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01.09.14р. ПОНЕДІЛОК 
 

ДЕНЬ ЗНАНЬ: УРОЧИСТА ЛІНІЙКА. 
Перший урок. Україна - єдина країна 

 
 

02.09.14р.  Вівторок 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V. Спортивна година. 
Бесіда «Правила поведінки під час занять та відпочинку». Рухливі ігри 
з м'ячем 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
     3 класи                    4 клас 
Математика,                                                                       Матем., 
Літ. чит.,                                                                              Укр. мова, 
Укр. мова                                                                              Укр. чит.,  
Природозн.,                                                                          Я і Україна,          
Я у світі,                                   
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Знайомство учнів між собою. Колективна гра «Як тебе звати?» 
ІX. Індивідуальна робота. 
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03.09.14р. Середа 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4  клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Ознайомлення з режимом роботи ГПД. Ігри за інтересами дітей. 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
     3 класи                4 клас 
Математика,                                                                      Матем., 
Укр. мова,                                                                              Укр. мова, 
Літ. чит.,                                                                             Укр. чит., 
 Осн. здор., 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Екскурсія «Моя школа». Хто допомагає мені вчитися. Бесіда «Режим 
дня школяра» 
ІX. Індивідуальна робота. 
 

 
04.09.14р. Четвер 

І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Ознайомлення з правилами поведінки в їдальні. Розучування гри  
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«Кіт і миша» 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
     3 класи               4 клас 
Математика,                                                             Матем., 
Літ. чит.,                                Укр. мова, 
Осн. здор.,                                                                     Укр. чит.,                                                                                
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Година спілкування «Кожній речі своє місце» 
ІX. Індивідуальна робота. 

 
 

05.09.14р. П’ятниця  
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Пішохідна прогулянка зі спостереженнями за погодою. Гра в футбол 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
     3 класи             4 клас 
Укр. мова,                                                                        Матем.,      
Природозн.,                                                                    Укр. чит., 
                                                                                    Я і Україна, 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 



Голянич Н.І. вихователь ГПД 4 
 

VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Ігрове заняття «Користування шкільним приладдям» 
ІX. Індивідуальна робота. 

 
 

08.09.14р. Понеділок  
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V. Спортивна година. 
Бесіда «Безпечна дорога до школи». Ігри з м'ячем 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
     3 класи               4 клас 
Матем.,                                                                     Укр. мова,   
Укр. мова,                                                                  Англ. мова,                                                         
Літ. чит.,                                                                  Труд. навч.,      
Осн. здор,.                                                                                 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Читання та обговорення казки «Лисиця і Журавель» 
ІX. Індивідуальна робота. 
Знайомство з батьками учнів, які будуть відвідувати ГПД. 
Ознайомлення батьків з режимом ГПД. 
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09.09.14р.  Вівторок 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Спортивні змагання між класами в паралелі 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
     3 класи                  4 клас 
Математика,                                                                      Матем., 
Літ. чит.,                                                                              Укр. мова, 
Укр. мова,                                                                              Укр. чит.,  
Природозн.,                                                                          Я і Україна,          
Я у світі,                                                                              
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Ознайомлення із законами шкільної родини для української дитини 
ІX. Індивідуальна робота. 

 
 

10.09.14р. Середа 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 класи). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
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Рухливі ігри на свіжому повітрі «Передавання м'ячів двома руками 
над головами» 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
       3 класи                   4 клас 
Математика,                                                                      Матем., 
Укр. мова,                                                                              Укр. мова, 
Літ. чит.,                                                                             Укр. чит., 
 Осн. здор., 
 (Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Бесіда «Моя Вітчизна - Україна» 
ІX. Індивідуальна робота. 
 

 
11.09.14р.  Четвер 

І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Ігри за інтересами учнів. Змагання у спритності. 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
     3 класи         4 клас 
Математика,                                                               Матем., 
Літ. чит,.                                  Укр. мова, 
Осн. здор.,                                                                       Укр. чит.,  
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
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в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Година спілкування «За що я люблю свій дім» 
ІX. Індивідуальна робота. 
Індивідуальне заняття з укр. мови (3 кл.). Букви і звуки. 

