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УКРАЇНСЬКА МОВА
(за підручником М. С. Вашуленка, С. Г. Дубовик,
О. І. Мельничайко)
119 годин на рік
І семестр — 64 години
(4 години на тиждень, кожний 8-й урок — розвиток зв’язного мовлення)

ІІ семестр — 55 годин
(3 години на тиждень, кожний 6-й урок — розвиток зв’язного мовлення)

Номер
уроку

(Автор А. А. Назаренко)
За редакцією Л. А. Гайової
Дата

Сторінки
підручника

Тема уроку

Орієнтовні теми уроків з розвитку зв’язного мовлення (І семестр)
Складання тексту-розповіді за сюжетним малюнком
Складання тексту-опису
Побудова тексту-міркування, добір переконливих доказів,
формулювання висновків
Складання есе про прочитаний твір
Детальний переказ за самостійно складеним планом з опорою
на допоміжні матеріали
Складання і записування запитань на задану тему та відповідей
на запитання, поставлені однокласниками
Контрольний переказ
Робота з деформованим текстом
І семестр
I. МОВА І МОВЛЕННЯ
Мова — жива скарбниця історії на роду
Неперервне поповнення словникового складу мови. Старі
і нові слова в мові
Культура мовлення і спілкування в різних мовленнєвих ситуаціях
Текст.
Закріплення поняття про будову текстів різних типів
Тема і мета висловлювання. Заголовок
Визначення теми висловлювання, формулювання основної
думки
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Продовження таблиці
Знаходження та інтонаційне виділення у реченнях тексту (монологічного і діалогічного) слів, найважливіших для висловлювання думки
Спостереження за особливостями змісту та побудови текстуміркування
Вправи на порівняння художніх та науково-популярних описів.
Складання художнього та науково-популярного описів
Контрольний диктант
Аналіз контрольної роботи
Повторення і закріплення вивченого
I I . Р ЕЧ Е Н Н Я
Повторення й узагальнення вивченого про види речень за
метою висловлювання
Повторення про головні і другорядні члени речення
Встановлення зв’язку слів у реченнях: виділення головних
і другорядних членів
Визначення, за допомогою чого зв’язуються слова в реченні
Поширення речень словами та словосполученнями
Складання речень за зразком, за схемою. Відновлення змісту
деформованих речень
Поняття про однорідні члени речення
Головні та другорядні однорідні члени речення
Спостереження за вживанням речень з однорідними членами
в тексті. Кома при однорідних членах речення
Поєднання однорідних членів речення за допомогою інтонації,
сполучників. Інтонація перелічування та протиставлення
Складання речень з однорідними членами, поширення їх залежними словами. Граматичні питання до однорідних членів
речення
Повторення і закріплення вивченого
Контрольна робота. Списування
Аналіз контрольної роботи. Узагальнення вивченого матеріалу
I I I . С Л О В О . З Н АЧ Е Н Н Я СЛ О В А . Ч А СТ И Н И М О В И
Повторення й узагальнення знань і вмінь учнів про лексичне
значення слова
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Продовження таблиці
Повторення й узагальнення знань і вмінь учнів про морфемну
будову слова
Розрізнення слів, що належать до гнізда спільнокореневих, і
форми одного з таких слів
Спостереження за словами, що відповідають на різні питання:
іменниками, прикметниками, дієсловами; словами, які відповідають на питання де? коли? як? скільки? котрий?, а також
за службовими словами
I V. І М Е Н Н И К
Розширення уявлення про лексичне значення іменника (слова
з абстрактним значенням: радість, сум, сміливість тощо)
Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність окремих іменників. Вживання іменників у прямому і переносному
значеннях
Рід іменників. Віднесення іменника до одного з родів
Змінювання іменників за числами і відмінками
Змінювання іменників за числами і відмінками. Формування
умінь ставити іменники в початкову форму
Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з’], [ц’],[с’] перед закінченням -і в іменниках різного роду
Спостереження за явищами чергування кореневих [і] з [е], [о]
в окремих іменниках жіночого та чоловічого роду з основою
на приголосний
Контрольна робота
Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого
Закінчення іменників жіночого роду на -а в родовому відмінку однини з основою на твердий і м’який приголосний та
на [ж, ч, ш]
Закінчення іменників в орудному відмінку однини: закінчення
-ею в іменниках жіночого роду з основою на м’який приголосний та на шиплячі; закінченням -єю в іменниках на -ія
Закінчення іменників в орудному відмінку однини: закінчення
-ею в іменниках жіночого роду з основою на м’який приголосний та на шиплячі; закінченням -єю в іменниках на -ія
Закінчення іменників в орудному відмінку однини: закінчення
-ем в іменниках чоловічого роду з основою на шиплячі та на
м’який приголосний, закінченням -єм в іменниках з основою
на [й]
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Продовження таблиці
Закінчення іменників в орудному відмінку однини: закінчення
-ем в іменниках чоловічого роду з основою на шиплячі та на
м’який приголосний, закінченням -єм в іменниках з основою
на [й]
Практичне засвоєння правопису закінчень найуживаніших
іменників чоловічого роду на -ар, -яр
Спостереження за паралельними закінченнями іменників чоловічого роду — назв істот у давальному і місцевому відмінках
однини
Форми іменників жіночого роду з основою на приголосний
в орудному відмінку однини
Форми іменників жіночого роду з основою на приголосний
в орудному відмінку
Спостереження за закінченнями іменників у множині (таблиця
відмінювання)
Вправи на вживання правильних відмінкових закінчень іменників у множині
Закріплення вивченого. Розвиток умінь правильно використовувати прийменники з іменниками в різних відмінках
Закріплення й узагальнення вивченого. Засвоєння літературних форм іменників у місцевому відмінку множини з прикметником по
Контрольна робота
Аналіз контрольної роботи
Повторення й закріплення вивченого
Підсумковий урок за І семестр
Орієнтовні теми уроків з розвитку зв’язного мовлення (ІІ семестр)
Вибірковий переказ за колективно складеним планом з опорою на допоміжні матеріали
Складання записки, яка містить пояснення якогось факту.
Удосконалення написаного
Робота з деформованим текстом
Складання усного твору
Самостійне складання письмового висловлювання про епізод
переглянутого фільму
Детальний переказ тексту за самостійно складеним планом
з опорою на допоміжні матеріали
Письмовий твір
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Продовження таблиці
Обговорення письмових робіт у парах, невеликих групах. Удосконалення написаного
Складання привітання, запрошення
ІІ семестр
V.

ПРИКМЕТНИК

Розвиток умінь упізнавати прикметники в тексті, спостереження
за їх роллю у мовленні
Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Уживання прикметників у прямому і переносному значеннях
Спостереження за вживання прикметників у текстах різних
стилів: художньому і науковому (без уживання термінів)
Змінювання прикметників за родами й числами у сполученні
з іменниками
Родові закінчення прикметників. Розрізнення роду і числа
прикметників у сполученні з іменниками
Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками (таблиця
відмінювання) в однині та множині
Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині та множині
Зіставлення закінчень прикметників з основою на твердий та
м’який приголосний в однині і множині
Побудова сполучень слів і речень з прикметниками в різних
формах відмінків, введення їх у текст
Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників
Вимова і написання найуживаніших прикметників на -ський,
-цький, -зький
Уживання ь перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини
Вживання відмінкових форм прикметників у множині. Закінчення -і у називному відмінку множини
Контрольна робота
Аналіз контрольної роботи
Повторення і закріплення вивченого
V I . Ч И СЛ І В Н И К
Загальне уявлення про числівник як частину мови
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Продовження таблиці
Вимова і правопис найуживаніших числівників. Уживання їх
у мовленні
Практичне засвоєння вимови і письма та відмінкових форм
окремих числівників (11, 14, 16, 50, 60, 70, 80, 1000)
Практичне засвоєння вимови і письма та відмінкових форм
окремих числівників (11, 14, 16, 50, 60, 70, 80, 1000)
Питання до кількісних і порядкових числівників (без термінів).
Словесні формули на означення показників часу протягом доби
VII. ЗАЙМЕННИК
Поняття про займенник як частину мови. Спостереження за
роллю різних займенників у тексті
Особові займенники. Займенники 1-3-ї особи однини і множини. Їх значення, синтаксична роль
Відмінювання особових займенників
Уживання займенників з прийменниками
Побудова сполучень слів і речень із займенниками в різних
формах
Контрольна робота. Списування
Аналіз контрольної роботи. Вправи на використання займенників для зв’язку речень у текстах
VIII.

ДІЄСЛОВО

Повторення вивченого про дієслово
Узагальнення і розширення уявлень про лексичне значення
дієслів. Спостереження за дієсловами різних семантичних груп
Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми, багатозначні дієслова.
Вживання дієслів в прямому і переносному значеннях
Спостереження за роллю дієслів у текстах розповідного та
описового характеру
Неозначена форма дієслова (початкова форма)
Спостереження за вживанням дієслів неозначеної форми
у приказках і прислів’ях, порадах, інструкціях
Побудова порад, інструкцій
Часи дієслів. Змінювання дієслів за часами і числами
Змінювання дієслів за часами і числами
Дієслова на -ся.
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Закінчення таблиці
Спостереження за значенням дієслів на -ся у тексті. Утворення
(за зразком) різних форм дієслів на -ся і вживання їх у реченнях, мовленні
Контрольна робота
Аналіз контрольної роботи
IX . ПРИ СЛІ ВНИ К
Поняття про прислівник як частину мови (значення, питання,
роль у реченні, зв’язок з дієсловами). Незмінюваність — основна граматична ознака прислівників
Прислівники, близькі і протилежні за значенням
Поширення речень прислівниками. Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками
Спостереження за роллю прислівників у тексті. Вибір із поданих прислівників тих, які найбільше відповідають меті та
типу висловлювання
X.

П О ВТ О Р Е Н Н Я

Повторення тем «Мова і мовлення. Текст. Речення»
Повторення тем «Слово. Значення слова. Частини мови»
Повторення й узагальнення вивченого
Підсумковий урок за рік
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УКРАЇНСЬКА МОВА
(за підручником М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун)
119 годин
І семестр — 64 години
(4 години на тиждень, кожний 8 урок — розвиток зв’язного мовлення)

ІІ семестр — 55 годин
(3 години на тиждень, кожний 6 урок — розвиток зв’язного мовлення)

Номер
уроку

(Автор А. А. Назаренко)
За редакцією Л. А. Гайової
Дата

Сторінки
підручника

Тема уроку

Орієнтовні теми уроків з розвитку зв’язного мовлення (І семестр)
Складання запитань і відповідей на задану тему
Складання тексту-опису за змістом малюнка
Складання есе
Робота з деформованим текстом
Побудова тексту-міркування, добір переконливих доказів,
формулювання висновків
Вибірковий переказ тексту з елементами опису
Контрольний переказ
Складання письмового висловлювання за прочитаним твором
І семестр
I. МОВА І МОВЛЕННЯ
Мова — жива скарбниця історії народу
Старі та нові слова
Культура мовлення та спілкування
I I. ТЕ КСТ
Тема, мета висловлювання. Основна думка. Заголовок
Закріплення поняття про будову текстів різних типів
Засоби зв’язку речень у тексті.
Знаходження та інтонаційне виділення у реченнях тексту
(монологічного і діалогічного) слів, найважливіших для висловлення думки
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Поділ тексту на частини. План тексту. Спостереження за
роллю абзаців
Текст-міркування: твердження, докази, висновки
Художній і науково-популярний тексти-описи. Складання
художнього і науково-популярного описів
Контрольна робота
Аналіз контрольної роботи
Повторення і узагальнення вивченого. Компетентнісно-орієнтовані завдання з теми «Текст»
I I I . Р ЕЧ Е Н Н Я
Речення за метою висловлювання та інтонацією. Повторення
вивченого
Головні та другорядні члени речення.
Повторення вивченого
Зв’язок слів у реченні. Виділення головних і другорядних
членів
Зв’язок слів у реченні
Поширення речень словами та словосполученнями
Складання речень за зразком, за схемою.
Відновлення змісту деформованих речень
Однорідні члени речення
Головні та другорядні однорідні члени речення
Спостереження за вживанням речень з однорідними членами
в тексті. Кома при однорідних членах речення
Однорідні члени речення. Інтонації перелічування та протиставлення
Складання речень з однорідними членами, поширення їх залежними словами. Граматичні питання до однорідних членів
речення
Повторення й закріплення вивченого. Компетентнісно орієнтовані завдання з теми «Речення»
Контрольна робота. Списування
Аналіз контрольної роботи.
Узагальнення вивченого
I V. С Л О В О . З Н А Ч Е Н Н Я С Л О В А . Ч А С Т И Н И М О В И
Повторення й узагальнення вивченого про слово
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Продовження таблиці
Повторення й узагальнення про будову слова
Спільнокореневі слова і форми слова. Повторення
Узагальнення й повторення вивченого про частини мови
V.

ІМЕННИК

Розширення уявлення про лексичне значення іменника
Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність іменників. Вживання іменників у прямому і переносному значеннях
Рід іменників
Змінювання іменників за числами і відмінками
Змінювання іменників за числами і відмінками. Початкова
форма іменників
Закінчення іменників жіночого роду на -а в родовому відмінку однини з основою на твердий і м’який приголосний та
на [ж], [ч], [ш]
Закінчення іменників в орудному відмінку однини: закінчення
-ею в іменниках жіночого роду з основою на м’який приголосний та на шиплячі; закінчення -єю в іменниках на -ія
Закінчення іменників в орудному відмінку однини: закінчення
-ею в іменниках жіночого роду з основою на м’який приголосний та на шиплячі; закінчення -єю в іменниках на -ія
Закінчення іменників в орудному відмінку однини: закінчення
-ем в іменниках чоловічого роду з основою на шиплячі та на
м’який приголосний, закінчення -єм в іменниках з основою
на [й]
Закінчення іменників в орудному відмінку однини: закінчення
-ем в іменниках чоловічого роду з основою на шиплячі та на
м’який приголосний, закінчення -єм в іменниках з основою
на [й]
Правопис закінчень найуживаніших іменників чоловічого
роду на -ар, -яр
Спостереження за паралельними закінченнями іменників
чоловічого роду — назв істот у давальному і місцевому відмінках однини
Форми іменників жіночого роду з основою на приголосний
в орудному відмінку однини
Форми іменників жіночого роду з основою на приголосний
в орудному відмінку однини
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Продовження таблиці
Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з’], [ц’],[с’] перед закінченням -і в іменниках різного роду
Чергування кореневих звуків [о], [е] з [і] в іменниках жіночого
та чоловічого роду з основою на приголосний
Контрольна робота
Аналіз контрольної роботи.
Повторення і закріплення вивченого
Відмінювання іменників у множині (таблиця відмінювання)
Вправи на вживання правильних відмінкових закінчень іменників у множині
Засвоєння літературних форм іменників у місцевому відмінку
множини з прикметником по
Вправи на вживання правильних відмінкових закінчень іменників в однині та множині
Повторення й закріплення вивченого про іменник
Повторення й закріплення вивченого про іменник
Закріплення й узагальнення вивченого. Компетентнісно орієнтовані завдання з теми «Іменник»
Підсумковий урок за семестр
Орієнтовні теми уроків з розвитку зв’язного мовлення (ІІ семестр)
Детальний переказ за колективно складеним планом
Складання записки, яка пояснює факт, удосконалення написаного
Складання усного твору
Самостійне складання письмового висловлювання про епізод
переглянутого фільму чи епізод з життя класу
Детальний переказ тексту за самостійно складеним планом
з опорою на допоміжні матеріали
Робота з деформованим текстом
Письмовий твір
Обговорення письмових робіт у парах, невеликих групах.
Удосконалення написаного
Складання привітання, запрошення
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ІІ семестр
VI. ПРИК М ЕТ НИ К
Прикметник як частина мови.
Роль прикметників у мовленні
Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Вживання прикметників у прямому і переносному значеннях
Вживання прикметників у текстах різних стилів: художньому
і науковому (без термінів)
Змінювання прикметників за родами й числами в сполученні
з іменниками
Родові закінчення прикметників. Розрізнення роду і числа
прикметників у сполученні з іменниками
Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками (таблиця
відмінювання) в однині та множині
Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині та множині
Зіставлення закінчень прикметників з основою на твердий та
м’який приголосний в однині і множині
Побудова сполучень слів і речень з прикметниками в різних
формах відмінків, введення їх у текст
Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників
Вимова і написання найуживаніших прикметників на
-ський, -цький, -зький
Уживання ь перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини
Вживання відмінкових форм прикметників у множині. Закінчення -і у називному відмінку множини
Контрольна робота
Аналіз контрольної роботи.
Повторення і закріплення вивченого. Компетентнісно орієнтовані завдання з теми «Прикметник»
VII . ЧИСЛІ В Н ИК
Числівник як частина мови
Вимова і правопис найуживаніших числівників
Практичне засвоєння вимови і письма та відмінкових форм
окремих числівників (11, 14, 16, 50, 60, 70, 80, 1000)
Відмінкові форми окремих числівників
16
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Продовження таблиці
Питання до кількісних і порядкових числівників (без термінів).
Словесні форми та означення показників часу протягом доби
VIII.

ЗАЙМЕННИК

Займенник як частина мови. Роль займенників у тексті
Особові займенники. Займенники 1-3-ї особи однини і множини. Їх значення, синтаксична роль
Відмінювання особових займенників
Вживання займенників з прийменниками
Побудова сполучень слів і речень із займенниками в різних
формах
Контрольна робота
Аналіз контрольної роботи. Вправи на використання займенників для зв’язку речень у текстах
I X . Д І ЄСЛ О В О
Дієслово як частина мови. Повторення вивченого
Дієслова-синоніми. Дієслова-антоніми. Багатозначні дієслова.
Пряме й переносне значення дієслів
Побудова речень з однорідними присудками. Спостереження
за роллю дієслів у текстах розповідного та описового характеру
Неозначена форма дієслова
Спостереження за вживанням дієслів неозначеної форми
у приказках і прислів’ях, порадах, інструкціях
Побудова порад, інструкцій
Часи дієслів. Змінювання дієслів за часами і числами
Часи дієслів. Змінювання дієслів за часами і числами
Дієслова на -ся.
Спостереження за значенням дієслів на -ся у тексті. Утворення (за зразком) різних форм дієслів на -ся і вживання їх
у реченнях, мовленні
Контрольна робота
Аналіз контрольної роботи. Компетентнісно орієнтовані завдання з тем «Займенник», «Дієслово»
X.

ПРИ СЛІ ВНИ К

Прислівник як частина мови. Незмінюваність — основна граматична ознака прислівників
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Закінчення таблиці
Прислівники, близькі й протилежні за значенням
Поширення речень прислівниками. Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками
Спостереження за роллю прислівників у тексті. Вибір із поданих прислівників тих, які найбільше відповідають меті та
типу висловлювання
Повторення вивченого за рік
Що ми знаємо про текст, речення, слово
Що ми знаємо про речення
Що ми знаємо про частини мови
Підсумковий урок за рік. Компетентнісно орієнтовані завдання
з теми «Повторення»
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ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ
(за підручником О. Я. Савченко)
119 година на рік
(I семестр — 3 години на тиждень,
II семестр — 4 години на тиждень)
Номер
уроку

(Автор І. А. Гусельникова)
Дата

Сторінки
підручника

Тема уроку
І семестр

I. І З СК А Р Б Н И Ц І УС Н ОЇ Н А Р ОД НО Ї ТВ О РЧ О СТ І
Наші джерела За Софією Грицою*

4–5

Побутові казки. Мудра дівчина (Українська народна казка)

6–12

Мудра дівчина (Українська народна казка) (продовження
роботи над казкою)

6–12

Притчі. Без труда нема плода (Народна притча)

12

Притчі. У пригоді (Народна притча). Записала Олена Пчілка

13–14

Урок позакласного читання
Народні легенди. Хліб і золото

14–15

Народні легенди. Місто Сміла

15–16

Стоїть явір над водою (Українська народна пісня)

16–17

Котився віночок по полю (Українська народна пісня)

17–18

Народні усмішки. Швачка. Син та мати. Записав Борис Грінченко

18

Урок позакласного читання
Українські народні прислів’я

19–20

Прислів’я народів світу

20

Скоромовки

21

Загадки

21–22

Галина Кирпа. Мова моя*

22

Урок позакласного читання
Підсумковий урок за темою «Із скарбниці усної народної
творчості»

23

I I . Щ О Б УЛ О Н А П О Ч АТ К У С В І Т У
Міфи. Створення світу*

24–26

Ольга Бондарук. Міфи про створення світу та людей*

26–28

Дедал та Ікар. Переказала Катерина Гловацька*

28–31

Як ще не було початку світа… (Українська народна обрядова
пісня). Записала Євгенія Ярошинська*

31
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Урок позакласного читання*
Гнів Перуна. За Сергієм Плачиндою*

32–34

Підсумковий урок за темою «Що було на початку світу»*

35

I I I . СТ О Р І Н К А М И І СТ О Р І Ї У К РА Ї Н И
Олександр Олесь. Наші предки — слов’яни*

36–39

Ярослав Мудрий *

39–41

Іван Крип’якевич. Книги за княжих часів*

42

Урок позакласного читання
Дмитро Білоус. У назвах міст і сіл слова…

42–43

Алла Коваль. Місто Чернігів

43–44

Марія Хоросницька. Звідки в міста назва — Львів*

44–45

Володимир Сосюра. Дзвін шабель… Марія Пригара. Козак
Голота*

45–50

Марія Пригара. Козак Голота (продовження роботи над
твором)*

45–50

Урок позакласного читання
Іван Гнатюк. Козацький дуб*

50–51

Іван Боднарчук. На новій землі*

52–53

Тамара Коломієць. Ялинка мого дитинства (спогади)*

54–55

Як давно в Україні з’явився жовто-блакитний прапор?

56–57

Дмитро Павличко. Наш прапор. Наталка Поклад. Гімн

58

Урок позакласного читання
Підсумковий урок за темою «Сторінками історії України»

59

I V. Я К Н Е Л Ю Б И Т Ь Т О Й К РА Й …
Володимир Сосюра. Як не любить той край…
Ліна Костенко. Усе моє, все зветься Україна…*

60–61

Василь Сухомлинський. Восени пахне яблуками

62–63

Олександр Олесь. Степ*

63–65

Марко Вовчок. Літній ранок

65

Урок позакласного читання
Михайло Коцюбинський. Літній день

65–66

Надія Кир’ян. Євшан*

66–67

Григір Тютюнник. Ласочка

67–70

Урок позакласного читання
Перевірна робота. Читання вголос
Тетяна Кара-Васильєва. Співуча глина (скорочено)*

71–72

Перевірна робота. Читання мовчки
Володимир Лучук. Скільки річок в Україні?

73–74
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Підсумковий урок за I семестр
ІІ семестр
Степан Жупанин. Загадка-добавлянка. Ліна Костенко. Я хочу
на озеро Світязь…*

74

Василь Сухомлинський. Не забувай про джерело

75–76

Анатолій Качан. Летючий корабель*

77

Підсумковий урок за темою «Як не любить той край…»

78

V.

