
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ
У 4 КЛАСІ

Çàòâåðäæóþ 

« »  ð.

на 20__ — 20__ навчальний рік

 Українська мова і читання
1.  Українська мова (за підручником «Українська мова та читання, 4 кл.», Ч. І,

авт. Варзацька Л.О., Зроль Г.Є., Шильцова Л.М.) 

2.  Літературне читання (за підручником «Українська мова та читання, 4 кл.»,
Ч. II, авт. Чумарна М.І.)

 Математика
1.  Математика (за підручником «Математика. 4 кл.», у 2-х част., авт. Буд-

на Н.О., Беденко М.В.) 

 Я досліджую світ
1.  Я досліджую світ (за підручником «Я досліджую світ. 4 кл.», у 2-х част., авт.

Будна Н.О., Гладюк Т.В., Заброцька С.Г., Шост Н.Б.) 

2.  Я досліджую світ. Технології та дизайн (за підручником «Я досліджую світ.
4 кл.», у 2-х ч., авт. Будна Н.О., Гладюк Т.В., Заброцька С.Г., Шост Н.Б. та
«Альбомом з технологій. 4 кл.», авт. Осадко А.В.)

 Мистецтво
1.  Мистецтво (за підручником «Мистецтво. 4 кл.», авт. Кондратова Л.Г.)

 

ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН
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УКРАЇНСЬКА МОВА
(за підðучником «Укðаїнська мова та читання, 4 кл.»,  

авт. Ваðзацька Л.О., Зðоль Г.Є., Шильцова Л.М.)

№ 
уро-
ку

Тема уроку Дата

МОВА І МОВЛЕННЯ

1. Мова в житті наðоду. 

ТЕКСТ

2. Повтоðення відомостей пðо текст. Ознаки тексту. 

3. Тема і основна думка тексту.

4. Будова тексту. 

5. Пðо одне і те ж по-ðізному: науково-популяðні та художні 
тексти.  

6. Підсумковий уðок з теми «Текст». 

7. Контроль навчальних досягнень. Списування

8.
Уðок ðозâиòкó зâ’язного моâлåння.

РЕЧЕННЯ

9. Аналіз контðольної ðоботи. Речення. Види ðечень за метою 
висловлювання. 

10. Головні та дðугоðядні члени ðечення. Зв’язок слів у ðеченні. 

11. Головні та дðугоðядні одноðідні члени ðечення. 

12. Поєднання одноðідних членів ðечення сполучниками. 

13. Узагальнення вивченого пðо ðечення.  

14. Контроль навчальних досягнень учнів за мовною темою «Мова  
і мовлення. Текст. Речення».
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СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЧАСТИНИ МОВИ

15. Аналіз контðольної ðоботи. Частини мови: повтоðення 
вивченого у 1-3 класах.  

16.
Уðок ðозâиòкó зâ’язного моâлåння.

ІМЕННИК

17. Іменник. Повтоðення вивченого пðо іменник. 

18. Відмінювання іменників. 

19. Впðавляння у відмінюванні іменників у однині. 

20. Розðізнення відмінків іменників. Відмінність ðодового і 
знахідного відмінків.  

21. Розðізнення називного і знахідного відмінків. 

22. Особливості давального і місцевого відмінків. 

23. Чеðгування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого і 
чоловічого ðоду. 

24.
Уðок ðозâиòкó зâ’язного моâлåння.

25. Зміна пðиголосних в іменниках пеðед закінченням -і. 

26. Пðавопис закінчень іменників жіночого та чоловічого ðоду 
на -а (-я) в ðодовому відмінку однини. 

27. Контрольна робота. Письмовий переказ.

28. Аналіз контðольної ðоботи. Пðавопис закінчень іменників 
чоловічого ðоду в ðодовому відмінку однини.  

29. Пðавопис закінчень іменників жіночого ðоду в оðудному 
відмінку однини. 

30.
Пðавопис закінчень іменників чоловічого ðоду з основою 
на твеðдий, м’який, шиплячий пðиголосний та -й і -р в 
оðудному відмінку однини. 

31. Контроль навчальних досягнень. Диктант.
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32.

Уðок ðозâиòкó зâ’язного моâлåння.

33.
Аналіз диктанту. Пðавопис закінчень іменників жіночого 
ðоду з нульовим закінченням у початковій фоðмі в оðудному 
відмінку однини.  

34.
Паðалельні закінчення іменників чоловічого ðоду в 
давальному і місцевому відмінках однини. 

35. Пðавопис відмінкових закінчень іменників у множині. 

36. Узагальнення вивченого з теми «Іменник». 

37. Контрольна робота за мовною темою «Іменник».

ПРИКМЕТНИК

38. Аналіз контðольної ðоботи. Роль пðикметників у мовленні. 

39. Зв’язок пðикметників з іменниками у ðеченні. 

40.

Уðок ðозâиòкó зâ’язного моâлåння.

41. Змінювання пðикметників за ðодами та числами. 

42. Відмінювання пðикметників. 

43. Контрольна робота. Диктант.

44.
Аналіз диктанту. Спостеðеження за зміною закінчень 
пðикметників у ðізних відмінкових фоðмах. 

45. Впðави на визначення відмінків пðикметників у ðеченні. 

46.
Викоðистання пðикметників в описі зовнішності людини. 
Діалог (перевірна робота).

47-
48.

Інтегðований уðок козацької слави (об’єднано з уроком 
розвитку мовлення). Вимова та пðавопис пðикметників на 
-ський, -зький, -цький. 
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49.
Уживання знака м’якшення пеðед закінченням пðикмет-
ників. 

50.
Вимова та пðавопис закінчень -ій у пðикметниках жіночого 
ðоду в давальному і місцевому відмінках однини. 

51. Відмінювання пðикметників у множині.  

52. Контрольна робота за мовною темою «Прикметник».

ЧИСЛІВНИК

53. Аналіз контðольної ðоботи. Числівник як частина мови. 

54. Вимова і пðавопис числівників. 

55. Спостеðеження за функціональною ðоллю числівників у 
ðеченні. 

56.
Уðок ðозâиòкó зâ’язного моâлåння.

ЗАЙМЕННИК

57. Займенник як частина мови. 

58. Особові займенники. 

59. Займенники пеðшої особи однини і множини. Написання 
займенників із пðийменниками. 

60. Займенники дðугої особи однини і множини. 

61. Займенники тðетьої особи однини і множини. 

62. Роль займенників у текстах. 

63. Контрольна робота з тем «Числівник. Займенник».

64. Аналіз контрольної роботи. Уðок ðозâиòкó зâ’язного моâлåння.

ДІЄСЛОВО
65-
66.

Інтегðований уðок засвоєння нових знань: введення в тему 
«Діє слово». 
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67. Змінювання дієслів за часами. 

68. Пðавопис не з дієсловами. 

69. Неозначена фоðма дієслова. 

70. Змінювання дієслів тепеðішнього часу за особами і числами. 

71. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами. 

72.
Уðок ðозâиòкó зâ’язного моâлåння.

73. Контрольна робота. Диктант.

74. Аналіз диктанту. Особові закінчення дієслів. 

75. Особові закінчення дієслів 1-ї особи тепеðішнього і 
майбутнього часу. 

76. Закінчення дієслів 2-ї особи тепеðішнього і майбутнього 
часу. 

77. Закінчення дієслів 3-ї особи тепеðішнього і майбутнього 
часу. 

78. Пðавопис ненаголошених особових закінчень дієслів 
тепеðішнього і майбутнього часу. 

79. Змінювання дієслів минулого часу за ðодами і числами. 

80.
Уðок ðозâиòкó зâ’язного моâлåння.

81. Вимова і пðавопис дієслів на -ся (-сь). 

82. Контроль навчальних досягнень (тести) за темою «Дієслово».

ПРИСЛІВНИК

83. Аналіз тестового контðолю. Поняття пðо пðислівник як 
частину мови. 

84. Поðівняння пðислівників і пðикметників. Основна 
гðаматична ознака пðислівників. 
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85. Пðактичне ознайомлення з фоðмами ступенів поðівняння 
пðи слів ників (без уживання теðмінів). 

86. Одноðідні дðугоðядні члени ðечення, виðажені пðислівни-
ками. 

87. Контроль навчальних досягнень. Списування.

88.
Уðок ðозâиòкó зâ’язного моâлåння. Письмовий твір.

89. Аналіз контрольних і творчих робіт.

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО  
У 1-4 КЛАСАХ

90. Речення. Види ðечень за метою висловлювання. Звуко-
буквений аналіз слів. 

91. Речення з одноðідними членами. Головні і дðугоðядні члени 
ðечення. Пðавопис особових закінчень дієслів. 

92. Частини мови. Дієслово. Часові фоðми дієслів. 

93. Контроль навчальних досягнень. Диктант. 

94. Аналіз диктанту. Робота над помилками.

95. Частини мови. Зв’язок пðикметників з іменниками. 
Споðіднені слова, що належать до ðізних частин мови. 

96.
Уðок ðозâиòкó зâ’язного моâлåння. 

97-
98. Підсумковий уðок за ðік. Уðок-гðа «Теðитоðія ðідної мови».



8 Календарне планування. 4 клас

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ
(за підðучником «Укðаїнська мова та читання, 4 кл.»,  

Ч. II, авт. Чумаðна М.І.)

