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Клас Предмет Тема уроку Опорні знання 
Теоретичний 

матеріал 

Домашнє 

завдання 

1 А Я досліджую світ 

Урок-екскурсія 

(заочна) до водойми, 

яка розміщена у 

рідному краї. 

Дізнатися про 

водойму рідного 

краю 

Описати водойму - 

1 А 
Навчання 

грамоти 

Читаю і розповідаю. 

Ф.Петров "Від зими 

до зими". К. 

Перелісна уривок з 

вірша. Робота з 

дитячою книжкою. 

Українська народна 

казка "Кривенька 

качечка" 

Удосконалювати 

навички читання.  
Читати с. 100-101 - 

1 А 
Навчання 

грамоти 

Слова-назви 

предметів. 

Розрізнення слів - 

назв предметів за 

запитаннями хто? що? 

Розвиток зв'язного 

мовлення  

Вчитися розрізняти 

слова за 

запитаннями. 

Розвивати вміння 

ставити запитання до 

слів. 

Записати слова , які 

відповідають на 

запитання хто? що? 

(по 5 слів). 

З двома словами (на 

вибір) скласти і 

записати речення 

- 



1 А Математика 

Узагальнюємо 

розуміння нумерації 

чисел першої сотні. 

Обчислення виразів.  

Систематизувати 

знання нумерації 

чисел у межах 100. 

Вчити 

характеризувати 

числа 

Підручник с.124. 

Зошит с.53, завд.1 
- 

1 Б 
Навчання 

грамоти 

Читаю і розповідаю. 

Вправи для розвитку 

навички читання. 

Робота з дитячою 

книжкою 

Навчитись виразно 

читати. Виконати 

вправи для розвитку 

навички читання.  

Рекомендовано 

прочитати с 100-101  

Прочитати дитячу 

книжку "Кривенька 

качечка" 

- 

1 Б 
Навчання 

грамоти 

Слова назви 

предметів. 

Розрізнення слів-назв 

предметів за 

питаннями хто? Що? 

Розвиток зв'язного 

мовлення 

Вміти розрізняти 

слова назви - 

предметів 

Рекомендовано 

записати декілька 

речень з словами 

- 

1 Б Математика 

Додаємо і віднімаємо 

одноцифрове число. 

Обчислення виразів 

Навчитись додавати і 

віднімати 

одноцифрові числа 

Вміти обчислювати 

вирази 

Рекомендовано 

виконати завдання у 

зошиті с 55 

- 



1 Б 
Фізична 

культура 

Дитячий фітнес. 

Метання м'ячів різної 

ваги на задану 

відстань. Рухливі ігри 

Вміти метати м'ячі 

різної ваги  

Виконати фізичні 

вправи 
- 

1Б Англійська мова Мій будинок 

Запитувати і 

відповідати про 

місцезнаходження 

предметів 

с.104-105 - 

2 ЯДС 
Діагностична робота 

5.Природа навесні. 

Узагальнення та 

систематизація 

знань. 

Підручник ст.42-95 - 

2 Математика 
Вивчаємо ділення з 

нулем та одиницею. 

Розглянути випадки 

ділення з нулем та 

одиницею. 

Застосувати на 

практиці. 

Підручник ст.113, 

робочий зошит ст.37 
- 

2 
Українська мова 

( І підгрупа) 

Складаю речення. 

Складання розповіді 

про весну. 

Навчитися складати 

речення. Формувати 

речення в текст. 

Підручник ст.123-

124, вправи 

2,3,5,7,11 

- 

2 
Українська мова 

(ІІ підгрупа) 

Складаю речення. 

Складання розповіді 

про весну. 

Навчитися складати 

речення. 

Формування речення 

в текст. 

Підручник ст.123-

124, вправи 

2,3,5,7,11 

- 



2 
Англійська 

мова(І група) 
Одяг Описувати одяг с.89 - 

2 
Англійська мова 

(ІІ група) 
Одяг Описувати одяг с.89 - 

2 
Інформатика (І 

підгрупа) 

Створення малюнку 

на основі лінійного 

алгоритму 

Алгоритм, команда, 

виконавець 
Підручник ЯДС - 

2 - 

інклюзія 

Сухацький 

Павло 

Українська мова 

Складаю речення. 

Складання розповіді 

про весну. 

