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19.01.15р. 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 «Профілактика застудних захворювань».  Рухливі  ігри. 
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. 
Повторення правил із техніки безпеки «Будь обережним!» 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

20.01.15р.  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. 
Вивчення дорожніх знаків. Рухливі ігри за вибором дітей. 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
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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 «Культура вітання» 
ІX. Індивідуальна робота. 
  
 

21.01.15р. 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. 
Бесіда «Корисні та некорисні бактерії». Розучування гри «Передай 
естафету» 
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. 
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VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Година спілкування «З родини йде життя людини» 
ІX. Індивідуальна робота. 
Бесіда з батьками «Профілактика захворювання на грип» 
 
 

22.01.15р.  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. 
Практичне заняття «Права і обов'язки пішоходів». Гра «Хто перший». 

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 «Хочеш мати друга – умій дру-гом бути»  

ІX. Індивідуальна робота. 
Індивідуальне заняття з укр. мови. Розучування скоромовок. 

 
 

23.01.15р. П’ятниця 
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. 
Сюжетна спортивна година «Спортивна школа». 
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 «Книжка-добрий друг». 
ІX. Індивідуальна робота. 

 
 

26.01.15р. 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 комплексу ранкової  гімнастики.  
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., 
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Осн. здор,. 
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Заняття з морального орієнтування: «Правило мого життя». 
ІX. Індивідуальна робота. 
 

 
27.01.15р.  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. 
Комплекс загально-розвиваючих вправ. Катання на санчатах. 
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. 
Читання та обговорення казки «Два козлики» 
ІX. Індивідуальна робота. 
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28.01.15р. 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. 
Конкурс на кращу снігову скульптуру. Рухливі ігри.  
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. 
Усний журнал «Чорна кішка і число 7». 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

29.01.15р. 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. 
Бесіда «Профілактика відморожень, застудних захворювань». Ігри 
«Влучи в м’яч!»,«Влучи в ямку!» 
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, 
Осн. здор.,                                                    Укр. чит.,  
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Бесіда «Обираємо здоров’я» (Прислів’я, приказки) 
ІX. Індивідуальна робота. 
Інд. заняття з читання. Читання творів про зиму.  

 
 

30.01.15р. 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. 
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Бесіда «Що таке самостійність?» 
ІX. Індивідуальна робота. 
  
  

02.02.15р. 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. 
Швидкий спуск на санках. Зимові рухливі ігри. 
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. 
Екскурс до таємниці імені та прізвища твого.  
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

03.02.15р.  Вівторок 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
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V.  Спортивна година. 
Вправи на формування правильної постави. Гра «Угадай за голосом». 
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. 
Бесіда з батьками про читання дітей і сім’ї. 
 
 

04.02.15р. 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. 
Піший перехід «Краса рідного краю взимку». Рухливі ігри.  
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. 
Бесіда «Я і мій клас». 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

05.02.15р.  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 ранкової гімнастики. Гра Вибивайло». 
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 «Хочу. Можна.Не можна. Потрібно». 
ІX. Індивідуальна робота. 
Інд. заняття з математики. Знаходження периметру геометричних фігур. 
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06.02.15р. 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 нігтями. Ігри 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. 
Бесіда «Ледащо не годиться нінащо». 
ІX. Індивідуальна робота. 

 
 

09.02.15р. 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. 
Свято «Тато, мама і я — спортивна сім'я». 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
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          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. 
Вікторина «У світі цікавого». 
ІX. Індивідуальна робота. 
 

 
10.02.15р.  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. 
Сюжетна спортивна година «Природа навколо нас». 
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. 
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Подорож сторінками Червоної книги . 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

11.02.15р. 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. 
Танцювальні вправи. Ігри з музичним супроводом. 
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 «Що таке щастя?» 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

12.02.15р. Четвер   
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
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V.  Спортивна година. 
Конкурс на кращу снігову фортецю. Гра «Узяття снігової фортеці». 
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. 
Розповідь про художника. Учимося читати картину. 
ІX. Індивідуальна робота. 
Індивідуальне заняття з укр.. мови. Будова слова. 