 
 

12.09.14р. П’ятниця 
 І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Година спостережень за життям живої природи.   Ігри за інтересами 
учнів 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
     3 класи             4 клас 
Укр. мова,                                                                        Матем.,      
Природозн.,                                                                    Укр. чит., 
                                                                                    Я і Україна, 
 (Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Бесіда «Знай, люби, бережи природу» 
ІX. Індивідуальна робота. 
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15.09.14р. Понеділок 
 І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V. Спортивна година. 
Комплекс загальнорозвиваючих вправ. Розучування гри «Дзеркало»  
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
     3 класи               4 клас 
Матем.,                                                                     Укр. мова,   
Укр. мова,                                                                  Англ. мова,                                                         
Літ. чит.,                                                                  Труд. навч.,                                                                                      
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Заочна подорож вулицями рідного села. Конкурс малюнків «Моє 
рідне село» 
ІX. Індивідуальна робота. 

 
 

16.09.14р.  Вівторок 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Рухливі ігри на свіжому повітрі 
VІ. Самопідготовка. 
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а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
    3 класи                  4 клас 
Математика,                                                                       Матем., 
Літ. чит.,                                                                              Укр. мова, 
Укр. мова,                                                                              Укр. чит.,  
Природозн.,                                                                          Я і Україна,          
Я у світі,                                                                              
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Година доброти «Не скупімося, люди, на добро» 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

17.09.14р. Середа 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Бесіда «Де небезпечно гратися». Гра у футбол 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
           3 класи                   4 клас 
Математика,                                                                      Матем., 
Укр. мова,                                                                              Укр. мова, 
Літ. чит.,                                                                             Укр. чит., 
 Осн. здор.,                                                            
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
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г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Година спілкування «Розповіді дітей про сімейні традиції» 
ІX. Індивідуальна робота. 
 

 
18.09.14р.  Четвер 

І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Розучування гри «Зелена гілочка» 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
        3 класи         4 клас 
Математика,                                                             Матем., 
Літ. чит,.                               Укр. мова, 
Осн. здор.,                                                                    Укр. чит.,  
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Читання та обговорення казки «Півник і двоє мишенят» 
ІX. Індивідуальна робота. 
Індивідуальне заняття з математики (4 кл.). Розв’язування виразів з 
дужками 
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19.09.14р. П’ятниця 
  І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4  клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Вивчення правил дорожнього руху. Гра «Світлофорик». Рухливі ігри 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
          3 класи             4 клас 
Укр. мова,                                                                        Матем.,      
Природозн.,                                                                    Укр. чит., 
                                                                                    Я і Україна, 
 (Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Хвилинка Чомучок «Як до нас зошит прийшов» 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

22.09.14р. Понеділок 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 клаис). 
V. Спортивна година. 
Розучування віршованих фізкультхвилинок. Рухливі ігри на свіжому 
повітрі  
VІ. Самопідготовка. 
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а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
     3 класи               4 клас 
Матем.,                                                                     Укр. мова,   
Укр. мова,                                                                  Англ. мова,                                                         
Літ. чит.,                                                                  Труд. навч.,  
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Година спілкування «Треба правильно харчуватися, щоб до лікаря не 
звертатися» 
ІX. Індивідуальна робота. 
Бесіда з батьками «Безпечний шлях до школи». 
 

 
23.09.14р. Вівторок 

  І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (2 класи). 
V.  Спор3тивна година. 
Розучування гри «Третій зайвий» 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
     3 класи                  4 клас 
Математика,                                                                       Матем., 
Літ. чит.,                                                                              Укр. мова, 
Укр. мова,                                                                              Укр. чит.,  
Природозн.,                                                                          Я і Україна,          
Я у світі,  (Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
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г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Рейд-огляд «Книжка — добрий друг». Робота «книжкової лікарні» в 
бібліотеці  
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

24.09.14р. Середа  
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Виконання вправ на розвиток уваги. Розучування гри «Відгадай за 
голосом»  
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
     3 класи                   4 клас 
Математика,                                                                      Матем., 
Укр. мова,                                                                              Укр. мова, 
Літ. чит.,                                                                             Укр. чит., 
                                                                                     Осн. здор.,                                                                      
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Практичний тренінг з правил дорожнього руху «Дорожні знаки» 
ІX. Індивідуальна робота. 
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25.09.14р.  Четвер 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Розучування гри «Квач»  
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
       3 класи         4 клас 
Математика,                                                             Матем., 
Літ. чит,.                               Укр. мова, 
Осн. здор.,                                                                    Укр. чит.,  
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Бесіда «Твій зовнішній вигляд» 
ІX. Індивідуальна робота. 
Індивідуальне заняття з укр. мови (3 кл.). Склади речення за схемою. 

 
 

26.09.14р. П’ятниця 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Веселі естафети. Ігри за інтересами дітей  
VІ. Самопідготовка. 
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а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
    3 класи             4 клас 
Укр. мова,                                                                        Матем.,      
Природозн.,                                                                    Укр. чит., 
                                                                                    Я і Україна, 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Виховна година «Як до нас приходить книга» 
ІX. Індивідуальна робота. 

