
 

Клас Предмет Тема уроку Опорні знання Теоретичний матеріал Домашнє 
завдання 

1 а ЯДС Винаходи людства Словничок 
Винахід, винахідник 
Для чого людина використовує 
різну техніку. 

Пропоную опрацювати завдання у зошиті на с.15-
18 

- 

1 а ЯДС Винаходи людства Словничок 
Винахід, винахідник 
Для чого людина використовує 
різну техніку. 

Пропоную опрацювати завдання у зошиті на с.15-
18 

-- 

1 а Математика Порівнюємо число і 
математичний вираз. 
Складання і 
розв'язування задач за 
коротким записом 

Навчитися порівнювати число і 
математичний вираз 

Рекомендую опрацювати у підручнику с. 103.  
Виконати завдання у зошиті на с.34. 

- 

1 а Навчання 
грамоти 

Письмо 
буквосполучень дз, 
ДЗ, слів з ними. 
Безвідривне 
поєднання букв. 
Побудова і 
записування речень. 

Навчитися писати 
буквосполучення зд, ДЗ. За 
зразком написати слова та 
речення . 

Рекомендую виконати завдання у зошиті на с. 57-
58 

- 

1 б Навчання 
грамоти 

Письмо 
буквосполучень дз, Дз, 
слів із ними. 
Безвідривне 
поєднання букв 

Вміти писати буквосполучення дз, 
Дз. 

Рекомендовано написати у зошиті с.57-58 - 

1 б Фізична культура Вправи з великим 
м'ячем ведення м'яча 
ногою у кроці; зупинка 
м'яча, що котиться; 
ведення м'яча 
передньою частиною 
ступні 

Вміти вести м'яч ногою у кроці Рекомендовано виконати вправи з м'ячем - 

1 б Навчання 
грамоти 

Апостроф. Роль 
апострофа в 
українській мові. 
Опрацювання вірша, 
тексту. 

Навчитись читати слова з 
апострофом 

Рекомендовано прочитати с.68-69 - 



1 б Математика Порівнюємо 
математичні вирази. 
Творча робота над 
задачею 

Навчитись порівнювати вирази Рекомендовано виконати завдання у зошиті на 
с.35 

- 

1 б Англійська мова Моє тіло Повторення структур 
представлених у розділі 

Підручник с. 86-87, впр.1-3 
Зошит с.67 

- 

2 - інклюзія 
Сухацький 
Павло 

Українська мова Розпізнаємо службові 
слова у реченні. 
Складання і 
розписування речень 
за малюнками. 

Вчимося визначати службові 
слова у реченні. 

Підручник ст. 105, 106 впр. 3,5,8 - 

2 - інклюзія 
Сухацький 
Павло 

Математика Досліджуємо задачі. Закріпити вміння розв'язувати 
задачі, додавання і віднімання з 
переходом через десяток. 

Підручник ст. 92, робочий зошит ст. 19 - 

3 - інклюзія 
Грицак 
Єлизавета 

Читання Пейзажна лірика. 
Тарас Шевченко "Тече 
вода із-за гаю". 

Ознайомитися із рисами 
пейзажної лірики, читати виразно 
вірш Т. Шевченка "Тече вода із-за 
гаю". 

Підручник ст. 136-138 Підручник 
ст. 136-138 
опрацювати 

3 - інклюзія 
Грицак 
Єлизавета 

Математика Знаходження значення 
виразів, що містять 
кілька арифметичних 
дій одного чи різних 
ступенів без дужок і з 
дужками. 

Розвинути вміння знаходити 
значення виразів з кількома 
арифметичними діями без дужок і 
з дужками. 

Підручник ст. 139-140 Підручник 
впр. 937 

2 ЯДС Які комахи 
з'являються першими 
на весні. 

Ознайомлення з комахами, які 
з'являються першими на 
весні.Поява комах- весняне 
явище в живій природі. 

Підручник ст.59-61, робочий зошит за темою.  

2 Математика Досліджуємо задачі Закріплюємо вміння розв'язувати 
задачі, додавати та віднімати з 
переходом через десяток. 

Підручник ст.92, робочий зошит ст.19  

2 Українська мова ( 
1 підгрупа) 

Розпізнаємо службові 
слова.Складання і 
записування речень за 
малюнками. 

Познайомитися з поняттям 
службові слова.Вміти визначати іх 
у реченні. 

Підручник ст.105-106,впр.3,5,8.  

2 Українська мова 
(2 підгрупа) 

Розпізнаю службові 
слова.Складання і 
записування речень за 
малюнком. 

Ознайомлення з поняттям 
службові слова.Вміти виділяти 
службові слова у реченні. 

Підручник ст.105-106,впр.3,5,8.  

