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Понеділок 24.04 

№ Предмет Тема Д/з 

1. Укр. мова 

Малюнкове письмо стародавніх 

народів (на рівні оповідань). Пошук 

у тексті необхідної інформації. 

Вибіркове читання. Велика буква в 

іменах людей, кличках тварин і 

деяких географічних назвах. 

Створення письмового 

висловлювання. Запис речень під 

диктування. Взаємоперевірка з 

опорою на зразок. 

С. 83, впр. 4 

Переглянути відео про 

виникнення 

малюнкового письма. 

https://www.youtube.com/

watch?v=3Tt5_j8xdTM&f

eature=emb_logo  

2. Математика 

Розпізнавання серед ситуацій із 

свого життя тих, що потребують 

перелічування об'єктів, вимірювання 

величин, обчислення. 

С. 111, № 732 (усно), № 

733, 734. Повторювати  

таблицю множення і 

ділення на 2-9.  

3. 

ЯДС 

(мовно – 

літературна 

галузь) 

Візуальні медіа як джерело 

інформації. Мультфільми. 

Улюблений герой. Теми, емоційно – 

ціннісне завантаження медіа текстів. 

Створення письмового 

висловлювання.  

Переглянути улюблений 

мультфільм. Намалювати 

улюбленого 

мультиплікаційного 

героя. Під малюнком 

описати який цей герой. 

Дати йому 

характеристику (3-5 

речень). 

4. Мистецтво 

Сприймання творів різних видів 

мистецтва. Засоби виразності твору. 

Порівняння природних форм, 

образів довкілля з їх художнім 

трактуванням. Дотримання 

Намалювати пейзаж за 

зразком з відео або  

власний. 

https://www.youtube.com/

watch?v=Cdh5t_DwJjo&t

https://www.youtube.com/watch?v=3Tt5_j8xdTM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3Tt5_j8xdTM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3Tt5_j8xdTM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Cdh5t_DwJjo&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=Cdh5t_DwJjo&t=21s


охайності та правил безпеки. 

Презентація власної творчості. 

=21s 

5. Англ. мова Одяг С. 94 

 

Вівторок 28.04 

№ Предмет Тема Д/з 

1. Укр. мова 

Виразне читання (слухання) твору. 

Стратегії вдумливого читання. Вірш, 

рима, ритм, настрій у вірші. 

Спільнокореневі слова. Однозначні й 

багатозначні слова. Багатозначні 

слова і омоніми. Створення 

письмового висловлювання. 

Перевірка сумнівних написань за 

орфографічним словником. 

З кожної групи слів 

виберіть і запишіть 

спільнокореневі. 

Позначте корінь. 

1.Сирість, сирник, сирий, 

відсиріти. 

2.Сова, совеня, совок, 

совиний. 

3.Син, синок, синій, 

синівський. 

4.Мило, мильниця, 

милуватися, мильний. 

2. Математика 

Розпізнавання знайомих 

геометричних об'ємних фігур серед 

предметів навколишнього 

середовища на малюнках. Створення 

макетів реальних та уявних об'єктів. 

С. 113,  № 743, 746. 

Таблиця множення і 

ділення на 2-9. 

3. 

ЯДС 

(техноло- 

гічна галузь) 

Виготовлення і оздоблення виробів 

за допомогою зображення схем. 

Добір конструкційних матеріалів, 

інструментів та пристосувань для 

виготовлення виробу. Безпечні 

прийоми праці. Демонстрація 

результатів власної діяльності. 

Виготовити будь-який 

виріб за бажанням. 

https://www.youtube.com/

watch?v=P1H7W63S-5Q  

4. Англ. мова Предмети одягу С. 95 

 

Середа 29.04 

https://www.youtube.com/watch?v=Cdh5t_DwJjo&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=P1H7W63S-5Q
https://www.youtube.com/watch?v=P1H7W63S-5Q


№ Предмет Тема Д/з 

1. 
Українська 

мова 

Виразне читання (слухання) твору. 

Головна думка твору. Антоніми та 

синоніми. Пряме і переносне 

значення слова. Запис слів під 

диктування та списування з 

орфографічного зразка. Віршовані 

твори. Робота з римою. Пошук 

інформації. Створення письмового 

висловлювання. Перевірка 

сумнівних написань за 

орфографічним словником. 

Спишіть, вставте 

пропущені букви. 

Написання перевірте за 

орфографічним словником. 

В..дмідь, г..рой, д..ктант, 

д..ван, за..ць, кил..м, 

ч..р..вики, м..даль, ц..мент, 

 н..діля, пон..ділок, 

пр..дмет, т..атр, ч..твер, 

яс..н. 

2. Математика 

 Лічба об'єктів, позначення числом 

результату лічби. Перевірка 

правильності виконання дій 

множення і ділення з опорою на 

таблицю множення чисел.  

С. 114, № 754, 755. 

Повторити таблицю 

множення і ділення на 2-9. 

3. 

ЯДС 

(мовно – 

літературна 

галузь) 

Ключові слова у висловлюванні. 

Перетворення інформації. Норми 

спілкування з людьми різного віку. 

Прочитати вірші с. 123-124  

(хрестоматія), намалювати 

ілюстрацію до одного з 

них. 

4. 

ЯДС 

(природнича 

галузь) 

Прості спостереження( досліди). 

Сонце – джерело світла і тепла. 

Переглянути відео. 

Переказати батькам, що 

запам'ятали. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=nBobfaAYeIQ  

Спостерігати за погодою. 

Фіксувати спостереження. 

5. 

ЯДС 

(грома- 

дянська та 

історична 

Родинні свята і традиції. Подорож 

як засіб пізнання світу. Способи 

подорожування. 

Переглянути відео. 

Запам'ятати та переказати, 

про що дізналися з 

побаченого. Здійсніть 

https://www.youtube.com/watch?v=nBobfaAYeIQ
https://www.youtube.com/watch?v=nBobfaAYeIQ


галузь) віртуальну подорож до 

музею ілюзій в Кореї. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Ai3A66vdPTs  

 

Четвер 30.04 

№ Предмет Тема Д/з 

1. 
Українська 

мова 

Робота з дитячою книжкою. 

Тематика науково-популярних 

текстів: «Екологічна безпека і 

сталий розвиток», «Здоров'я і 

безпека»… Пошук у тексті 

необхідної інформації. Вибіркове 

читання. Стратегії вдумливого 

читання. 

С. 84, впр. 1 

2. 

ЯДС 

(математич-

на галузь) 

Життєві проблеми, які розв'язуються 

математичним шляхом з опорою на 

прості математичні моделі. 

С. 116, № 763, 764, 

повторюємо таблицю 

множення і ділення 2 – 9. 

3. 

ЯДС 

(природнича 

галузь) 

Прості спостереження( досліди). 

Вплив Сонця на сезонні явища в 

природі. 

Переглянути відео. 

Запам'ятати та переказати 

вдома побачений і почутий 

матеріал. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=-wM7RMYJlhc 

4. Англ. мова Хоббі  С. 96 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ai3A66vdPTs
https://www.youtube.com/watch?v=Ai3A66vdPTs
https://www.youtube.com/watch?v=-wM7RMYJlhc
https://www.youtube.com/watch?v=-wM7RMYJlhc