 
 

13.02.15р. 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 між командами хлопчиків та дівчаток. 
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; 
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г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
День Святого Валентина. Конкурс валентинок. 
ІX. Індивідуальна робота. 
  
 

16.02.15р. 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. 
Рухливі ігри за вибором 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. 
Свято Стрітення Господнього «Зимо, час тобі не лютувати і весні дорогу 
дати». 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

17.02.15р. Вівторок 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
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- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Бесіда «Зупинка носової кровотечі». Ігри «Сніжні кола», «Влучи в м'яч!». 
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. 
Година спілкування «3 добрим дружися, а лихого стережися». 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

18.02.15р. 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. 
Ділова гра «Допомога хворому члену сім'ї». Розучування гри «У річку 
гоп». 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
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         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. 
Виставка робіт «Рідний край в моїх малюнках». 
ІX. Індивідуальна робота. 
Бесіда з батьками «Здібності. Коли і як вони розвиваються?» 

 
 

19.02.15р.  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 формування правильної постави. Гра «Порожнє місце». 
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. 
Розважальна година «Веселий час». 
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ІX. Індивідуальна робота. 
Заняття з творчими дітьми. «Рима чи не рима?» 
 
 

20.02.15р.  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. 
Розучування вправ ранкової гімнастики. Гра «Кіт і миша». 
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. 
Година спілкування «Дружба – дорогоцінний скарб!»  
ІX. Індивідуальна робота. 
  
 
 

23.02.15р. Понеділок 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
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V. Спортивна година. 
Розучування танцювальних вправ з підскоком. Рухливі ігри. 
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. 
Літературна вікторина «Парад улюблених героїв». 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

24.02.15р.  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. 
Складання «Кодексу пасажира». Рухливі ігри. 
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, 
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(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
День ерудита «Розгадування загадок, кросвордів, ребусів». 
ІX. Індивідуальна робота. 
  

 
25.02.15р. 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. 
Бесіда «У яких випадках і як викликати "швидку допомогу"». Гра «Клас, 
струнко!» 
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 «Здорові діти – здорова нація». 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

 



Вихователь ГПД  Голянич Н.І. - 21 - 

26.02.15р.  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 з елементами естафети. 
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 «Я навчаюся у тата».   
ІX. Індивідуальна робота. 
Інд. заняття з читання. Вдосконалення навичок читання. 
 
 

27.02.15р. 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. 
Вправляння м'язів спини, живота, ніг. Ігри за вибором дітей. 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
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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. 
Година спілкування «Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти». 
ІX. Індивідуальна робота. 
  
 

 02.03.15р.  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 «Здорові зуби — запорука здоров'я». Гра «Порожнє місце». 
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. 
Гра-подорож «Мандрівка у пори року». 
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ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

03.03.15р. 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. 
Практичне заняття «Перша допомога та самодопомога при подряпинах, 
саднах та порізах». Гра «Не помилися!» 
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. 
Година спілкування «За що мене хвалить мама». 
ІX. Індивідуальна робота. 
Бесіда з батьками про організацію умов безпечного перебування дітей 
вдома. 
 
 

04.03.15р. 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. 
Розучування вправ ранкової гімнастики. Гра «У річку гоп». 
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. 
Розучування віршів, пісень до 8 Березня . 
ІX. Індивідуальна робота. 
  

 
05.03.15р. 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. 
Бесіда «Увага! Бурульки!». Гра «Квач». 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи      4 клас 
Математика,                                        Математика, 
Літ. чит.,                                                 Укр. мова, 



Вихователь ГПД  Голянич Н.І. - 25 - 

Осн. здор.,                                                 Укр. чит.,  
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Конкурс малюнків «Моя мама найкраща». 
ІX. Індивідуальна робота. 
Інд. заняття з читання. Читання та обговорення казки «Два козлики». 
 