В И Д АТ Н І У К РА Ї Н С Ь К І П И С Ь М Е Н Н И К И

Тарас Шевченко. Про себе

80–84

Тарас Шевченко. Вітер віє-повіває… Вітер з гаєм розмовляє…

84–85

Урок позакласного читання
Тарас Шевченко. Реве та стогне Дніпр широкий…

85–86

Музей «Заповіту» Тараса Григоровича Шевченка в Переяславі. Проект «Мандрівка шляхами Тараса Шевченка»

86–87

Роман Завадович. Поет-Каменяр (скорочено)*

88–90

Іван Франко. Дивувалась зима…

91

Іван Франко. Дрімають села…

91–92

Іван Франко. Лисичка-кума

92–96

Микола Олійник. Леся (уривок із повісті)*

97–100

Урок позакласного читання
Леся Українка. Конвалія (уривок)

101

Леся Українка. Давня весна. Проект «Леся Українка — поетична квітка України»

102–103

Леся Українка. Біда навчить

103–104

Леся Українка. Біда навчить (продовження роботи над казкою)

104–108

Леся Українка. Біда навчить. Складання плану, переказ

108–109

Павло Тичина. Де не глянь — колоски (уривок із вірша «Де
тополя росте»). Хор лісових дзвіночків *

110–112

Павло Тичина. Сонце і дим *

112

Урок позакласного читання
Максим Рильський. Дитинство*

113–114

Максим Рильський. Ким хочеш бути, хлопчику, в житті?*

114

Підсумковий урок за темою «Видатні українські письменники»

115

V I . РОЗ П О В І Д І ПР О Н А С САМ И Х
Байки. Мораль байки. Езоп. Двоє приятелів і ведмідь

116–117

Леонід Глібов. Зозуля й Півень

119–121

Олена Пчілка. Котова наука*

121–123
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Продовження таблиці
Неля Шейко-Медведєва. Лисиця, що впала з неба (П’єсаказка на 2 дії)

123–128

Урок позакласного читання
Неля Шейко-Медведєва. Лисиця, що впала з неба (П’єсаказка на 2 дії). Інсценізація уривка з п’єси

128–133

Підсумковий урок за темою «Розповіді про нас самих»

134

V I I . Л І Т Е РАТ У Р Н І К А З К И З А Р У Б І Ж Н И Х П И С Ь М Е Н Н И К І В
Ліна Костенко. Затишно дітям в пазусі казок… Олександр
Пушкін. Казка про царя Салтана… (уривки)

135–142

Ганс Крістіан Андерсен. Гидке каченя (скорочено)*

143–148

Ганс Крістіан Андерсен. Гидке каченя (продовження роботи
над казкою)*

149–150

Ганс Крістіан Андерсен. Гидке каченя. Складання плану.
Переказ*

143–150

Джанні Родарі. Дорога, що нікуди не вела*

151–153

Урок позакласного читання
Підсумковий урок за темою: «Літературні казки зарубіжних
письменників»

154

VIII. СВІ Т ДИ ТИНСТВ А В ЛІ ТЕ РАТ УРІ . ЛЮ ДИ Н А П ОЧИНАЄТЬСЯ З ДОБРА
Любов Забашта. Сказав мудрець…
Анатолій Костецький. Мрія

156–157

Анатолій Костецький. Спішу додому

158

Василь Сухомлинський. Не загубив, а знайшов

159–160

Всеволод Нестайко. Шура і Шурко

161–166

Всеволод Нестайко. Шура і Шурко (продовження роботи
над твором)

161–166

Марія Чумарна. Казка про друга

166–168

Урок позакласного читання
Марія Чумарна. Казка про друга (продовження роботи над
твором)

168–170

Всеволод Нестайко. Із сміхом треба бути обережним. Галина
Малик. Мавпині іменини*

171–172

Грицько Бойко. Консультант.*
Микола Сингаївський. Сміх для всіх

172–173

Перевірка навичок читання вголос
I X . С В І Т Д И Т И Н СТ В А В Л І Т Е РАТ У Р І .
У К ОЖ Н О ГО Є С П І ВУ Ч А П І Р ’ Ї НК А
Василь Сухомлинський. Співуча пір’їнка

174–175

Ганна Чубач. Найрідніші голоси*

175–176

Степан Жупанин. Намалюю вітер.
Ліна Костенко. Якщо не можеш вітер змалювати*

176
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Закінчення таблиці
Урок позакласного читання*
ДПА. Підсумкова контрольна робота*
Олександр Єфімов. Тут усе є…*

177–178

Емілія Саталкіна. Кожний знає своє діло.
Володимир Рутківський. Як складають вірші*

179–183

Володимир Рутківський. Як складають вірші. Складання
віршів учнями*

179–183

Микола Сингаївський. Дощ із краплі починається

184

Підсумковий урок за темою «Світ дитинства в літературі»

185

Підсумковий урок за рік
Урок позакласного читання
Що читати влітку
*Уроки, на яких бажано використовувати твори авторів, що були додані в коло читання.
Поезія: Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Дмитро Білоус, Іван Драч, Ірина
Жиленко, Любов Забашта, Ліна Костенко, Анатолій Костецький, Олеся Мамчич, Володимир
Лучук, Іван Малкович, Дмитро Павличко, Оксана Сенатович, Василь Симоненко, Ганна Черінь.
Байки: Леонід Глібов, Євген Гребінка, Павло Глазовий.
Літературні казки, оповідання, легенди, уривки з повістей, повістей-казок:
Михайло Коцюбинський, Марко Вовчок, Борис Грінченко, Остап Вишня, Олександр Довженко,
Олесь Гончар, Олесь Донченко, Анатолій Григорук, Всеволод Нестайко, Іван Сенченко,
Михайло Слабошпицький, Василь Сухомлинський, Григір Тютюнник, Марія Чумарна, Василь
Чухліб, Сашко Дерманський, Леся Воронина, Михайло Чабанівський, Оксана Іваненко, Саша
Кочубей, Галина Ткачук, Мар’яна Прохасько, Тарас Прохасько, Ірен Роздобудько. П’єси. Іван
Андрусяк, Неля Шейко-Медведєва. Науково-художні. Антін Лотоцький, Василь Скуратівський,
Алла Коваль, Паола Утевська, Анатолій Давидов, Юлія Смаль. Довідкова література для дітей
молодшого шкільного віку. Сторінками дитячих журналів.
Зарубіжна література: Казки, оповідання, уривки з повістей — Ред’ярд Кіплінг, Алан Мілн,
Микола Носов, Льюїс Керолл, Роальд Дал, Пауль Маар, Марія Парр.
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ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ
(за підручником В. О. Науменко)

Номер
уроку

119 година на рік
(I семестр — 3 години на тиждень,
ІІ семестр — 4 години на тиждень)
Дата

Сторінки
підручника

Тема уроку
І семестр
I . У К РА Ї Н І Д А В Н И Н И . М І Ф И
Єгипетські міфи. Бог сонця Ра. Ра та Апоп

4–7

Міфи Давньої Греції. Пандора

7–10

Міфи Давньої Греції. Пандора (продовження роботи над
твором)

7–10

Слов’янські міфи. Створення людини

10–11

Сергій Плачинда. Білобог і Чорнобог

12–13

Урок позакласного читання. Прислів’я, приказки
Підсумковий урок за темою «Міфи»

13

I I . ВІ Д М І ФУ Д О КАЗКИ
Легенди. Тополя (Народна легенда)

14–15

Богдан Чалий. Дума про Кия та його славний рід

15–18

Притчі. Леонардо да Вінчі. Лебідь

18–20

Казки (соціально-побутові)
Українська народна казка. Золотий черевичок

20–23

Урок позакласного читання. Лічилки, загадки, усмішки
Українська народна казка. Золотий черевичок (продовження роботи над казкою). Народні пісні

24–26

Українська народна казка. Золотий черевичок (продовження роботи над казкою). Переказ казки

27–28

Киргизька народна казка. Злагода

28–30

Підсумковий урок за темою «Від міфу до казки»

30

I I I . К РА С А С В І Т У В Х УД О Ж Н Ь О М У Т В О Р І
Микола Вороний. Краса! На світі цім краса…
Василь Сухомлинський. Краса, натхнення, радість і таємниця

31–33
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Продовження таблиці
Урок позакласного читання
I V. Л І Р И К А .
ПЕЙЗАЖНА ЛІРИКА
Тарас Шевченко — геніальний український поет і художник.
Тарас Шевченко. Встала й весна…

33–35

Тарас Шевченко. Реве та стогне Дніпр широкий…

36–37

Микола Гоголь. Чудовий Дніпро… (Переклад Максима 38
Рильського)*
Тарас Шевченко. За сонцем хмаронька пливе…

39–40

Богдан Лепкий. Про життя і твори Тараса Шевченка (уривок)

40–41

Урок позакласного читання
Іван Франко — найвизначніший поет пошевченківської
доби. Іван Франко. Полудень

42–43

Микола Гоголь. Степ дедалі гарнішав… (Переклад Василя 44–45
Шкляра)*
Іван Франко. Сипле, сипле, сипле сніг…

46

Василь Симоненко. Сама ж господарка на колії доріг… 46–47
(уривок)
Леся Українка — видатна українська поетеса.
Леся Українка. Вже сонечко в море сіда…

47–48

Урок позакласного читання
Леся Українка. Плине білий човник, хвилечка колише…

49

Марко Вовчок. Надійшов теплий тихий рожевий літній 50–51
вечір…
Леся Українка. Сосна

51–52

Ліна Костенко. Здивовані квіти

52

Ліна Костенко. Красива осінь вишиває клени…

53

Урок позакласного читання
Ліна Костенко. Осінь, ось вона, осінь…

54–55

Ліна Костенко. Осінній день, осінній день, осінній!..

55

Іван Нечуй-Левицький. День був ясний, сонячний та теплий…*

56

V. Л І Р И Ч Н І Т В О Р И - Р О З Д У М И
Дмитро Павличко. Плесо. Синиця

56–58
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Продовження таблиці
Дмитро Павличко. Яблуко

58

Урок позакласного читання
Дмитро Павличко. Зернина. Іван Драч. Етюд про хліб

59–60

Степан Жупанин. Ходімо в поле, сину*

61

Підсумковий урок за темою «Пейзажна лірика. Ліричні 62
твори-роздуми»
V I . П Е Й З А Ж У П Р ОЗ О В И Х Т В О РА Х
Пейзаж відповідає настрою персонажів твору (гарно на 62–65
душі — гарно навколо). Іван Сенченко. Чимчикують наші
хлопці…
Пейзаж змінюється і настрій персонажа змінюється. Василь
Чухліб. Чомга і весна (скорочено)

65–66

Урок позакласного читання
Пейзаж чудовий, а на душі персонажа — смуток. Марко
Вовчок. Другого дня…

66–67

Перевірка навичок читання вголос
Спокій. Михайло Коцюбинський. На небі сонце…

67–68

Пейзажем починається твір — визначається його настрій. 68–71
За Олесем Гончаром. Солов’їна сторожа (скорочено)
Перевірка навичок читання мовчки
Урок позакласного читання
Василь Сухомлинський. Ми їздили в Канів…

71–72

Підсумковий урок за темою «Лірика»

72

Підсумковий урок за I семестр
ІІ семестр
V I I . У К РА Ї Н І Д И Т И Н С Т В А .
ЖАНРИ ПРОЗИ. ОПОВІДАННЯ
Іван Сенченко. Скажіть, будь ласка…

73–74

Борис Грінченко. Ксеня (уривок)

74–76

Борис Грінченко. Ксеня (продовження роботи над твором) 77–79
Всеволод Нестайко. Троє за парканом… (скорочено)

79–81

Всеволод Нестайко. Троє за парканом… (продовження
роботи над твором)

81–83

Михайло Слабошпицький. Славко і жако (скорочено)

83–85
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Продовження таблиці
Урок позакласного читання
Михайло Слабошпицький. Славко і жако (продовження 85–87
роботи над твором)
Михайло Слабошпицький. Славко і жако (продовження 88–89
роботи над твором). Переказ оповідання
Василь Чухліб. Гойдарики

90–91

Василь Чухліб. Дикі каченята

91–93

Василь Чухліб. Дикі каченята (продовження роботи над
твором)

91–93

Підсумковий урок за темою «Жанри прози. Оповідання»
VIII. Ж А Н Р И П Р О З И . П О В І С Т Ь
Олесь Донченко. Лісничиха (уривки)
Дівчинка над струмком. Літературний портрет

94–96

Урок позакласного читання
Олесь Донченко. Лісничиха (уривки)
Дівчинка над струмком (продовження роботи над текстом)

97–98

Олесь Донченко. Лісничиха (уривки)
На лісовій галявині (скорочено)

98–102

Олесь Донченко. На лісовій галявині (продовження роботи
над текстом)

102–103

Олександр Довженко. Зачарована Десна (уривки)

103–106

Олександр Довженко. Зачарована Десна (продовження
роботи над текстом)

106–109

Олександр Дерманський. Чудове чудовисько (уривок). 109–113
Чемпіон з Баранців
Олександр Дерманський. Чудове чудовисько (уривок). 109–113
Чемпіон з Баранців
Підсумковий урок за темою «Жанри прози. Повість»
Урок позакласного читання
Підсумковий урок за темою «У країні дитинства»

113

I X . У К РА Ї Н І Г У М О Р У.
ГУ М О РИ СТ И Ч Н І Т В О РИ . ЖАРТ І В Л И В І В І Р Ш І
Грицько Бойко. Хвастунець*

114–115

Грицько Бойко. Відпочити ніколи*

115–116

Грицько Бойко. Викрутився, Де Іванко?*

116
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Продовження таблиці
Ірина Жиленко. Павучок — рудий бочок

117–118

Іван Світличний. Я їм про Хому, а вони про Ярему*

118–119

Урок позакласного читання
Іван Світличний. Стонога*

119–121

Комічні оповідання
Остап Вишня. Бекас

121–122

Григір Тютюнник. Біла мара

123–126

Григір Тютюнник. Біла мара (продовження роботи над 126–128
твором)
Підсумковий урок за темою «Гумористичні твори»

128

X. У К Р А Ї Н І З Н А Н Ь .
Т В О Р И З Н АУ К О В О Ю І Н Ф О Р М АЦ І Є Ю
Науково-художні оповідання. Анатолій Давидов. Свідки 129–131
минулих епох (скорочено).
Анатолій Давидов. Свідки минулих епох (продовження 132–135
роботи над твором)
Урок позакласного читання
Паола Утевська. Гості з далеких берегів (скорочено)

135–139

Паола Утевська. Гості з далеких берегів (продовження 139–140
роботи над твором)
Паола Утевська. Гості з далеких берегів. Переказ за планом

140

Історичні оповідання. Антін Лотоцький. Ольга Перевізниківна (скорочено)

141–144

Антін Лотоцький. Ольга Перевізниківна (продовження роботи над текстом)

141–144

Повість-казка. Віктор Близнець. Земля світлячків (уривки)*

145–148

Віктор Близнець. Земля світлячків (продовження роботи 148–152
над текстом)*
Урок позакласного читання
Віктор Близнець. Земля світлячків. Переказ за планом*

145–152

Підсумковий урок за темою «У країні знань»

152

X I . У К РА Ї Н І С В І Т О В О Ї Л І Т Е РАТ У Р И
Оповідання. Микола Носов. Мишкова каша (скорочено)

153–155

Микола Носов. Мишкова каша (продовження роботи над
текстом)

155–159
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Закінчення таблиці
Микола Носов. Мишкова каша. Переказ оповідання

160–162

Перевірка навичок читання вголос
Повість-казка. Льюїс Керролл. Аліса в Країні Чудес (Частина І. У кролячій норі)

162–164

Урок позакласного читання
Льюїс Керролл. Аліса в Країні Чудес (продовження роботи
над текстом)

165–167

ДПА. Підсумкова контрольна робота
Льюїс Керролл. Аліса в Країні Чудес (продовження роботи
над текстом)

168–170

Льюїс Керролл. Аліса в Країні Чудес

162–170

Підсумковий урок за темою «У країні світової літератури»

170

Анатолій Костецький. Канікули

171

Підсумковий урок за рік
Урок позакласного читання
Що читати влітку

*Уроки, на яких бажано використовувати твори авторів, що були додані в коло читання.
Поезія: Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Дмитро Білоус, Іван Драч, Ірина
Жиленко, Любов Забашта, Ліна Костенко, Анатолій Костецький, Олеся Мамчич, Володимир
Лучук, Іван Малкович, Дмитро Павличко, Оксана Сенатович, Василь Симоненко, Ганна Черінь.
Байки: Леонід Глібов, Євген Гребінка, Павло Глазовий.
Літературні казки, оповідання, легенди, уривки з повістей, повістей-казок:
Михайло Коцюбинський, Марко Вовчок, Борис Грінченко, Остап Вишня, Олександр Довженко,
Олесь Гончар, Олесь Донченко, Анатолій Григорук, Всеволод Нестайко, Іван Сенченко,
Михайло Слабошпицький, Василь Сухомлинський, Григір Тютюнник, Марія Чумарна, Василь
Чухліб, Сашко Дерманський, Леся Воронина, Михайло Чабанівський, Оксана Іваненко, Саша
Кочубей, Галина Ткачук, Мар’яна Прохасько, Тарас Прохасько, Ірен Роздобудько. П’єси. Іван
Андрусяк, Неля Шейко-Медведєва. Науково-художні. Антін Лотоцький, Василь Скуратівський,
Алла Коваль, Паола Утевська, Анатолій Давидов, Юлія Смаль. Довідкова література для дітей
молодшого шкільного віку. Сторінками дитячих журналів.
Зарубіжна література: Казки, оповідання, уривки з повістей — Ред’ярд Кіплінг, Алан Мілн,
Микола Носов, Льюїс Керолл, Роальд Дал, Пауль Маар, Марія Парр.
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РУССКИЙ ЯЗЫК
(по учебнику Е. И. Самоновой, В. И. Стативки,
Т. М. Поляковой)
70 часов в год
(2 часа в неделю)
Номер
урока

(Автор В. И. Лыженко)
Дата

Тема урока

Упражнения

І семестр (32 ч)
I . ТЕ КСТ
Наша родина — Украина. Киев — столица Украины

1–5

Государственный язык. Русский и другие языки

6–11

Роль слушания, понимания прослушанного текста

12–17

Чтение вслух

18–25

Речевой этикет. Правила поведения в диалоге

26–31

Тема и основная мысль прочитанного текста

32–37

Части текста

38–42

Абзац. Новое и известное в тексте

43–48

Ключевые слова в тексте

49–55

Связи между частями и предложениями текста

56–61

Составление предложений и объединение их в связное
высказывание

62–66

Типы текстов

67–73

Составные части текста

74–80

Подробный пересказ текста-повествования с элементами
описания

81–87

Выборочный пересказ текста-повествования с элементами
рассуждения

88–93

Изложение

94–100

Повторение. Контрольное тестирование № 1 по теме
«Текст»

101–105

II. ПРЕДЛОЖЕНИ Е
Главные члены предложения

106–112

Второстепенные члены предложения

113–118

Предложения-реплики в диалоге

119–124

Строение диалогов

125–131
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Предложения с однородными членами

132–138

Предложения с однородными членами (продолжение)

139–144

Предложение. Использование предложений в речи

145–151

Правила поведения и культура общения

152–158

Работа над содержанием прослушанного текста

159–164

Работа над содержанием текста, прочитанного молча

165–170

Повторение. Контрольное тестирование № 2 по теме
«Предложение»

171–175

Народные ремёсла. Декоративное искусство

176–179

Национальный костюм. Культура внешнего вида человека

180–186

Контрольное аудирование. Контрольное списывание

187–188

Чтение текста вслух и молча

189–194

II семестр (38 ч)
I I I . З Н АЧ Е Н И Е СЛ О В А
Связь причины и следствия события в прочитанном тексте

195–199

Воспроизведение прослушанных диалогов

200–205

Сопоставление высказывания с планом

206–212

Однозначные и многозначные слова

213–219

Слова с прямым и переносным значением

220–225

Устойчивые сочетания слов

226–232

Употребление слов в речи

233–241

Творческий пересказ самостоятельно прочитанного текста

242–248

Сочинение на семейную или школьную тематику

249–254

I V. С О С Т А В С Л О В А . П Р А В О П И С А Н И Е
Значимые части слова

255–264

Однокоренные слова

265–271

Образование слов с помощью префикса и суффикса

272–279

Различия в образовании слов в русском и украинском
языках

280–287

Повторение. Контрольное тестирование № 3 по темам
«Значение слова», «Состав слова»

288–293

Выполнение заданий по прочитанному молча тексту

294–300

Сочинение по обсуждаемой проблеме

301–308

Написание безударных гласных в корне слова

309–316

Написание парных звонких-глухих согласных в корне
слова

317–323
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Написание ъ и ь перед е, ё, ю, я, и

324–332

Обозначение непроизносимых согласных в корне слова

333–339

Написание слов с удвоенными согласными в корне слова

340–346

Перенос слова с сочетанием согласных

347–353

Списывание и проверка написанного по образцу

354–358

Повторение. Контрольное тестирование № 4 по теме
«Правописание»

359–365

Моральные ценности

366–371

Художественная литература как хранительница моральных
ценностей

372–377

Выявление характеров действующих лиц, героев
литературных произведений

378–382

Художественные средства текста

383–389

Жанр художественной литературы

390–395

Контрольное изложение

396

Собственное мнение по поводу прочитанного текста

397–404

Собственное мнение по поводу прослушанного текста
(продолжение)

405–410

Высказывание на основе жизненного опыта

411–419

Составление диалогов

420–426

Развитие творческого воображения при чтении

427–433

Контрольное сочинение

434

Контрольное аудирование. Контрольный слуховой диктант

435–436

Повторение
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РУССКИЙ ЯЗЫК
(по учебнику И. П. Лапшиной, Н. Н. Зорьки)
70 часов в год
(2 часа в неделю)

Номер
урока

(Автор В. И. Лыженко)
Дата

Тема урока

Упражнения

І семестр (32 ч)
I . ТЕ КСТ
Слушаем, читаем выразительно. Определяем тему, основную мысль текста

1–7

Слушаем, предугадываем события. Говорим: составляем
диалог

8–13

Слушаем и читаем, обсуждаем прочитанное

14–20

Читаем в лицах. Говорим: составляем загадку

21–26

Определяем связь предложений в тексте. Говорим:
доказываем свое мнение

27–32

Выделяем абзацы в тексте

33–39

Читаем молча. Учимся просматривать текст, находить в нём
ключевые слова

40–46

Распознаем повествование, описание, рассуждение (розповідь, опис, міркування)

47–50

Составляем устное сочинение по рисункам

51–57

II. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Выделяем главные члены предложения (головні члени
речення). Говорим: составляем диалог по образцу. Слушаем стихотворение

58–63

Учимся находить второстепенные члены предложения
(другорядні члени речення). Читаем выразительно

64–71

Читаем молча. Пишем поздравительную открытку

72–79

Наблюдаем предложения с однородными членами. Пишем: составляем описание предмета

80–87

Читаем молча. Говорим: пересказываем диалог. Наблюдаем неполные предложения

88–93

Проверяем себя. Говорим: пересказываем текст

94–104

Повторяем пройденное

105–109

I I I . З Н АЧ Е Н И Е СЛ О В А
Рассматриваем слова, имеющие одно или несколько значений. Читаем: подбираем заголовки к абзацам

110–114
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Обсуждаем слова русского и украинского языков, имеющие одно или несколько значений. Говорим: составляем
диалог о поговорке

115–121

Читаем молча, пересказываем текст

122–124

Рассматриваем прямое и переносное значение слова
(пряме і переносне значення слова)

125–132

Проверяем себя. Слушаем незнакомый текст, выполняем
задания на проверку понимания. Говорим: обсуждаем
прослушанный текст

133

Обсуждаем значение устойчивых сочетаний слов

135–142

Пишем: пересказываем текст, высказываем свое мнение о его содержании. Говорим: обсуждаем написанные
пересказы

143–147

Говорим: используем диалог для обсуждения своих увлечений. Составляем вопросы для диалога

148–153

Проверяем себя. Читаем незнакомый текст, выполняем
задания на проверку понимания. Говорим: обсуждаем
прочитанный текст

154–156

Слушаем: делим текст на части. Говорим: высказываем
суждения о прослушанном

157–162

Проверяем себя. Пишем пересказ текста

163–164

Учимся читать стихотворения выразительно. Пишем о впечатлениях от проделанной работы

165–171

Читаем диалог в лицах. Говорим: обсуждаем прочитанное 172–177
Проверяем себя. Списываем текст и выполняем тестовые
задания по языку

178–179

Читаем молча. Говорим: обсуждаем возможное содержание сочинения о своем опыте общения. Пишем сочинение

180–184

Повторяем пройденное

186–191

II семестр (38 ч)
Слушаем, читаем выразительно. Говорим: делимся впечатлениями

192–198

I V. С О С Т А В С Л О В А . П Р А В О П И С А Н И Е
Рассматриваем значимые части слова (значущі частини
слова). Основа слова и окончание (основа і закінчення)

199–204

Рассматриваем и сопоставляем однокоренные слова
(спільнокореневі слова)

205–209

Образуем слова с помощью префиксов и суффиксов.
Читаем выразительно

210–216

Сопоставляем значимые части слова в словах русского
и украинского языков

217–225
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Учимся обозначать безударные гласные в корне слова
с помощью проверки по сильной позиции. Составляем
высказывание по загадке

226–231

Пишем: исправляем текст. Подбираем проверочные слова
для обозначения безударных гласных в корне слова

232–235

Подбираем проверочные слова д ля обозначения
безударных гласных в корне слова. Читаем выразительно

236–239

Читаем молча, восстанавливаем последовательность частей. Читаем в лицах

240–243

Подбираем проверочные слова д ля обозначения
безударных гласных в корне слова. Учимся пользоваться
орфографическим словарём

244–250

Правильно произносим и пишем слова со звонкими и глухими согласными в корне слова

251–258

Правильно произносим и пишем слова с парными звонкими и глухими согласными в корне слова

259–264

Правильно произносим и пишем слова с сочетанием мягких согласных в корне слова. Читаем выразительно

265–270

Проверяем себя. Пишем изложение

271–272

Правильно произносим и пишем слова с разделительными
ь и ъ. Читаем, пересказываем текст

273–279

Проверяем себя. Пишем зрительно-слуховой диктант,
выполняем тестовое задание на произношение и обозначение на письме гласных и согласных в корне слова

280–283

Учимся переносить слова с сочетанием согласных. Читаем
выразительно

284–292

Слушаем незнакомый текст. Читаем выразительно. Пишем
о впечатлениях от прочитанного

293–295

Проверяем себя. Списываем быстро, каллиграфично
и без ошибок. Повторяем изученное

296–299

Знакомимся с драматическим произведением. Слушаем,
читаем в лицах

300–304

Читаем выразительно, представляем описанные картины

305–309

Правильно произносим и пишем слова с непроизносимыми
согласными. Говорим: составляем диалог

310–315

Правильно произносим и пишем слова с непроизносимыми
согласными. Говорим: составляем высказывание по рисункам

316–321

Слушаем, обсуждаем прослушанное.
Проверяем себя. Пишем сочинение

322–327

Произносим и пишем слова с удвоенными буквами

328–334

Пишем: составляем высказывание по рисунку и данным
словосочетаниям

335–340
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Правильно произносим и пишем слова с удвоенными буквами. Читаем молча. Говорим: составляем диалог

341–346

Слушаем, обсуждаем содержание. Говорим: составляем
загадку

347–349

Проверяем себя. Пишем диктант, выполняем задания
по языку

350–352

Читаем, слушаем, пересказываем содержание текста.
Говорим: пересказываем прочитанное

353–357

Слушаем, читаем выразительно басню. Говорим: составляем высказывание

358–364

Проверяем себя. Слушаем незнакомый текст, выполняем
задания на проверку понимания. Говорим: обсуждаем
прослушанный текст

365–366

Слушаем, пересказываем содержание по рисункам. Читаем выразительно

367–374

Читаем: находим в сказке отрывки, которые характеризуют персонажей. Пишем: высказываем свое мнение
о прочитанном

375–380

Проверяем себя. Читаем незнакомый текст, выполняем
задания на проверку понимания. Говорим: обсуждаем
текст

381–382

Подводим итоги

383–389

Подводим итоги

383–389

Итоговый урок за год
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МАТЕМАТИКА
(за підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка)
136 годин на рік
(4 години на тиждень)

