
Клас Предмет Тема уроку Опорні знання 
Теоретичний 

матеріал 

Домашнє 

завдання 

1 а 

Трудове 

навчання 

Великодні 

писанки 

Робота з папером Виготовлення 

великодньої аплікації 

 

- 

1 а 

Образотворче 
мистецтво 

Великодні 
писанки 

Зображення на 
писанках 

Малювання писанки 
із прадавнім 

візерунком 

 

- 

1 а 

Музичне 

мистецтво 

Великодні 

писанки 

Великодні пісні. 

Ритмічні вправи 

Музична мова: 

мелодія, динаміка, 

темп, ритм. 
Слухання: 

М.Бурмака, 

К.Перелісна 
"Писанка", 

Виконання: В.Качан 

,О.Качан " Веселкові 
писанки" - 

1а 

Фізична 

культура 

Навички 

пересувань та 
вправи з м'ячем. 

ВПРАВИ:ранкової 

гімнастики,біг на 
місці з високим 

підніманням 

стегна,біг у 
чергуванні з 

ходьбою до 5 хв. 

вправи на 
заспокоєння 

Як правильно 

тримати спину при 
сидінні, ходьбі ? 

Рекомендую:викон

увати вправи для 
постави -6-8 вправ 

по 10 разів 

кожну,вчимося 
стрибати через 

скакалку,виконуєм

о перекати на 
спині 4-6 



дихання, махи 

ногами з 
максимальною 

амплітудою. 

разів,нахили 

вперед 
зположення 

сидячи. 

1 Б 

Я досліджую 
світ 

Чому потрібно 
охороняти рослин 

і тварин 

Дізнатися які 
рослини і тварини 

мешкають у 

рідному краї. Чому 
їх повинні 

охороняти 

Рекомендовано 
виконати завдання у 

зошиті с 27-29 

- 

1 Б 

Трудове 

навчання 

З днем 

народження 
динозаврику. 

Робота з папером. 

Виготовити 

листівку до дня 
народження 

динозаврика 

- 

- 

1 Б 

Фізична 
культура 

Загартування як 
засіб зміцнення 

здоров'я та 

покращення 
фізичного 

розвитку 

Дізнатися як 
правильно 

загартовуватись 

Рекомендовано 
виконати фізичні 

вправи 

- 

1б 

Музичне 
мистецтво 

Театральна 
подорож.Опера.Б

алет. 

Підручник 
ст.91,92.Ритмічні 

вправи,поринути в 

чарівні звуки опери 
та оперети. 

П.Чайковський 
"Танець Феї Драже" з 

балету"Лускунчик",Н

.Май"Пісня 
першокласника".(http

s://m.youtube.com/wat

ch?v=h0s_tLZ3DMk),(
https://m.youtube.com/

Слухати 

музику,співати 
пісню. 

https://m.youtube.com/watch?v=h0s_tLZ3DMk),(https://m.youtube.com/watch?v=qwSUCP-AvK8)
https://m.youtube.com/watch?v=h0s_tLZ3DMk),(https://m.youtube.com/watch?v=qwSUCP-AvK8)
https://m.youtube.com/watch?v=h0s_tLZ3DMk),(https://m.youtube.com/watch?v=qwSUCP-AvK8)
https://m.youtube.com/watch?v=h0s_tLZ3DMk),(https://m.youtube.com/watch?v=qwSUCP-AvK8)


watch?v=qwSUCP-

AvK8). 
 

2 

ЯДС 

(трудове) 

Виготовлення 

ластівки за 
зразком. 

Користуючись 

технікою оригамі 
виготовити 

ластівку 

Робочий зошит 

- 

2 

Фізкультура Організовуючі 

вправи. 
Загальнорозвивал

ьні 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 Вступ до 

теми.Що? Де? 

Чому? Навіщо? 
О.Дерманський 

"Чудо із чудес" 

Читання виразно 

вірша.Відповідати 

на запитання. 

Підручник ст.122-123 

- 

2 

Музичне 
мистецтво 

Рекламуємо 
красиве і 

корисне. 

