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Українська мова
(Навчання грамоти: читання і письмо)
до підручника «Буквар. 1 клас» (авт. М.С. Вашуленко, О.В. Вашуленко)
7 годин на тиждень
№
уроку

Тема уроку

І семестр
Добукварний період
1.

Здрастуй, школо! Ознайомлення з «Букварем». Бесіда
«Україна — рідний край». Вірш «Батьківщина».

2.

Письмове приладдя. Правила сидіння за партою. Озна
йомлення із зошитом для письма (прописи №1, №2).

3.

Практичне ознайомлення зі словом, реченням. Бесіда на
тему «Літні розваги». Спосіб умовного позначення речень.
Робота з дитячою книжкою. Українська народна казка
«Котик і Півник».

4.

Правила користування зошитом, ручкою, олівцем. Прави
ла сидіння за партою. Обведення по контуру.

5.

Розширення уявлень дітей про слово та речення. Ознайом
лення зі словами на означення назв предметів та словами
на означення ознак та дій.

6.

Зображення кривих ліній на сторінці зошита без лініювання.

7.

Закріплення знань про речення. Коротка і повна відповіді
на запитання. Складання речень заданої будови.

8.

Сітка зошита, рядок. Проведення прямих довгих та ко
ротких ліній. Розвиток зв’язного мовлення. Мовленнєві
форми привітання і прощання.

9.

Логічні вправи для розвитку вміння відповідати на запи
тання: Хто це? Що це? Розподіл предметів на групи.

10.

Робочий рядок, його складові частини. Проведення по
хилих ліній.

11.

Закріплення знань про слова та їх роль у реченні. Повто
рення про слова — ознаки та дії предметів. Слова — про
тилежні за значенням.
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12.

Хвилеподібні лінії. Зображення малих і великих дугопо
дібних ліній.

13.

Ознайомлення учнів зі складовою будовою слів. Поділ слів
на склади. Робота з дитячою книжкою. Казка «Колобок».

14.

Зображення прямих паличок із заокругленням знизу
і зверху. Розвиток зв’язного мовлення. Формування по
няття про мовлення і спілкування.

15.

Поняття про наголос. Наголошений склад. Ознайомлення
з трискладовим словом.

16.

Сітка зошита. Ознайомлення з основним рядком у новій
розлінійовці. Написання коротких і довгих паличок із за
округленням, великих півовалів.

17.

Практичне уявлення про немовні звуки мовлення. Органи
мовлення.

18.

Робочий рядок та його складові частини. Написання ко
ротких паличок із заокругленнями зверху і знизу.

19.

Уявлення про голосні та приголосні звуки. Позначення
цих звуків умовними знаками (фішками).

20.

Міжрядкова лінія. Проведення півовалів, овалів.

21.

Тверді і м’які приголосні звуки. Умовне позначення твер
дих і м’яких приголосних.

22.

Закріплення вмінь учнів зображувати овали. Порівняння
елементів з малюнками. Розвиток зв’язного мовлення. За
кріплення знань про форми спілкування засобами мовлення.

23.

Звуковий аналіз вимовлених слів.

24.

Зображення петлеподібних елементів у напрямку «вгорувниз» (і-раз).

25.

Повний звуковий аналіз слів. Культура мовлення і культу
ра спілкування.

26.

Зображення петлеподібних елементів у напрямку «внизвгору» (раз-і).

Математика
до підручника «Математика. 1 клас» (авт. Рівкінд Ф.М., Оляницька Л.В.)
4 години на тиждень
№
з/п

Тема уроку

1.

Ознайомлення учнів з підручником.

2.

Лічба предметів. Об’єднання об’єктів у групи за спільною
ознакою.

3.

Сукупність предметів (множина). Елементи множини.

4.

Число і цифра. Співвідношення між числом і цифрою.
Число і цифра 0.

5.

Порядкова лічба. Розрізнення предметів за висотою.

6.

Число і цифра 1. Поняття «один», «багато». Написання
цифри 1.

7.

Точка. Пряма лінія. Поняття вертикальні, горизонтальні,
похилі лінії. Види ліній: пряма, крива, ламана.

8.

Число і цифра 2. Лічба предметів. Написання цифри 2.

9.

Промінь. Кут. Сторони і вершина кута.

10.

Відрізок. Вимірювання довжини відрізка. Ламана. Ланки
ламаної.

11.

Число і цифра 3. Об’єднання множин за знаками.

12.

Трикутник. Властивості трикутника.

13.

Склад числа 3. Порівняння множин за певними ознаками.