 
 

29.09.14р. Понеділок 
 І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4-А клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (2 класи). 
V. Спортивна година. 
Комплекс загально-розвиваючих вправ. Розучування гри «Дзеркало» 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
    3 класи             4 клас 
Укр. мова,                                                                        Матем.,      
Природозн.,                                                                    Укр. чит., 
                                                                                    Я і Україна, 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
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Екскурсія в природу «Золота осінь». Конкурс на кращий букет тощо  
ІX. Індивідуальна робота. 

 
 

30.09.14р. Вівторок 
  І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Бесіда «Хто охайний, той приємний». Розучування гри «Квач парами» 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
    3 класи                  4 клас 
Математика,                                                                       Матем., 
Літ. чит.,                                                                              Укр. мова, 
Укр. мова,                                                                              Укр. чит.,  
Природозн.,                                                                          Я і Україна,         
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Практичне заняття «День народження твого друга» 
 ІX. Індивідуальна робота. 
Бесіди про санітарно-гігієнічні навички школяра. 
 
 

01.10.14р. Середа 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
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ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Комплекс загально-розвиваючих вправ. Розучування гри «Вовк в 
канаві» 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
         3 класи         4 клас 
Математика,                                        Матем., 
Укр. мова,                                                     Укр. мова, 
Літ. чит.,                                                     Укр. чит., 
                                                                         Осн. здор., 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Бесіда «Хто такі пішоходи? Правила і обов'язки пішоходів» 
ІX. Індивідуальна робота. 

 
 

02.10.14р. Четвер 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Спортивні змагання між класами в паралелі. Гра в футбол 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
          3 класи          4 клас 
Математика,                                            Матем., 
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Літ. чит.,                                                     Укр. мова, 
Осн. здор.,                                                    Укр. чит.,  
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Бесіда про правила особистої гігієни. 
ІX. Індивідуальна робота. 
Заняття з обдарованими дітьми. Вгадай слово по моделі. Заучування 
скоромовок. 
 
 

03.10.14р. П’ятниця 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4  клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Рухливі ігри на свіжому повітрі. Гра «Третій зайвий». 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
         3 класи                      4 клас 
Укр. мова,                                                      Матем.,     
Природозн.,                                                   Укр. чит., 
                                                             Я і Україна, 
 (Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Практичне заняття «Чим зайнятися у вільний час». 
ІX. Індивідуальна робота.  
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06.10.14р. Понеділок 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V. Спортивна година. 
Веселі естафети. Ігри за інтересами дітей 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
          3 класи                      4 клас 
Матем.,                                                       Укр. мова,   
Укр. мова,                                                     Англ. мова, 
Літ. чит.,                                                     Труд. навч., 
Осн. здор,. 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Виховна година  «Здоровим бути модно». 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

07.10.14р.  Вівторок 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Виконання вправ на розвиток уваги. Розучування гри «Відгадай за 
голосом» 
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VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
         3 класи                     4 клас 
Математика,                                            Матем., 
Літ. чит.,                                                    Укр. мова, 
Укр. мова,                                                    Укр. чит., 
Природозн.,                                                 Я і Україна,          
Я у світі, 
 (Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Бесіда. Про що свідчать наші державні символи.   

ІX. Індивідуальна робота. 
Ознайомлення батьків з пам’яткою «Робоче місце школяра» 
 
 

08.10.14р. Середа 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 класи). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Вивчення та виконання вправ на координацію рухів. Гра «Відгадай за 
голосом» 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
         3 класи         4 клас 
Математика,                                        Матем., 
Укр. мова,                                                     Укр. мова, 
Літ. чит.,                                                     Укр. чит., 
                                                                         Осн. здор., 
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 (Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Година спілкування «Як поєднати «хочу» і «повинен» 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

09.10.14р.  Четвер 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Повторення правил поведінки під час рухливих ігор. Рухливі ігри на 
свіжому повітрі. 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
          3 класи          4 клас 
Математика,                                            Матем., 
Літ. чит.,                                                     Укр. мова, 
Осн. здор.,                                                    Укр. чит.,  
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
 Хвилинка Чомучок «Історія виникнення зошита, олівця» 
ІX. Індивідуальна робота. 
Індивідуальне заняття з укр. мови. Вдосконалення навичок читання 
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10.10.14р. П’ятниця 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Рухливі ігри з м'ячем за вибором дітей 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
         3 класи                      4 клас 
Укр. мова,                                                      Матем.,     
Природозн.,                                                   Укр. чит., 
                                                             Я і Україна, 
 (Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Гра «Країна ввічливості та доброти» 
ІX. Індивідуальна робота. 