Номер
уроку

(Автор А. А. Назаренко)
Дата

Сторінки
підручника

Тема уроку

І семестр (64 год)
I . У З А ГА Л Ь Н Е Н Н Я І С И С Т Е М А Т И З А Ц І Я
Н А В Ч А Л Ь Н О Г О М АТ Е Р І А Л У З А 3 К Л А С
Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення і ділення. Складені задачі
Нумерація трицифрових чисел. Прийоми усного додавання і
віднімання в межах 1000. Розв’язування складених задач
Прийоми усного множення і ділення в межах 1000. Числові
вирази, які містять кілька арифметичних дій різних ступенів
без дужок і з дужками. Розв’язування складених задач
Письмове додавання і віднімання в межах 1000. Обчислення
виразів зі змінною. Розв’язування задач на три дії
Залежність результатів арифметичних дій від зміни одного
з компонентів при сталому іншому. Розв’язування нерівностей способом добору. Розв’язування простих задач, складання і розв’язування обернених до них задач
Множення і ділення з числами 1 і 0. Знаходження значень
виразів різними способами. Розв’язування задач способом
зведення до одиниці
Одиниці вимірювання довжини. Перетворення більших одиниць вимірювань у менші й навпаки. Обчислення виразів.
Розв’язування складених задач
Ділення з остачею. Перевірка правильності виконання ділення з остачею. Розв’язування задач різними способами
Контрольна робота
Аналіз контрольної роботи
II. ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ДВОЦИФРОВИХ
ТА Т Р И Ц И Ф Р О В И Х Ч И С Е Л Н А О Д Н О Ц И Ф Р О В Е
Алгоритм письмового множення. Множення двоцифрового
числа на одноцифрове. Розв’язування нерівностей способом
добору. Розв’язування задач
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Кількість цифр у добутку (до початку виконання обчислень).
Обчислення виразів. Розв’язування задач на спільну роботу
Алгоритм письмового множення. Множення трицифрового
числа на одноцифрове. Складені задачі на знаходження
четвертого пропорційного
Алгоритм письмового ділення. Ділення двоцифрових чисел
на одноцифрове. Розв’язування рівнянь. Розв’язування
складених задач
Алгоритм письмового ділення. Ділення трицифрового числа
на одноцифрове. Дії з іменованими числами
Кількість цифр у частці (до початку обчислень). Розв’язування
задач з буквеними даними
Ділення трицифрового числа на одноцифрове у випадку, коли частка містить нуль у середині запису числа.
Розв’язування задач на спільну роботу
Перевірка письмового множення й ділення. Задачі, що містять знаходження частини від числа або числа за величиною
його частини. Розв’язування рівнянь
III. ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ДВОЦИФРОВИХ
ТА Т Р И Ц И Ф Р О В И Х Ч И С Е Л Н А Д В О Ц И Ф Р О В І
Множення й ділення на розрядні одиниці 1, 10, 100.
Розв’язування задач на зведення до одиниці
Письмові прийоми множення на кругле число. Розв’язування
рівнянь. Розв’язування складених задач
Алгоритм письмового множення на двоцифрове число.
Розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного. Розв’язування числових рівностей способом добору
Письмове множення на двоцифрове число. Запис і обчислення числових виразів. Розв’язування задач на сумісну
роботу
Письмові прийоми ділення на кругле число. Розв’язування
рівнянь. Узагальнення знань про одиниці маси. Розв’язування задач на різницеве порівняння
Алгоритм письмового ділення на двоцифрове число.
Розв’язування складених задач
Ділення на двоцифрове число. Розв’язування задач, що
містять збільшення або зменшення числа на кілька одиниць,
сформульовані в непрямій формі
Письмове ділення з остачею. Розв’язування рівнянь. Коло,
круг. Побудова кола. Розв’язування задач різними способами
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Рівняння з однією змінною, у якому один з компонентів або права частина представлена числовим виразом.
Розв’язування задач
Контрольна робота
Аналіз контрольної роботи. Повторення і узагальнення
вивченого
I V . Н У М Е Р А Ц І Я Б А ГА Т О Ц И Ф Р О В И Х Ч И С Е Л
Утворення багатоцифрових чисел. Читання та запис багатоцифрових чисел. Розв’язування складених задач
Утворення багатоцифрових чисел. Читання та запис багатоцифрових чисел. Лічильна одиниця — тисяча. Лічба
тисячами. Розв’язування складених задач
Утворення і читання багатоцифрових чисел, їх запис. Заміна багатоцифрового числа сумою розрядних доданків.
Узагальнення знань про геометричні фігури. Кут. Види кутів:
прямі, гострі, тупі
Визначення у числі загальної кількості одиниць певного
розряду. Задачі з буквеними даними. Побудова кола. Позначення на кресленні кола та круга центра, радіуса, діаметра
Читання і записування багатоцифрових (п’ятицифрових)
чисел. Лічба десятками тисяч. Складання і розв’язування
задач за коротким записом
Читання і записування багатоцифрових чисел. Послідовність
чисел у межах п’ятицифрових чисел. Порівняння багатоцифрових чисел. Письмове віднімання трицифрових чисел.
Розв’язування задач
Читання і записування багатоцифрових чисел. Визначення
складу числа за розрядами. Розв’язування задач геометричного змісту
Читання і записування багатоцифрових чисел (п’ятицифрових). Порівняння багатоцифрових чисел. Визначення
загальної кількості одиниць певного розряду в числі
Читання і записування багатоцифрових (шестицифрових)
чисел. Склад числа за розрядами. Розв’язування задач
двома способами
Читання і записування багатоцифрових чисел. Лічба сотнями
тисяч. Мільйон
Лічба розрядними одиницями в межах мільйона. Читання
і запис багатоцифрових чисел. Порівняння багатоцифрових
чисел. Розв’язування складених задач
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Клас одиниць, клас тисяч. Склад числа за розрядами і класами. Визначення загальної кількості одиниць певного розряду та класу в числі
Збільшення і зменшення числа у 10, 100, 1000 разів. Читання
і запис багатоцифрових чисел
Контрольна робота
Аналіз контрольної роботи. Повторення і закріплення вивченого
V.

ОДИНИЦІ ВИМІ РЮВАНН Я ВЕЛИЧИН

Одиниці вимірювання довжини. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Перетворення більших одиниць
вимірювання у менші і навпаки. Розв’язування задач
Одиниці вимірювання маси. Співвідношення між одиницями
вимірювання маси. Перетворення більших одиниць вимірювання в менші й навпаки. Дії з іменованими числами
Заміна одних одиниць вимірювання маси іншими.
Розв’язування задач і складання обернених до неї задач
Одиниці вимірювання часу. Співвідношення між одиницями вимірювання часу. Перетворення більших одиниць
вимірювання в менші й навпаки. Розв’язування практично
зорієнтованих задач
Одиниці вимірювання часу. Розв’язування практично зорієнтованих задач
Контрольна робота
Аналіз контрольної роботи
V I . Д О Д А В А Н Н Я І В І Д Н І М А Н Н Я Б А ГА Т О Ц И Ф Р О В И Х Ч И С Е Л
( У С Н І О Б Ч И С Л Е Н Н Я Н А О С Н О В І Н У М Е РА Ц І Ї )
Додавання і віднімання на основі нумерації багатоцифрових чисел: 56 789 + 1, 56 789 – 1, 50 000 + 400 + 50 + 9,
6789 – 6000, 6789 – 700, 6789– 80, 6789 – 9, 6789 – 789.
Розв’язування задач
Усне додавання і віднімання круглих чисел. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач
Множення і ділення круглих чисел на одноцифрове число:
50 000 : 5, 8000 : 4, 3600 : 3, 64 000 : 4. Читання і запис
числових виразів. Розв’язування задач різними способами
Ділення на двоцифрове число 6400 : 16. Ділення круглого
числа на кругле 8000 : 400, 8400 : 400. Розв’язування задач
VII. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ
Б А ГАТ О Ц И Ф Р О В И Х Ч И С Е Л
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Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел.
Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач на знаходження
четвертого пропорційного
Додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Перевірка
правильності виконання дій. Розв’язування задач на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків
Додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Розв’язування
задач на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами
двох доданків
Письмове додавання у випадку трьох доданків. Розв’язування
задач геометричного змісту
Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел.
Розв’язування нерівностей. Розв’язування задач
Контрольна робота
Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання іменованих чисел
Додавання і віднімання іменованих чисел. Розв’язування
задач на спільну роботу
Додавання і віднімання іменованих чисел. Розв’язування
задач. Прості задачі на обчислення тривалості події, дати ї ї
початку, дати закінчення події. Підсумковий урок за І семестр
II семестр (72 год)
VIII.

ШВИД КІ СТЬ

Швидкість тіла у прямолінійному рівномірному русі. Одиниця
швидкості. Залежність між швидкістю тіла, часом і пройденим шляхом. Формула обчислення швидкості. Розв’язування
задач на знаходження швидкості
Формула знаходження пройденого шляху. Розв’язування
задач на знаходження шляху за даними швидкості й часу.
Обчислення виразів
Формула обчислення часу. Задачі на знаходження часу
за даними швидкості і шляхом. Дії з іменованими числами
Розв’язування практично зорієнтованих задач на знаходження швидкості, часу і пройденого шляху. Геометричні тіла: конус, циліндр, піраміда, куб, куля. Дії з іменованими числами
I X . П И С Ь М О В Е М Н О Ж Е Н Н Я І Д І Л Е Н Н Я Б А ГА Т О Ц И Ф Р О В О Г О
ЧИСЛА Н А ОД Н ОЦ И Ф Р О В Е
Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Розв’язування задач

41

www.e-ranok.com.ua

Продовження таблиці
Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Кількість цифр у добутку до початку виконання обчислень. Розв’язування задач на встановлення залежності
між швидкістю, часом і шляхом при рівномірному прямолінійному русі
Множення чисел, що закінчуються нулями. Розв’язування
задач різними способами
Письмове множення чисел, які містять нуль у середині запису
(5608 · 4, 56 008 · 4). Розв’язування задач на встановлення
залежності між швидкістю, часом і шляхом при рівномірному
прямолінійному русі
X. П Л О Щ А
Площа. Порівняння плоских геометричних фігур за площею.
Одиниці вимірювання площі. Вимірювання площі палеткою
Формула знаходження площі прямокутника. Читання і запис
числових виразів. Розв’язування задач
Побудова прямокутника. Обчислення його периметра і площі. Розв’язування практично зорієнтованих задач
Площа квадрата. Задачі на знаходження площі квадрата та
складання оберненої до неї задачі
Контрольна робота
Аналіз контрольної роботи. Практично зорієнтовані задачі
X I . Д І Л Е Н Н Я Н А О Д Н О Ц И Ф Р О В Е Ч И СЛ О
Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Задачі на
рівномірний прямолінійний рух
Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Перевірка
правильності виконання дії ділення. Обчислення виразів.
Розв’язування задачі з буквеними даними
Ділення на одноцифрове число, коли в записі частки є нулі.
Кількість цифр у частці до початку обчислень. Розв’язування
задач на подвійне зведення до одиниці
Ділення на одноцифрове число. Розв’язування задач на
знаходження площі прямокутника та обернених до них
Ділення на одноцифрове число. Дії з іменованими числами.
Розв’язування задач на рівномірний прямолінійний рух двох
тіл у різних напрямках
Ділення на одноцифрове число. Розв’язування рівнянь.
Розв’язування задач на рух у різних напрямках
Ділення багатоцифрового числа на одноцифрове з остачею.
Розв’язування складених задач на рух у різних напрямках
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XII. ДРОБИ
Поняття «дріб». Читання та запис дробів. Обчислення виразів зі змінною. Розв’язування задач
Чисельник і знаменник дробу. Порівняння дробів. Побудова
відрізків заданої довжини. Розв’язування задач
Знаходження дробу від числа. Розв’язування задач на знаходження дробу від числа
Дроби, які дорівнюють одиниці. Порівняння дробів. Знаходження значення виразу з буквою, що повторюється два
рази. Розв’язування задач
Знаходження числа за величиною його дробу. Розв’язування
практично зорієнтованих задач
Контрольна робота
Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого
XIII. П И С Ь М О В Е М Н О Ж Е Н Н Я І Д І Л Е Н Н Я Б А ГА Т О Ц И Ф Р О В О Г О
Ч И СЛА Н А Д ВОЦ ИФ РО В Е
Множення на круглі числа: 1290 · 70.
Складені задачі, розв’язання яких вимагає знаходження
дробу від числа
Множення на круглі числа 1290 · 70. Кількість цифр у добутку до початку виконання обчислень. Складені задачі,
розв’язання яких вимагає знаходження числа за величиною
його дробу
Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Обчислення виразів на порядок дій. Розв’язування задач на сумісні дії
Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Дії з іменованими числами. Задачі на зведення до одиниці
Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове з остачею.
Задачі на рух у різних напрямках. Задачі на знаходження
площі прямокутника
Ділення багатоцифрови х чисел на одноци фрове.
Розв’язування задач опрацьованих видів
Множення на круглі числа. Розв’язування рівнянь. Підготовка до розв’язування задач на пропорційне ділення
Задачі на пропорційне ділення. Письмове множення на
круглі числа
Множення на круглі числа. Задачі на пропорційне ділення
Ділення багатоцифрових чисел на круглі числа 14 560 : 70.
Задачі на пропорційне ділення
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Ділення багатоцифрових чисел на круглі числа. Обчислення
виразів на порядок виконання дій. Складені задачі опрацьованих видів
Ділення багатоцифрових чисел на круглі у випадку, коли
в частці є нулі. Порівняння задач на пропорційне ділення
Ділення багатоцифрових чисел на круглі. Дії з іменованими
числами. Розв’язування задач з буквеними даними
Множення і ділення на круглі числа. Розв’язування задач
на пропорційне ділення. Вирази на порядок дій. Дії з іменованими числами
Контрольна робота
Аналіз контрольної роботи. Повторення і закріплення вивченого
Письмове множення багатоцифрового числа на двоцифрове. Задачі на знаходження невідомих за двома різницями
Письмове множення багатоцифрових чисел на двоцифрове.
Розв’язування задач на знаходження невідомих за двома
різницями
Множення на двоцифрове число. Розв’язування рівнянь.
Розв’язування задач опрацьованих видів
Множення на двоцифрове число. Розв’язування задач на
знаходження площі і периметра прямокутника і квадрата
Множення на двоцифрове число. Розв’язування задач на
рівномірний прямолінійний рух тіл в одному і в різних напрямках
Множення на двоцифрове число. Розв’язування задач на
знаходження невідомих за двома різницями
Множення на двоцифрове число. Розв’язування рівнянь.
Розв’язування задач опрацьованих видів
Множення на двоцифрове число. Обчислення виразів на
порядок дій. Розв’язування задач різних видів
Множення на двоцифрове число. Розв’язування задач на
знаходження четвертого пропорційного
Множення на двоцифрове число. Обчислення виразів зі
змінною. Розв’язування задач різних видів
Контрольна робота
Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого
Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове.
Розв’язування задач на пропорційне ділення
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Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове.
Задачі на знаходження дробу числа і числа за величиною
його дробу
Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове.
Задачі на сумісні дії
Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове.
Дії з іменованими числами. Перетворення іменованих чисел.
Розв’язування задач опрацьованих видів
Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове.
Перевірка правильності виконання дії ділення. Розв’язування
задач опрацьованих видів
Письмове ділення на двоцифрове число. Випадки, коли
в записі частки є нулі (304 500 : 75, 45 066 : 74). Задачі на
обчислення довжини сторони прямокутника за відомим
периметром і довжиною однієї з його сторін
Письмове ділення на двоцифрове число. Обчислення виразів на порядок дій. Розв’язування задач опрацьованих видів
Письмове множення і ділення багатоцифрових чисел на
двоцифрове. Закріплення. Розв’язування задач
Ділення з остачею. Властивість остачі. Обчислення числових нерівностей способом добору. Розв’язування задач
опрацьованих видів
Перевірка ділення з остачею. Розв’язування задач геометричного змісту
Повторення і закріплення вивченого матеріалу
Контрольна робота
Аналіз контрольної роботи. Систематизація вивченого
Повторення і закріплення вивченого за рік
Узагальнення і систематизація вивченого за рік
Підсумковий урок за рік
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МАТЕМАТИКА
(за підручником Л. В. Оляницької)
136 годин на рік
(4 години на тиждень)

Номер уроку

(Автор Л. В. Оляницька)

Дата

Сторінки
підручника
(робочого
зошита)/
зошита для
контролю
навчальних
досягнень
з математики

Тема уроку

I . У З А ГА Л Ь Н Е Н Н Я І С И С Т Е М А Т И З А Ц І Я
Н А В Ч А Л Ь Н О Г О М АТ Е Р І А Л У З А 3 К Л А С
Нумерація трицифрових чисел. Місце числа в нату- 4(1)
ральному ряді. Порівняння чисел у межах 1000. Розрядний склад числа. Задачі на 2 дії, які є комбінаціями
простих задач вивчених видів
Додавання і віднімання трицифрових чисел на основі 6(1)
нумерації. Види кутів: прямі, гострі, тупі. Розпізнавання
геометричних фігур. Задачі на 2 дії, які є комбінаціями
простих задач вивчених видів
Прийоми усного додавання і віднімання. Вирази зі
змінною. Задачі з буквеними даними

8(2)

Правила знаходження невідомих компонентів дій до- 9(2)
давання і віднімання. Ознаки прямокутника, квадрата.
Задачі на обчислення периметра квадрата. Творча
робота над задачею
Вирази зі змінною. Залежність результатів арифме- 10(3)
тичних дій додавання і віднімання від зміни одного
з компонентів. Властивість протилежних сторін прямокутника. Задачі на обчислення периметра прямокутника. Обернені задачі
Письмове додавання і віднімання в межах 1000. Не- 12(4)/5–6
рівності з однією змінною. Знаходження розв’язків
нерівностей способом добору. Складання обернених
задач. Самостійна робота № 1
Арифметичні дії множення і ділення. Задачі на зведення до одиниці.

14(5)
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Примітка

Продовження таблиці
Прийоми множення і ділення круглих чисел. Правила 15(6)
знаходження невідомих компонентів дій множення
і ділення. Алгебраїчний метод розв’язування сюжетних задач
Прийоми усного множення і ділення в межах 1000. 17(7)
Розв’язування простих задач на множення та ділення
Ділення з остачею. Трикутник. Задачі на обчислення
периметра трикутника. Задачі на спільну роботу

18(8)

Числові вирази, які містять кілька арифметичних дій
різних ступенів без дужок і з дужками. Порядок виконання дій. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видав простих задач на дії різних ступенів.
Тест № 1

20(9)/7–8

Тематичне оцінювання знань. Контрольна робота № 1

–/9–12

I I . ПИСЬ МО ВІ П Р И Й О М И М Н О Ж ЕН Н Я І ДІЛЕ НН Я В М Е Ж АХ Т И СЯ ЧІ
Алгоритм письмового множення двоцифрового числа 22(10)
на одноцифрове з розгорнутим поясненням. Побудова
прямокутника. Складені задачі, які є комбінаціями
вивчених видів простих задач на дії різних ступенів
Письмове множення двоцифрового числа на одно- 23(10)
цифрове з поясненням. Розпізнавання геометричних
фігур на площині. Складені задачі, які є комбінаціями
вивчених видів простих задач на дії різних ступенів
Алгоритм письмового множення трицифрового числа 24(11)
на одноцифрове з розгорнутим поясненням. Задачі
на спільну роботу
Множення трицифрового числа на одноцифрове. Не- 26(12)
рівності з однією змінною. Побудова прямих і непрямих кутів. Розпізнавання прямих і непрямих кутів.
Задачі на спільну роботу
Множення двоцифрового і трицифрового числа на од- 27(12)/
ноцифрове число. Складені задачі, які є комбінаціями 13–14
вивчених видів простих задач на дії різних ступенів.
Задачі на обчислення периметра трикутника. Самостійна робота № 2
Алгоритм письмового ділення на одноцифрове чис- 28(13)
ло з розгорнутим поясненням. Складені задачі, які
є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії
різних ступенів
Письмове ділення на одноцифрове число. Складені 31(14)
задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів
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Письмове ділення у випадку, коли частка містить нуль 33(15)
у середині запису. Задачі на подвійне зведення до
одиниці
Письмове ділення на одноцифрове число. Рівняння 34(15)
з одним невідомим, у яких права частина подана числовим виразом. Задачі, які є комбінаціями вивчених
видів простих задач на дії різних ступенів. Зображування геометричних фігур на аркуші в клітинку, позначення їх буквами латинського алфавіту
Письмове множення і ділення на одноцифрове число. 36(16)
Обернені задачі. Периметр трикутника
Закріплення прийомів письмового множення і ділення 37(16)
на одноцифрове число. Нерівності з однією змінною.
Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів
простих задач на дії різних ступенів
Закріплення прийомів письмового множення і ділення 37–38(17)/
на одноцифрове число. Задачі на спільну роботу. 15–16
Конструювання геометричних фігур з інших фігур.
Периметр трикутника.
Тест № 2
Перевірка письмового множення і ділення. Складені 38(17)
задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів
Тематичне оцінювання знань. Контрольна робота № 2

–/17–20

Множення і ділення на розрядні одиниці 1, 10, 100. 40(18)
Множення і ділення на круглі числа. Рівняння, у яких
права частина подана числовим виразом. Задачі на
спільну роботу
Письмові прийоми множення круглих чисел (на кругле 41(18)
число). Розпізнавання кола і круга за істинними ознаками. Побудова кола. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів
Письмові прийоми ділення круглих чисел. Вирази зі 43(19)/
змінною. Пропедевтичне ознайомлення з виразом зі 21–22
змінною, яка є компонентом двох дій у виразі. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих
задач на дії різних ступенів. Самостійна робота № 3
Алгоритм письмового множення на двоцифрове число. 44(20)
Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів
простих задач на дії різних ступенів. Задачі міжпредметного змісту на роботу з даними
Письмове множення на двоцифрове число. Нерівності 46(20)
з однією змінною. Складені задачі, які є комбінаціями
вивчених видів простих задач на дії різних ступенів
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Алгоритм письмового ділення трицифрового числа 47(21)
на двоцифрове число (випадок, коли частка є одноцифровим числом). Задачі на знаходження невідомих
за двома різницями
Письмове ділення трицифрового числа на двоцифро- 49(22)
ве. Алгебраїчний метод розв’язання сюжетних задач
Закріплення прийомів письмового множення і ділення. 51(23)
Вирази зі змінною, яка є компонентом двох дій у виразі. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених
видів простих задач на дії різних ступенів
Письмове ділення з остачею. Задачі на пропорційне 52(23)
ділення
Письмове ділення з остачею. Перевірка ділення з остачею. Задачі на пропорційне ділення

54(24)

Закріплення прийомів письмового множення і ділення. 55(24)/
Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів 23–24
простих задач на дії різних ступенів.
Тест № 3
Тематичне оцінювання знань. Контрольна робота № 3

–/25–28

I I I . Н У М Е Р А Ц І Я Б А ГА Т О Ц И Ф Р О В И Х Ч И С Е Л . У С Н І О Б Ч И С Л Е Н Н Я
Н А О С Н О В І Н У М Е Р А Ц І Ї Б А ГА Т О Ц И Ф Р О В И Х Ч И С Е Л
Лічильна одиниця — тисяча. Лічба тисячами. Складені 56(25)
задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів
Лічба тисячами. Складені задачі, які є комбінаціями
вивчених видів простих задач на дії різних ступенів

58(26)

Розряди — одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні ти- 60(27)
сяч. Клас одиниць, клас тисяч. Співвідношення між
розрядними одиницями кожного класу. Додавання
і віднімання іменованих чисел. Порівняння іменованих
чисел. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених
видів простих задач на дії різних ступенів
Лічба розрядними одиницями в межах мільйона. По- 64(28)
зиційне значення цифри в записі багатоцифрового
числа. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених
видів простих задач на дії різних ступенів
Розрядна будова числа. Класифікація чисел на чотири- 65(28)
цифрові, п’ятицифрові, шестицифрові. Перетворення
більших одиниць довжини на менші і навпаки. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих
задач на дії різних ступенів
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Усна та письмова нумерація багатоцифрових чисел. 67(29)/
Читання та запис багатоцифрових чисел. Складені за- 29–30
дачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач
на дії різних ступенів.
Самостійна робота № 4
Читання та запис багатоцифрових чисел. Утворення 68–69(30)
багатоцифрових чисел шляхом прилічування (відлічування) по 1 до (від) попереднього (наступного) числа.
Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів
простих задач на дії різних ступенів
Порівняння багатоцифрових чисел. Нерівності з однією 70–71(31)
змінною. Складні задачі, які є комбінаціями вивчених
видів простих задач на дії різних ступенів
Запис багатоцифрового числа у вигляді суми роз- 72(31)
рядних доданків. Заміна суми розрядних доданків
багатоцифровим числом. Круг та його елементи.
Розв’язування задач вивчених видів
Визначення загальної кількості одиниць певного роз- 73(32)
ряду в числі. Задачі на знаходження четвертого пропорційного
Одиниці довжини: міліметр, сантиметр, дециметр, метр, 76(33)
кілометр. Співвідношення між одиницями довжини.
Перетворення більших одиниць довжини на менші
і навпаки. Розв’язування задач вивчених видів
Одиниці маси: грам, кілограм, центнер, тонна. Співвід- 77(34)
ношення між одиницями маси. Перетворення більших
одиниць маси на менші і навпаки. Розв’язування задач
вивчених видів
Перетворення більших одиниць довжини та маси на 79(34)/
менші і навпаки. Розв’язування задач вивчених видів. 31–32
Тест № 4
Тематичне оцінювання знань. Контрольна робота № 4