 

06.03.15р. 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. 
Розучування вправ на позбавлення психоемоційного напруження. 
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. 
Свято-конкурс «Міс весняночка». 
ІX. Індивідуальна робота. 
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 10.03.15р. 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. 
Веселі старти з бігом, стрибками, 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, 
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. 
Конкурс читців поезії Т. Г. Шевченка. 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

 11.03.15р.  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. 
Гра «Як правильно обрати одяг залежно від погоди». Гра «Квач», «Квач з 
присіданням». 
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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. 
Розучування веснянок, гаївок. 
ІX. Індивідуальна робота. 

 
 

12.03.15р. 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. 
Вікторина «Чи знаєш ти правила дорожнього руху»?». Розучування гри 
«Лісоруби». 
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. 
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VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Година спілкування «Я і мій характер» 
ІX. Індивідуальна робота. 
Інд. заняття з математики. Способи ділення числа на добуток. 
 
 

13.03.15р. 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 вправ на саморегуляцію. Ігри за вибором дітей. 
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. 
Бесіда «Пізнаємо себе і  світ». 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

16.03.15р.  Понеділок 
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. 
Конкурс на найкращого снайпера. 
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 «Загальні правила гігієни». 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

17.03.15р. 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 «Причини пожеж». Рухливі ігри 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, 
Укр. мова,                                                 Укр. чит., 
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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 «Птахи нашого краю». 
ІX. Індивідуальна робота. 
Бесіда з батьками «Як учити дитину вчитися» 

 
 

 18.03.15р.  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 «У гарній поставі — краса і здоров'я людини». Рухливі ігри. 
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. 
Вікторина «У світі природи». 
ІX. Індивідуальна робота. 
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19.03.15р. 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. 
Бесіда «Правила поведінки вдома і на вулиці під час канікул». Рухливі 
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, 
Осн. здор.,                                                 Укр. чит.,  
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Година спілкування  «Як добре мати братика та сестричку». 
ІX. Індивідуальна робота. 
Заняття з творчими дітьми. Ігри «Закінчи речення», «Читай навпаки». 
 
 

 20.03.15р. 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 «Значення овочевих і фруктових соків для здоров'я людини». Гра 
«Вовк у канаві». 
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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. 
Заочна екскурсія «Ремесла мого краю». 
ІX. Індивідуальна робота. 

 

 

30.03.15р.  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. 
Гра « Горобчики -стрибунчики». 
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. 
Бесіда «Весна. Рослини навесні». 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

31.03.15р. 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 «Що необхідно знати про плоскостопість?». Розучування гри 
«Жаби і журавлі». 
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 «У гарній поставі — краса і здоров'я людини». 
ІX. Індивідуальна робота. 
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01.04.15р. 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. 
Вправи для формування правильної постави. Розучува-ння гри 
«Стонога». 
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 «Як вибрати подарунок». 
ІX. Індивідуальна робота. 

 
 

02.04.15р. 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. 
Гра «Не замочи ніг!» 
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, 
Осн. здор.,                                                 Укр. чит.,  
(Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Бесіда «Ти і закон». 
ІX. Індивідуальна робота. 
  

 
03.04.15р. 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. 
Ходьба, стрибки, біг. Рухливі ігри за вибором дітей. 
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. 
Година спілкування «Подорож в країну Добра, Любові, Дружби». 
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ІX. Індивідуальна робота. 
Інд. заняття з укр. мови. Визначення родів іменників. 
  

06.04.15р.  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. 
Ігри-естафети з великими і малими м'ячами. 
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. 
Свято зустрічі птахів. 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

07.04.15р. 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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Розучування вправ ранкової гімнастики, Гра «Стонога». 
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. 
Конкурс малюнків «Весняний небосхил». 
ІX. Індивідуальна робота. 
  

