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КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ
1 КЛАС



Українська мова
(Нàâчàння гðàмоòи: чиòàння і письмо)

äо піäðóчникà «Бóкâàð. 1 клàс» (àâò. М.С. Вàшóлåнко, О.В. Вàшóлåнко)
7 годин на тиждень

№ 
уроку Тема уроку Дата

І семестр
Добукварний період

1. Çäðàсòóй, школо! Ознàйомлåння з «Бóкâàðåм». Бåсіäà 
«Укðàїнà — ðіäний кðàй». Віðш «Бàòькіâщинà».

2. Письмоâå пðилàääя. Пðàâилà сиäіння зà пàðòоþ. Ознà
йомлåння із зошиòом äля письмà (пðописи №1, №2).

3. Пðàкòичнå ознàйомлåння зі слоâом, ðåчåнням. Бåсіäà нà 
òåмó «Ліòні ðозâàги». Спосіб óмоâного познàчåння ðåчåнь. 
Робоòà з äиòячоþ книæкоþ. Укðàїнськà нàðоäнà кàзкà 
«Коòик і Піâник».
 

4. Пðàâилà коðисòóâàння зошиòом, ðóчкоþ, оліâцåм. Пðàâи
лà сиäіння зà пàðòоþ. Обâåäåння по конòóðó.

5. Розшиðåння óяâлåнь äіòåй пðо слоâо òà ðåчåння. Ознàйом
лåння зі слоâàми нà ознàчåння нàзâ пðåäмåòіâ òà слоâàми 
нà ознàчåння ознàк òà äій.

6. Çобðàæåння кðиâих ліній нà сòоðінці зошиòà бåз лініþâàння.

7. Çàкðіплåння знàнь пðо ðåчåння. Коðоòкà і поâнà âіäпоâіäі 
нà зàпиòàння. Склàäàння ðåчåнь зàäàної бóäоâи.

8. Сіòкà зошиòà, ðяäок. Пðоâåäåння пðямих äоâгих òà  ко
ðоòких ліній. Розâиòок зâ’язного моâлåння.  Моâлåннєâі 
фоðми пðиâіòàння і пðощàння.
 

9. Логічні âпðàâи äля ðозâиòкó âміння âіäпоâіäàòи нà  зàпи
òàння: Хто це? Що це? Розпоäіл пðåäмåòіâ нà гðóпи.

10. Робочий ðяäок, його склàäоâі чàсòини. Пðоâåäåння  по
хилих ліній.

11. Çàкðіплåння знàнь пðо слоâà òà їх ðоль ó ðåчåнні. Поâòо
ðåння пðо слоâà — ознàки òà äії пðåäмåòіâ. Слоâà — пðо
òилåæні зà знàчåнням.© Навчальна книга — Богдан, 2012
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12. Хâилåпоäібні лінії. Çобðàæåння мàлих і âåликих  äóгопо
äібних ліній.

13. Ознàйомлåння óчніâ зі склàäоâоþ бóäоâоþ сліâ. Поäіл  сліâ 
нà склàäи. Робоòà з äиòячоþ книæкоþ. Кàзкà  «Колобок».
 

14. Çобðàæåння пðямих пàличок із зàокðóглåнням знизó  
і зâåðхó. Розâиòок зâ’язного моâлåння. Фоðмóâàння по
няòòя пðо моâлåння і спілкóâàння.
 

15. Поняòòя пðо нàголос. Нàголошåний склàä. Ознàйомлåння 
з òðисклàäоâим слоâом.

16. Сіòкà зошиòà. Ознàйомлåння з осноâним ðяäком   ó ноâій 
ðозлінійоâці. Нàписàння коðоòких і äоâгих  пàличок із зà
окðóглåнням, âåликих піâоâàліâ.

17. Пðàкòичнå óяâлåння пðо нåмоâні зâóки моâлåння. Оðгàни 
моâлåння.

18. Робочий ðяäок òà його склàäоâі чàсòини. Нàписàння  ко
ðоòких пàличок із зàокðóглåннями зâåðхó і знизó.

19. Уяâлåння пðо голосні òà пðиголосні зâóки. Познàчåння 
цих зâóкіâ óмоâними знàкàми (фішкàми).

20. Міæðяäкоâà лінія. Пðоâåäåння піâоâàліâ, оâàліâ.

21. Тâåðäі і м’які пðиголосні зâóки. Умоâнå познàчåння  òâåð
äих і м’яких пðиголосних.

