивчити 

слова 

4 

Математика Множення 

складених  
іменованих чисел 

на двоцифрові.. 

Розв'язування і 
порівняння задач 

Множення іменованих 

чисел 

Підручник с.150 949, 946 



4 

Літературне 

читання 

А.Лотоцький 

"Ольга 
Перевізниківна"По

діл тексту на 

частини 

Поділ тексту на 

частини. Складання 
плану 

Підручник с. 141-144 Скласти 

план 
оповідання 

4 

Фізкультура Загальнорозвиваль

ні вправи. 

Елементи 
гандболу. Ловіння 

м'яча двома 

руками, передача 
м'яча однією 

рукою на місці. 

Безпека 

життєдіяльності під час 

виконання вправ 

Гандбол, техніка 

ловіння і передачі 

м'яча 

Відпрацюва

ти техніку 

ловіння і 
передачі 

м'яча 

4 

Інформатика ІІ 
підгрупа 

Проект " 
Екологічні засоби 

особистої гігієни" 

 
 

Програма Microsoft 
PowerPoint 

https://ppt-
online.org/199143 

Скласти 
презентацію

-проект на 
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