
Клас  Предмет  Тема уроку Опорні знання Теоретичний матеріал Домашнє завдання 

1 а 
Навчання 
грамоти/читання 

Читаю і розповідаю. Н.Кир'ян 
"Хто жартує?", 
Д.Чередниченко "Мурчик і 
Жмурчик", Грицько Бойко 
"Здоровим будь" 

Вчитися виразно читати і 
розповідати . Читати тексти на с. 92-94 - 

1 а 
Навчання грамоти 
/ письмо 

Утворення слів шляхом 
додавання префікса чи 
суфікса (без уживання 
термінів). Складання і 
щаписування речень 

Вчитися утворювати слова. 
Складати і записувати речення 

Скласти декілька слів з префіксом 
с-, при-, записати. Скласти 
речення з двома утвореними 
словами, на вибір. - 

1 а Я досліджую світ 
Поведінка у громадських 
місцях 

Вчити правила поведінки у 
громадських місцях 

Опрацювати с.93-94 у підручнику. 
Зошит с. 42 -- 

1 а Математика 

Додаємо і віднімаємо на 
основі складу чисел другого 
десятка. Робота з 
математичним матеріалом 

Навчитися додавати і віднімати 
числа другого десятка. 
Працювати з математичним 
матеріалом 

Опрацювати с.119 підручника.  
Зошит с.49, завд. 2-4 - 

1 Б Навчання грамоти 

Утворення слів шляхом 
додавання префікса чи 
суфікса. Складання і 
записування речень 

Навчитись утворювати слова з 
додаванням префікса або суфікса 

Рекомендовано скласти декілька 
слів - 

1 Б Навчання грамоти 

Читаю і розповідаю. Вправи 
для розвитку навички читання 
"Здоровим будь" Г. Бойко 

Навчитись виразно читати 
оповідання і переказувати Рекомендовано прочитати с 94-95 - 

1 Б Математика 

Додаємо і віднімаємо число 1. 
Складене іменоване число. 
Визначення довжини відрізків. 
Розв'язування задач 

Навчитись визначати довжину 
відрізків, розв'язувати задачі. 
Вміти додавати і віднімати 1 

Рекомендовано виконати 
завдання у зошиті с 52 - 

1 Б Фізична культура 

ЗРВ нахили та повороти. Біг 
до 30м із високого старту. 
Метання малого м'яча в 
горизонтальну ціль 

Навчитись метати м'яч у 
горизонтальну ціль 

Рекомендовано виконати фізичні 
вправи - 

1б Англійська мова 
Повторення. Revision 7. Now l 
can Повторення конструкцій, лексики с.100-101 - 

2 - інклюзія 
Сухацький 
Павло Українська мова 

Визначаємо головні слова в 
реченні. Доповнення тексту. 
Написання розповіді за 
малюнками та поданими 
словами. 

Навчитися визначати головні 
слова в реченні. Підручник ст. 120-121 - 

2 - інклюзія 
Сухацький 
Павло 

 
 
Математика 
 
 

Знайомимось із 
математичними виразами: 
добуток і частка. 

Познайомитися з добутком та 
значення частки і значення 
добутку. 

Підручник ст. 109, робочий зошит 
ст. 33 - 



3 - інклюзія 
Грицак 
Єлизавета Українська мова 

Спостереження за вживанням 
дієслів у мовленні. 

Знаходити дієслова в тексті, 
збагатити словниковий запас. Підручник ст. 165 Підручник впр. 117 

3 - інклюзія 
Грицак 
Єлизавета Математика Математика 

Усне додавання і віднімання 
трицифрових чисел. 

Навчитися усно додавати і 
віднімати трицифрові числа. 

Підручник впр. 29, 
30 

3 - інклюзія 
Грицак 
Єлизавета Читання 

Прокинулись луки, ліси і поля. 
Валентина Ткаченко "Квітень" 

Розвинути навички свідомого 
виразного читання, поглибити 
знання про весну, місяці. Текст твору "Квітень" 

Читати текст твору 
"Квітень" 

2 ЯДС Як поводитися з іншими. 
Розібратися ,що можна і не 
можна в поводженні з іншими. Підручник ст.86-87 - 

2 
Українська мова (І 
підгрупа) 

Визначаю головні слова в 
реченні.Доповнення 
тексту.Написання розповіді за 
малюнками та поданими 
словами. 

