
Клас   Предмет  Тема уроку Опорні знання Теоретичний матеріал Домашнє завдання 

1 а Я досліджую світ Створення лепбука "Моя 
родина" 

Більше дізнатися про членів 
родини. 

Підготувати вірші, приказки, загадки про 
членів родини. Створити лепбук "Моя 
родина" 

- 

1 а Навчання 
грамоти (письмо) 

Удосконалення уміння писати 
вивчені букви, слова, 
речення з ними. Розвиток 
зв"язного мовлення. Скласти 
усну розповідь за допомогою 
малюнків "Весна" 

Вчитися каліграфічно писати 
вивчені букви. За допомогою 
серії малюнків складати 
розповіді 

Написати літери алфавіту у зошит. 
Скласти розповідь . 

- 

1 а Навчання 
грамоти (читання) 

Читаю і розповідаю. Вправи 
для розвитку навички 
читання. За Л.Борщевською 
"Папужка" 

Вчитися виразно читати 
віршовані твори. Працювати 
над різними видами вправ. 

Виразно Навчитися читати вірш 
Л.Борщевської "Папужка" 

- 

1 а Математика Перевіряємо свої 
досягнення. Узагальнення та 
систематизація знань учнів. 

Пригадати додавання і 
віднімання в межах 10. 

Вчитися обчислювати приклади , 
порівнювати вирази. Складати схеми та 
розв"язувати задачі. 

- 

1 б Англійська мова Їжа Виражати свої уподобання в 
їжі 

Підручник с.90-91 - 

1 Б Навчання 
грамоти 

Читаю і розповідаю. Вправи 
для розвитку навички 
читання 

Навчитися виразно читати Рекомендовано прочитати у підручнику 
с.74-75 

- 

1 Б Навчання 
грамоти 

Засвоєння правил 
мовленнєвого етикету під час 
знайомства. 

Навчитися складати 
речення і їх записувати 

Рекомендовано записати у зошит з 
письма речення про правила етикету 

- 

1 Б Математика Записуємо задачу коротко. 
Підбір опорної схеми до 
задачі. 

Навчитися записувати 
задачі  
Вміти записувати схеми до 
задач 

Рекомендовано виконати завдання у 
зошиті с. 38 

- 

1 Б Фізична культура Біг із високого старту до 30 м. 
Ходьба з різними 
положеннями рук 

Навчитися ходити з різними 
положеннями рук 

Рекомендовано виконати фізичні вправи 
з елементами бігу та ходьбою 

- 

2 - інклюзія 
Сухацький 
Павло 

Українська мова Розрізняємо частини мови за 
запитаннями. Складання 
речень. 

Навчитися розрізняти 
частини мови за 
запитаннями, вміти 
визначати їх у реченні. 

Підручник ст. 110-111 - 

2 - інклюзія 
Сухацький 
Павло 

Математика Досліджуємо задачі Розв'язувати задачі за 
схемою. Познайомитися з 
поняттями центр кола, 
радіус. 

Підручник ст. 96 впр. 1, 3 - 

3 - інклюзія 
Грицак 
Єлизавета 

Математика Поняття "Чисельних", 
"Знаменник". Риска дробу як 
знаку ділення. Розв'язування 

З'ясувати поняття 
чиселтника та знаменника, 
розвивати і удосконалювати 

Підручник ст. 147-148 Підручник, впр. 
978, 980 



складних задая на 2-4 дії, які 
є комбінацією вивчених видів 
простих задач. 

обчислювальні навички. 

3 - інклюзія 
Грицак 
Єлизавета 

Літературне 
читання 

Брати Якоб і Вільгельм Грімм 
"Шипшина" 

Удосконалювати вміння 
працювати з текстом, 
удосконалювати вміння 
давати характеристику 
дійових осіб, визначати 
головну думку. 

Казка "Шипшина" (скорочено). Переказувати 
частину казки 
"Шипшина" 

2 ЯДС Корисні звички. Розібратися,які звички є 
корисними, а які- ні. 

Підручник ст.66-67, робочий зошит ст.36-
37 

- 

2 Математика Досліджую задачі. Розв'язувати задачі за 
схемою.Познайомитися з 
поняттями центр 
кола,радіуси кола. 

Підручник ст.96 номер 1,3 - 

2 Українська мова 
(І підгрупа) 

Розрізняю частини мови за 
запитаннями.Складання 
речень. 

Навчитися розрізняти 
частини мови за 
запитаннями.Вміти 
розрізняти їх у реченні. 

Підручник ст.110-111 впр.3,4,8,12. - 

2 Українська мова 
(ІІ підгрупа) 

Розрізняю частини мови за 
запитаннями.Складання 
речень. 