Підручник 
ст.94,95.Відтворенн

я оплесками ритм 

твору під час 

Н.Май"Веселка",З.Кр
асуляк"Райдуга" 

руханка.(https://m.you

tube.com/watch?v=oK
DPCbvfB18),(https://m

Завдання 

ст.95,співати 

пісню,танцювати 
руханку. 

https://m.youtube.com/watch?v=h0s_tLZ3DMk),(https://m.youtube.com/watch?v=qwSUCP-AvK8)
https://m.youtube.com/watch?v=h0s_tLZ3DMk),(https://m.youtube.com/watch?v=qwSUCP-AvK8)
https://m.youtube.com/watch?v=oKDPCbvfB18),(https://m.youtube.com/watch?v=t7FLa2FF2AI)
https://m.youtube.com/watch?v=oKDPCbvfB18),(https://m.youtube.com/watch?v=t7FLa2FF2AI)
https://m.youtube.com/watch?v=oKDPCbvfB18),(https://m.youtube.com/watch?v=t7FLa2FF2AI)


зарядки.Тембри 

інструментів. 

.youtube.com/watch?v

=t7FLa2FF2AI). 
 

2 

Інформатика Ігрові вправи з 

надання команд 
виконавцям 

Команда, 

виконавець, 
алгоритм дій, 

результат 

Рекомендовано 

встановити на 
комп'ютері програму 

"Сходинки до 

інформатики" 
Посилання на 

скачування ось 

http://dvsvit.com.ua/cx
odunku/?page=pz.html 

 . 

2 - 
інклюзі

я 

Сухаць
кий 

Павло 

Читання Вступ до теми 
Що? Де? Чому? 

Навіщо? О. 

Дерманський 
"Чудо із чудес" 

Читати виразно 
вірш, відповідати 

на запитання. 

Підручник ст.122-123 

- 

3 - 

інклюзі
я 

Грицак 

Єлизав
ета 

Читання Рідний край - 

земний край. 
Михайло 

Стельмах "Гуси-

лебеді летять 

Вдосконалювати 

навички виразного 
читання, вміти 

переказувати текст, 

відповідати на 
запитання. 

Підручник ст.142-143 

- 

3 

Музичне 

мистецтво 

Форма рондо в 

музиці. 

Підручник ст.98-

101.Характеристика 
форми рондо. 

В.А.Моцарт-

творчість,"Турецьке 
рондо" ,"Їхав козак за 

Слухати"Турецьке 

рондо",співати 
пісню. 

https://m.youtube.com/watch?v=oKDPCbvfB18),(https://m.youtube.com/watch?v=t7FLa2FF2AI)
https://m.youtube.com/watch?v=oKDPCbvfB18),(https://m.youtube.com/watch?v=t7FLa2FF2AI)
http://dvsvit.com.ua/cxodunku/?page=pz.html
http://dvsvit.com.ua/cxodunku/?page=pz.html


Дунай".(https://m.yout

ube.com/watch?v=M_2
naJAAPb4),(https://m.

youtube.com/watch?v=

A7SCWZluAOg). 
 

3 

Інформатика  Доповнення 

текстів 
зображеннями 

Контекстне меню, 

графічні 
зображення, 

фігури,картинки, 

зображення з 
Інтернету 

Презентація для 

перегляду 
https://naurok.com.ua/p

rezentaciya-do-uroku-

informatiki-dlya-3-
klasu-16-urok-

dopovnennya-tekstiv-

zobrazhennyami-
51433.html 

 . 

3 

Образотворче 
мистецтво 

Значення кольору 
,форми, декору у 

створенні 

виразних 
театральних 

масок 

Створити 
театральну маску 

(кольоровий 

папір,картон) 

Значення кольору у 
створенні 

театрального образу 

- 

3 

Українська 

мова (| група) 

