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4. За підручником Н.О. Будної (с. 43)
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1. За підручником О.В. Калініченко, Л.С. Арістової (с. 58)
2. За підручником Л.М. Масол, О.В. Гайдамаки, О. Колотило (с. 68)
3. За підручником Т.Є. Рублі, Т.А. Щеглової, І.Л. Мед (с. 79)
4. За підручником Л.Г. Кондратової (с. 82)

 Фізична культура (с. 92)

ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН



РОЗКЛАД УРОКІВ

І семестр

№ Понåäілок Віâòоðок Сåðåäà Чåòâåð П’яòниця
1.
2.
3.
4.
5.

РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ

1 óðок
2 óðок
3 óðок
4 óðок
5 óðок



УКРАЇНСЬКА МОВА
За підðучником М.С. Вашуленка, О.В. Вашуленко

(7 годин на тиждень)

№ 
уроку Тема уроку Дата

Добóкâåний пåðіоä

1. Здðастуй, школо! Ознайомлення з «Букваðем». Деðжавний 
Гімн Укðаїни.

2. Ознайомлення із зошитом для письма, письмовим пðилад-
дям. Пðавила сидіння за паðтою під час письма. 

3. Я вчуся знайомитися, спілкуватися. Усне і писемне мовлен-
ня. Культуðа мовлення.

4. Розташування зошита на паðті під час письма. Оðієнтуван-
ня на стоðінці зошита.

5. Ознайомлення зі словами-назвами пðедметів. Розвиток 
умінь відповідати на запитання що це? Навчальне пðиладдя.

6. Рух кисті уздовж ðядка у пðоцесі виконання гðафічних 
впðав. Розфаðбовування пðедметних малюнків.

7. Ознайомлення зі словами-назвами пðедметів. Розвиток 
умінь відповідати на запитання хто це? Сім’я.

8. Кооðдинування ðухів ðуки. Поðівняння пðедметів. Підго-
товчі гðафічні впðави.

9. Ознайомлення зі словами-назвами дій. Розвиток умінь від-
повідати на запитання що робить? 

10. Кооðдинування ðухів ðуки. Розміщення пðедмета в обме-
женій площині. Підготовчі гðафічні впðави.

11. Ознайомлення з дієсловами-назвами ознак. Розвиток умінь 
відповідати на запитання який? яка? яке? які? Складання 
усної ðозповіді. Овочі і фðукти. 

12. Кооðдинування ðухів ðуки. Візуальне виділення пðедмета з 
малюнка, наведення його. Підготовчі гðафічні впðави.

13. Ознайомлення зі словами, якими називають кількість пðед-
метів. Посуд. Розподіл пðедметів за семантичними гðупа-
ми. Робота з дитячою книжкою. 
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14. Обведення контуðних малюнків та їх ðозмальовування. Роз-
виток відчуття сили натиску на папіð. Розвиток зв’язного 
мовлення. 

15. Дослідження ðечення. Побудова ðечень за малюнками і 
схемами. Пðофесії. Ким ти мðієш стати?

16. Наведення, зобðаження ліній ðізної фоðми. Підготовчі гðа-
фічні впðави. 

17. Ознайомлення зі знаками в кінці ðечення (. ! ?). Складання 
за малюнком ðозповідних, питальних та окличних ðечень 
(без уживання теðмінів).

18. Основний ðядок сітки зошита (веðхня, нижня ðядкові лінії). 

19. Ознайомлення зі службовими словами. Складання ðечень 
за малюнками і схемами. 

20. Закðіплення уміння писати в ðядку. Розташування в ðядку 
веðтикальних, гоðизонтальних, ламаних ліній.

21. Поділ слів на склади. Ознайомлення зі складовою будовою 
слова. Складання ðозповіді за малюнками. Дикі і свійські 
тваðини. Зоопаðк.

22. Міжðядкові (допоміжні) лінії сітки зошита (надðядкова, 
підðядкова). Напðавлення ðуху ðуки в ðядку. Письмо ко-
ðотких і довгих веðтикальних ліній, ліній із заокðугленням.

23. Ознайомлення з наголосом у словах. Наголошений склад. 
Одяг і взуття. Складання ðозповіді за сеðією малюнків.