№ 
уроку Тема уроку Дата

СВІТ НАРОДИВСЯ ДЛЯ МЕНЕ
1. Всòóп. Ознàйомлåння з піäðóчником.

Дмитðо Павличко «Рідна мова». Пðислів’я.
2. Що більшå ми пізнàємо сâіò, òо більшим âін сòàє äля нàс.

Вступ до теми: «Світ народився для мене».
Акðовіðш «Світ». Маðія Чумаðна «Осіннє листя облітає». 
Загадка.

3. Ця мóäðісòь пðойшлà кðізь âіки.
«Казки, міфи і легенди пðо твоðення світу» (стаття в 
підручнику). Укðаїнська стаðодавня колядка «Коли не було 
з нащада світа». Давньоукðаїнський міф «Род-Вседеðжи-
тель, Білобог і Чоðнобог».

4. Жиòòя — цå пðосòо äиâнà кàзкà, â якó пðихоäимо лиш ðàз. 
«Як виникло життя на Землі» (стаття в підручнику).

5. Жиòòя — цå пðосòо äиâнà кàзкà, â якó пðихоäимо лиш ðàз 
(продовження). 
«Сотвоðення світу» (з «Книги Буття» Старого Завіту).

6. … Бо пðийшли ми ó сâіò — лþбиòи! 
Пðислів’я. Загадка. Микола Руденко «Думає сонце жи-
том-пшеницею».

7. Нàðоä скàæå — як зàâ’яæå.
Пеðекази та легенди ðідного кðаю. «Пðо велетів і май-
бутніх людей» (переказ). «Лелеки» (легенда). «Соловейко» 
(легенда).

8. Урок позакласного читання.

9. Нó й гàðно âсå пðиäóмàâ Бог... 
Акðовіðш «Легенда». Дмитðо Павличко «Звеðнення». Га-
лина Киðпа «Ну й гаðно все пðидумав Бог!». Підсумок за 
темою.
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Я НАРОДИВСЯ ДЛЯ СВІТУ

10. Як лþäинà з’яâилàся нà Çåмлі...
Вступ до теми «Я народився для світу».
Акðовіðш «Людина». Маðія Чумаðна «Пеðші люди на 
Землі».

11. Пðо пåðших лþäåй.
Із книги індіанців кіче «Пополь-Вух». Акðовіðш «Небо». 
Пðислів’я.

12. Ç кàзки слоâà нå âикинåш.
Укðаїнська наðодна казка «Яйце-ðайце».

13. Пåðшà кàзкà пðо òâоðåння сâіòó.
Укðаїнська наðодна казка «Яйце-ðайце» (продовження).

14. Із слоâà починàєòься лþäинà... 
Вислови пðо мову. Наðодна пðитча «Сила слова». Акðо-
віðш «Слово». Підсумок за темою.

15. Урок позакласного читання.

Я СВІТУ У ПРИГОДІ СТАНУ

16. Коли кàзкà мóäðісòь сіє, òоäі нàðоäæóþòься мðії. 
Вступ до теми «Я світу у пригоді стану».
Акðовіðш «Казка». Маðія Чумаðна «В казковім світі».

17. Кàзкà — мóäðим лþäям піäкàзкà.
«Які бувають казки» (стаття в підручнику). Пðислів’я. 
Укðаїнська наðодна казка «Ілля Муðомець».

18. Усякå â сâіòі äієòься, пðо âсякå â кàзці моâиòься.
Укðаїнська наðодна казка «Ілля Муðомець» (продовжен-
ня).

19. Пðàця чолоâікà гоäóє, à лінь мàðнóє.
Укðаїнська наðодна казка «Золота пшениця». Пðислів’я.

20. Поâàæàй коæнó лþäинó, бо âонà — äиòя Боæå.
Євангельська пðитча «Пðо самаðянина». Літеðатуðна 
пðитча «Годинникові колеса».
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21. Щоб ðибкó з’їсòи, òðåбà â âоäó лізòи.
Наðодна пðитча «Коðінь і стебло». Підсумок за темою.

РОЗКАЖУ ВАМ БАЙКУ

22. Що òàкå бàйкà і хòо òàкий бàйкàð?
Вступ до теми «Розкажу вам байку». 
Акðовіðш «Байка». Іван Фðанко «Байка пðо байку».

23. Нå òим цікàâà бàйкà, що гоâоðиòь нåпðàâäó, à òим, що піä 
лóшпиноþ òої нåпðàâäи кðиє âåликó пðàâäó.
Іван Фðанко «Байка пðо байку» (продовження).

24. Урок позакласного читання.

25. Пåðший бàйкàð сâіòó.
Езоп. Байка «Лисиця і воðона».

26. Çäàєòься, бàйкà пðосòо бðåшå, à спðàâäі — яснó пðàâäó 
чåшå.
Леонід Глібов «Муха і Бджола». Підсумок за темою.

МИ — ОДНІЄЇ КРОВІ

27. Лþäинà — äиòя пðиðоäи.
Вступ до теми «Ми — однієї крові».
Акðовіðш «Рідня». Миðослава Кулик «Пахне ліс осінній». 
Наðодна пðикмета.

28. Сâіòло бàòькіâської лþбоâі.
Микола Вінгðановський «Гусенятко».

29. Оäин бàòько âàæиòь більшå, ніæ сòо âчиòåліâ.
Микола Вінгðановський «Гусенятко» (продовження).

30. Моâó ðіäної пðиðоäи ðозóміòи сåðцåм âчись.
Василь Сухомлинський «Ґавеня і соловей». Загадки. Під-
сумок за темою.

31. Урок позакласного читання.

КОЛИ ЩЕ НЕ БУЛО ПИСЬМА

32. До сóчàсного письмà лþäсòâо йшло поâолі...
Вступ до теми «Коли ще не було письма».
Акðовіðш «Книга». «Пеðші писемні знаки» (стаття в під-
ручнику).

33. Лисòи, які нåлåгко чиòàòи.
Редьяðд Кіплінґ «Як написали найпеðшого листа».
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34. Сòðàшåнно пðикðо нå âміòи писàòи.
Редьяðд Кіплінґ «Як написали найпеðшого листа» (про-
довження).

35. Нàðåшòі âиникло письмо.
Пðедметні листи. «Знамениті даðи» за Геðодотом. Найдав-
ніші укðаїнські книги.

36. Очі òðимàòи äонизó, à äóшó — âгоðó.
«Повчання дітям» від князя Володимиðа Мономаха.  
Віктоð Близнець «Яðослав Мудðий».

37. Нàйголоâнішå й нàйбільшå з óсіх нàших місò.
Анатолій Гðигоðук «Наша столиця Київ». Підсумок за те-
мою.

ГЕРОЙСЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ

38. Воля äоðоæчà зà æиòòя.
Вступ до теми «Геройському роду нема переводу».
Акðовіðш «Укðаїна». Геðої не вмиðають (стаття). Воло-
димиð Малик «Воєвода Дмитðо». Акðовіðш «Князі». Пðи-
слів’я.

39. Колись âони ноâі місòà òâоðили.
«Коðоль Данило» (за Антоном Лотоцьким). Пðислів’я. 

40. Урок позакласного читання.

41. Козàцькà слàâà нå âмðå, нå зàгинå.
Укðаїнська наðодна пісня «Гей, там на гоðі Січ іде».

42. Спðàâæні гåðої — зàхисники ðіäної зåмлі.
Маðія Хоðосницька «Запоðозька Січ». Підсумок за темою.

43. Піäсóмоâóємо пðочиòàнå зà І сåмåсòð.

З НОВИМ РОКОМ, З КОЛЯДОЮ!

44. Çимà щåäðà сâяòàми.
Вступ до теми. Акðовіðш «Коляда». «Зимові свята» (стат-
тя).

45. Çимó моæнà нå òільки побàчиòи, зимó моæнà нàâіòь по-
чóòи.
Василь Сухомлинський «Як дзвенять сніжинки».

46. Коляäóємо òà âіншóємо.
Колядка «Добðий вечіð тобі…». Посівання «Сію, сію, по-
сіваю...».
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47. Вæå Різäâо пðийшло äо хàòи, âсім поðà коляäóâàòи!
Віншування «Я — маленький хлопчик». Підсумок за те-
мою.

48. Урок позакласного читання.

ФАНТАСТИЧНІ МАНДРІВКИ У СВІТІ ЧУДЕС ТА КОСМОСІ

49. Дå нàйкðàщå місцå нà зåмлі?
Вступ до теми. 
Акðовіðш «Земля».

50. Ноâоðічні äиâà.
Маðія Чумаðна «Діамант феї Даðини» (уривок з повісті).

51. В Ноâоðічнó ніч óсå òàкå кàзкоâå...
Маðія Чумаðна «Діамант феї Даðини» (продовження).

52. То æ мðіймо, скільки äóшà нàшà пðосиòь,
âонà нàм â мàйбóòньомó щàсòя пðиносиòь.
Маðія Чумаðна «Діамант феї Даðини» (продовження).

53. Поäоðоæі òà мàнäðіâки.
Укðаїнська наðодна казка «Як Іван до Сонця ходив».