 
 

13.10.14р. Понеділок 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V. Спортивна година. 
Ознайомлення з гімнастикою для очей. Ігри «Кіт і миша», «Третій 
зайвий» 
VІ. Самопідготовка. 
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а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
          3 класи                      4 клас 
Матем.,                                                       Укр. мова,   
Укр. мова,                                                     Англ. мова, 
Літ. чит.,                                                     Труд. навч., 
Осн. здор,. 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
 Читання українських народних казок 
ІX. Індивідуальна робота. 
 

 
14.10.14р.  Вівторок 

І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Розучування та виконання вправ на саморегуляцію. Розучування гри 
«Хитра лисиця» 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
         3 класи                     4 клас 
Математика,                                            Матем., 
Літ. чит.,                                                    Укр. мова, 
Укр. мова,                                                    Укр. чит., 
Природозн.,                                                 Я і Україна,          
Я у світі, 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
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в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
 Бесіда «Я – маленький громадянин». Ознайомлення з Декларацією 
прав 
ІX. Індивідуальна робота. 
 

15.10.14р. Середа 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Розучування гри «Пастух і вівці» 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
         3 класи         4 клас 
Математика,                                        Матем., 
Укр. мова,                                                     Укр. мова, 
Літ. чит.,                                                     Укр. чит., 
                                                                         Осн. здор., 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Засідання в клубі ввічливих «Правила поведінки у транспорті» 
ІX. Індивідуальна робота. 

16.10.14р. Четвер   
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
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ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Виконання вправ на формування правильної постави. Розучування гри 
«Вибивало» 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
          3 класи          4 клас 
Математика,                                            Матем., 
Літ. чит.,                                                     Укр. мова, 
Осн. здор.,                                                    Укр. чит.,  
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Бесіда про правила користування комп'ютером та телевізором. Шкід-
ливість довгого сидіння перед монітором. 
ІX. Індивідуальна робота. 
Індивідуальне заняття з математики. Розв’язування прикладів: перевір 
додавання відніманням 

 
 

17.10.14р. П’ятниця 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Ознайомлення з правилами догляду за одягом. Гра в «Квача». 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
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         3 класи                      4 клас 
Укр. мова,                                                      Матем.,     
Природозн.,                                                   Укр. чит., 
                                                             Я і Україна, 
 (Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
 Практичне заняття «Служби 101, 102, 103, 104» 
ІX. Індивідуальна робота. 
  
 

20.10.14р. Понеділок 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 клаис). 
V. Спортивна година. 
Змагання на найкращого стрибуна в довжину. Розучування гри «Вовк у 
рові» 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
          3 класи                      4 клас 
Матем.,                                                       Укр. мова,   
Укр. мова,                                                     Англ. мова, 
Літ. чит.,                                                     Труд. навч., 
Осн. здор,. 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
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Трудова справа «Пташині їдальні» 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

21.10.14р. Вівторок 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Шикування і перешикування в коло. Рухливі ігри з м'ячем 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
         3 класи                     4 клас 
Математика,                                            Матем., 
Літ. чит.,                                                    Укр. мова, 
Укр. мова,                                                    Укр. чит., 
Природозн.,                                                 Я і Україна,          
Я у світі, 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Народні і  державні символи України.  
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 
 

22.10.14р. Середа  
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
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ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Естафетні ігри між хлопчиками і дівчатками 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
         3 класи         4 клас 
Математика,                                        Матем., 
Укр. мова,                                                     Укр. мова, 
Літ. чит.,                                                     Укр. чит., 
                                                                         Осн. здор., 
( Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Година спілкування «Кого і за що ми називаємо красивими» 
ІX. Індивідуальна робота. 
Бесіда з батьками про обов’язки дітей у сім’ї. 

 
 

23.10.14р.  Четвер 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Розучування вправ на координацію рухів. Рухливі ігри за вибором 
дітей 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
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          3 класи          4 клас 
Математика,                                            Матем., 
Літ. чит.,                                                     Укр. мова, 
Осн. здор.,                                                    Укр. чит.,  
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Подорож до країни Королеви Книги 
ІX. Індивідуальна робота. 
Індивідуальне заняття з укр. мови. Читання тексту вголос. 

 
 

24.10.14р.  П’ятниця 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Ознайомлення з правилами безпечного відпочинку під час осінніх 
канікул.Гра «Влучи в ціль» 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
         3 класи                      4 клас 
Укр. мова,                                                      Матем.,     
Природозн.,                                                   Укр. чит., 
                                                             Я і Україна, 
 (Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
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Бесіда «Поспішай творити добро!» 
ІX. Індивідуальна робота. 
  