–/33–36

Швидкість об’єктів у прямолінійному рівномірному 80(35)
русі. Формула для знаходження швидкості. Одиниці
швидкості. Запис і читання іменованих чисел, поданих
в одиницях швидкості. Порівняння іменованих чисел,
поданих в одиницях швидкості. Розв’язування практично зорієнтованих задач на знаходження швидкості
Залежність між швидкістю об’єкта, часом і пройденим 83(36)
шляхом при рівномірному прямолінійному русі. Формули знаходження часу, шляху. Прості задачі на встановлення залежності між швидкістю, часом і шляхом
при рівномірному прямолінійному русі
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Прості задачі на встановлення залежності між швидкіс- 85(37)
тю, часом і шляхом при рівномірному прямолінійному
русі (задачі на знаходження відстані). Обернені задачі
Розв’язування задач на знаходження швидкості. Обер- 86(38)
нені задачі. Розв’язування задачі за поданим планом
розв’язання
Розв’язування задач на знаходження часу. Рівняння,
у яких права частина є числовим виразом.
Самостійна робота № 5

88(39)/
37–38

Додавання на основі нумерації багатоцифрових чисел. 90(40)
Додавання і віднімання іменованих чисел. Порівняння
іменованих чисел. Прості задачі на встановлення залежності між швидкістю, часом і шляхом при рівномірному прямолінійному русі
Віднімання на основі нумерації багатоцифрових чисел. 91(41)/
Прості та складені задачі на встановлення залежності 39–40
між швидкістю, часом і шляхом при рівномірному
прямолінійному русі.
Тест № 5
Закріплення прийомів додавання і віднімання на основі 92(42)
нумерації багатоцифрових чисел. Задачі на рівномірний прямолінійний рух двох тіл назустріч одне одному.
Розв’язування задач за поданим планом розв’язання
Усне додавання круглих чисел способом укрупнен- 95(43)
ня розрядних одиниць. Задачі на рівномірний прямолінійний рух двох тіл у протилежних напрямках.
Розв’язування задач за поданим планом розв’язання
Усне віднімання круглих чисел способом укрупнення 97(44)
розрядних одиниць. Задачі, у яких описується рівномірний прямолінійний рух двох тіл у різних напрямках
(назустріч й у протилежних напрямках)
Закріплення вивчених прийомів усного додавання 99(44)
і віднімання. Прості та складені задачі на встановлення
залежності між швидкістю, часом і шляхом при рівномірному прямолінійному русі. Задачі міжпредметного
змісту на роботу з даними
Множення і ділення 1000, 10 000. Розв’язування задач
вивчених видів

100(45)

Множення круглих чисел на одноцифрове число на 101(45)
основі укрупнення розрядних одиниць або правила
множення добутку на число. Задачі на рух
Ділення круглих чисел на одноцифрове число на осно- 102(45)
ві укрупнення розрядних одиниць або правила ділення
добутку на число. Задачі на рух
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Множення і ділення круглих чисел на одноцифрове 104(46)
число. Числові вирази, які містять кілька арифметичних
дій різних ступенів без дужок і з дужками. Задачі міжпредметного змісту на роботу з даними. Задачі на рух
Ділення круглого числа на кругле: 900 000 : 3000, 105(47)
640 000 : 40 000. Задачі на рух
Ділення круглого числа на двоцифрове число 107(48)
(6400 : 16). Розв’язування рівнянь. Задачі на рух
Закріплення прийомів множення і ділення круглих чи- 108(48)
сел. Розв’язування рівнянь. Числові вирази, які містять
кілька арифметичних дій різних ступенів без дужок
і з дужками. Задачі на рух
Тематичне оцінювання знань. Контрольна робота № 5

–/41–44

I V. А Р И Ф М Е Т И Ч Н І Д І Ї З Б А ГА Т О Ц И Ф Р О В И М И Ч И С Л А М И
Письмове додавання багатоцифрових ч исел. 109(49)
Розв’язування рівнянь. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач, що містять дії
різних ступенів
Письмове віднімання багатоцифрових чисел. Рівняння 110(50)
з одним невідомим, у яких один компонент є числовим
виразом. Розв’язування задач вивчених типів
Письмове додавання у випадку трьох доданків. 111(51)
Розв’язування задач вивчених типів
Перевірка правильності виконання дії додавання. Рів- 112(51)
няння з одним невідомим, у яких права частина подана
числовим виразом. Розв’язування задач вивчених типів
Перевірка правильності виконання дії віднімання. Задачі на знаходження невідомих за двома різницями

113(51)

Закріплення письмових прийомів додавання і відні- 114(52)/
мання багатоцифрових чисел. Додавання і віднімання 45–46
іменованих чисел. Задачі на знаходження невідомих
за двома різницями.
Самостійна робота № 6
Перевірка правильності виконання дій додавання і від- 116(53)/
німання. Порівняння чисел. Рівняння з одним невідо- 47–48
мим, у яких права частина подана числовим виразом.
Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів
простих задач на дії різних ступенів.
Тест № 6
Тематичне оцінювання знань. Контрольна робота № 6

–/49–52
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Письмове множення багатоцифрового числа на одно- 117(53)
цифрове. Рівняння з одним невідомим, у яких права
частина подана числовим виразом. Розв’язування
задач вивчених видів
Письмове множення багатоцифрового числа на од- 118(53)
ноцифрове. Числові вирази, які містять кілька арифметичних дій різних ступенів. Складені задачі, які є
комбінаціями вивчених видів простих задач на дії
різних ступенів
Площа. Порівняння об’єктів за площею. Одиниці пло- 119(54)
щі — квадратний міліметр, квадратний сантиметр,
квадратний дециметр. Розв’язування задач вивчених
видав
Знаходження площі прямокутника. Формула площі 122(55)
прямокутника
Формула площі квадрата. Одиниці площі — квадрат- 124(55)
ний метр, квадратний кілометр, ар (сотка), гектар.
Розв’язування практично зорієнтованих задач на знаходження площі об’єкта прямокутної форми
Знаходження довжини однієї сторони прямокутника за 126(56)
відомими площею та іншою стороною. Розв’язування
практично зорієнтованих задач на знаходження площі
об’єкта прямокутної форми
Вимірювання площі палеткою. Задачі на знаходження
площі прямокутника та обернені до них

128(57)

Множення круглих чисел на одноцифрове число 130(58)
(67 000 · 7). Розв’язування практично зорієнтованих задач на знаходження площі об’єкта прямокутної форми
Множення чисел, які закінчуються нулями (24 000 · 40). 131(58)
Задачі на знаходження площі прямокутника та обернені до них
Множення чисел, які містять нуль у середині запису 132(59)
(5608 · 4, 56 008 · 4). Розв’язування задач
вивчених видів
Письмове множення багатоцифрового числа на од- 134(59)
ноцифрове. Числові вирази, які містять кілька арифметичних дій різних ступенів. Рівняння з одним невідомим, у яких права частина є числовим виразом.
Розв’язування задач вивчених видів
Письмове ділення багатоцифрового числа на одно- 135(60)
цифрове. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених
видів простих задач на дії різних ступенів
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Письмове ділення багатоцифрового числа на одно- 136(61)
цифрове, коли в записі частки є нулі (3330 : 9). Ділення
іменованих чисел, поданих в одиницях вимірювання
довжини й маси, на одноцифрове число. Задачі на
пропорційне ділення
Ділення на одноцифрове число, коли в записі частки 139(62)
є нулі (1648 : 8). Задачі на знаходження площі прямокутника та обернені до них
Закріплення письмових прийомів ділення на одноциф- 140(62)
рове число. Арифметичні дії з іменованими числами.
Числові вирази на кілька арифметичних дій різних
ступенів. Розв’язування задач вивчених видів
Закріплення письмових прийомів ділення на одноцифрове число. Розв’язування задач вивчених видів

141(62)

Закріплення письмових прийомів ділення на од- 142(63)
ноцифрове число. Перевірка ділення множенням.
Розв’язування задач вивчених видів
Письмове ділення з остачею на одноцифрове число. 143(63)
Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів
простих задач на дії різних ступенів
Ділення з остачею. Перевірка правильності виконання
ділення з остачею. Розв’язування задач вивчених видів

144(63)

Закріплення письмових прийомів множення і ділення
на одноцифрове число. Арифметичні дії з іменованими
числами. Розв’язування задач вивчених видів.
Самостійна робота № 7

145(64)/
53–54

Письмове множення на круглі числа (1290 · 700). 146(64)
Розв’язування задач вивчених видів
Письмове ділення на круглі числа (14 560 : 70). Не- 147(64)
рівності з однією змінною. Розв’язування задач вивчених типів
Множення і ділення на круглі числа. Рівняння з однією 149(65)/
змінною, у яких права частина є числовим виразом. 53–54
Розв’язування задач вивчених видів.
Тест № 7
Тематичне оцінювання знань. Контрольна робота № 7

–/57–60

Письмове множення на двоцифрове число. Розв’я- 150(66)
зування задач вивчених видів
Письмове множення на двоцифрове число. Рівняння, 151(66)
у яких права частина або один із компонентів є числовим виразом. Розв’язування задач алгебраїчним
способом
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Письмове ділення на двоцифрове число. Складені 152(67)
задачі, які є комбінаціями простих задач на дії різних
ступенів
Письмове ділення багатоцифрового числа на двоцифрове. Розв’язування задач вивчених видів

153(67)

Письмове ділення багатоцифрового числа на дво- 154(67)
цифрове. Випадки ділення, коли в записі частки є нулі.
Розв’язування задач вивчених видів
Письмове ділення багатоцифрового числа на дво- 154(67)
цифрове. Випадки ділення, коли в записі частки є
нулі. Рівняння, у яких один із компонентів є числовим
виразом. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених
видів простих задач на дії різних ступенів
Письмове множення на трицифрове число (ознайомлення). Розв’язування задач вивчених видів

155(68)

Письмове множення на трицифрове число, коли дру- 157(68)
гий множник містить нуль в середині запису (483 · 306)
(ознайомлення). Розв’язування задач вивчених видів
Письмове множення на трицифрове число. Розв’я- 158(68)
зування задач вивчених і видів
Письмове ділення на трицифрове число (ознайомлення). Розв’язування задач вивчених типів

159(69)

Письмове діленням на трицифрове число (ознайом- 160(69)
лення). Випадки ділення, коли в записі частки є нулі
(ознайомлення). Складені задачі, які є комбінаціями
вивчених видів простих задач на дії різних ступенів
Перетворення більших одиниць вимірювання величин 161(69)
на менші і навпаки. Арифметичні дії з іменованими
числами
Одиниці часу: секунда, хвилина, година, доба; про- 162(70)
міжки часу: місяць, рік, століття. Співвідношення між
одиницями часу. Визначення часу за годинником. Прості задачі на обчислення тривалості, дати початку події,
ї ї кінця. Задачі на спільну роботу
Співвідношення між одиницями часу. Додавання і від- 163(70)/
німання іменованих чисел, виражених в одиницях часу. 61–62
Розв’язування задач на обчислення тривалості події,
дати початку, закінчення події.
Самостійна робота № 8

55

www.e-ranok.com.ua

Продовження таблиці
Одиниці вартості: гривня, копійка. Співвідношення між 165(71)
одиницями вартості. Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях вартості. Складені
задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих
задач на дії різних ступенів
Арифметичні дії з іменованими числами. Порівняння
іменованих чисел. Складені задачі, які є комбінаціями
вивчених видів простих задач на дії різних ступенів.
Тест № 8

166(71)/
63–64

Тематичне оцінювання знань.
Контрольна робота № 8

–/65–68

V. Д Р О Б И
Поняття «дріб». Чисельник і знаменник дробу. Читання 168(72)
та запис дробів. Складені задачі, які містять знаходження частини від числа
Порівняння дробів. Складені задачі, які містять знаходження частини від числа

170(72)

Дроби, які дорівнюють одиниці. Складені задачі, які
містять знаходження частини від числа

171(73)

Знаходження дробу від числа. Правила знаходження 173(74)
дробу від числа. Задачі на знаходження дробу від
числа
Знаходження числа за значенням його дробу. Зна- 175(74)
ходження числа за значенням його дробу під час
розв’язування практично зорієнтованих задач
Просторові фігури: конус, циліндр, піраміда, куля, 177(75)/
куб. Співвідношення образу геометричної фігури 69–70
з об’єктами навколишньої дійсності. Задачі на знаходження дробу від числа, числа за значенням його
дробу.
Самостійна робота № 9
Просторові фігури. Куб. Закріплення і повторення 179(75)
раніше вивченого. Складені задачі, які є комбінаціями
вивчених видів простих задач на дії різних ступенів
Закріплення і повторення раніше вивченого. Складені 180(76)/
задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих за- 71–72
дач на дії різних ступенів.
Тест № 9
Тематичне оцінювання знань.
Контрольна робота № 9

–/73–76

V I . П О ВТ О Р Е Н Н Я В И В Ч Е Н О ГО З А Р І К
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Усна та письмова нумерація багатоцифрових чисел. 182(77)
Лічба в межах мільйона. Читання та запис багатоцифрових чисел. Позиційне значення цифри в записі багатоцифрового числа. Складені задачі, які є комбінаціями
вивчених видів простих задач на дії різних ступенів
Порівняння багатоцифрових чисел. Заміна багато - 183(77)
цифрового числа сумою розрядних доданків. Заміна
суми розрядних доданків багатоцифровим числом. Визначення загальної кількості одиниць певного розряду
в числі. Співвідношення між одиницями вимірювання.
Порівняння іменованих чисел. Задачі на встановлення
залежності між швидкістю, часом і шляхом при рівномірному прямолінійному русі
Множення і ділення круглих чисел на одноцифрове 185(78)
число. Множення і ділення круглого числа на кругле.
Числові вирази, що містять кілька арифметичних дій
різних ступенів без дужок і з дужками. Задачі на рух
Письмове додавання і віднімання багатоцифрових 186(78)
чисел. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених
видів простих задач на дії різних ступенів
Перевірка правильності виконання дій додавання і від- 187(79)
німання. Додавання і віднімання іменованих чисел.
Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів
простих задач на дії різних ступенів
Множення та ділення круглих чисел на одноцифрове 188(80)
число. Письмове множення та ділення багатоцифрового числа на двоцифрове та трицифрове. Складені
задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих
задач на дії різних ступенів
Закріплення і повторення раніше вивченого. Складені 189(80)
задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. Коло, елементи кола
Контрольна робота № 10 (Підсумкова)

–/77–80

Резерв часу
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ПРИРОДОЗНАВСТВО
(за підручником Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак)
68 годин на рік
(2 години на тиждень)

Номер
уроку

(Автор І. А. Гусельникова)
Дата

Сторінки
підручника

Тема уроку

I семестр (32 год)
I . В СТ У П
Взаємозв’язки у природі

4–6

I I . В С ЕС В І Т І СО Н Я Ч Н А С И СТ Е М А
Уявлення давніх людей про Землю і Всесвіт

7–8

Сонячна система, ї ї склад

8–10

Сонце — зоря, центральне тіло Сонячної системи

10–12

Планети-гіганти

13–14

Планети земної групи

14–16

Навчальний проект. Таємниця Червоної планети
Теплові пояси Землі та їх вплив на природу

16–19

Земля. Добовий і річний рух Землі

19–22

Зорі. Сузір’я. Велика та Мала Ведмедиця. Полярна зоря

22–24

Молочний Шлях — наша Галактика. Сучасні уявлення людей
про Всесвіт

24–26

Підсумковий урок за темою «Всесвіт і Сонячна система»

I I I . П Л А Н І К А РТА
Горизонт. Сторони горизонту

27–29

Орієнтування на місцевості за допомогою Сонця, компаса
29–32
та місцевих ознак.
Екскурсія. Визначення сторін горизонту за допомогою
Сонця, компаса та місцевих ознак
План місцевості. Практична робота. Читання плану місцевості

32–35
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Масштаб

36–38

Географічна карта, умовні знаки на карті. Практична робота. Читання карти. Порівняння плану та карти

38–40

Підсумковий урок за темою «План і карта»

I V. П Р И Р О Д А М А Т Е Р И К І В І О К Е А Н І В
Заселення людиною Землі. Чисельність населення Землі,
ї ї зміна. Практична робота. Ознайомлення з картою світу 41–43
з використанням електронних ресурсів
Материки, океани і частини світу на географічних картах.
Практична робота. Нанесення на контурну карту назв ма- 43–47
териків і океанів
Природа океанів. Тихий океан

47–51

Навчальний проект. Земля — планета «Вода»
Атлантичний, Північний Льодовитий та Індійський океани

51–55

Євразія — найбільший материк

55–57

Рослинний і тваринний світ Євразії

57–62

Африка — найспекотніший материк Землі

62–65

Рослинний і тваринний світ Африки

65–71

Навчальний проект. Розмаїта Африка
Північна Америка

71–74
II семестр (36 год)

Рослинний і тваринний світ Північної Америки

74–77

Південна Америка

78–79

Рослинний і тваринний світ Південної Америки

80–85

Навчальний проект. Такі різні Америки
Австралія — найсухіший материк

85–88

Рослинний і тваринний світ Австралії

88–93

Антарктида — найхолодніший материк

94–96

Рослинний і тваринний світ Антарктиди

96–100

Навчальний проект. Подорож Антарктикою
Підсумковий урок за темою «Природа материків і океанів»
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Закінчення таблиці

V.

П Р И Р О Д А У К РА Ї Н И

Україна на карті світу. Карта України. Практична робота.
Нанесення на контурну карту столиці та міст України

101–103

Форми земної поверхні України і свого краю

103–106

Корисні копалини України, їх види

107–109

Природне паливо та його запаси в Україні

110–112

Водойми України. Практична робота. Позначення на контурній карті водойм України

113–116

Озера і болота. Охорона водойм

116–119

Чорне море

119–124

Азовське море
Узагальнення знань про форми земної поверхні та водойми
України. Практична робота. Позначення на контурній карті 124–127
основних форм земної поверхні та водойм України
Ґрунти України

128–131

Природні зони України. Карта природних зон

131–134

Мішані ліси (Полісся)

134–138

Лісостеп

138–142

Степ

142–146

Гори Карпати

146–151

Кримські гори

151–154

Заповідні території. Охорона природи Карпат і Кримських гір

154–160

Підсумковий урок за темою «Природа України»
Екскурсія. Ознайомлення з формами рельєфу, водойми
рідного краю
Подорож Україною з використанням електронних ресурсів
Навчальний проект. Добра справа для природи
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ПРИРОДОЗНАВСТВО
(за підручником І. В. Грущинської)
68 годин на рік
(2 години на тиждень)
(Автор І. В. Грущинська)

Номер уроку

Сторінки

Дата

Тема уроку

підручник

робочий зошит/«Альбом
друга природи. Навколишній світ»

зошит
для тематичного оцінювання знань
з природознавства

61
І семестр
В СТ У П
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Чи може людина існувати без природи?

8

3

І . В С Е С В І Т І СО Н Я Ч Н А С И СТ Е М А
Які уявлення про Землю і будову Всесвіту існували в давнину?

11–12

4

Чому нашу систему назвали Сонячною?

13–15

4

Які космічні тіла утворюють Сонячну систему?

16–20

5

У чому неповторність Землі та Місяця?

21–23

6

Чому на Землі відбувається зміна дня і ночі?

24–26

6–7

Чому на Землі змінюються пори року?

27–30

7

4–9 (уроки 1–11)

Продовження таблиці
Які сузір’я можна побачити на нічному небі?

31–34

8

Які уявлення про Всесвіт існують у наш час?

35–37

8

Навчальний проект. Про які мандрівки просторами космосу ти мрієш?

38

9

Перевір свої досягнення: що ти знаєш про Всесвіт?

39

10

41–42

11

Як навчитись орієнтуватися на місцевості?

43–45

11–12

Як орієнтуватися за допомогою компаса?

46–48

12

Для чого потрібні плани місцевості? Практична робота. Читання плану 49–53
місцевості

13

Про що «розповідають» карти? Практична робота. Читання карти. Порівняння плану та карти

54–58

13–14

Навчальний проект. Для чого потрібно вміти «читати» плани місцевості
та карти?

59–61

14

Перевір свої досягнення: що ти знаєш про план і карту

62

15

І І . П Л А Н І К А РТА
Як «знаходити» сторони світу?

10–15 (уроки
12–20)

Урок-екскурсія. Як навчитися визначати сторони горизонту опівдні в сонячну погоду?

62

Урок-екскурсія. Які способи орієнтування потрібно знати, щоб не заблукати?

www.e-ranok.com.ua

I І І . П Р И Р О Д А М АТ Е Р И К І В І О К Е А Н І В
Як природні умови на нашій планеті впливають на життя людей?

64–66

16

16–25 (Частина
перша, уроки
21–32)

Продовження таблиці
Яка чисельність населення Землі? Практична робота. Читання карти світу

67–69

16

Які океани та материки є на Землі? Практична робота. Позначення на
контурній карті назв материків і океанів

70–71

17, 53

Який океан найбільший? Аналіз осіннього календаря погоди і природи

72–74

18, 56–58

Чим вирізняється Атлантичний океан?

75–77

18

Які неповторні ознаки Індійського океану?

78–80

18–19

Який океан найменший?

81–84

19

Навчальний проект. Які моря й океани є на нашій планеті?

–/7–9

63

Що «розповідає» карта про форми земної поверхні?

85–86

19

Який материк на Землі найбільший?

87–89

20

Які особливості має рослинний і тваринний світ Євразії?

90–94

21–22

Який материк найспекотливіший на планеті?

95–97

22

Які особливості має рослинний і тваринний світ Африки?

98–101

22–23

У чому неповторність континенту Північна Америка?

102–105

23

Які особливості має рослинний і тваринний світ Північної Америки?

106–108

24

Чим Південна Америка відрізняється від інших материків?

109–111

24

ІІ семестр
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26 (Частина
друга, уроки
33–44)

Продовження таблиці
У чому полягають неповторні риси рослинного й тваринного світу Південної 112–115
Америки?

25

Які риси має Австралія — найпосушливіший материк Землі?

116–118

26

Які рослини і яких тварин можна побачити
лише в Австралії?

119–121

27

Чим Антарктида відрізняється від інших материків?

122–124

27

Навчальний проект. Який материк ти мрієш відвідати?

125

28

Перевір свої досягнення: що ти знаєш
про природу материків і океанів

126

29–30

Як дізнатися більше про Україну
за допомогою карти? Практична робота. Позначення на контурній карті
столиці та міст України, водойм України

128–129

31, 54

На які корисні копалини багата
українська земля? Практична робота. Позначення на контурній карті України основних форм земної поверхні та корисних копалин

130–131

32, 54

Які водні багатства є в Україні? Практична робота. Позначення на контурній
карті України морів і найбільших річок та озер

132–133

33, 54

Чим схожі всі річки? Аналіз зимового календаря погоди і природи

134–135

33–34, 59–81

Як відрізнити рівнинну річку від гірської?

136–137

34–35

У чому особливості Чорного й Азовського морів?

138–140

35

Яке значення мають річки й водойми в житті людей?

141–142

36

І V . П Р И Р О Д А У К РА Ї Н И
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38–45 (Частина
перша, уроки
45–56)
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Закінчення таблиці
Навчальний проект. Як охороняти від забруднення річки, озера, ставки
та інші водойми твого рідного краю?

143

36

Які види ґрунтів є в Україні?

144–146

37

Урок-екскурсія. Які види ґрунтів переважають у твоїй місцевості?

37
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Про що розповідає карта природних зон України?

147–148

38, 55

Яка природа в Поліссі?

149–151

38–39

Як природа зони мішаних лісів впливає на господарську діяльність людини?

152–154

39–40

Що таке Лісостеп?

155–157

40–41

Як природа Лісостепу впливає на господарську діяльність людини?

158–159

41

Яка природа в Степу?

160–162

42

Які галузі господарства розвинені у степовій зоні?

163–164

42–43

Якою є природа Карпатських і Кримських гір?

165–168

43

Навчальний проект. Чому потрібно берегти ліси від вирубування та дбати
про насадження нових лісів у твоєму краї і в Україні?

169

44

Які природні заповідники та інші природоохоронні території є в Україні?

170–171

44

Навчальний проект. Як охороняти природу рідного краю? Аналіз весняного календаря погоди і природи

172

45, 60–64

Перевір свої досягнення: що ти знаєш про природу твоєї Батьківщини —
України

173

45–46

Урок-екскурсія. Які природоохоронні заклади є в твоїй місцевості?

Що найважливіше в курсі природознавства?