54. Нàйäàâніші мàнäðіâники — гåðої кàзок.
Укðаїнська наðодна казка «Як Іван до Сонця ходив» (про-
довження).

55. Урок позакласного читання.

56. Розóмний з книæок знàння бåðå.
«Зіðка на ім’я Сонце» (із книги «Планета Земля»). Пðи-
слів’я. «Укðаїнський ðобінзон» (стаття).

57. Дå ðóки й охоòà, òàм скоðà ðобоòà.
Ігоð Федів та Вал. Злотополець «Життя та дивовижні пðи-
годи козака Миколи на безлюдному остðові».

58. Нå òільки âиæиòи, à й зàлишиòися лþäиноþ.
Ігоð Федів та Вал. Злотополець «Життя та дивовижні пðи-
годи козака Миколи на безлюдному остðові» (продовження).

59. Щàслиâий, хòо сни мàє милі!
Льюїс Кеððол «Пðигоди Аліси в Дивокðаї» (уривки з пові-
сті): «Білий кðолик».

60. Діòи поâинні æиòи ó сâіòі кðàси, гðи, кàзки, фàнòàзії і 
òâоðчосòі.
Льюїс Кеððол «Пðигоди Аліси в Дивокðаї» (уривки з пові-
сті): «Як Алісу вигнало вгоðу». Скоðомовки.
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61. У сâіòі нåмàє нічого кðàщого зà äðóæбó.
Антуан де Сент-Екзюпеðі «Маленький пðинц» (уривки з 
повісті). ІІІ частина.

62. Нå âàðòо гніâàòися нà äоðослих.
Антуан де Сент-Екзюпеðі «Маленький пðинц» (уривки з 
повісті). ІV частина.

63. Поäбàймо пðо Çåмлþ ðàзом.
Антуан де Сент-Екзюпеðі «Маленький пðинц» (уривки з 
повісті). V частина.

64. Урок позакласного читання.

65. Всåсâіò нàм бåнòåæиòь мðії.
«Пðо астеðоїди» (з «Енциклопедії»). «Стаðодавня астðоно-
мія» (із книги «Найцікавіше про космос»).

66. Якби âсі æили ó миðі й злàгоäі…
Маðія Чумаðна «Планета ðожевого світанку» (казка).

67. Нåмà пàм’яòі — і нåмà мàйбóòнього.
Маðія Чумаðна «Планета ðожевого світанку» (продовжен-
ня).

68. Підсумок за темою.

ЛІТЕРАТУРНЕ КОЛО

69. Сåðåä книæок, як і сåðåä лþäåй, моæнà поòðàпиòи â гàðнå 
òоâàðисòâо.
Вступ до теми. 
Акðовіðш «Літеðатуðа». Улюблені письменники.

70. Жилà колись нà сâіòі Лåся…
Леся Хðаплива «Колись весною на Волині».

71. Нà шлях я âийшлà ðàнньоþ âåсноþ…
Леся Хðаплива «Колись весною на Волині» (продовження).

72. Урок позакласного читання.

73. Вчиòàймося â Лåсинå слоâо іскðисòå.
Леся Укðаїнка «Конвалія» (уривок).

74. Ні, я æиâà, я âічно бóäó æиòи…
Леся Укðаїнка «Хотіла б я піснею стати…».

75. Шåâчåнкоâі òâоðи сяþòь, моâ зоðі.
Таðас Шевченко «Що воно там, за гоðою?» (уривок з по-
вісті «Княгиня»).
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76. Тàðàсоâі äóмки бóäóòь æиòи âіки.
Таðас Шевченко «Що воно там, за гоðою?» (уривок з пові-
сті «Княгиня»; продовження).

77. Вчиòàйòåся, âслóхàйòåся â Шåâчåнкоâå слоâо…
Таðас Шевченко «І досі сниться…».

78. Хòо Шåâчåнкà пðочиòàâ, òой бàгàòший сåðцåм сòàâ.
Таðас Шевченко «Ой дібðово, темний гаю».

79. Мàлåнькà кàзкà, à ðозóмó нàâчàє. 
Іван Фðанко «Лисичка і Рак».

80. Урок позакласного читання.

81. Фðàнко і поåзія. 
Іван Фðанко «Розвивайся, лозо, боðзо».

82. Що ознàчàє бóòи лþäиноþ?
Максим Рильський «Синові».

83. Диâний мðійник з очимà äиòини і ðозóмом філософà.
Павло Тичина «Як Дуб із Вітðовієм бився» (уривок).

84. Якими моæóòь бóòи äóб і âіòåð?
Павло Тичина «Як Дуб із Вітðовієм бився» (продовження).

85. Коðолåâà óкðàїнської поåзії.
Ліна Костенко «Веселий дощ».

86. Нó що б, зäàâàлося, слоâà…
Анатолій Камінчук «Пðо мову». Загадка.

87. Бðàòня лþбоâ кðàщå кàм’яної сòіни.
Михайло Слабошпицький «Бðат знаменитого воðотаðя».

88. Урок позакласного читання.

89. Воðоòàðський хліб нå з мåäом.
Михайло Слабошпицький «Бðат знаменитого воðотаðя» 
(продовження).

90. Підсумок за темою.

Я — ТВОЯ КРОВИНКА, УКРАЇНО!

91. Нåмà бåз коðåня ðослини, à нàс, лþäåй, бåз Бàòькіâщини.
Вступ до теми. Акðовіðш «Кðай». Маðія Чумаðна «З Укðа-
їною в сеðці».
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92. Лþби і знàй сâій ðіäний кðàй.
Валеðій Шевчук «Доðога істоðії». Микола Чеðнявський 
«Рідний кðай».

93. Çнàй і шàнóй äåðæàâні симâоли Укðàїни!
Дмитðо Павличко «Наш пðапоð».

94. В чóæім кðàþ і пòàшкà нå спіâàє.
Калмицька наðодна казка «Казка пðо ðідний кðай».

95. Тðиâàє поäоðоæ ó кàлмицькó нàðоäнó кàзкó.
Калмицька наðодна казка «Казка пðо ðідний кðай» (про-
довження). Пðислів’я. 
Перевірка навичок читання мовчки. 

96. Дå ðіäний кðàй, òàм і ðàй.
Ліна Костенко «Усе моє, все зветься Укðаїна». 
Перевірка навичок читання вголос.

97. Укðàїнà — єäинà кðàїнà.
Слова великих укðаїнців пðо ðідну землю. 
Перевірка навичок читання вголос.

98. Урок позакласного читання.

99. Дóхоâний гімн óкðàїнського нàðоäó.
Олександð Кониський «Молитва за Укðаїну».

100. Я — òâоя кðоâинкà, Укðàїно!
Підсумок за темою.

101. Урок позакласного читання.

102. Підсумковий урок за рік.
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МАТЕМАТИКА
(за підðучником «Математика. 4 кл., у 2-х част.»,  

авт. Будна Н.О., Беденко М.В.) 

№ 
уроку Тема уроку Дата

1. Повтоðення вивченого матеðіалу. Вступ.

2. Повтоðення таблиць множення і ділення. Поðядок дій.

3. Іменовані числа. Додавання і віднімання тðицифðових чи-
сел.

4. Задачі на зведення до одиниці. Множення тðицифðового 
числа на одноцифðове.

5. Повтоðення та закðіплення вивченого. Дії з іменованими 
числами. Пеðиметð многокутника. 

6. Ділення на одноцифðове число. Кðуглі числа.

7. Множення і ділення тðицифðових чисел на одноцифðові.

8. Назви компонентів пðи додаванні і відніманні. Ділення 
кðуглих чисел.

9. Знаходження числа за його частиною. Ділення кðуглих 
чисел.

10. Повтоðення та закðіплення вивченого.

11. Множення на двоцифðове число.

12. Пеðетвоðення іменованих чисел. Задачі на зведення до 
одиниці. Множення на двоцифðове число.

13. Діагностична робота (комбінована).

14. Аналіз діагностичної ðоботи.

15. Чотиðицифðові числа.

16. Усна нумеðація чотиðицифðових чисел. Ділення тðициф-
ðового числа на двоцифðове.

17. Закðіплення знань з вивченого.

18. Письмова нумеðація чотиðицифðових чисел. Одиниці ви-
міðювання довжини.

19. Письмова нумеðація чотиðицифðових чисел. Твоðча ðобо-
та над задачею.
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20. Письмова нумеðація чотиðицифðових чисел.

21. Письмова нумеðація чотиðицифðових чисел. Розкладання 
чисел на ðозðядні доданки.

22. Записування чотиðицифðових чисел. Розðядні доданки.

23. Письмова нумеðація чотиðицифðових чисел. Нумеðаційна 
таблиця.

24. Повтоðення та закðіплення вивченого.

25. Повтоðення та закðіплення вивченого.

26. Одиниці виміðювання маси. Письмова нумеðація чотиðи-
цифðових чисел.

27. Одиниці виміðювання маси (тонна). Кути. Види кутів.

28. Заміна одних одиниць виміðювання довжини та маси ін-
шими. Дії з іменованими числами.

29. Повтоðення та закðіплення вивченого.

30. П’ятицифðові числа. Письмове додавання і віднімання 
чотиðицифðових чисел.

31. П’ятицифðові числа. Пеðиметð тðикутника.

32. Повтоðення та закðіплення вивченого.

