
Клас  Предмет Тема уроку Опорні знання Теоретичний матеріал Домашнє 
завдання 

1 а ЯДС Родинні традиції і свята Дізнатися, що таке традиції. 
Які є традиції у вашій родині. 

Виконати завдання у зошиті 
с.21-22 

- 

1 а Математика Вимірювання маси предметів. 
Кілограм. 

Вчитися визначати вагу 
предметів (важчий, легший). 
Ознайомитися з мірою маси 
кілограм. 

Опрацювати усно с.105 у 
підручнику. Виконати письмові 
завдання 2, 4 у зошиті. С.36 

- 

1 а Навчання 
грамоти 

Закріплення звукових значень 
вивчених букв. Алфавіт. 
Опрацювання вірша. 

Прочитати текст на с. 70. 
Пригадати вивчені букви. 

Опрацювати вірш на с. 71 - 

1а Фізична культура Культура рухів та навички володіння 
м'ячем 

Виконати комплекс вправ 
ранкової гімнастики 6 вправ по 
10 разів кожну.Виконати 
ведення м'яча на місці правою 
та лівою руками 4 підходи по 
10разів. 

Як виконувати повороти на місці( 
Ліво-руч та Пра-воруч). 

Виконувти 
ходьбу на місці - 
3хв.Нахил 
тулуба впред 
зположення 
сидячи 2 
підходи по 10 
разів. 

1 б Навчання 
грамоти 

Написання складів та слів з 
апострофом. Зввковий аналіз слів. 

Вміти писати слова з 
апострофом 

Рекомендовано виконати 
завдання у зошиті с.61-62 

- 

1 б Математика Вимірюємо місткості посудин. Літр Знати, що таке літр, та як 
вимірювати 

Рекомендовано виконати 
завдання у зошиті с. 37 

- 

1 б Фізична культура Вправи з великим м'ячем. Рухливі ігри Вміти вести м'яч. Рекомендовано виконати вправи з 
м'ячем 

- 

1 б Англійська мова Їжа Розпізнавати і називати 
фрукти 

Підручник с.88-89, відповідні до 
уроку вправи в зошиті 

- 

1б Образотворче 
мистецтво 

Весняний хоровод Створити весняний віночок за 
зразком чи власним задумом 
(кольоровий папір) 

Підручник https://pick.net.ua/uk/1-
class/2180-mystetstvo 

- 

2 - інклюзія 
Сухацький 
Павло 

Математика Додаємо і віднімаємо числа різними 
способами 

Навчитися додавати і 
віднімати числа різними 
способами. 

Підручник ст. 94 впр 4, 5 - 

2 - інклюзія 
Сухацький 
Павло 

Читання Вступ до теми: Знову починається 
весна. " Ой весна, весна..." 

Вивчити напам'ять вірш "Ой 
весна, весна..." 

- - 

2 - інклюзія 
Сухацький 
Павло 

Українська мова Пишу службові слова окремо від 
інших. Складання речень. 
Відгадування загадок. 

Зрозуміти написання 
службових слів. Вивчити 
правила. 

Підручник ст. 106-107 впр. 2, 4, 5, 
8 

- 

3 - інклюзія 
Грицак 

Українська мова Спостереження за вживанням 
прикметників у загадках. 

Навчитися влучно вживати 
прикметники в усному та 

Підручник впр. 375-380 Підручник впр. 
389 



Єлизавета писемномц мовленні, 
систематизувати знання про 
прикметник, збагатити 
словниковий запас. 

3 - інклюзія 
Грицак 
Єлизавета 

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

Удосконалювати вміння 
знаходити значення виразів, 
що містять кілька 
арифметичних дій одного чи 
різних ступенів з дужками чи 
без дужок. 

Підручник ст. 139-140 Підручник впр. 
961, 962 

3 - інклюзія 
Грицак 
Єлизавета 

Читання Підсумковий урок за розділом " Тарас 
Шевченко: сторінки життя і творчості" 

Розширити і систематизувати 
знання про життя і творчість 
Тараса Шевченка. 

Підручник ст. 140 Скласти 
запитання до 
розділу на 
основні 
вивченого 
матеріалу. 

2 Англійська мова 
(I група) 

Харчування Розпізнавати слова на 
позначення продуктів 

Підручник с.76 - 

2 Англійська мова 
(II група) 

Харчування Розпізнавати слова на 
позначення продуктів 

Підручник с. 76 - 

2 ЯДС Які приймати рішення. Поняття помірковане рішення, 
корисні звички. 

Підручник ст.65-67 - 

2 Математика Додаємо і віднімаємо числа різними 
способами. 

Навчитися додавати та 
віднімати числа різними 
способами 

Підручник ст.94 номер 4,5 - 

2 Читання Вступ до теми.Знову починається 
весна."Ой весна, 
весна..."(напам'ять),"Вийди,вийди, 
сонечко" 

Вивчити напам'ять вірш "Ой 
весна, весна"."Вийди, вийди, 
сонечко"-виразно читати 

Підручник ст.110-111 - 

2 Українська мова 
(l підгрупа) 

Пишу службові слова окремо від 
інших.Складання 
речень.Відгадування загадок. 