(Частина друга,
укоки 56–67)

ПРИРОДОЗНАВСТВО
(за підручником О. В. Тагліної, Г. Ж. Іванової)
68 годин на рік
(2 години на тиждень)
(Автори О. В. Тагліна, Г. Ж. Іванова)

Зміни НМК «Природознавство. 4 клас» за оновленою програмою
Навчально-пізнавальний процес рекомендується базувати на компетентнісно орієнтованих завданнях з використанням сучасних освітніх технологій.
У навчальних цілях варто використовувати місцевий природознавчий та краєзнавчий матеріал, проводити регулярні екскурсії у природу, населеним пунктом,
у краєзнавчий або природничий музей, будинок природи. Важливе значення
для емоційно-естетичного сприйняття природи відіграють спостереження за
природою, дидактичні ігри, уроки, проведені у формі подорожі, усного журналу,
репортажу з місця подій, святкування Дня Землі, води, прильоту птахів і власні
дослідження, творчі завдання, екологічні акції тощо. Такі форми проведення
навчальних занять позитивно впливають на емоційну сферу дитини, сприяють
розвитку уяви, фантазії, мислення, концентрують увагу.
Поряд із фронтальними та індивідуальними формами роботи варто залучати
молодших школярів до парної та групової роботи, застосовувати інноваційні
методики, інформаційно-комунікаційні засоби, ресурси мережі Інтернет.
Метод проектів у сучасній початковій школі втілює ідею індивідуалізації
навчального процесу та розвивального навчання. Саме в процесі проектної діяльності на уроках природознавства формуються міжпредметні (дослідницька, формування наукової картини світу) та базові (вміння вчитися,
інформаційно-комунікативна, соціальна, громадянська, загальнокультурна,
здоров’язбережувальна) компетентності. Тематика проектів та їхні назви,
запропоновані у програмі, можуть бути змінені на розсуд учителя, але повинні
відповідати навчальним завданням відповідного розділу програми. Рекомендована кількість проектів — 4, з них один — дослідницький.
Урізноманітнюючи методи, прийоми і засоби навчання, першорядне
значення учитель надає власним дослідженням учнів, практичним роботам,
демонстраційним і фронтальним дослідам, а також практичній діяльності
з охорони природи.
Кількість годин на вивчення кожної теми учитель визначає самостійно. За
рахунок розвантаження програми рекомендується збільшити кількість уроківекскурсій та спостережень у природі.
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Номер
уроку

Продовження таблиці
Дата

Тема уроку

Підручник

Робочий
зошит

І . В С Е С В І Т ТА СО Н Я Ч Н А С И С Т Е М А
Уявлення давніх людей про Землю
§ 2–11
та Всесвіт. Склад Сонячної системи:
Сонце, великі та карликові планети,
малі тіла.
Земля — планета Сонячної системи.
Вплив Сонця на різноманітність природи Землі. Теплові пояси. Добовий
і річний рух Землі. Місяць — природний супутник Землі.
Сузір’я. Велика та Мала Ведмедиця.
Полярна зоря. Молочний Шлях —
наша Галактика. Сучасні уявлення про
Всесвіт

2–13

І І . П Л А Н І К А РТА
Горизонт, сторони горизонту.
§ 12–18
Орієнтування на місцевості за Сонцем,
компасом, місцевими ознаками.
Зобра ження місцевості на плані,
умовні знаки. Масштаб. Географічна
карта, умовні знаки на карті.
Робота з планом і картою.
Практичні роботи:
1. Читання плану місцевості.
2. Читання карти. Порівняння плану
та карти

15–19

§15–17; 20

І І І . П Р И Р О Д А М АТ Е Р И К І В Т А О К Е А Н І В
Населення Землі. Умови життя на
Землі. Материки і океани. Особливості природи Тихого, Атлантичного,
Індійського й Північного Льодовитого
океанів. Особливості природи материків Землі. Євразія, Африка, Північна
Америка, Південна Америка, Австралія, Антарктида.
Практичні роботи:
1. Читання карти світу.
2. Позначення на контурній карті назв
материків і океанів.
Або (за вибором учителя): Ознайомлення з картою світу, вивчення материків та океанів з використанням електронних ресурсів

§19–41
Тему «Розселення людей на
Землі, чисельність населення Землі, ї ї зміна» вилучено
з програми, але є «Населення Землі. Умови життя на
Землі».
Обсяг інформації про материки та океани, кількість годин та їхнє вивчення учитель
визначає самостійно.
Вилучено детальний план
вивчення материків, запропоновано використання
електронного ресурсу (за
вибором учителя)

20– 40
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Закінчення таблиці
I V. П Р И Р О Д А У К РА Ї Н И
Україна на карті світу. Карта України. Форми земної по- § 42–62
верхні. Рівнини і гори в Україні і в рідному краї. Корисні
копалини України.
Водойми України, їхнє використання та значення.
Природні та штучні водойми (річки, озера, ставки, водосховища, болота, моря, джерела). Рівнинні та гірські
річки. Чорне і Азовське моря. Використання і охорона
природних багатств водойм.
Ґрунти України. Охорона ґрунтів. Природні зони України. Мішані ліси. Лісостеп. Степ. Гори. Карпати і Кримські
гори
Практичні роботи:
§ 42–45
Позначення на контурній карті столиці та міст України;
основних форм земної поверхні; водойм України.
Або (за вибором учителя):
Подорож Україною з використанням електронних ресурсів

41–55
44–45,
50

Рекомендовані екскурсії (за вибором учителя, з урахуванням можливостей регіону):
1. Визначення сторін горизонту за Сонцем, компасом
або місцевими ознаками.
2. Ознайомлення з формами рельєфу, водоймами,
рослинним і тваринним світом, ґрунтами рідного краю
Рекомендовані навчальні проекти (за вибором учи- § 11, 17,
теля, не менше чотирьох упродовж навчального року). 63
Назву і маршрут проекту учитель визначає разом з дітьми — учасниками проекту. Запропоновані назви —
орієнтовні.
«Таємниця Червоної планети» (про Марс).
«Крижані велетні» (про Юпітер, Сатурн, Нептун, Уран).
«Сестра Землі» (про Венеру).
«За що Плутона вигнали з родини великих планет?»
(про позбавлення Плутона статусу великої планети).
Розмаїта Африка.
Подорож Антарктидою.
Цікавий світ Австралії.
Такі різні Америки.
Ми живемо в Євразії.
Земля — планета «Вода» (природа океанів).
Добра справа для природи
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14

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я
(за підручником О. В. Гнатюк)
34 годин и на рік, із них 2 години — резервні
(1 година на тиждень)

Номер
уроку

(Автор І. А. Гусельникова)
Дата

Сторінки
підручника

Тема уроку

І семестр (16 год)
I. ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Цінність і неповторність життя і здоров’я людини

6–9

Про безпеку життєдіяльності. Безпечні і небезпечні ситуації

10–15

Складові здоров’я. Чинники здоров’я. Практична робота.
Визначення рівня фізичного розвитку

16–20

II. ФІЗИЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я
Харчування і здоров’я. Вітаміни та їх значення для здоров’я.
Питний режим

22–27

Про рух і загартовування. Принципи загартовування

28–32

Щоб очі добре бачили, а вуха чули. Бережи органи чуття!

33–37

Про поставу. Плоскостопість. Практична робота. Вправи
для запобігання плоскостопості

38–43

Щоб мати здорові зуби… Гігієна порожнини рота. Практична робота. Гігієнічний догляд за порожниною рота

44–46

Яким повітрям ми дихаємо. Стеж за чистотою в оселі. Практична робота. Складання рекомендацій «Як підтримувати
чисте повітря в оселі»

47–51

Відновлення рівня здоров’я після хвороби

52–56

Підсумковий урок за темою «Фізична складова здоров’я»
I I I . СО Ц І А Л Ь Н А С К Л А Д О В А З Д О Р О В ’ Я
Традиції збереження здоров’я в родині

58–59

Про знайомство і дружбу. Дружні стосунки. Практична
робота. Рольова гра «Будьмо знайомі!»

60–64

Умій сказати «Ні!». Практична робота. Моделювання ситуацій відмови від небезпечних пропозицій

65–71

Руйнівники здоров’я. Практична робота. Проведення досліду про шкоду куріння. Моделювання ситуації звернення
за телефоном довіри

72–77
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Закінчення таблиці
Користування телевізором, комп’ютером, мобільним телефоном

78–82

ІІ семестр (18 год)
Про рекламу. Вплив реклами на рішення і поведінку людей

83–85

Інфекційні хвороби, що набули соціального значення

86–89

Охорона здоров’я дітей. Гуманне ставлення до людей з особливими потребами. Практична робота. Моделювання
ситуацій допомоги людям з особливими потребами

90–94

Наодинці вдома. Дії при пожежі

95–99

Поведінка під час масових шкільних заходів. Як поводитися
в натовпі

100–104

Правила безпечної поведінки поза межами домівки, школи.
Як знайти вихід з непередбачених ситуацій

105–109

Безпека руху пішоходів

110–117

Сигнали регулювання дорожнього руху

118–122

Види перехресть. Рух майданами

123–125

Дорожньо-транспортні пригоди (ДТП)

126–128

Дорожні знаки. Підсумковий урок за темою «Соціальна
складова здоров’я»

129–134

I V. П С И Х І Ч Н А І Д У Х О В Н А С К Л А Д О В І З Д О Р О В ’ Я
Самооцінка і поведінка людини

136–140

Упевненість і самовпевненість

141–142

Хочу, можу, треба. Воля

143–144

Як досягти мети. Практична робота. Виконання проекту
«Моя мета»

145–147

Повага і самоповага

148–150

Звички і здоров’я. Практична робота. Виконання проекту
з формування корисної звички

151–153

Розвиток творчих здібностей. Практична робота. Виконання проекту «Здоров’я всьому голова». Підсумковий
урок за рік

154–157
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ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я
(за підручником І. Д. Беха, Т. В. Воронцової,
В. С. Пономаренко, С. В. Страшка)
34 годин и на рік
(1 година на тиждень)

Номер
уроку

(Автор І. А. Гусельникова)
Дата

Сторінки
підручника

Тема уроку

І семестр (16 год)
I. ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Цінність і неповторність життя і здоров’я людини. Безпека
життєдіяльності

6–9

Цілісність здоров’я: взаємозв’язок фізичної, соціальної,
психічної і духовної його складових. Чинники здоров’я

10–13

Показники розвитку дитини

14–15

Практична робота. Визначення рівня фізичного розвитку

16–18

II. ФІЗИЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я
Збалансоване харчування. Вітаміни та їх значення для
здоров’я

20–27

Питний режим. Значення води для життя і здоров’я людини

28–29

Вплив рухової активності на розвиток організму. Принципи
загартовування

30–33

Профілактика порушень зору, слуху, опорно-рухового апарату у школярів

34–37

Гігієна порожнини рота

38–40

Практична робота. Гігієнічний догляд за порожниною рота

41

Гігієна оселі. Повітря, його значення для здоров’я

42–45

Практична робота. Як підтримувати чисте повітря в оселі

45

I I I . СО Ц І А Л Ь Н А С К Л А Д О В А З Д О Р О В ’ Я
Традиції збереження здоров’я в родині. Знайомство з людьми. Дружба і здоров’я. Побудова дружніх стосунків

52–59

Практична робота. Рольова гра «Будьмо знайомі»
Вплив друзів. Протидія небажаним пропозиціям. Практична 60–63
робота. Моделювання ситуацій відмови від пропозицій, що
можуть мати негативні наслідки.
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Закінчення таблиці
Підсумковий урок за І семестр
ІІ семестр (18 год)
Формування негативного ставлення до куріння та алкоголю. 64–69
Практична робота. Моделювання ситуації звернення за
телефоном довіри
Вплив реклами на рішення і поведінку людей

70–74

Вплив телебачення, комп’ютера, мобільних телефонів та
інших електронних засобів на здоров’я

75–79

Інфекційні хвороби, що набули соціального значення

80–83

Охорона здоров’я дітей. Гуманне ставлення до людей 84–87
з особливими потребами
Практична робота. Моделювання ситуації допомоги людям
з особливими потребами

88–92

Наодинці вдома. Дії дитини за умови опосередкованої небезпеки: пожежа в іншій квартирі, іншому будинку тощо

94–97

Безпека школяра. Правила поведінки під час масових шкільних заходів

98–101

Вихід із непередбачених ситуацій поза межами домівки,
школи

102–105

Безпека руху пішоходів. Сигнали регулювання дорожнього
руху

106–109

Види перехресть. Рух майданами

110–113

Дорожньо-транспортні пригоди (ДТП). Групи дорожніх знаків
(6.1–6.4; 6.8–6.15; 7.1, 4)

114–118

I V. П С И Х І Ч Н А І Д У Х О В Н А С К Л А Д О В І З Д О Р О В ’ Я
Самооцінка і поведінка людини. Упевненість і самовпевненість

120–123

Бажання, можливості, обов’язки. Воля і здоров’я людини

124–127

Повага і самоповага. Вибір і досягнення мети. Виконання
проекту «Моя мета»

128–130

Звички і здоров’я. Формування звичок. Виконання проекту 132–134
з формування корисної звички
Розвиток творчих здібностей. Заохочення однолітків
до здорового способу життя

136–139

Підсумковий урок за рік
Виконання проектів «Відомі параолімпійці», «Здоров’я всьому голова» (розроблення плану вистави, творчого конкурсу,
присвяченого заохоченню учнів до здорового способу життя
(за рахунок резервних годин)
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Я У СВІТІ
(за підручником О. В. Тагліної, Г. Ж. Іванової)
34 годин и на рік
(1 година на тиждень)

Номер
уроку

(Автори О. В. Тагліна, Г. Ж. Іванова)

Дата

Засоби формування
ключових компетентностей
та реалізації дидактичних
і розвивальних завдань

Тема уроку

I. Я — ЛЮДИНА
Я — неповторна людина.
Навчальний проект (індивідуальний):
Постаті, що подолали життєві труднощі (за
вибором учнів).
Життя — найвища цінність. Гідність та права
людини.
Практична робота: (Обговорення ст. 6 Конвенції ООН про права дитини, ст. 3, ст. 21,
ст. 27 Конституції України).
Особистісний розвиток людини упродовж
життя. Навчання як засіб досягнення життєвої
мети. Як самому себе виховувати?

Тексти і завдання в підручнику
на с. 3–32 за параграфами
«Неповторність кожної людини», «Життя людини — найвища цінність», «Людське «Я»,
«Справжня особистість»,
«Можливості людини»,
«Досягнення успіху», «Наполегливість — важлива риса
характеру людини», відповідні
до цих параграфів завдання
робочого зошита на с. 1–13

Практична робота (за вибором учителя):
Плануємо пізнавальну діяльність (пізнавальну
тему обирає учень).
Планування самонавчання, взаємонавчання.
Навчальний проект (індивідуальний, за
вибором учня): «Історія досягнень людини
(в науці, спорті чи мистецтві)», «Мої досягнення»
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Продовження таблиці
I I . Я ТА І Н Ш І
Роль сім’ї в моєму житті. Мій родовід, зв’язок Тексти і завдання в підручнику
поколінь.
на с. 33–63 за параграфами
Бюджет сім’ї. Економія і збереження майна. «Роль спілкування в житті людини», «Культура поведінки,
Навчальний проект (дослідницький, інди- «Учимося бути культурними у
спілкуванні, мовленні,
відуальний):
Дослідження своїх витрат за тиждень (які то- зовнішності», «Правила
вари чи послуги були потрібними і якісними, поведінки в гостях. Правила
а на покупці яких можна було зекономити). гостинності», «Культура спілкування. Конфлікти», «КультуУчнівська громада школи.
ра спілкування. Давайте жити
дружно», «Людські чесноти»,
Культура поведінки учня.
відповідні до цих параграфів
Навчальний
проект
(колективний): завдання робочого зошита
Діяльність дитячих самоврядних об’єднань. на с. 14–28
Засоби масової інформації мого міста/села/
селища.
Практична робота:
Написання замітки до місцевої газети про
важливі події, що відбулися в місті/селі/
селищі.
Соціальна (екологічна) акція (тематика за
вибором учителя):
Чому виникають конфлікти? Як налагодити
хороші взаємини?
Практична робота:
Складання правил ведення дискусії.
Людські чесноти.
Дискусія (на вибір вчителя):
«Чим відрізняється стійкість від упертості?»,
«Чи може неправда бути рятівною?», «Де
закінчується щедрість і розпочинається марнотратство?», «У яких випадках бути хитрим
добре, а в яких — погано?»
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Продовження таблиці
I I I . Я — У К РА Ї Н Е Ц Ь
Мій рідний край (земля), (регіон за місцем
проживання учнів). Особливості культури рідного краю. Давні та сучасні професії людей
мого краю.
Навчальний проект (індивідуальний, за вибором учнів):
«Походження назви міста/села (річки, озера
тощо) мого краю», «Світ професій мого краю»
(рекомендовано індивідуальний проект).
Україна — незалежна, демократична, правова держава.
Національні та державні символи України.
Конституція України (ст. 10, ст. 20, ст. 67).

Тексти і завдання в підручнику
на с. 64–99 за параграфами
«Права громадянина»,
«Обов’язки громадянина»,
«Відповідальність за правопорушення», «Основні символи
держави», «Турбота кожного
про оточення. Люди навколо
мене», «Турбота кожного про
довкілля. Я і природа.
Я і довкілля», «Турбота
кожного про історичну та культурну спадщину», «Подорож
містом Майстрів», відповідні
до цих параграфів завдання
робочого зошита на с. 29–46

Практична робота:
Створення фотоколажу (проведення конкурсу малюнків) на одну із тем (на вибір):
«Державні символи у моєму житті», «Хліб
і сіль — символи української гостинності»,
«Народні символи у моїй родині», «Свята
нашої держави».
Я — громадянин/громадянка України.
Практична робота:
Чи гарантовано в Україні мої права як дитини? (Робота з адаптованими текстами Конвенції про права дитини та Конституції України).
Навчальний проект (груповий, за вибором
учнів):
«Я пізнаю Україну», «Сім чудес України»,
«Визначні місця мого краю»
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Закінчення таблиці
I V. Я — Є В Р О П Е Є Ц Ь
Україна на карті світу. Найбільші українські
спільноти в інших країнах світу.
Європейський Союз — співтовариство народів Європи.
Навчальний проект (груповий, за вибором
учнів):
«Подорожуємо країнами Євросоюзу», «Подорожуємо країнами світу», «Українці, яких
знає світ», «Знані в усьому світі українські
вироби».
Волонтерство як добровільна суспільно корисна діяльність.
Практична робота:
Складання листа до ровесника-іноземця про
свою країну

Тексти і завдання в підручнику
на с.100–135 за параграфами
«Планета Земля — наш спільний дім», «Різноманітність
культур і звичаїв народів»,
«Найближчі сусіди України.
Запрошення до подорожі»,
«Ми — мандрівники», «Подорож до Польщі», «Подорож
до Великої Британії», «Подорож до Китаю», «Подорож до Індії», «Усім світом
охороняємо природу», «Усім
світом охороняємо природні багатства», «Усім світом
охороняємо культуру різних
народів», «Внесок українців
у досягнення науки, культури та
спорту», відповідні до цих
параграфів завдання робочого
зошита на с. 47–64
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ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ
(за підручником І. М. Веремійчика, В. П. Тименка)
35 годин на рік
(1 година на тиждень)

Номер
уроку

(Автор В. І. Хорунжний)
Дата

Сторінки
підручника

Тема уроку

І семестр
Комбінування природних, штучних і пластичних матеріалів. Послідовність дій під час виготовлення виробів
із природних і пластичних матеріалів.
Практична робота. Виготовлення виробів із природних
і пластичних матеріалів
Конструювання рухомих моделей з картону та папе- 22, 23
ру. Загальні відомості про способи виготовлення рухомих
моделей з паперу та картону. Матеріали, інструменти та
пристосування для виготовлення рухомих моделей.
Практична робота. Виготовлення рухомої гри «Веселий
клоун»
Конструювання рухомих моделей з картону та паперу.
Послідовність дій під час виготовлення моделей з рухомими
деталями.
Практична робота. Виготовлення моделей з рухомими
деталями
Конструювання рухомих моделей з картону та паперу.
Послідовність дій під час виготовлення моделей з паперу
і картону з рухомими деталями.
Практична робота. Виготовлення моделей з паперу та
картону з рухомими деталями
Сюжетна витинанка. Уявлення про особливості сюжетної
витинанки різних регіонів України. Послідовність виготовлення виробів технікою витинанки.
Практична робота. Виготовлення сюжетної витинанки
«Ангелятка»
Сюжетна витинанка. Послідовність виготовлення виробів
технікою витинанки.
Практична робота. Виготовлення сюжетної композиції
«Жадібні ведмежата»
Сюжетна витинанка. Послідовність виготовлення сюжетної витинанки.
Практична робота. Виготовлення сюжетної композиції
«Півник»
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Продовження таблиці
Виготовлення штучних квітів об’ємної форми. Матеріа- 36, 37, 39
ли, інструменти та пристосування для виготовлення штучних
квітів об’ємної форми. Способи кріплення елементів. Послідовність виготовлення штучних квітів об’ємної форми.
Практична робота. Виготовлення квітки з паперу
Виготовлення штучних квітів об’ємної форми. Послідовність виготовлення штучних квітів об’ ємної форми.
Практична робота. Виготовлення штучних квітів з паперу
«Нарциси»
Виготовлення штучних квітів об’ємної форми. Послідов- 40
ність виготовлення штучних квітів об’ємної форми.
Практична робота. Виготовлення штучних квітів об’ ємної
форми з тонкої фольги «Тюльпан»
Виготовлення штучних квітів об’ємної форми. По- 41
слідовність виготовлення штучних квітів об’ ємної форми
з пташиного пір’ я.
Практична робота. Виготовлення штучних квітів з пташиного пір’я
Колаж. Поняття про колаж. Комбінування різноманітних
матеріалів для створення композиції колажу. Матеріали,
інструменти та пристосування для виготовлення колажу.
Практична робота. Виготовлення гри-колажу «Пори року»

12–14

Робота з пластичними матеріалами. Пластичні матеріали 14–16
для виготовлення виробів (пластилін, глина, полімерна
глина, солоне тісто). Послідовність виготовлення виробів
об’ємної фори з пластичних матеріалів.
Практична робота. Виготовлення з пластиліну декоративного півника
Робота з пластичними матеріалами. Послідовність виготовлення виробів об’ ємної форми з пластичних мтеріалів.
Практична робота. Виготовлення фігурок звірів і тварин
«Котик», «Собачка» «Жираф», «Бегемот» (за вибором
учнів)
Робота з пластичними матеріалами. Послідовність виго- 19, 20
товлення виробів об’ємної форми з пластичних матеріалів.
Практична робота. Створення композиції на тему «Космодром» (колективна робота)
Робота із сучасними штучними матеріалами. Властивості
штучних матеріалів: пластик, поролон, синтепон, пінопласт,
синтетична вата тощо. Інструменти та пристосування для
виготовлення виробів із сучасних штучних матеріалів. Послідовність виготовлення виробів із сучасних штучних матеріалів.
Практична робота. Виготовлення виробів із пластмасових
стаканчиків «Квіти в корзинці»
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Продовження таблиці
Робота із сучасними штучними матеріалами. Пінопласт.
Послідовність виготовлення виробів із пінопласту.
Практична робота. Виготовлення аплікації з пінопласту
«Зима»
ІІ семестр
Робота із сучасними штучними матеріалами. Поролон. 63
Послідовність виготовлення виробів із поролону.
Практична робота. Виготовлення іграшок із поролону
«Равлик», «Ящірка», «Порося» (за вибором учнів)
Робота із сучасними штучними матеріалами. Пластикат.
Послідовність виготовлення виробів із пластикату.
Практична робота. Виготовлення прикрас (бутоньєрок)

61, 62

Плетіння. Способи плетіння із стрічок, товстих ниток, шну- 64, 65
рів. Основні прийоми робота та послідовність виготовлення
виробів технікою плетіння.
Практична робота. Виготовлення іграшки «Восьминіжка»
Плетіння. Послідовність виготовлення виробів технікою
плетіння.
Практична робота. Виготовлення фенічки з кольорової
стрічки
Вишивання. Оздоблення виробів технікою вишивки. Матеріали, інструменти та пристосування для оздоблення виробів вишивкою. Основні прийоми роботи технікою вишивки.
Витягування ниток з основи.
Практична робота. Виготовлення серветки з бахромою
Вишивання. Початкові шви «уперед голка», «назад голка». 66, 67
Шов «низинка». Послідовність дій під час шиття початковими швами. Безпечні прийоми роботи з голкою.
Практична робота. Оздоблення серветки початковими
швами та швом «низинка»
Вишивання. Техніка вишивання гладдю. Послідовність дій 69, 70
під час вишивання гладдю.
Практична робота. Створення вишитої аплікації до дитячого одягу
Вишивання. Техніка вишивання хрестиком. Послідовність 66
дій під час вишивання хрестиком.
Практична робота. Виготовлення рушничка, оздобленого
швом «хрестик»
Об’ємна аплікація з тканини та ґудзиків. Послідовність 74
виготовлення об’ємної аплікації на тканині з використанням
ґудзиків, леліток та бісеру.
Практична робота. Виготовлення аплікації з тканини з використанням ґудзиків «Дерево»
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Закінчення таблиці
Об’ємна аплікація з тканини та ґудзиків. М’яка іграшка. 72, 73
Послідовність виготовлення м’якої іграшки.
Практична робота. Виготовлення м’якої іграшки «Котик»
Пап’є-маше. Ознайомлення з технікою пап’є-маше. Ма- 74–76
теріали, інструменти та пристосування для виготовлення
виробів технікою пап’є-маше.
Практична робота. Виготовлення в техніці пап’є-маше
тарілочки, стакана, вази (за вибором учнів)
Пап’є-маше. Опорядження виробів, виготовлених у техніці
пап’є-маше. Послідовність дій при опорядженні виробів.
Практична робота. Опорядження тарілочки, стакана чи
вази, виготовлених у техніці пап’є-маше
Екскурсія. Екскурсія на робочі місця на виробництві чи
підприємстві або до майстерень з традиційними народними
ремеслами.
Практична робота. Ознайомлення з видами людської
діяльності, робочими місцями працівників, правилами безпеки життя, професіями, готовими виробами
Художнє оздоблення та дизайн. Загальні відомості про 46, 47
декорування виробів. Техніки, матеріали, інструменти та
пристосування для декорування виробів. Декорування
створених виробів раніше засвоєними техніками та відомими матеріалами.
Практична робота. Виготовлення і декорування сумочки
Художнє оздоблення та дизайн. Виготовлення і деко- 79, 80
рування створених виробів раніше засвоєними техніками.
Практична робота. Виготовлення і декорування гри «Рухомі ноти»
Самообслуговування. Одяг і взуття. Оздоблення одягу 52, 53
і взуття. Техніки, матеріали, інструменти та пристосування
для оздоблення виробів.
Практична робота. Виготовлення і оздоблення макетів
моделей одягу з картону раніше засвоєними техніками
Самообслуговування. Оздоблення взуття.
Практична робота. Виготовлення і оздоблення макетів
взуття з паперу і картону
Підсумки роботи за рік. Узагальнення і систематизація
знань учнів. Виставка учнівських робіт
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ІНФОРМАТИКА
(за підручником О. В. Коршунової)
35 годин на рік
(1 година на тиждень)

Номер
уроку

(Автор М. В. Золочевська)
Дата

Сторінки
підручника

Тема уроку

І семестр (16 год)
I . П О В Т О Р Е Н Н Я , У З А ГА Л Ь Н Е Н Н Я І С И С Т Е М А Т И З А Ц І Я
Н А В Ч А Л Ь Н О Г О М АТ Е Р І А Л У З А 3 - Й К Л А С
Повторюємо, що вже знаємо

4–8

Файл. Папка. Операції над папками і файлами
Створення та вилучення папок

9–13

Копіювання та переміщення комп’ютерних об’єктів

14–17

Виконання дій над комп’ютерними об’єктами

18–23

Опрацювання тексту на комп’ютері
Тексти і текстовий редактор. Середовище текстового редактора

24–28

Правила введення тексту

29–32

Редагування тексту

33–38

Форматування тексту

39–45

Копіювання і переміщення фрагментів тексту

46–49

Вставлення зображень у текстовий документ

50–54

Створення і збереження документа Microsoft Word

55–60

I I . Г РАФ І Ч Н И Й Р Е Д А К ТО Р
Калейдоскоп графічних інструментів

61–68

Інструменти графічного редактора OOo4 Kids Draw

69–71

Створюємо орнаменти

72–74

Створюємо написи в малюнках

75–77

Безпека дітей в Інтернеті
Безпечний Інтернет

78–82

ІI семестр (19 год)
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Закінчення таблиці
Веб-сторінки для дітей

83–87

Електронна скринька та електронне спілкування

88–91

Електронне листування

92–96

Етикет електронного спілкування

97–100

I I I . В И СЛО ВЛЮВАН НЯ .
А Л Г О Р И Т М И З Р О З ГА Л У Ж Е Н Н Я М І П О В Т О Р Е Н Н Я М
Середовище Скретч, що вже знаємо

101–107

Істинні та хибні висловлювання

108–112

Алгоритм з розгалуженням

113–119

Складаємо алгоритми з розгалуженням

120–124

Розв’язок задач у середовищі Скретч

125–130

Алгоритми з повторенням

131–137

Програмоване малювання

138–144

Хитрощі Рудого кота

145–150

I V. Р О Б О Т А З П Р Е З Е Н Т А Ц І Я М И

V.

