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Клас Предмет Тема уроку Опорні знання Теоретичний матеріал 
Домашнє 

завдання 

1 а 
Навчання 

грамоти 

Читаю і розповідаю. 

А.Костецький "Що 

зробити..." В.Карасьова " 

Чий апельсин більший" 

Читати і переказувати 

прочитаний текст. 

Підручник с.102-103. 

Навчитися читати 
- 

1 а 
Навчання 

грамоти 

Вживання великої букви в 

словах. Побудова і 

записування речень за 

малюнками. 

Навчитися записувати 

слова з великої букви. 

Розрізняти такі слова. 

За малюнком , скласти і 

записати речення , 

вживаючи слова з 

великої букви 

- 

1 а Математика 

Додаємо і віднімаємо 

одноцифрове число. 

Обчислення виразів. 

Вчитися додавати і 

віднімати 

одноцифрові числа. 

Обчислювати вирази 

Опрацювати с.125 у 

підручнику. 

У зошиті с.53, завд 1; 

с.54, завд 2,3. 

- 

1 а Я досліджую світ 
Узагальнюючий урок за 

розділом "Я і моя громада" 

Закріпити знання з 

даної теми. 

Пригадати, що таке 

громада, хто до її 

входить 

- 

1а Англійська мова Мій будинок 

Запитувати і 

відповідати на 

запитання про 

місцезнаходження 

предметів 

с.104-105 - 



1 Б 
Навчання 

грамоти 

Читаю і розповідаю. Вправи 

для розвитку навички 

читання 

Вміти розповідати 

оповідання 

Виконати вправи для 

розвитку навички 

читання 

Рекомендовано 

прочитати с 102-103 
- 

1 Б 
Навчання 

грамоти 

Вживання великої букви в 

словах. Побудова і 

записувати речень за 

малюнком 

Правильно записувати 

велику літеру в 

словах. Вміти 

записувати речення за 

малюнком 

Рекомендовано записати 

декілька слів з великою 

літерою. 

Записати речення за 

малюнком 

- 

1 Б Математика 

Додаємо і віднімаємо числа. 

Перетворення одиниць 

вимірювання довжини 

Вміти додавати і 

віднімати числа. 

Навчитись 

перетворювати 

одиниці вимірювання 

довжини 

Рекомендовано виконати 

завдання у зошиті с 54 
- 

1 Б Я досліджую світ 

До кого звертатися в разі 

виникнення небезпечних 

ситуацій 

Дізнатися номери 

екстрених служб 

Рекомендовано виконати 

завдання у зошиті с 44-45 
- 

2 ЯДС 
Із чого починається літо? 

Літні місяці. 

Ознаки літа,літні 

місяці,літні явища в 

природі. 

Підручник ст.98-

102,робочий зошит ст.55-

57 

- 

2 Фізкультура 

Організовуючі вправи. 

Загальнорозвивальні вправи 

для метання м'яча.Вправи 

для опанування навичок 

Виконати фізичні 

вправи дотримуючись 

правил техніки 

безпеки. 

Спортивний інвентар та 

спортивна форма. 
- 



володіння з малим 

м'ячем.Рухлива гра. 

2 Читання 

Дитячі енциклопедії- 

джерело нових знань."Наші 

мудрі друзі-енциклопедії". 

Робота з дитячими 

енциклопедіями. 

Познайомитися які 

бувають енциклопедії 

та для чого вони. 

Підручник ст.128 - 

2 Математика 
Відкриваємо спосіб 

множення та ділення на 10. 

Познайомитися з 

множенням та 

діленням на 10. 

Виконати практичні 

вправи. 

Підручник ст.114, 

робочий зошит ст.38 
- 

2 
Образотворче 

мистецтво 
У світі мультфільмів 

Практична робота 

"Св''ято улюблених 

персонажів" 

(пластелин) 

Подивитись улюблені 

мультфільми і 

попробувати створити їх 

- 

3 Математика 

Усне і письмове додавання 

двоцифрових і трицифрових 

чисел. Рівняння. Складені 

задачі 

Повторити усне і 

письмове додавання 

чисел,удосконалювати 

вміння розв'язувати 

складені задачі і 

ускладнені рівняння 

Математичний диктант 

Робота за підручником 

с.169-170 

Вправи 85,86 

3 
Літературне 

читання 

Дощику,дощику, 

лий,поливай. Микола 

Сингаївський "На врожай" 

Вдосконалювати 

навички свідомого 

виразного читання 

поетичних 

Робота над скоромовкою 

Робота над чистомовкою 

Загадка 

Вірш Н.Красоткіної 

Виразно 

читати вірш 



творів,аналізувати 

прочитане, добирати 

рими 

"Дощ 

Опрацювання вірша М. 

Сингаївського "На 

врожай"" 

Гра " Знайди риму" 

3 Основи здоров'я 

Самооцінка характеру. 

Визначення рис власного 

характеру 

Сприяти пізнанню 

себе, своїх рис 

характеру, розвивати 

вміння порівнювати, 

аналізувати 

Оповідання Іллі Бутмана 

"Боягуз" 

Рольова гра "Чарівний 

стілець" 

Вправа "Мій портрет у 

променяхсонця" 

Вправа "Риси характеру" 

Вправа "Сомооцінка" 

- 

3 Фізична культура 

Організаційні вправи. 

Різновиди ходьби і бігу. 

Човниковий біг. Біг з 

високого старту. Стрибки в 

довжину з місця. Стрибки зі 

скакалкою. Рухлива гра 

Вправи для 

профілактики 

плоскостопості, 

вчитися стартувати з 

високого старту 

Спортивний інвентар - 

3 Природознавство 

Організм людини. Шкіра. 

Значення шкіри для 

організму людини та її 

гігієна 

Ознайомити із 

значенням шкіри для 

людини 

Робота за підручником 

с.160-162 

Тестування "Будова 

шкіри" 

Гра "Лікар" 

Цікаво знати 

Опрацювати 

с.160-162 

,виконати 

завдання у 

робочому 

зошиті 



4 
Англійська 

мова(І група) 
Мої враження від подорожі 

Давати 

характеристику порам 

року 

с.183 

Виконати 

додаткові 

вправи 

4 
Англійська мова 

(ІІ група) 
Мої враження від подорожі 

Давати 

характеристику порам 

року 

с.183 

Виконати 

додаткові 

вправи 

4 Математика 

Письмове ділення 

багатоцифрових чисел на 

двоцифрові. Задачі на 

знаходження середнього 

арифметичного 

Прийоми письмового 

ділення у стовпчик 
Підручник с 156 1011,1012 

4 Фізкультура 

Організовуючівправи. 

Вправи для розвитку 

швидкості. Підкидання і 

ловіння м'яча після 

поворотів,присідань,оплесків 

Техніка безпеки під 

час виконання вправ з 

м'ячем 

Техніка виконання вправ 

з м'ячем 

Відпрацювати 

техніку 

ловіння і 

передачі м'яча 

4 
Інформатика ІІ 

підгрупа 
Пошук матеріалів 

Графічні, текстові, 

музичні, відео 

матеріали, їх 

розширення 

Пошук матеріалів в мережі Інтернет для 

проекту-презентації «Екологічні засоби 

особистої гігієни» 

 


