
1–А клас 

Понеділок 27.04. 

№ Предмет Тема Д/з 

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. Українська мова 

Текст – опис. Читання різних текстів. Вибіркове 

читання. Вправляння у правильній вимові й 

наголошуванні слів.  Письмо букв(великих і 

малих) на позначення звуків. Запис окремих 

слів та речень відповідно до опрацьованих 

правил. 

 

3. Українська мова 

Читання різних текстів. Робота з текстом 

(головне і другорядне тексті). Аналіз звукового 

складу слова. Письмо букв на позначення 

звуків. Запис слів та речень. 

 

4. 

ЯДС 

(природнича 

галузь) 

Тварини. Дикі і свійські тварини. Охорона 

тварин. 

 

 

Вівторок 28.04 

№ Предмет Тема Д/з 

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 
Лічба об’єктів, позначення числом результату 

лічби. Запис двоцифрового числа у вигляді суми 

 



розрядних доданків і навпаки. Додавання і 

віднімання за допомогою малюнків і схем.  

Розв’язування проблемних завдань 

математичного змісту.  

 

Середа 29.04 

№ Предмет Тема Д/з 

1. 

ЯДС 

(технологічна 

галузь) 

Виготовлення та оздоблення виробу із 

застосуванням знайомих технологічних 

операцій. Планування послідовності 

технологічних операцій. Безпечні прийоми 

праці. Демонстрація результатів власної 

діяльності. 

 

2. Українська мова 

Вправляння у виразному читанні різних 

текстів. Запитання до окремих абзаців тексту і 

до тексту в цілому. Дослідження значення слів. 

Лексичне значення слів(пояснення значень в 

контексті).Повторення опрацьованих правил.  

Аналіз звукового складу слова. Запис слів, 

речень, текстів. Списування з друкованого і 

рукописного тексту. 

 

3. Математика 

Лічба об’єктів ,позначення числом результату 

лічби. Запис двоцифрового числа у вигляді 

суми розрядних доданків і навпаки. Додавання 

та віднімання за допомогою малюнків / схем. 

Розв’язування проблемних завдань 

математичного змісту. 

 

4. Українська мова 

Розвиток зв’язного мовлення. Побудова 

зв’язного висловлювання на основі випадку з 

життя. 

Повторення та закріплення вивченого 

 



протягом тижня. Списування з друкованого 

тексту. 

5. Мистецтво 

Інструментальний та ритмічний акомпанемент 

до пісень. Відтворення настрою у ритмічних та 

мелодичних зворотах. Природні форми та їх 

декоративні зображення. Презентація власної 

творчості. 

 

 

Четвер 30.04 

№ Предмет Тема Д/з 

1. 
ЯДС (природнича 

галузь) 

Різноманітність тварин. Значення тварин для 

людей. Догляд за тваринами. 

 

2. 

ЯДС (соціальна і 

здоров’язбережу-

вальна галузь) 

Кроки для виконання навчальних, ігрових та 

дослідницьких завдань. Вплив емоцій на 

організм. Стосунки з дітьми своєї та іншої 

статі. 

 

3. Мистецтво 

Імпровізація простих мелодій, різних за 

характером. Малювання фарбами. Презентація 

власної творчості. 

 

 