Уживання дієслів 

у переносному 
значенні 

Поглибити і 

розширити знання 
про дієслова, вжиті 

в прямому і 
переносному 

значеннях, 

Вправи в підручнику 

408-412, деформовані 
речення 

Вправа 410 

https://m.youtube.com/watch?v=M_2naJAAPb4),(https://m.youtube.com/watch?v=A7SCWZluAOg)
https://m.youtube.com/watch?v=M_2naJAAPb4),(https://m.youtube.com/watch?v=A7SCWZluAOg)
https://m.youtube.com/watch?v=M_2naJAAPb4),(https://m.youtube.com/watch?v=A7SCWZluAOg)
https://m.youtube.com/watch?v=M_2naJAAPb4),(https://m.youtube.com/watch?v=A7SCWZluAOg)
https://m.youtube.com/watch?v=M_2naJAAPb4),(https://m.youtube.com/watch?v=A7SCWZluAOg)
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-informatiki-dlya-3-klasu-16-urok-dopovnennya-tekstiv-zobrazhennyami-51433.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-informatiki-dlya-3-klasu-16-urok-dopovnennya-tekstiv-zobrazhennyami-51433.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-informatiki-dlya-3-klasu-16-urok-dopovnennya-tekstiv-zobrazhennyami-51433.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-informatiki-dlya-3-klasu-16-urok-dopovnennya-tekstiv-zobrazhennyami-51433.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-informatiki-dlya-3-klasu-16-urok-dopovnennya-tekstiv-zobrazhennyami-51433.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-informatiki-dlya-3-klasu-16-urok-dopovnennya-tekstiv-zobrazhennyami-51433.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-informatiki-dlya-3-klasu-16-urok-dopovnennya-tekstiv-zobrazhennyami-51433.html


збагачувати 

активний 
словниковий запас 

3 

Українська 

мова (|| 
група) 

Уживання дієслів 

у переносному 
значенні 

Поглибити і 

розширити знання 
про дієслово, 

розрізняти 

дієслова,вжиті в 
прямому і 

переносному 

значеннях, 
збагачувати 

активний 

словниковий запас 

Впоави у підручнику 

408-412, деформовані 
речення 

Вправа 410 

3 

Трудове 

навчання 

Декорування 

виробів. Види 

декорування 
пасхальних яєць 

Ознайомити з 

різновидами 

прикоашання 
пасхальних яєць, 

вдосконалювати 

навички роботи в 
техніці аплікації 

Підручник с.96, 

зразки виробів, 

посібник.із трудового 
навчання 

- 

4 

Українська 

мова 

(2 підгрупа) 

Урок розвитку 

зв‘язного 

мовлення.Склада
ння тексту-опису 

з опорою на 
допоміжні 

матеріали. 

Будова тексту-

опису.Розвиток 

зв‘язного мовлення. 

Підручник ст.158 Скласти текст-

опис за картиною 

І.Гончара «У 
полі». 



4 

Українська 

мова 
(1підгрупа) 

Урок розвитку 

зв‘язного 
мовлення.Склада

ння тексту-опису 

з опорою на 
допоміжні 

матеріали. 

Структура тексту-

опису.Розвиток 
зв‘язного мовлення. 

Підручник ст157-158 

Впр.361 

Скласти текст-

опис за картиною 
І.Гончара «У полі» 

4 

Літературне 
читання 

В .Близнець 
"Земля 

світлячків" 

Робота з текстом. Підручник с. 145-148 Прочитати 
оповідання, дати 

відповіді на 

запитання 

4 

Трудове 
навчання 

Оформлення та 
оздоблення 

виробів 
великодньої 

тематики 

Оформлення та 
оздоблення виробів 

раніше засвоєними 
техніками 

Техніка оформлення 
виробів 

Виконати творчу 
роботу 

"Пасхальний 
кошик" 

4 

Я у світі Ти і світ людей. 

Практична 
робота: 

складання листа 

до ровесника-
іноземця про 

свою країну 

Правила написання 

листа 

Підручник с. 139-145 Написати лист 

ровеснику-
іноземцю про 

традиції своєї 

родини 

4 

Музичне 
мистецтво 

Мелодії 
загадкового 

сходу. 

Підручник 
ст.114,115.Ознайом

лення з колоритом 

мелодій сходу. 

Японська народна 
пісня 

"Вишня".Індонезійськ

а народна 
музика.(https://m.yout

Повторити пісні 
про 4 клас,слухати 

музику сходу. 

https://m.youtube.com/watch?v=sCmog7BUzNE),(https://m.youtube.com/watch?v=n0EH4EKgbxE)


ube.com/watch?v=sCm

og7BUzNE),(https://m.
youtube.com/watch?v=

n0EH4EKgbxE) 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=sCmog7BUzNE),(https://m.youtube.com/watch?v=n0EH4EKgbxE)
https://m.youtube.com/watch?v=sCmog7BUzNE),(https://m.youtube.com/watch?v=n0EH4EKgbxE)
https://m.youtube.com/watch?v=sCmog7BUzNE),(https://m.youtube.com/watch?v=n0EH4EKgbxE)
https://m.youtube.com/watch?v=sCmog7BUzNE),(https://m.youtube.com/watch?v=n0EH4EKgbxE)