Навчитися розрізняти 
частини мови за 
запитаннями у реченнях. 

Підручник ст.110-111 вир.3,4,8,12 - 

2 Англійська мова 
(І група) 

Харчування Складати короткі розповіді 
про вподобання в їжі 

Підручник с.78 - 

2 Англійська мова 
(II група) 

Харчування Складати короткі розповіді 
про вподобання у їжі 

Підручник с. 78 - 

2 Інформатика І 
підгрупа 

Поняття команди. Порівняння 
команди й спонукального 
речення. 

Команда, виконавець. Працюємо з презентацією (практичну 
роботу пропускаємо) 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-uroku-z-
informatiki-dlya-2-klasu-na-temu-komandi-y-
vikonavci-46752.html 

Підрахувати 
скільки команд ти 
виконуєш за день. 

3 Літературне 
читання 

Брати Грімм" Шипшинка"( 
продовження) 

Вдосконалювати навички 
читання,висловлювати 
власне ставлення до 
прочитаного,оцінювати 
вчинки дійових осіб. 

Текст підручника, тести. Стисло 
переказувати казку 
(с.142-146) 

3 Математика Поняття "чисельник"," 
знаменник" дробу. Риска 
дробу як знак ділення. 
Розв'язування складених 
задач. 

Зрозуміти сутність 
чисельника і знаменника 
дробу, удосконалювати 
обчислювальні навички. 

Підручник впр.973-981. Впр.980,981 

3 Я у світі Славетні українці Залучати учнів до пошуку 
інформації про славетних 

Матеріал підручника с.117-
124,відеосюжети про видатних людей 

- 



українців,формувати 
потребу пізнання творення 
держави. 

України , які жили у різні часи. 

3 Природознавство Запитаємо у матінки 
природи: які легенди про 
рослин і тварин склали наші 
предки. 

Ознайомити із давніми 
переказами про рослинний і 
тваринний світ. 

Матеріал підручника с.137-138, 
книга"Знай,люби,бережи",відеосюжети. 

Підготувати 
розповідь-легенду 
про рослину чи 
тварину. 

3 Фізична культура Організаційні вправи. 
Різновиди ходьби та бігу. 
Вправи з великим м'ячем. 
Рухлива гра. 

Профілактика 
плоскостопості у дітей, 
вдосконалювати техніку 
ведення м'яча, обведення 
стійок,вкидання 
м'яча,жонглювання м'ячем, 
ударів по м'ячу. 

Великі м'ячі. - 

4 Укаїнська мова 
«ІІ підгрупа» 

Часи дієслова. Змінювання 
дієслів за числами.Усний 
переказ тексту. 

Формувати вміння визначати 
часи дієслів за питаннями. 

Підручник ст.144, впр.327,328 
(усно).Прочитати та переказати текст за 
впр.339 

Вправа 331,вміти 
визначати час 
дієслова за 
питаннями. 

4 Математика Письмове ділення 
трицифрових чисел на 
розрядні числа. Задачі на 
пропорційне ділення. 

Прийоми усного ділення з 
остачею 

Підручник с. 140 впр. 876, відеоматеріал Впр. 883,884 

4 Українська мова l 
група 

Часи дієслова. Змінювання 
дієслів за часами і числами. 
Усний переказ тексту. 

Дієслово як частина мови Підручник с. 145 впр. 328,330(вивчити 
таблиці) 

Впр. 331, таблиці 
с.145-146 

4 Фізкультура Вправи для запобігання 
плоскостопості. Елементи 
футболу. Ведення м'яча 

Правила безпеки на 
заняттях з м'ячем 

Безпека під час вправ з м'ячем. Прийоми 
ведення футбольного м'яча 

Виконувати вправи 
для профілактики 
плоскостопості. 
Повторити правила 
безпеки під час 
виконання вправ з 
м'ячем 

4 Англійська мова 
(І група) 

Люблю подорожувати Ознайомитись з новими 
лексичними одиницями по 
темі 

Підручник с.156-159 Впр.2, с.157 

4 Англійська мова 
(II група) 

Люблю подорожувати Ознайомитись з новими 
лексичними одиницями по 
темі 

Підручник с.156-159 Впр.2,с.157 

4 Інформатика І 
підгрупа 

Анімація об'єктів слайда Анімація, вхід, виділення, 
вихід, шляхи переміщення, 
переходи 

https://naurok.com.ua/elementi-animaci-
demonstraciya-prezentaci-druk-prezentaci-
68629.html 

Застосувати 
анімацію до своєї 
презентації 
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