
1-Б клас 

Понеділок 04.05. 

№ Предмет Тема уроку 
Домашнє 

завдання 

1 

ЯДС (мовно-

літературна 

галузь) 

Сюжетно-рольові та рухливі ігри. Відтворення емоцій 

літературних персонажів під час інсценізації. 

Збагачення словникового запасу. Створення коротких 

письмових повідомлень. 

 

2 Укр. мова 

Зв’язок між змістом тексту і заголовком. Читання 

різних текстів. Робота з текстом. Позначення звуків на 

письмі на слух, за орфографічним словником, за 

правилом. 

 

3 Математика 
Використання математичних знань та способів дій для 

розв’язання навчальних і практичних завдань. 

 

4 Мистецтво 

Імпровізація простих поспівок. Розмаїття кольорів у 

навколишньому світі. Основні і похідні, холодні і 

теплі кольори. Малювання фарбами.  Презентація 

власної творчості. 

 

Вівторок 05.05. 

№ Предмет Тема уроку 
Домашнє 

завдання 

1 

ЯДС 

(математична 

галузь) 

Відтворення в різних видах діяльності ймовірних та 

фактичних результатів лічби об’єктів. Виконання 

простих завдань на основі зібраних даних із 

застосуванням простих моделей. 

 



2 Математика 
Використання математичних знань та способів дій для 

розв’язання навчальних і практичних завдань. 

 

3 Укр. мова 

Дитячі часописи. Вправляння у виразному читанні 

різних текстів. Лексичне значення слів. Повторення 

опрацьованих правил. Списування з друкованого і 

рукописного тексту.  

 

4 Англ. мова 
Project. Повторення та узагальнення вивченого 

лексичного матеріалу. Виготовлення плакату. 

впр.1, 2 

ст.109 

Зош. ст. 

83. 

5 Укр. мова 

Вправляння у виразному читанні різних текстів. 

Запитання до окремих абзаців тексту і до тексту в 

цілому. Дослідження значення слів. Аналіз звукового 

складу слова. Запис слів, речень, текстів. 

 

Середа 06.05. 

№ Предмет Тема уроку 
Домашнє 

завдання 

1 

ЯДС 

(природнича 

галузь) 

Спостереження за явищами природи та їх аналіз. 

Причини виникнення веселки: уявлення про світло і 

колір.  

 

2 Укр. мова 

Вправляння у виразному читанні різних текстів. 

Повторення опрацьованих правил. Запис слів, речень, 

текстів. 

 

3 Укр. мова 

Робота з дитячою книжкою. Тексти зі щоденного 

життя: електронна пошта, інструкції, етикетки, карти, 

кулінарні рецепти. 

 



4 

ЯДС 

(технологічна 

галузь) 

Виготовлення та оздоблення виробу із застосуванням 

знайомих технологічних операцій. Планування 

послідовності технологічних операцій. Безпечні 

прийоми праці. Демонстрація результатів власної 

діяльності. 

 

Четвер 07.05. 

№ Предмет Тема уроку 
Домашнє 

завдання 

12 

ЯДС 

(природнича 

галузь) 

Досліди та практичні роботи: створення моделі 

веселки. 

 

3 

ЯДС (грома-

дянська та 

історична 

галузь) 

Кола спілкування. Як досягти згоди: правила 

взаємодії. Чого хоче кожна людина. 

 

4 Математика 
Використання математичних знань та способів дій для 

розв’язання навчальних і практичних завдань. 

 

5 Мистецтво 
Імпровізація простих мелодій, різних за характером. 

Малювання фарбами. Презентація власної творчості. 

 

П’ятниця 08.05. 

№ Предмет Тема уроку 
Домашнє 

завдання 

1 

ЯДС (мовно-

літературна 

галузь) 

Створення простих візуальних медіатекстів. Запис 

елементарних повідомлень. 

 



2 Англ. мова 
Phonics. Звуки. Розвиток навичок усного 

продукування. 

ст.122. 

зош. ст. 

95. 

3 Укр. мова 

Читання різних текстів. Повторення опрацьованих 

правил. Списування з друкованого і рукописного 

тексту. Запис речень. 

 

 


