
1–А клас. 

Понеділок 06.04 

№ Предмет Тема Д/з 

1. 

ЯДС (мовно – 

літературна 

галузь) 

Сюжетно –рольові  та рухливі ігри. Монологічне 

висловлювання з конкретною мовою. Збагачення 

словникового запасу. 

Створення коротких письмових повідомлень. 

 

2. Укр. мова 

Текст – розповідь. Читання вголос тексту. Вправляння 

у правильній вимові й наголошуванні слів. Робота над 

чистомовками , скоромовками. Письмо букв на 

позначення звуків. Запис окремих слів речень 

відповідно до опрацьованих правил. 

 

3. Укр. мова 

Читання різних текстів. Деформований текст. 

Прогнозування орієнтованого тексту за ілюстраціями. 

Аналіз звукового складу слова. Відомі малі і великі 

рукописні букви. Письмо букв на позначення звуків. 

Запис слів та речень. 

 

4. 

ЯДС 

(природнича 

галузь) 

Спостереження за змінами в природі. Зміни в живій і 

неживій природі навесні. Особливості життя рослин і 

тварин у різні пори року. 

 

Вівторок 07.04 

№ Предмет Тема Д/з 

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 об’єктів навколишнього світу в межах 

100.Порядкова лічба. Попереднє і наступне число 

до будь – якого числа в межах 100. Розв’язування 

життєвих задач з використанням математичних 

методів. Операції з грошима. 

 

3. Англ. мова Їжа. Час історій. 

Прослухати 

історію, 

переглянути 

комікс 

ст.96-97, 

виконати 

впр.1,2 

ст.73 

Середа 08.04 

№ Предмет Тема Д/з 

1. 
ЯДС(технолог

ічна галузь) 

Виготовлення та оздоблення виробу із застосуванням 

знайомих технологічних операцій. Планування 

послідовності технологічних операцій. Безпечні 

 



прийоми праці .Демонстрація результатів власної 

діяльності. 

2. Укр. мова 

Читання різних текстів. Деформований текст. 

Прогнозування орієнтованого змісту тексту за 

ілюстраціями. Аналіз звукового складу слова. Відомі 

малі і великі рукописні букви. Письмо букв на 

позначення звуків. Запис слів та речень. 

 

3. Математика 

Лічба десятками в межах 100.Позиційний запис числа. 

Порівняння іменованих чисел. Порівняння об’єктів 

навколишнього світу за довжиною. масою. 

Розв’язування проблемних завдань математичного 

змісту. Вимірювання місткості посудини за 

допомогою літрової мірки. 

 

4. Укр. мова 

Читання різних текстів. Казка: жанрова специфіка. 

Характеристика персонажа за його мовлення. 

Дослідження значення слів. Аналіз звукового складу 

слова. Запис речень. 

 

5. Мистецтво 
Виконання пісні. Створення елементів декору для 

оформлення кімнати. Презентація власної творчості. 
 

Четвер 09.04 

№ Предмет Тема Д/з 

1. 

ЯДС 

(природнича 

галузь) 

Спостереження за тваринами. Перелітні і осілі птахи 

своєї місцевості. Охорона природи. 
 

2. 

ЯДС 

(громадянська 

та історична 

галузь) 

Що дає природа земля. 

Традиції і звичаї свого регіону. Традиції інших 

регіонів України. Родинні і шкільні традиції. 

 

3. Мистецтво 

Виконання дитячих творів про весну. Придумування і 

створення образів різними засобами художньої 

виразності. Проста об’ємна композиція. Презентація 

власної творчості. 

 

П’ятниця 10.04 

№ Предмет Тема Д/з 

1. 

ЯДС (мовно – 

літературна 

галузь) 

Створення простих медіатекстів (стіннівка, колаж, 

листівка). Запис елементарних повідомлень. 
 

2. Укр. мова 

Робота з дитячою книжкою. Художні тексти 

малих жанрів. Складання власних загадок за 

зразком відомої загадки. 

 

3. Математика 

Додавання і віднімання чисел в межах 100. 

Перетворення іменованих чисел, виражених в 

одиницях двох найменувань. Конструювання 

досліджених геометричних форм. Розв’язування 

життєвих задач з використанням математичних 

методів. 

 



4. Укр. мова Повторення і закріплення вивченого. Диктант.  

5 Англ. мова Їжа. Творча робота . Виготовлення плакату. 

Виготовити 

плакат з 

улюбленою 

їжею 

 