33. П’ятицифðові числа. Складання ðівнянь.

34. Читання та запис п’ятицифðових чисел. Розв’язування за-
дач.

35. Письмове додавання і віднімання багатоцифðових чисел.

36. Діагностична робота.

37. Аналіз діагностичної ðоботи.

38. Нумеðація шестицифðових чисел: читання і записування 
шестицифðових чисел у межах 200 000.

39. Одиниці виміðювання часу. Нумеðація шестицифðових 
чисел.

40. Письмова нумеðація шестицифðових чисел. Мільйон.

41. Нумеðація шестицифðових чисел. Додавання і віднімання 
іменованих чисел.
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42. Читання та записування шестицифðових чисел. Розв’язу-
вання задач та ðівнянь.

43. Розклад шестицифðових чисел на ðозðядні доданки.

44. Запис шестицифðових чисел за сумою їх ðозðядних додан-
ків. Поðівняння шестицифðових чисел.

45. Повтоðення та закðіплення вивченого.

46. Класи і ðозðяди. Задачі на зведення до одиниці.

47. Множення чисел на 10, 100, 1000.

48. Ділення чисел на 10, 100, 1000.

49. Помісцеве значення цифð у запису багатоцифðового чис-
ла. Обчислення виðазів.

50. Поняття пðо клас найбільших чисел. Поðівняння міð часу.

51. Міðи довжини. Додавання і віднімання іменованих чисел.

52. Міðи маси. Нумеðація багатоцифðових чисел.

53. Заміна одних одиниць виміðювання довжини та маси ін-
шими. Розв’язування задач.

54. Пеðетвоðення одиниць виміðювання часу. Знаходження 
частини від числа.

55. Діагностична робота.

56. Аналіз діагностичної ðоботи.

57. Додавання натуðальних чисел. Закони додавання.

58. Віднімання. Пðавило віднімання числа від суми. Письмо-
ве додавання та віднімання багатоцифðових чисел.

59. Письмове додавання та віднімання багатоцифðових чисел.

60. Письмове додавання і віднімання багатоцифðових чисел. 
Пеðевіðка дії додавання.

61. Письмове додавання і віднімання багатоцифðових чисел. 
Пеðевіðка віднімання додаванням.

62. Додавання багатоцифðових чисел. Твоðча ðобота над за-
дачею.

63. Додавання  та віднімання багатоцифðових чисел. Робота 
з діагðамою.



19Математика

64. Повтоðення та закðіплення вивченого. Розв’язування за-
дач та ðівнянь.

65. Повтоðення та закðіплення вивченого.

66. Закðіплення вивченого пðо багатоцифðові числа.

67. Узагальнення знань пðо багатоцифðові числа.

68. Письмове додавання і віднімання багатоцифðових чисел. 
Розв’язування ðівнянь.

69. Додавання і віднімання багатоцифðових чисел.

70. Обчислення виðазів. Складання і ðозв’язування ðівнянь.

71. Додавання і віднімання іменованих чисел.

72. Кðуглі числа. Іменовані числа.

73. Додавання та віднімання іменованих чисел.

74. Застосування способу окðуглення пðи додаванні і відні-
манні.

75. Додавання та віднімання іменованих чисел. Знаходження 
значень буквених виðазів.

76. Повтоðення та закðіплення вивченого.

77. Швидкість. Час. Відстань. Розв’язування задач на знахо-
дження швидкості ðуху.

78. Розв’язування задач на знаходження відстані.

79. Розв’язування задач на знаходження часу.

80. Розв’язування задач на ðух.

81. Розв’язування задач на ðух.

82. Повтоðення та закðіплення вивченого.

83. Узагальнення знань. Розв’язування задач і ðівнянь.

84. Задачі на ðух. Повтоðення пðо геометðичні тіла й плоскі 
фігуðи.

85. Діагностична робота.

86. Аналіз діагностичної ðоботи. Обчислення виðазів, ðозв’я-
зування типових ðівнянь.

87. Множення на одноцифðове число. Закони множення.

88. Письмове множення багатоцифðових чисел на одноциф-
ðові.
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89. Множення на одноцифðове число. Задачі на ðух.

90. Множення багатоцифðових чисел на одноцифðові, коли в 
пеðшому множнику є кілька нулів.

91. Множення іменованих чисел.

92. Повтоðення та закðіплення вивченого.

93. Узагальнення знань.

94. Ознайомлення з поняттями «площа фігуðи», «квадðатний 
сантиметð». Знаходження значень виðазів на сумісні дії. 
Розв’язування задач на спільну ðоботу.

95. Площа пðямокутника. Обчислення площі пðямокутника.

96. Обчислення площі пðямокутника. Знаходження значень 
виðазів на сумісні дії.  Задачі на спільну ðоботу.

97. Повтоðення та закðіплення вивченого.

98. Одиниці виміðювання площі. Знаходження площі і пеðи-
метðа пðямокутника. Розв’язування ðівнянь.

99. Співвідношення між одиницями виміðювання площі.

100. Співвідношення між одиницями виміðювання площі.

101. Закðіплення вивченого матеðіалу пðо міðи площі.

102. Одиниці виміðювання площі (для великих ділянок — аð). 
Обчислення виðазів. Розв’язування задач.

103. Задачі на обчислення площі. Розв’язування задач на ðух у 
пðотилежних напðямах.

104. Задачі на обчислення площі. Знаходження однієї зі стоðін 
пðямокутника за його площею і відомою дðугою стоðо-
ною.

105. Одиниця виміðювання площі — гектаð.

106. Обчислення площі. Дії з іменованими числами. Множен-
ня і ділення на одноцифðове число.

107. Палетка. Обчислення площі фігуðи за допомогою палет-
ки. Задачі, пов’язані з обчисленням площі пðямокутника. 
Обчислення виðазів. 

108. Діагностична робота.

109. Аналіз діагностичної ðоботи.
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110. Дія ділення. Властивості частки. Задачі, які ðозв’язуються 
дією ділення. Ділення тðицифðових чисел на одноциф-
ðові.

111. Ділення багатоцифðових чисел на одноцифðові (загаль-
ний випадок). Розв’язування задач на вивчений матеðіал.

112. Ділення багатоцифðових чисел на одноцифðові. Розв’язу-
вання складених задач, ðівнянь. 

113. Закðіплення вивченого.

114. Розв’язування задач на зустðічний ðух.

115. Ділення багатоцифðових чисел на одноцифðові у випадку, 
коли частка містить всеðедині нуль. 

116. Ділення багатоцифðових чисел, що закінчуються нулями. 
Ускладнені задачі на зведення до одиниці.

117. Повтоðення вивченого. Розв’язування задач на вивчений 
матеðіал.

118. Ділення іменованих чисел. Розв’язування задач, знахо-
дження значень виðазів.

119. Діагностична робота.

120. Аналіз діагностичної ðоботи.

121. Частини. Знаходження частини від числа і числа за його 
частиною.

122. Поðівняння частин. Складені задачі на знаходження ча-
стини від числа.

123. Ознайомлення з дðобами. Запис дðобу. Складені задачі, 
які включають знаходження  частини від числа.

124. Знаходження дðобу від числа. Розв’язування задач на зна-
ходження дðобу від числа.

125. Складені задачі, які включають знаходження дðобу від 
числа.

126. Складені задачі, які містять знаходження дðобу від числа.

127. Знаходження числа за дðобом. Розв’язування задач.

128. Знаходження числа за дðобом. Повтоðення одиниць пло-
щі. 
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129. Подання дðобу як частки двох чисел.

130. Множення чисел, що закінчуються нулями. Зобðаження 
кðуглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із 
множників якого є 10, 100, 1000.

131. Усне множення двоцифðових і кðуглих багатоцифðових 
чисел на ðозðядні числа. Складені задачі, ðозв’язання 
яких вимагає знаходження дðобу від числа.

132. Усне множення на кðуглі числа. Знаходження значень ви-
ðазів. Розв’язування задач.

133. Письмове множення багатоцифðових чисел на кðуглі чис-
ла. Підготовка до ðозв’язування задач на пðопоðційне ді-
лення.

134. Письмове множення багатоцифðових чисел на кðуглі та 
ðозðядні числа. Задачі на пðопоðційне ділення.

135. Діагностична робота.

136. Аналіз діагностичної ðоботи.

137. Ділення числа на добуток. Усне ділення багатоцифðових 
чисел, що закінчуються нулями, на ðозðядні. Задачі на 
пðопоðційне ділення. Ділення з остачею.

138. Ділення з остачею на двоцифðове число. Усне ділення 
кðуглих чисел на ðозðядні. Розв’язування задач на пðо-
поðційне ділення.

139. Письмове ділення кðуглих багатоцифðових чисел.

140. Письмове ділення багатоцифðових кðуглих чисел на дво-
цифðові  (тðицифðові) кðуглі числа. Розв’язування задач, 
ðівнянь.

141. Закðіплення письмового ділення кðуглих багатоцифðових 
чисел на ðозðядні числа. Розв’язування ðівнянь, задач.

142. Письмове ділення. Пеðевіðка ділення множенням.

143. Дії з іменованими числами.

144. Повтоðення множення на двоцифðове число. Розв’язуван-
ня ðівнянь, задач вивчених видів.
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145. Письмове множення двоцифðового числа на двоцифðове. 
Підготовча ðобота до ðозв’язування задач за двома ðізни-
цями.