 

27.10.14р. Понеділок 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V. Спортивна година. 
Розучування та виконання вправ на рівновагу. Гра в футбол 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
          3 класи                      4 клас 
Матем.,                                                       Укр. мова,   
Укр. мова,                                                     Англ. мова, 
Літ. чит.,                                                     Труд. навч., 
Осн. здор,. 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Хто є патріотом Батьківщини.      

ІX. Індивідуальна робота. 
 

28.10.14р.  Вівторок 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
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Рухливі ігри на свіжому повітрі. Гра «Не зівай!»   

VІ. Самопідготовка. 

а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
         3 класи                     4 клас 
Математика,                                            Матем., 
Літ. чит.,                                                    Укр. мова, 
Укр. мова,                                                    Укр. чит., 
Природозн.,                                                 Я і Україна,          
Я у світі, 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Інтерактивне заняття «Захист прав казкових героїв»  

ІX. Індивідуальна робота. 
Бесіда з батьками про організацію безпечного зимового відпочинку дітей. 

 
 

29.10.14р. Середа 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 класи). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Гра «Тренуємо емоції». Розучування гри «Загадай бажання»  

VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
         3 класи         4 клас 
Математика,                                        Матем., 
Укр. мова,                                                     Укр. мова, 
Літ. чит.,                                                     Укр. чит., 
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                                                                         Осн. здор., 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Конкурс «Що за диво ці казки!» (Інсценізація улюбленої казки). 

ІX. Індивідуальна робота. 
 

 
30.10.14р.  Четвер 

І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Вправи на саморегуляцію . Ігри з м'ячем. 

VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
          3 класи          4 клас 
Математика,                                            Матем., 
Літ. чит.,                                                     Укр. мова, 
Осн. здор.,                                                    Укр. чит.,  
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Хвилина Чомучок «Свята і традиції українського народу»   

ІX. Індивідуальна робота.ї 
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31.10.14р. П’ятниця 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Рухливі ігри на свіжому повітрі «Передавання м'ячів двома руками над 
головами». Весела естафета з предметами. 

VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи              4 клас 
Укр. мова,                                              Матем.,     
Природозн.,                                           Укр. чит., 
                                                    Я і Україна, 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Бесіда «Твої рятувальники:пожежна охорона, швидка медична допомога, 
міліція, аварійна служба газу. Як повідомити про аварію»? 

ІX. Індивідуальна робота. 
Заняття з обдарованими дітьми. Розв’язування задач-жартів. 
 
 

03.11.14р.  Понеділок 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Розучування вправ ранкової гімнастики. Гра «Квач парами» 
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VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи              4 клас 
Математика,                                       Укр. мова,   
Укр. мова,                                               Англ. мова, 
Літ. чит.,                                               Труд. навч., 
Осн. здор,. 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Година спілкування «Права і обов'язки дітей». 
ІX. Індивідуальна робота. 

 
 

04.11.14р. Вівторок 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Година милування в природі. Які зміни відбулися в живій та неживій 
природі? 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи              4 клас 
Математика,                                        Математика, 
Літ. чит.,                                                 Укр. мова, 
Укр. мова,                                                 Укр. чит., 
Природозн.,                                              Я і Україна,          
Я у світі, 
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(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Заняття з морального орієнтування: «З чого починається дружба і 
вміння дружити». 
ІX. Індивідуальна робота. 
Бесіда з батьками про роль гри у сімейному вихованні 

 
 

05.11.14р. Середа 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Рухливі ігри на свіжому повітрі. Ігри «Дзеркало», «Третій зайвий ». 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи      4 клас 
Математика,                                    Математика, 
Укр. мова,                                                Укр. мова, 
Літ. чит.,                                                Укр. чит., 
                                                                    Осн. здор., 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Гра «Чому світлофор має три ока?». 
ІX. Індивідуальна робота. 
Бесіди про санітарно-гігієнічні навички школяра 
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06.11.14р. Четвер 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Комплекс загально-розвиваючих вправ. Спортивні змагання з м'ячем. 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи      4 клас 
Математика,                                        Математика, 
Літ. чит.,                                                 Укр. мова, 
Осн. здор.,                                                 Укр. чит.,  
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Година громадянської освіти. «Мої права в моїй школі» 
ІX. Індивідуальна робота. 
Заняття з обдарованими дітьми. Розв’язування задач-жарт 

 
 

07.11.14р. П’ятниця 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V. Спортивна година. 
Веселі естафети. Ігри за інтересами дітей. 
VІ. Самопідготовка. 
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а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи              4 клас 
Укр. мова,                                                Математика,     
Природозн.,                                            Укр. чит., 
                                                       Я і Україна, 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Мандрівка в казкову країну шкільних речей. 
ІX. Індивідуальна робота. 
  