Навчитися визначати головні 
слова в реченні. 

Підручник ст .120-121, вправи 
2,4,5,7,11 - 

2 
Українська мова 
(ІІ підгрупа) 

Визначаю головні слова в 
реченні. Доповнення тексту. 
Написання розповіді за 
малюнком та поданими 
словами. 

Навчитися визначати головні 
слова в реченні. 

Підручник ст .120-121, вправи 
2,4,5,7,11 - 

2 Математика 

Знайомимось із 
математичними виразами: 
добуток і частка. 

Познайомитися з добутком та 
значення частки і значення 
добутку. 

Підручник ст.109, робочий зошит 
ст.33 - 

2 
Англійська мова( І 
група) Phonics 

Правильно вимовляти і читати 
слова, що розпочинаються з [с],[з] с.106 - 

2 
Англійська мова(ІI 
група) Phonics 

Правильно вимовляти і читати 
слова, що розпочинаються на 
[с],[з] с.106 - 

3 
Літературне 
читання 

Звуконаслідування. Андрій 
М'ястківський "Розмова з 
одудом" 

Вдосконалювати навички 
швидкого виразного читання, 
правильного інтонування речень 

Підручник с.166, звукозаписи 
голосів пташок, цікава інформація 
про одуда 

Підготувати 
розповідь про 
пташку, 
намалювати 
ілюстрацію 

3 Математика 

Усне додавання і віднімання 
трицифрових чисел. Задачі на 
різницеве порівняння 

Повторити різні способи усного 
додавання і віднімання 
трицифрових чисел, 
удосконалювати навички усних 
обчислень, уміння розв'язувати 
задачі на різницеве порівняння 

Вправи підручника 31-40,магічні 
квадрати Вправи 39,40 

3 Я у світі 
Будь -який учинок завжди має 
наслідки 

Вчитися встановлювати основні 
взаємозв'язки в соціальному 
житті між учинком і наслідком, 
порушенням правил і 

Підручник с.139-141, 
моделювання ситуацій - 



відповідальністю 

3 Фізична культура 

Організаційні вправи. 
Різновиди ходьбита бігу. 
Вправи з малим м'ячем. 
Рухлива гра 

Комплекс вправ для розвитку 
еластичності м'язів; вчитися 
метати малий м'яч у 
горизонтальну ціль та через 
плече на дальність Спортивний інвентар - 

3 Природознавство 

Організм людини. Травна 
система. Харчування. 
Правила здорового 
харчування 

Ознайомити з травною системою 
та необхідними організму 
поживними речовинами 

Підручник с.149-151, завдання 
для практичної роботи, пам'ятка 
догляду за зубами 

Придумати казку 
про пригоди 
бутербродика в 
організмі людини 

4 
Українська 
мова(1підгрупа) Дієслова на -ся. 

.Правопис особових закінчень 
дієслів. 

Підручник ст.162-163 впр.370, 
правило,впр371(самост.) 

Вправа373, 
правило 

4 
Українська 
мова(2підгрупа) Дієслова на -ся 

.Правопис особових закінчень 
дієслів. 

Підручник ст.162-163 впр.370, 
правило,впр371(самост.) 

Вправа373, 
правило 

4 
Англійська мова(І 
група) 

В аеропорту. Контроль 
читання 

Повторення конструкцій, 
опрацювання нової лексики с.174 Повторити лексику 

4 
Англійська мова (ІI 
група) 

В аеропорту. Контроль 
читання 

Повторення конструкцій, 
опрацювання нової лексики с.174 Повторити лексику 

4 
Інформатика І 
підгрупа 

Продовження виконання 
проекту " Екологічні засоби 
особистої гігієни" 

Програмне середовище Microsoft 
PowerPoint 

https://ppt- 
online.org/199143 , 

 


