
Клас  Предмет  Тема уроку Опорні знання Теоретичний матеріал Домашнє завдання 

1 а Навчання 
грамоти / письмо 

Слова, протилежні за 
значенням. 
Складання і 
записування речень з 
ними. Перетворення і 
списування тексту 

Дізнатися про слова, протилежні за 
значенням. Вчитися складати речення і 
записувати їх. 

Складати і записувати 
речення з словами, 
протилежними за значенням 

- 

1 а Я досліджую світ До кого звертатися в 
разі виникнення 
небезпечних ситуацій 

Вчити правильно поводитися з 
небезпечними знахідками. 
Орієнтуватися у ситуації, що склалася. 

Обережне поводження з 
небезпечними та 
незнайомими предметими. До 
кого звертатися у даній 
ситуації 

- 

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

Навчитися додавати і віднімати число 
1. Вчитися визначати довжиеу відрізків. 

Підручник с. 122, зошит с.52 - 

1а Фізична культура Легка атлетика Розминка 5-7 хв (різновиди 
ходьби,ведення м'яча в русі рукою, 
ногою, удари по нерухомому м'ячу 
ногою в стіну з віддалі 5 кроків), 
човниковий біг 2 підходи (4 по 9м) 
перенесенням м'яча.Метання дрібних 
предметів в горизонтальну ціль з 
віддалі 10 кроків з положення стоячи 
по 12 раз кожною рукою. 

Як правильно виконати удар 
по м'ячу внутрішньою 
стороною стопи? 

Виконувати вправи ранкової 
гімнастики (потягування, 
вправи для рук, повороти та 
нахили тулуба,присідання, 
махові рухи рук,різноманітні 
стрибки і ходьба 3 - 5 хв для 
заспокоєння дихання). 

1 Б Навчання 
грамоти 

Слова протилежні за 
значенням. 
Складання і 
записування речень із 
ними. Перетворення і 
списування тексту 

Дізнатися про слова які мають 
протилежне значення 

Рекомендовано скласти і 
записати речення з словами 
протилежними за значенням 

- 

1 Б Математика Додаємо і віднімаємо 
числа на основі 
нумерації. Сума 
розрядних доданків. 
Творча робота над 
задачею 

Вміти додавати і віднімати числа на 
основі нумерації 

Рекомендовано виконати 
завдання у зошиті с 53 

- 

1 Б Фізична культура Різновиди ходьби та 
бігу. Метання м'ячів 
різної ваги на задану 
відстань. Рухливі ігри 

Вміти метати м'ячі різної ваги Рекомендовано виконати 
фізичні вправи 

- 

1 б Образотворче 
мистецтво 

Театральна подорож Театральні маски. Створення масок до 
казки "Колобок"(кольоровий папір) 

Правила користування з 
ножицями і клеєм 

- 

1б Англійська мова Мій будинок Називати кімнати у будинку с.102-103 - 



2 - 
інклюзія 
Сухацький 

Читання Робота з 
літературним твором 
(письмово) 

Читати літературний твір та 
переказувати прочитане 

Завдання на картках - 

2 - 
інклюзія 
Сухацький 
Павло 

Математика Досліджено 
взаємозв'язок 
множення та ділення 

Розв'язувати вправи на множення та 
ділення. 

Підручник ст. 112, робочий 
зошит ст. 36 

- 

2 - 
інклюзія 
Сухацький 
Павло 

Українська мова Диктант Повторити вивчені орфограми та 
правила переносу. 

Аудіодиктант - 

2 Англійська мова(І 
група) 

Тест - - - 

2 Англійська 
мова(ІІ група) 

Тест - - - 

2 ЯДС Чому потрібно дбати 
про довкілля. 

Що таке екологія?До чого призводить 
засмічення довкілля. 

Підручник ст.92-95, робочий 
зошит ст.52-54 

- 

2 Читання Робота з 
літературним твором 
(письмово) 

Вміти читати та розуміти літературний 
твір . 

Завдання на картках . - 

2 Українська мова 
(І підгрупа ) 

Диктант Повторити вивчені орфограми та 
правила переносу. 

Аудіодиктант. - 

2 Українська мова 
(ІІ підгрупа) 

Диктант. Повторити вивчені орфограми та 
правила переносу. 

Аудіодиктант. - 

2 Математика Досліджуємо 
взаємозв'язок 
множення та ділення. 

Розуміння дії множення та 
ділення.Складання прикладів на 
ділення виходячи від прикладу на 
множення. 

Підручник ст.112, робочий 
зошит ст.36 

- 

3 Англійська мова(І 
група) 

Наші мрії. Контроль 
аудіювання 

Утворення та вживання Future Simple 
Tense 

с.116-117 Вправи до уроку в зошиті 

3 Англійська 
мова(ІІ група) 

Наші мрії. Контроль 
аудіювання 

Утворення та вживання Future Simple 
Tense 

с.116-117 Вправи до уроку в зошиті 

3 Літературне 
читання 

Весна вступає в свої 
права. Леся Українка" 
Уже весняне сонце 
припікає" 

Вдосконалювати навички свідомого 
виразного читання поетичних творів, 
розвивати образне мислення, творчу 
уяву 

Розучування лічилки 
"Зозуль,зозуль,зозулиця" 
Опрацювання вірша Лесі 
Українки"Уже весняне сонце 
припікає"(с.166) 
Цікаве про зозулю 

Виразно читати вірш с.166 

3 Математика Додавання і 
віднімання 
іменованих чисел. 
Задачі, які пов'язані з 
поопорційними 
величинами. Задачі 

Повторити додавання і віднімання 
іменованих чисел, удосконалювати 
уміння розв'язувати задачі 

Знаходження невідомих 
компонентів за таблицею 
Математичний диктант 
Обчислення з іменованими 
числами впр.51,54 
Розв'язування задач 55 

Вправи 57,58 



на зведення до 
одиниці 

Логічна задача 56 

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 ( кипіти) 
Самостійна робота (впр.423) 
Вилучити "зайве" слово ( 
впр.424) 
Гра "Що не так?" 
Гра "Добери слово" 

Вправа 425 

3 Українська мова 
(|| група) 

Змінювання дієслів за 
часами 

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

Словникова робота ( кипіти) 
Самостійна робота з 
наступною перевіркою ( 
впр.423) 
Вилучити " зайве " слово ( 
впр.424) 
Гра "Що не так ?" 
Гра "Добери слово" 

Вправа 425 

4 Українська 
мова(1підгрупа) 

Контрольна 
робота(мовна тема) 

Категорії дієслова. Мовна тема Повторити про дієслово 

4 Українська мова( 
2підгрупа) 

Контрольна робота Категорії дієслова. Мовна тема Повторити про дієслово. 

4 Математика Письмове ділення 
трицифрових чисел 
на двоцифрові з 
остачею та 
без.Середнє 
арифметичне. 

Прийоми ділення у стовпчик Підручник N977-986 985,986 

4 Основи здоров'я Повага і самоповага Робота з науковим текстом Підручник с. 148-150 Опрацювати матеріал 
підручника с. 148-150 

4 Літературне 
читання 

Узагальнення і 
систематизація знань 
з розділу 

Матеріал розділу"У країні знань" Підручник с.152 Дати відповіді на запитання 
с.152 

4 Природознавство Природні зони 
України. Карта 
природних зон. 

Робота з картою. Підручник с. 132-134 Опрацювати с.132-134. 
Переглянути відеурок 

 


