
1-Б клас 

Понеділок 13.04. 

№ Предмет Тема уроку 
Домашнє 

завдання 

1.  

ЯДС (мовно-

літературна 

галузь) 

Сюжетно-рольові та рухливі ігри. Інсценізація: 

відтворення реплік персонажів казок. Збагачення 

словникового запасу. Створення коротких 

письмових повідомлень. 

 

2.  Укр. мова 

Структура тексту. Читання деформованого тексту. 

Вправляння у правильній вимові й наголошуванні 

слів. Письмо букв на позначення звуків. Запис 

окремих слів та речень відповідно до 

опрацьованих правил. 

 

3.  Математика 

Лічба об’єктів навколишнього світу в межах 100. 

Порядкова лічба. Розв’язування життєвих задач. 

Попереднє і наступне число до будь-якого числа в 

межах 100. Порядкова лічба. Операції з грошима. 

 

4.  Мистецтво 

Інсценізація пісень, створення театралізованих 

образів. Виготовлення виробу з паперу. 

Презентація власної творчості. 

 

 

Вівторок 14.04. 

№ Предмет Тема уроку 
Домашнє 

завдання 

1.  

ЯДС 

(математична 

галузь) 

Відтворення в різних видах діяльності ймовірних 

та фактичних результатів лічби об’єктів. 

Розміщення об’єктів на площині та у просторі. 

Напрямки руху об’єктів. Зчитування даних із 

таблиць, піктограм, схем. 

 

2.  Математика Лічба десятками в межах 100. Порівняння  



іменованих чисел. Позиційний запис числа. 

Розв’язування проблемних завдань математичного 

змісту.  Вимірювання місткості посудини за 

допомогою літрової мірки. 

3.  Укр. мова 

Читання різних текстів. Робота з текстом. Аналіз 

звукового складу слова. Письмо букв на 

позначення звуків. Запис слів та речень. 

 

4.  Англ. мова 
Повторення та узагальнення вивченого лексичного 

матеріалу. 

Вивчити 

нові слова. 

Читати 

впр.1 ст.92 

Зош. ст.58. 

5.  Укр. мова 

Читання різних текстів. Дослідження значення 

слів.  Лексичне значення слів. Списування з 

друкованого і рукописного тексту.  Запис речень. 

 

 

Середа 15.04. 

№ Предмет Тема уроку 
Домашнє 

завдання 

1.  

ЯДС 

(природнича 

галузь) 

Прості дослідження. Організм людини: процес 

харчування та травлення.  

 

2.  Укр. мова 

Читання текстів. Повторення опрацьованих 

правил. Списування з друкованого і рукописного 

тексту. Письмо під диктовку. 

 

3.  Укр. мова 
Розвиток зв’язного мовлення. Переказування 

тексту від імені різних персонажів, інсценізація. 

 

4.  

ЯДС 

(технологічна 

галузь) 

Сервірування столу. Столовий посуд різного 

призначення. 

 

Четвер 16.04. 



 

П’ятниця 17.04. 

№ Предмет Тема уроку 
Домашнє 

завдання 

1.  

ЯДС (мовно-

літературна 

галузь) 

Визначення теми і головної думки простого 

медіатексту. Запис елементарних повідомлень. 

 

2.  Англ. мова 
Мій будинок. Кімнати. Опрацювання нової 

лексики. 

Вивчити нові 

слова. 

Виконати 

№ Предмет Тема уроку 
Домашнє 

завдання 

1.  

ЯДС 

(природнича 

галузь) 

Травоїдні, м’ясоїдні та всеїдні тварини. Охорона 

природи. 

 

2.  

ЯДС 

(соціальна і 

здоров’язбере-

жувальна 

галузь) 

Вибір корисних для здоров’я продуктів. Знаки, 

символи, попередження щодо продуктів 

харчування. Робоче місце школяра і його 

впорядкування. 

 

3.  Математика 

Додавання і віднімання до/від двоцифрового числа 

його десятки або його одиниці. Перетворення 

іменованих чисел, виражених в одиницях двох 

найменувань.  Конструювання досліджуваних 

геометричних форм. Розв’язування проблемних 

завдань математичного змісту.   

 

4.  Мистецтво 

Відтворення елементарних музикальних 

елементів. Виготовлення виробу з пластичних 

матеріалів. Презентація власної творчості. 

 



вправи на 

ст.102-103. 

Зош. ст.77. 

3.  Укр. мова 

Читання різних текстів. Повторення 

опрацьованих правил. Списування з друкованого 

і рукописного тексту.  Запис речень. 

 

 