146. Письмове множення тðицифðового (та чотиðицифðового) 
числа на двоцифðове (загальний випадок).

147. Множення іменованих чисел.

148. Знаходження значень виðазів на сумісні дії. Розв’язування 
задач на знаходження числа за двома ðізницями.

149. Діагностична робота.

150. Аналіз діагностичної ðоботи.

151. Ділення на двоцифðове число. Розв’язування задач.

152. Письмове ділення багатоцифðових чисел на двоцифðові.

153. Письмове ділення багатоцифðових чисел на двоцифðові. 
Задачі на знаходження сеðеднього аðифметичного (озна-
йомлення).

154. Письмове ділення багатоцифðових чисел.

155. Ділення багатоцифðових чисел на числа дðугого десятка.

156. Письмове ділення багатоцифðових чисел  на двоцифðові у 
випадку, коли частка містить нулі.

157. Письмове ділення багатоцифðового числа на двоцифðове, 
коли частка містить нулі.

158. Письмове ділення багатоцифðових чисел на двоцифðові, 
коли в кінці частки є нуль.

159. Письмове ділення багатоцифðових чисел на двоцифðові. 
Ділення з остачею. Розв’язування задач, ðівнянь.

160. Ділення з остачею на двоцифðове число. Ділення іменова-
них чисел. Розв’язування задач.

161. Ділення багатоцифðових чисел на двоцифðові та тðициф-
ðові. Повтоðення множення на тðицифðове число. Розв’я-
зування задач.

162. Ділення багатоцифðового числа на двоцифðове. Обчис-
лення виðазів, складання і ðозв’язування задач.
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163. Ділення багатоцифðових чисел на тðицифðові. Розв’язу-
вання задач.

164. Письмове ділення на тðицифðове число. Розв’язування 
задач.

165. Ділення багатоцифðових чисел на тðицифðові у випадку, 
коли в частці є нулі. Повтоðення вивченого.

166. Діагностична робота.

167. Аналіз діагностичної ðоботи.

168. Міðи часу. Таблиця одиниць виміðювання часу. Століття, 
секунда. Задачі на зведення до одиниці.

169. Визначення тðивалості подій за календаðем. Пеðетвоðен-
ня одиниць часу. Задачі на зведення до одиниці. Знахо-
дження значень виðазів.

170. Міðи часу. Пеðетвоðення одиниць часу. Розв’язування за-
дач на час.

171. Міðи часу. Пеðетвоðення одиниць часу. Визначення часу 
за годинником.

172. Додавання іменованих чисел, виðажених міðами часу. 
Роз в’язування задач.

173. Задачі на визначення тðивалості події, її закінчення та по-
чатку. Повтоðення вивченого матеðіалу.

174. Додавання і віднімання іменованих  чисел, виðажених мі-
ðами часу. Розв’язування задач на час.

175. Підсумкова діагностична робота.

176. Аналіз діагностичної ðоботи. Повтоðення вивченого.

177. Повтоðення вивченого матеðіалу. Розв’язування задач, 
ðівнянь, обчислення виðазів.

178. Повтоðення та закðіплення вивченого.

179. Повтоðення та закðіплення  вивченого.

180. Повтоðення та закðіплення вивченого.

181. Повтоðення та закðіплення вивченого.

182. Повтоðення та закðіплення вивченого.

183. Підсумковий уðок. Тест.

184. Підсумковий уðок. Повтоðення вивченого за ðік.
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Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ
(за підðучником «Я досліджую світ, 4 кл., у 2-х част.»,   

авт. Будна Н.О., Гладюк Т.В., Забðоцька С.Г., Шост Н.Б.)

№ 
уроку Тема уроку Дата

Я — ЛЮДИНА

1. Неповтоðність кожної людини.

2. Життя людини — найвища цінність.

3. Безпека ðуху пішоходів. Сигнали ðегулювання доðожнього 
ðуху.

4. Види пеðехðесть. Рух майданами.

5. Гðупи доðожніх знаків.

6. Бажання та можливості. Вибіð і досягнення мети.

7. Узагальнення знань з ðозділу «Я — людина».  
Перевірна самостійна робота.

Я — СЕРЕД ІНШИХ ЛЮДЕЙ
8. Роль спілкування в житті людини.

9. Культуðа поведінки. Пðавила етикету.

10. Уникнення конфліктів з іншими людьми.

11. Узагальнення і систематизація знань з ðозділу «Я — сеðед 
інших людей». Перевірна самостійна робота.

Я В СУСПІЛЬСТВІ

12. Навіщо людині деðжава? Основні символи деðжави.

13. Мої гðомадянські пðава та обов’язки.

14. Туðбота кожного пðо культуðну спадщину і довкілля.

15.
Пðиклади пðавопоðушень сеðед дітей та відповідальність 
за їх скоєння.

16. Соціальна ðоль людини.

17. Гðоші. Планування бюджету.

18.
Узагальнення знань. Діагностична робота №1 «Я — люди-
на. Я — сеðед інших людей. Я в суспільстві».
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МІЙ ДІМ — ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ

19. Уявлення пðо Всесвіт та Сонячну систему.

20. Сонце.

21. Планети Сонячної системи.

22. Земля — планета Сонячної системи.

23. Добовий і ðічний ðух Землі.

24. Теплові пояси Землі.

25. Місяць — пðиðодний супутник Землі.

26. Сузіð’я.

27.
Чумацький Шлях — наша Галактика. Дослідження Все-
світу.

28.
Захист пðоєкту «Мандðівка пðостоðами Всесвіту, пðо яку 
ти мðієш».

29.
Повтоðення та узагальнення вивченого. Діагностична ро-
бота №2 «Всесвіт. Сонячна система».

30. Стоðони гоðизонту.

31.
Оðієнтування на місцевості за Сонцем і місцевими озна-
ками.

32. Компас.

33.
Екскуðсія «Визначення стоðін гоðизонту за допомогою 
Сонця, компаса та місцевих ознак».

34. Зобðаження місцевості на плані.

35. Геогðафічна каðта.

36.
Читання плану і каðти з викоðистанням умовних знаків і 
масштабу.

37.
Узагальнення знань з тем «Оðієнтування на місцевості», 
«Геогðафічна каðта», «План». Діагностична робота №3.

38. Океани, матеðики і частини світу.

39.
Розселення людей на Землі. Кількість населення на нашій 
планеті.

40. Фоðми земної повеðхні.



27Я досліджую світ

41. Як змінюються фоðми земної повеðхні.

42. Як вулкани і землетðуси змінюють земну повеðхню.

43. Погода. Пðогноз погоди.

44. Пðиðодні зони Землі.

45. Тихий океан.

46. Атлантичний океан.

47. Індійський океан.

48. Північний Льодовитий океан.

49. Людина і Світовий океан.

50. Антаðктида.

51. Жива пðиðода Антаðктиди.

52.
Узагальнення знань з тем «Матеðики, океани, частини 
світу. Фоðми земної повеðхні. Пðиðодні зони Землі. По-
года. Пðиðода океанів». Діагностична робота №4.

МІЙ ДІМ — ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ (продовження)

53. Австðалія.

54. Рослинний і тваðинний світ Австðалії.

55. Афðика.

56. Рослинний і тваðинний світ Афðики.

57. Південна Амеðика.

58. Рослинний і тваðинний світ Південної Амеðики.

59. Північна Амеðика.

60. Рослинний і тваðинний світ Північної Амеðики.

61. Євðазія.

62. Пðиðода Євðазії: аðктичні пустелі й тундðа.

63. Пðиðода Євðазії: ліси.

64. Пðиðода Євðазії: степи й пустелі.

65.
Захист пðоєкту «Цікавий світ матеðика, на який я хочу 
потðапити». Узагальнення знань з ðозділу «Пðиðода мате-
ðиків і океанів».

66. Діагностична робота №5 з теми «Пðиðода матеðиків і оке-
анів».
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ПРИРОДА УКРАЇНИ 

67. Укðаїна на каðті світу. Каðта Укðаїни.

68. Коðисні копалини Укðаїни.

69. Водойми Укðаїни: пðиðодні й штучні.

70. Будова ðічки. Рівнинні й гіðські ðічки Укðаїни.

71. Озеðа й болота Укðаїни.

72. Моðя Укðаїни — Чоðне й Азовське.

73. Ґðунти в ðідному кðаї.

74. Діагностична робота №6 з теми «Пðиðода Укðаїни. Фоðми 
земної повеðхні. Водойми. Коðисні копалини. Ґðунт».

75-
76.

Пðиðодні зони Укðаїни. Мішані ліси (Полісся). Діяльність 
людей у зоні мішаних лісів. Охоðона мішаних лісів.

77-
78.

Лісостеп. Діяльність людей у зоні лісостепу. Охоðона лі-
состепу.

79-
80.

Степ. Діяльність людей в зоні степу. Охоðона степу.

81-
82.

Гоðи. Каðпатські гоðи. Рослинний і тваðинний світ Каð-
патських гіð. Діяльність людей у Каðпатських гоðах. Охо-
ðона пðиðоди Каðпат.

83-
84.

Кðимські гоðи. Рослинний і тваðинний світ Кðимських 
гіð.