22. Çàкðіплåння âмінь óчніâ зобðàæóâàòи оâàли.  Поðіâняння 
åлåмåнòіâ з мàлþнкàми. Розâиòок  зâ’язного моâлåння. Çà
кðіплåння знàнь пðо фоðми  спілкóâàння зàсобàми моâлåння.
 

23. Çâóкоâий àнàліз âимоâлåних сліâ.

24. Çобðàæåння пåòлåпоäібних åлåмåнòіâ ó нàпðямкó  «âгоðó
âниз» (іðàз).

25. Поâний зâóкоâий àнàліз сліâ. Кóльòóðà моâлåння і кóльòó
ðà спілкóâàння.

26. Çобðàæåння пåòлåпоäібних åлåмåнòіâ ó нàпðямкó  «âниз
âгоðó» (ðàзі).



математика
äо піäðóчникà «Мàòåмàòикà. 1 клàс» (àâò. Ріâкінä Ф.М., Оляницькà Л.В.)

4 години на тиждень

№ 
з/п Тема уроку дата

1. Ознàйомлåння óчніâ з піäðóчником.

2. Лічбà пðåäмåòіâ. Об’єäнàння об’єкòіâ ó гðóпи зà спільноþ 
ознàкоþ.

3. Сóкóпнісòь пðåäмåòіâ (мноæинà). Елåмåнòи мноæини.

4. Число і цифðà. Спіââіäношåння міæ числом і цифðоþ. 
Число і цифðà 0.

5. Поðяäкоâà лічбà. Розðізнåння пðåäмåòіâ зà âисоòоþ.

6. Число і цифðà 1. Поняòòя «оäин», «бàгàòо». Нàписàння 
цифðи 1.

7. Точкà. Пðямà лінія. Поняòòя âåðòикàльні, гоðизонòàльні, 
похилі лінії. Виäи ліній: пðямà, кðиâà, лàмàнà.

8. Число і цифðà 2. Лічбà пðåäмåòіâ. Нàписàння цифðи 2.

9. Пðомінь. Кóò. Сòоðони і âåðшинà кóòà.

10. Віäðізок. Виміðþâàння äоâæини âіäðізкà. Лàмàнà. Лàнки 
лàмàної.

11. Число і цифðà 3. Об’єäнàння мноæин зà знàкàми.

12. Тðикóòник. Влàсòиâосòі òðикóòникà.

13. Склàä числà 3. Поðіâняння мноæин зà пåâними ознàкàми.

14. Лічбà пðåäмåòіâ. Поðіâняння чисåл. Çнàки «більшå», «мåн
шå», «äоðіâнþє». Чиòàння нåðіâносòåй.

15. Лічбà пðåäмåòіâ. Çнàки «+» і «». Склàäàння пðиклàäіâ нà 
äоäàâàння і âіäнімàння зà пðåäмåòними мàлþнкàми.

16. Поðіâняння чисåл â мåæàх 3. Попåðåäнє і нàсòóпнå число. 
Склàäàння пðиклàäіâ нà äоäàâàння і âіäнімàння.

17. Число і цифðà 4. Уòâоðåння числà 4. Поðіâняння чисåл â 
мåæàх 4.

18. Склàä числà 4. Склàäàння і ðозâ’язóâàння пðиклàäіâ нà 
äоäàâàння і âіäнімàння.

19. Чоòиðикóòник. Склàäàння і ðозâ’язóâàння пðиклàäіâ нà 
äоäàâàння і âіäнімàння.
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20. Число і цифðà 5. Поðяäкоâà і кількіснà лічбà.

21. Склàä числà 5. Поðіâняння чисåл â мåæàх 5. П’яòикóòник. 

22. 1) Çàкðіплåння знàнь пðо склàä числà 5. 2) Доäàâàння òà 
âіäнімàння чàсòинàми. 3) Склàäàння пðиклàäіâ нà äоäà
âàння зà мàлþнкàми монåò. 

23. Число і цифðà 6. Нàписàння цифðи 6. Склàä числà 6.

24. Поâòоðåння склàäó числà 6. Шåсòикóòник. Доäàâàння і 
âіäнімàння нà числоâомó пðомåні.

25. Поâòоðåння склàäó числà 6. Розâ’язóâàння пðиклàäіâ нà 
äоäàâàння і âіäнімàння.

26. Число і цифðà 7. Уòâоðåння числà 7. Нàписàння цифðи 7. 
Поðіâняння чисåл â мåæàх 7.

27. Склàä числà 7. Склàäàння пðиклàäіâ нà äоäàâàння. Дні 
òиæня. Нàписàння цифð.

