
Клас  Предмет Тема уроку Опорні знання Теоретичний матеріал Домашнє завдання 

1 а Навчання 
грамоти (письмо) 

Написання складів та слів з 
апострофом . Звуковий аналіз 
слів. Списування речення, 
поданого друкованим шрифтом. 

Навчитися писати апостроф, 
слова з апострофом. Працювати 
над каліграфічним письмом 

Рекомендую виконати 
завдання на с.61-62 у 
прописі 

- 

1 а Навчання 
грамоти (читання) 

Читаю і розповідаю. Вправи для 
розвитку навички читання. 
Л.Голота "Хто в хатці живе?". 
Робота з дитячою книжкою. 
Оповідання про тварин 

Навчитися читати вірш з 
інтонацією. Давати відповіді на 
запитання поставлені у 
підручнику . Працювати з 
дитячою книжкою 

Пропоную прочитати 
виразно вірш. 
Інтонацією передати 
настрій вірша. 
Опрацювати оповідання 
Василя Довжика "Куди 
поділося їжаченя?" 

- 

1 а Математика Вимірюємо місткість посудин. 
Літр. Розв"язування задач. 

Ознайомити з одиницею 
вимірювання місткості 1 літр; 
вчитися виконувати 
арифметичні дії з іменованим 
числами, порівнювати іменовані 
числа; 

Опрацювати с.106 у 
пІдручнику, та с.37 
завдання 2, 4,5. 

- 

1 а Англійська мова Їжа Говорити про уподобання у їжі 
I like.../I don’t like... 

Підручник с.92-93, 
впр.1-3 
Зошит с.69-70 

- 

1а Фізична культура Вправи з м'ячем та культура рухів. Передача м'яча внутрішньою 
стороною стопи та зупинка м'яча 
що котиться підошвою 2 підходи 
по 10 разів лівою та правою 
ногою. 

Вивчити рухому гру 
дитинства мами. 

Рекомендую.Виконувати 
комплекс вправ для 
постави 5 вправ 2 підходи 
на протязі дня. 

1 Б Я досліджую світ Родинні традиції і свята Дізнатися про традиції які 
запроваджено у вашій сім'ї 

Рекомендовано 
виконати завдання у 
зошиті с. 21-23 

- 

1 Б Навчання 
грамоти 

Читаю і розповідаю. Робота з 
дитячою книжкою 

Навчитися читати і давати 
відповіді на запитання 

Рекомендовано 
прочитати с.72-73 

- 

1 Б Навчання 
грамоти 

Удосконалення вміння писати 
вивчені букви, слова і речення з 
ними. Розвиток зв'язного 
мовлення. Скласти усну розповідь 
" Весна прийшла" 

Вміти писати вивчені букви і 
речення з ними . Вчитися 
описувати (усно) прихід весни. 

Рекомендовано у зошит 
з письма списати 
алфавіт 

- 

1 Б Математика Перевіряємо свої досягнення. 
Узагальнення і систематизація 
знань учнів 

Закріпити навички додавання і 
віднімання в межах 10 

Рекомендовано 
виконати завдання у 
підручнику с. 107 

- 

2 - інклюзія 
Сухацький 
Павло 

Українська мова Використовуємо службові слова. 
Доповнення тексту службовими 
словами. 

Навчитися вирізняти службові 
слова, виконувати практичні 
вправи. 

Підручник ст. 108-109, 
впр. 4, 6, 8, 14 

- 

2 - інклюзія 
Сухацький 
Павло 

Математика Досліджуємо задачі. Навчитися розв'язувати задачі, 
виконувати скорочений запис. 

Підручник ст. 95 - 

2 - інклюзія Читання Досліджуємо текст. Ключові Читати оповідання, знаходити Підручник ст. 112-113 - 



Сухацький 
Павло 

речення. О. Копиленко "Весні іде" ключові речення. 

3 - інклюзія 
Грицак 
Єлизавета 

Математика Утворення і запис частин. 
Визначення кількості і частин у 
цілому. Складення задач на 2-4 
дії, які є комбінацією вивчених 
видів простих задач. 

Навчитися визначати кількості і 
частини в цілому, складання 
задач на 2-4 дії. 

Підручник впр. 964-971 Підручник впр. 971-972 

3 - інклюзія 
Грицак 
Єлизавета 

Українська мова Спостереження за вживанням 
прикметників у загадках. 

Систематизувати і закріпити 
знання про прикметник, 
навчитися влучно вживати 
прикметники в усному і 
писемному мовленні. 

Підручник впр. 368-372 Підручник впр. 378 

3 - інклюзія 
Грицак 
Єлизавета 

Літературне 
читання 

Вступ до розділу "Із скарбниці 
казкарів світу". Брати Якоб і 
Вільгельм Грімм "Шипшина" 

Розширити знання про 
літературні казки народів світу, 
вчитися аналізувати прочитаний 
твір, визначати дійових осіб. 

Скорочений текст казки 
"Шипшина" . 