Комп’ютерна презентація, ї ї об’єкти

151–156

Плануємо презентацію

157–158

Оживляємо презентації

159–163

Створюємо презентацію

164–168

П О В Т О Р Е Н Н Я Т А У З А ГА Л Ь Н Е Н Н Я В И В Ч Е Н О Г О У 4 - М У К Л А С І
Проект. Етапи створення проекту

169–171

Вибір теми проекту. Визначення мети і завдань проекту

171–173

Реалізація проекту. Правила командної роботи

173–174
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ІНФОРМАТИКА
(за підручником М. М. Корнієнко, С. М. Крамаровської,
І. Т. Зарецької)
35 годин на рік
(1 година на тиждень)

Номер
уроку

(Автори М. М. Корнієнко, С. М. Крамаровська, І. Т. Зарецька)
Дата

Сторінки
підручника

Тема уроку

І семестр (16 год)
Повторення, узагальнення і систематизація навчального
матеріалу за 3-й клас

4–9

I . Ф А Й Л . П А П К А . О П Е РА Ц І Ї Н А Д П А П К АМ И І Ф А Й Л А М И ( 3 год )
Файли та їх вміст. Папки та їх призначення

11–15

Створення і видалення папок, видалення файлів

16–19

Копіювання файлів та папок

20–23

I I . О П РА Ц Ю В А Н Н Я Т Е К С Т У Н А К О М П ’ Ю Т Е Р І ( 7 г о д )
Тексти і текстовий редактор. Середовище текстового редактора

25–29

Відкриття, створення та збереження текстового документа 30–33
Правила введення тексту

34–38

Редагування тексту

39–43

Копіювання і переміщення фрагментів тексту

44–47

Форматування тексту

48–52

Вставлення зображень у текстовий документ

53–57

I I I . Г РАФ І Ч Н И Й Р Е Д А К ТО Р ( 4 го д )
Графічні редактори та їх призначення. Середовище графічного редактора

59–62

Панель інструментів. Палітра. Колір фігури і колір фону. 63–66
Створення простих графічних зображень. Збереження
зображень
Панель інструментів. Робота з фрагментами зображення

67–70

Вставлення підпису до малюнка. Зміна кольору й розміру
шрифта

71–73

I V. П О В Т О Р Е Н Н Я Т А У З А ГА Л Ь Н Е Н Н Я В И В Ч Е Н О Г О У 4 - М У К Л А С І
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Закінчення таблиці
Повторення та узагальнення вивченого за І семестр (за
рахунок резервного часу)

Інтернет-підтримка

IІ семестр (19 год)
V.

БЕ ЗПЕК А Д І ТЕЙ В ІНТ ЕР Н Е ТІ ( 5 год)

Інтернет. Правила безпечного користування Інтернетом

75–78

Правила пошуку інформаційних матеріалів. Дитячі бібліотеки

79–82

Веб-сторінки для дітей

83–86

Навчаємось онлайн. Малюємо онлайн

87–90

Електронне спілкування. Безпека спілкування в спільнотах

91–95

V I . В И С Л О В Л Ю В А Н Н Я . А Л Г О Р И Т М И З Р О З ГА Л У Ж Е Н Н Я М
І П О ВТО Р Е Н Н Я М ( 8 год )
Алгоритми. Способи подання алгоритмів

97–101

Аналіз тексту задачі. Створення та виконання алгоритмів
для виконавців у визначеному середовищі

102–106

Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання. Логічне
слідування

107–111

Алгоритми з розгалуженням

112–115

Створення та виконання алгоритмів з розгалуженням для
виконавців у визначеному середовищі

116–119

Алгоритми з повторенням

120–123

Створення та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному середовищі

124–126

Створення та виконання алгоритмів з розгалуженням та
повторенням у визначеному середовищі

127–129

V I I . Р О Б О ТА З П Р Е З Е Н ТА Ц І Я М И ( 4 го д )
Комп’ютерна презентація, ї ї об’єкти. Середовище редактора презентацій

131–134

Робота з об’єктами на слайдах презентації

135–138

Анімаційні ефекти в комп’ютерній презентації

139–142

Розробка плану створення презентації на задану тему.
Створення презентацій на основі шаблону

143–146

VIII. П О В Т О Р Е Н Н Я Т А У З А ГА Л Ь Н Е Н Н Я В И В Ч Е Н О Г О У 4 - М У К Л А С І
Повторення та узагальнення вивченого у 4-му класі
(за рахунок резервного часу)

147–150

Повторення та узагальнення вивченого у 4-му класі (продовження) (за рахунок резервного часу)

151–154
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ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО
35 годин на рік
(1 година на тиждень)

Номер
уроку

(Автор Л. В. Фесенко)
Дата

Сторінки
підручника

Тема уроку
І семестр (16 год)

I . Х УД О Ж Н І Й О Б Р А З У Г РА Ф І Ц І , Ж И В О П И С І ТА С К УЛ Ь П Т У Р І
Поняття про художній образ у мистецтві. Способи створення
художнього образу в різних видах образотворчого мистецтва
Створення художнього образу за допомогою графічних засобів виразності: ліній, штрихів, крапок, плям
Значення вибору графічної техніки для створення виразного
художнього образу
Поглиблення знань про колір як засіб виразності живопису
Створення засобами кольору певного за характером образу
Значення вибору живописної техніки для створення виразного художнього образу
Поглиблення знань про скульптуру, ї ї види. Особливості
створення художнього образу в об’ємі
Незвичайні матеріали художника-скульптора. Створення
казкового образу з природних матеріалів (або інших за
вибором)
I I . Х УД О Ж Н І Й О Б РА З У Д Е К О РАТ И В Н О - П Р И К Л А Д Н О М У
М И СТ Е ЦТ В І
Відмінність декоративної манери зображення від реалістичної
Особливості декоративного образу (на прикладах творів
народних майстрів Опішні, Косова, Києва, Вінниці тощо)
Ознайомлення з українським народним мистецтвом петриківського розпису. Композиційне та колірне рішення творів
петриківських майстрів
Народне мистецтво витинанки. Витинанки прості й складені.
Значення осі симетрії при створенні витинанки
Архітектура як будівельне мистецтво. Образ будівлі, ї ї призначення. Створення на основі асоціацій образу казкового
будинку
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Дизайн та художнє конструювання. Створення художнього
образу в техніках паперопластики, оригамі
Ознайомлення зі шрифтом. Введення слів та чисел у декоративну композицію
Підсумковий урок за І семестр
ІІ семестр (19 год)
I I I . О Б РА З И П Р И Р О Д И , Т В А Р И Н , Л Ю Д Е Й У М И СТ Е Ц Т В І
Зображення явищ природи, глибини простору в пейзажі.
Засоби створення художнього образу в пейзажі. Свідомий
вибір формату, положення аркуша, межі зламу простору
(вище, нижче на аркуші)
Пропедевтичні відомості про ілюзорне зближення паралельних горизонтальних ліній, що йдуть у глибину (річка, доріжка
тощо). Передавання плановості відкритого простору за допомогою кольору та тону
Актуалізація знань про колір як засіб вираження настрою
в пейзажі. Усвідомлення залежності колірної гами від кольору неба
Фантастичні та реалістичні образи в мистецтві. Ознайомлення
з графічною технікою штампування. Виготовлення кліше
(картон, гумка, морква, картопля)
Казкові звірі та істоти у творах образотворчого мистецтва.
Трансформація форми як засіб створення фантастичного
образу
Виражальні засоби під час створення образів фантастичних
істот за мотивами творів народних художників
Образи тварин у творах художників-анімалістів. Поняття
«пропорції», «динаміка», «статика». Зображення фігури
тварини (на площині чи в об’ємі) у статичному або динамічному станах
Портрет як художній образ. Засоби створення виразного
портрету казкового образу
Зображення людини у статичному та динамічному станах
I V. О Б Р А З Р І Д Н О Г О К Р А Ю У М И С Т Е Ц Т В І
Ознайомлення з художніми традиціями рідного краю
Особливості природного середовища рідного міста (села).
Розвиток спостережливості, зорової пам’яті, уміння сприймати красу природи рідного краю та відтворювати ї ї на площині
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Особливості архітектури рідного міста (села). Важливість
збереження пам’яток архітектури. Значення вибору формату
для створення виразної врівноваженої композиції
Зв’язок архітектури з природним середовищем. Уявлення
про ландшафтну архітектуру. Вибір колірної гами, художньої
техніки та манери зображення, визначення композиційного
центру під час створення пейзажу
Розширення уявлень про роботу художника-дизайнера.
Ознайомлення з поняттям малих архітектурних форм (ліхтарі, альтанки, фонтани, лави тощо)
Різноманітність форм металевих виробів. Поняття про ковальське та ливарське мистецтво. Розвиток навичок створювати ажурні витинанки
Поняття про оформлення вітрин як один з різновидів прикладного мистецтва. Прийоми групування предметів різних
за розміром та кольором
Створення святкового настрою за допомогою кольору та
декору в багатоплановій тематичній композиції
Підсумкові уроки за ІІ семестр та навчальний рік
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МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО
1 година на тиждень

Номер
уроку

(Автори Л. О. Хлєбнікова, Т. О. Наземнова, Н. І. Міщенко, Л. О. Дорогань)
Основні види
Дата

Тема уроку

Орієнтовний матеріал
для виконання
І семестр.

Пісня народна і компози- Я. Степовий. «Зоре моя вечірняя»; М. Ведметорська
деря. «Це моя Україна», пісні про рідний край

Українські народні інструменти

Б. Фільц «Зацвіла в долині червона калина»

Рідна мова, рідна пісня.
Жанри народної пісні

Б. Фільц. «Зацвіла в долині червона калина»

Жниварські пісні

Українська народна пісня «Ой літає соколонько»

Обжинкові пісні

Українська народна пісня «Ой снопе, снопе»

Жартівливі й танцювальні
пісні

Українська народна пісня «Сіяв мужик просо»

Коломийки

Українська народна пісня на вірші М. Устияновича «Верховина». Коломийки

Колискові пісні. Дитячий
фольклор

Українські колискові «Котику сіренький», «Ой
ходить сон»
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художньо-творчої діяльності
Орієнтовний матеріал
для слухання

Музично-ритмічні рухи.
Гра на дитячих музичних
інструментах

Музичні ігри.
Творчі завдання

I . М УЗ И К А М О ГО Н А Р О Д У ( 1 6 го д )
Державний Гімн України. Ва- Українські народні пісні. Ви- Українська народна пісня «Гриріанти пісень «Зоре моя ве- конання з танцювальними цю, Грицю, до роботи». Інсцечірняя» на вірші Т. Шевченка рухами і музично-ритмічним нування пісні
супроводом
М. Лисенко. «Елегія». Народні Виконання танцювальних рухів
ансамблі троїстих музик
під музику народних ансамблів

Створити уявний ансамбль троїстих музик. Імітувати гру на
музичних інструментах. Або
намалювати ілюстрацію до
оповідання Г. Абрамяна «Про
діда і цвіркуна»

Варіанти пісні «Зацвіла в до- Музикування
лині червона калина» на вірші
Т. Шевченка. Троїсті музики

Створення власної мелодії до
вірша Т. Шевченка

Українська народна пісня Виконання жниварських пісень Українська народна пісня «Жен«Женчичок-бренчичок» у хо- з танцювальними рухами та чичок-бренчичок». Проведення
ровій обробці М. Леонтовича; ритмічним супроводом
гри під пісню
«Ой літає соколонько» (варіанти, сучасна обробка)
В. Філіпенко. «Поле моє, поле» Виконання жниварських пісень Імпровізований концерт-конкурс
з танцювальними рухами та на краще виконання інсценізоритмічним супроводом
ваної жниварської пісні
Українська народна пісня «Дівка в сінях стояла»

Музикування. Виконання жар- Інсценування жартівливих натівливих пісень з ігровими ру- родних пісень
хами

Українська народна пісня А. Філіпенко. «Ой заграйте, Створіть свій текст до мелодї ї
дударики». Коломийки. Вико- коломийки та заспівайте ї ї
«Верховина» (варіанти)
нання з танцювальними рухами
й ритмічним супроводом
Українські колискові у вико- Українські колискові. Пластич- Намалювати образи колискових
нанні Ніни Матвієнко, хоровій не інтонування. Музикування. пісень
обробці О. Кошиця; К. Стецен- Дитячі музичні ігри
ко. «Вечірня пісня»
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Історичні пісні

Українська народна пісня «Ой на горі та й женці
жнуть». Козацькі пісні, пісні про козаків

Українські думи

М. Мельник. «Україно-дівчино»

Постать творця

Українська народна пісня «Засвіт встали козаченьки»

Українська лірична пісня

Українська народна пісня «Ой гиля-гиля, гусоньки, на став»

Українські народні танці

Українська народна пісня «Метелиця» на вірші
В. Верховинця

Добрий вечір, господарю

Колядки та щедрівки. Українська народна
пісня «Добрий вечір тобі, пане господарю»

Ой весела в нас зима!

Т. Попатенко. «Новорічна полька». Зимові
й новорічні пісні

Лунає світом наша пісня. Вивчені пісні про Україну. Українські народні
Узагальнюючий урок
пісні
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Українська народна пісня «Ой Козацькі пісні. Виконання
на горі та й женці жнуть» (варі- в русі. «Запорізький марш».
анти). Козацькі пісні. Є. Адам- Музикування
цевич. «Запорізький марш»

Українська народна пісня «Ой
на горі та й женці жнуть». Виконання з елементами інсценування

Українська дума «Іван Богун» Є. Адамцевич. «Запорізький Уявіть образ «України-дівчини».
(або «Маруся Богуславка»)
марш». Музично-ритмічний Інтерпретація образу пісні у різсупровід, рухи під музику
них видах мистецтва
Українська народна пісня «За- Українська народна пісня «За- Українська народна пісня «Грисвіт встали козаченьки» (варі- світ встали козаченьки». Ство- цю, Грицю, до роботи». Викоанти); М. Лисенко. Увертюра рення ритмічного супроводу нання з інсценуванням
до опери «Тарас Бульба»
Українські народні пісні «Ой
гиля-гиля, гусоньки, на став»
(варіанти); «Туман яром» (варіанти). О. Хромушин. Фантазія
на тему українських народних
пісень (за вибором учителя)

Українська народна пісня «Ой
гиля-гиля, гусоньки, на став».
Створення музично-ритмічного
супроводу (у cтилі тріо «Маренич» або сучасній манері)

Українська народна пісня «Ой
гиля-гиля, гусоньки, на став».
Виконання з елементами інсценування (відтворення діалогу).
О. Хромушин. Фантазія на теми
українських народних пісень.
Зобразити «віночок українських
пісень» у візуальних образах

Українські народні танці «Го- Виконання танцювальних рухів Танцювальна імпровізація
пак», «Козачок», «Аркан», під музику українських народ«Метелиця»; С. Гулак-Арте- них танців. Музикування
мовський. «Гопак» з опери
«Запорожець за Дунаєм»;
К. Данькевич. «Метелиця»
з балету «Лілея»
Українська народна пісня Колядки та щедрівки. Вико«Добрий вечір тобі, пане гос- нання в русі
подарю» (варіанти). Колядки,
щедрівки (варіанти). Українська народна пісня «Щедрик»
у хоровій обробці М. Леонтовича

Виконання народних пісеньігор («Коза», «Маланка» та ін.)
з інсценізацією

Українська народна пісня Виконання в русі новорічних
«Слава нашим господарям» пісень, танців, хороводів
(варіанти); М. Лисенко. Хор
«Слава нашим господарям»
з опери «Тарас Бульба»

Інсценізація зимових ігрових
пісень. Створення власної мелодії до віршу М. Рильського
«Ой весела в нас зима!»

Українська народна пісня «Ой
роде мій красний» (або «Квітка-душа» К. Меладзе) у виконанні Н. Матвієнко

Українські народні пісні. Ви- Урок-концерт
конання з танцювальними та
ігровими рухами і музичноритмічним супроводом

91

www.e-ranok.com.ua

Продовження таблиці
ІІ семестр.
Музика зближує народи

Українська народна пісня «Вийди, вийди,
Іванку»

Зв’язок народної та професійної творчості

В. Вікторов. «Частівки»; Українські коломийки

Музика білоруського народу Білоруські народні пісні «Перепілонька»,
«Бульба»

Музика народів Кавказу. Грузинська народна пісня «Світлячок»
Музична культура Грузії

Музична культура азербайджанського народу

Г. Гусейнлі. «Курчатка»

Музична культура Вірменії

Вірменська народна пісня «Співець»

Співаюча Балтія. Музична Латиська народна пісня «Півник»
культура латиського народу
Музична культура естон- Естонська народна пісня «У кожного свій
ського і литовського народів музичний інструмент»

Музична культура народів Туркменська народна пісня «Метелик»
Середньої Азії
Співучий край Молдова

Молдавська народна пісня «Молдовеняска»
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II. М У З И К А Є Д Н А Є С В І Т ( 1 9 г о д )
Народні танці. Український Виконання танцювальних рухів Танцювальні імпровізації
«Гопак», П. Чайковський. під музику народних танців.
Фінал Першого концерту для Музикування
фортепіано з оркестром
Р. Щедрін. «Пустотливі час- «Частівки». Виконання со- Уявіть себе інструментами симтівки»
лістами, групами. Створення фонічного оркестру, що «співашумового оркестру
ють частівки» у творі Р. Щедріна
К. М’ясков. «Білоруський танець»; Білоруські танці «Крижачок», «Лявониха», «Янка»
та ін.; Білоруська народна
пісня «Косив Ясь конюшину»
у виконанні ансамблю «Пісняри»

Білоруські народні танці (за Виконання білоруських нар.
вибором учителя). Виконання танців з ігровими рухами
з танцювальними рухами та
ритмічним супроводом

Грузинські нар од ні пісні
«Очечхвелі», «Суліко»; Грузинський нар. танець «Мхедрулі»;
Р. Лагідзе «Тбілісо» (варіанти)

Виконання танцювальних рухів Танцювальні імпровізації
під музику грузинських танців
(хлопчики та дівчатка). Створення ритмічного супроводу

Г. Гусейнлі. «Курчатка» (ва- Ритмічні імпровізації. Виконан- Виконання пісні «Курчатка»
ріанти); К. М’ясков. «Азер- ня пісні «Курчатка» з танцю- трьома групами: хор, народний
байджанський танець»; Азер- вальними рухами
ансамбль, танцювальна група
байджанська народна пісня
«Лейла»; М. Магомаєв. «Весняний край — Азербайджан»
Народна пісня «Дле Яман».
Соло на дудуці; А. Хачатурян.
«Гопак» з балету «Гаяне»

Пластичне інтонування мелодії
дудука.
А. Хачатурян. «Гопак» з балету
«Гаяне». Участь у виконанні

Інтерпретація образів мелодії
дудука засобами інших мистецтв

Латиська народна пісня «Вій,
вітерець». Музична композиція
«Хлопці великі й малі»

Пластичне інтонування мелодії
пісні «Вій, вітерець»

Запропонувати хореографічний
номер під музику «Хлопці великі
й малі»

Литовський танець «Суткініс»,
естонський народний танець
«Тульяк»

Виконання танцювальних рухів Виконання естонської народної
під музику народних танців. пісні «У кожного свій музичний
Музикування
інструмент» з елементами інсценізації

Танці народів Середньої Азії
(за вибором учителя)

Ритмічні вправи. Пластичне
інтонування

Танцювальні й ритмічні імпровізації під музику народних танців

Мол давські народні танці «Молдовеняска». Участь у ви«Молдовеняска», «Хора», конанні. Музикування
«Сирба»

Передати образи «Молдовеняски» засобами живопису
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Музичні подорожі країнами
світу

Дж. Гершвін. «Колискова» з опери «Поргі
і Бесс»; Р. Бойко. «Річкова прохолода»

Музичний хоровод європейських народів

Чеська народна пісня «Полька»

Музичні пейзажі

Е. Гріг. «Захід сонця»

Музична мандрівка до Італії.
Італійська баркарола

Італійська народна пісня «Санта Лючія»

У краю полонеза і мазурки Польська народна пісня «Зозуля»

Угорщина — батьківщина
чардашу

Е. Гріг «Захід сонця», чеська народна пісня
«Полька», італійська народна піня «Санта
Лючия»

У країнах музичних геніїв

Й. Брамс. «Колискова»

Там, де сакура цвіте

Японська народна пісня «Вишня»

Музика єднає світ.
Заключний урок-концерт
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Закінчення таблиці
Дж. Гершвін. «Колискова»
з опери «Поргі і Бесс»; Кара
Караєв. «Танок чорних» з балету «Стежкою грому»; Болгарська народна пісня «Посадив полин я»

Болгарська народна пісня Кара Караєв. «Танок чорних».
«Посадив полин я». Показати Ритмічні імпровізації
рукою розростання останньої
фрази.
Дж. Гершвін. «Колискова».
Пластичне інтонування

А. Дворжак. «Слов’янский Виконання чеської «Польки» Передати образи музики Б. Сметанець № 2»; Б. Сметана. трьома групами: співаки, му- тани засобами інших мистецтв
Симфонічна поема «Влтава» зики, танцюристи
з циклу «Моя Батьківщина»
Е. Гріг. Романс «Захід сонця»; Пластичне інтонування
П. Чайковський. «Баркарола»
(«Червень») з циклу «Пори
року»; М. Лисенко. «Баркарола»

Виразити настрій музики в кольоровій гамі

Італійська народна пісня Передати ритм баркароли
«Санта Лючія» у виконанні
Р. Лоретті; М. Глінка. «Венеціанська ніч»

Інтерпретація образів пісні «Санта Лючія»

Ф. Шопен. Полонез Ля мажор,
Мазурка № 47

Підкреслити ритмічні акценти. Виконати пісню «Зозуля» трьоВиконання рухів полонезу і ма- ма групами: хорові танцюристи,
зурки під музику Ф. Шопена музики

З. Кодай. «Чардаш» з опе- Ритмічні вправи
ри «Харі Янош»; Й. Брамс.
«Угорські танці» (№ 5, № 1);
В. Монті. «Чардаш»

Танцювальні імпровізації під
музику «Чардашу» В. Монті

В. Моцарт. Варіації на тему Вільне диригування
французької народної пісні,
«Рондо в турецькому стилі»

Передати музику «Варіацій»
В. Моцарта засобами хореографії або живопису

Д. Кабалевський. Варіації на
тему японської народної пісні
«Вишня»

Пластичне інтонування.
Виразити образи музики в коПрикрасити мелодію ніжним льоровій гамі
дзвіном трикутника
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
Номер
уроку

(Автор С. О. Цибульник)

Дата

Зміст навчального матеріалу

Примітки

I . В П РА В И Д Л Я О В О Л О Д І Н Н Я Н А В И Ч К А М И П Е Р Е СУ В А Н Ь ( 1 6 г о д )
Правила рухливих ігор та безпеки на уроках фізичної культури
і під час самостійних занять фізичними вправами.
Ходьба по колу (прямокутнику) зі зміною напрямку за зоровим сигналом.
Організовуючі вправи: перешикування в шерензі вивченим
способом у третьому класі.
Загальнорозвивальні вправи на місці в розімкнутому строю.
Спеціальні бігові вправи.
Біг із різних вихідних положень.
Біг із подоланням невеликих перешкод.
Рухливі ігри «Шишки, Жолуді, Горіхи», «Займи вільне місце»

Фізичне виховання в Запорозькій Січі
Ходьба по колу (прямокутнику) зі зміною напрямку за зоровим сигналом.
Організовуючі вправи: перешикування в шерензі.
Загальнорозвивальні вправи на місці в розімкнутому строю.
Спеціальні бігові вправи.
Біг із подоланням невеликих перешкод.
Старт із різних вихідних положень.
Біг зі зміною швидкості та напрямку за зоровим сигналом.
Рухливі ігри «Шишки, Жолуді, Горіхи», «Займи вільне місце»