 

10.11.14р.  Понеділок 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Естафетні ігри між хлопчиками і дівчатками 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи              4 клас 
Математика,                                       Укр. мова,   
Укр. мова,                                               Англ. мова, 
Літ. чит.,                                               Труд. навч., 
Осн. здор,. 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
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VІІІ. Виховна година. 
Година спілкування «Кого і за що ми називаємо красивими» 
ІX. Індивідуальна робота. 

 
 

 11.11.14р. Вівторок 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 класи). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Прогулянка на свіжому повітрі. Спостереження за життям птахів. 

Гра «День і ніч» 

VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи              4 клас 
Математика,                                        Математика, 
Літ. чит.,                                                 Укр. мова, 
Укр. мова,                                                 Укр. чит., 
Природозн.,                                              Я і Україна,          
Я у світі, 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Бесіда-роздуми «За щоб природа нам могла б подякувати?». Вивчення 
правил поведінки в довкіллі  
ІX. Індивідуальна робота. 
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 12.11.14р.  Середа 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Розучування вправ на створення та зміцнення «м'язового корсета». 
Ігри за вибором дітей 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи      4 клас 
Математика,                                    Математика, 
Укр. мова,                                                Укр. мова, 
Літ. чит.,                                                Укр. чит., 
                                                                    Осн. здор., 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Подорож  цікавими місцями нашого села 
ІX. Індивідуальна робота. 

 
 

13.11.14р. Четвер 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Вправи на розвиток уваги. Розучування гри «Учитель» 
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VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи      4 клас 
Математика,                                        Математика, 
Літ. чит.,                                                 Укр. мова, 
Осн. здор.,                                                 Укр. чит.,  
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Ознайомлення з правилами догляду за кімнатними рослинами 
ІX. Індивідуальна робота. 
 Індивідуальне заняття з читання. Читання і обговорення казки «Для 
чого людині серце» 

 
 

14.11.14р. П’ятниця 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V. Спортивна година. 
Гра «Квач з присіданням». Змагання у спритності. 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи              4 клас 
Укр. мова,                                                Математика,     
Природозн.,                                            Укр. чит., 
                                                       Я і Україна, 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
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г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Гра в компліменти 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

17.11.14р.  Понеділок 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Ходьба, стрибки, швидкий біг. Гра в футбол 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи              4 клас 
Математика,                                       Укр. мова,   
Укр. мова,                                               Англ. мова, 
Літ. чит.,                                               Труд. навч., 
Осн. здор,. 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Бесіда-роздуми «Чи потрібно берегти шкільне майно?» 

ІX. Індивідуальна робота. 
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18.11.14р. Вівторок 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Спортивні змагання. «Турнір друзів» 

VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи              4 клас 
Математика,                                        Математика, 
Літ. чит.,                                                 Укр. мова, 
Укр. мова,                                                 Укр. чит., 
Природозн.,                                              Я і Україна,          
Я у світі, 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Розповідь «Про що свідчать наші державні символи» 

ІX. Індивідуальна робота. 
Бесіда з батьками про організацію безпечного зимового відпочинку дітей. 
 

 
 19.11.14р.  Середа 

І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
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Виконання вправ на рівновагу. Розучування народних ігор і забав 

«Зайчик». «Подоляночка» 

VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи      4 клас 
Математика,                                    Математика, 
Укр. мова,                                                Укр. мова, 
Літ. чит.,                                                Укр. чит., 
                                                                    Осн. здор., 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Вивчаємо Декларацію прав дитини. 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
  

20.11.14р. Четвер 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Розучування ігор «День і ніч», «Карасі та щука». 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи      4 клас 
Математика,                                        Математика, 
Літ. чит.,                                                 Укр. мова, 
Осн. здор.,                                                 Укр. чит.,  
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
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в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Хвилинка Чомучок «Як давно вогонь служить людині» 
ІX. Індивідуальна робота. 
Індивідуальне заняття з укр. мови. Чергування голосних і приголосних 
звуків у коренях слів 
 
 

 21.11.14р. П’ятниця 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 клаис). 
V. Спортивна година. 
Вправляння м'язів спини, живота, верхнього пояса. Рухливі ігри 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи              4 клас 
Укр. мова,                                                Математика,     
Природозн.,                                            Укр. чит., 
                                                       Я і Україна, 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Ігрове заняття «Виховані і невиховані герої книг» 

