
Клас  Предмет  Тема уроку Опорні знання Теоретичний 
матеріал 

Домашнє 
завдання 

1 а Навчання грамоти 
/письмо 

Багатозначні слова. 
Складання і записування 
речень із ними. Навчальний 
диктант 

Формувати уявлення про багатозначні слова; 
вчити розрізняти різні значення багатозначних 
слів 

Розвивати вміння 
аналізувати й 
порівнювати 
значення слів, 
складати і записувати 
речення 

- 

1 а Навчання грамоти 
/читання 

Читаю і розповідаю. Грицько 
Бойко "Задивилось 
сонечко...", За Т.Білецько. 
"Корисна порада". Читання в 
особах 

Вчитися виразно читати, відповідати на 
запитання; читати в особах 

Підручник с.96-97 - 

1 а Математика Додаємо і віднімаємо на 
основі складу чисел першої 
сотні. Обчислення виразів за 
схемами. Творча робота над 
задачею. 

Навчитися додавати і віднімати. Обчислювати за 
схемами. Працювати над задачами. 

Підручник с.120-
121(усно), зошит с.50, 
завд. 2,3, с.51, 
завд.3,4 

- 

1 а Я досліджую світ Як поводитися з підозрілими 
предметами. Поведінка з 
незнайомцями. 

Формувати у дітей пильність та спостережливість 
до підозрілих предметів. Вчити поведінці з 
незнайомими людьми. 

Підручник с.95-96, 
зошит с.43 

- 

1а Англійська мова Їжа. Now l can Повторення структур, читання та вказування 
відповідного малюнка 

с.101 - 

1 Б Навчання грамоти Багатозначні слова. 
Складання і записування 
речень із ними. Навчальний 
диктант 

Вміти складати і записувати речення з 
багатозначними словами 

Рекомендовано 
написати декілька 
речень із 
багатозначними 
словами 

 

1 Б Навчання грамоти Читаю і розповідаю. Вправи 
для розвитку навички читання 

Навчитись виразно читати і розповідати Рекомендовано 
прочитати с 96-97 

- 

1 Б Математика Додаємо і віднімаємо число 
1. Складене іменоване число. 
Визначення довжини відрізків 

Вміти додавати і віднімати число 1. Навчитись 
визначати довжини відрізків 

Рекомендовано 
виконати завдання у 
зошиті с 50 

- 

1 Б Я досліджую світ Міні проект. Створення з 
малюнків "Червоної книги 
рідного краю" 

Дізнатися більше про Червону книгу Створити міні проект 
з малюнків "Червоної 
книги рідного краю" 

- 

2 - інклюзія 
Сухацький 
Павло 

Читання Медіа віконце - дитячі 
журнали, енциклопедії. 
Створення реклами журналу. 

Познайомитись з дитячими журналами. Чим 
журнали відрізняється від підручників. 

Підручник ст. 124-125 - 

2 - інклюзія 
Сухацький 
Павло 

Математика Визначаємо назви 
компонентів і результати дій 
множення та ділення 

Познайомитись з компонентами множення та 
ділення. Практичні вправи. 

Підручник ст. 110, 
робочий зошит ст. 34 

- 

3 - інклюзія 
Грицак 
Єлизавета 

Математика Взаємодія між додаванням і 
відніманням. Розв'язування 
задач за допомогою рівнянь. 

Навчитися розв'язувати задачі за допомогою 
рівнянь. 

Підручник ст. 164-165 Впр.1100 



3 - інклюзія 
Грицак 
Єлизавета 

Читання Урок позакласного читання 
"Рідна мати моя..." 

Розвинути навички виразного читання, розуміти 
текст, розширити знання про святкування Дня 
Матері. 

Підручник ст. 167-168 Підручник ст. 
167-168 

2 ЯДС Які зміни в житті звірів 
навесні. 

Пробудження тварин навесні. Виведення 
потомства. 

Підручник ст.88-91, 
робочий зошит ст.50-
51 

- 

2 Фізкультура Організовуючі вправи. 
Загальнорозвивальні 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 Медіа віконце:дитячі 
журнали, енциклопедії. 
Створення реклами журналу. 