Роль фізичних вправ, спрямованих на формування правильної постави, характеристика послідовності їх виконання та
запобігання плоскостопості, захворювань очей.
Організовуючі вправи: перешикування в шерензі.
Ходьба по колу (прямокутнику) зі зміною напрямку за зоровим сигналом.
Загальнорозвивальні вправи на місці в розімкнутому строю.
Спеціальні бігові вправи.
Біг зі зміною зміною швидкості та напрямку за зоровим
сигналом.
Біг 30 м з низького старту.
Рухливі ігри та «Естафета звірів»
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Продовження таблиці
Правила безпеки під час занять стрибками.
Організовуючі вправи: перешикування в шерензі.
Ходьба по колу (прямокутнику) зі зміною напрямку за зоровим сигналом.
Загальнорозвивальні вправи на місці в колі.
Біг 30 м з низького старту.
Біг по прямій.
Прискорення з елементами фінішування.
«Човниковий» біг 4 × 9 м.
Стрибок у довжину з розбігу 7–9 кроків способом «зігнувши
ноги».
Рухливі ігри та «Естафета звірів»
Організовуючі вправи: перешикування в шерензі.
Ходьба по колу (прямокутнику) зі зміною напрямку за зоровим сигналом.
Загальнорозвивальні вправи на місці в парах.
Спеціальні стрибкові вправи.
Біг по прямій до 30 м з акцентом на фінішування.
Стрибок у довжину з розбігу 7–9 кроків способом «зігнувши
ноги».
«Човниковий» біг 4 × 9 м.
Рухлива гра «Виклик»
Організовуючі вправи: перешикування з колони по одному
в колону по два, і навпаки, за розподілом.
Ходьба по колу (прямокутнику) зі зміною напрямку за зоровим сигналом.
Загальнорозвивальні вправи на місці в парах.
Спеціальні стрибкові вправи.
Стрибок у довжину з розбігу 7–9 кроків способом «зігнувши
ноги».
Біг 30 м.
Біг з подоланням перешкод вертикальних (заввишки до 60
см) та горизонтальних (завширшки до 1 м).
Рухлива гра «Виклик»
Організовуючі вправи: перешикування з колони по одному
в колону по два, і навпаки, за розподілом.
Ходьба по колу (прямокутнику) зі зміною напрямку за зоровим сигналом.
Загальнорозвивальні вправи на місці біля опори.
Спеціальні стрибкові вправи.
Стрибок у довжину з розбігу 7–9 кроків способом «зігнувши
ноги».
Біг з подоланням перешкод вертикальних (заввишки до 60
см) та горизонтальних (завширшки до 1 м).
Рухлива гра «Наступ»
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Продовження таблиці
Олімпійські чемпіони України.
Організовуючі вправи: перешикування з колони по одному
в колону по два, і навпаки, за розподілом.
Ходьба по колу (прямокутнику) зі зміною напрямку за зоровим сигналом.
Загальнорозвивальні вправи на місці біля опори.
Вправи з малим м’ячем: підкидання і ловіння м’яча після поворотів, присідань, оплесків.
Стрибок у довжину з розбігу 7–9 кроків способом «зігнувши
ноги».
Рівномірний біг до 600 м.
Рухлива гра «Наступ»

Організовуючі вправи: перешикування з колони по одному
в колону по два, і навпаки, за розподілом.
Ходьба по колу (прямокутнику) зі зміною напрямку за зоровим сигналом.
Загальнорозвивальні вправи на місці біля опори.
Спеціальні вправи метальника.
Метання м’яча «із-за спини через плече» на дальність з місця.
Стрибки у висоту з розбігу способом «переступання».
Рівномірний біг до 800 м.
Рухливі ігри та естафети з бігом по колу

Організовуючі вправи: перешикування з колони по одному
в колону по два, і навпаки, за розподілом.
Ходьба по «спіралі».
Загальнорозвивальні вправи в русі в колоні по одному.
Спеціальні вправи для метання.
Метання м’яча «із-за спини через плече» на дальність з місця
Стрибки в довжину з місця.
Стрибки у висоту з розбігу способом «переступання».
Рівномірний біг до 1000 м.
Рухлива гра «Наступ»

Організовуючі вправи: перешикування із колони по одному
в колону по три (по чотири) способом послідовних поворотів
ліворуч.
Ходьба по «спіралі».
Загальнорозвивальні вправи в русі в колоні по одному.
Спеціальні вправи метальника.
Біг з високим підніманням стегна через предмети.
Пружинчасті нахили тулуба із різних вихідних положень.
Метання м’яча «із-за спини через плече» на дальність з місця.
Рухливі ігри «Естафета по колу», «Шишки, Жолуді, Горіхи»
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Продовження таблиці
Роль фізичних вправ для розвитку кістково-м’язової та дихальної систем організму.
Організовуючі вправи: перешикування із колони по одному
в колону по три (по чотири) способом послідовних поворотів
ліворуч.
Ходьба по «спіралі».
Загальнорозвивальні вправи в русі в колоні по одному.
Спеціальні вправи метальника.
Біг з високим підніманням стегна через предмети.
Пружинчасті нахили тулуба із різних вихідних положень.
Метання м’яча з різних вихідних положень.
Рухливі ігри «Естафета по колу», «У горизонтальну мішень»

Організовуючі вправи: перешикування із колони по одному
в колону по три (по чотири) способом послідовних поворотів
ліворуч.
Ходьба по «спіралі».
Загальнорозвивальні вправи в русі в колоні по одному.
Біг з різних вихідних положень на дистанцію 10–15 м.
Спеціальні вправи метальника.
Пружинчасті нахили тулуба із різних вихідних положень.
Метання м’яча з різних вихідних положень.
Рухливі ігри та естафети з бігом по колу

Організовуючі вправи: перешикування із колони по одному
в колону по три (по чотири) способом послідовних поворотів
ліворуч.
Ходьба «протиходом», ««змійкою».
Загальнорозвивальні вправи в русі в колоні по одному.
Біг з різних вихідних положень на дистанцію 10–15 м.
Спеціальні вправи метальника.
Метання м’яча з різних вихідних положень на дальність,
у вертикальну мішень.
Рухливі ігри та естафети з бігом по колу

Організовуючі вправи: перешикування із колони по одному
в колону по три (по чотири) способом послідовних поворотів
ліворуч.
Ходьба по «спіралі», перекатом з п’яти на носок.
Загальнорозвивальні вправи в русі в колоні по одному.
Спеціальні стрибкові вправи.
Стрибки у висоту з розбігу способом «переступання».
Повторний біг 3–5 × 30 м (зі збереженням або зменшенням
інтервалу відпочинку).
Вправи на розтягування.
Рухлива гра «Фігура»
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Продовження таблиці
Організовуючі вправи: перешикування із колони по одному
в колону по три (по чотири) способом послідовних поворотів
ліворуч.
Ходьба по «спіралі», перекатом з п’яти на носок.
Загальнорозвивальні вправи в русі в колоні по одному
Біг 30 м.
Біг з прискоренням за сигналом
Спеціальні стрибкові вправи
Стрибки у висоту з розбігу способом «переступання».
Повторний біг 3–5 × 30 м (зі збереженням або зменшенням
інтервалу відпочинку).
Вправи на розтягування.
Рухлива гра «Фігура»
I I . В П РА В И Д Л Я О П А Н У В А Н Н Я Н А В И Ч К А М И В О Л О Д І Н Н Я М ’ Я Ч Е М
( ЕЛ Е М Е Н Т И ФУ Т Б ОЛ У — 1 5 год )
Характеристика основних способів регулювання навантаження (швидкість і тривалість виконання вправ).
Правила безпеки під час вивчення елементів футболу.
Організовуючі вправи: перешикування з колони по одному
в колону по два, і навпаки, за розподілом.
Загальнорозвивальні вправи на місці в колонах.
Біг у повільному темпі по прямокутнику.
Передачі м’яча на місці на відстані 5–6 м.
Зупинки м’яча стегном.
Рухлива гра «М’яч у колі»
Організовуючі вправи: перешикування з колони по одному
в колону по два, і навпаки, за розподілом.
Загальнорозвивальні вправи на місці в колонах.
Біг у повільному темпі по прямокутнику.
Стрибок у довжину з місця.
Спеціальні вправи футболіста.
Передача м’яча на місці в парах на відстані 5–6 м.
Рухлива гра «М’яч у колі»
Основні правила гри у міні-футбол.
Організовуючі вправи: перешикування з колони по одному
в колону по два, і навпаки, за розподілом.
Загальнорозвивальні вправи на місці в колонах.
Біг у повільному темпі по прямокутнику до 80 м.
Передачі м’яча на місці на відстані 5–6 м.
Рухлива гра «М’яч у колі»
Організовуючі вправи: перешикування з колони по одному
в колону по два, і навпаки, за розподілом.
Біг у повільному темпі по колу до 100 м.
Загальнорозвивальні вправи на місці в колонах.
Ведення м’яча вивченими способами з обведенням стійок.
Передачі м’яча на місці на відстані 5–6 м.
Зупинки м’яча стегном.
Рухлива гра «М’яч у колі», естафети з бігом і стрибками
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Продовження таблиці
Організовуючі вправи: перешикування з колони по одному
в колону по два, і навпаки, за розподілом.
Різновиди ходьби та бігу по колу лівим і правим боком.
Загальнорозвивальні вправи на місці зі скакалкою.
Техніка пересування без м’яча.
Ведення м’яча вивченими способами з обведенням стійок.
Передачі м’яча на місці на відстані 5–6 м.
Рухлива гра «Боротьба за м’яч», естафети з бігом і стрибками
Організовуючі вправи: перешикування з колони по одному
в колону по два, і навпаки, за розподілом.
Різновиди ходьби по прямокутнику. Біг по колу
лівим і правим боком. Загальнорозвивальні вправи
на місці зі скакалкою. Спеціальні вправи
футболіста.
Передачі м’яча на місці на відстані 5–6 м.
Ведення м’яча вивченими способами «вісімкою», по колу.
Фінти без м’яча.
Рухлива гра «Боротьба за м’яч»
Організовуючі вправи: перешикування з колони по одному
в колону по два, і навпаки, за розподілом.
Біг по прямокутнику, пересуваючись приставними кроками.
Загальнорозвивальні вправи на місці з м’ячем.
Передача м’яча різними сторонами стопи в парах і трійках.
Зупинки м’яча стегном.
Фінти «відходом», «ударом», «зупинкою».
Навчальна гра в міні-футбол
Організовуючі вправи: перешикування з колони по одному
в колону по два, і навпаки, за розподілом.
Передача м’яча різними сторонами стопи в парах і трійках.
Біг по прямокутнику, пересуваючись приставними кроками.
Загальнорозвивальні вправи на місці з м’ячем.
Ведення м’яча по прямій у кроці з прискоренням й уповільненням руху.
Зупинка м’яча, що летить, стегном.
Естафети з веденням м’яча по прямій
Правила безпеки на заняттях із застосуванням м’ячів та
правил міні-футболу.
Організовуючі вправи: перешикування з шеренги по одному
в шеренгу по два, і навпаки, за розподілом.
Ходьба на носках і п’ятах, у напівприсіді. Біг з
прискоренням до 15 м. Загальнорозвивальні
вправи на місці з м’ячем. Спеціальні
акробатичні вправи футболіста.
Ведення м’яча пересуваючись бігом у повільному темпі.
Естафети з веденням м’яча по прямій
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Продовження таблиці
Організовуючі вправи: перешикування з шеренги по одному
в шеренгу по два, і навпаки, за розподілом
Різновиди ходьби та бігу по прямокутнику.
Загальнорозвивальні вправи на місці з м’ячем.
Вправи для розвитку координації рухів (техніка пересування
без м’яча): біг, повороти, стрибки, зупинки.
Передача м’яча на місці та в русі.
Ведення м’яча по прямій бігом.
Зупинка м’яча стегном.
Навчальна гра в міні-футбол

Організовуючі вправи: перешикування з шеренги по одному
в шеренгу по два, і навпаки, за розподілом.
Ходьба «змійкою» по прямокутнику.
Біг зі зміною напрямку руху.
Загальнорозвивальні вправи в русі.
Удари м’ячем вивченими способами на точність.
Ведення м’яча по прямій з прискоренням і зупинками.
Естафети з веденням і ударом по м’ячу

Організовуючі вправи: перешикування з шеренги по одному
в шеренгу по два, і навпаки, за розподілом.
Ходьба «змійкою» по прямокутнику.
Біг зі зміною напрямку руху за сигналом.
Загальнорозвивальні вправи в русі в колоні по одному.
Спеціальні вправи футболіста для розвитку м’язів стопи.
Передача м’яча різними сторонами стопи на місці в парах
і трійках.
Ведення м’яча «вісімкою» і по колу.
Удари м’ячем вивченими способами на точність.
Естафети з веденням м’яча і ударами

Організовуючі вправи: перешикування з шеренги по одному
в шеренгу по два, і навпаки, за розподілом.
Різновиди ходьби по прямокутнику. Біг зі зміною
швидкості за сигналом. Загальнорозвивальні
вправи на місці в парах. Спеціальні вправи
футболіста для розвитку м’язів. Ведення м’яча
«вісімкою», з обведенням стійок. Удари м’ячем
вивченими способами на точність. Естафети з
веденням і ударами по воротах
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Продовження таблиці
Правила безпеки на заняттях із застосуванням м’ячів та
правил міні-футболу.
Організовуючі вправи перешикування з колони по одному
в колону по два, і навпаки, за розподілом.
Різновиди ходьби та бігу по прямокутнику.
Загальнорозвивальні вправи на місці в колонах.
Спеціальні вправи футболіста для розвитку швидкості пересування.
Ведення м’яча з обведенням стійок.
Фінти «відходом», «ударом», «зупинкою».
Удари м’ячем вивченими способами на точність.
Навчальна гра в міні-футбол
Організовуючі вправи: перешикування в шерензі в дві і три
шеренги за розподілом.
Різновиди ходьби та бігу по прямокутнику.
Загальнорозвивальні вправи на місці в колонах.
Спеціальні вправи футболіста для розвитку швидкості пересування з м’ячем і без м’яча.
Жонглювання м’ячем.
Передача м’яча в трійках у русі вивченими способами.
Ведення м’яча вивченими способами з обведенням стійок,
«вісімкою», по колу.
Удари м’ячем вивченими способами на точність.
Рухливі ігри та естафети з м’ячем
I I I . В П Р А В И Д Л Я Ф О Р М У В А Н Н Я К У Л ЬТ У Р И Р У Х І В
З Е Л Е М Е Н ТА М И Г І М Н А СТ И К И ( 2 1 г о д )
Правила рухливих ігор та безпеки на уроках фізичної культури і під час самостійних занять фізичними вправами.
Організовуючі вправи: перешикування із колони по одному
в колону по два (чотири) дробленням і зведенням і, навпаки,
із колони по два (чотири) розведенням і злиттям.
Ходьба в повільному темпі по прямокутнику.
Біг на носках.
Загальнорозвивальні вправи в парах на місці.
Комплекс вправ на гімнастичних матах у положенні сіду.
Елементи акробатики: перекати в групуванні вперед і назад.
Рухлива гра «Дискотека»
Фізичне виховання в Запорозькій Січі.
Організовуючі вправи: перешикування із колони по одному
в колону по два (чотири) дробленням і зведенням і, навпаки,
із колони по два (чотири) розведенням і злиттям.
Ходьба в повільному темпі по прямокутнику.
Біг на носках по колу.
Загальнорозвивальні вправи в парах на місці.
Комплекс вправ на гімнастичних матах у положенні сидячи.
Елементи акробатики: перекати в групуванні вперед і назад.
Піднімання тулуба з положення лежачи на спині.
Згинання та розгинання рук в упорі лежачи.
Рухлива гра без предмета
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Продовження таблиці
Організовуючі вправи: перешикування із колони по одному
в колону по два (чотири) дробленням і зведенням і, навпаки,
із колони по два (чотири) розведенням і злиттям.
Різновиди бігу у повільному темпі по колу.
Загальнорозвивальні вправи в парах на місці.
Комплекс вправ у парах у положенні сидячи для розвитку
гнучкості.
Елементи акробатики: перекати в групуванні вперед і назад.
Перехід із сіду на п’ятах з нахилом в упор лежачи на стегнах.
Піднімання тулуба з положення лежачи на спині.
Рухлива гра з малим м’ячем
Основні прийоми самоконтролю.
Організовуючі вправи: перешикування із колони по одному
в колону по два (чотири) дробленням і зведенням і, навпаки,
із колони по два (чотири) розведенням і злиттям.
Різновиди ходьби.
Загальнорозвивальні вправи в парах на місці.
Біг лівим і правим боком по колу.
Комплекс вправ у парах у положенні сидячи для розвитку
гнучкості.
Елементи акробатики: перекати в групуванні вперед і назад.
Перехід із сіду на п’ятах з нахилом в упор лежачи на стегнах.
Рухлива гра з малим м’ячем
Організовуючі вправи: перешикування із колони по одному
в колону по два (чотири) дробленням і зведенням і, навпаки,
із колони по два (чотири) розведенням і злиттям.
Загальнорозвивальні вправи з великими м’ячами.
Елементи акробатики: перекиди вперед і назад.
Піднімання тулуба з положення лежачи на спині.
Згинання та розгинання рук в упорі лежачи.
Пружинчасті нахили у положенні сіду з різними положеннями ніг.
Рухлива гра з малим м’ячем
Організовуючі вправи: перешикування із колони по одному
в колону по два (чотири) дробленням і зведенням і, навпаки,
із колони по два (чотири) розведенням і злиттям.
Різновиди ходьби (звичайна і шеренговим кроком) по прямокутнику.
Біг лівим і правим боком по колу.
Загальнорозвивальні вправи з великим м’ячем.
Елементи акробатики: перекиди вперед і назад у групуванні
з упору присівши, стійка на голові і руках із зігнутими ногами.
Перехід із сіду на п’ятах в сід зігнувши ноги та в сід кутом.
Сід ноги нарізно на паралельних брусах (хлопці);
Силові вправи на гімнастичних матах.
Рухлива гра з малим м’ячем
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Продовження таблиці
Правила безпеки під час занять.
Організовуючі вправи: поняття про частини і точки розмітки
гімнастичної зали.
Різновиди ходьби і бігу.
Загальнорозвивальні вправи з обручем.
Елементи акробатики: «міст» із положення стоячи (з допомогою), стійка на голові і руках із зігнутими ногами;
Переворот в упор на низькій перекладині (хлопці).
Переворот в упор на нижню жердину (дівчата).
Силові вправи на гімнастичних матах.
Рухлива гра з великим м’ячем
Основні прийоми самоконтролю.
Організовуючі вправи: поняття про частини і точки розмітки
гімнастичної зали.
Ходьба «змійкою».
Біг звичайний і спиною уперед.
Загальнорозвивальні вправи з обручем.
Елементи акробатики: «міст» із положення стоячи (з допомогою), комбінація із 4 акробатичних елементів (на вибір
вчителя).
Переворот в упор на низькій перекладині (хлопці).
Переворот в упор на нижню жердину (дівчата).
Зіскок з поворотом на 90° із упору на низькій перекладині
(хлопці) і на нижній жердині (дівчата).
Рухлива гра з великим м’ячем
Організовуючі вправи: поняття про частини і точки розмітки
гімнастичної зали.
Різновиди ходьби і бігу.
Загальнорозвивальні вправи з обручем.
Елементи акробатики: комбінація із 4 акробатичних елементів.
Переворот в упор на низькій перекладині (хлопці).
Переворот в упор на нижню жердину (дівчата).
Зіскок з поворотом на 90° із упору на низькій перекладині
(хлопці) і на нижній жердині (дівчата).
Рухлива гра з великим м’ячем
Роль фізичних вправ для формування правильної постави та
запобіганні плоскостопості, захворювань очей.
Організовуючі вправи: поняття про частини і точки розмітки
гімнастичної зали.
Різновиди ходьби і бігу.
Пересування приставними кроками по колу зі зміною напрямку руху.
Загальнорозвивальні вправи з гантелями вагою 500 г.
Елементи акробатики: комбінація із 4 акробатичних елементів.
Вис на зігнутих руках на перекладині.
Переворот в упор на низькій перекладині або нижній жердині.
Рухлива гра з великим м’ячем
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Продовження таблиці
Основні прийоми самоконтролю на заняттях гімнастикою.
Організовуючі вправи перешикування в шерензі в дві і три
шеренги за розподілом.
Загальнорозвивальні вправи з гантелями вагою 500 г.
Пересування приставними кроками по колу зі зміною напрямку руху.
Елементи акробатики: комбінація із 4 акробатичних елементів.
Застрибування на складені купою мати з наступним зіскоком.
Вис на зігнутих руках на перекладині.
Ходьба по підвищеній та обмеженій опорі (гімнастична лава,
низька колода) у поєднанні з перехресними поворотами,
махами ногами.
Рухлива гра з бігом і стрибками

Правила рухливих ігор та безпеки на уроках фізичної культури і під час самостійних занять фізичними вправами.
Організовуючі вправи перешикування в шерензі в дві і три
шеренги за розподілом.
Різновиди ходьби та бігу по прямокутнику.
Загальнорозвивальні вправи для формування правильної
постави.
Елементи акробатики: комбінація із 4 акробатичних елементів.
Вис кутом на перекладині (гімнастичній стінці).
Комбінація (гімнастична лава, низька колода) елементів на
24 рахунки.
Рухливі ігри з різними предметами (обручі, скакалки)

Організовуючі вправи: перешикування із колони по одному
в колону по два (чотири) дробленням і зведенням і, навпаки,
із колони по два (чотири) розведенням і злиттям.
Різновиди ходьби та бігу по прямокутнику.
Загальнорозвивальні вправи для формування правильної
постави.
Елементи акробатики: комбінація із 4 акробатичних елементів.
Вис кутом на перекладині (гімнастичній стінці).
Піднімання прямих і зігнутих ніг у положенні вису на гімнастичній стінці.
Комбінація на гімнастичній лаві з раніше вивчених елементів
на 24 рахунки.
Рухливі ігри з різними предметами (обручі, скакалки)
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Продовження таблиці
Організовуючі вправи: перешикування із колони по одному
в колону по два (чотири) дробленням і зведенням і, навпаки,
із колони по два (чотири) розведенням і злиттям.
Різновиди ходьби та бігу по прямокутнику.
Загальнорозвивальні вправи для попередження плоскостопості.
Вис на зігнутих руках на перекладині.
Піднімання прямих і зігнутих ніг у положенні вису на гімнастичній стінці.
Елементи акробатики: комбінація із 4 акробатичних елементів.
Ходьба кроками «Польки» на гімнастичній лаві (низькій
колоді).
Рухливі ігри з предметами (обручі, скакалки)
Роль фізичних вправ у формуванні правильної постави.
Організовуючі вправи: перешикування із колони по одному
в колону по два (чотири) дробленням і зведенням і, навпаки,
із колони по два (чотири) розведенням і злиттям.
Різновиди ходьби та бігу по колу і по діагоналі прямокутника.
Загальнорозвивальні вправи для попередження плоскостопості.
Підкидання і ловіння м’яча після виконання елементів акробатики (перекидів, перекатів).
Піднімання прямих і зігнутих ніг на низькій перекладині
(гімнастичній стінці).
Ходьба кроками «Польки» на гімнастичній лаві (низькій
колоді).
Комбінація на гімнастичній лаві з вивчених елементів на 24
рахунки.
Вправа на релаксацію: «Літній день»
Організовуючі вправи: перешикування із колони по одному
в колону по два (чотири) дробленням і зведенням і, навпаки,
із колони по два (чотири) розведенням і злиттям.
Ходьба на носках і п’ятах.
Біг лівим і правим боком зі зміною напрямку за сигналом.
Загальнорозвивальні вправи для профілактики плоскостопості.
Вис кутом на гімнастичній стінці.
Підкидання і ловіння м’яча після виконання елементів акробатики (перекидів, перекатів).
Стрибки зі скакалкою на одній, двох ногах, обертаючи
скакалку вперед і назад з проміжними та без проміжних
стрибків.
Комбінація на гімнастичній лаві з вивчених елементів на 24
рахунки.
Подолання гімнастичної смуги перешкод
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Продовження таблиці
Правила безпеки під час занять гімнастикою.
Організовуючі вправи: поняття про частини і точки розмітки
в гімнастичному залі.
Ходьба «змійкою».
Біг звичайний і спиною уперед.
Загальнорозвивальні вправи в парах на місці.
Стрибки зі скакалкою на одній, двох ногах, обертаючи
скакалку вперед і назад з проміжними та без проміжних
стрибків.
Комбінація з раніше вивчених елементів на рівновагу на
гімнастичній лаві (колоді).
Застрибування на гімнастичний місток і постановка рук на
гімнастичний козел.
Утримування ніг під кутом 45° у положенні лежачи на спині.
Естафета з бігом, стрибками та елементами акробатики

Організовуючі вправи: перешикування в шерензі в дві і три
шеренги за розподілом.
Ходьба шеренговим кроком по прямокутнику.
Різновиди бігу.
Загальнорозвивальні вправи з великим м’ячем.
Акробатичні вправи з оцінюванням техніки виконання кожної.
Стрибки зі скакалкою на одній, двох ногах, обертаючи
скакалку вперед і назад з проміжними та без проміжних
стрибків.
Застрибування з розбігу 5–7 м на гімнастичний козел (кінь)
в ширину в упор стоячи на колінах.
Подолання гімнастичної смуги перешкод