ІX. Індивідуальна робота. 
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24.11.14р.Понеділок 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Веселі старти між першими класами. 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи              4 клас 
Математика,                                       Укр. мова,   
Укр. мова,                                               Англ. мова, 
Літ. чит.,                                               Труд. навч., 
Осн. здор,. 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Бесіда «Моя Вітчизна — Україна» 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

25.11.14р. Вівторок  
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Ходьба, стрибки, швидкий біг. Гра вфутбол 
VІ. Самопідготовка. 
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а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи              4 клас 
Математика,                                        Математика, 
Літ. чит.,                                                 Укр. мова, 
Укр. мова,                                                 Укр. чит., 
Природозн.,                                              Я і Україна,          
Я у світі, 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Бесіда-роздуми «Чи добре злитися» 
ІX. Індивідуальна робота. 
 

 
26.11.13р.  Середа 

І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Ігри за вибором дітей. Година милування в природі. Які зміни 
відбулися в живій та неживій природі? 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи      4 клас 
Математика,                                    Математика, 
Укр. мова,                                                Укр. мова, 
Літ. чит.,                                                Укр. чит., 
                                                                    Осн. здор., 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
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в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Бесіда «Де акуратність там і охайність» 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

27.11.13р.  Четвер 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Рухливі ігри на свіжому повітрі. Ігри  «Дзеркало», «Третій зайвий». 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи      4 клас 
Математика,                                        Математика, 
Літ. чит.,                                                 Укр. мова, 
Осн. здор.,                                                 Укр. чит., 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Бесіда «Правила перегляду телепередач». 
ІX. Індивідуальна робота. 
Заняття з творчими учнями. Складання і відгадування загадок про 
живу і неживу природу 
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28.11.14р.П’ятниця 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V. Спортивна година. 
Веселі ігри та естафети між хлопчиками і дівчатками 

VІ. Самопідготовка. 

а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи              4 клас 
Укр. мова,                                                Математика,     
Природозн.,                                            Укр. чит., 
                                                       Я і Україна, 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Робота «книжкової» лікарні. 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

01.12.14р.  Понеділок 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Бесіда «Небезпека вживання незнайомих речовин». Гра «Влучи в ціль» 
VІ. Самопідготовка. 
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а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи              4 клас 
Математика,                                       Укр. мова,   
Укр. мова,                                               Англ. мова, 
Літ. чит.,                                               Труд. навч., 
Осн. здор,. 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Година спілкування «Пташка маленька, а й та серце має»  
ІX. Індивідуальна робота. 
  
 

02.12.14р. Вівторок 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Бесіда «До чого призводять пустощі на льоду». Ігри «Учитель», 
«Класи» 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи              4 клас 
Математика,                                        Математика, 
Літ. чит.,                                                 Укр. мова, 
Укр. мова,                                                 Укр. чит., 
Природозн.,                                              Я і Україна,          
Я у світі,  
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
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в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Читання художніх творів про зиму 
ІX. Індивідуальна робота. 
Бесіда з батьками про дитячі труднощі у спілкуванні з однолітками 

 
 

03.12.14р. Середа 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Розучування вправ ранкової гімнастики зі скакалкою. Гра «Не 
помились!» 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи      4 клас 
Математика,                                    Математика, 
Укр. мова,                                                Укр. мова, 
Літ. чит.,                                                Укр. чит., 
                                                                    Осн. здор., 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Бесіда «Усі ми рівні — усі ми різні» 
ІX. Індивідуальна робота. 

 
 



Голянич Н.І. вихователь ГПД 51 
 

04.12.14р. Четвер 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Змагання зі стрибків в довжину. Самостійні ігри дітей 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи      4 клас 
Математика,                                        Математика, 
Літ. чит.,                                                 Укр. мова, 
Осн. здор.,                                                 Укр. чит.,  
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Бесіда «Культура  поведінки в громадських місцях». 
ІX. Індивідуальна робота. 
Інд. заняття з математики. Розв’язування задач різними способами 

 
 

05.12.14р. П’ятниця 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V. Спортивна година. 
Бесіда «Безпека вдома». Рухливі ігри з м'ячем 
VІ. Самопідготовка. 
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а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи              4 клас 
Укр. мова,                                                Математика,     
Природозн.,                                            Укр. чит., 
                                                       Я і Україна, 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Конкурс «Народ скаже, як зав'яже» 
ІX. Індивідуальна робота. 
  