Переказувати частину казки 
"Шипшина". 

2 Англійська мова (I 
група) 

Харчування Називати продукти, розповідати 
про уподобання у їжі 

Підручник с.76-77,впр.1-
3 

- 

2 Англійська мова 
(II група) 

Харчування Називати продукти, розповідати 
про власні уподобання у їжі 

Підручник с.76-77,впр.1-
3 

- 

2 Фізкультура Організовуючі та 
загальнорозвивальні 
вправи.Вправи для розвитку 
координації.Біг із 
пришвидшенням.Стрибки у 
висоту.Рухлива гра. 

Виконати комплекс 
вправ.Познайомитися з 
вправами для розвитку 
координації. 

Спортивний інвентар. - 

2 Математика Досліджуємо задачі. Навчитися розв'язувати 
задачі.Записувати короткий 
запис задач. 

Підручник ст.95 номер 3 - 

2 Читання Досліджуємо текст.Ключові 
речення.О.Копиленко"Весна іде" 

Читати оповідання, виділяючи 
ключові речення. 

Підручник ст.112-113 - 
 

2 Українська мова 
(І підгрупа) 

Використовую службові 
слова.Доповнення тексту 
службовими словами. 

Навчитися визначати службові 
слова у реченні.Виконувати 
практичні вправи. 

Підручник ст.108-109 
впр. 

- 

2 Українська мова 
(ІІ підгрупа) 

Використовую службові 
слова.Доповнення тексту 
службовими словами. 

Навчитися виділяти службові 
слова у реченні.Виконувати 
практичні вправи. 

Підручник ст.108-109 
впр.4,6,8,14 

- 

3 Математика Утворення і запис частин. 
Визначення кількості частин у 
цілому. Складені задачі на 2-4 дії. 

Вчитися визначати кількість 
певних частин у 
цілому,записувати дробом певну 
частину,удосконалювати 
обчислювальні навички,вміння 
розв'язувати складені задачі. 

Матеріал підручника 
впр.963-972, опорні 
схеми. 

Впр.971,972 

3 Англійська мова (І 
група) 

Як ми розважаємось Утворення та вживання Past 
Simple 

Підручник с.106-107, 
впр.1-4 

Впр.4,с.107 



Зошит урок 11 

3 Англійська мова 
(II група) 

Як ми розважаємось Утворення та вживання Past 
Simple 

Підручник с.106-
107,впр.1-4 
Зошит урок 11 

Впр.4,с.107 

3 Літературне 
читання 

Вступ до розділу "Із скарбниці 
казкарів світу". Брати 
Грімм"Шипшинка" 

Розширювати знання про 
літературні казки народів світу; 
працювати над навичками 
свідомого виразного 
читання,аналізувати прочитані 
твори,висловлювати власне 
ставлення. 

Підручник с.142-
143,бібліографічні 
відомості про авторів. 

Розповідати прочитану 
частину. 

3 Українська мова 
(| група) 

Спостереження за роллю 
прикметників у загадках. 

Систематизувати знання про 
прикметник,вчитися влучно 
вживати прикметники в усному і 
писемному мовленні, 
збагачувати активний 
словниковий запас. 

Матеріал підручника 
впр.374-
378,дидактичний 
матеріал. 

Вправа 378 

3 Українська мова 
(|| група) 

Спостереження за вживанням 
прикметників у загадках. 

Систематизувати знання про 
прикметник,вчити влучно 
вживати прикметники в усному і 
писемному 
мовленні,збагачувати активний 
словниковий запас. 

Підручник впр.374-
378,дидактичний 
матеріал. 

Вправа 378 

4 Математика Усне ділення круглих чисел на 
розрядні числа. Ділення з 
остачею на двоцифрове число. 
Розв'язування рівнянь і задач 

Прийоми ділення з остачею Ділення з остачею 
прийомом 
випробування. 
Повторення вивчених 
типів задач. 

874,875 

4 Літературне 
читання 

Науково-художні оповідання. 
Г.Черінь "Мусим вчитись- я і ти" 

Оповідання . Види оповідань. Ознайомлення з 
науково-художніми та 
історичними 
оповіданнями 

С. 129 (прочитати , вивчити 
визначення про історичні та 
науково-художні 
оповідання) 

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

Загальні відомості про Чорне 
море. 

Рослини і тварини 
Чорного моря. Основні 
ланцюги живлення. 
Охорона Чорного моря. 

П. 38 (с.121-124) 

4 Фізична культура Загальні розвивальні вправи. 
Комплекс ранкової гімнастики. 
Вправи для розвитку координації. 

Техніка безпеки під час 
виконання фізичних вправ 

Види вправ для 
координації рухів 

Виконувати комплекс вправ 
ранкової гімнастики та 
вправ для координації 
рухів. 

4 Образотворче 
мистецтво 

Мій рідний край Створити тематичну композицію 
"Мій рідний край"(гуаш, 
акварель) 

Плановість 
використання роботи 

Виконати роботу 

 