Роль фізичних вправ для профілактики плоскостопості.
Різновиди ходьби та бігу із зміною положень тіла та швидкості руху.
Організовуючі вправи: перешикування в шерензі в дві і три
шеренги за розподілом.
Загальнорозвивальні вправи з обручем.
Різноманітні виси на низькій перекладині, на гімнастичній
стінці.
Підкидання і ловіння м’яча після виконання елементів акробатики (перекидів, перекатів).
Комбінація на гімнастичній лаві з вивчених елементів на 24
рахунки.
Застрибування з розбігу 5–7 м на гімнастичний козел (кінь)
в ширину в упор стоячи на колінах — перехід в упор присівши.
Естафета з елементами гімнастики
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Організовуючі вправи: перешикування з однієї колони в дві,
чотири.
Різновиди бігу в повільному темпі. Загальнорозвивальні
вправи з гантелями вагою 1 кг. Застрибування з розбігу 5–
7 м на гімнастичний козел (кінь) в ширину в упор стоячи на
колінах — перехід в упор при- сівши — зіскок
вигнувшись.
Утримування ніг під кутом 45° у положенні лежачи на спині.
Стрибки зі скакалкою з визначенням кількості за 30 с.
Ігри-естафети з елементами гімнастики
Правила самоконтролю під час занять гімнастикою.
Організовуючі вправи: перешикування з однієї колони в дві,
чотири.
Різновиди ходьби та бігу.
Загальнорозвивальні вправи для формування правильної
постави біля гімнастичної стінки.
Акробатичні вправи в різних сполученнях для розвитку
координації рухів.
Вправи у висі на перекладині та гімнастичній стінці.
Вистрибування вгору з упору присівши.
Застрибування в упор присівши на гімнастичного козла з наступним зіскоком вигнувшись.
Ритмічні завдання (поєднання кроків і рухів під музичний
супровід).
Естафета з елементами гімнастики
I V. Л И Ж Н А П І Д ГОТО В К А ( 1 0 год )
Правила безпеки під час занять лижною і ковзанярською
підготовкою.
Загальнорозвивальні вправи на місці в розімкнутому строю.
Спеціальні бігові вправи на пересічній місцевості без лиж.
Пересування ступаючим кроком без лижних палок.
Підйом на схил вивченим способом.
Вибір стійки відповідно до висоти схилу.
Проходження дистанції до 200 м раніше вивченими лижними
ходами.
Рухлива гра «Сніжком по м’ячу»
Спуски і підйоми.
Організаційні заходи (переодягання, отримання інвентаря,
вихід на місце заняття, шикування).
Загальнорозвивальні вправи без лиж у шерензі.
Спеціальні бігові вправи на пересічній місцевості без лиж.
Ступаючий крок без лижних палок.
Ковзний крок без лижних палок.
Ходьба навперемінним двокроковим ходом від 200 до 400 м.
Підйом на схил «ялинкою» і вибір стійки для спуску.
Рухлива гра «Сніжком по м’ячу»
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Українські спортсмени — чемпіони зимових Олімпійських ігор.
Організаційні заходи (переодягання, отримання інвентаря,
вихід на місце заняття).
Загальнорозвивальні вправи на місці в парах.
Спеціальні бігові та стрибкові вправи без лиж.
Ковзний крок без лижних палок.
Ходьба навперемінним двокроковим ходом від 200 до 400 м.
Підйом «ялинкою» і «драбинкою».
Гальмування і спуски вивченими способами.
Рухлива гра «Швидкий лижник»
Вибір стійки спуску відповідно до висоти схилу.
Організаційні заходи (переодягання, отримання інвентаря,
вихід на місце заняття).
Загальнорозвивальні вправи на місці в парах.
Спеціальні бігові та стрибкові вправи без лиж.
Ковзний крок без лижних палок.
Ходьба навперемінним двокроковим ходом від 200 до 400 м.
Підйом «ялинкою» і «драбинкою».
Спуски вивченими способами.
Рухлива гра «Швидкий лижник»
Організаційні заходи (переодягання, отримання інвентаря,
вихід на місце заняття).
Правила безпеки на заняттях з лижної підготовки. Загальнорозвивальні вправи в парах на місці.
Ходьба навперемінним двокроковим ходом від 300 до 400 м.
Ходьба одночасним безкроковим ходом від 100 до 200 м.
Спуски і підйоми вивченими способами з використанням гальмування «плугом», сходження «ялинкою» і спуском у високій
стійці.
Рівномірне проходження дистанції із застосуванням навперемінного й одночасного ходів.
Рухливі ігри «Вільне місце», «З гори у ворота»
Повторний біг 2 × 100 м навперемінним двокроковим ходом.
Ходьба одночасним однокроковим ходом від 100 до 200 м.
Спуски і підйоми вивченими способами з використанням середньої стійки.
Рівномірне проходження дистанції вивченими ходами до 700
м.
Рухлива гра «Заволодій палицею»
Організаційні заходи (переодягання, отримання інвентаря,
вихід на місце заняття).
Загальнорозвивальні вправи з лижними палками.
Повторний біг 2 × 200 м навперемінним двокроковим ходом
із переходом на одночасний безкроковий.
Ходьба одночасним однокроковим ходом по слабопересіченій
місцевості.
Спуски і підйоми вивченими способами.
Рівномірне проходження дистанції до 1000 м вивченим способом.
Рухлива гра «Заволодій палицею»
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Організаційні заходи (переодягання, отримання інвентаря,
вихід на місце заняття).
Загальнорозвивальні вправи з лижними палками.
Проходження відрізків до 200 м із переходом навперемінними
та одночасними ходами з оцінюванням техніки виконання.
Подолання підйомів вивченим способом і спуск в основній стійці.
Рівномірний біг на лижах 1200 м без урахування часу.
Рухлива гра «Вільні місця»
Організаційні заходи (переодягання, отримання інвентаря,
вихід на місце заняття).
Повороти на місці на лижах переступанням.
Загальнорозвивальні вправи з лижними палками.
Проходження відрізків до 200 м із переходом з навперемінними й одночасними ходами.
Подолання підйомів вивченим способом і спуск в основній
стійці лижника з гальмуванням «напівплугом» і «плугом».
Рівномірний біг на лижах 1250 м без урахування часу
Повороти на місці на лижах переступанням.
Загальнорозвивальні вправи з лижними палками.
Проходження відрізків до 200 м із переходом з навперемінними й одночасними ходами.
Подолання підйомів вивченим способом і спуск в основній
стійці лижника з гальмуванням «напівплугом» і «плугом».
Рівномірний біг на лижах 1250 м без урахування часу
V.

К ОВ ЗАНЯРСЬК А П ІД ГОТО ВК А ( 1 0 год )
Правила безпеки під час занять ковзанярською підготовкою.
Відомі українські ковзанярі.
Загальнорозвивальні вправи на місці в колі.
Спеціальні вправи ковзаняра на ковзанах.
Рухливі ігри та естафети на ковзанах
Відомі українські ковзанярі.
Спеціальні вправи ковзаняра на ковзанах (почергове відштовхування і наступне ковзання).
Загальнорозвивальні вправи на місці в колі.
Навперемінні й безперервні поштовхи лівою та правою ногами.
Повороти на ковзанах.
Рухливі ігри та естафети на ковзанах
Загальнорозвивальні вправи на місці в колі.
Спеціальні вправи ковзаняра на ковзанах (почергове відштовхування і наступне ковзання).
Пересування приставними та перехресними кроками праворуч, ліворуч.
Гальмування «напівплугом».
Пробігання відрізків 2 × 30 м.
Рухливі ігри та естафети на ковзанах
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Загальнорозвивальні вправи на місці в парах.
Спеціальні вправи ковзаняра на ковзанах.
Повороти на ковзанах на місці та в русі.
Пересування приставними та перехресними кроками праворуч, ліворуч.
Гальмування «напівплугом».
Рівномірний біг до 100–150 м.
Рухлива гра «День і ніч»
Техніка безпеки під час занять на ковзанах.
Загальнорозвивальні вправи на місці в колі.
Спеціальні вправи ковзаняра на ковзанах (почергове відштовхування і наступне ковзання).
Пересування приставними та перехресними кроками праворуч, ліворуч.
Гальмування після розгону «напівплугом».
Біг по прямій з махом руками.
Ігри-естафети на ковзанах
Загальнорозвивальні вправи на місці в колі.
Спеціальні вправи ковзаняра.
Перебіжка по повороту.
Пересування приставними та перехресними кроками праворуч, ліворуч.
Рівномірний біг до 200–250 м.
Рухливі ігри та естафети на ковзанах
Загальнорозвивальні вправи на місці в шерензі.
Спеціальні вправи ковзаняра.
Перебіжка по повороту. Гальмування
«напівплугом». Рівномірний біг до
200–250 м. Рухливі ігри та естафети
на ковзанах
Загальнорозвивальні вправи на місці в колі.
Спеціальні вправи ковзаняра.
Гальмування «напівплугом».
Біг по прямій з махами руками.
Пробігання відрізків 2 × 30 м із поворотами.
Рухливі ігри «Виклик номерів», «День і ніч»
Загальнорозвивальні вправи на місці в колі.
Спеціальні вправи ковзаняра.
Біг по прямій змахами руками.
Гальмування «напівплугом».
Пробігання відрізків 2 × 30 м із поворотами.
Рівномірний біг до 250 м.
Рухливі ігри та естафети на ковзанах
Загальнорозвивальні вправи на місці в колі.
Спеціальні вправи ковзаняра.
Гальмування «напівплугом».
Біг по прямій з махами руками.
Рівномірний біг до 250 м по колу.
Естафети на ковзанах із використанням поворотів
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V I . В П РА В И Д Л Я О П А Н У В А Н Н Я Н А В И Ч К А М И В О Л О Д І Н Н Я М ’ Я Ч Е М
( Е Л Е М Е Н Т И Б А С К Е Т Б О Л У Т А ГА Н Д Б О Л У — 1 8 г о д )
Правила безпеки на заняттях із застосуванням м’ячів та мінібаскетболу.
Організовуючі вправи: перешикування на місці в шерензі.
Біг у повільному темпі по колу.
Загальнорозвивальні вправи на місці без предмета.
Передача м’яча в парах двома руками від грудей.
Ведення м’яча на місці лівою і правою руками.
Ловіння м’яча, що відскочив від підлоги.
Кидки м’яча у кошик з близьких та середніх дистанцій однією
рукою від плеча.
Рухлива гра «М’яч у колі»
Організовуючі вправи: перешикування на місці в шерензі.
Біг у повільному темпі по колу.
Загальнорозвивальні вправи на місці без предмета.
Ловіння і передачі м’яча однією рукою від плеча.
Передача м’яча на місці в парах двома руками від грудей.
Ведення м’яча на місці правою і лівою руками.
Кидок м’яча у кошик з близьких та середніх дистанцій однією
рукою від плеча.
Рухлива гра «М’яч у колі», «М’яч капітану»
Організовуючі вправи: перешикування на місці в шерензі.
Біг по колу, пересуваючись правим і лівим боком.
Загальнорозвивальні вправи в парах на місці.
Передача м’яча двома руками від грудей в парах на місці.
Ловіння і передачі м’яча однією рукою від плеча.
Ведення м’яча правою і лівою рукою зі зміною напрямку,
з обведенням стійок.
Ловіння і передача м’яча однією рукою від плеча.
Естафети з веденням та передачею м’яча
Організовуючі вправи на місці.
Біг по колу, пересуваючись правим і лівим боком.
Загальнорозвивальні вправи в парах на місці.
Ловіння і передача м’яча двома руками від грудей на місці та
в русі (у парах, трійках, колонах)
Ловіння і передача м’яча однією рукою від плеча.
Ведення м’яча правою і лівою рукою зі зміною напрямку,
висоти відскоку.
Естафети з веденням та передачею м’яча
Організовуючі вправи на місці.
Біг по колу, пересуваючись правим і лівим боком.
Ведення м’яча з обведенням стійок.
Ловіння і передача м’яча однією рукою від плеча.
Ловіння і передача м’яча двома руками від грудей на місці та
в русі (у парах, трійках, колонах).
Кидок м’яча у кошик з близьких та середніх дистанцій однією
рукою від плеча.
Рухливі ігри з м’ячем «Боротьба за м’яч», «М’яч капітану»
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Організовуючі вправии: перешикування в колоні на місці та
в русі.
Різновиди бігу.
Загальнорозвивальні вправи в парах на місці.
Ловіння і передача м’яча однією рукою від плеча.
Ведення м’яча в русі з прискоренням і наступними зупинками.
Кидок м’яча у кошик з близьких та середніх дистанцій однією
рукою від плеча.
Рухлива гра «Боротьба за м’яч»
Організовуючі вправи: ходьба шеренговим кроком.
Різновиди бігу.
Загальнорозвивальні вправи в парах.
Ловіння і передача м’яча однією рукою від плеча.
Ведення м’яча в русі з різною заввишки відскоку та зміною
напрямку руху.
Кидок м’яча у кошик з близьких та середніх дистанцій однією
рукою від плеча.
Навчальна гра міні-баскетбол на різних баскетбольних щитах
2× 2
Організовуючі вправи: ходьба шеренговим кроком.
Різновиди бігу.
Загальнорозвивальні вправи з великим м’ячем. Ловіння
і передача м’яча однією рукою від плеча. Обведення
перешкод, розташованих на різній відстані.
Передача м’яча двома руками від грудей в русі в парах, пересуваючись кроком.
Навчальна гра міні-баскетбол на різних баскетбольних щитах
2× 2
Організовуючі вправи: ходьба шеренговим кроком.
Різновиди бігу.
Загальнорозвивальні вправи з великим м’ячем.
Ловіння м’яча двома та однією рукою на різній висоті в різних
напрямках.
Обведення перешкод, розташованих на різній відстані.
Елементи гандболу — ловіння м’яча двома руками; передачі
м’яча однією рукою на місці в парах.
Навчальна гра міні-баскетбол на різних баскетбольних щитах
2× 2
Правила безпеки на заняттях із застосуванням м’ячів.
Різновиди ходьби та бігу.
Загальнорозвивальні вправи зі скакалкою.
Передача м’яча у русі в парах вивченими способами.
Ловіння і передача м’яча однією рукою від плеча
Обведення перешкод, розташованих на різній відстані.
Елементи гандболу — ловіння м’яча двома руками; передачі
м’яча однією рукою на місці в парах.
Навчальна гра міні-баскетбол на різних баскетбольних щитах
2× 2
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Продовження таблиці
Організовуючі вправи на місці та в русі.
Різновиди ходьби та бігу.
Загальнорозвивальні вправи з великим м’ячем.
Передача м’яча в трійках із повільним просуванням уперед.
Ведення м’яча правою і лівою руками з обведенням перешкод.
Елементи гандболу — кидок м’яча зігнутою рукою зверху.
Навчальна гра міні-баскетбол 3 × 3
Організовуючі вправи на місці та в русі.
Ходьба з різним положенням рук і біг спиною уперед.
Загальнорозвивальні вправи з великим м’ячем.
Передача м’яча в трійках із повільним просуванням уперед.
Передача м’яча у русі в парах, пересуваючись боком.
Поперемінне ведення м’яча правою і лівою руками з обведенням перешкод.
Елементи гандболу — кидок м’яча зігнутою рукою зверху.
Навчальна гра міні-баскетбол на різних баскетбольних щитах
2× 2
Організовуючі вправи на місці та в русі.
Ходьба на внутрішній і зовнішній сторонах стопи.
Біг зі зміною швидкості руху за сигналом.
Загальнорозвивальні вправи зі скакалкою.
Передача м’яча в парах з просуванням уперед у повільному
темпі.
Передача м’яча в парах на вихід на 5–7 м. Поперемінне
ведення м’яча з обведенням перешкод. Елементи гандболу:
кидок м’яча зігнутою рукою зверху. Навчальні ігри та
естафети з елементами гандболу та стриб- ками через
скакалку
Організовуючі вправи на місці та в русі.
Різновиди ходьби та бігу.
Загальнорозвивальні вправи зі скакалкою.
Спеціальні вправи баскетболіста.
Передача м’яча в парах на вихід на 5–7 м.
Елементи гандболу: кидок м’яча зігнутою рукою зверху, ведення м’яча правою і лівою рукою.
Естафети з елементами гандболу та стрибками через скакалку
Організовуючі вправи на місці та в русі.
Різновиди ходьби та бігу зі зміною швидкості руху.
Загальнорозвивальні вправи зі скакалкою.
Спеціальні вправи баскетболіста.
Ловіння і передача м’яча однією рукою на місці в парах і в русі.
Елементи гандболу: кидок м’яча зігнутою рукою зверху, ведення м’яча правою і лівою рукою.
Навчальна гра міні-баскетбол та естафети з м’ячем з елементами гандболу
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Продовження таблиці
Організовуючі вправи на місці та в русі.
Різновиди ходьби та бігу зі зміною швидкості руху.
Загальнорозвивальні вправи зі скакалкою.
Спеціальні вправи баскетболіста.
Передача м’яча однією рукою на місці в парах і в русі.
Ведення м’яча сильнішою рукою з прискореннями, зупинками,
зміною напрямку.
Елементи гандболу: кидок м’яча зігнутою рукою зверху.
Навчальна гра міні-баскетбол та естафети з м’ячем з елементами гандболу
Організовуючі вправи на місці та в русі.
Різновиди ходьби та бігу по прямокутнику з прискореннями
і зупинками подвійним кроком.
Загальнорозвивальні вправи в парах на місці.
Спеціальні вправи баскетболіста.
Ведення м’яча сильнішою рукою з прискореннями, зупинками,
зміною напрямку з обведенням суперника.
Передача м’яча однією рукою в русі в трійках.
Естафети з елементами гандболу
Організовуючі вправи на місці та в русі.
Різновиди ходьби та бігу зі зміною швидкості руху.
Загальнорозвивальні вправи зі скакалкою.
Спеціальні вправи баскетболіста.
Передача м’яча однією рукою на місці в парах і в русі.
Ведення м’яча сильнішою рукою з прискореннями, зупинками,
зміною напрямку.
Елементи гандболу: кидок м’яча зігнутою рукою зверху.
Навчальна гра міні-баскетбол
V I I . І Г Р И Д Л Я А К Т И В Н О Г О В І Д П О Ч И Н К У ( Т У Р И З М — 4 го д )
Правила техніки безпеки під час туристичної подорожі.
Організовуючі вправи: перешикування в шерензі на місці, рух
у похідному строю зі зміну темпу руху.
Різновиди ходьби та бігу. Загальнорозвивальні
вправи в парах на місці. Підготовка особистого
спорядження до подорожі.
Подолання полоси перешкод вертикальних (заввишки до 60
см) та горизонтальних (завширшки до 1 м).
Рухливі ігри та естафети на місцевості
Вимоги гігієни туриста. Правила рухливих і спортивних ігор
(за спрощеними правилами) та правила безпеки під час їх
проведення.
Організовуючі вправи: перешикування в шерензі на місці, рух
у похідному строю зі зміну темпу руху.
Різновиди ходьби та бігу.
Загальнорозвивальні вправи в парах на місці.
Подолання полоси перешкод вертикальних (заввишки до 60
см) та горизонтальних (завширшки до 1 м).
Рухливі ігри та естафети на місцевості
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Продовження таблиці
Визначення місця для відпочинку та туристського бівуаку.
Рух у похідному строю. Укладання рюкзака та упаковка спорядження.
Організовуючі вправи: перешикування в шерензі на місці, рух
у похідному строю зі зміну темпу руху.
Різновиди ходьби та бігу.
Загальнорозвивальні вправи біля вертикальної або горизонтальної опори.
Подолання умовного болота стрибками по «купинах».
Лазіння на різноманітні перешкоди.
Рухливі ігри та естафети на місцевості
Організовуючі вправи: перешикування в шерензі на місці, рух
у похідному строю зі зміну темпу руху.
Різновиди ходьби та бігу.
Загальнорозвивальні вправи біля вертикальної або горизонтальної опори.
Лазіння та перелізання через повалене дерево.
Подолання умовного болота стрибками по «купинах».
Рухливі ігри та естафети на місцевості
VIII.

В П РА В И Д Л Я О В О Л О Д І Н Н Я Н А В И Ч К А М И П Е Р Е С У В А Н Ь ( 1 1 г о д )
Правила безпеки під час занять, пов’язаних з пересуваннями.
Організовуючі вправи: перешикування із колони по одному
в колону по три (по чотири) способом послідовних поворотів
ліворуч.
Загальнорозвивальні вправи на місці в розімкнутому строю.
Спеціальні бігові вправи.
Біг із подоланням невеликих перешкод.
Рухливі ігри «Шишки. Жолуді. Горіхи», «Квач»
Організовуючі вправи: перешикування із колони по одному
в колону по три (по чотири) способом послідовних поворотів
ліворуч.
Загальнорозвивальні вправи на місці в розімкнутому строю.
Біг із подоланням невеликих перешкод.
Спеціальні бігові вправи.
Пружинчасті нахили тулуба із різних вихідних положень.
Біг 30 м.
Біг із подоланням невеликих перешкод.
Рухливі ігри «Шишки. Жолуді. Горіхи», »Команда швидконогих»
Роль фізичних вправ для розвитку кістково-м’язової та дихальної систем організму.
Організовуючі вправи на місці.
Загальнорозвивальні вправи на місці в розімкнутому строю.
Спеціальні бігові вправи.
Біг зі зміною напрямку руху.
Стрибки в довжину з місця.
Біг по слабопересіченій місцевості до 600 м.
Вправи на розслаблення
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Продовження таблиці
Організовуючі вправи.
Ходьба на різних сторонах стопи.
Загальнорозвивальні вправи на місці в парах.
Спеціальні бігові вправи.
«Човниковий» біг 4 × 9 м.
Стрибок у довжину з розбігу.
Біг по слабопересіченій місцевості до 600 м.
Ігри-естафети
Характеристика основних способів регулювання фізичного
навантаження (швидкість та тривалість виконання вправ).
Організовуючі вправи: перешикування з колони по одному
в колону по два, і навпаки, за розподілом.
Загальнорозвивальні вправи на місці в парах.
Спеціальні стрибкові вправи.
Стрибки в довжину з місця.
Біг по прямій до 30 м з акцентом на фінішування.
Біг по слабопересіченій місцевості до 800 м.
Рухлива гра «Виклик»
Організовуючі вправи: перешикування з колони по одному
в колону по два, і навпаки, за розподілом.
Загальнорозвивальні вправи на місці в парах.
Спеціальні стрибкові вправи.
Стрибки у висоту з розбігу способом «переступання».
Стрибок у довжину з розбігу.
Біг 30 м з урахуванням часу.
Рівномірний біг до 300 м.
Рухлива гра «Виклик»
Організовуючі вправи: перешикування з колони по одному
в колону по два, і навпаки, за розподілом.
Ходьба по колу (прямокутнику) зі зміною напрямку руху.
Загальнорозвивальні вправи на місці біля опори.
Спеціальні стрибкові вправи.
Стрибки в довжину з місця.
Біг по слабопересіченій місцевості до 1000 м.
Вправи на розтягування.
Рухлива гра «Фігура»
Організовуючі вправи: перешикування з колони по одному
в колону по два, і навпаки, за розподілом.
Ходьба по колу (прямокутнику) зі зміною напрямку руху.
Загальнорозвивальні вправи на місці біля опори.
Спеціальні стрибкові вправи.
Cпеціальні вправи метальника.
Метання малого м’яча з місця в ціль.
Біг по слабопересіченій місцевості до 1000 м
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Закінчення таблиці
Організовуючі вправи: перешикування з колони по одному
в колону по два, і навпаки, за розподілом.
Ходьба по прямокутнику зі зміною напрямку руху.
Загальнорозвивальні вправи на місці біля опори.
Стрибки в довжину з розбігу.
Спеціальні вправи метальника.
Метання малого м’яча з місця в ціль.
Біг по слабопересіченій місцевості до 1000 м.
Рухлива гра «Наступ»
Організовуючі вправи: перешикування з колони по одному
в колону по два, і навпаки, за розподілом.
Ходьба по прямокутнику зі зміною напрямку руху.
Загальнорозвивальні вправи на місці біля опори.
Спеціальні вправи метальника.
Метання малого м’яча в ціль.
Метання малого м’яча на дальність.
Стрибки в висоту з розбігу.
Біг по слабопересіченій місцевості до 1000 м.
Рухливі ігри та естафети з бігом по колу
Організовуючі вправи.
Ходьба по «спіралі».
Загальнорозвивальні вправи в русі в колоні по одному.
Спеціальні вправи для метання.
Метання малого м’яча на дальність.
Стрибки у висоту з розбігу способом «переступання».
Рухливі ігри та естафети з бігом
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Цей збірник
містить
календарні плани
для 4 к ласів загальноосвітніх навчальних зак
ладів із навчанням українською мовою.
ДЛЯ ЗРУЧНОСТІ НАВЕДЕНІ:
розклад
дзвінків розклад
уроків розклад
канікул
графік контрольних
робіт кількість уроків
розвитку зв’язного
мовлення
кількість уроків
позакласного
читання
Матеріал посібника
узгоджено
з «Навчальними програмами для
середніх
загальноосвітніх навчальних зак ладів із
навчанням
українською мовою. 1–4 к ласи» (2011 р., з урахуванням
змін,
затверджених Наказом МОН України від 05.08.2016
№948).

interactive.ranok.com.ua/course
ОНЛАЙНHПРОЕКТ ВИДАВНИЦТВА "РАНОК•
«Інтерактивна школа творчого вчителя»
(методична підтримка протягом навчального
року) Матеріали вебінарів від авторів НМК

Інформатика. 3 клас.
Робочий зошит: До
підручника Корнієнко М.
М., Крамаровська С.М.,
Зарецька І. Т.

Психологічний розвиток
молодших школярів.
Розробки уроків. 3 клас

Математика. 3 клас: зошит
для контролю навчальних
досягнень

Придбайте книжку собі
до смаку саме зараз!
e-ranok.com.ua