24. Підготовчі впðави до написання букв. Письмо великих і 
малих півовалів та овалів. Зобðаження безвідðивних подов-
жених діній ðізної фоðми. Розмальовування малюнків.

25. Спостеðеження за немовними звуками і звуками мовлення. 
Пðиðода навколо нас.

26. Похила лінія сітки зошита. Письмо пðямих похилих ліній, 
пðямих із заокðугленням унизу в основному ðядку і за його 
межами.

27. Розðізнення голосних і пðиголосних звуків. Фоðмування на-
вичок звукового аналізу пðостих за звуковою будовою слів. 
Робота з дитячою книжкою. 
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28. Письмо великих і малих півовалів та овалів. Закðіплення 
вмінь писати вивчені елементи букв. Розфаðбовування ма-
люнків. Розвиток зв’язного мовлення. 

29. Розðізнення твеðдих і м’яких пðиголосних звуків. Фоðму-
вання навичок звукового аналізу слів. Встановлення відпо-
відності між малюнками і звуковими схемами слів.

30. Підготовчі впðави до написання букв. Письмо пðямих по-
хилих ліній із веðхньою та нижньою петлями. Наведення, 
домальовування пðедметів петельними лініями.

31. Аналіз звукового складу слів. Впðавляння у звуковому ана-
лізі слів. Казки. Інсценування уðивку казки.

32. Удосконалення вміння писати. Підготовчі впðави до напи-
сання букв. Безвідðивне поєднання елементів.

Бóкâåний пåðіоä

33. Звук [а], позначення його буквою «а». Виділення звука [а] 
в словах. Складання ðечень.

34. Письмо малої букви а. Підготовчі гðафічні впðави. Відðив-
не і безвідðивне поєднання елементів малої букви а. Напи-
сання буквосполучення аа.

35. Закðіплення звукового значення букви «а». Велика буква А. 
Складання ðозповіді за малюнком.

36. Письмо великої букви А. Безвідðивне з’єднання елементів 
букви А. Написання буквосполучення Аа.

37. Звук [о], позначення його буквою «о». Виділення звука [о] в 
словах. Звуковий аналіз слів. Складання ðечень.

38. Письмо малої букви о. Поєднання її з вивченими буквами. 

39. Закðіплення звукового значення букви «о». Велика буква О. 
Складання ðечень за малюнками. Ребус.

40. Письмо великої букви О. Поєднання її з іншими буквами. 
Удосконалення вміння писати вивчені букви.

41. Звук [і], позначення його буквою «і». Виділення звука [і] в 
словах. Звуковий аналіз слів. Робота з дитячою книжкою.
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42. Письмо малої букви і. Написання буквосполучень, складів. 
Закðіплення вміння писати вивчені букви. Розвиток зв’яз-
ного мовлення. 

43. Закðіплення звукового значення букви «і». Велика буква І. 
Буква «і» в ðолі окðемого слова. Складання ðечень.

44. Письмо великої букви І. Поєднання великих букв із ðяд-
ковими. 

45. Звук [и], позначення його буквою «и». Виділення звука 
[и] в словах. Звуковий аналіз слів. Один пðедмет — багато 
пðедметів. 

46. Письмо малої букви и та великої букви И. Безвідðивне з’єд-
нання букв. Написання буквосполучення Ии. 

47. Звук [у], позначення його буквою «у». Виділення звука [у] в 
складах і словах. Звуковий аналіз слів. 

48. Письмо малої букви у. Написання буквосполучень. 

49. Закðіплення звукового значення букви «у». Велика буква У. 

50. Написання великої букви У, її поєднання з вивченими бу-
квами. Закðіплення вміння писати вивчені букви.

51. Звук [е], позначення його буквою «е». Виділення звука [е] 
в словах. Ребус. Складання ðозповіді за сеðією малюнків.

52. Письмо малої букви е. Написання буквосполучень. Закðі-
плення вміння писати вивчені букви.

53. Закðіплення звукового значення букви «е». Велика буква Е. 
Складання ðечень за малюнками.

54. Письмо великої букви Е. Написання буквосполучення Ее. 
Закðіплення вміння писати вивчені букви.

55. Звук [м], позначення його буквою «ем». Виділення звука [м] 
у словах. Читання пðямих і обеðнених складів із вивченими 
літеðами. Робота з дитячою книжкою. 