 
 08.04.15р.  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 «Руки — основний носій збудників хвороб».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). 
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в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Година спілкування «Права і обов'язки маленького громадянина». 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
  

09.04.15р. 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. 
Практичне заняття «Як перейти нерегульоване перехрестя вулиць». Ігри 
«Квач», «Квач парами». 
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 « Весна. Рослини навесні». 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

10.04.15р. П’ятниця 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
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- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 клаис). 
V. Спортивна година. 
Подорож у весняний парк. Рухливі ігри за вибором дітей. 
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. 
Бесіда «Будь охайним і акуратним». 
ІX. Індивідуальна робота.  
Інд. заняття з читання. Читання українських народних казок. 
 
 

 14.04.15р. 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 «Шкідливість штучних напоїв» (кока-коли, пепсі-коли тощо). Гра 
«Клас, струнко!» 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи              4 клас 
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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. 
Виставка «Великодній кошик». 
ІX. Індивідуальна робота. 
Бесіда з батьками «Дбайте про культуру поведінки дитини». 
 
 

 15.04.15р.  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. 
Вправи на зміцнення м'язів усього тіла. Розучування гри «Дід». 
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. 
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Бесіда «Земля —наш космічний дім». 
ІX. Індивідуальна робота. 

 
 

16.04.15р. 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. 
Метання в ціль з елементами змагання. Гра «Цілься краще!» 
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 «Здоров’я бережіть, доки малі». 
ІX. Індивідуальна робота.  
 
 

17.04.15р. 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. 
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Човниковий біг. Естафетні змагання. 
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. 
Година спілкування «Твій друг - дорожній рух». 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

20.04.15р.  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 «Перша допомога та самодопомога при харчових отруєннях». Гра 
«Стонога». 
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; 
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г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
В.Сухомлинський «Важко бути людиною». 
ІX. Індивідуальна робота. 
Інд. заняття з мате-матики. Повторення міри довжини і маси. 
 
 

21.04.15р. 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. 
Розповідь про систему Іванова та його вчення. Гра в футбол. 
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 «Прийди, весно,зі святами!» 
ІX. Індивідуальна робота. 
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 22.04.15р.  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 «Безпека користування електричними приладами». Гра 
«Совонька». 
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. 
Конкурс малюнків «Ми — земляни» (до Дня космонавтики. 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
  

23.04.15р. 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. 
Бесіда «Продукти харчування — наші друзі і вороги». Гра «Цілься 
влучно!» 
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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. 
Трудова справа «Квіти біля школи». 
ІX. Індивідуальна робота. 
Бесіда з батьками про поведінку дітей у громадських місцях. 
 
 

 24.04.15р. 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. 
Човниковий біг з елементами змагання. Гра «Вибивало». 
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. 
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VІІІ. Виховна година. 
Операція «Чистий двір». 
ІX. Індивідуальна робота. 
Заняття з обдарованими дітьми. Конкурс на кращого читця. 
 

27.04.15р.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. 
Вікторина «Про що свідчать знаки?».Гра «Порожнє місце». 
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 «Навчись поважати людей». 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

28.04.15р. Вівторок  
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. 
Рухливі ігри — естафети з бігом і стрибками. 
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. 
Заняття «Дзвони Чорнобильської трагедії». 
ІX. Індивідуальна робота. 
 

 
29.04.15р.  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 «Значення прогулянок на свіжому повітрі для здоров'я людини». 
Гра «Квач з присіданням». 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
      3 класи      4 клас 
Математика,                                    Математика, 
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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. 
Розповідь про художника. Учимося читати картину. 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

30.04.15р.  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. 
Практичне заняття «Чистота - запорука здоров'я». Гра «Горобчики-
стрибунчики». 
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 спілкування «Екологічними стежками». 
ІX. Індивідуальна робота. 
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05.05.15р.  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. 
«Човниковий» біг. Гра «Хто швидше». 
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. 
Аукціон народної мудрості. 
ІX. Індивідуальна робота. 
  

 
06.05.15р. 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. Гра «Кіт і миша». 
VІ. Самопідготовка. 
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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 «У чому чоловіча сила і жіноча краса». 
ІX. Індивідуальна робота. 
Заповнення анкети батьками «Чи знаєте ви свою дитину?» 

