
Клас Предмет Тема уроку Опорні знання 
Теоретичний 

матеріал 

Домашнє 

завдання 

1 а 

Навчання грамоти Утворення нових 

слів шляхом зміни 
чи додавання букв. 

Удосконалення і 

записування тексту 
 

Вчитися утворювати 

слова шляхом 
додавання чи зміни 

букви. Редагувати і 

записувати речення 

Виконати вправи. 

Списати 
деформовані 

речення. 

- 

1 а 

Математика Порівнюємо числа в 

межах 100.  
Порівняння чисел за 

числовим 

променем. 
 

Вчитися порівнювати 

числа в межах 100, 
порівнювати за 

числовим променем. 

Виконати завдання 

у підручнику 
с.118. Письмово 

завдання 2-4 у 

зошиті на с.48 

- 

1 а 

Я досліджую світ Міні-проект. 

Створення з 
малюнків "Червоної 

книги рідного 

краю" 

Ознайомитися з 

матеріалом, який 
повідомляє про 

зникаючі види тварин 

і рослин. 

Створити міні-

проект з малюнків 

- 

1а 

Фізична культура Легка атлетика Вправи для розминки: 

різновиди ходьби,біг 

із зміною 
напрямку,вправи які 

виконують перед 

бігом та 
ходьбою,перемінний 

біг до 4 хв.(біг при 

потребі чергується з 

Як правильно 

тримати спину і 

руки під час 
читання? 

- 



ходьбою) вправи на 

заспокоєння 
дихання,метання в 

ціль дрібних 

предметів в положенні 
сидячи( прямі ноги 

вперед розведені 

нарізно) 2 -по 10 
кожною рукою\ 

1 Б 

Навчання грамоти Читаю і розповідаю. 

Вправи для 
розвитку навички 

читання."Хто 

жартує?" "Мурчик і 
Жмурчик" 

Навчитись виразно 

читати і розповідати 

Рекомендовано 

прочитати с. 92-93 

- 

1 Б 

Математика Додаємо і 

віднімаємо на 
основі складу чисел 

другого десятка 

 

Навчитись додавати і 

віднімати числа 
другого десятка 

Рекомендовано 

виконати завдання 
у зошиті с 48 

- 

1 Б 

Фізична культура Різновиди 
човникового бігу 

4×9 м. Метання 

малого м'яча у щит. 
Рухливі ігри 

 

Навчитись виконувати 
вправу човниковий біг 

4×9 

Рекомендовано 
виконати фізичні 

вправи 

- 

1Б 
Образотворче 
мистецтво 

Казка. Ілюстрації до 
казки 

Зображення 
ілюстрації до казки " 

Підручник с.90 - 



Колобок " за зразком 

(фломастери або 
кольорові олівці)  

1Б 

Англійська мова Їжа. Smart World. 

Smart Time 7. 

Закріплення вивчених 

структур, лексики, 
називати джерела 

походження продуктів 

харчування 

с.98-99 - 

 
 

 

 

2 
Англійська мова 
(І група) 

Харчування. 
Повторення 

 

Повторення вивчених 
конструкцій, лексики 

с.86-87 - 

2 
Англійська 
мава(ІI група) 

Харчування. 
Повторення 

 

Повторення вивчених 
конструкцій, лексики 

с.86-87 - 

2 

Українська мова 
 (І підгрупа) 

Розрізняю окличні 
та неокличні 

речення. Складання 

речень за 
малюнками. 

Навчитися розрізняти 
окличні та неокличні 

речення.Виконувати 

практичні вправи. 

Підручник ст.118-
119,впр.2,3,5,7. 

- 

2 

Українська мова 

 ( ІІ підгрупа) 

Розрізняю окличні 

та неокличні 
речення. Складання 

речень за 

малюнками. 
 

Навчитися розрізняти 

окличні та неокличні 
речення.Виконувати 

практичні вправи. 