56. Письмо малої букви м, буквосполучень. Написання пðямих 
і обеðнених складів із буквою м. Розвиток зв’язного мовлен-
ня. 
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57. Закðіплення звукового значення букви «ем». Велика бу-
ква М. Читання слів і ðечень.

58. Письмо великої букви М. Підготовчі гðафічні впðави. На-
писання складів, слів, ðечення.

59. Звуки [л], [л'], позначення їх буквою «ел». Звуковий аналіз 
слів із твеðдими й м’якими пðиголосними. Читання скла-
дів, слів і ðечень. Складання ðечень.

60. Письмо малої букви л. Підготовчі гðафічні впðави. Напи-
сання складів та слів із буквою л.

61. Закðіплення звукових значень букви «ел». Велика буква Л. 
Читання складів і слів. Інтонаційне читання ðечень.

62. Письмо великої букви Л. Написання складів, слів із буквою 
Л. Закðіплення вміння писати вивчені великі ðукописні бу-
кви.

63. Звуки [н], [н'], позначення їх буквою «ен». Звуковий аналіз 
слів. Читання складів і слів.

64. Письмо малої букви н, буквосполучень, складів, слів із нею. 
Списування буквосполучень, поданих дðукованим шðифтом.

65. Закðіплення звукового значення букви «ен». Велика буква Н. 
Звуковий аналіз слів. Читання слів. Складання ðечень.

66. Письмо великої букви Н. Підготовчі гðафічні впðави. На-
писання складів, слів і ðечень. 

67. Звуки [с], [с'], позначення їх буквою «ес». Виділення звуків 
[с], [с'] у словах. Читання складів, слів.

68.
Письмо малої букви с. Написання складів та слів із бу-
квою с. Написання ðечення. 

69.
Закðіплення звукових значень букви «ес». Велика буква С. 
Читання слів і ðечень. Робота з дитячою книжкою. 

70.

Письмо великої букви С, складів та слів із нею. Поðівняння 
дðукованих і ðукописних букв. Написання ðечення. Розви-
ток зв'язного мовлення. 

71.
Звуки [к], [к'], позначення їх буквою «ка». Виділення звуків 
[к], [к'] у словах. Читання складів, слів. 
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72.
Письмо малої букви к. Підготовчі гðафічні впðави. Напи-
сання буквосполучень, складів та слів із буквою к.

73.
Закðіплення звукового значення букви «ка». Велика бу-
ква К. Читання слів і ðечень.

74.
Письмо великої букви К. Підготовчі гðафічні впðави. На-
писання буквосполучень, ðечень. Поðівняння великих ðу-
кописних букв К та Н.

75.
Звук [в], позначення його буквою «ве». Звуковий аналіз 
слів. Особові займенники, їх вживання в ðеченнях. Читан-
ня складів, слів, ðечень.

76.
Письмо малої букви в. Написання буквосполучень, складів 
та слів. Типи поєднань малої букви в із вивченими ðядко-
вими буквами.

77.
Закðіплення звукового значення букви «ве». Удосконалення 
уміння читати вивчені букви в словах, ðеченнях і текстах.

78. Письмо великої букви В. Написання складів, слів та ðечень. 

79.
Звуки [р], [р'], позначення їх буквою «ер». Виділення звуків 
[р], [р'] у словах. Читання складів, слів. 

80.
Письмо малої букви р. Типи поєднань букви р з іншими 
буквами. Написання складів, слів та ðечень із буквою р.

81.
Закðіплення звукових значень букви «ер». Велика буква Р. 
Удосконалення уміння читати вивчені букви в словах, ðе-
ченнях і текстах.

82.
Письмо великої букви Р. Типи поєднання великої букви Р з 
іншими буквами. Написання складів, слів та ðечень.

83.

Звуки [п], [п'], позначення їх буквою «пе». Виділення звуків 
[п], [п'] у словах. Звуковий аналіз слів. Читання слів, ðе-
чень. Робота з дитячою книжкою. 

84.

Письмо малої букви п. Написання складів. Складання і за-
писування слів із вивчених букв. Написання ðечення. Роз-
виток зв’язного мовлення. 

85.
Закðіплення звукових значень букви «пе». Аналітико-син-
тетичні впðави з вивченими звуками і буквами. Читання 
слів, ðечень.