 
 

07.05.15р. 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. 
Вивчення вправ на розслаблення м'язів очей. Гра «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, 
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. 
В. Сухомлинсь-кий «Важко бути людиною». 
ІX. Індивідуальна робота. 
  
 

08.05.15р. 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. 
Подорож у весняний парк. Рухливі ігри 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. 
Бесіда до Дня Перемоги. 
ІX. Індивідуальна робота. 
Інд. заняття з укр. мови. Головні і другорядні члени речення. 
  
  

12.05.15р.  Вівторок 
І. Методична година. 
- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
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ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
«Човниковий» біг. Естафетні змагання. 
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. 
Мовні дидактичні ігри і вправи.   
ІX. Індивідуальна робота. 
  
 

13.05.15р. 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. 
Вправи на розвиток всього тіла. Гра в 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., 
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                                                                         Осн. здор., 
 (Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Розповідь про художника. Учимося читати картину. 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

14.05.15р.  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. 
Сюжетна спортивна година «У повітрі, на землі, в воді». 
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. 
Вікторина «Край ти мій, моя Батьківщино!» 
ІX. Індивідуальна робота. 
Індивідуальне заняття з математики. Повторення таблиці множення і 
ділення. 
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15.05.15р. 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 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. 
Розглядання й обговорення ілюстрацій до Червоної книги. 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

18.05.15р. 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 народних ігор та забав. 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 
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. 
Віртуальна подорож «Звідки до нас на стіл хліб приходить». 
ІX. Індивідуальна робота. 
 

 
19.05.15р.  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 вправ на розвиток сили та координації рухів. Гра в футбол. 
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. 
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Подорож країною Добрих і Ввічливих людей. 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

20.05.15р. 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 «Що в лісі їстівне?». Гра «Третій зайвий». 
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. 
Усний журнал «Загадкові звірята». 
ІX. Індивідуальна робота. 
Порада батькам: «Привчати дітей до виконання постійних обов’язків 
удома» 
 
 

21.05.15р. Четвер   
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. 
Спортивні змагання між хлопчиками та дівчатками. 
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. 
Екскурсія до лісу (заочна). 
ІX. Індивідуальна робота. 
Інд. заняття з укр.  мови. Повторення правил. 
 
 

22.05.15р. 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. 
Практичне заняття «Правила безпечної поведінки під час літніх канікул». 
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, 
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 (Після кожного предмета фізкультхвилинка). 
в) перевірка домашнього завдання; 
г) підсумок домашнього завдання. 
VІІ. Прогулянка. 
VІІІ. Виховна година. 
Повторення правил поведінки в довкіллі. 
ІX. Індивідуальна робота. 
  
 

25.05.15р. 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. 
Естафетні ігри між хлопчиками і дівчатками. Гра «Гуси-лебеді». 
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. 
Подорож у світ лікарських рослин. 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

26.05.15р. Вівторок 
І. Методична година. 
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- прийом учнів; 
- бесіда з класоводами. 
ІІ. Обід (4 клас). 
ІІІ. Перебування на свіжому повітрі. 
ІV. Обід (3 класи). 
V.  Спортивна година. 
Ознайомлення з правилами загартування організму. Рухливі ігри. 
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. 
Подорож історичними сторінками рідного села. 
ІX. Індивідуальна робота. 
 
 

27.05.15р. 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. 
Вправи на розвиток всього тіла. Гра в футбол. 
VІ. Самопідготовка. 
а) педагогічне керівництво виконання домашнього завдання; 
б) контроль над виконанням домашнього завдання; 
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         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 в ліс. Вікторина до теми: "Рослинний і тваринний світ лісу”. 
ІX. Індивідуальна робота. 
  

 
28.05.15р.  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. 
Пішохідна прогулянка на стадіон. Мала літня олімпіада. 
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. 
Ознайомлення з правилами безпечного відпочинку під час літніх канікул. 
ІX. Індивідуальна робота. 
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29.05.15р.  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. 
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. 
Останній дзвоник. Святкова лінійка. 
ІX. Індивідуальна робота. 
Батьки-гості свята. 
   
 


