
Українська мова 

4 жовтня 

Розпізнавання слів, які мають кілька значень і пояснення цих значень. Написання тексту за опорними словами. 

На 5 жовтня д/з: сторінка 15 вправа 22 у зишиті "Грамотійко" 
  
5 жовтня 

Спостерігаю за словами, які звучать однаково, але мають різні значення. 

На 6 жовтня д/з: сторінка 33 вправа 7 
  
6 жовтня 

Диктант, аналіз помилок, корекція знань. 

На 7 жовтня: сторінка 33 вправа 5 
  
7 жовтня 

Розвиток зв'язного мовлення. Спілкування на тему "Пікнік".Написання розповіді за серією малюнків. 

На 11 жовтня д/з: вправа в зошиті "Грамотійко" 
  
11 жовтня 

Повторення і закріплення знань про лексичне значення слова 

На 12 жовтня: вправа 3 ст 23, повторити правила ст 25, 29. 30 
  
12 жовтня 

Розпізнавання і добір спільнокореневих слів. Написання тексту про своє бажання 

На 13 жовтня д/з: сторінка 36 вправа 8 
  
13 жовтня 

Розпізнавання і добір спільнокореневих слів, виділення у них кореня. 

На 14 жовтня д/з: сторінка 37 вправа 7 
  
14 жовтня 

Спостереження за чергуванням голосних звуків у коренях слів. 

На 18 жовтня д/з: сторінка 39 вправа 8 
  
18 жовтня 

Спостереження за чергуванням голосних звуків у коренях слів. Складання розповіді за поданими запитаннями 

На 19 жовтня д/з: вправа 1 сторінка 39 , переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=WzkNdk5yOY8 
  
19 жовтня 

Розвиток зв'язного мовлення. Тема для спілкування "Покинуте кошеня". 

На 20 жовтня д/з: повторити правила правопису на форзаці книги 
  
20 жовтня 

Розрізнення коренів з однаковим значенням, але різним звучанням 

На 21 жовтня: провести інтерв'ю за поданими запитаннями 
  
21 жовтня 

Визначення закінчень у словах. Проведення інтерв'ю за поданими запитаннями. 

На 25 жовтня д/з: ст 47 вправа 7, вивчити правило ст 47 
  
25 жовтня 

Будова слова. Закінчення 

На 26 жовтня д/з: ст 43 вивчити правило, вправа 4 ст 44 
  
26 жовтня 

Уявлення про нульове закінчення. Складання і записування розповіді за поданими запитаннями. 

На 27 жовтня д/з: ст 46 вивчити правило, вправа 7 ст 47 
 27 жовтня 
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Розрізнення спільнокореневих слів і форм одного і того ж слова 

На 28 жовтня д/з: Зошит Грамотійко сторінка 13 вправа 4 
  
28 жовтня 

Розвиток зв'язного мовлення. Тема для спілкування "Моя мрія". 

На 28 жовтня д/з: повторити алфавіт 
 

 
Літературне читання 

  
3 жовтня 

Хто багато читає, той багато знає. Д. Павличко "Соняшник" 

На 5 жовтня д/з: читати ст 36,37, відповідати на запитання ст 37 
  
5 жовтня 

Бібліотечний урок. Зустріч з потрібною книгою. Використання анотації.Ознайомлення із заголовкамиу змісті 
книги. 

На 7 жовтня д/з: Прочитати твір - оповідання про дітей. 
  
7 жовтня 

Узагальнення за розділом, ігрові завдання. Перевіряю свої досягнення. 

На 10 жовтня д/з: прочитати цікаве про світ природи і техніки 
  
10 жовтня 

Вступ до теми.Поняття героїчна і чарівна казка. "Кирило Кожум'яка" 

На 12 жовтня д/з: переказати уривок казки 
  
12 жовтня 

Розвиток прогностичних умінь. Пригоди у чарівній казці. "Кирило Кожум'яка" Ознаки,що характеризують 
головного героя. 

На 14 жовтня д/з: переказати уривок казки 
  
14 жовтня 

Медіавіконце. Мультфільми. Особливість створення цієї форми медіа. Перегляд мультфільму за сюжетом 
чарівної казки. Оцінювальні судження.. 

На 17 жовтня д/з: переглянути мультфільм за власним уподобанням 
  
17 жовтня 

Пригоди в українській народній казці " Вечірник, Полуночник і Світанок ". Дійові особи, послідовність подій. 
Позитивні і негативні вчинки персонажів. 

На 19 жовтня д/з: https://www.youtube.com/watch?v=x5BQmMxdCvc - прослухати казку у виконанні Лірника 
Сашка 
 
19 жовтня 
Розширення читацького досвіду дітей. Сайт "Українська казка". Порівняння сюжетів, дійових осіб. Обмін 
враженнями 

На 21 жовтня д/з: https://www.youtube.com/watch?v=6phX-SQIi2k - прослухати казку про Оха 
  
21 жовтня 

Народні пісні. Тематика народних пісень 

На 24 жовтня д/з: https://www.youtube.com/watch?v=rtrzns32pTY 
  
24 жовтня 

Народна легенда. Вибіркове читання. Походження назви "Переяслав" 

На 26 жовтня д/з: прочитати легенду про походження назви своєї місцевості 
  
26 жовтня 

Народ вчить як на світі жить.Прислів'я Особливості побудови і змісту. 
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На 28 жовтня д/з: вивчити декілька прислів'ів напам'ять 
  
28 жовтня 

Розширення читацького досвіду дітей. Сайт "Українська казка". Порівняння сюжетів, дійових осіб. Обмін 
враженнями 

На 28 жовтня д/з: прочитати українську казку, намалювати ілюстрації 
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