 

08.12.14р.  Понеділок 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Пішохідна прогулянка зі спостереженням за ознаками зими. Ігри «Білі 
ведмеді», «День і ніч». 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи              4 клас 
Математика,                                       Укр. мова,   
Укр. мова,                                               Англ. мова, 
Літ. чит.,                                               Труд. навч., 
Осн. здор,. 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
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VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Операція «Дружно цілий день працюємо, ні хвилинки не марнуємо» 
ІX. Індивідуальна робота. 

 
 

 09.12.14р. Вівторок 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 класи). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Бесіда «Що можна і чого не можна взимку?»Естафетні ігри.   
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи              4 клас 
Математика,                                        Математика, 
Літ. чит.,                                                 Укр. мова, 
Укр. мова,                                                 Укр. чит., 
Природозн.,                                              Я і Україна,          
Я у світі,  
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Відверта розмова «Добре там жити, де вміють дружити». 
ІX. Індивідуальна робота. 
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 10.12.14р.  Середа 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Розучування танцювальних вправ із підскоками. Гра «Подоляночка» 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи      4 клас 
Математика,                                    Математика, 
Укр. мова,                                                Укр. мова, 
Літ. чит.,                                                Укр. чит., 
                                                                    Осн. здор., 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Година спілкування «У світі бракує на всіх доброти, бо є безпритульні 
собаки й коти» 
ІX. Індивідуальна робота. 

 
 

11.12.14р. Четвер 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Розучування танцювальних аеробічних вправ. Ігри «Зайчик», «Подоляночка» 
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VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи      4 клас 
Математика,                                        Математика, 
Літ. чит.,                                                 Укр. мова, 
Осн. здор.,                                                 Укр. чит.,  
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Відверта розмова: «Бережи свої та шкільні речі». Трудовий десант. 

ІX. Індивідуальна робота. 
Інд. завдання з укр. мови.  Вимова і правопис слів з ненаголошеними 
«е», «и», що не перевіряються наголосом. 

 
 

12.12.14р.П’ятниця 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V. Спортивна година. 
«Човниковий» біг. Змагання на найспритнішого бігуна 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи              4 клас 
Укр. мова,                                                Математика,     
Природозн.,                                            Укр. чит., 
                                                       Я і Україна, 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
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г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
13.12 — День Андрія, розповідь про традиції. 
ІX. Індивідуальна робота. 

 
 

15.12.14р.  Понеділок 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Естафети з м'ячем. Змагання у спритності. 

VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи              4 клас 
Математика,                                       Укр. мова,   
Укр. мова,                                               Англ. мова, 
Літ. чит.,                                               Труд. навч., 
Осн. здор,.  
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Конкурс малюнків на тему «Зима-білосніжка». 

ІX. Індивідуальна робота. 
Бесіда з батьками про організацію безпечного відпочинку дітей під час 
Новоріч-но-Різдвяних свят. 
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16.12.14р. Вівторок 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Конкурс на кращого снайпера сніжками. Рухливі ігри за вибором дітей  

VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи              4 клас 
Математика,                                        Математика, 
Літ. чит.,                                                 Укр. мова, 
Укр. мова,                                                 Укр. чит., 
Природозн.,                                              Я і Україна,          
Я у світі,  
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Розучування щедрівок, колядок, засівальних пісень  

ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

 17.12.14р.  Середа 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Комплекс  загально-розвиваючих   вправ. Рухливі ігри на свіжому повітрі. 

VІ. Самопідготовка. 
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а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи      4 клас 
Математика,                                    Математика, 
Укр. мова,                                                Укр. мова, 
Літ. чит.,                                                Укр. чит., 
                                                                    Осн. здор., 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Хвилинка творчості «Про щоб я написав Святому Миколаю, Діду Морозу» 

ІX. Індивідуальна робота. 
  
 

18.12.14р. Четвер 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Рухливі ігри за вибором дітей 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи      4 клас 
Математика,                                        Математика, 
Літ. чит.,                                                 Укр. мова, 
Осн. здор.,                                                 Укр. чит.,  
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
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VІІІ. Виховна година. 
Ознайомлення з правилами безпечного відпочинку під час зимових канікул  

ІX. Індивідуальна робота. 
Інд. заняття. Заучування віршиків про зиму 

 
 

 19.12.14р. П’ятниця 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 клаис). 
V. Спортивна година. 
Бесіда «Правила поведінки біля новорічної  ялинки»  

VІ. Самопідготовка. 

а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи              4 клас 
Укр. мова,                                                Математика,     
Природозн.,                                            Укр. чит., 
                                                       Я і Україна, 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Хвилинка Чомучок «Як і звідки до нас прийшов Дід Мороз. Конкурс на кращу 
новорічну листівку  
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

 