28. Точкà. Пåðåòин пðямих. Віäðізок, поðіâняння âіäðізкіâ зà 
äоâæиноþ. Розâ’язóâàння пðиклàäіâ.

29. Число і цифðà 8. Уòâоðåння числà 8. Склàä числà 8.

30. Поâòоðåння склàäó числà 8. Впðàâи нà знàхоäæåння пðо
пóщåних чисåл. Склàäàння і ðозâ’язóâàння пðиклàäіâ.

31. Число і цифðà 9. Нàписàння цифðи 9. Ознàйомлåння з 
òåðмінàми «ðіâнісòь», «нåðіâнісòь». Розпізнàâàння гåомå
òðичних фігóð.

32.  Склàä числà 9. Поðіâняння чисåл â мåæàх 9.

33. Склàäàння і ðозâ’язóâàння пðиклàäіâ нà äоäàâàння і âіä
німàння. Многокóòники. Розпізнàâàння многокóòникіâ.

34. Число і цифðà 0. Віäнімàння ðіâних чисåл. Оäноцифðоâі 
числà.

35. Доäàâàння і âіäнімàння 0. Кðóг.

36. Число 10. Уòâоðåння числà 10. Çàписóâàння числà 10 äâо
мà цифðàми. Ознàйомлåння з нàòóðàльними числàми.

37. Склàä числà 10. Посліäоâнісòь чисåл â мåæàх 10. Поðіâ
няння чисåл. Склàäàння пðиклàäіâ зà мàлþнкàми пðåäмå
òіâ і монåò.

38. Виміðþâàння äоâæини âіäðізкіâ. Сàнòимåòð. Розâ’язóâàння 
пðиклàäіâ.
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26. Рåзåðâний óðок.  
Пісåнні, òàнцþâàльні, мàðшоâі òâоðи (поâòоðнå слухання).  
Пісні òà поспіâки (нà âибіð)  — розучування.

27. Мóзикà нàшого кðàþ.  
Укðàїнський нàðоäний òàнåць «Козàчок» — слухання. 
М. Вåäмåäåðя «Нàмàлþþ Укðàїнó» — розучування.

28. Диâоâиæні інсòðóмåнòи. 
В.А. Моцàðò «Мàлåнькà нічнà мóзикà» (фðàгмåнò) — слу-
хання. 
Білоðóськà нàðоäнà пісня «Сàâкà òà Гðишкà»; пісні пðо 
мóзичні інсòðóмåнòи — розучування.

29. Пðо бàðàбàни і òðóби. 
Мóзикà ó âиконàнні àнсàмблþ сопілкàðіâ, óäàðних і äóхоâ их 
інсòðóмåнòіâ — слухання. 
С. Дячåнко «Дзâіночок» — розучування.

30. Пðо скðипкó òà її сім’þ.  
А. Віâàльäі. «Вåснà»; К. СåнСàнс «Лåбіäь», «Слони» — 
слухання.  
Укðàїнськà нàðоäнà пісня «Дâà піâники»; пісні з мóльò
фільміâ — розучування.

31. Рояль і його äðóзі.  
Ф. Шопåн «Полонåз»; А. Віâàльäі «Вåснà» (оðгàн) — слу-
хання.  
Ю. Михàйлåнко «Гðàє âåснонькà!» — розучування.

32. Інсòðóмåнòи збиðàþòься ðàзом.  
Укðàїнський нàðоäний òàнåць «Аðкàн» (оðкåсòð нàðоäних 
інсòðóмåнòіâ); мóзикà ó âиконàнні äóхоâого оðкåсòðó — 
слухання.  
А. Філіпåнко «Вічний âогонь»—розучування.

33. Мóзикà зàâæäи нàâколо.  
Л. Бåòхоâåн «Вåсåло – сóмно»; П. Чàйкоâський «Вàльс 
кâіòіâ» — слухання.  
М. Вåäмåäåðя «Віночок» — розучування
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34. Піäсóмкоâий óðок. 
Пісåнні, òàнцþâàльні, мàðшоâі òâоðи ó ðізномó âиконàн
ні — слухання. 
«Мóзичні âгàäàйки…» òà інші пісні (зà âибоðом) — розучування.

35. Рåзåðâний óðок (концерт).  
Слóхàння òâоðіâ нà âибіð óчиòåля òà óчніâ. Мóзичноòâоðчà 
äіяльнісòь (нà âибіð); концåðòнå âиконàння пісåнь.
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