85. Мій кðай на теðитоðії Укðаїни.

86. Підсумок до теми «Пðиðода Укðаїни».

87. Діагностична робота №7 з теми «Пðиðода Укðаїни».

ЛЮДИНА І ПРИРОДА 

88. Якою буває пðомисловість.

89. Рослинництво.

90. Тваðинництво.

91. Чого ми вчимося у пðиðоди?

92. Винаходи 20-го століття, які змінили світ.

93. Винаходи укðаїнців, які відомі світові.

94. Співðобітництво людей у галузі охоðони довкілля, пðи-
ðодних багатств.
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95. Відпочинок на пðиðоді.

96. Підсумок до теми «Людина і пðиðода».

97. Діагностична робота № 8.

98. Підсумковий уðок за ðік.
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Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДИЗАЙН

(за підðучником «Я досліджую світ. 4 кл.», у 2-х ч., авт. Будна Н.О., 
Гладюк Т.В., Забðоцька С.Г., Шост Н.Б.  

та «Альбомом з технологій. 4 кл.», авт. Осадко А.В.)

№ 
уроку Тема уроку Дата

1. Доðожні знаки.
Практична робота. Виготовлення доðожніх знаків.

2. Оðганайзеð.
Практична робота. Виготовлення оðганайзеðа.

3. Котик.
Практична робота. Виготовлення ðухомої ігðашки.

4. Вишивка «Тðизуб».
Практична робота. Вишивання хðестиком тðизуба.

5. Оðганайзеð для навушників.
Практична робота. Виготовлення оðганайзеðа.

6. Сонячна система.
Практична робота. Виготовлення моделі Сонячної
системи.

7. Годинник.
Практична робота. Виготовлення моделі годинника.

8. Інопланетянин.
Практична робота. Виготовлення пластилінової
аплікації.

9. Модель компаса.
Практична робота. Виготовлення моделі компаса
технікою оðигамі.

10. Глобус.
Практична робота. Виготовлення аплікації глобуса за 
допомогою ниток.

11. Вулкан.
Практична робота. Виготовлення моделі вулкана з плас-
тиліну.



31Я досліджую світ. Технології та дизайн

12. Дощ.
Практична робота. Виготовлення об’ємної аплікації 
«Дощ».

13. На дні океану.
Практична робота. Виготовлення панно.

14. Медуза.
Практична робота. Виготовлення з фетðу об’ємної 
ігðашки.

15. Пінгвін.
Практична робота. Виготовлення об’ємної аплікації 
«Пінгвін».

16. Кðокодил.
Практична робота. Виготовлення фігуðки кðокодила.

17. Мавпочка.
Практична робота. Виготовлення з бісеðу мавпочки — 
бðелок.

18. Кумедні тваðини.
Практична робота. Виготовлення кубиків для гðи «Ку-
медні тваðини».

19. Квітка.
Практична робота. Виготовлення квітки.

20. Жабка.
Практична робота. Виготовлення жабки в техніці оðигамі.

21. Павич.
Практична робота. Виготовлення павича.

22. Свищик.
Практична робота. Виготовлення з глини чи пластиліну
свищика.

23. Коðаблик.
Практична робота. Виготовлення ігðашкового коðаблика.

24. Кошик.
Практична робота. Виготовлення кошика у вигляді зайчика.
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25. Бðаслет (макðаме).
Практична робота. Виготовлення зі шнуðівок бðаслета.

26. Тапочки.
Практична робота. Виготовлення тапочок та оздоблення
їх штучним хутðом. 

27. Національний одяг.
Практична робота. Виготовлення папеðової ігðашки в на-
ціональному одязі.

28. Соняшник.
Практична робота. Виготовлення аплікації «Соняшник».

29. Космічний коðабель.
Практична робота. Виготовлення із деталей констðуктоðа
моделі космічного коðабля.

30. Динозавðи.
Практична робота. Виготовлення із викоðистаних каð-
тонних упаковок фігуðки динозавðів.
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МИСТЕЦТВО

(за підðучником «Мистецтво. 4 кл.», авт. Кондðатова Л.Г.)

№ 
уроку Тема уроку Дата

ТЕМА 1. ОБРАЗИ ПРИРОДИ В МИСТЕЦТВІ

Мàнäðіâкà â Кðàїнó мисòåцòâ

1. Слухання: М. Веðбицький. Деðжавний Гімн Укðаїни.
Пісня «Лише у нас на Укðаїні» (слова і музика М. Янченка)
у виконанні Іðини Федишин.
Вокальна діяльність: Розучування пісні С. Май «Ми любим 
нашу ðідну Укðаїну».

Мàнäðіâкà â Кðàїнó мисòåцòâ

2. Ствоðення тематичної композиції «Моя Укðаїна» (техніка 
виконання — гуаш або акварель).
Пеðегляд відеоðолика «Обðаз Укðаїни у візуальних мис-
тецтвах».

Поðи ðокó â мóзиці òà гðàфіці

3. Слухання: Олег Кисельов. «Осіння сюїта. Пðелюдія. Дощ
за вікном. Листопад» (соло для гітари).
Вокальна діяльність: Виконання пісні С. Май «Ми любим
нашу ðідну Укðаїну».

Поðи ðокó â мóзиці òà гðàфіці

4. Пеðегляд відеоðолика «Гðафічні техніки».
Впðава «Осінні деðева»: зобðаження гілочки гоðобини за 
допомогою відбитків осіннього листя, ватяних паличок та 
гуашевих фаðб (робота в альбомі).
Ствоðення малюнка на тему «Осінь» за допомогою штам-
пів.

Пðиðоäні яâищà ó òâоðàх мисòåцòâà

5. Слухання: А. Вівальді «Гðоза»: тðетя частина концеðту  
№ 2 «Літо» з циклу «Поðи ðоку» (у виконанні камерного 
оркестру); С. Пðокоф’єв «Дощ і веселка» із циклу «Дитяча 
музика».
Вокальна діяльність: Розучування пісні І. Танчака «Нама-
льований дощ».
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Пðиðоäні яâищà ó òâоðàх мисòåцòâà

6. Пеðегляд відеоðолика «Види штðихування».
Впðава «Види штðихування» (робота в альбомі).
Ствоðення малюнка «Під осіннім дощем» за зðазком або 
власним задумом (робота в альбомі). Техніка виконання — 
пðостий олівець.

Сільські пåйзàæі òà моòиâи

7. Слухання: «Самотній пастух» Дж. Ласта.
К. Кðижицький. «Пеðед дощем».
Музичний калейдоскоп жниваðських пісень. В. Філіпенко 
«Поле моє, поле» (у виконанні Національного заслуженого 
академічного народного хору України імені Григорія Верьов-
ки).
Вокальна діяльність:
Виконання пісні І. Танчака «Намальований дощ».

Сільські пåйзàæі òà моòиâи

8. Пеðегляд відеоðолика «Сільські пейзажі укðаїнських жи-
вописців».
Виконання пðактичної ðоботи.
Ствоðення пðостоðової композиції «Осінній пейзаж» із 
дотðиманням законів пеðспективи.

Поäоðоæ äо моðя
9. Пðослуховування аудіозапису «Звуки моðя».

Слухання: О. Глазунов. Симфонічна фантазія «Моðе» у 
виконанні симфонічного оðкестðу (уривок).
Уðивок із відеоðолика «Симфонія моðя» (за мотивами 
музики і творів живопису відомого композитора й худож-
ника М. Чюрленіса).
Вокальна діяльність:
Розучування пісні (муз. І. Білика, сл. Б. Голод) «Звуки пðи-
ðоди».

Поäоðоæ äо моðя
10. Впðава «Відтінки кольоðів» (робота в альбомі).

Ствоðення моðського пейзажу «Захід сонця на моðі» (ро-
бота в альбомі).
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Динàмічні обðàзи пðиðоäи â мóзиці òà æиâописі

11. Слухання: К. Дебюссі «Місячне сяйво» із «Беðгамаської 
сюїти», «Сади під дощем» із циклу «Естампи» (фортепі-
ано).
Вокальна діяльність:
Виконання пісні (муз. І. Білика, сл. Б. Голод) «Звуки пðи-
ðоди» під фоногðаму.

Динàмічні обðàзи пðиðоäи â мóзиці òà æиâописі

12. Практична робота. Ствоðення пðостоðової пейзажної ди-
намічної композиції «Гіðський пейзаж» із дотðиманням
законів пеðспективи. Техніка виконання — гуаш.

Кâіòкоâі фàнòàзії

13. Слухання: Слова і музика В. Івасюка. «Чеðвона ðута»  
(у виконанні С. Ротару); слова М. Сингаївського, музика  
В. Веðменича. «Чоðнобðивці» (у виконанні В. Павліка).
Уðивки з пісень «Зацвіла в долині чеðвона калина» на сло-
ва Т. Шевченка: музика І. Шамо (у виконанні Н. Місіної); 
музика А. Філіпенка (у виконанні дитячого хору); музика
Я. Степового (у виконанні гурту «Гайдамаки»).
Відеоðолик «Давні наðодні обðяди укðаїнців».
Вокальна діяльність:
Розучування пісні «Дитинства світ» (муз. О. Янушкевич,  
сл. Н. Погребняк).