Підручник ст.118-

119,впр.2,3,5,7 

- 

2 

Математика Знайомимось із 

арифметичною дією 

Познайомитися з дією 

множення та 

Підручник ст.107-

108, робочий 
зошит ст.31-32 

- 



множення та 

ділення. 
 

ділення.Практиче 

застосування. 

2 

Читання Погортаємо 

сторінки 
журналу"Барвінок".

"Читання- класні 

ліки." 

Познайомитися з 

дитячим 
журналом"Барвінок" 

Підручник ст.123 - 

2 

ЯДС Хто потребує 
особистого 

простору. 

 

Особистий 
простір.Кола 

спілкування. 

Підручник ст.84-
85, робочий зошит 

ст.47-48 

- 

3 

Англійська мова 

(І група) 

У нас незабаром 

свято! 

Утворення та 

вживання Future 

Simple 

с.114-115 Виконати 

вправи в 

зошиті 
(відповідно до 

уроку) 

3 

Англійська 
мова(ІI група) 

 

У нас незабаром 
свято! 

 

 

Утворення та 
вживання Future 

Simple 

c.114-115 Виконати 
вправи(відпові

дно до уроку) 

3 

Літературне 

читання 

Прокинулись 

луки,ліси і поля. 

Валентина 
Ткаченко "Квітень" 

Вдосконалювати 

навички свідомого 

виразного читання 
поетичних 

творів,поглиблювати 

знання про другий 

Вірш 

"Квітень"с.165,цік

аві відомості про 
квітень, завдання 

для ігор  

Читати вірш, 

намалювати 

ілюстрацію 



місяць весни, 

порівнювати, 
знаходити спільне, 

відмінне 

3 

Математика 
 

Усне додавання і 
віднімання 

трицифрових чисел. 

Задачі на 
знаходження суми 

трьох доданків 

Удосконалювати 
навички усних 

обчислень, уміння 

розв 'язувати задачі на 
знаходження суми 

трьох доданків 

Вправи 
підручника 21-30, 

додаткові завдання  

Вправа29,30 

3 

Українська мова 

(|| група) 

Спостереження за 

вживанням дієслів у 
мовленні 

Вдосконалювати 

уміння знаходити в 
текстах дієслова, 

доречно       їх 
використовувати, 

збагачувати активний 

словниковий запас 

Вправи 

підручника 413-
417, творчі 

завдання 

Вправа 417 

3 

Українська мова  
(| група) 

Спостереження за 
вживанням дієслів у 

мовленні 

Вдосконалювати 
уміння знаходити в 

текстах дієслова і 

доречно їх вживати, 
збагачувати активний 

словниковий запас 

Вправи 
підручника 413-

417, творчі 

завдання 

Вправа 417 

4 

Українська мова 
(1 підгрупа) 

Визначення часу й 
числа 

дієслів.Редагування 

тексту. 

Час і число 
дієслів.Розвиток 

мовлення. 

Підручник ст158-
159 

впр.362(усно);впр

363,364 

Впр365. 



4 

Українська 

мова(2підгрупа) 

Визначення часу й 

числа 
дієслів.Редагування 

тексту. 

 

Час і число 

дієслів.Розвиток 
мовлення. 

Підручник ст158-

159 
впр.362(усно);впр

363,364 

Впр365. 

4 

Математика Знаходження 

значень виразів на 

сумісні дії різного 
ступеня. Задачі на 

знаходження числа 

за двома різницями 

Розв'язування 

прикладів на кілька 

дій 

Підручник 950-958 957,958 

4 

Літературне 
читання 

В Близнець "Земля 
світлячків" 

(продовження) 

Робота з текстом Підручник с. 148-
150 

Виконати 
завдання після 

тексту 
оповідання 

4 

Природознавство Контрольна робота Природа України 

 

 
 

Матеріал розділу 

"Природа 

України" 

- 

4 

Основи здоров'я Як досягти мети Робота над проектом 

 
 

Підручник с. 145-

147 

Виконати 

проект с.147 

 


