
1-Б клас 

Вівторок 12.05. 

№ Предмет Тема уроку 
Домашнє 

завдання 

1 
ЯДС (математична 

галузь) 

Відтворення в різних видах діяльності ймовірних 

та фактичних результатів лічби об’єктів. 

Знаходження необхідних даних для виконання 

завдань. 

 

2 Математика 

Лічба в межах 100 . Математичні вирази на одну 

дію. Додавання та віднімання в межах 100. 

Перетворення інформації у схематичний рисунок. 

Передбачення результату обчислення. 

Розв’язування проблемних завдань 

математичного змісту.   

 

3 Укр. мова 

Текст-міркування.  Читання різних текстів. 

Визначення конкретної мети монологічного 

висловлювання. Вправляння у правильній вимові 

і наголошуванні слів. Письмо букв на позначення 

звуків. Запис речень відповідно до опрацьованих 

правил. 

 

4 Англ. мова   

5 Укр. мова 

Читання різних текстів. Робота з текстом. Аналіз 

звукового складу слова. Письмо букв на 

позначення звуків. Поширення речень. Запис 

тексту з поширених речень. 

 

Середа 13.05. 



№ Предмет Тема уроку 
Домашнє 

завдання 

1 
ЯДС (природнича 

галузь) 

Взаємозв’язок людини і природи. Правила 

безпечної поведінки в довкіллі.  

 

2 Укр. мова 

Вправляння у виразному читання реплік в діалозі. 

Послідовність подій у тексті. Дослідження 

значення слів. Правила оформлення діалогу на 

письмі. Запис слів, речень, текстів. 

 

3 Укр. мова 

Вправляння у виразному читанні різних текстів. 

Зв’язний переказ подій прочитаного твору. 

Списування з друкованого і рукописного тексту. 

Письмо під диктовку. 

 

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 14.05. 

№ Предмет Тема уроку 
Домашнє 

завдання 

1 
ЯДС (природнича 

галузь) 

Взаємозв’язки у природі. Рослини і тварини 

рідного краю. Охорона природи. 

 

2 

ЯДС (соціальна і 

здоров’язбережу-

вальна галузь) 

Родинні зв’язки, дружні, ділові стосунки та 

подружнє життя. Народні традиції, родинні свята 

і здоров’я. 

 



3 Математика 

Додавання і віднімання в межах 100. Перевірка 

правильності результату арифметичної дії. 

Конструювання площинних та об’ємних фігур з 

підручного матеріалу. Розв’язування життєвих 

задач з використанням математичних моделей.  

Позначення часу на зображення/макеті 

циферблату годинника зі стрілками. 

 

4 Мистецтво 

Гра на дитячих інструментах: експериментування 

зі звуками різних властивостей. Презентація 

власної творчості. Відтворення рухами характеру, 

темпу, ритму, музики. Малювання графічними 

матеріалами, фарбами. 

 

П’ятниця 15.05. 

№ Предмет Тема уроку 
Домашнє 

завдання 

1 ЯДС (мовно-

літературна галузь) 

Сюжетно-рольові та рухливі ігри. Збагачення 

словникового запасу. Запис елементарних 

повідомлень. Створення простих візуальних 

медіатекстів. 

 

2 Англ. мова   

3 Укр. мова Розвиток зв’язного мовлення. Створення власних 

художніх текстів малих жанрів на основі відомих. 

Створення анаграм. 

 

 