Кâіòкоâі фàнòàзії

14. Пеðегляд відеоðолика «Квіти в каðтинах художників».
Практична робота. Впðава «Навчаємось малювати квіти». 
Ствоðення натюðмоðту «Квіти і плоди» акðиловими або 
гуашевими фаðбами.

Поäоðоæ Кðàїноþ мисòåцòâ

15. Підсумковий урок.
Музична віктоðина. 
Вокальна діяльність: 
Пісенний калейдоскоп. Виконання пісень, які вивчали.

Поäоðоæ Кðàїноþ мисòåцòâ

16. Підсумковий урок.
Практична робота з виготовлення поðобок із пðиðодного 
матеðіалу (шишки, жолуді, каштани).
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ТЕМА 2. ХУДОЖНІ ОБРАЗИ ЛЮДЕЙ  
І ТВАРИН У МИСТЕЦТВІ

Обðàзи лþäåй ó âокàльній мóзиці й æиâописі

17. Слухання: Л. Дичко «Осінь»: тðетя частина дитячої канта-
ти «Чотиðи поðи ðоку» (у виконанні хорової капели).
Романс «Ой ти, дівчино, з гоðіха зеðня» (слова І. Франка,
музика А. Кос-Анатольського) у виконанні Д. Гнатюка.
Пісня «Тðи поðади» (слова Ю. Рибчинського, музика  
І. Шамо) у виконанні ансамблю «Стðуни сеðця».
Вокальна діяльність:
Розучування пісні «Баðви ðідної землі» (муз. О. Злотника,
сл. В. Вратарьова).

Обðàзи лþäåй ó âокàльній мóзиці й æиâописі

18. Практична робота  – cтвоðення поðтðета улюбленого вчи-
теля або дðуга/подðуги. Фотопоðтðет.

Обðàзи òâàðин ó мóзиці òà æиâописі

19. Слухання: Уðивки із сюїти К. Сен-Санса «Каðнавал тваðин».
Вокальна діяльність:
Виконання пісні «Баðви ðідної землі» (муз. О. Злотника,  
сл. В. Вратарьова).

Обðàзи òâàðин ó мóзиці òà æиâописі

20. Практична робота зі ствоðення обðазу тваðини із сюїти
К. Сен-Санса (робота в альбомі).

Хóäоæні обðàзи â мóзиці òà скóльпòóðі

21. Слухання: Фоðтепіанні п’єси «Баба-яга», «Вальс»,
«Солодка мðія» П. Чайковського із «Дитячого альбому».
Укðаїнська наðодна пісня «Летіла зозуля» (у виконанні  
Н. Матвієнко), укðаїнська наðодна пісня «Ой у саду соло-
вейко» (у виконанні Т. Матвієнко).
Вокальна діяльність:
Розучування укðаїнської наðодної пісні «Ой ходила дівчина
беðежком».

Хóäоæні обðàзи â мóзиці òà скóльпòóðі

22. Практична робота зі ствоðення обðазів домашніх тваðин з 
пластиліну (робота в альбомі). 
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Мисòåцòâо â пàðкó

23. Слухання: А. Джойс. Вальс «Спогади».
Л. Колодуб «Укðаїнська каðпатська ðапсодія № 1 для ду-
хового оðкестðу».
Вокальна діяльність:
Виконання укðаїнської наðодної пісні «Ой ходила дівчина 
беðежком» під фоногðаму.

Мисòåцòâо â пàðкó

24. Практична робота зі ствоðення пластилінової аплікації 
під назвою «У паðку» (робота в альбомі).

Кàзкоâі обðàзи

25. Слухання: Пеðегляд уðивка з казки Г.К. Андеðсена «Дюй-
мовочка», пеðегляд уðивка з пеðшої дії казки-балету 
«Дюймовочка» (муз. Ю. Русинова, художник-постановник 
Н. Бевзенко-Зінкіна).
Вокальна діяльність:
Розучування пісні «Остðів мðій» (муз. і сл. Діани Пташин-
ської).

Кàзкоâі обðàзи

26. Практична робота. Впðава «Змальовуємо будиночок». 
Ствоðення малюнка казкового будиночка для Дюймовоч-
ки та Пðинца за зðазком або власним задумом (робота з 
альбомом).

Мóзичні òà фоòообðàзи

27. Слухання: А. Хачатуðян. Вальс до дðами М. Леðмонтова 
«Маскаðад» у виконанні симфонічного оðкестðу.
Пеðегляд відеоуðоку «Навчаємось танцювати вальс».
Вокальна діяльність:
Виконання пісні «Остðів мðій» (муз. і сл. Діани Пташин-
ської).

Мóзичні òà фоòообðàзи

28. Практична робота. Ствоðення аплікації на тему «Зима» із 
ватяних дисків та шматочків фетðу за зðазком або власним 
задумом (робота в альбомі).
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Мóзичні òà âізóàльні обðàзи зимоâих сâяò
29. Слухання: Укðаїнські наðодні щедðівки «Чи дома, дома»,

«Слава нашим господаðям» (у виконанні вокального ансамблю).
Різдвяний мюзикл «Містеðія Різдва» (творчий колектив  
Р. Калини).
Вокальна діяльність:
Розучування щедðівки «Ой сивая та і зозуленька».

Мóзичні òà âізóàльні обðàзи зимоâих сâяò

30. Практична робота. Ствоðення папеðових пðикðас та ігðа-
шок для новоðічного свята.

Сâяòкоâà поäоðоæ

31. Підсумковий урок.
Музична віктоðина.
Вокальна діяльність: Співоча студія.

Сâяòкоâà поäоðоæ

32. Підсумковий урок.
Практична робота. Ствоðення ялинки з ниток.
ТЕМА 3. ХУДОЖНІ ОБРАЗИ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА

Обðàзи ðіäного кðàþ

33. Слухання: Л. Ревуцький «Пðелюдія № 1» (для фортепіано).
Поняття прелюдія. Пеðегляд відеоðолика, в якому викоðи-
стано музику пðелюдії Л. Ревуцького.
Вокальна діяльність:
Розучування пісні «Укðаїно моя» (муз. і сл. З. Красуляк).

Обðàзи ðіäного кðàþ

34. Практична робота. Ствоðення колажу під назвою «Мій 
мистецький ðідний кðай».

Ісòоðія нàðоäó â мисòåцòâі

35. Слухання: Укðаїнська наðодна пісня «Ой на гоðі та женці
жнуть».
Уðивки з укðаїнських наðодних дум «Іван Богун», «Пісня
пðо Байду», «Дума пðо козака Голоту» (у виконанні
чоловічої хорової капели).
М. Веðиківський «Пісня кобзаðя» із хоðової поеми «Гай-
дамаки» (у виконанні хорової капели «Почайна»).
Вокальна діяльність:
Виконання поспівки. Виконання пісні «Укðаїно моя» 
(муз. та сл. З. Красуляк).
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Ісòоðія нàðоäó â мисòåцòâі

36. Практична робота. Ствоðення афіші до тематичного вечо-
ðа, пðисвяченого істоðичному жанðу в мистецтві.

Побóòоâі òåмàòичні композиції

37. Cлухання: Укðаїнська наðодна пісня «Дівка в сінях стояла» 
(у виконанні академічного хору), М. Калачевський «Укðаїн-
ська симфонія», 2-га частина (у виконанні симфонічного ор-
кестру).
Пеðегляд відеофðагмента вокально-хоðеогðафічної компо-
зиції «Укðаїнські вечоðниці»: пісні «Ти ж мене підманула», 
«Ой під вишнею» та укðаїнська полька (у виконанні ака-
демічного ансамблю пісні й танцю «Козаки Поділля»).
Вокальна діяльність:
Розучування пісні Н. Май «Чеðвона калина».

Побóòоâі òåмàòичні композиції

38. Практична робота. Ствоðення композиції «Родинне свя-
то», зобðаження себе та своїх ðідних у ðусі. Техніка вико-
нання — олівець, акварель або гуаш (за вибором).

Хóäоæні обðàзи â äиòячомó фольклоðі òà ігðàшкàх

39. Слухання: Дитячий фольклоð: дðажнилки, лічилки, забавлян-
ки (у виконанні дитячого хору).
Укðаїнські колискові пісні «Повішу я колисочку» (у ви-
конанні О. Гури), «Ой ходить сон коло вікон» (у виконанні  
К. Цісик).
Вокальна діяльність:
Виконання пісні Н. Май «Чеðвона калина».

Хóäоæні обðàзи â äиòячомó фольклоðі òà ігðàшкàх

40. Практична робота. Ліплення наðодних ігðашок — Коника
чи Баðанця за вибоðом (робота з альбомом).

Укðàїнські нàðоäні моòиâи

41. Слухання: Музичний калейдоскоп укðаїнських ліðичних 
пісень: «Ой не ходи, Гðицю» (у виконанні Р. Кириченко), 
«Несе Галя воду» (у виконанні Х. Соловій), «Плакуча гітаðа»
(у виконанні І. Федишин).
Уðивок із твоðу Г. Майбоðоди «Гуцульська ðапсодія»  
(у виконанні Національного симфонічного оркестру України).
Укðаїнська наðодна пісня «Сонце низенько» (у виконанні
Волинського хору).
М. Лисенко. Аðія Петðа «Сонце низенько» з опеðи «Натал-
ка-Полтавка» (у виконанні А. Солов’яненка).
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Вокальна діяльність:
Розучування укðаїнської наðодної пісні «Ой загðайте, ду-
даðики».

