1-Б клас
Вівторок 21.04.
№

Предмет

Тема уроку

Домашнє завдання

Відтворення в різних видах діяльності
ЯДС
1. (математична
галузь)

ймовірних та фактичних результатів лічби
об’єктів. Виконання простих завдань на
основі зібраних даних із застосуванням
простих моделей.
Лічба до 100 в прямому і зворотному
порядку. Порівняння іменованих чисел.
Запис двоцифрового числа у вигляді суми

2.

Математика

розрядних

доданків

Розв’язування

і

навпаки.

проблемних

завдань

математичного змісту. Побудова відрізків
заданої довжини.
Збагачення
текстів.
3.

Укр. мова

мовлення

Перепитування

Читання
як

різних

уточнення

інформації. Списування з друкованого і
рукописного

тексту.

Запис

речень

відповідно до опрацьованих правил.
Виконати вправи
Підручник
4.

Англ. мова

ст.104-

Мій будинок. Місцезнаходження

105. Зош. ст.78-79.

предметів. Літери Qq, Zz.

Вивчити

та

прописати літери в
зошиті.
Читання різних текстів. Робота з текстом.
5.

Укр. мова

Імпровізація:

відтворення

реплік

персонажів казок, віршів, народних пісень.

Запис слів та речень.

Середа 22.04.
№

Предмет

Тема уроку

Домашнє завдання

ЯДС
1. (природнича

Різноманітність рослин. Охорона рослин.

галузь)
Читання
2.

Укр. мова

різних текстів. Повторення

опрацьованих

правил.

Списування

з

друкованого і рукописного тексту. Письмо
під диктовку.
Читання

3.

Укр. мова

різних

текстів.

Лексичне

значення слів. Аналіз звукового складу
слова. Запис елементарних повідомлень.
Виготовлення та оздоблення виробу із

ЯДС
4. (технологічна
галузь)

застосуванням знайомих технологічних
операцій.

Планування

послідовності

технологічних операцій. Безпечні прийоми
праці. Демонстрація результатів власної
діяльності.

Четвер 23.04.
№

Предмет

Тема уроку

ЯДС

Будова рослин. Спостереження за етапами

1. (природнича
галузь)
ЯДС

розвитку рослин. Умови вирощування
рослин. Догляд за рослинами.
Моделювання ситуації/ рольова гра на

2. (громадянська підтримку інших. Виконання різних ролей
та історична

у групі. Правила доброчинності.

Домашнє завдання

галузь)
Знаходження числа за даним відношенням
«більше на …» , «менше на …». Перевірка
правильності результату арифметичної дії.
3.

Математика

Конструювання площинних та об’ємних
фігур

з

підручного

Розв’язування

матеріалу.

життєвих

задач

з

використанням математичних моделей.
Імпровізація
4.

Мистецтво

музичних
виробу

голосом,

пластикою,

інструментах.
з

на

Виготовлення

пластичних

матеріалів.

Презентація власної творчості.

П’ятниця 24.04.
№

1.

Предмет

Тема уроку

ЯДС (мовно-

Сюжетно-рольові

літературна

Збагачення словникового запасу. Запис

галузь)

та

Домашнє завдання

рухливі

ігри.

елементарних повідомлень.
Вивчити нові слова.

2.

Англ. мова

Виконати

Предмети одягу.

ст.106-107.
ст.80-81

Робота з дитячою книжкою. Літературні
3.

Укр. мова

казки

українських

авторів.

Робота

текстом. Аналіз художнього тексту.

з

впр.1-2
Зош.