Познайомитися з дитячими журналами.Чим 
журнали відрізняються від підручника. 

Підручник ст.124-125 - 

2 Математика Вивчаємо назви компонентів і 
результатів дій множення та 
ділення. 

Познайомитися з компонентами дій множення та 
ділення.Практичні вправи. 

Підручник ст.110, 
робочий зошит ст.34 

- 

2 Образотворче 
мистецтво 

Просто казка Малюємо ілюстрацію до казки "Пан Коцький" Підручник сторінка 94 - 

3 Основи здоров'я Характер і здоров'я. 
Визначення рис власного 
характеру 

Навчати розпізнавати позитивні і негативні риси 
характеру та визначати риси власного характеру, 
розвивати вміння 
порівнювати,аналізувати,узагальнювати 

Робота за 
підручником с.121-
122 
Розгадування ребуса 
Практична робота 
Гра "Вгадай , хто це" 
Чому так говорять? 

- 

3 Літературне 
читання 

Урок позакласного читання. 
"Рідна мати моя..." 

Вдосконалювати навички виразного 
декламування віршів, розширювати знання про 
святкування Дня Матері  
в Україні 

Розповідь про історію 
виникнення свята 
Матері. 
Декламування віршів 
про маму. 
Читання і 
обговорення 
оповідання Лариси 
Вахніної "Моя мама 
найкраща" 

Підготувати 
твори по темі 
"Бережіть 
природу,діти!" 

3 Природознавство Організм людини. Дихальна 
система. Запобігання 
захворюванням органів 
дихання 

Формувати уявлення про органи дихання та їх 
роль у житті людини , про профілактику 
захворюванням органів дихання, ознайомитися з 
техніками розвитку правильного дихання 

Підручник с.155-156 
опрацювання статті. 
Робота в зошитах. 
Практичні завдання ( 
вправи для розвитку 
органів дихання) 

Опрацювати 
матеріал с. 155-
156 

3 Математика Взаємозв'язок між 
додаванням і відніманням. 

Повторити взаємозв'язок між додаванням і 
відніманням, удосконалювати навички розв 

Математичний 
диктант. 

Впр. 48,49 



Рівняння. Розв'язування 
задач за допомогою рівнянь 

'язування задач за допомогою рівнянь Гра "Швидкий 
рахунок"(вправа 41) 
Встановлення 
взаємозв'язку між 
додаванням і 
відніманням за 
допомогою складання 
рівностей. 
Додавання і 
віднімання 
трицифрових чисел 
(вправа 44) 
Розв'язування 
рівнянь ( вправа45), 
задач за допомогою 
рівнянь (вправи 
46,47) 

3 Фізична культура Організаційні вправи. 
Різновиди ходьби і бігу. 
Стрибки у довжину з місця. 
Рухлива гра 

Вправи для профілактики плоскостопості і 
розвитку еластичності м'язів. 
Вчитися техніці стрибка у довжину з місця. 

Відповідно 
обладнаний 
спортивний 
майданчик. 

- 

4 Англійська мова (І 
група) 

Видатні місця Лондона Запитувати та відповідати про видатні місця 
Лондона 

с.179-180 Впр.1,с.174 

4 Англійська мова 
(ІІ група) 

Видатні місця Лондона Запитувати і відповідати про видатні місця 
Лондона 

с.179-180 Впр 1,с.179 

4 Математика Письмове множення 
багатоцифрових чисел на 
трицифрові. Задачі на рух і 
знаходження площі. 

Алгоритм письмового множення. Формули задач 
на рух 

Підручник N968-969 N 975,976 

4 Фізкультура Організовуючі вправи. Вправи 
для розвитку швидкості. 
Ведення м'яча правою і лівою 
рукою. Кидок м'яча зігнутою 
рукою зверху. 

Безпека життєдіяльності під час виконання вправ Техніка ведення 
м'яча правою і лівою 
рукою 

Відпрацювати 
техніку ведення 
м'яча правою і 
лівою рукою 

4 Інформатика ІІ 
підгрупа 

 
Продовження виконання  
проекту " Екологічні засоби  
особистої гігієни" 

Програмне середовище Microsoft  
PowerPoint 

https://ppt- 
online.org/1991 

- 

 