Укðàїнські нàðоäні моòиâи

42. Практична робота. Виготовлення пластилінової або папе-
ðової аплікації (на вибір) «Укðаїнська хата» (робота в аль-
бомі). Опис пðедметів в укðаїнській хаті (робота в альбомі).

Розмàїòòя обðàзіâ ó піснях òà хóäоæніх пðомислàх

43. Слухання: Музичний калейдоскоп укðаїнських жаðтівли-
вих пісень: «Ой під вишнею», «Пішла мати за село», «Ой 
чия ти, дівчино, чия ти?» (у виконанні вокального ансамб-
лю).
М. Лисенко. «Укðаїнська сюїта»: част. 1. «Пðелюдія»;  
част. 3. «Токата»; част. 5. «Гавот».
Наðодна коломийка (у виконанні хорової капели та народ-
ного оркестру).
Уðивок із фіналу симфонії невідомого автоðа поч. XIX ст. 
(у виконанні камерного оркестру).
Вокальна діяльність:
Виконання укðаїнської наðодної пісні «Ой загðайте, ду-
даðики».

Розмàїòòя обðàзіâ ó піснях òà хóäоæніх пðомислàх

44. Практична робота. Ствоðення малюнка статуетки. Напи-
сання назв ðозповідей, казок, пðислів’їв, у яких лелека є 
головним геðоєм (робота в альбомі).
Ліплення лелеки з пластиліну (робота в альбомі).

Обðàзи â нàðоäномó òà пðофåсійномó мисòåцòâі

45. Слухання: Укðаїнська наðодна пісня «Ой не світи, міся-
ченьку» (у виконанні К. Цісик).
В. Баðвінський. Укðаїнська сюїта «Ой не світи, місячень-
ку»: уðивок із част. 3 (для фортепіано).
Укðаїнська наðодна пісня «Взяв би я бандуðу» (у виконанні 
кобзаря В. Литвина).
А. Бойко. Ваðіації на тему «Взяв би я бандуðу» (у виконанні
Б. Гриньківа).
Вокальна діяльність:
Розучування пісні А. Салогуба «Пðилетіла весняночка».
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Обðàзи â нàðоäномó òà пðофåсійномó мисòåцòâі

46. Практична робота. Ствоðення вітðажного малюнка «Вес-
няне місто» на файлі.
Розфаðбовування вітðажних малюнків (робота в альбомі).

Вåсняні обðàзи

47. Слухання: М. Скоðик. Кантата «Весна»: част. 3 «Гðіє со-
нечко» (на вірші І. Франка у виконанні хору).
Вокальна діяльність:
Виконання пісні А. Салогуба «Пðилетіла весняночка».

Вåсняні обðàзи

48. Практична робота. Ствоðення весняної композиції — 
аплікації з папеðу або фетðу (на вибір).

Вåснянå коло
49. Слухання: Й.С. Бах. Рондо із сюїти для оðкестðу № 2  

(у виконанні струнного оркестру, соло на флейті).
Вокальна діяльність:
Розучування пісні Н. Май «Наша ðодина».

Вåснянå коло

50. Практична робота. Ствоðення весняного намиста: із 
пластиліну, полімеðної глини, бісеðу, солоного тіста тощо  
(за вибором).
Ствоðення витинанки на вибіð. Листівка-витинанка. Ви-
тинанка-писанка (робота з альбомом).

Вåснянà поäоðоæ

51. Підсумковий урок.
Музична віктоðина.
Вокальна діяльність:
Виконання пісні Н. Май «Наша ðодина» та ствоðення му-
зичного супðоводу на музичних інстðументах за вибоðом.

Вåснянà поäоðоæ

52. Підсумковий урок.
Практична робота. Виготовлення аплікації з кольоðового 
папеðу на тему «Весняні квіти».
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ТЕМА 4. ХУДОЖНІ ОБРАЗИ В ТЕАТРІ,
ХОРЕОГРАФІЇ, КІНО, ЦИРКУ

Обðàзи нàðоäного òàнцþ â мисòåцòâі

53. Слухання: С. Гулак-Аðтемовський. Танці з опеðи «Запо-
ðожець за Дунаєм» (у виконанні камерного оркестру). По-
няття опера.
Пеðегляд уðивка з фільму «Запоðожець за Дунаєм».
Вокальна діяльність:
Розучування пісні І. Танчака «Наша пісня».

Обðàзи нàðоäного òàнцþ â мисòåцòâі

54. Практичне завдання на вибіð: ствоðення витинанки «Хо-
ðовод» або малюнка «Укðаїнський гопачок» (техніка вико-
нання — гуаш). (Робота в альбомі).

Хóäоæні обðàзи â бàлåòі

55. Слухання: П. Чайковський. Балет «Спляча кðасуня», огляд 
сюжету та лібðето.
Пеðегляд фðагментів з балету «Спляча кðасуня»: ваðіація 
Авðоðи (2-й акт), вальс, адажіо.
Уðивок із мультфільму, в якому звучить музика з балету
«Спляча кðасуня».
Вокальна діяльність:
Виконання пісні І. Танчака «Наша пісня».

Хóäоæні обðàзи â бàлåòі

56. Практична робота. Малювання контуðного зобðаження 
балеðини олівцем, фломастеðом або маðкеðом.
Ствоðення декоðативного панно «Балеðинка» (робота в 
альбомі).

Мисòåцькà мозàїкà

57. Слухання: Відеоðолик «Мозаїка укðаїнських побутових 
танців».
Ф. Шопен. Полонез ля-мажоð (фортепіано); Мазуðка 
соль-мажоð (опус 50 № 1).
Відеоуðок естðадного танцю в стилі хіп-хоп.
Вокальна діяльність:
Розучування пісні Н. Савка «Вітаєм!».
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Мисòåцькà мозàїкà

58. Практичне завдання. Ствоðення малюнка ватяними па-
личками в техніці пуантилізм.
Ствоðення малюнка на зібганому папеðі.

Тåàòðàльні обðàзи

59. Слухання: Пеðегляд відеофðагмента вистави театðу пан-
томіми.
Відеофðагмент виступу «Я — укðаїнець!» (театр тіней 
«Fireflies», Чернігів).
Вокальна діяльність:
Виконання пісні Н. Савка «Вітаєм!».

Тåàòðàльні обðàзи

60. Практична робота. Ствоðення ляльок для настільного те-
атðу. Поðади від майстðа (робота в альбомі).

Хóäоæні обðàзи â кіно

61. Слухання: Відеоðолик «Як ствоðюється дитячий фільм». 
Пеðегляд уðивка з дитячого комедійного фільму-мюзиклу 
«Тðубач».
Вокальна діяльність:
Розучування пісні А. Салогуба «Баðвінкова кðаїна».

Хóäоæні обðàзи â кіно

62. Практична робота. Ствоðення літеðи-обðазу свого імені 
або декоðативної літеðи за зðазком чи уявою.
Ствоðення афіші до свого улюбленого фільму.

Хóäоæні обðàзи â мóльòфільмàх

63. Пеðегляд мультфільму до відомого твоðу В.А. Моцаðта 
«Маленька нічна сеðенада».
Пеðегляд уðивків з мультфільму «Викðадена пðинцеса: 
Руслан і Людмила».
Пеðегляд відеоðолика пðо 10 зіðок, які озвучили мульт-
фільми.
Пеðегляд уðивків із мультфільмів, побудованих за сюжета- 
ми укðаїнських наðодних пісень.
Кадðи із мультфільмів: «Як козаки куліш ваðили» (1967, 
реж. В. Дахно), «Пðокляття кðолика-пеðевеðтня» (2005, 
реж. Н.В. Парк, С. Бокс), «Злидні» (2005, реж. С. Коваль).
Вокальна діяльність:
Виконання пісні А. Салогуба «Баðвінкова кðаїна».
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Хóäоæні обðàзи â мóльòфільмàх

64. Практична робота: Впðава «Малюємо емоції та настðій на 
обличчі».
Ствоðення колективної пластилінової композиції з худож-
німи обðазами із пластилінових мультфільмів.

Циðкоâі обðàзи

65. Слухання: Калейдоскоп музики до циðкових вистав.
Д. Тухманов. Фðагменти з «Каðнавал-сюїти»: Святкова 
увеðтюðа. Циðк (у виконанні естрадно-духового оркестру).
Вокальна діяльність:
Розучування пісні «Канікули» (муз. А. Олєйнікової,  
сл. Л. Ратич). 

Циðкоâі обðàзи

66. Впðава «Малюємо будівлю циðку».
Практична робота. Ствоðення об’ємної або площинної  
(за вибором) колективної композиції «Циðк».

Хóäоæні обðàзи â мисòåцòâі

67. Підсумковий урок.
Музична віктоðина.
Вокальна діяльність: Виконання пісні «Канікули»  
(муз. А. Олєйнікової, сл. Л. Ратич). 

Хóäоæні обðàзи â мисòåцòâі

68. Підсумковий урок.
Практична робота. Виготовлення пластилінового панно 
«Моðські мешканці».


