
Клас  Предмет Тема уроку Опорні знання Теоретичний матеріал Домашнє завдання 

1 а Музичне 
мистецтво 

Улюблені мультфільми Підручник ст.93-94.Пісні улюблених 
героїв.Голоси музичних 
інструментів. 

Пісні з відомих мультфільмів.Пісня 
"Веселий музикант". 

Слухати пісні і 
співати "Веселий 
музикант". 

1 а Трудове 
навчання 

Клоун "Веселун" Робота з папером. Послідовність 
дій під час створення аплікації 

Виготовлення клоуна за зразком - 

1 а Образотворче 
мистецтво 

Веселкове диво Послідовність кольорів веселки. Малювання веселки - 

1 а Музичне 
мистецтво 

Веселкове диво Музична мова. Ритмічна вправа. Слухання: С.Прокоф'єв "Дощ і 
веселка". Виконання: гра "Музична 
луна" 

- 

1а ФІЗИЧНА 
КУЛЬТУР 

Оволодівання м'ячем Різновиди ходьби для профілактики 
плоскостопості,біг ,,змійкою,, до 1 
хв. вправи для постави :нахили 
вперед з положення сидячи, 
перекати на спині в групуванні 
сидячи обхопивши руками за 
гомілки,лежачи на животі руки 
вперед прогнутися в спині,ноги 
прямі - виконати покачування назад 
та вперед. Метання в вертикальну 
ціль з віддалі 6 кроків дрібних 
предметів.Кожну вправу виконувати 
по 12 разів. 

Які ти знаєш вправи для гарної постави 
тіла? 

Вчитися виконувати 
стрибки через 
скакалку 3 підходи -
по 1хв. 

1 Б Трудове 
навчання 

Клоун Веселунчик. 
Робота з папером 

Вміти правильно вирізати і 
малювати клоуна 

Виконати аплікацію клоун Веселунчик - 

1 Б Фізична 
культура 

ЗРВ зі скакалкою. 
Метання малого м'яча із 
за голови на дальність. 
Рухливі ігри 

Вміти виконувати метання м'яча Рекомендовано виконати фізичні 
вправи 

- 

1Б Я досліджую 
світ 

Поведінка у громадських 
місцях 

Запам'ятати правила поведінки у 
громадських місцях 

Написати правила поведінки у 
громадських місцях 

- 

2 - інклюзія 
Сухацький 
Павло 

Читання Сторінки журналу 
"Джміль". Школа 
економіки. "Наша гривня". 
"Чому грошей не може 
бути стільки завгодно? 

Читати виразно, відповідати на 
запитання 

Підручник ст. 126 - 

3 - інклюзія 
Грицак 
Єлизавета 

Українська 
мова 

Змінювання дієслів за 
часами 

Вміння розпізнавати дієслова в 
реченні 

Підручник ст. 168-169 Ст. 168-169 

2 Читання Сторінками журналу 
"Джміль". Школа 
економіки. "Наша гривня." 
"Чому грошей не може 
бути скільки завгодно?". 

Читати виразно, відповідати на 
запитання. 

Підручник ст.126 - 



2 ЯДС (трудове) Виготовлення моделі 
транспортного засобу за 
зразком чи власним 
задумом. 

Вміння користуватися інструкцією. Робочий зошит за темою. - 

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 Музичне 
мистецтво 

Рекламуємо красиве і 
корисне. 

Підручник ст.96,97.Чим корисна,чим 
важлива реклама. 

Музика і пісні з різних реклам. Слухати музику 
веселих 
реклам,повторити 
раніше вивчені 
пісні. 

2 Інформатика Ігрові вправи з надання 
команд 

Команда, виконавець, середовище 
виконання алгоритму 

Програмне середовище Сходинки до 
інформатики, виконання ігрової вправи 
"Садівник" 

- 

3 Музичне 
мистецтво 

Варіаційна форма в 
музиці. 

Підручник ст.102-104.Форма 
варіація,як основна тема в 
музичному творі. 

Варіації М.Різоля написані для 
баяна.Укр.нар. пісня "Ой на горі жито". 

Переписати 
визначення словам 
варіація і 
реприза,слухати 
музику і співати 
пісню. 

3 Українська 
мова (| група) 

Змінювання дієслів за 
часами 

Вдосконалювати уміння 
розпізнавати час дієслів, вживати 
дієслова в різних часових формах, 
збагачувати активний словниковий 
запас 

Словникова робота (минулий) 
Складання речень на основі власних 
спостережень за змінами у природі 
(впр.418) 
Робота з таблицею впр.419 
Творче списування (впр.421) 

Вправа 422, 
правило 

3 Українська 
мова (|| група) 

Змінювання дієслів за 
часами 

Ознайомити з істотними ознаками 
дієслів різних часових форм, вчити 
розпізнавати час дієслів, розвивати 
вміння аналізувати, зіставляти 

Словникова робота(минулий) 
Складання речень на основі власних 
спостережень за змінами в природі 
(впр.418) 
Робота з таблицею впр.419 
Творче списування (впр.421) 

Вправа 422, 
правило 

3 Трудове 
навчання 

Самообслуговування. 
Культура харчування. 
Правила поведінки за 
столом. Складання 
серветок 

Ознайомити з культурою 
харчування, правилами поведінки 
за столом,правилами етикету 

Матеріал підручника с.100-105 
Способи складання серветок для 
сервірування святкового столу (зразки, 
ілюстрації) 

- 

3 Образотворче 
мистецтво 

Роль костюма в розкритті 
образу театрального 
героя 

Узгодження форми (деталей одягу)з 
декором 
Малюємо "Костюм театрального 

Підручник Стор.120 - 



героя" (художні матеріали за 
вибором) 

3 Інформатика Повторення теми 
"Текстовий редактор" 

Введення, редагування, 
форматування тексту 

Повторюємо ,переглядаємо 
презентацію 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-
uroku-informatiki-dlya-3-klasu-24-urok-
tekstovi-redaktori-uvedennya-simvoliv-za-
dopomogoyu-klaviaturi-peremischennya-
v-tekstovomu-dokumenti-vidilennya-
chastin-tekstu-21976.html 

Рекомендовано 
тренування набору 
тексту на клавіатурі 

4 Музичне 
мистецтво. 

Музика Північної 
Америки. 

Підручник ст.117,118.Ознайомлення 
з музикою у стилі спірічуелсу. 

Джордж Гершвін колискова з 
опери"Поргі і Бесс". 

Слухати 
музику,повторити 
пісні про 4 клас. 

4 Українська 
мова(1підгрупа) 

Розбір дієслів як частина 
мови. 

Категорії дієслова. Підручник ст .164-165;впр374,376 Вправа 377 

4 Українська 
мова(2підгрупа) 

Розбір дієслів як частина 
мови. 

Категорії дієслова. Підручник ст .164-165;впр374,376 Вправа 377 

4 Літературне 
читання 

Г. Вдовиченко" Найдовші 
вуса" 

Робота з художнім текстом Хрестоматія с. 101-105 Прочитати і 
переказати 
оповідання 

4 Я у світі Європейський союз - 
співтовариство народів 
Європи 

Ти і світ людей Відеоматеріал (інтернет ресурси) Знайти інформацію 
в Інтернеті, 
опрацювати . 

4 Трудове 
навчання 

Оздоблення одягу та 
взуття 

Вивчені техніки оздоблення одягу 
та взуття 

Техніки, матеріали, інструменти для 
оздоблення одягу та взуття 

Виконати 
оздоблення одягу 
улюбленою 
технікою 

 