Зрозуміти написання 
службових слів з 
іншими.Вивчити правило. 

Підручник ст.106-107,впр.2,4,5,8 - 

2 Українська мова 
(ll підгрупа) 

Пишу службові слова окремо від 
інших.Складання 
речень.Відгадування загадок. 

Запам'ятати написання 
службових слів з 
іншими.Вивчити правило. 

Підручник ст.106-107,впр.2,4,5,8 - 

3 Математика Поняття частин. Утворення частин. 
Поняття про дріб,чисельник і 
знаменник дробу. Знаходження 
частини від числа. Складені задачі на 
2-3 дії 

Пояснити утворення частин 
способом ділення цілого на 
рівні частини; дати поняття 
про дріб,чисельник і 
знаменник дробу;вчити 
визначати кількість певних 

Матеріал підручника впр.952-
962,таблиця 

Впр.961,962 



частин у цілому,знаходити 
частини від числа,читати і 
записувати частини у вигляді 
дробу 

3 Літературне 
читання 

Підсумковий урок за розділом "Тарас 
Шевченко: сторінки життя і творчості" 

Систематизувати знання за 
розділом, працювати над 
навичками свідомого 
виразного читання, вчити 
узагальнювати,робити 
висновки. 

Письмові і усні завдання для 
проведення вікторини"Чи знаєш 
ти твори Шевченка?", бліцтурніру. 

Підготувати свої 
запитання за 
змістом 
опрацьованого 
розділу 

3 Українська мова ( 
| група) 

Розвиток зв'язного мовлення. Твір-
опис "Надійшла весна прекрасна" 

Удосконалювати вміння 
складати текст-опис на основі 
власних спостережень, 
послідовно висловлювати 
думки,складати 
текст,дотримуючись його 
будови (зачин,основна 
частина,кінцівка) 

Зошити із розвитку зв'язного 
мовлення 

Завдання у 
зошиті 7 ст.58 

3 Українська мова 
(|| група) 

Розвиток зв'язного мовлення. Твір-
опис "Надійшла весна прекрасна" 

Удосконалювати вміння 
складати текст-опис на основі 
власних спостережень, 
послідовно висловлювати 
думки, складати 
текст,дотримуючись його 
будови ( зачин, основна 
частина,кінцівка) 

Зошит із розвитку зв'язного 
мовлення 

Завдання у 
зошиті 7 с.58 

3 Англійська мова ( 
І група) 

Як ти провів вчорашній день? Вживання спеціальних 
запитань, неправильних 
дієслів в Past Simple 

c.104-105,впр.1-5 Написати 
розповідь «My 
friend’s last 
weekend» 

3 Англійська мова 
(II група) 

Як ти провів вчорашній день? Вживання спеціальних 
запитань, неправильних 
дієслів в Past Simple 

c.104-105,впр.1-5 Написати 
розповідь «My 
friend’s last 
weekend» 

4 Математика Усне ділення круглих багатоцифрових 
чисел на розрядні числа.Повторення 
ділення з остачею. 

Табличне та позатабоичне 
ділення круглих чисел,ділення 
з остачею. 

Підручник ст.138-139;впр858, 
859(усно);впр863,862(письмово) 

Впр.865, 866 

4 Українська мова 
(l підгрупа) 

Урок розвитку зв‘язного 
мовлення.Складання письмового 
висловлювання про ситуацію з життя 
класу 

Особливості тексту-розповіді Підручник ст.140,впр.318;за 
малюнком та запитаннями 
скласти висловлення 

Впр318 



4 Українська мова 
(ll підгрупа) 

Урок розвитку зв‘язного 
мовлення.Складання письмового 
висловлювання про ситуацію з життя 
класу. 

Особливості тексту-розповіді Підручник ст.140,впр.318;за 
малюнком та запитаннями 
скласти висловлення. 

Впр318 

4 Основи здоров'я Самооцінка і поведінка людини Формувати уявлення про 
самооцінку ,види самооцінки, 
вплив на поведінку і здоров'я 
людини,прагнення до 
саморозвитку та 
удосконалення. 

Матеріал підручника с.135-
140,моделювання ситуацій,робочі 
зошити. 

- 

4 Літературне 
читання 

Леся Воронина" Пригоди голубого 
папуги" 

Працювати над умінням 
ділити текст на логічно 
завершені частини,складати 
план,висловлювати своє 
ставлення до 
прочитаного,давати 
характеристику героям твору. 

Хрестоматія сучасної української 
дитячої літератури. 

Розповідати 
с.69-73 ( за 
складеним 
планом) 

4 Природознавство Рослинний і тваринний світ Чорного 
моря.Охорона Чорного моря. 

Познайомитися з рослинним 
та тваринним світом Чорного 
моря. 

Підручник ст.119-124 Підготувати 
розповідь "Чому 
потрібно 
охороняти 
Чорне море?" 

 