2 Українська мова 
(I підгрупа) 

Розпізнаємо службові 
слова. Складаємо і 

Знайомимось з службовими 
словами, вчимося визначати їх у 

Підручник ст. 105, 106, впр. 3,5,8  



розписуємо речення 
за малюнком. 

реченні. 

2 Українська мова 
(II підгрупа) 

Розпізнаємо службові 
слова у реченні. 
Складання і 
розписування речень 
за малюнками. 

Знайомимось зі службовими 
словами, вчимося визначати їх у 
реченні. 

Підручник ст. 105, 106, впр. 3, 5, 8  

2 Англійська мова 
(І група) 

Улюблені герої Вимова і читання слів, які 
починаються на звук /ш/,/ч/. 

Підручник с.105, впр.1,2  

2 Англійська мова ( 
II група) 

Улюблені герої Вимова і читання слів, які 
починаються на звук /ш/,/ч/. 

Підручник с.105, впр.1,2  

2 Інформатика І 
підгрупа 

Пошук зображень в 
Інтернеті 

Емотикони, інформаційні знаки, 
дозволи на використання чужих 
зображень, ключові слова 

Емотикони  
http://bibliomirok.blogspot.com/2017/10/blog-
post.html 
Опрацювати презентацію 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-urok-18-na-
temu-poshuk-zobrazhen-v-interneti-2-klas-nush-
139499.html 

 

3 Природознавство Охорона рослинного і 
тваринного світу. 
Червона книга 
України. 

Ознайомити із заповідними 
об'єктами України,метою їх 
створення,із заходами щодо 
відтворення і збереження 
природи, Червоною книгою 
України. 

Матеріал підручника ,малюнки рослин із 
ботанічного саду, книга "Знай,люби,бережи", 
завдання у робочих зошитах. 

 

3 Я у світі Символи 
держави:Герб, 
прапор,Гімн, їх 
значення. Громадяни 
України. 

Значимість державної символіки, 
як поводитися в урочистих 
ситуаціях та у пам'ятних місцях. 

Матеріал підручника с 104-107,робочі зошити, 
таблиці з малюнками,додаткова інформація 
(вірші,розповіді про походження державних 
символів). 

 

3 Фізична культура Організаційні вправи. 
Різновиди ходьби та 
бігу. Комплекс ЗРВ. 
Вправи з великим 
м'ячем. Рухлива гра. 

Відпрацьовувати елементи 
баскетболу:ведення 
м'яча,передача м'яча двома 
руками від грудей на місці у ціль і 
ловіння його після відскоку від 
підлоги. 

Баскетбольні м'ячі,показ прийомів, які 
відпрацьовуються. 

 

3 Літературне 
читання 

Пейзажна лірика. 
Тарас Шевченко" Тече 
вода із-за гаю" 

Розширювати знання про 
творчість Т.Г. 
Шевченка,удосконалювати 
навички виразного читання, 
сприймання поетичних творів. 

Матеріал підручника,пам'ятка "щоб прочитати 
виразно". 

 

3 Математика Знаходження значень Працювати над умінням Матеріал підручника впр.933-942, робочі зошити.  



числових виразів, що 
містять кілька 
арифметичних дій 
одного чи різних 
ступенів без дужок і з 
дужками. Пропорційна 
залежність величин. 

обчислювати вирази ,що містять 
кілька арифметичних дій одного 
чи різних ступенів без дужок і з 
дужками, вдосконалювати уміння 
розв'язувати задачі на 
пропорційну залежність величин. 

4 Інформатика І 
підгрупа 

Комп'ютерна 
презентація 

Презентація,дизайн презентації, 
шаблони слайду, об'єкти 
презентації 

https://sites.google.com/site/lessonsnvk/komp-
uterna-prezentacia-ta-ieie-ob-ekti 

 

4 Англійська мова ( 
I група) 

У подорож із картою Повідомляти про смаки 
уподобання. Wh-questions. Let’s 
go to... 

Підручник с.149-152, впр.1-4  

4 Англійська мова 
(II група) 

У подорож із картою Повідомляти про смаки, 
уподобання. Wh-questions. Let’s 
go to... 

Підручник с.149-150, впр.1-4  

4 Математика Множення круглих 
багато цифрових 
чисел на розрядні. 

Тренувальні вправи. Підручник ст.136-137 номер 840,841,844  

4 Українська мова 
(l підгрупа) 

Спостереження за 
роллю дієслів у 
текстах. 

Текст-розповідь, текст-опис. Підручник впр.319,320  

4 Українська мова 
(ll підгрупа) 

Спостереження за 
роллю дієслів у 
текстах. 

Текст-розповідь, текст-опис. Підручник впр.319,320  

 

https://sites.google.com/site/lessonsnvk/komp-uterna-prezentacia-ta-ieie-ob-ekti
https://sites.google.com/site/lessonsnvk/komp-uterna-prezentacia-ta-ieie-ob-ekti