Вчитися складати 

текст і формулювати 

правильно речення в 

тексті 

Підручник ст. 122-

123 впр. 2, 3, 5,7, 11 
- 

2 - 

інклюзія 

Сухацький 

Павло 

Українська мова 

Складаю речення. 

Складання розповіді 

про весну. 

Вчитися складати 

текст і формулювати 

правильно речення в 

тексті 

Підручник ст. 122-

123 впр. 2, 3, 5,7, 11 
- 

2 - 

інклюзія 

Сухацький 

Павло 

Математика 
Вивчаємо ділення з 

нулем та одиницею 

Ознайомитись з 

прикладами ділення 

на 1 і 0 

Підручник ст. 113 - 

3 Я у світі 
Пустощі чи 

правопорушення 
Набувати практичні 

навички поведінки в 

Тестування 

"Правопорушення 

серед казкових 

героїв" 

- 



суспільстві на основі 

ситуативних завдань 

Робота з 

підручником с.139-

141 

Складання 

"асоціативного 

куща" 

Моделювання 

ситуацій 

3 Природознавство 

Організм людини. 

Кровоносна система. 

Значення крові в 

організмі людини 

Ознайомити із 

кровоносною 

системою, вчитися 

вимірювати частоту 

пульсу 

Робота за 

підручником с.157-

159 

Висновки 

Робота в робочих 

зошитах 

Вимірювання 

частоти пульсу 

Цікаве про кров 

Вправа "Віднови 

речення" 

С.157-159 

опрацювати 

висновки 

3 
Фізична 

культура 

Організаційні вправи. 

Різновиди ходьби та 

бігу. Човниковий біг. 

Біг до 1200м. 

Дихальні вправи 

Комплекс вправ для 

профілактики 

захворюванням 

хребта та 

плоскостопості 

Розучування 

Спортивний 

інвентар 
- 



дихальних вправ 

Різновиди бігу  

3 
Літературне 

читання 

Контрольна робота. 

Робота з літературним 

твором 

Визначити вміння 

працювати з 

літературним твором, 

визначати жанр 

прочитаного твору, 

робити висновки, 

власні оцінні 

судження 

Текст А. Григорука 

"Чий песик?", 

тестова контрольна 

робота 

- 

3 Математика 

Письмове додавання і 

віднімання 

двоцифрових і 

трицифрових чисел. 

Периметр 

Повторити письмове 

додавання і 

віднімання 

двоцифрових і 

трицифрових чисел з 

переходом через 

розряд, 

удосконалювати 

вміння знаходити 

периметр 

прямокутника 

Математичний 

диктант 

Робота за 

підручником впр.68-

75 

Розв'язування 

логічної задачі 

Вправа 76,77 

4 
Англійська 

мова(І група) 

Мої враження від 

подорожі. Контроль 

аудіювання 

Запитувати про 

погоду 
с.181 Повторити 

лексику, 



виконати 

вправи  

4 
Англійська 

мова(ІІ група) 

Мої враження від 

подорожі 

Запитувати і 

відповідати про 

погоду 

с.181 

Повторити 

лексику, 

виконати 

вправи 

4 
Українська мова 

(1 підгрупа) 

Аналіз контрольної 

роботи .Прислівник 

Категорії дієслова та 

прислівника. 

Підручник 

впр.378,380 
Вправа 381 

4 
Українська мова 

(2 підгрупа) 

Аналіз контрольної 

роботи . Прислівник. 

Категорії дієслова та 

прислівника. 

Підручник 

впр.378,380 
Вправа 381 

4 Математика 

Письмове ділення 

трицифрових чисел на 

двоцифрові. 

Розв'язування рівнянь. 

Задачі на знаходження 

середнього 

арифметичного. 

Прийоми письмового 

ділення 
Підручник с.157-258 1001,1003 

4 Фізкультура 

Загальнорозвивальні 

вправи на місці без 

предметів. 

Підкидання і ловіння 

м'яча після поворотів, 

присідань, оплесків.  

Техніка виконання 

вправ з м'ячем 

Безпека 

життєдіяльності під 

час виконання вправ 

з м'ячем 

Відпрацювати 

техніку 

підкидання і 

ловіння м'яча 



4 
Інформатика І 

підгрупа 
Пошук матеріалів 

Графічні, текстові, 

музичні, відео 

матеріали, їх 

розширення 

Пошук матеріалів в мережі 

Інтернет для проекту-презентації 

«Екологічні засоби особистої 

гігієни» 

 