14.

Лічба предметів. Порівняння чисел. Знаки «більше», «мен
ше», «дорівнює». Читання нерівностей.

15.

Лічба предметів. Знаки «+» і «-». Складання прикладів на
додавання і віднімання за предметними малюнками.

16.

Порівняння чисел в межах 3. Попереднє і наступне число.
Складання прикладів на додавання і віднімання.

17.

Число і цифра 4. Утворення числа 4. Порівняння чисел в
межах 4.

18.

Склад числа 4. Складання і розв’язування прикладів на
додавання і віднімання.

19.

Чотирикутник. Складання і розв’язування прикладів на
додавання і віднімання.
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20.

Число і цифра 5. Порядкова і кількісна лічба.

21.

Склад числа 5. Порівняння чисел в межах 5. П’ятикутник.

22.

1) Закріплення знань про склад числа 5. 2) Додавання та
віднімання частинами. 3) Складання прикладів на дода
вання за малюнками монет.

23.

Число і цифра 6. Написання цифри 6. Склад числа 6.

24.

Повторення складу числа 6. Шестикутник. Додавання і
віднімання на числовому промені.

25.

Повторення складу числа 6. Розв’язування прикладів на
додавання і віднімання.

26.

Число і цифра 7. Утворення числа 7. Написання цифри 7.
Порівняння чисел в межах 7.

27.

Склад числа 7. Складання прикладів на додавання. Дні
тижня. Написання цифр.

28.

Точка. Перетин прямих. Відрізок, порівняння відрізків за
довжиною. Розв’язування прикладів.

29.

Число і цифра 8. Утворення числа 8. Склад числа 8.

30.

Повторення складу числа 8. Вправи на знаходження про
пущених чисел. Складання і розв’язування прикладів.

31.

Число і цифра 9. Написання цифри 9. Ознайомлення з
термінами «рівність», «нерівність». Розпізнавання геоме
тричних фігур.

32.

Склад числа 9. Порівняння чисел в межах 9.

33.

Складання і розв’язування прикладів на додавання і від
німання. Многокутники. Розпізнавання многокутників.

34.

Число і цифра 0. Віднімання рівних чисел. Одноцифрові
числа.

35.

Додавання і віднімання 0. Круг.

36.

Число 10. Утворення числа 10. Записування числа 10 дво
ма цифрами. Ознайомлення з натуральними числами.

37.

Склад числа 10. Послідовність чисел в межах 10. Порів
няння чисел. Складання прикладів за малюнками предме
тів і монет.

38.

Вимірювання довжини відрізків. Сантиметр. Розв’язування
прикладів.

Музичне мистецтво
26.

Резервний урок.
Пісенні, танцювальні, маршові твори (повторне слухання).
Пісні та поспівки (на вибір) — розучування.

27.

Музика нашого краю.
Український народний танець «Козачок» — слухання.
М. Ведмедеря «Намалюю Україну» — розучування.

28.

Дивовижні інструменти.
В.А. Моцарт «Маленька нічна музика» (фрагмент) — слухання.
Білоруська народна пісня «Савка та Гришка»; пісні про
музичні інструменти — розучування.

29.

Про барабани і труби.
Музика у виконанні ансамблю сопілкарів, ударних і духових
інструментів — слухання.
С. Дяченко «Дзвіночок» — розучування.

30.

Про скрипку та її сім’ю.
А. Вівальді. «Весна»; К. Сен-Санс «Лебідь», «Слони» —
слухання.
Українська народна пісня «Два півники»; пісні з мульт
фільмів — розучування.

31.

Рояль і його друзі.
Ф. Шопен «Полонез»; А. Вівальді «Весна» (орган) — слухання.
Ю. Михайленко «Грає веснонька!» — розучування.

32.

Інструменти збираються разом.
Український народний танець «Аркан» (оркестр народних
інструментів); музика у виконанні духового оркестру —
слухання.
А. Філіпенко «Вічний вогонь»—розучування.

33.

Музика завжди навколо.
Л. Бетховен «Весело – сумно»; П. Чайковський «Вальс
квітів» — слухання.
М. Ведмедеря «Віночок» — розучування
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34.

Підсумковий урок.
Пісенні, танцювальні, маршові твори у різному виконан
ні — слухання.
«Музичні вгадайки…» та інші пісні (за вибором) — розучування.

35.

Резервний урок (концерт).
Слухання творів на вибір учителя та учнів. Музично-творча
діяльність (на вибір); концертне виконання пісень.
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